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„Cóż mają trofea, którymi Rzym usiał cały świat, wspólnego z pasją,

z jaką ludzie epoki hellenistycznej zamienili wielkie miasto Pergamon

w zespół architektoniczny wznoszący się od linii horyzontu

aż do bogów?”

A. Malreux
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WSTĘP

Tematem  mojej  pracy  jest  starożytne  miasto  Pergamon,  leżące  w  Azji

Mniejszej,  którego  początek  i  rozkwit  przypadł  w  okresie  panowania  dynastii

Attalidów,  pomiędzy  rokiem  283  a  133  p.n.e.  i  który  miał  miejsce  w  okresie

hellenistycznym,  trwającym  od  śmierci  Aleksandra  Wielkiego  do  pojawienia  się

Rzymian w Azji Mniejszej. 

Sztuka hellenistyczna to nie tylko określanie dziejów greckich w czasie od 323–

30 p.n.e. (od rozpadu państwa perskiego, podbitego przez Aleksandra Wielkiego, do

zlikwidowania  państw  hellenistycznych),  ale  także  wielka  sztuka:  rzeźba

i architektura. Przez długi czas negowano istnienie w ogóle nowatorskiej sztuki w tych

czasach,  uważając,  że była  jedynie  przedłużeniem,  kontynuacją  idei  i  doświadczeń

poprzednich stuleci. Powodem takiego twierdzenia był fakt, że nowożytność najpierw

poznała  rzeźbę  okresu  hellenistycznego,  a  później  klasycznego  i  archaicznego.

Trwający od XV w. entuzjazm dla dzieł okresu hellenistycznego musiał po odkryciu

w XIX  wieku  rzeźb  archaicznych  zrodzić  stosunek  negatywny  dla  tak  długo

podziwianych zabytków.1 Trudno jednak zakwestionować wartość takich dzieł, jak np.

grupa  Laokoona,  twórczości  Agesandrosa  wraz  z  synami  Polidorosem

i Atenadorosem, znaną dziś z kopii rzymskiej, znajdującej się w Watykanie, Wenus

z Milo  czy  Nike  z  Samotraki  zdobiącą  dziś  paryski  Luwr,  powstałych  właśnie

w okresie  hellenistycznym.  Zdają  się  potwierdzać  to  słowa  Kazimierza

Michałowskiego,  że:  „właściwą  rzeczą  byłoby  może  spojrzeć  na  sztukę  IV  wieku

p.n.e. nie jak na dalszy ciąg rozluźnionej klasyczności, ale jak na okres, który stworzył

podwaliny  do zupełnie  nowych koncepcji  artystycznych.  Koncepcji,  które  znalazły

pełne  zastosowanie  w nowej  epoce  –  hellenistycznej,  kiedy  to  sztuka  grecka,

wychodząc  ze  swej  dotychczasowej  izolacji,  stała  się  pierwszą  sztuką  światową”.2

Te nowe koncepcje miały zastosowanie również w architekturze, gdzie budowniczy

hellenistyczni  w  Azji  mniejszej  wzorowali  się  przede  wszystkim  na  rodzimej

architekturze pochodzącej z Grecji lądowej i gdzie dominował porządek joński. Miało

1 Bernhard, 1980, s. 568
2 Michałowski, 1986, s.124
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to  miejsce  przede wszystkim tam,  gdzie  istniały  liczne  skupiska  greków,  tj.  przed

wszystkim w Azji Mniejszej i w Jonii. Nowo powstałe państwa na tym terenie, po

podziale  Imperium  Aleksandra  Wielkiego  otwierają  nową  erę  w  rozwoju  sztuki

greckiej, ziemie, które znalazły się pod władaniem diadochów były znacznie bogatsze

od Grecji właściwej. Dzięki temu nowych władców tych ziem, jak m.in. Attalidów

stać było na organizowanie nowych przedsięwzięć państwowych w upiększaniu miast,

wznoszeniu budowli i pomników oraz unifikację sztuki w duchu greckim na całym

terytorium państwa.3W tym czasie dochodzą nowe idee innowacyjne wdrożone przez

architekta  Hermogenesa,  który  wprowadza  koncepcje  zupełnie  nowatorskie

w odniesieniu  do  budownictwa  typu  jońskiego,  zmienia  się  też  charakter

organizowania  przestrzeni,  wyrażające  się  w  budowaniu  portyków.  Przykłady  te

pokazują, że ten okres był także kuźnią nowych idei, które w sztuce hellenistycznej

znalazły  najszersze  upowszechnienie,  aniżeli  tylko  spadkobiercą  czystej  sztuki

klasycznej wieku V.4

W swojej  pracy  będę  się  starała  przede  wszystkim opisać  miasto  Pergamon

w taki sposób, aby przedstawić je jako reprezentatywne miasto hellenistyczne, które

w budownictwie czerpało wzory z dorobku architektury, która rozwinęła się na terenie

Grecji  lądowej.  Wprowadziło  innowacje  związane  z  budowlami  wznoszonymi

w porządku jońskim. Jednocześnie stając się oryginalnym i wyróżniającym się spośród

pozostałych typowych miast hellenistycznych. 

Broniąc  powyższych  tez  i  pokazując  różnice  w  stosunku  do  innych  miast

małoazjatyckich  z  okresu  hellenistycznego,  będę  chciała  ukazać  jego  absolutną

nietypowość i niepowtarzalność. 

Mając na względzie  niezadowalającą ilość  materiału w języku polskim oraz

niewyczerpującą  zawartość  opracowań  tego  tematu  chętnie  podjęłam  się  jego

szczegółowego  opracowania.  Temat  antyku  jest  wciąż  aktualny,  dzięki  odkryciom

archeologicznym kontynuowanym dzięki uporowi naukowców, ludzi sztuki. Z pomocą

wciąż  udoskonalanych  technik,  odkrywane  są  budowle,  rzeźby  wraz  z  całymi

miastami, takimi jak Pergamon rewidując na nowo lub aktualizując historię nie znanej

dotąd kultury lub wzbogacając nie tylko historię sztuki, ale i historię całej ludzkości.
3 Michałowski, 1986, s. 133
4 Michałowski, 1986, s. 135
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W swojej pracy posługuję się analizą dokumentów. Jest to przede wszystkim

porównywanie  książek,  różnych  opracowań  naukowych  polskich  i anglojęzycznych

dotyczących ewolucji miast epoki hellenistycznej.

Zakres  tematyczny mojej  pracy  obejmuje  okres  od  epoki  hellenistycznej  do

późniejszej dominacji kultury starożytnego Rzymu, podczas której przeniknęło wiele

elementów epoki  poprzedniej  i  która  w odróżnieniu do  tematu  opisywanego przez

mnie stanowiła ciągłość rozwoju miasta Pergamon. W mniejszym stopniu natomiast

skupię  się  na  okresie  bizantyjskim,  kładącym  kres  historii  miasta  nie  tylko

w odniesieniu do sztuki,  opisując jedynie te zabytki,  które miały istotny wpływ na

całość architektoniczną Pergamonu.

Niniejsza  praca  będzie  się  składała  z  sześciu  rozdziałów.  W  rozdziale

pierwszym przedstawię dzieje miasta Pergamon, aby zakreślić wydarzenia historyczne

towarzyszące  powstaniu  i  rozwojowi  miasta,  które  są  niezbędne  do  zrozumienia

tematu.

Rozdział  drugi  będzie  omówieniem  ogólnej  budowy  miasta,  jego

rozplanowania przestrzennego oraz cech charakterystycznych jego architektury.

W rozdziale trzecim opiszę budowle z okresu hellenistycznego, rozpoczynając

opis od szczytu wzgórza (Akropolu) i posuwając się wzdłuż starożytnej głównej drogi

w  dół  poprzez  agory  i  gimnazjony  do  dolnego  miasta  lezącego  u  podnóża  góry.

Przedstawię  szczegółowy  opis  rozmieszczenia  tych  budowli  na  wzgórzu  oraz  ich

funkcje.

Rozdział  trzeci  będzie  kontynuacją  rozdziału  trzeciego,  jako  że  odnosić  się

będzie do czasów rzymskich. Opisane tu zostaną budowle, które zostały odbudowane,

przebudowane  z  okresu  wcześniejszego  lub  na  nowo  albo  dodane  całości

kompozycyjnej jako nowe.

W rozdziale czwartym skupię się na rzeźbie i płaskorzeźbie, ponieważ jest ona

nieodłączną częścią architektury, w Pergamonie te elementy stosowane były z dużą

swobodą,  których  efekt  fasad  uzupełniała  dekoracja  rzeźbiarska,  jak  w wielkim

Ołtarzu  Zeusa  i  Ateny,  a  ponieważ  Pergamon  był  w  okresie  hellenistycznym

ośrodkiem sztuki rzeźbiarskiej, rozdział ten ma być próba jego charakterystyki.
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Na  temat  Pergamonu,  w  literaturze  obcojęzycznej  istnieje  bardzo  wiele

szczegółowych  opracowań.  Niestety  materiały  w języku  polskim stanowią  jedynie

niekompletne  opracowanie  tego  tematu,  który  zazwyczaj  przedstawiony  jest

w ogólnych pracach dotyczących epoki hellenistycznej,  jak np.  M. L. Bernhard czy

Christine. M. Havelock, „Sztuka hellenistyczna”. Pomoce naukowe, których użyłam

do powstania tej pracy zostały udostępnione mi dzięki życzliwości mojego promotora

albo  są  moją  własnością.  Aby  uzupełnić  wiedzę  korzystałam  również  z  bibliotek

publicznych,  wydziałowych oraz  z  biblioteki  sztuki.  Pomocne  okazały  się  również

strony internetowe, z których korzystałam w równym stopniu, co z pozostałych źródeł

wiedzy.

Mam  nadzieję,  że  niniejsza  praca  przyczyni  się  do  uzupełnienia  wiedzy

o miastach  budowanych  na  wybrzeżach  Azji  Mniejszej,  jak  i  służyć  będzie

uzupełnieniu piśmiennictwa polskiego z tego zakresu.
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I. Wykopaliska archeologiczne

Pozostałości  starożytnego  miasta  Pergamon  zostały  opisane  w  różnych

sprawozdaniach z podróży (Cyrusa z Ancony) i przez podróżników, którzy realizowali

cele  naukowe  już  od  XIX  wieku  (  Maria  Gabriel,  Choiseul-Gouffier).  Początek

systematycznych wykopalisk datowany jest na 1878 rok. Wtedy to niemiecki inżynier

Carl Humann z polecenia Królewskiego Muzeum w Berlinie rozpoczął wykopaliska

mające na celu odkrycie płyt freskowych ołtarza Zeusa, które za zezwoleniem państwa

Osmańskiego  zostały  wywiezione  do  Berlina.  Kierownictwo  ekspedycji  leżało

w rękach  archeologa  Alexandra  Conze,  który  dokonał  sensacyjnych  odkryć  rzeźb

i w pierwszych latach wykopalisk w Pergamonie uczestniczył w pracach, które dały

efekt  prawie  całościowego  odkrycia  starożytnego  miasta.  Jego  następca  architekt

i badacz  Wilhelm  Dörpfeld,  dyrektor  Ateńskiego  oddziału  niemieckiego  instytutu

archeologicznego,  prowadził  w  latach  1900  do  1911  dalsze  prace.  Pod  jego

kierownictwem dokonano odkrycia południowej bramy miasta,  dolnej  agory, domu

Attalosa, Gimnazjonu i świątyni Demeter. Po wieloletniej przerwie podjęto prace pod

kierownictwem Theodora Wieganda (1927), który równocześnie od 1932 roku objął

stanowisko  kierownika  Niemieckiego  Instytutu  Archeologicznego.  Pod  jego

kierownictwem  podjęto  wykopaliska  na  Górze  Zamkowej  oraz  rozpoczęto  prace

wykopaliskowe w Asklepiejonie oraz Czerwonej Bazylice. W związku z rozpoczęciem

wojny  prace  zostały  przerwane  aż  do  1957  roku,  kiedy  to  pod  kierownictwem

archeologa i kierownika Instytutu archeologii Ericha Boehringera, z wielkim nakładem

energii oraz wysiłków logistycznych wykopaliska zostały na nowo podjęte i trwały do

roku 1968. Boehringer koncentrował się szczególnie na Asklepiejonie i na szukaniu

świątyni  Ateny-Nikephoros,  które  nie  przyniosły  oczekiwanych  rezultatów,

aczkolwiek  zanotowano  ważne  wyniki  badań  na  przedmieściu.  Oprócz  tego

Boehringer starał się zbadać szerszy obszar otaczający Pergamon, aby określić miejsca

prehistorycznych  znalezisk.  Po  krótkiej  przerwie  stanowisko  archeologiczne

w Pergamonie zostało przekazane w 1971 Wolfgangowi Radt, który kierował pracami

do  roku  2005.  Wspierając  się  nowymi  archeologicznymi  hipotezami  z  zakresu

osiedlania  się  i  socjologii,  zwrócił  się  wraz  ze  swoimi  współpracownikami  przed
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wszystkim  w  kierunku  badaniom  miasta  Pergamon,  które  okazało  się  składać

z bogatego kompleksu grecko-rzymskich  budynków (stanowisko Z).  W okolicy  tej

metropolii  zbadany  został  m.in.  Akwedukt.  Od  2002-2005  roku,  centrum

archeologicznego  -  historycznego  zainteresowania  była  światynia  Serapisa,  stojąca

w centrum  dzisiejszej  Bergamy.  Badania  odbywają  się  pod  kierownictwem

A. Hoffmanna.  Pod  kierownictwem Wolfganga  Radta,  rozpoczęto  przeprowadzanie

prac  restauratorskich  przy  częściowej  rekonstrukcji  Trajaneum,  które  zakończono

w roku 2004. Projektem tym opiekował się również niemiecki Instytut Archeologiczny

w Istambule.

Dzięki  długoletnim  pracom  archeologicznym  można  dziś  ujrzeć  pierwotne

zarysy starożytnego Pergamonu wraz jego słynnymi,  monumentalnymi budowlami.

Wciąż  jednak  posiadamy  spore  luki  dotyczące  całości  miejskiego  organizmu  tzn.

połączenia miasta poprzez system ulic i zarysy budynków, gęstości zaludnienia oraz

ekspansji miasta. Tej niewiedzy, przeciwstawiony jest nowy program wykopaliskowy

w Pergamonie, który jest prowadzony od 2005 roku. Przy pomocy kombinacji metod

pomiarowych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  „Survey”,  geofizycznej  prospekcji

i rozmieszczenia  części  wykopalisk,  monitorowana  jest  przestrzenna  struktura

nieodkopanych  jeszcze  części  miasta.  Używając  starych  planów i  nowych  danych

z pomiarów powstaje w pierwszej kolejności digitalizowana mapa Pergamonu i Model

CAD  w  stosunku  1:1000,  która  służy  jako  powierzchnia  centralnego  systemu

geoinformacyjnego i w której gromadzone są wszystkie dane z wykopalisk, Survey

oraz opracowania znalezisk. Przy pomocy stratigrafycznej sondy bierze się pod uwagę

i  bada  wpływ  rozprzestrzeniania  się  greckiej,  wcześniejszej  zabudowy.  Ponadto

w ramach  samodzielnych  projektów  częściowo  przeprowadzane  są  badania

archeologiczne w Gimnazjonach, w części pałacowej, w domu Attalosa i Cytadeli.

Od roku 2006 przeprowadzane są badania na przedmieściach metropolii, łącząc

badania  powierzchni  i  geofizycznych  prospekcji.  We  współpracy  z  Muzeum

w Bergamie,  wiosną  2007  odkopano  pozostałości  nieznanej  dotąd  Nekropolii  na

rampie  pd.  –  wsch.  murów  fortyfikacyjnych,  do  których  dołączono  towarzyszącą

pracom budowlanym dokumentację znalezisk archeologicznych w Nowym Mieście. 
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Do tradycyjnych środków tak dużego projektu, jak wykopaliska w Pergamonie,

zaliczane jest również ciągłe opracowywanie starych znalezisk i opracowywanie na

nowo pojedynczych  zabytków i  zabytkowych  kompleksów.  Zgodnie  z  celem tego

nowego  projektu  w  centrum  zainteresowania  znajdują  się  dorobek  i  systematyka

z czasów greckich. Nadrzędne cele wykopalisk w Pergamonie stanowią dziś ochrona

i prezentacja ważniejszych budynków. Obecne starania skierowane są na poprawienie

sytuacji na obszarze dolnego miasta, które jest łącznikiem z górą zamkową i cieszy się

ogromnym zainteresowaniem turystyki kulturalnej.

Od roku 2005 na nieprzebadanym do tej  pory  południowym stoku wzgórza

zamkowego  przeprowadzone  prace  ukazały  zupełnie  nowy  obraz  sieci  ulic.

W porównaniu do dotychczas istniejącej, hipotetycznej rekonstrukcji linii ulic, która

wychodzi  z  założenia  silnie  ortogonalnego  systemu,  odkryto,  że  zabudowa  miasta

rozciągała  się  wachlarzowato,  kierując  się  ukształtowaniem  terenu.  Ponadto

zauważono, że ulice kierują się kątami budowli i wejściami do gimnazjonów, a nie jak

dotąd  sądzono  miejskimi  bramami.  Dzięki  badaniom  powierzchniowym

i geofizycznym okazało się, że ulice biegnące pod górę osiągają szerokość 4 metrów.

W porównaniu do starego miasta pomiędzy agorą górną a gimnazjonem te szerokie

drogi  były  odpowiedzią  na  ekspansję  miasta  i  rosnącej  zabudowie.  W  związku

z wynikami  tych  prac,  dostępne  są  pierwsze  dane  dotyczące  wielkości  bloków

mieszkalnych na pd. stoku rzędu ok. 35 × 45 m. W porównaniu z innymi greckimi

osiedlami są to skromne wymiary i zbliżone są do wymiarów insuli późnoklasycznego

Priene  (ok.  35,  30  ×  47,  10  m).  Częściowe  wykopaliska  w  okolicy  bramy  pd.

i dalszych częściach fortyfikacji  miejskich przyniosły wyniki,  dzięki którym można

datować  całość  kompleksu  na  pierwszą  poł.  II  w.  p.n.e.  Przy  tym  potwierdzone

zostało,  na  postawie  danych  archeologicznych  poddawane  w  wątpliwość

przypisywanie murów miasta Eumenesowi II na podstawie źródeł pisemnych. 

W czasie badania starożytnych ulic na jeszcze nierozkopanym pd.- wsch. stoku

wzgórza zamkowego natrafiono na znalezisko o znacznym znaczeniu historycznym.

Po  raz  pierwszy  odnaleziono  w  Pergamonie  grób  bizantyjski  z  VII  w.  n.e.

z załączonymi  kosztownościami,  tkaninami  i  bronią.  Zmarły  pochowany  został

w mniej godny sposób w odpływie jednej ze starszych ulic. 
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Prace  w okolicy  Pergamonu koncentrują  się  obecnie  w kierunku zachodniej

doliny  Kaikos/Bakir  Cay  ze  starożytnym  Atarneusem  i  głównym  portem  miasta

Pergamon. Od 2008 r. przeprowadzane są badania z wczesnej epoki brązu na wzgórzu

Yeni Yeldegirmentepe na zachód od Teuthrania, który zaprzestano w roku 1908. Na

nowo rozpoczęty przegląd materiału starych wykopalisk ukazał znaczenie tego miejsca

dla historii  zasiedlenia pólnocno-zachodniej  Azji  mniejszej,  która szczególnie pom.

Troja a Izmirem, nie jest jeszcze dobrze zbadana. Nowy projekt powinien przyczynić

się do stworzenia ciągłości pom. Epoka brązu a późnymi fazami zasiedlania doliny

Kaikos. 

Celem projektu  „Survey” w dolinie  Kaikos  jest  badanie  struktur  zasiedlania

w czasach greckich, poprzez analizę rozprzestrzeniania się miejscowości centralnych,

małych  wiosek  i  gospodarstw  rolnych  w  reprezentatywnej  dla  tego  zagadnienia

regionach. Zostanie przy tym wprowadzona nowa metoda fotogrametrii powietrznej,

geodezji,  deformacji  strukturalnych  oraz  badania  ceramiki.  W  Elaia  pracuje  się

obecnie przy pomocy metod geofizycznych, dzięki którym zbadany zostanie obszar

około 46 ha. W ten sposób uzyskane dane powinny udzielić podstawowych informacji

i być pomocne w ocenie związku natury wojskowej pomiędzy Elaią a Pergamonem,

który  zaistniał  pod wpływem Pergamonu mającego swoje interesy w porcie w pn.

Aolis.  Badania  prowadzone  w porcie  w Elaia  są  niezwykle  ważne.  W 2008  roku

powstały  geoarcheologiczne  badania,  które  dostarczyły  nowych,  ciekawych

interpretacji wyjaśniających powstanie i rozwój tego miasta i portu.5

5 http://www.dainst.org/index_650_de.html
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II. Dzieje miasta

Pergamon  to  nazwa  antycznego  miasta  –  twierdzy  leżącego  w  obecnej  Turcji

w północno – zachodniej  Anatolii.   Słowo  pergamon oznacza „twierdzę”,  „zamek”

i spotyka się  je  dziś  w różnych jeżykach anatolijskich,  jako przyrostek  „perg”  lub

„berg”.6 Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy, że znaleziono ślady bytności

człowieka na tym terenie z epoki kamiennej. 

Wzmianki o istnieniu Pergamonu pojawiają się już w wieku V p.n.e., w których

jest mowa o Gongylosie z Erytrei był Grekiem politycznie sympatyzującym z Persami

i  od  470  r.  p.n.e.,  przez  jakiś  czas  był  on  zarządcą  Pergamonu.7 Sto  lat  później,

Ksenofont (ok.430 – 355 p.n.e.), ateński pisarz i historyk nadmienił o istnieniu miasta

w swojej historii. Pisze on, że w swojej podróży po Anatolii przybył do Pergamonu,

gdzie był gościem Hellas, wdowie po Gongalosie młodszym i że poradziła mu ona,

aby najechał równinę należącą do wielkiego perskiego satrapy Asidatesa, mamiąc go

w zamian obietnicą okupu i wielkich skarbów. Ksenofont udaje się w związku z tym

do wyroczni, składa w ofierze barana i czeka na przepowiednię. Wróżba jest pomyślna

i  mówi  o  zwycięstwie,  więc  Ksenofont  decyduje  się  wraz  z  300  żołnierzami

zaatakować. Jednakże wyrwani ze snu wartownicy, którzy stacjonowani na ziemiach

Asidatesa nadali natychmiast sygnał dymny z prośbą o wsparcie perskich żołnierzy.

Ksenofont  pozostawszy  wraz  z  siedmioma  ludźmi  postanawia  natychmiast  się

wycofać,  wymyśliwszy  chytry  plan  przechytrzenia  Asidatesa,  zwabiwszy  go

w pobliskie miejsce. W dzień, Ksenofont ogłasza ostateczny odwrót. Asidates, myśląc,

że wróg poddał się i odszedł, wraz z rodziną i eskortującymi go żołnierzami udał się

w domniemane miejsce bitwy. Jednakże pomylił się i wpadł w zasadzkę Ksenofonta,

który zajął cały jego majątek wraz żoną i dziećmi. W 362 r. p.n.e. Pergamon był areną

walk  przeciwko  Persom,  gdy  kilka  miast  Anatolii  sprzymierzyło  się  przeciwko

perskiemu królowi Artakserksesowi. Na satrapę wybrano wówczas Orontesa z Myzji,

zaprzyjaźnionego z władcą Aten, który wybrał na swoją siedzibę właśnie Pergamon.8 

6 Bayrakar,1993, s.6
7 Hellenica 3, 1, 6, Anabasis 7
8 Bayrakcar, 1993, s. 10
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Pergamon był typowym miastem - państwem greckim leżącym na wybrzeżach Azji

Mniejszej, rzeczpospolitą z demokratyczną konstytucją greckich miast, które rządziły

się poprzez zebrania ludowe i z własną administracją aż do momentu, gdy nie dostało

się pod panowanie króla Lidii Krezusa. Zwycięstwo Cyrusa Starszego nad lidyjskim

Krezusem w 546 r. p.n.e. oddało miasto we władanie Persów. 9

Początki  Pergamonu można  odnaleźć  również  w legendach.  Otóż  jedna  z  nich

mówi o pierwszym zasiedleniu w czasach,  gdy czczono tu jeszcze Kabirów, grupę

najdawniejszych  greckich  bóstw  chtonicznych  uchodzących  za  mieszkających

w trzewiach Ziemi, Wielkiej Matki, opiekunów metali; były to także greckie bóstwa

płodności  związane  pochodzeniem  z  Azją  Mniejszą.  Druga  z  legend  stopniowo

przemienia się w historię gdyż opowiada mit o arkadyjskich uchodźcach pod wodzą

Telefosa,  syna  Herkulesa  i  Auge.  Wtedy  pojawił  się  niejaki  Pergamos,  syn

Neoptolemosa,  syna  Achillesa,  ze  swoją  matką  Andromachą  i  jego  uważa  się  za

prawowitego założyciela miasta. Legenda mówi, że pojawił się tam później Asklepios

z Epidauros, który założył pod miastem kolonię zanim jeszcze osiągnął sławę lekarza

i zanim  stał  się  bogiem.  Jego  świątynia  rozkwitła  z  czasem  i  uczyniła  Pergamon

odwiedzanym uzdrowiskiem i ośrodkiem szkoły lekarskiej. 10

Antyczna historia miasta rozpoczyna się od momentu rozpadu imperium Persów po

śmierci Aleksandra Wielkiego. Otóż około czterdzieści lat po jego śmierci z chaosu

ciągłych wojen między członkami rodziny królewskiej i macedońskimi wodzami tzw.

diadochami, czyli następcami w roku 301 p.n.e., po bitwie pod Ipsos (w tzw. czwartej

wojnie diadochów, w której brali  udział Lizymach i Seleukos) utworzyły się nowe

monarchie:  -  królestwo  Ptolemeuszów  w  Egipcie,  -  królestwo  Seleukidów,  które

najpierw obejmowało całą Azję aż do Indu, a potem po oderwaniu się Partii i Baktrii

w roku  247  tylko  Syrię  i  Mezopotamię  i  popularnie  było  nazywane  królestwem

Syryjskim ze stolicą w Antiochii,  - królestwo Antygonidów obejmujące Macedonię

i Grecję,  -  królestwo Lizymacha,  obejmujące  Trację  i  północną  część  Małej  Azji.

Państwo  Lizymacha  upadło  wkrótce  wskutek  wojen  w  III  wieku  i  wtargnięciu

9.Stoll;Bogowie i giganci, 1970, s.42
10              .Stoll;Bogowie i giganci, 1970, s.35
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szczepów galickich, a na terenie tym utworzone zostały nowe państwa hellenistyczne

w tym, w roku 284 p.n.e. królestwo Attalidów w Pergamonie.11

Starożytny  Pergamon  położony  był  na  wzgórzu  o  wyskości  335  m  n.p.m.,

otoczonym płynącymi z zachodu i od wschodu wąskimi rzeczkami Selinus i Ketios,

które  przecinając  dolinę  Selinusu  wpadają  do  rzeki  Kaikos.  Twierdza  została

zbudowana 30 km od morza i „spogląda” w kierunku wyspy Lesbos. To wyjątkowe

miejsce stało się areną dla jeszcze jednego wydarzenia związanego z osobą Aleksandra

Wielkiego i jego kochanki Barsine (363? – 309). Barsine urodziła się prawdopodobnie

w 363  roku p.n.e.  jako najstarsza  córka  arystokraty  perskiego Artabazosa,  satrapy

Frygii. Gdy w 334 r. p.n.e. Aleksander Wielki najechał na imperium Achemenidów,

Barsine  była  żoną  Mentora,  a  po  jego  śmierci  poślubiła  jego  brata  Memnona,

znakomitego wodza greckich najemników, który zginął wkrótce (339) podczas obrony

państwa. W tym czasie Barsine przebywała na dworze Dariusza, jako zakładniczka. W

332 roku p.n.e. w ręce Aleksandra wpadł harem Dariusza wraz z Barsine, która pięć lat

później  urodziła  mu  syna  Heraklesa.  Wkrótce  po  tym  Aleksander  pojął  za  żonę

Roksanę,  księżniczkę  Sogdiańską.12 W roku  331 p.n.e.  na  czele  40 000 piechoty  i

7 000 jazdy Aleksander wyruszył w głąb Azji,  zanim jednak to uczynił postanowił

poszukać  bezpiecznego  miejsca  gdzie  mógłby  ukryć  swą  perską  kochankę  i  syna,

którego  mu  urodziła.  Wybrał  Pergamon,  wprowadzając  na  arenę  historii  nieznaną

dotąd krainę. Pergamon nie wyróżniał się wówczas niczym szczególnym od innych

miasteczek z jedną różnicą – położeniem na wzgórzu praktycznie nie do zdobycia.

Barsine  rządziła  tam jako  regentka  i  przeżyła  wraz  z synem  cały  okres  kampanii

Aleksandra oraz po jego śmierci, w czasie wojen, które toczyli dowódcy Aleksandra o

podział jego imperium. 

Miasto  Pergamon  zaistniało  ponownie  na  kartach  historii  dokładnie  osiem  lat

później. W roku 308 p.n.e. ekspansywne ambicje, Lizymacha jednego z dowódców

Aleksandra,  któremu  w  czasie  podziału  dostało  się  niewiele,  poprowadziły  na

południe. Przekroczywszy Dardanele wraz z trzema dowódcami macedońskimi zajął

zachodnią część Azji Mniejszej. W jego posiadaniu znajdowało się terytorium, gdzie

znajdował się Pergamon. Postanowił wykorzystać naturalne położenie miasta i uczynił
11 Kumaniecki, 1977, s.239
12 http://www.livius.org/ba-bd/barsine/barsine.htm
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z niego swoja twierdzę, powierzając pokaźny skarbiec złożony ze złotych i srebrnych

waz oraz monet o wartości około 9 000 talentów swemu oficerowi Filetajrosowi.

Filetajros nie był arystokratą. Nie był nawet Macedończykiem. Urodził się w Tios,

małym  miasteczku  nad  Morzem  Czarnym,  w  Azji  Mniejszej.  Jego  matka,  Boa,

z pochodzenia  Paflagonka,  jeżeli  wierzyć  złośliwym  przekazom  była  prostytutką,

a ojciec Attalos - Grekiem. Macedońskie pochodzenie przypisuje mu się ze względu

na  imię  typowe  dla  tego regionu  Grecji.  W dzieciństwie  Filetajrosowi  zdarzył  się

wypadek,  który  uczynił  z  niego  eunucha.13 Opowiada  o  tym  anegdota,  że  „  gdy

pewnego  dnia  niańka  wyniosła  go  na  przejażdżkę,  w  idącym  akurat  naprzeciwko

orszaku  pogrzebowym spłoszył  się  koń.  Powstał  popłoch  i  zamieszanie,  w  czasie

którego wywrócono niańkę, a chłopiec doznał takiego rodzaju okaleczenia, że stracił

zdolność płodzenia w przyszłości”.14 Nie przeszkodziło mu to jednak w osiągnięciu

ambitnych planów, bo gdy Lizymach mianował go stróżem skarbu w Pergamonie,

piastował  już  wysokie  urzędy.  Po  15  latach  wiernej  służby,  Filetajros  rezydujący

w twierdzy Pergamon, wykorzystał zamieszanie spowodowane nieustającymi walkami

w wojnie jaka wybuchła między Lizymachem a Seleukosem I  o panowanie nad Azją

Mniejszą.  W  roku  282  p.n.e.  przeszedł  na  stronę  Seleukosa  I.  Jego  decyzja

zaowocowała  korzystnym  następstwem  faktów,  bowiem  Lizymach  stracił  wkrótce

życie  w  przegranej  wojnie,  a  Seleukos  nadał  władzę  nad  Pergamonem  właśnie

Filetajrosowi i uczynił go swym wasalem.15

Filetajros dał początek nowej dynastii Attalidów, którego rodowód wywodził od

samego Heraklesa, a którego panowanie trwało dokładnie półtora wieku, od 283 do

133 roku p.n.e.  Rządził nieprzerwanie i niezależnie przez prawie dwadzieścia lat aż

do 263 r. p.n.e. Jego następcy uhonorowali go tytułem założyciela dynastii i umieścili

jego portret na swoich monetach. Tylko dzięki akceptacji na międzynarodowym forum

takie  małe  państwo  mogło  mieć  szansę  do  zachowania  niepodległości.  Filetajros

wierzył  w  efekty  osiągnięte  dzięki  polityce  kulturalnej.  Wiedział,  że  tego  typu

informacje  wysyłane  w świat  dadzą  mu szanse  zdobycia  władzy  i  utrzymania  jej.

Zupełnie w inny sposób niż sąsiadujące państwa: Bitynia,  Paflagonia i  Pont,  które

13 Casson,1998, s.143-144
14 Stoll,1970, s.12
15 Leveque,1973, s.392
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stały sie królestwami o charakterze prowincji. Pergamończycy od samego początku

uznali  siebie  za  część  wspólnoty  greckiej  i  stworzyli  powiązania  z  sanktuariami

w Delfach,  Olympii  i  Delos.  Już  za  czasów  Filetajrosa  rozpoczął  się  program

budowniczy,  który  miał  zamienić  Pergamon w odpowiednie  miejsce  dla  rządzącej

dynastii.  Szczyt  wzgórza  miał  swój  własny  mur  i  był  oddzielony  od  właściwego

miasta.  Mur  miasta  Filetajrosa  okalał  wielką  część  wzgórza,  które  opadało  na

południe.  Niestety w dalszym ciągu nie wiemy jak wyglądały drogi służące części

rezydencyjnej oraz nie wiemy nic na temat wczesnych domów. 

Jedno pokolenie później  Pergamon posiadał  już wielką władzę,  w 188 r.  p.n.e.

w zawartym pokoju w Apamei, większa część zachodniej Azji Mniejszej przeszła pod

panowanie  Pergamonu  i  stał  się  niewątpliwie  potężną  stolicą  jak  Aleksandria

i Antiochia.16

Filetajros nie miał dzieci, lecz dwóch siostrzeńców, którzy przejęli po nim rządy.

Pierwszy to Eumenes, starszy z braci. O jego wykształceniu zadbał wuj powierzając

jego  wychowanie  Arkesilaosowi  z  Pitane  (315  -240  r.  p.n.e.).  Był  on  greckim

filozofem  i  przedstawicielem   Średniej  Akademii,  do  której  wprowadził  kierunek

sceptyczny, a który przetrwał przez III i część II w p.n.e.  W roku 262 p.n.e. Eumenes

(263-241),  zerwał  więzy  zależności  od  Antiocha  I  i  jego  następcy  Seleukosa  II,

zwyciężając w bitwie pod Sardes i ogłosił się niezależnym władcą. Posunięciem tym

zyskał stronnika po stronie dynastii Ptolemeuszów. Egipt uważał za rzecz oczywistą

wspomaganie,  wzrastającego u boku Seleucydów państwa i  Pergamon rozwijał  się

wsparty  ich przyjaźnią.  Po tym wydarzeniu nastąpił  w państwie  okres  względnego

spokoju, w czasie, którego Eumenes II zajął się porządkowaniem swojego państwa.

Pewność siebie władcy, który objął władzę i dodatkowo miał dużo więcej pieniędzy

została zamanifestowana w spektakularnym programie budowniczym dla metropolii.

Pod  rządami  Filetajrosa  i  jego  poprzedników,  mury  miasta  otaczały  jedynie

20 hektarów (1  hekatr  =  około  2.5  akra).  Eumenes  zarządził  zbudowanie  nowego

muru,  który na południu i  południowym-wschodzie rozciągał się  na równinę,  a  na

zachodzie  sięgał  aż  do  rzeki  Selinus,  dopływie  rzeki  Kaikos.  Pomimo  tego,  że

powierzchnia miasta (około 90 hektarow (ok.225 akrów), była dużo mniejsza niż inne

16 Dreyfus,1997, cz.2, s.24-25
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miasta  hellenistyczne  Pergamon  mógł  zaliczać  się  do  głównych  miast

hellenistycznych. 17

Jego następca, młodszy z braci Attalos I (241-197) przejął władzę w wieku 28 lat.

Można  o  nim  powiedzieć,  iż  podobnie  jak  wuj  potrafił  stanąć  w  odpowiednim

momencie  po  właściwej  stronie.  W  czasie  jego  rządów  doszło  do  znamiennego

wydarzenia dla losów państwa. Mianowicie w wojnie domowej między dwoma braćmi

z  dynastii  Seleukidów,  jeden  z  nich  –  Hieraks  (Jastrząb)  posłużył  się  galijskimi

plemionami osiadłymi we Frygii, które odtąd miały w sposób ciągły atakować państwa

Hellenów. 18

Galatowie  to  grecka  nazwa  nadana  plemionom  celtyckim,  które  wtargnęły  do

Grecji i Macedonii w III wieku p.n.e i osiedliły się w Azji Mniejszej. Galowie działali

zwykle, jako grabieżcze hordy lub najemni żołnierze. W 279 roku p.n.e. złupili centra

religijne w Delfach, Dodonie i Olimpii. Ich najazd spowodował przymierze pomiędzy

Antiochem a Antygonem Gonatasem, którzy zadali im klęskę pod Delfami. Po tym

wydarzeniu część Celtów przeprawiła się przez Dardanele i w Azji Mniejszej założyła

kraj  zwany Galacją, który podzielili  na plemiona. Tektosagowie osiedlili  się wokół

dzisiejszej Ankary, Tolistebogowie wokół miasta Pessinus a Trokowie wokół Tavium.

Wkrótce zostali wynajęci przez króla Bitynii Nikomedesa I, w wewnętrznych walkach

z jego bratem, cytując:

W piątym roku panowania Attalosa I, Galowie wysłali poselstwo do Pergamonu

z żądaniem okupu. Attalos wkrótce zdecydował się odmówić płacenia haraczu i w 240

roku  rozbił  Galatów  w  ciężkiej  bitwie  u  źródeł  rzeki  Kaikos.  W  ciągu  swego

panowania Attalos stoczył siedem wielkich bitew związanych nie tylko z Galatami,

w których zwycięża: Pod Afrodyzjas, Koloe w Lidii, przeciw Antiochowi nad rzeką

Harpasos w Karii i dwa razy w bitwach przeciw wojskom Seleukosa Sotera. Po tych

zwycięstwach państwo Attalosa I rozciągało się na północy od gór Tauru nad całą

Azja Mniejszą, od Hellespontu po Kaistros,  nad którego ujściem leży miasto Efez,

pozostawiając niezależność wolnym miastom – państwom na wybrzeżu. 19

17 Dreyfus,1997, cz.2, s.25
18 Świderek,1969, s.245
19Stoll,1970, s.43-46

17



Po swych zwycięstwach Attalos poświęca swój czas i pieniądze rozwojowi nauki

i sztuki.  Pisze  książki,  przyciąga na dwór uczonych i  pisarzy.  Przebywa tu filozof

i historyk Antygon z Karystos, kronikarz Neantes z Kyzikos, matematyk Apollonios

z Perge. Za jego panowania powstaje oryginalna szkoła filologów, której biblioteka

była bogato zaopatrzona w dzieła antykwaryczno – historyczne, w przeciwieństwie do

gramatyczno – filologicznej  szkoły aleksandryjskiej.  Powstaje  też szkoła mówców.

Attalos I zorganizował igrzyska ku czci Artemidy z turniejami muzyków. Attalos I jest

nie  tylko  mecenasem,  ale  przede  wszystkim miłośnikiem sztuki.  Jest  człowiekiem

oddanym muzeum,  jest  kolekcjonerem,  a  dzięki  swej  pasji  założycielem w  swym

mieście  ośrodka  studiów  historii  sztuki.  Większość  zbieranych  przez  niego  dzieł

stanowi sztuka attycka epoki  Fidiasza.  Najstarsze rzeźby,  które udało się pozyskać

Attalosowi do kolekcji pochodzą z wysp, które wcielił do swego państwa drogą kupna

jak  Egina  lub  drogą  zobowiązań,  więc  Sykion,  któremu wysłał  żywność  w czasie

głodu, Delfy, którym wybudował halę z salą kolumnową, Kos.

W roku 200 p.n.e. pojawiają się w Rzymie posłowie państwa Pergamon i Rodos

z prośbą o interwencję w wojnie z Antiochem III Syryjskim, który naruszył granice

terytorium pergamońskiego.  Po  ugruntowaniu  swego  mocarstwa  w  basenie  Morza

Śródziemnego,  Rzym zaczął interesować się kwestią wschodnią,  gdzie w ostatnich

latach III  wieku Macedonia i  Syria zamierzały podzielić  miedzy siebie posiadłości

Egiptu, Pergamonu i Rodos. Sytuacja ta była nie na rękę Rzymowi, który nie chciał

dopuścić do wzmocnienia się jakiegokolwiek państwa hellenistycznego. Już w roku

212 rozpoczął ofensywę dyplomatyczną wynikiem, której pozyskał dla swej sprawy

Związek Etolski i króla Pergamonu Attalosa I (traktat z Rzymem 201 r. p.n.e.), który

miał  nadzieję  na  odzyskanie  części  Azji  Mniejszej.  Przymierze  to  miało  wielkie

znaczenie  dla  Pergamonu,  bo  dzięki  niemu  królowie  pergamońscy  mogli  odegrać

poważną rolę w historii świata greckiego. Attalos I występował, jako sojusznik Rzymu

w okresie pierwszych dwóch wojen macedońskich, a Rzym pomimo zwycięstw nie

zajął żadnego kraju w Azji, lecz przekazywał wielkie tereny królowi Attalosowi.

W  pierwszej  połowie  II  wieku  Rzym  nie  dążył  bezpośrednio  do  zdobyczy

terytorialnych. Prowadzona niedługo potem wojna z Antiochem III Syryjskim, która

miała  zapobiec  utworzeniu  się  zbyt  silnego  państwa  na  wschodzie  poskutkowała
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przekazaniu następcy Attalosa I, królowi Eumenesowi II tych terytoriów, jako swemu

sojusznikowi. Królestwo Pergamonu stało się wówczas największym państwem Azji

mniejszej. 20

Eumenes II rozpoczął swe panowanie w wieku 24 lat. Był to władca łączący

energię z przebiegłością dyplomatyczną. Pomimo, iż wraz z tronem odziedziczył po

ojcu  przyjaźń  Rzymu  przyczynił  się  do  rozpętania  wojny  pomiędzy  Rzymem

a Antiochem III. Władca Syrii, nie chcąc drażnić Rzymian, w pierwszej fazie działań

omijał  posiadłości  Eumenesa na terenie Anatolii,  kiedy jednak konflikt  z  Rzymem

przerodził się w otwartą wojnę, a Eumenes przyłączył się ze swoją flotą do Rzymian,

Antioch Wielki  wykorzystując  nieobecność  Eumenesa  wtargnął  do  jego królestwa,

zmuszając go do pośpiesznego powrotu. Antioch zajął nabytki zmarłego Attalosa I,

pozostawiając Eumenesowi tylko pierwotne terytorium Pergamonu. W 189 roku p.n.e.

Eumenes  walnie  przyczynił  się  do  klęski  Antiocha  Wielkiego  pod  Magnezją,

uderzając  na  czele  swej  jazdy  na  prawe skrzydło  armii  syryjskiej.  Rzymianie,  nie

gotowi jeszcze do bezpośredniego zarządzania w Azji Mniejszej, sowicie wynagrodzili

swego  sprzymierzeńca  –  w  wyniku  zawartego  w  188  r  p.n.e.  pokoju,  a  Apamei

Eumenes  otrzymał  Chersonez  Tracki,  Frygię,  Myzję,  Lidię,  Likaonię,  Pizydię

i Pamfilię,  a  także Efez,  lecz  ten został  przez Attalidów uznany miastem wolnym.

Dzięki  tym  nabytkom  i  rozszerzeniu  swoich  wpływów  Pergamon  stał  się

najpotężniejszym  królestwem  Azji  Mniejszej,  aczkolwiek  ulegającym  wpływom

rzymskim.  Postawa Rzymu w stosunku do niedawnego sojusznika uwidoczniła  się

doskonale,  kiedy  Pergamon  najechali  Galatowie.  Wówczas  to  Eumenes  wysłał

swojego  brata  Attalosa  (późniejszego  Attalosa  II  Filadelfosa),  który  miał  złożyć

gratulacje z powodu zwycięstwa Rzymu nad Perseuszem i prosić o pomoc w nowej

sytuacji.  Został  on serdecznie powitany w Rzymie i  doradzono mu, by sam został

królem,  zastępując  na  tronie  brata.  Zaniepokojony  obrotem  sprawy  Eumenes  II

osobiście  udał  się  do Italii,  lecz  nie  został  dopuszczony do Rzymu i  senatu,  gdyż

specjalna uchwała senatu rzymskiego uniemożliwiła mu wstąpienie w bramy stolicy

dotychczas sojuszniczego państwa. Eumenes zdołał jednak własnymi siłami pokonać

20 Leveque, 1973, s. 393
19



Galatów w latach 168 -167 p.n.e. i zmusić ich do zawarcia pokoju, Rzymianie zaś, aby

osłabić jego sukces, natychmiast ogłosili autonomię Galatów. 21

W  dziedzinie  sztuki  Eumenes  II  wyznaczył  sobie  trzy  zasadnicze  zadania:

rozbudowę twierdzy i miasta, powiększenie, małej, odziedziczonej biblioteki i budowę

pomnika zwycięstwa, jako wyraz wdzięczności bogom. Z jego inicjatywy rozpoczęto

budowę  ołtarza  pergamońskiego,  który  stał  się  największą  chwałą  Pergamonu

i najwyższym artystycznym osiągnięciem okresu hellenistycznego.22

Z okresu chłodniejszych stosunków z końcowego okresu panowania Eumenesa

II wyprowadził Pergamon jego brat i następca Attalos II. Objął on tron w wieku 60 lat.

Kiedy zasiadł na tronie, poślubił żonę swego zmarłego brata – Startonike z Kapadocji,

i adoptował ich syna, swojego bratanka Attalosa ( późniejszego Attalosa III ).  Swą

ostrożną polityką doprowadził do tego, że Pergamon powrócił do łask Rzymu. W 156

–  154  roku  p.n.e.,  dzięki  pomocy  Rzymu,  stoczył  szczęśliwie  zakończoną  wojnę

z królem  Bitynii,  Prusjaszem  II.  W  celu  osłabienia  Syrii  wysunął  przeciw

Demetriuszowi  I  Soterowi  awanturnika,  rzekomego  syna  Antiocha  IV  Epifanesa

imieniem Balas.

W 153 roku p.n.e. senat rzymski zgodził się poprzeć jego roszczenia i wojska

Pergamonu,  Kapadocji  i  Egiptu  wtargnęły  do  Syrii,  obalając  Demetriusza  Sotera

w 150 r p.n.e. Attalos II założył również nowe miasta w Azji Mniejszej: Filadelfię

w Lidii i Attalei w Pamfilii. 23

Attalos  II,  podobnie  jak  inni  Attalidzi,  był  protektorem  nauk  i  sztuk.

Interesował się szczególnie malarstwem, podczas gdy jego starszy brat i ojciec woleli

rzeźbę.  W  czasach  jego  panowania  rozpoczęła  się  moda  na  kopie  sławnych

oryginałów.  Pod  koniec  II  wieku  mnożą  się  miłośnicy  sztuki,  coraz  więcej  jest

prywatnych kolekcjonerów zwłaszcza w Italii. Kopie sporządza się masowo. Okazy

„starożytne”  z  V wieku i  pierwszych dziesięcioleci  V wieku p.n.e.  były  w owych

czasach łatwe do kupienia.  Świątynie lub miasta  – państwa pozbywały się chętnie

posągów,  które  przestały  być  „modne”,  albo  po  prostu  składano  zamówienia

u znanych w owym czasie artystów. Problemem stały się dzieła,  które cieszyły się

21 Krawczuk,2005
22 Stoll, 1970, s.60
23 Krawczuk,2005
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największą sławą, czyli rzeźby Polikleta, Fidiasza i Praksystelesa. Szczególną trudność

przysparzało zdobycie malowideł, gdyż najczęściej były to freski na murach świątyń

lub portyków lub  malowidła  na  drewnie.  Attalidzi  musieli  zadowolić  się  kopiami,

wykonywanymi na zlecenie. Tak właśnie uczynił Attalos II posyłając około 140 roku

do  Delf  swych  trzech  nadwornych  malarzy:  Kalasa,  Gaudotesa  i  Asklepiadesa,

polecając  im sporządzić  dla  swojej  galerii  kopie  znajdujących się  tam oryginałów.

Ponieważ Delfijczycy chcieli przypodobać się królowi, podjęli uchwałę przyznającą

trzem malarzom różne zaszczyty, a uchwałę wyryto na kamieniu, który zachował się

do dziś.24

Kiedy w 146 roku p.n.e Rzymianie zdobyli i  zburzyli bogate miasto Korynt

i sprzedawali na licytacji swoje łupy, Attalos II zaoferował astronomiczną jak na te

czasy  sumę  stu  talentów  za  obraz  przedstawiający  boga  wina  Dionizosa.  Tak

wygórowana cena zwróciła  uwagę wodza rzymskiego Lucjusza Mummiusza,  który

zdobył miasto i zorganizował wyprzedaż. Zmusił on Attalosa aby oddał obraz i odesłał

je czym prędzej do Rzymu.25  

Attalos  II  przybył  za  młodu  do  Aten  na  studia.  Powodowany  głębokim

szacunkiem dla miasta, kazał wybudować mu imponująco długą stoa (116, 5 m, szer.

20, 05 m.), która zamykała wschodnią stronę ateńskiej agory (stoa zrekonstruowana

została przez American School w latach 1953 – 1956).

Z  czasem Attalidzi  oprócz  kolekcjonowania  rzeźb  czy  malowideł,  zajęli  się

zbieraniem  waz  ze  złota  i  srebra,  zbierali  również  kamee,  a  także  manuskrypty.

Biblioteka w Pergamonie stała się druga po Aleksandryjskiej, najbogatszą w zbiory

w całym świecie greckim.26

Kres  wspaniałemu rozwojowi  i  wielkości  Pergamonu  przyniósł  jego  ostatni

władca Attalos III. Był on adoptowanym synem Eumenesa II, który objął władzę po

śmierci stryja. Nie cieszył się dobrą opinią ani w oczach poddanych ani na kartach

historii. Prawdopodobnie był niezrównoważony psychicznie, przypisywano mu różne

zbrodnie i oskarżano o różne okrucieństwa. Ubierał się skromnie i nie golił brody, nie

strzygł  włosów,  unikał  otoczenia.  Zamknięty  w  swoim  zamku,  w  odosobnieniu

24 Świderkówna, 1974, s.302
25 Pliniusz. XXXV, 24
26 Casson, 1998, s.154
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uprawiał  różne  zioła  i  sporządzał  z  nich  mieszanki  lecznicze  i  trujące,  których

działanie  wypróbowywał  na  skazanych  na  śmierć  więźniach.  Podobno  wynalazł

bardzo dobry plaster na rany i  owrzodzenia oraz  dietę na  zaburzenia w trawieniu,

Podczas swojego panowania przyczynił się niczym szczególnym w dziedzinie sztuki,

w wolnym czasie zajmował się modelowaniem z wosku i odlewaniem rzeźb. Zmarł

w 133 roku p.n.e.  wskutek porażenia słonecznego, kiedy wykonywał własnoręcznie

pomnik dla swojej matki.W swoim testamencie, o którym jednak nie wiadomo, czy

został odnaleziony obdarzał wolnością miasto Pergamon i inne zależne greckie miasta,

natomiast  całe  państwo  wraz  z  ziemią  i  skarbami  zapisał  „ludowi  rzymskiemu”.

Motywy jego postępowania stanowiły i stanowią do dziś obiekt spekulacji: być może

kierowała  nim  niechęć  do  przyrodniego  brata  Atystonika  lub  lęk  przed  grożącą

rewolucją społeczną. Najbardziej prawdopodobny wydaje się być fakt, że Rzym już za

jego panowania stał się faktycznym władcą nie tylko Pergamonu, ale i całego świata

hellenistycznego.27

Decyzja  oddania  Rzymowi  Pergamonu wywołała  niezadowolenie  większości

ludności,  w  tym części  klasy  panującej.  Wykorzystał  to  Aristonik,  nieślubny  brat

Attalosa III, syn Eumenesa II i córki cytrzystki z Efezu, który ogłosił się królem, jako

Eumenes  III.  W  roku  132  p.n.e.  za  jego  sprawą  wybuchło  powstanie  w  byłym

królestwie  pergamońskim,  zwane  powstaniem  Aristonikosa  (132  –  129  p.n.e).

Natknęło  się  jednak  na  wrogość  samego  Pergamonu  i  innych  poleis  greckich.

Powstanie  to  miało  złożony  charakter,  było  nie  tylko  ruchem  społecznym,  walką

biednych przeciw bogatym, niewolników przeciwko panom, ale również podjęto próbę

wykorzystania nastrojów antyrzymskich w społeczeństwie Pergamonu i przywiązanie

ludności do dynastii.  Aristonikos zdołał opanować większość państwa w momencie

przybycia  komisji  senackiej,  mającej  realizować postanowienia  senatu Attalosa  III,

posiadał także przewagę na morzu dzięki opanowanej przez niego flocie Attalidów.

Przy jej pomocy zdołał oprzeć się armii Rzymian, wspartej siłami jej sojuszników –

królów Bitynii, Paflagonii i Kapadocji.

W 131 r p.n.e przybyła do Pergamonu regularna armia rzymska, którą dowodził

Publiusz Licyniusz Krassus i poniosła druzgocącą klęskę, w której zginął sam wódz.

27 Świderek, 1969, s.362-363
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Dopiero udzielona Rzymianom pomoc ze strony floty Efezu zmusiła Aristonika do

wycofania się w głąb lądu. Opór powstańców trwał jeszcze przez 3 lata, jednak nie

byli  oni  w  stanie  zwyciężyć  w  regularnej  wojnie  z  Rzymem.  W  130  r.  p.n.e.

Aristonikos został pobity przez armię Marka Perpeny pod Stratoniką, a następnie ujęty

i wysłany do Rzymu, gdzie zginął uduszony w więzieniu. 28

W  roku  129  p.n.e.  kolejny  konsul  Marek  Akwiliusz  po  ciężkich  walkach

w Karii i Myzji zaprowadził w końcu spokój wraz z 10 senatorami, którzy mięli za

zadanie stworzenie nowego porządku. Rzymianie utworzyli prowincję Azja (Provincia

Asia) ze stolicą w Efezie, obejmującą Troadę, Myzję, Lidię, część Frygii oraz Karię.

W 120 r. p.n.e., po śmierci Mitrydatesa V została przyłączona przynależąca do niego

pozostała część Frygii.29Fałszywie interpretując ostatnią wolę Attalosa III, cały skarb

państwa pergamońskiego przeniesiono do Rzymu, a europejskie posiadłości Attalidów

zostały włączone do prowincji Macedonia. 

Rządy Rzymian na terenie Azji Mniejszej zapoczątkowały nową erę w dziejach

tego regionu, na którego terenie zapanował chaos spowodowany łupieżczą polityką

kolejnych  namiestników,  a  w konsekwencji  brak  zaufania  w stosunku  do  nowych

władców.  Jednak  pax  Romana, jaki  zapanował  pod  rządami  Augusta  (30  p.n.e.  –

14 n.e.) po burzliwym okresie epoki hellenistycznej, walkach z Partami, oraz walkach

pretendentów do tronu cesarskiego, kraje Azji Mniejszej w o wiele mniejszym stopniu

były narażone na wojny niż inne prowincje europejskie.  Dowodem na to jest fakt,

że przez cały okres cesarstwa stacjonowały tu tylko dwa legiony: XII Fulminata i XV

Apollinaris, na terenach Kapadocji, w pobliżu granicy armeńskiej. Ponadto Oktawian,

zwany  od  27  r.  p.n.e.  Augustem,  zrezygnował  z  ekspansji  militarnej  na  rzecz

uzyskania dominacji w tej części świata droga pokojową.30 Pod rządami rzymskiego

cesarza  Augusta  Pergamon  z  wyjątkiem  Efezu,  stał  się  stolicą  prowincji  Azji.

Kolejnym dowodem na to jak ważne było to miasto jest fakt, że August podwoił jego

terytorium. Na równinie, na południe od miasta Eumenesa została wzniesiona nowa

dzielnica, wraz ze stadionem i teatrem. To tam powinno rozpocząć się poszukiwanie

świątyni Oktawiana, wzniesionej w 29 r. p.n.e., jako centralnego sanktuarium kultu

28 Jaczynowska, 1986, s.152-153
29 Ostrowski, 2005, s.39-40
30 Ostrowski, 2005, s.47-48
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cesarskiego  w  prowincji  Azji.  Świątynia  Trajana,  później  wzniesiona  na  cytadeli

wydaje się być zaplanowana dokładnie na końcu przedłużenia głównej drogi miasta

Augusta. 31

August  odwiedził  Pergamon trzy  razy  w latach  31  –  30  p.n.e.  Mieszkańcy

Pergamonu, którzy zyskali sobie sympatię cesarza, uzyskali w 29 r. p.n.e. zgodę na

budowę świątyni bogini Romy i Augusta (taka świątynia zbudowana została również

na  ateńskim  Akropolu),  która  miała  stać  się  ośrodkiem kultu  dla  całej  prowincji.

Świątynia  ta  stała  się  politycznym  i  religijnym  centrum  prowincji  Azja  dzięki

odbywającym  się  tam  corocznie  uroczystościom  Romaia  Sebasta.32W  czasach

Imperium  Rzymskiego  miasta,  które  budowały  świątynie  otrzymywały  tytuł

Neokoros. Tytuł ten mógł być nadany tylko tym miastom, które dostały pozwolenie na

taką budowę. Dla Pergamonu stanowiło to wielką chwałę i powód do dumy, świadczy

o tym fakt, iż od tej pory mieszkańcy opatrywali swoje listy nagłówkiem „Neokoros”.

W roku 14 n.e. następcą Augusta został Tyberiusz. Za jego rządów w r. 17 n.e.

silne trzęsienie ziemi spowodowało zniszczenie 12 miast Azji Mniejszej. Tyberiusz

podjął się odbudowy tych miast oraz zwolnił je z obowiązku płacenia podatków, pisze

o tym Tacyt [Roczniki, II, 47]: „W tym samym roku zapadło się dwanaście ludnych

miast  Azji  wskutek  nocnego  trzęsienia  ziemi,  przez  co  klęska  tym  bardziej  była

niespodziana  i  ciężka.  Także  zwykły  w  takim  wypadku  środek  ratunku  przez

wydostanie się na wolne miejsce nie pomagał, ponieważ rozstępująca się ziemia ludzi

pochłaniała.  Opowiadają,  że  zapadły  się  olbrzymie  góry,  że  widziano  w  stromej

pozycji to, co przedtem było równiną, że wśród gruzów zabłysły ognie. Zagłada, która

najokrutniej  dotknęła  Sardianów,  skierowała  ku tymże  największe  współczucie,  bo

dziesięć milionów sestercji przyrzekł im Cezar i na pięć lat zwolnił ich od wszystkich

opłat  na  rzecz  skarbu  państwa  albo  kasy  cesarskiej”.  Dowody  poświadczające  to

wydarzenie  to  np.  monety  z  wyrytym  napisem:  „Civitatibus  asiae  restitutis”

(odnowienie miast Azji) oraz baza pomnika Tyberiusza, ozdobiona personifikacjami

odbudowanych przez niego miast i opatrzona inskrypcjami.33 Za czasów Trajana (93-

117 n.e.), miasto było nadal rozbudowywane, z nową siatką ulic. W momencie śmierci

31 Dreyfus, 1997, cz.2, s.25
32 Ostrowski, 2005, s.133
33 Ostrowski, 2005, s.50
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tego cesarza na terenach Azji Mniejszej istniały następujące prowincje: Pont i Bitynia

–stolica  w  Nikomedii,  Azja  –  stolica  w  Efezie,  Lidia  i Pamfilia  –  stolica  Attalii,

Galacja  –  stolica  w  Ankyrze,  Kapadocja  –  stolica  w  Cezarei,  Cylicja  –  stolica

w Tarsie. Przynależały do nich: Armenia ze stolicą w Tigranocercie i Syria ze stolicą

w Antiochii.34

Pod rządami cesarza Hadriana (117 – 138 n.e.) Pergamon ponownie przeżywał

chwile  świetności.  Cesarz,  który  był  wielkim  miłośnikiem  kultury  greckiej,

kilkakrotnie  odwiedzał  Ateny i  Grecję  oraz  odbył  dwie wielkie  podróże po całym

państwie  rzymskim (121 -125 i  129 -135)  w trakcie,  których odwiedził  wszystkie

prowincje, w tym małoazjatyckie, fundując liczne budowle i ozdabiając miasta. Kazał

on  wtedy  wznieść  w  Pergamonie,  w  najpiękniejszym  miejscu  pergameńskiego

akropolu świątynię ku czci swego poprzednika – Trajana (Templum Divi Traiani). Pod

rządami  Hadriana,  wzniesiono  również,  w  dolnym  mieście  największą  w  całym

mieście,  zbudowaną  z  cegły,  świątynię  sera  pisa,  popularnie  zwaną  „czerwonym

dziedzińcem”. Kult Serapisa został wprowadzony w okresie rzymskim pod wpływem

migracji  mieszkańców  z  Egiptu  i  szybko  zyskał  popularność  w  tym  czasie.

Wzniesiono  w  tym  czasie  świątynie  Serapisa  w  kilku  miastach,  z  których

najsłynniejsza znajduje się w Aleksandrii.

W roku 166 n.e.  ludność Pergamonu padła ofiarą zarazy. W pobliżu ołtarza

Zeusa  odnaleziono tabliczkę,  na  której  odczytano:  „Wielki  Zeusie,  uwolnij  nas  od

plagi,  która  nawiedziła  nasze  miasto”.  Podczas  rządów Karakalli  w  czasie,  kiedy

cesarz  wracał  z  podróży  z  Tracji,  w  Gelibolu  przydarzył  mu  się  wypadek.

Przewieziono  go  do  Pergamonu,  gdzie  w  Asklepiejonie  powrócił  do  zdrowia.

W dowód wdzięczności bogom, postanowił wspomóc finansowo wszystkie świątynie

w  mieście,  gdzie  m.in.  została  odbudowana  w  marmurze,  usytuowana  w  pobliżu

teatru,  a  spalona  w III  wieku  świątynia  Dionizosa.  Na  pamiątkę  tego  wydarzenia

świątynię nazwano Nowy Dionizos i czczono w niej Karakallę obdarzonego również

tym przydomkiem.35

W 53 r. n.e. do Efezu przybywa św. Paweł i wkrótce wraz z uczniami zakłada

pierwszą  wspólnotę  chrześcijańską.  Św.  Paweł,  miał  stosunkowo  łatwe  zadanie

34 Ostrowski, 2005, s.52-53
35 Bayraktar, 1993, s. 18
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w krainach  Azji  Mniejszej,  gdzie  parę  lat  wcześniej  powitano  „dobrą  nowinę”

o pojawieniu się „Boga – zbawiciela” w osobie Augusta. Wywarło to duży wpływ na

wieśniaków i górali mieszkających w Azji Mniejszej, którzy cechowali się głęboką

pobożnością,  w  zamian  oczekując  nadziei  na  lepsze  życie  –  pozagrobowe.  Język,

w którym przemawiał św. Paweł, czyli ludowa greka wydawał się im językiem Ducha

Świętego,  nie  było  więc  żadnych  przeszkód  w  szerzeniu  chrześcijaństwa  na  tych

terenach.36 Dzięki działalności misyjnej św. Pawła, dokładnie opisanej w „Dziejach

Apostolskich”  i  w  „Listach”  apostoła,  początki  chrześcijaństwa  na  terenie  Azji

Mniejszej są dobrze udokumentowane. Jednak więcej jest wiadomości o kościołach

w Azji  Mniejszej,  założonych  przez  Apostoła  Jana,  którego  znaczenie  dla

ewangelizacji Wschodu jest nie mniejsze niż apostołów Piotra i Pawła dla Zachodu.

Tu,  w  Azji  Mniejszej  powstał  ruch  religijny,  którego  owocem  jest  jedna

z najznakomitszych ksiąg wczesnego chrześcijaństwa, napisana za cesarza Domicjana

„Objawienie  św.  Jana”  (in.  Apokalipsa),  w  której  zawarte  są  „Listy  do  siedmiu

Kościołów,  które  są  w  Azji”.  Pod  kierownictwem  biskupa  Jana,  powstały  wokół

Smyrny pierwsze wspólnoty wczesnochrześcijańskie: w Efezie, Pergamonie, Sardes,

Tiatyrze, w lidyjskiej Filadelfii i frygijskiej Laodikei.

Azja  Mniejsza,  której  religijność  miała  w  ogóle  ekstatyczny  i  fanatyczny

charakter,  była  także  jedną  z  najgorliwszych  adeptek  kultu  cesarzy,  który  był

symbolem  religijnym  administracji  prowincjonalnej:  w  Pergamonie  zbierało  się

corocznie przedstawicielstwo tej prowincji to koinon według urzędowej terminologii –

dookoła świątyni Romy i Augusta, przedmiotu szczególnej jego opieki. Kult cesarza,

jako osoby boskiej był dla chrześcijanina niemożliwy; odmowa boskiej czci osobie –

lub  geniuszowi  –  cesarza  była  traktowana,  jako  crimen  maiestatis  albo  też  jako

bezbożność i odpowiednio karana.

Za  cesarza  Domicjana  właśnie  rozpoczęła  się  druga  fala  prześladowań

chrześcijan  (pierwsze  miało  miejsce  za  cesarza  Nerona  w  Rzymie),  chorujący  na

manię  prześladowczą  cesarz,  wszędzie  upatrywał  spisków  przeciw  swojej  osobie

i uznał chrześcijan za tych, którzy odmawiając osobie cesarza wymaganej dlań czci

boskiej, dopuszczali się podwójnego przestępstwa – religijnego i politycznego.

36 Ostrowski, 2005, s.138-139
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W Azji  Mniejszej  walka z  chrześcijaństwem rozpoczęła  się,  tam gdzie  była

pierwotna  i  główna  siedziba  kultu  rzymskiego  Mesjasza  –  w  Pergamonie,  toteż

Chrystus u św. Jana w taki sposób przemawia do anioła w kościele pergamońskim

[Apokal. II, 13]: „Wiem, gdzie mieszka, gdzie jest stolica szatańska; i [że] trzymasz

imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej i w one dni, kiedy Antypas, świadek mój

wierny, zabit jest u was, gdzie szatan mieszka”, tu wspominany jest również „tron

szatana”[2, 13], który uznano za słynny ołtarz pergamoński. 37

W Pergamonie  popularne  były  w  tym czasie  walki  gladiatorów oraz  walki

z dzikimi zwierzętami; w III wieku, cesarz Decjusz kazał nawet rozszarpać na oczach

widowni trzech chrześcijan i chociaż ten sposób rozrywki był bardzo popularny w tych

czasach, wydarzenie to uderzyło w Pergamon ostrą krytyką.38

Pergamon cieszył się sławą w czasach hellenistycznych, gdy Attalidzi hojnie

sponsorowali  rozwój  kulturalny  miasta,  a  na  ich  zaproszenie  przybywali  tutaj

najwięksi artyści,  badacze, czy filozofowie,  to jednak za czasów rzymskich miasto

zachowało wiele ze swojej  chwały. Mimo, że marek Antoniusz zubożył Bibliotekę

Pergamońską, gdy wysłał wiele z jej woluminów do Biblioteki Aleksandryjskiej, która

ucierpiała z powodu pożaru w roku 48 n.e., to Pergamon zachował swoje znaczenie,

jako  centrum  sztuki  i  nauki,  szczególnie  filozofii  i  medycyny.  Tutaj  działał  na

przykład najbardziej znany lekarz starożytności, Galen. Julian zwany Apostatą, zanim

został obwołany cesarzem w 357 r. n.e., kształcił się przez jakiś czas w Pergamonie

i Efezie, gdzie zetknął się z greckimi myślicielami.39Echa dawnej sławy były obecne

jeszcze w IV wieku n.e., gdy miasto było centrum ruchu neoplatońskiego.40 

Kiedy  Flawiusz  Waleriusz  Konstantynus  (306-337  n.e.),  został  obwołany

cesarzem i kiedy sam siebie podniósł  do godności boskiej, uczynił chrześcijaństwo

religią  dworu  i  państwa.  W 313  r.  wydał  słynny  edykt  mediolański, przyznający

chrześcijanom swobodę wyznania. 

Pod  rządami  Dioklecjana  (243-313),  Pergamon  stał  się  miastem

chrześcijańskim,  a  sto  lat  później  cesarz  Teodozjusz  I,  w  380  r.  n.e.  ustanowił

37 Zieliński, 1995, s.214-215
38 Bayraktar, 1993, s. 18
39 Ostrowski, 2005, s.62
40 Jacobi, 1983, s. 228
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chrześcijaństwo oficjalną religią cesarstwa, dziesięć lat później (391) wydając dekret

zakazujący  sprawowania  kultów  pogańskich.41 Od  czasu  miasto  powoli  traciło  na

znaczeniu,  do  czego  przyczyniło  się  tymczasowe  zajęcie  miasta  przez  Arabów

w 716 r.  n.e.  Tak  samo  jak  pozostałe  zachodnie  miasta  Azji  Mniejszej,  także

Pergamon został zagrożony od strony lądu i morza. W tym czasie wzniesiono mury do

obrony miasta, w które wbudowano płyty wielkiego ołtarza. W XII wieku n.e. osiedla

na  Akropolis  i  we  wschodnim  obszarze  rzeki  Keitos  skurczyły  się  bardzo

w porównaniu do okresu hellenistycznego i rzymskiego. 

Kiedy w 1302 roku przybyli w te okolice Turcy Ottomańscy, Pergamon stał się

małym  nic  nie  znaczącym  prowincjonalnym  miasteczkiem  tureckim.  Kościoły

przemieniono  w meczety,  a  dla  chrześcijańskiej  greckiej  większości  pozostawiono

tylko ubogi kościółek świętego Teodora.42 Na jej miejscu Turcy wybudowali nowe

miasto symbolicznie kładąc kres epoce rzymskiej w historii miasta. 43 

41 Ostrowski, 2005, s.64
42 Stoll, 1970, s.104/Bayraktar, 1993, s.20
43 Bayraktar, 1993, s.20
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III. Materiały budowlane i rozplanowanie miasta

Pergamon  był  miejscem  działalności  społecznej  i  kulturalnej,  w  zgodzie

z wymogami  świata  hellenistycznego.  Większość  miast  hellenistycznych

usytuowanych  jest  na  otwartych  przestrzeniach,  umożliwiających  szybkie

przemieszczanie się z punktu do punktu. Założyciele Pergamonu stworzyli kilkanaście

miast,  m.in.  założone  przez  Eumenesa  II  przy  wschodnich  granicach  twierdze:

Filetajresa i  Attaleia,  które były budowane według ustalonego wzoru równoległych

insuli  i  z  gęstą  siecią  dróg.  Natomiast  Pergamon  należy  do  tego  typu  miasta

archaicznego,  które  z powodów  obronnych  znajduje  się  na  stromym  zboczu,

co uniemożliwiało wytyczenie regularnej  siatki  ulic.  Siedziba władców na wzgórzu

musiała  być  zachowana,  kiedy  miasto  zostało  założone  we  wczesnych  czasach

hellenistycznych.  Nie  zajęło  dużo  czasu  władcom  Pergamonu  zrozumienie,

że nieregularna konstrukcja miasta oferowała wyzwanie przy tworzeniu planu miasta.

Wzgórza otaczające Pergamon nie dostarczały dobrego materiału budowlanego.

Skała wulkaniczna jest wszędzie i tak jak w Assos w krajobrazie dominują czerwone,

żółte i brązowe skały. Andezyt z wysoką zawartością szklanego składnika może unieść

duży ciężar, ale łamie się łatwiej niż twardy wapień i może być użyty w budownictwie

jedynie, kiedy kamienie są średniej wielkości. Tak jak andezyt trachyt jest głównym

składnikiem  wzgórza,  na  którym  spoczywa  Pergamon,  nie  nadaje  się  do  dużych

projektów budowlanych i do kształtowania detali architektonicznych. Nawet twardszy,

zwarty  i  prawie  czarny  bazalt  wulkaniczny  może  się  łamać  i  może  być  używany

jedynie do budowania domów. W końcu tuf. Stężony proch wulkaniczny jest miękki

i poddający się zmianom atmosferycznym i dlatego odpowiedni tylko do tworzenia

fundamentów.  Architekci  Pergamonu mając  do  czynienia  z  tego  typu  problemami

stworzyli architekturę korzystającą z małych kamieni. Co więcej skonstruowali mury,

w których ściany składały się z dwóch wąskich bloków postawionych na sztorc i na

górze,  których  była  ułożona  płaska  warstwa  spoiwa.  Ten  typ  budownictwa  został

określony,  jako  pseudo-isodomus  [Witruwiusz  2.8.6.]  i powstał  z  zapotrzebowania

użycia  andezytu,  jako  materiału  budowlanego.  Marmur  był  używany  tylko  przy

specjalnych okazjach, w trzecim wieku p.n.e. np. przy budowie Wielkiego Ołtarza, do
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wykończenia  wewnętrznego  dziedzińca.  Był  bardzo  kosztowny  i  mógł  zostać

dostarczony do Pergamonu z dużą trudnością.  Dopiero pod koniec trzeciego wieku

p.n.e.,  kiedy to kamieniołomy Prokonessos stały się własnością Pergamonu zaczęto

używać  tego  materiału  na  masowa  skalę.  W  tym  czasie  był  on  oczywiście  tani,

ponieważ kamieniołomy były własnością króla tak samo jak kamieniołomy marmuru

należały później do cesarzy rzymskich.44

Pergamon,  w  przeciwieństwie  do  innych  miast  hellenistycznych,

a w szczególności,  przebudowanego  w  tym samym okresie,  podobnie  na  wzgórzu,

Priene, był stolicą królestwa a nie państwa demokratycznego. W swoim pierwotnym

planie z pałacami i świątyniami, które znajdując się w najwyższym punkcie Akropolu

wraz  z fortyfikacjami  stanowią  dowód,  iż  budynki  te  były  ważniejsze  niż  budynki

publiczne.  W  Priene  natomiast  agora  i  buleuterion  znajdowały  się  w  centrum,

a świątynia  Ateny  z boku.  Jednak  twierdzenie,  że  budowniczowie  Pergamonu

wykorzystali  połączenie  pomiędzy  naturalną  topografią  a  hierarchią  społeczną  nie

może służyć do jednoznacznej charakterystyki miast hellenistycznych, ze względu na

jego oryginalną lokalizację45, zaledwie 30 km od brzegu morza, wzgórze Pergamonu

wyrasta nagle z niziny na wysokość 335 m między dwoma dopływami rzeki Kaikos.

Jego zbocza północne i wschodnie stromą ścianą opadają wprost ku płynącej w dole

rzeczce  Ketios,  natomiast  od  strony  zachodniej  i  południowej  schodzą  łagodnym

i długim  stokiem  w  stronę  doliny  Selinusu.  Naturalne  kontury  wzgórza

budowniczowie  dostosowali  do  swoich  potrzeb,  rozbijając  je  na  wznoszące  się

stopniowo wielkie tarasy, chronione z góry i z dołu przez podtrzymujące je  mury46,

których  budowę  rozwinęli  w  szczególny  sposób  bez  użycia  materiałów

usztywniających tzw. spoin. Budowa muru odbywała się w ten sposób, iż przycinano

w odpowiedni sposób kamień, tak, aby pozostawić przestrzeń pomiędzy zewnętrzną

a wewnętrzną  powierzchnią,  uzupełniając  ją  gruzem  lub  gliną.  Murarstwo

pergamońskie  rozwijało  się  intensywniej  biorąc  pod uwagę to,  że  zastąpiono starą

technikę,  nową  polegającą  na  tym,  iż  mury  zewnętrzne  były  ułożone  z  bloków

licowych wyższych niż zewnętrzne, ale układane naprzemiennie raz na leżąco, raz na

44  Dreyfus, 1997, cz.2, s. 25-26
45  Dreyfus, 1997,cz.2, s. 25
46 Świderkówna, 1974, s.296
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stojąco, przy czym leżące bloki musiałyby ułożone na grubość muru, tak połączyły

warstwę  zewnętrzną  i wewnętrzną.  Taka  technika  jest  łatwo  rozpoznawalna

i wytrzymuje w porównaniu do tradycyjnego systemu układania kamieni  ciosanych

gdzie  pergamońscy  królowie  fundowali  budynki  innym  miastom.  Widać  to  np.

w Atenach,  przy  wejściu  do  Akropolu  gdzie  pergamońska  technika  kamieniarska

została  użyta  w  bazie  pomnika  ponownie  użytego  później,  jako  baza  statuy

rzymskiego wodza Agryppy oraz użyta do budowy muru Propylejów i bastionu Nike.

Mury tarasów tak ważne w Pergamonie wymagały z kolei użycia podpór, które

z jednej strony oszczędzały na materiale, ale z drugiej powodowały duży napór na

tylnią  ścianę.  Sekwencja  podpór  muru  Wielkiego  tarasu,  który  wspiera  długą

platformę stanowi okazały widok również z teatru od strony zachodniej.47

W III  w.  p.n.e.  gdy  do  Pergamonu  przybył  Filetajros,  była  to  prymitywna

twierdza ufortyfikowana już w IV wieku mocnymi murami. Mury te otaczały również

małe  miasteczko  na  stoku  Akropolu  od  strony  południowej,  ale  nie  zamykały  jej

całkowicie.  Filetajros  obmurował,  więc  cały  południowy  stok  powiększając  tym

samym obszar  miasta  2,  5  razy.  Przy rozbudowie twierdzy uszanowano koncepcję

polityczną jej pierwszego władcy pozostawiając mur pomiędzy twierdzą a miastem.

Eumenes II następnie zlecił wybudowanie nowych, ponad 2 metrowych murów, które

powiększyły powierzchnie miasta czterokrotnie do 100 ha, sięgając od wschodniego

krańca twierdzy aż po rzekę Ketios i dalej ku południowi wygiętym łukiem biegnąc aż

do rzeki Selinus. 

W północnym krańcu arsenału, w murze miejskim wykorzystanym ponownie

w czasach bizantyjskich odnaleziono fragmenty świątyni: fragmenty architrawu, część

kapitelu  i  kolumn,  jak  i  kamienie  ze  ścian  celi.  Fragment  architrawu wbudowany

w mur,  został  wydobyty  przez  szabrowników  zanim  rozpoczęto  wykopaliska

archeologiczne w czasach nowożytnych, jednak całkowicie zachowała się w zaprawie

murarskiej  wygrawerowana  na  architrawie  inskrypcja.  Na  pierwszy  rzut  oka,

wydawałoby się, że jest to architraw należący do świątyni dedykowanej Faustynie II,

żonie Marka Aureliusza. Jednak wciąż nie wiadomo, w którym miejscu na Akropolu ta

świątynia się znajdowała.48

47 Tomlinson, 1992, s. 120
48 Akurgal, 1969, s.82
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Wskutek podziału wzgórza na tarasy powstały trzy odrębne miasta, jedno na

drugim, połączone ze sobą schodami49 i główna drogą wiodącą od wzgórza na szczyt.

Było to miasto górne nazywane inaczej Akropolem, środkowe i dolne. 

Na  akropolu  mieściły  się  pałace  królewskie,  teatr,  najstarsze  i  główne

sanktuarium Ateny wraz z biblioteką, ale i największa budowla Wielki Ołtarz Zeusa

i Ateny.  W  tej  części  miasta  ustawiane  były  główne  ekswota  państwowe,

podkreślające pozycję monarchii pergamońskiej w ówczesnym świecie.

Środkowe  miasto  rozwinęło  się  dookoła  wielkiego  górnego  gimnazjonu

i wysuwa się ku akropolowi platformą, na której znajduje się wielki temenos Demeter.

W  dolnym  mieście  dominowała  wielka  agora  handlowa,  dookoła  której

rozsiadły się domy mieszkalne.

Poszczególne  partie  grodu  łączyła,  między  sobą  i  cytadelą,  ulica biegnąca

z południa ku północy.50Główne drogi metropolii hellenistycznych, charakteryzowały

się tym, że były szerokie na 15 metrów i prowadziły pstrymi liniami od bramy do

bramy.  Główna  ulica  Pergamonu –  kręgosłup  całego  planu  miasta,  biegła  w górę

i ze względu  na  to,  że  zbocze  było  strome  i  nieregularne  mogła  zostać  stworzona

jedynie  w  formie  stopni.  Jednocześnie  droga  królewska  musiała  posiadać  krętą,

wybrukowaną  ulicę  łączącą  najważniejsze  tarasy  budynków  publicznych.  Pomimo

tego, że drogi lokalne i wojskowe na terenie pergamońskim zgodnie z prawem musiały

być szerokie na około 10 metrów, główny bulwar w mieście wewnętrznym był szeroki

tylko  na  5  metrów.  Ta  stosunkowo wąska  ulica  bez  wątpienia  została  zbudowana

wcześniej,  natomiast  później  powiększona i  wybrukowana.  Wszystkie  ulice  biegną

prostopadle do głównej ulicy. A więc budynki podążają za kierunkiem głównej arterii,

która  często  zmienia  kierunek.  Niestety,  w  dalszym  ciągu  nie  wiemy  czy  plan

rezydencyjny stworzony za  Eumenesa  różnił  się  od  planu miasta  w starszej  fazie.

Ostatnie wykopaliska w części mieszkalnej, w obrębie miasta Filetajrosa wydają się

twierdzić,  że  ulice  rezydencyjne  odchodzą  od  głównej  ulicy  w  prawie  równych

odstępach  50 –  70  metrów.  Przykładowo,  dom w genialny  sposób umiejscowiony

w trójkątnej przestrzeni pomiędzy sanktuarium Demeter a sanktuarium Hery pokazuje,

że najpóźniej w czasach Filetajrosa, musiało istnieć praktyczne rozwiązanie, podziału
49 Świderkówna, 1974, s.294
50 Bernhard, 1980, s. 105
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miasta na parcele, pomimo niekorzystnego terenu oraz wcześniejszego ich podziału.

Czy istniały małe domy dobudowane do domów perystylowych tak jak na Delos lub

w hellenistycznej Prienie tego dalej nie wiadomo. Jest pewne, że wielu ludzi biednych

nie miało własnych miejsc zamieszkania,  lecz mieszkało w wielkich domach,  jako

służba.  Wielka  główna  droga,  została  szczegółowo  zbadana  przez  archeologa

Wilhelma Dörpfelda.  Rozpoczyna  się  wiejską  drogą,  która  przybywszy z  południa

z zatoki Elaia docierała do głównej bramy miasta, za którą znajdował się kwadratowy

plac  chroniony  przez  wieżę.  Następnie  mijała  dolny  rynek,  skręcała  gwałtownie

w górę  w stronę  dużego  tarasu  gimnazjum i  docierała  do  starego  miasta  dalej  ku

północy. Skręcając gwałtownie i mijając budynki rezydencyjne przecinała górny rynek

i prowadziła na Akropol, który posiadał swój własny mur. Poza ufortyfikowaną bramą

cytadeli,  która  została  odbudowana  w czasach  bizantyjskich  inną  techniką,  mijała

sanktuarium Ateny, pałace i dochodziła do arsenałów. Droga ta posiadała 570 metrów

długości i wznosiła się na 63 metry, przy pochyłości ok. 10 procent. Była całkowicie

pokryta płytami z trachytu. Pod nią znajdowały się kanały odprowadzające ścieki oraz

rury doprowadzające świeżą wodę. Rury miały ograniczoną wytrzymałość i musiały

być  często  wymieniane  na  nowe.  W niektórych  miejscach badacze  znaleźli  aż  do

jedenastu różnych odcinków tych rur biegnących obok siebie.51 

Wodę  ze  źródeł  magazynowano  najpierw  w  cysternach,  które  były

zainstalowane w domach, i   które zbierały i przechowywały wodę deszczową. Lista

wszystkich  zamieszczonych  w  mieście  cystern  była  stale  sprawdzana  przez

astynomosa. Zniszczenie lub zapchanie cysterny mogło się skończyć karą grzywny w

wysokości  100  drachm.  Rurociąg  ciśnieniowy  zbudowany  za  Eumenesa  II,  mógł

zaopatrywać w wodę nie tylko dzielnicę królewską, ale również fontanny publiczne,

które znajdowały się w kilkunastu miejscach miasta.  Pranie i pojenie zwierząt przy

tych fontannach było surowo zabronione. Jeżeli przy fontannie przyłapano niewolnika,

działającego na własną rękę, mógł on zostać ukarany przez chłostę, zakucie w dyby

i bicie za pomocą kyphonu (zakrzywiony drewniany patyk). W związku z istnieniem

cystern kładziono też duży nacisk na utrzymywanie czystości i higieny.52 Kiedy jednak

za  panowania  Eumenesa  II  wraz  z  rozbudową  miasta  nastąpił  deficyt  wody,

51 Dreyfus, 1997, cz.2, s.28-29
52 Dreyfuss, 1997, cz.2, s. 30
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inżynierowie  poprowadzili  wodę  sześćdziesięciokilometrowym,  odkrytym  kanałem

z odległości 30 km. na północ od Pergamonu, z gór Madaras – Dag, budując w tym

celu akwedukty, które aż do czasów rzymskich były największym znanym systemem

tego rodzaju w świecie greckim. Z wysokości 1174 m woda spływała na poziom 376

m, na wzgórze Hagios Georgios. U podnóża tej  góry urządzili  oni basen zbiorczy,

który znajdował się tutaj jeszcze 30 m ponad najwyższym punktem miasta i służył do

oczyszczania wody pitnej. Stąd woda płynęła przez 3 km na szczyt Akropolu zapewne

w  metalowych  rurach,  każda  50  –75  cm  długości  i  16  –  19  cm  średnicy,  pod

ciśnieniem 18 atmosfer. Przepływ wody wynosił około 45 litrów na sekundę.53

Dla  każdego  budynku,  który  miał  być  usytuowany  na  stromym  zboczu

pergamońskim, łącznie z domami prywatnymi, musiał zostać wyżłobiony w twardej

skale  taras.  Wydobyty  materiał  mógł  następnie  zostać  użyty  do  budowy przedniej

części  tarasu,  który  musiał  zostać  sztucznie  utworzony.  Stromizna  i  ograniczenia

wąskiego  wzgórza  pergamońskiego  nie  pozwalało  na  stworzenie  dużych  tarasów,

a jednak  hellenistyczna  architektura  użyteczności  publicznej  domagała  się  dużych,

otwartych przestrzeni.  Architektoniczne rozmieszczenie  placów użytku publicznego

było  istotną  częścią  planowania  miasta.  Ażeby  osiągnąć  poziom  odpowiedniego

dostojeństwa tarasy musiały osiągnąć głębokość 60 – 70 metrów. Tak, więc unikalna

metoda  budowania  tarasów  i  portyków  rozwinęła  się  w  Pergamonie  i  stała  się

modelem  dla  wielu  podobnych  konstrukcji  w  innych  miastach  Azji  Mniejszej.

Szczególny problem pojawił się w tarasach zbudowanych na zboczu. Tutaj ziemia była

poddawana  największemu naporowi  i  groziła  zawaleniem się,  szczególnie  podczas

deszczów  zimowych  i  tam  gdzie  podłoże  składało  się  z  tufu  wulkanicznego.

Budowniczowie  Pergamonu  wynaleźli  specjalny,  zabezpieczający  wynalazek

architektoniczny nazwany peristasis. Słowo “peristas” lub też kolumnada otaczająca

świątynie  peripteralne,  odnosi  się  do  zadaszonych  przejść  i wywodzi  się  z  alei

otaczającej  wczesne  klasyczne  domy,  które  oddzielały  sąsiadujące  domy  z  każdej

strony,  za  wyjątkiem  frontu  od  ulicy.  Witruwiusz  [1.1.10  i  7.4.1]  nazywa  te

zabezpieczające przejścia pomiędzy domami ambitus. Typowy pergamoński peristasis

był zakrytym płytami przejściem i jak ukazują to wykopaliska, prawie każdy z domów

53 Bayraktar, 1993, s.32-33
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umiejscowionych na zboczu takie przejście posiadał. Prawo wymagało żeby były one

szerokie na około pół metra,  aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla osoby,

która  miałaby  dokonać  koniecznych  czynności  naprawczych  i  konserwujących.

W sławnej  inskrypcji  astynomoi (pergamoński  tekst  prawny  datujący  się  na  czasy

panowania królów, dyskutowane są problemy pojawiające się dzięki tym zakrytym

pasażom.  Ten,  który  spowodował  zniszczenie  lub  zapełnienie  przejść  miał  zostać

ukarany.  Nie  mogły  one być używane na składowanie  przedmiotów i  nawet  samo

przejście  nimi  mogło  spowodować  grzywnę  pięciu  drachm.  Tworzenie  przejść

pokrytych płytami wymagało większego nakładu pracy przy wnoszeniu konstrukcji.

Oprócz  ścian  i  fundamentów  budynku,  musiał  zostać  wzniesiony  drugi  mur,

rzeczywisty mur tarasu. Jeżeli ziemia wywierała zbyt duże ciśnienie, ściana na zboczu

mogła  się  wybrzuszyć  na  ścieżkę,  co  dawało  czas  na  rozwiązanie  problem  bez

uszkodzenia struktury zbocza. 

Przypuszczenie,  że  funkcją  peristasis  było  zbieranie  i  odprowadzanie  wody

deszczowej jest błędne. Wręcz przeciwnie przykładano dużo starań, by przejścia wraz

z  murami  były  suche.  Woda  deszczowa  była  zbierana  kanałami  z  ulic  ponad

powierzchnią  ziemi  w  wielkich  systemach  odwadniających.  Szczególnie  dobrze

zachowane  są  peristasis  gimnazjum  świątyni  Hery,  za  północną  stoa  sanktuarium

Ateny  oraz  przy  murach  domów  z  czasów  Eumenesa,  w  okolicy  znajdującej  się

poniżej agory. Całe miasto było połączone siecią tych zakrytych przejść. Miały one

również  swoje  złe  strony,  ponieważ  przyciągały  szkodniki  i  służyły  jako  dobre

miejsca, w których można się było ukryć.

W  okresie  hellenistycznym,  zarówno  w  Grecji  właściwej  (np.  Ateny),  jak

i w Azji Mniejszej, zaczęto zamykać agory portykami ze wszystkich czterech stron.

Przykład Aten i Priene pokazuje, że stare agory zostały przebudowane w nowoczesne

place. Tak jak sławne gimnazjony w Alexandrii i Rodos, gimnazjon w Pergamonie

również  posiadał  bardzo  duży  plac  otoczony  kolumnami,  służący  jako  palestra,

aczkolwiek stworzony z wielkim wysiłkiem, ze względu na ograniczenia związane

z wąskimi tarasami.

W  Pergamonie  przeważały  portyki  funkcjonujące,  jako  osobne  budynki

i niektóre  miały  znaczną  długość.  Portyk  na  tarasie  teatru  z  długością  ponad  200
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metrów jest  najdłuższy spośród znanych,  pochodzących z  okresu  hellenistycznego.

Sposób, w jaki niedogodność, którą stanowiło pochyłe, strome zbocze zmieniono na

korzyść  budowniczych  jest  całkowicie  wyjątkowe:  wysokie  piwnice,  służące  jako

składy i stajnie, zostały zbudowane po stronie skierowanej w stronę doliny. Dostać się

do nich można było z dołu, idąc po zboczu wzgórza. Główne piętra były dostosowane

do  wzgórza  i  dostępne  przez  kolumnadę.  Tak,  więc  czteropiętrowe  budynki  były

często budowane do wysokości 20 metrów, a czasami były głębokie więcej niż na

11 metrów  i  potrzebny  był  system,  który  by  je  zabezpieczał  od  wewnątrz.

Na wyższych piętrach wznoszono kolumny, a w piwnicy mur podporowy, wsparty

wewnątrz  gdzieniegdzie  wielkimi  łukami.  Takie  portyki  zostały  wzniesione

w Pergamonie na agorze, gimnazjonie, teatrze i innych miejscach i w owych czasach

zyskały  one  sławę.  Królowie  pergamońscy  ufundowali  portyki  Delfom i  Atenom,

z których szczególnie godna uwagi jest zrekonstruowany portyk Attalosa na agorze

ateńskiej,  (w  której  dzisiaj  mieści  się  muzeum  Aten  oraz  portyk  Eumenesa  przy

teatrze).  Elementy  konstrukcji  tych  portyków  były  budowane  w  Pergamonie

i przetrasportowywane do miejsca przeznaczenia. Portyk agory w Assos czy w Aigai

niedaleko Pergamonu zbudowany został w szczytowym okresie epoki.54

54 Dreyfus, 1997, cz.2, s.30
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IV Budowle hellenistyczne od akropolu do miasta dolnego

1. Akropol

Tak samo jak ateński Akropol jest oddzielony od terenów mieszkalnych, tak

samo Akropol w Pergamonie ze swoimi murami i stromo spadającym zboczem był

oddzielony  od  miejsc  publicznych.  Odkąd  budynki  akropolu  musiały  zostać

dopasowane  do  topografii  miejsca  i  w  stosunku  do  drogi  idącej  z  miasta,

rozmieszczono je z południa na północ, ale ich główne fasady skierowano na zachód

tak by było je widać z oddali. Agora, Ołtarz Zeusa, sanktuarium Ateny, pałac, teatr

i budynek,  niewątpliwie  pochodzący  z  początku  okresu  hellenistycznego,  który

dawniej  znajdował  się  na  miejscu  sanktuarium  Trajana,  wszystkie  te  budowle

wznosiły się ponad równiną, skierowane w tym samym kierunku.

1.Arsenały; 2.Trajaneum; 3.Sanktuarium Ateny; 4. Ołtarz Zeusa i Ateny; 5. Agora górnego miasta

Architektoniczny plan Akropolu pergamońskiego przypomina plan Troi VI, gdy

miasto zostało zaplanowane na zasadach wolno stojących budynków, które wyrastają

jeden powyżej drugiego, w koncentrycznych łukach, na półkolistych tarasach. Akropol

pergamoński tworzy, z punktu widzenia formy i koncepcji, wspaniały przykład tego
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typu  planu  miasta.  Chociaż  budynki  były  wznoszone  przez  okres  150  lat

i przedstawiały różne fazy budowy, miasto przedstawia uporządkowany plan i wysoce

przemyślaną tektoniczną kompozycję. Można by rzec, że praca nad realizacją planu

jako  całość  została  zainicjowana  podczas  panowania  Eumenesa  II,  ponieważ

najpiękniejsze  i  najważniejsze  prace  jak  mury  miejskie,  Ołtarz  Zeusa,  propylon,

świątynia Ateny i stoa, biblioteka, główny pałac, taras teatru i wiele innych budynków,

pojawiły się właśnie za panowania tego władcy, w tym czasie również rozbudowano

lub ukończono kilka wcześniejszych budowli. W czasie tego ekstensywnego rozwoju,

Akropol został zaprojektowany zgodnie z planem miasta, które rozprzestrzeniało się

wachlarzowato z trzech stron centralnego punktu, zbudowanych we wczesnym okresie

królestwa:  świątyni  Ateny  i  teatru.  Być  może  nie  przypadkiem  teatr,  który  jest

miejscem przejawu wszelkiego rodzaju działalności kulturalnej,  stał się centrum tej

kompozycji strukturalnej.55

a) Cytadela

Najwyższy punkt stanowiła cytadela,  broniona potężnymi murami z różnych

okresów,  wyposażona  w  budowle  o  charakterze  militarnym.  Składały  się  one

z 5 arsenałów,  równolegle  do  siebie  ustawionych,  długich,  prostokątnych,  wąskich

budynków  o  niejednolitych  wymiarach56.  Budowle  znajdujące  się  pod  samym,

szczytem akropolu, od strony północnej nazwane zostały przez archeologów “tarasem

arsenału”. Stromo spadające w dół urwiska skalne zapewniały obronność miejsca, a

rozpościerający się stąd widok na całą okolicę uniemożliwiał niespodziewany atak ze

strony wroga. Niemal całą powierzchnię zamkniętego murem tarasu zajmowało pięć

podłużnych  budynków  (około  30  –  50  m  długości,  6  –  9  m  szerokości).57 Ich

szczególną cechą było, że fundamenty składały się z wielu leżących ściśle jeden obok

drugiego,  równoległych  murów,  między  którymi  pozostawiono  szeroki  przepust

powietrzny.  Na  zewnątrz,  w  murze  obwodowym  znajdowały  się  w regularnych

odstępach szpary,  wąskie  jak otwory  strzelnicze,  służące  także  do  wietrzenia.  Pod

podłogą pozostawiono pustą przestrzeń, aby zapobiec zbieraniu się na niej wilgoci,

aby  jednak  mogła  utrzymywać  duże  ciężary,  oparto  ją  na  równoległych  murach

55 Akurgal, 1969, s. 73-74
56 Bernhard, 1980, s.105
57 Świderkówna, 1974, s.295
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fundamentowych. Określenie wieku budowy umożliwiały stemple, którymi w czasach

królewskich oznaczano płaskie cegły.

Stemple, które pozwoliły na identyfikację budynków, pozwoliły jednocześnie

ustalić  imię i  rok panowania króla,  który je zbudował odczytano,  bowiem na nich

słowa:  “W  40  roku  Attalosa”,  czyli  był  to  rok  201  p.n.e.,  za  panowania

Attalosa I.58Przede wszystkim w magazynach tych przechowywano broń i  machiny

wojenne.  W fundamentach  odnaleziono,  bowiem  różne  ułamki  broni  i  uzbrojenia,

brązowe ostrza włóczni, strzały, metalowe obicie okrągłej tarczy. Obok ruin leżały na

tarasie  pięknie  ułożone  kamienne  kule  starożytnej  artylerii,  siedmiu  różnych

rozmiarów, ważące od 6,5 do 76 kg , których naliczono 894 sztuki59, ale mogły one

służyć również jako spichrze. Pomieszczenie magazynowe o wymiarach 36 × 15 m

dawało powierzchnię składową 322 m² i  umożliwiał  wyżywienie około 1000 ludzi

przez cały rok.60 

b) Dzielnica królewska

Znajdowała  się  na  szczycie  akropolu  i  była  otoczona  osobnym  murem.

Pozostałości  pałaców  królów  pergamońskich,  znajdują  się  bezpośrednio  po

wschodniej stronie obu stoa otaczających świątynię Ateny i bibliotekę. Znajdowały się

tam dwa duże budynki z centralnymi dziedzińcami w formie perystylu, o powierzchni

1 ha, nie różniące się od budynków innych bogatych obywateli, w przeciwieństwie do

typowych  pałaców  innych  władców  hellenistycznych,  które  wyglądem

odzwierciedlały  miniatury  swoich  miast,  gdzie  wokół  ogromnego  centrum

z rozległymi salami reprezentacyjnymi, szeregiem komnat dla członków królewskiego

dworu, a także nielicznymi komórkami dla służby znajdowały się budynki przyległe.

Przyjmuje  się,  że  północny,  mniejszy  budynek  należał  do  Eumenesa  II.  Kolumny

mniejszego  perystylu  były  drewniane,  natomiast  kolumny  większego  zbudowano

z andezytu. 

Perystyl pałacu Eumenesa II miał wymiary ok. 25  25 metrów i 40 – 50 m².

W północnej części pałacu umieszczony był duży holl, a ołtarz kultowy na dziedzińcu.

Cysterna w północno –zachodnim narożniku, a pomieszczenie kultowe we wschodniej

58 Jacobi, 1983, s.224
59 Świderkówna, 1974, s.295
60 Jacobi, 1983, s.224
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stykają się z dużym holem. Zachodni mur pałacu jest aktualnie całkowicie zniszczony,

zachodni  mur  cysterny,  który  był  w  znacznej  części  przebudowany  w  czasach

rzymskich również już nie istnieje. W czasach greckich wejście do cysterny był po

wschodniej stronie i wychodził na dziedziniec. 

Kuchnia i magazyny były w części południowo- wschodniej przy wschodnim

wejściu  do  Akropolis.  Przy  fundamencie  miejskiego  muru  odkryto  kilka  małych

pomieszczeń  otaczających  dziedziniec  pałacu  Attalosa  I.  Ołtarz  został  odkryty

w pomieszczeniach  we  wschodniej  części,  a  woda  była  dostarczana  z  cysterny

w perystylu.  Takie duże budynki perystylowe przypominające pałace pergamońskie

zostały odnalezione również m.in. w Priene. W północnej części mniejszego pałacu

znajdowały się baraki oraz źle zachowane pozostałości kilku mniejszych budynków.

Blisko  króla,  prawdopodobnie  znajdowały  się  pomieszczenia  dla  wyższych

urzędników.  Warsztaty  wybudowane  z  andezytu,  usytuowane  między  wschodnim

narożnikiem  biblioteki  i  północnym  narożnikiem  Trajaneum  pochodzą  z  czasów

hellenistycznych, ale były poddane odbudowie w czasach rzymskich. 61

Skromność  pałaców  królów  pergamońskich  rekompensował  wystrój  wnętrz,

których sale zapobiegliwi królowie z czasem zamieniali w galerie sztuki. W pałacu

mianowicie znajdowały się mozaiki z różnokolorowych marmurów i z past szklanych

największych artystów jak Hefajstion i Sozos. W jednym z pomieszczeń znajdowała

się posadzka dzieła Sozosa zwana  asaretos ojkos  – „Nie zamieciony pokój”. Jest to

mozaika  z  pstrych  kamyczków  i  przedstawia  kupki  śmieci,  kurz,  zwiędłe  płatki

kwiatów, skorupy rozbitego kielicha, porzuconą łyżkę i kości. Pliniusz zachwyca się

inną mozaiką tego artysty – mozaiką gołębią, o której pisze: „Jeden gołąb pije, a jego

głowa  rzuca  cień  na  wodę,  inne  tymczasem grzeją  się  w słońcu  i  czyszczą  pióra

siedząc  na  brzegu  dużego  naczynia”[  XXXVI,  184].  Rzymska  kopia  tej  mozaiki

została odnaleziony wiele lat później w roku 1737 w willi Hadriana w Tivoli (obecnie

znajduje się w Muzeum Kapitolińskim) oraz w Pompejach. 

61 Akurgal, 1969, s.81
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O tym, że działał tam drugi, wielki artysta sztuki mozaikarskiej tamtych czasów

świadczy  fragment  na  jednej  z  fragmentów  mozaiki:  „Hefajstion  [mnie]  zrobił”.

Podpis artysta umieścił dowcipnie jakby na kartce z zagiętym nieporządnie rogiem,

przypinając ją niby do gotowego dzieła. Hefajstion był zresztą faworytem Eumenesa

II, a jego posadzki przedstawiają ornamenty na czarnym tle, kwiaty i grona winne,

szarańcze  pożerającą  liście,  dzieci  bawiące  się  pośród  gałązek  i  łowiące  motyle,

słowika i dzięcioła, pieżgę, godzącą dziobem w rybę i wspaniałą zieloną papugę.62

62 Świderkówna, 1974, s.302
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c) Sanktuarium Ateny

Było  centrum  kultu  państwowego  i  ośrodkiem  życia  politycznego. Choć

datowanie tej świątyni jest sprawą dyskusyjną, obok umocnień obronnych na samym

szczycie, jest najstarszym obiektem architektury, od którego prowadzono rozbudowę

miasta.  Ervin  Ohlemutz  zaproponował  najbardziej  prawdopodobną  interpretację,

że Filetajros,  założyciel  dynastii  i  miasta  ustanowił  kult  Ateny  wybierając  miasto

Ateny jako wzór tradycji attyckiej i ufundował świątynię jej poświęconą w pierwszej

ćwierci  III  wieku  p.n.e.63Jego  następcy,  wzbogacali  sanktuarium:  Attalos  I,  po

pierwszych  zwycięskich  bitwach  z  Galami,  podjął  się  rozbudowy  sanktuarium,

prawdopodobnie  poszerzył  ku  wschodowi  plac  przyświątynny,  budując  od  strony

północnej  portyk  prowadzący  do  biblioteki,  którego  ślady  są  widoczne  pod

późniejszymi konstrukcjami z czasów Eumenesa II. Eumenes II natomiast poświęcił

ok. 183 r. p.n.e. świątynię, która od tej pory nazwana została świątynią Ateny Polias

Nikeforos  i  wybudował  wspaniały,  monumentalny  portyk  od  strony  wschodniej

63 Tomlinson, 1992, s.114
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sanktuarium, pomyślane jako wielkie ekswoto dla Ateny Nikeforos (Ateny niosącej

zwycięstwo) w podzięce za odniesione dzięki bogini zwycięstwa. 

Świątynia  skierowana  na  północ,  leży  na  krawędzi  tarasu  miejskiego

sanktuarium, które ma ok. 60 m wys. i nie jest całkowicie równoległe do murów starej

cytadeli. Świątynia została wybudowana z andezytu, podobnie jak świątynia Demeter,

co powoduje, że różni się od marmurowych budynków z czasów pierwszych królów

pergamońskich. Na miejscu świątyni odkryto niewiele kamieni podbudowy, natomiast

ilość  odnalezionych  części  nadbudowy,  pozwoliło  na  zrekonstruowanie  jej  na

papierze. Dwu stopniowa nadbudowa o wym. 13, 02  22, 52 pokazuje tak regularne

rozmieszczenie stylobatu, iż jest pewne, że od frontu znajdowało się 6 kolumn, a po

bokach  było  ich  po  10.  Cella  z  pronaosem in  antis  i  opistodomosem jest  zgodna

z zasadami  architektury  doryckiej,  natomiast  wąski  rozstaw  kolumn  w  stosunku

1:2,16, z fryzem nad interkolumnium, gdzie znajdują się trzy metopy i trzy tryglify,

zamiast 2  2, zrywa z jej zasadami. Zmiany te są zapowiedzią, że z czasem budowle

doryckie zaczną zatracać swe monumentalne kształty. Wspaniały dwupiętrowy portyk

łączył się z dwukondygnacyjna stoa wschodnią i południową, która jednocześnie była

przejściem  do  rozbudowanej  biblioteki.  Do  tej  bramy  prowadziła  ulica  biegnąca

z dolnego miasta.64 W dwukondygnacyjnych portykach stosowano zazwyczaj, tak jak

w portyku Attalosa  I  w Atenach,  porządek dorycki  w fasadzie  parteru,  na  piętrze

natomiast  –  joński.  Taki  układ  porządków  architektonicznych  w  fasadzie,

wprowadzono po raz  pierwszy właśnie  w portykach otaczających okrąg świątynny

Ateny Polias w Pergamonie i  nazwano go pergamońskim. Płyty balustrady między

podporami  wyższej  kolumnady  portyku  pokryto  płaskorzeźbami  z  wyobrażeniem

broni.65 Było to artystyczne i najbardziej znane przedstawienie zdobyczy wojennych

na fryzie. Ukazują one broń uwidaczniającą ostatnie zwycięstwa Pergamonu jak i te

starsze: nad Galami w latach 240 – 230, 189, 187 – 185 p.n.e. – tarcza owalna lub

sześciokątna z wewnętrznym szkieletem, pancerz pełny lub „siatkowy”, stożkowaty

hełm  ze szczytem szpiczastym i napolicznikami lub z płaskim dzwonem i rogami,

trąbka w kształcie głowy byka, zakrzywiony miecz; zwycięstwo morskie nad Filipem

64 Bernhard, 1980, s.107
65 Parnicki-Pudełko, 1985, s. 299
    Bernhard, 1980, s.107
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V na Chios w 201 r. p.n.e i nad Prusjaszem I w 185 r. p.n.e. wiosła, kołowrót do lin

oraz olinowanie, taran, ozdoby rufy okrętu, niektóre w kształcie łabędzich szyj, oraz

maszty; zwycięstwa na lądzie nad wojskami macedońskimi, nad Antiochem III i nad

Prusjaszem – tarcza okrągła i wypukła, pancerze ozdobne gorgoneją i z lambrekinem,

hełm  z  pióropuszem,  nagolenniki,  naramienniki,  miecze  proste  z  gardą  ze

sznurowaniem  na  krzyż  lub  w  kształcie  głowy  zwierzęcej.  Machiny  wojenne,

katapulty i  fragmenty wozów są  aluzją  do odparcia  wojsk oblegających Pergamon

w 190 r. p.n.e.66

66 Bernhard, 1980, s.338-339
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Nad jońską kolumnadą tego portyku zastosowano joński architraw, którego fryz

był  dekorowany  girlandami  podtrzymywanymi  przez  buk  ariony  i  orły67 i  dorycki

tryglifon, który zszedł tu do roli zwykłego ornamentu. Nad każdym interkolumnium

piętra umieszczono po 6 tryglifów i po 5 metop; na parterze natomiast – odpowiednio

po 5 i 4. Pietro we wszystkich tego typu portykach jest niższe od parteru. Bazy kolumn

parteru często pozbawione były żłobkowania lub żłobkowanie to było jakby pozorne,

zaznaczone tylko płytkimi rowkami.68Świątynia Ateny jest dobrym przykładem, jak

niezwykle  smukłe  kolumny (wys.  7,  3  m × niższa średnica),  ustawione daleko od

siebie  mogą  zostać  złączone  niskim  belkowaniem  dając  doryckiemu  porządkowi

joński  charakter,  tak  charakterystyczny  dla  architektury  pergamońskiej.  Zwykle,

kapitele kolumn są kompletnie wykończone, ale bazy kolumn z tej świątyni są jedynie

jakby „naszkicowane” i przez to niewykończone. Świadectwo obecności baz kolumn,

pokazuje, że był to stan zamierzony, ponieważ wykończenie pozostałych fragmentów

kolumn później staje się niemożliwe z praktycznego punktu widzenia. Ten niezwykły

kontrast  pomiędzy  lekką  architekturą  a  niewykończoną  kolumnadą  miało

prawdopodobnie znaczenie dla architekta.  Nie może być zbiegiem okoliczności,  że

wykończenia prawie wszystkich budowli zbudowanych w tym samym okresie czasu,

zostały  niedokończone.  Innym  przykładem  może  być  odniesienie  do  pomnika

nagrobnego  króla  Lizymacha  koło  Efezu,  gdzie  nawet  kapitele  nie  zostały

wykończone.  Ten celowy brak wykończenia  może dziwić,  ale  należy pamiętać,  że

zwyczaj ten praktykowano również w czasach nowożytnych, w Renesansie.69

d) Biblioteka

Atena  Polias  –  Nikephoros  była  również  patronką  mądrości  i  uczonych,

prawdopodobnie  było  to  powodem  tego,  że  górna  kondygnacja  północno  –

wschodniego portyku sanktuarium Ateny prowadziła do Biblioteki i w tym celu była

wybudowana.  Biblioteka  Pergamońska  jest  najstarszą  biblioteką  grecką  dotąd

odnalezioną  przez  archeologów  i  składała  się  z  czterech  dużych  pomieszczeń.

Największa  z  sal,  umieszczona  we  wschodniej  części  zabudowań  bibliotecznych

o wym. 13, 53 × 15, 95 m. była prawdopodobnie czytelnią. Na ścianie wsch. i  pn.

67 Bernhard, 1980, s.108
68 Parnicki-Pudełko, 1985, s.299
69 Dreyfus, 1997, cz.2, s.31

45



zachowanych do wys. 3, 50 m, na wewnętrznej ich stronie znajduje się na wys. 2,50 m

szereg otworów (szer. 7,5 cm, wys. 4,5 cm, głęb. 14 cm). Są to ślady przytwierdzeń

półek  na  woluminy.  Były  one  odsunięte  od  ścian  o  50  cm na  szerokość  zwojów

i obiegały  one  salę  prawdopodobnie  z  trzech  stron,  o  czym świadczą  umocnienia

fundamentów tych ścian. Był to sposób ochrony zwojów przed wilgocią.  Pośrodku

ściany  pn.  zachowało  się  podium  (wys.  0,90  m;  wym.  1,05  ×  2,75  m).

Prawdopodobnie stał tu marmurowy posąg Ateny wysoki na 3,50 m, wraz z podium

sięgający do 4,50 m, kopia Fidiaszowej Ateny Parthenos, którą znaleziono w czasie

wykopalisk w obrębie murów biblioteki. Ściany sali bibliotecznej miały wysokość 6 m

i były zdolne pomieścić wiele tysięcy zwojów, nie więcej jednak niż 15 – 20 tys.

Papirusów  i  pergaminów.70 Sala  ta  jako  sala  reprezentacyjna  mogła  służyć

odbywającym się tutaj posiedzeniom naukowym, a nieraz także wspólnym przyjęciom

i  biesiadom.71 Trzy  mniejsze  pomieszczenia  służyły  zapewne  jako  magazyny  na

książki i mogły pomieścić według obliczeń mniej więcej 200 000 zwojów. Tyle miał

jakoby  zabrać  z  Pergamonu  Marek  Antoniusz,  by  podarować  je  Kleopatrze  jako

rekompensatę  za  zniszczenie  Biblioteki  Aleksandryjskiej  spowodowane  oblężeniem

miasta przez wojska rzymskie w 47 r., jednak ta teoria trudna jest do udowodnienia

gdyż w pomieszczeniach tych nie odnaleziono śladów półek. Zakładając, że pierwsza

sala była jednocześnie czytelnią, należy przypuszczać, że poniżej drewnianego stropu

znajdowały się okna, co potwierdza wyraźnie zachowane okno, wysoko umieszczone

w ścianie pn. w jednym z następnych pomieszczeń. 

70 Bernhard, 1980, s.110
71 Świderkówna, 1974, s. 309
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północny portyk biblioteki

Bibliotekę Pergamońską założył Attalos I, jako naturalne zaplecze działalności

uczonych, a rozbudował i upiększył Eumenes II, który ze szczególnym upodobaniem

przyozdabiał  ją  dziełami  z  własnej  kolekcji  rzeźby,  wybierając  przed  wszystkim

posągi  wielkich  poetów  i  pisarzy.  Posągi  te  nie  przetrwały  do  naszych  czasów,

odnaleziono  jednak  podstawy  z  wyrytymi  imionami  Homera,  Alkajosa,  Herodota.

Uważa  się  również,  że  w  bibliotece  znajdowała  się  rzeźba  „Safony”  ateńskiego

rzeźbiarza  z  IV wieku,  Silaniona,  która  został  wywieziona z  Eubei  przez Attalosa

w 200 r.  p.n.e.72 Dla  królów najważniejsza  była  jednak jej  zawartość,  wynikało  to

z rywalizacji  z  państwem  Ptolemeuszów,  którzy  w  swojej  Wielkiej  Bibliotece  od

dawna gromadzili najcenniejsze rękopisy świata greckiego. 

Na kierownika Biblioteki Eumenes II  pozyskał wybitnego uczonego Kratesa

z Mallos. Był to wybitny krytyk i założyciel szkoły pergamońskiej. Pod jego redakcją

inadzorem skatalogowano prawdopodobnie zbiory na wzór „Pinakes” Kallimacha. 

Władcy Pergamonu dbali o to by księgozbiór stale się pomnażał, ich agenci,

więc  poszukiwali  nieznanych  pism  wybitnych  twórców  we  wszystkich  zakątkach

świata, zdobywali najlepsze rękopisy często zanim trafiały one do konkurencyjnych

72 Świderkówna, 1974, s.309
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bibliotek. Rezultatem tych działań był wzrost cen starych rękopisów, a wedle relacji

Galena nie brakowało przypadków fałszowania rękopisów. 

Pergamon  posiadał  też  bez  wątpienia  własne  skryptoria,  w  których

przepisywano  nabyte  albo  wypożyczone  teksty.  Być  może  ze  wzmożonym

zapotrzebowaniem na materiał piśmienny dla skryptorium i Biblioteki Pergameńskiej

oraz  chęcią  uniezależnienia  się  od  importu  papirusu  egipskiego  można  wiązać

ówczesne  udoskonalenie  technologii  i  wzrost  produkcji  pergaminu,  jakkolwiek

zwyczaj  pisania  na  skórach  sięga  głębokiej  starożytności  (XX  wiek  p.n.e.)

i wszystkich kręgów jej kultury, a sposób wyrobu pergaminu znany był co najmniej

od III wieku p.n.e. Ptolemeusz V Epifanes władca Aleksandrii próbował zahamować

wzrost  Biblioteki Pergameńskiej  przez ograniczenie,  a nawet wstrzymanie eksportu

papirusu, który stanowił główny surowiec papierniczy w świecie śródziemnomorskim.

Nie  wiemy czy  zrobił  to  istotnie  ze  względów konkurencyjnych,  czy  też  dlatego,

że rynek egipski sam pochłaniał całą produkcję krajową. Z tego kłopotu wybrnięto w

ten  sposób,  że  zamiast  papirusu  w  Pergamonie  zaczęto  używać  pergaminu,  który

preparowano ze  skór  baranich,  po  grecku  nazywanych  „diphtera”  tj.  skóra.

Ograniczony wielkością  skóry  zwierzęcej  był  zdecydowanie  grubszy  przez  co  nie

nadawał się do rolowania, jednak pojawienie się pergaminu spowodowało stopniowe

wypieranie  formy  zwoju  przez  kodeks.73Pergamon  stał  się  wkrótce  głównym

producentem  pergaminu,  który  nosił  nazwę  „charta  pergamena”,  czyli  papier

z Pergamonu, szybko stał się niezwykle pożądany i w IV w. n.e. zyskał przewagę nad

papirusem.74

Pergamon  stał  się  poważnym  ośrodkiem  naukowym,  który  świadomie

konkurował  z  aleksandryjskim.  Dzieła  uczonych  z  Pergamonu  nawiązywały  do

filozofii  stoickiej,  podczas  gdy  uczeni  aleksandryjscy  wyznawali  filozofię

Arystotelesa.  W  krytyce  filozoficznej  posługiwali  się  metodą  alegoryczną,

przypisywali  m.in.  całą  teologię  i  geografię  fizyczną  stoików  Homerowi.  Ganili

Aleksandryjczyków  za  zbyt  drobiazgowe  podejście  do  poprawności  gramatycznej

tekstu  kosztem interpretacji.  Mieli  oni  posunąć  się  nawet  do  poprawiania  tekstów

Homera, aby je nagiąć do wymagań swej interpretacji. Atenodoros Kordylion z Tarsu

73 http://www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/pergamon.html
74 Casson, 1998, s. 152
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(I  w.  p.n.e.)  -jeden  z  bibliotekarzy  pergameńskich  dopuścił  się  nawet  wycinania

z rękopisów  starszych  stoików  fragmentów,  które  kłóciły  się  z  "czystą"  filozofią

stoicką.75

e) Ołtarz pergamoński

Ołtarz Pergamoński, poświęcony Zeusowi i Atenie Zwycięskiej (Nikephoros,

czyli  „przynoszącej  zwycięstwo”),  został  zbudowany  przez  Eumenesa  II  na

kwadratowym, otwartym od południa i zachodu tarasie, poniżej świątyni bogini Ateny,

jako wotum dziękczynne za pokonanie Galatów.

Prace związane z budową ołtarza rozpoczęto prawdopodobnie około roku 180

p.n.e.,  ale  śmierć  królewskiego fundatora  Eumenesa  II  w  roku  159 p.n.e.  skłoniła

budowniczych  do  przedwczesnego  zaniechania  prac.  Ze  słów  rzymskiego  pisarza

Lucjusza Ampeliusza wiadomo, że ołtarz ten już w starożytności zaliczano do cudów

świata. W swej księdze osobliwości „Liber memorialis” pisze (Miracula mundi 14)76:

W Pergamonie wznosi się wielki ołtarz z marmuru, wysokości 40 stóp, z olbrzymimi

rzeźbami; wyobrażają one gigantomachię”. 77

Według wierzeń antycznych dopiero pomoc bogów umożliwiała zwycięstwo.

Wyrazem  wdzięczności  za  taką  pomoc  były  ofiary  ustawiane  bogom,  a  przede

wszystkim bogini Atenie, bóstwu opiekuńczemu Pergamonu. 

Ołtarz, pierwotnie był to obiekt kultowy, służący jako miejsce składania ofiar78,

zwykle w kształcie stołu. Stół taki zyskiwał coraz ozdobniejsze kształty, gdy miasto –

państwo lub monarcha chcieli unaocznić swoją potęgę i bogobojność. Niekiedy ołtarze

ustawiane  obok  świątyń  rozrastały  się  tworząc  samodzielne  budowle,  szczególnie

w Azji Mniejszej np. w Priene i Magnezji.79 W odróżnieniu od tych ołtarzy, ołtarz

pergamoński był samodzielną budowlą ustawioną pośrodku dziedzińca, widoczną ze

wszystkich stron na szczycie akropolu. 80

Ołtarz  postanowiono  wznieść  poniżej  świątyni  Ateny  i  aby  tego  dokonać

należało oczyścić teren. Polegało to na tym, aby przekształcić stok wzgórza w tarasy,

75 http://www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/pergamon.html
76 Bernhard,1980, s.310
77 [Liber Memoralis, VIII, 14]
78 Encyklopedia sztuki starożytnej, 1974
79 Jacobi, 1983, s.211
80 Encyklopedia sztuki starożytnej, 1974
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co pociągało za sobą zburzenie starych domów i willi znajdujących się na pd. stoku

i przeniesienie mieszkańców do nowej dzielnicy miasta, położonej znacznie niżej.81 

Wejście do świętego okręgu znajdowało się od strony wschodniej, co pozwalało

równocześnie  widzieć  nie  tylko  wschodnią,  nową  fasadę  ołtarza,  lecz  także  stare

sanktuarium - świątynię Ateny, która górowała nad nim od strony północnej.82

Rzut  poziomy  ołtarza  prawie  odpowiadał  kwadratowi  o  wymiarach

34,44 × 34,20  m,  z  dwoma wysuniętymi  po  bokach  skrzydłami  wielkich  schodów

wejściowych  o szerokości  20  metrów,  prowadzących  ku  górze  na  dziedziniec

wewnętrzny.  Masywna  dolna  część  spoczywała  na  pięciostopniowej  krepidomie.

Cokół nad krepidomą uwieńczony był gzymsem, nad którym przebiegał wokół całej

budowli ołtarza fryz reliefowy (130 m dł. i 2 m wys.) z wyobrażeniem gigantomachii –

walki bogów z gigantami. Budowla była otoczona jońską kolumnadą, wybiegającą na

dwa wysunięte ku przodowi skrzydła gmachu, które osłaniały z obu boków schody na

całej ich długości. Dwanaście kolumn u szczytu schodów zamykało od zachodu rodzaj

podłużnej sali – przedsionka; w głębi znajdowały się pilastry składające się ze słupa

i stojącej  przed  nim i  za  nim ¾ kolumny jońskiej  odpowiadające  liczebnie  każdej

z 12 kolumn. 

Ołtarz  kultowy,  przeznaczony  do  składania  ofiar,  znajdował  się  pośrodku

wewnętrznego, otoczonego jońską kolumnadą dziedzińca, którego marmurowe płyty

ułożono na  podwyższeniu (5,6 m).  Na murach tego dziedzińca znajdował  się  fryz

Telefosa.  Śmierć królewskiego fundatora,  Eumenesa II  w roku 159 p.n.e.,  skłoniła

budowniczych  do  przedwczesnego  porzucenia  prac  o  czym  świadczy  widoczny

pośpiech  w  wykonaniu  fryzu  Telefosa  oraz  niewykończenie  rzygaczy.  Dzieło

Eumenesa podjął jeszcze jego następca Attalos II przy nieukończonej kolumnadzie.83

Wśród  zabytków  świata  starożytnego  można  odnaleźć  różne  analogie

odnoszące się do architektury Ołtarza Pergamońskiego. W Priene w połowie II wieku

p.n.e. wzniesiono monumentalny ołtarz ku czci Ateny. Była to prostokątna budowla,

w kształcie świątyni bez dachu, mająca 11 kolumn na dłuższym boku i 6 na krótszych.

Wejście  znajdowało  się  na  dłuższym,  zachodnim  boku.  Pomiędzy  kolumnami

81 Bernhard, 1980, s.313
82 Bernhard, 1980, s.313-314
83 Bernhard, 1980, s.310
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znajdowała się balustrada sięgająca ¼ ich wysokości. Na tej balustradzie stały rzeźby

ukazujące Apollina i dziewięć muz na dłuższym boku. Rzeźby z boków krótszych nie

zachowały się. Ołtarz był prawdopodobnie dziełem Pyteosa, twórcy świątyni, przed

którą  ołtarz  ów  został  umieszczony.  Drugi  ołtarz  znajdował  się  przed  świątynią

Artemidy w Magnezji nad Meandrem i prawdopodobnie powstał w II wieku. p.n.e.

Miał  on  kształt  zbliżony  do  Ołtarza  Pergamońskiego  i  mierzył  ok.  25  ×  16  m.

Pośrodku  głównej  fasady  było  12  stopni,  ujętych  z  dwóch  stron  przez  ryzality.

Na podium  stały  jońskie  kolumny,  natomiast  od  strony  tylniej  znajdowało  się

14 półkolumn. Na bokach krótszych umieszczono po pięć pełnych kolumn i po cztery

półkolumny.  Dekoracja  rzeźbiarska  nie  zachowała  się,  lecz  można  przypuszczać,

że przedstawiała  ona  zgromadzenie  bogów.84 Niezwykłym zabytkiem wzniesionym

w II w. n.e. w Efezie był wielki ołtarz zwany Pomnikiem Partyjskim Lucjusza Werusa.

Miał  on  kształt  zbliżony  do  litery  „U”  i  wzorowany  był  częściowo  na  Ołtarzu

pergamońskim,  a  częściowo  na  Ołtarzu  Pokoju  Augusta  (Ara  Pacis  Augustae).

Na podstawie zachowanych fragmentów fryzu, można przypuszczać, że mógł on mieć

ok. 22 m długości i 18 m. szerokości. Pomnik ten zapewne składał się z olbrzymiego

dziedzińca, pośrodku którego był ołtarz ofiarny, i dwukondygnacyjnego ogrodzenia.

Dziedziniec usytuowany był na wysokim podium, na który wkraczało się od głównej

fasady po szerokich stopniach. Pierwszą kondygnację ogrodzenia stanowił zapewne

lity  mur pokryty od strony zewnętrznej fryzem figuralnym, a od strony dziedzińca

fryzem złożonym z tropajonów i panoplio nów. Górną kondygnację być może stanowił

gładki  mur  z  kolumnami  po  obu  stronach  podtrzymującymi  belkowanie,  tak  jak

w Ołtarzu  w  Pergamonie.  Budowla  ozdobiona  była  od  zewnątrz  dwoma  ciągłymi

fryzami.  Dolny,  o  długości  65,8  m,  umieszczony  na  cokole  wyobrażał  girlandy

zwisające z bukranionów; górny - figuralny złożony był z kilkudziesięciu płyt, których

pierwotna długość wynosiła prawdopodobnie 70 m., a wysokość 2,2 m. Budowla więc

i jej dekoracja miały imponujące rozmiary.  85 W Syrakuzach w III  w. p.n.e.  został

zbudowany  gigantyczny,  kamienny  ołtarz  Zeusa  Eleutheriosa  (wyzwoliciela)

wzniesiony prawdopodobnie około roku 242 p.n.e. Został ufundowany przez Hierona

II tyrana Syrakuz, jako część zabudowań zaplanowanych przez Hierona w tej okolicy

84 Ostrowski,  2005,s.196-197
85 Ostrowski, 2005, s.213-214
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i powstał  prawdopodobnie  w  tym  samym  czasie  co  teatr  i  nimfaneum.  Według

Diodora 450 wołów można było poświecić w tym samym czasie na szczycie ołtarza

podczas rocznego festynu na cześć Zeusa Eleutheriusa. Jego długość wynosiła około

196 m. Ołtarz był wąski i wysoki na około 11 m., wąskie schody umieszczone zostały

od frontu na każdym z końców budowli i były oflankowane przez telamony.86

Przybytek  święty  w  rozumieniu  starożytnych  Greków  był  zamkniętym

wycinkiem przyrody, wzniesionym ponad otoczenie bez pomocy środków sztucznych.

Idea wzniesienia świątyni na wysokim (6 metrowym) podium wzięła zapewne za wzór

praktyki  budowlane  kultów  Wschodu,  gdzie  na  sztucznych  wzgórzach  wznoszono

bóstwom ołtarze np. wieża Babel, Mauzoleum w Halikarnasie. Przekształcenie tej idei

w  duchu  hellenistycznym  w  środowisku  kultury  greckiej  stanowił  wówczas  na

zachodnich ziemiach Azji Mniejszej czyn bardzo śmiały.87

f) Trajaneum

W  czasach  hellenistycznych  coraz  powszechniejszy  staje  się  kult  władców,

nieznany w Grecji archaicznej czy klasycznej, a powstały pod wpływami orientalnymi.

Liczne  przydomki  np.  Theos-Bóg,  Soter  –  Zbawiciel,  Neos  Dionysios  –  Nowy

Dionizos,  świadczą  o  deifikacji  władców  i  pomimo,  że  władcy  Pergamonu  od

wstąpienia Attalosa I na tron byli czczeni w różnych miastach, deifikowani po śmierci

i nigdy oficjalnie nie stawali się za życia bogami, wraz z pojawieniem się Rzymian

w Azji Mniejszej w I w. p.n.e. zaczął pojawiać się kult władców, połączony z kultem

„rzymskich (lub prywatnych) dobroczyńców” oraz kulty bóstw orientalnych.88

Posiadanie  świątyni  cesarza  było  w  czasach  imperium  rzymskiego  było

niezwykle zaszczytne dla miasta,  ale cesarze niechętnie udzielali  pozwoleń na taką

budowę.  Miasta  bardzo  zabiegały  o  takie  pozwolenie,  które  wiązało  się  również

z otrzymaniem  tytułu  Neokoros.  Pergamon,  Smyrna  i  Efez  konkurowały  o  takie

pozwolenie i nie szczędziły wysiłków, aby swój cel osiągnąć. Cesarz August udzielił

takiego pozwolenia  prowincji  Bitynia  w Nikomedii  i  dla  azjatyckiej  prowincji.  Tu

w Pergamonie, w 29 r.  p.n.e.  wzniesiono świątynię Dea Roma (boginii  rzymskiej).

Potem zezwoleń na budowę świątyń dedykowanych cesarzom uzyskały Efez, Sardes

86 Gates,2003, s.305
87 Michałowski,1986, s.139
88 Ostrowski, 2005, s.132
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i Milet. Tym gorliwiej, więc Pergamon starał się go ponownie uzyskać. Cesarz Trajan

wydał  w końcu pozwolenie  na budowę świątyni cesarza,  jednakże zmarł  w 117 r.

p.n.e., gdy świątynia nie była jeszcze ukończona, zatem Pergamonowi groziła utrata

upragnionego tytułu. Następca Trajana, cesarz Hadrian był władcą bardzo życzliwym

Pergamonowi, obwieścił mieszkańcom Pergamonu, że pozwolenie cesarza Trajana jest

jeszcze  aktualne  i  dzięki  temu  świątynia  mogła  zostać  ukończona.  W dowód

wdzięczności  mieszkańcy  Pergamonu  ustawili  w  świątyni  nie  tylko  posąg  cesarza

Trajana,  ale  i  Hadriana.  Posiadanie  świątyni  cesarza  było  dla  Pergamonu  było

z religijnego punktu widzenia sprawą bardzo prestiżową. Kult cesarza jednak nigdy

nie mógł rozwinąć się w historii do niezależnej religii.89

Świątynia  Trajana  została  wzniesiona  w  II  wieku  n.e.,  w  najpiękniejszym

miejscu  Akropolis,  na  skalnym,  V  -  kształtnym  tarasie,  mierzącym  58  metry.

Świątynia  była  dobrze widoczna z  każdego punktu miasta,  gdyż był  to  najwyższy

punkt Akropolu. Nie ma wątpliwości, iż istniała w tym miejscu wcześniejsza budowla

z czasów hellenistycznych, gdyż zachowały się jej fundamenty. Kiedy zaczęto budowę

świątyni,  cały  teren został  wyrównany za  pomocą  wysokich,  łukowatych sklepień.

Aby uzyskać miejsce na budowę na pochyłej części fortecy należało zawsze wykonać

taras.  W  czasach  hellenistycznych  ziemię  z  wykopu  gromadzono  za  murami

podporowymi. Metoda ta powodowała, że jakakolwiek rozbudowa była ograniczona.

W przypadku powiększenia terenu budowy mury mogły wytrzymać tylko zwiększony

nacisk ziemi swoim ciężarem( np. wąski taras teatru). Przy konstruowaniu potężnych

platform dla  świątyń  rzymscy  inżynierowie  mniej  się  przejmowali  parciem ziemi.

Na pochyłych skałach budowali silne równoległe ściany podporowe, które przykrywali

sklepieniami beczkowymi. W ten sposób oszczędzali na materiale- a konstrukcja była

ograniczona tylko wysokością ścian.

Wszystkie  mury  podporowe  tarasów  wykonane  zostały  metodą  "opus

caementicium";  tzn.  wykonywano  mury  z  niewielkich  kamieni  ciosanych,  które

służyły jako szalunek tracony, pomiędzy nimi umieszczano kamienie łamane, które

zalewano  zaprawą  która  wiązała  bez  dostępu  powietrza.  Na  łukowatych  formach

wykonywano promieniście sklepienia przy użyciu gruzu i zaprawy. Otwory widoczne

89 Bayraktar, 1993, s.36-38
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w sklepieniach wykorzystywane były do podparcia rusztowań. W koronie sklepienia

zatapiano rury, przez które przepuszczano łuki rusztowań. Początkowo przednią część

sklepienia  pozostawiano  otwartą  (złącza  konstrukcyjne);  Następnie  przykrywano

lżejszą skorupą. Po zapadnięciu się części frontowej (zachowała się tylko w sklepieniu

D)  przez  stulecia  komory  przesklepione  wypełniły  się  odpadami  aż  do  poziomu

podparć  sklepień.  Kiedy  rozpoczęto  prace  restauracyjne  komory  oczyszczono.

Wszystkie zagrożone części murów naprawiono. Popękane sklepienia wzmocniono aż

do antycznych połączeń konstrukcyjnych nad przejściami.  Części  murów z czasów

bizantyjskich np. nad wejściami do komór zachowano. Ciągle można zobaczyć ślady

po  piecach  do  wypalania  wapna  w  komorze  K,  które  zachowano  jako  dowód

zniszczeń.  Aby  załadować  piec  zniszczono  w  średniowieczu  sklepienie  komory.

Ściany murów podtrzymujących Trajaneum były wysokie na 23 metry i  ozdobione

wzdłuż  poziomym profilowanym gzymsem.  W środkowej  części  tarasu,  świątynia

Trajana została osadzona na 15 metrowym, marmurowym postumencie i skierowana

w stronę  miasta.  Fundamenty  świątyni  wykonane  są  ze  starannie  połączonych

klamrami kamieni ciosanych.  Składają się  z pięciu dopasowanych komór w trzech

rzędach, które są przesklepione ociosanymi kamieniami. Nie jest jasne czy wybrano tą

tradycyjną konstrukcję z powodu ciężaru budynku czy godności świątyni. Elementy

podłoża  tarasu  w  tradycyjnym  romańskim  stylu,  wykonane  z  betonu  powstały

oddzielnie. Połączenie pomiędzy podłożem świątyni i tarasu nie wskazuje na to, że

wykonano je w zgodnie z założoną budowlaną kolejnością. Świątynia i otaczająca ją

przestrzeń zaplanowane były razem: niższe sklepienie beczkowe dla podestu schodów

są zharmonizowane, natomiast same schody mogły być pozostawione niedostępne bez

przestrzeni świątyni przed tymi schodami.

Świątynia posiada 6 × 10 kolumien w stylu korynckim, z peripterosem i jest

otoczona z  3 stron  portykami.  Kolumny północne stoją  na  podwyższeniu  i  nadają

świątyni monumentalny wygląd. 

Świątynia została częściowo odbudowana i dziś można oglądać jej fragmenty

w pierwotnym kształcie.  Dzięki zachowaniu całych elementów, szczególnie kolumn

i ze względu na wielkość i wagę elementów konstrukcyjnych w nich występujących,
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sala  północna  wydawała  się  najbardziej  odpowiednią  do  rozpoczęcia  prac

rekonstrukcyjnych.

W przypadku części ściany rekonstruowanej do jej pełnej wysokości, warstwy

ze  sztucznego  kamienia  dopasowano  do  przypuszczalnej  pierwotnej  krzywizny.

Schemat  pokazuje  konstrukcję  wieńca muru oraz  mocowanie  kolumn.  Zakotwienie

wieńca  ściany  zapewnia  niezbędną  dodatkową  stabilność  Sali  północnej  nawet

w przypadku trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Mercali. Poniżej górnej warstwy

z kamieni  ciosanych  znajduje  się  belka  żelbetowa  połączona  z  każdą,  co  drugą

kolumną belką o długości 5 metrów biegnąca pod katem 90 stopni do skały. Kolumny

mocowane  są  go  gruntu  za  pomocą  czterech  kołków  przechodzących  przez  bazy

kolumn  do  belki  żelbetowej.  Z  punktu  widzenia  statyki  głowica  stanowi  jedność

z kolumną.  Architrawy  (obramowania)  spoczywają  na  ołowianych  płytkach,  które

przenoszą obciążenia na głowice kolumn i redukują możliwe różnice w wysokości.

Gzyms  położony  jest  luźno.  Świątynia  w  pierwszej  fazie  była  otoczona  ścianami

bocznymi. Wydaje się,  że ściany te zostały rozebrane za Hadriana i w ich miejsce

wybudowano  boczne  sale,  których  belkowanie  i  kapitele  korespondują  z  salą

północną. Długość trzonów kolumn jest również taka sama, ale części monolityczne

sal były następnie umieszczane na krótszych trzonach częściowo ze zintegrowanymi

podstawami. Są uzasadnione podstawy, aby przyjąć, że przyjęto wymiary kolumn sali

północnej  przy  zamawianiu  ich  w  kamieniołomie  a  potem  w  trakcie  montażu

stwierdzono, że są za krótkie. Aby wykorzystać dostarczone trzony kolumn użyto baz

kolumn, o których była mowa powyżej. Złącze, które miało nieodpowiednią wysokość

zostało przykryte podstawami posągów, którymi obłożona jest świątynia (w północnej

sali  posągi  są umieszczone miedzy kolumnami).  Dodatkowo zwiększono optycznie

wysokość przez wykonanie żłobkowania w górnej części na 2/3 wysokości bocznych

kolumn.  Wschodnia  sala  w  części  północnej  kończy  się  absydą  (nisza).Odlew

popiersia marmurowego posagu (oryginał znajduje się w muzeum w Bergamie) został

ustawiony arbitralnie. Cokół innego posągu znajduje się w części wschodniej. Uważa

się, że stanowi połączenie pomiędzy wschodnią salą i schodami do sali północnej. Te

wąskie schody nie były przewidziane jako przejście dla ludzi. Nieobciążone podstawy

kolumn a szczególnie nieobciążone cokoły i płyty balustrad, biegnące w kierunku sali
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świadczą  o  tym,  że  cała  północna  sala  nie  była  dostępna  i  stanowiła  scenerię  dla

świątyni.

Dach  zachodniej  sali  jest  połączony  na  styk  ze  ścianą  północną.  Ściana

frontowa zachodniego budynku od samego początku miała błąd konstrukcyjny i nie

mogła być połączona ze starym narożnikiem.

Pod koniec II wieku n.e. ściany rozebrano po raz pierwszy. Kiedy dokonywano

rekonstrukcji  w okresie  późnego antyku ściana podporowa,  która  dzieliła  zachodni

budynek frontowy nie została odbudowana. Oto skąd się bierze wielkie przyziemne

pomieszczenie przykryte sklepieniem beczkowym.

Otynkowane ściany wskazują, że było to miejsce kultu religijnego.

Prawdopodobnie  w  trzecim  wieku  naszej  ery  wybudowano  ławy  wzdłuż

północnej ,wschodniej i zachodniej ściany. W tym samym czasie wykonano przejście

przez  stary  zewnętrzny  mur,  zmieniono  także  sklepienie,  które  wtedy  połączono

z zachodnim frontowym budynkiem.90

g) Mały gimnazjon, heroon i odeon

W  tym  kompleksie  budowlanym,  który  rozciąga  się  wzdłuż  drogi,  poniżej

propylejów  cytadeli,  znajdują  się  termy,  odeon  i  heroon.  Budowla  ta  składa  się

z trzech różnych części i stanowiła tzw. mały gimnazjon.

W północnej części obiektu znajdują się termy.  Stoją one między główną ulicą

a wąskimi uliczkami. Kanalizacja została poprowadzona tu pod ziemią i prowadziła do

zbiornika zbiorczego. Wśród tych fundamentów odkryto niezabudowana przestrzeń,

która przypominała dziedziniec, znajdowało się tu frigidarium. Kilka kolumien tego

frigidarium zostało dodatkowo podniesionych. Na północy znajdowała się półokrągła

nisza z zimną wodą, za którą był zbiornik z zimną wodą. Podłoga oraz ściany były

otynkowane  zaprawą  wapienną.  Na  obszarze  frigidarium  znajdowała  się  również

łaźnia  parowa  będąca  tutaj  najcieplejszym  pomieszczeniem.  Obok  obu  tych

pomieszczeń, znajduje się jeszcze jedno, w którym ogrzewano łaźnię parową i które

miało osobne wejście z ulicy. 

Trzy  pomieszczenia  na  wschodzie  od  strony  pomieszczeń  ogrzewających,

leżały jedna za drugą i służyły jako spiżarnie, kuchnia itp. Do term można było wejść

90 Deutsches Archaologisches Institut, tablice informacyjne, Pergamon
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również przez dwoje drzwi na wschodzie. Jedne z tych drzwi miały dostęp do górnych

stopni odeonu. Miejsca siedzące tego odeonu zachowały się w bardzo dobrym stanie.

Orchestra  ma  formę  półkola.  Miejsca  siedzące  odchodzą  łukowato  w  górę  ku

najwyższym szeregom miejsc przeznaczonych dla najbogatszych obywateli  i  dzielą

orchestrę na 2 części.91

Obok odeonu znajduję się marmurowa sala. Jest to tzw. heroon, miejsce kultu

władców pergamońskich, zwłaszcza Attalosa I i Emenesa II, których czczono tu jako

bogów,  inaczej  zwany  Attaleion  lub  Eumeneion,  ufundowany  przez  obywatela

Pergamonu  Diadora  Pasparosa.  Diodoros  był  kapłanem  Zeusa  w  Pergamonie

i wybawił miasto z trudności, jakie powstały w 133 r. p.n.e. Wystawiono mu za to za

życia świątynię; został on nawet herosem – eponimem jednej z fyl, zaszczyt, który

zazwyczaj przysługiwał jedynie bogom lub królom.92 Konstrukcja tej budowli składa

się, w kolejności: z perystylu ok. 18, 21 m, 7 kolumnowej stoa od strony wschodniej

i pomieszczenia kultowego przylegającego do drugiego pomieszczenia na wschodzie,

w którym, na ścianie północnej znajdowała się nisza z trójkątnymi dekoracjami, gdzie

stał posąg kultowy Diadorosa Pasparosa.93 Główne wejście do heroon, znajdowało się

w części pd. – Zach. narożniku budynku, podczas gdy inne drzwi były w pn. – zach.

krańcu  północnej  stoa,  które  zbudowano  przy  biegnącej  tędy  drodze.  Ponadto

schodząc w dół z Akropolu można było przejść przez 2 pomieszczenia w pd. – wsch.

Części heroon.

91 Bayraktar, 1993, s.49-53
92 Ostrowski, 2005, s. 132
93 Bayraktar, 1993, s.49
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1.Heroon

2.Pałac Attalosa I (po lewej) i Eumenesa II (po prawej)

Plan  ukazuje  te  budynki  w  czasach  hellenistycznych,  kiedy  heroon  został

zbudowany pod rządami Attalosa I (241 – 197), ale w czasach rzymskich nieznacznie

go  przebudowano.  W  czasach  hellenistycznych,  właściwe  pomieszczenie  kultowe

miało wymiary ok. 6 × 12 m i posiadało prostokątną niszę przy ścianie północnej.

W czasach rzymskich, to pomieszczenie zostało powiększone (wym. 12 × 13 m.) do

kształtu  kwadratu  oraz  mury  zewnętrzne  zostały  wyłożone  marmurem.  W miejscu

niszy wzniesiono wąskie podium. 

Również  w  czasach  rzymskich,  pierwsze  piętro  zostało  otoczone  wewnątrz

kolumnadą z korynckimi kapitelami. W okresie hellenistycznym tylko kolumny stoa

były marmurowe; kolumny doryckie perystylu oraz mur były z andezytu, natomiast

wszystkie  wykończenia  z  czasów  rzymskich  były  z  marmuru.94 Z  marmury  były

również posadzka i  ściany. Na ścianach znajdowały się wykonane po mistrzowsku

płaskorzeźby:  kogut  tresowany  do  walki,  hełm,  miecz  i lanca.  Z płaskorzeźb  tych

zachowało  się  jedynie  9  tablic.  Przyjmuje  się,  że  nie  powstały  one  w  czasach

Diadorosa lecz znacznie później, na podstawie wcześniejszego wzoru. W 17 r. p.n.e.

Pergamon  był  ofiarą  silnego  trzęsienia  ziemi  i przypuszcza  się,  że  płaskorzeźby

94 Akurgal, 1969, s. 75
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zostały  zniszczone  i  później  w  czasie  renowacji  ukształtowane  na  nowo,  jako

kwadratowe tablice.

Odbudowę  miasta  współfinansował  cesarz  Tyberiusz,  który  na  ten  czas

wstrzymał  przymus  płacenia  podatków.  Płaskorzeźba  przedstawiająca  fallus,  który

symbolizuje płodność, została ustawiona podczas nowożytnych prac restauratorskich

na froncie ściany wschodniej.95

Na  miejscu  ówczesnego  planu  heroon,  odkryto  fundamenty  wcześniejszej

budowli, również wzniesionej przez królów pergamońskich. Ten pierwszy, oryginalny

budynek, składał się z prostego dziedzińca, z pomieszczeniem kultowym. W miejscu

tym wybudowano później 7 kolumnowe stoa. Poniżej tej obszernej budowli z czasów

hellenistycznych odkryto domu, które również datowane są na czasy hellenistyczne.

To  odkrycie  zawiera  3  domy  poniżej  perystylowego  budynku  i  część  obszernego

budynku poniżej  jego wschodniej  ściany.  Zanim podjęto wykopaliska,  pd.  – wsch.

Część heroon pokrywały mury miejskie z czasów bizantyjskich.96 

Heroon i odeon były w użyciu jeszcze do IV w. n.e.97

h) Teatr

Wspaniały teatr hellenistyczny, którego pozostałości zachowały się do czasów

obecnych,  został  zbudowany  podczas  rządów  Eumenesa  II  (197  –  159)  i  jest

usytuowany na zachodnim, stromym zboczu Akropolu, poniżej  sanktuarium Ateny.

Odkryto  jednak  pozostałości  wcześniejszego  teatru,  z  którego  zachowały  się

95 Bayraktar, 1993, s.53
96 Akurgal, 1969, s.76
97 Bayraktar, 1993, s.53
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fragmenty  muru  poligonalnego  ściany  podtrzymującej  (analemmata)  oraz  ruiny

imponującej wieży powyżej i za teatrem, które pochodzą z czasów bizantyjskich. 

Audytorium mogło pomieścić  10 000 widzów,  ma 78 rzędów siedzeń i  jest

podzielony  na  3  poziome  sektory,  których  wyższe  i  niższe  miejsca  rozdzielają

poziome  przejścia  zwane  diazoma.  Promieniście  rozchodzące  się  schody

(klimaks)dzieli każde z 3 sekcji na klinowate sektory (kerkides). Siedzenia wykonane

są  z  andezytu  i  trachitu,  z  wyjątkiem  marmurowego  miejsca  honorowego,  który

znajduje się powyżej środkowej, pierwszej diazomy. 98

Od  orchestry  zbocze  gwałtownie  opada,  co  uczyniło  trudnym  znalezienie

powierzchni wystarczająco szerokiej dla budynku scenicznego i dojścia do niższego

rzędu audytorium.  W rezultacie  wybudowano bardzo długi  i  wąski  taras,  podparty

wysokimi murami, których fundamenty cofają się pionowo do 122 stóp nad orchestrą,

czyniąc  teatr  w  Pergamonie  najbardziej  stromym  ze  znanych  teatrów  świata

starożytnego.99

Mimo mistrzostwa pergamońskiej architektury, stromizna Akropolu narzuciła

ograniczenia w projekcie tego teatru. Jednak, proskenion w Pergamonie odpowiada

podstawowej zasadzie okręgu orchestry, która wg. Vitruwiusza wynosi 23, 5 stopy. 

Inną,  unikalną  cechą  teatru  jest  brak  trwałej  skene.  Przezwyciężono  tą

przeszkodę konstruując przenośny, drewniany budynek sceniczny, który wznoszono

na  tarasie  na  czas  przedstawienia  i  potem  zdejmowano.100Odnaleziono  trzy  rzędy

czworokątnych  otworów,  w  bruku  tarasu,  które  utrzymywały  drewniane  belki

podporowe  dla  tymczasowej  sceny.  Wycięto  64  otwory,  w  grupach,  które

uwzględniały różne architektoniczne możliwości jej ustawienia. Otwory te są wycięte

w płycie lub jasnym, twardym kamieniu, który różni się od ciemniejszego w pozostałej

części tarasu. Pomiędzy tymi otworami pozostawiono miejsce dla 3 drzwi z przodu

sceny, a ukośnie rozmieszczone otwory wskazują na istnienie dwóch wejść bocznych

(parodoi).

Kiedy demontowano skene, otwory zostawały przykryte przez płyty gładkiego

kamienia.

98 http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/pergamon/introduction/pergamon.intro2.htm
99 Havelock, 1972, s.85
100 Havelock, 1972, s.86
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Istnieje  kilka  powodów dla  braku  trwałej  skene.  Pierwszy  wynika  z  czysto

estetycznego  punktu  widzenia,  że  taras  teatru  wznosi  się  ponad  piękną  równiną,

z widokiem na rzekę Kaikos, a w pogodne dni można z jego wyższych partii ujrzeć

nawet  wyspę Lesbos i  trwała,  kamienna  konstrukcja  zniszczyła,  by  tą  malowniczą

perspektywę. 

Druga, to fakt, że wzdłuż całej zachodniej strony tarasu, a częściowo i wzdłuż

wschodniej  ciągną  się  kolumnowe  stoa,  spełniające  zarazem  funkcję  ulicy

i promenady, wiodącej nie tylko do teatru, lecz także, u północnego końca alei,  do

ołtarza i małej świątyni patronującego dramatowi, bóstwa – Dionizosa.101 Sensownym

wydaje się założenie, że spacerowicze mieliby w tym czasie możliwość przechadzki

po tarasie teatru, podczas oczekiwania na spektakl.

Następnym założeniem jest to, że architekci chcieli zachować naturalne tło dla

Dionizji i innych festiwali religijnych, które odbywały się w teatrze każdego roku. Ale

oprócz estetyki, za brakiem trwałej sceny stoi tak naprawdę powód czysto praktyczny,

braku miejsca. 

Niektórzy  uczeni  sądzą  jednakże,  że  w  końcu,  w  czasie  rzymskich,  została

zbudowana  mała,  kamienna  scena.  Rzymianie  wyburzyli  także  kilka  pierwszych

miejsc  audytorium,  by  poszerzyć  orchestrę,  po  to  by  zaadoptować  ją  do  walk

gladiatorów i dzikich zwierząt.

Z teatrem pergamońskim związane są dodatkowo jeszcze trzy inne, znajdujące

się poniżej Akropolu, na wschodnich przedmieściach dzisiejszej Bergamy. Jeden na

3 000 widzów,  drugi  w Asklepionie  i  trzeci,  przylegający  do górnego gimnazjum,

mały rzymski odeon na 1000 miejsc.102

i) Świątynia Dionizosa

Świątynia ta stoi w północnym krańcu prawie 250 –metrowego tarasu teatru,

powodując, że przechodnie, którzy szli z południa na północ wzdłuż tego tarasu mięli

okazję przyglądać się tej budowli. Świątynia Dinozosa jest prostylem zbudowanym

w porządku  joński m i  wznosi  się  na  bogato  profilowanym podium.103 Ta  wysoka

budowla  hellenistyczna,  ukazuje  zasadniczą  formę  pseudodipteralnego  prostylu

101 Havelock, 1972, s. 85-86
102 http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/pergamon/introduction/pergamon.intro2.htm
103 Akurgal, 1969, s.85
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z głębokim, kolumnowym gankiem, gdzie anty zostały pominięte i tylko nieznacznie

wysunięte  pilastry  akcentują  kąt  celi  i  dosyć  szerokim  rozmieszczeniem  kolumn

To bliskie  podobieństwo do małej  świątyni  Dinizosa,  która  znajduje  obok górnego

gimnazjum sugeruje, że budynek ten został zaprojektowany przez Hermogenesa.104 

Hermogenes  jest  jedynym  architektem  wymienionym  aż  4  razy  w  dziele

Witruwiusza  o  architekturze  (Ks.  IV,  III,  1,2)  i  musiał  być  jednym z  najbardziej

znanych architektów swych czasów. Przede wszystkim przekształcił tradycyjne plany

jońskie. Przy pozornym zachowaniu cech dipterosu, który zawierał w fasadzie 8 lub

10 kolumn,  odrzucił  on  kolumnadę  wewnętrzną  dipterosu,  tzn.  między ścianą  celli

a zewnętrznym szeregiem podpór, zachowując proporcje obowiązujące dla dipterosu

(Witruwiusz, Ks. III, II, 6).105 

Patrząc z tarasu sanktuarium Ateny, świątynia Dionizosa wydaje się być mała,

jej wielki rozmiar (ponad 2 m) jest widoczny dopiero przy bliższym podejściu. Żaden

inny budynek w Pergamonie nie ma kolumn ustawionych co 1,13 m. Przy długości

21,60  m  i  szer.  13,17  m  jest  to  największa  świątynia  prostylowa  okresu

hellenistycznego. Stylobat mierzył 11, 80 metry. Świątynię dostosowano do topografii

miejsca, więc nie mogła być zbudowana, jako peripeptos, z tego względu też jej czoło

wysunięte  jest  na  południe.  Typowe  dla  okresu  hellenistycznego  jest  podkreślenie

fasady  przy  pomocy  wysokich  tarasów  i  dużych  otwartych  schodów,  jak  np.

sanktuarium  Ateny  na  Lindos  czy  Asklepiejon  na  Kos.106 Do  świątyni  wiodą

25 stopniowe  schody,  na  wysokość  4,5  m.  Świątynia  Dionizosa  z  jej  podium,  ze

schodami i rzadką pozycją oraz usytuowaniem znacznie przesłaniającym widok, jest

pionierską budowlą ze wszystkich rzymskich świątyń. Ta forma wzniosłości ustaliła

w architekturze  pewną  manierę,  która  stałą  się  popularna  w II  w.  p.n.e.  i  czasach

rzymskich. 

W istocie  ten  typ  budynku,  kładąc  główny  akcent  na  fasadę,  z  wyraźnymi

osiami, jest spotykany nie tylko w Pergamonie, ale również w dojrzałej fazie okresu

hellenistycznego, od 2 poł. II w. p.n.e. w Magnezji nad Meandrem, Milecie i Priene.107

104 Dreyfus, 1997, cz.2, s.31
105 Bernhard, 1980, s.37
106 Dreyfuss, 1997, cz.2, s.31
107 Akurgal, 1969, s.85
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Długi portyk od strony tarasu była jednopiętrowy strona tego portyku,  która

zwrócona  była  od  strony  wewnętrznej  posiadała  3  piętra  i  poniżej  wspomagana

murami  podporowymi.  Niższe  piętra  służyły,  jako  składnica  i  magazyn  na

zdemontowane sekcje przenośnej sceny.

Patrząc od strony ołtarza, teatr, portyk na tarasie teatru i świątynia Dionizosa

w oczywisty  sposób  tworzyły  atrakcyjną,  architektoniczną  całość.  Sekwencja

powtarzających się pionowych linii utworzonych przez kolumny świątyni i podpory

ścian  tarasu,  tworzyły  przyjemny  kontrast  z  nieboskłonem,  który  rozpościerał  się

szeroko ze wzgórza Akropolu. 

Niewielki budynek umiejscowiony pomiędzy stoa a teatrem pochodzi również

z okresu hellenistycznego i chociaż uważa się go za miejsce spotkań artystycznych

czcicieli  Dionizosa,  dokładna  funkcja  tej  budowli  nie  została  jednak  określona

jednoznacznie.

Kiedy Pergamon znalazł się w rękach rzymskich zarówno teatr jak i świątynia

uległy zmianom. Podczas renowacji,  która miała miejsce podczas rządów Karakalli

(211  –  217)  zostały  dodane  filary  przy  wejściu  do  naos  i  naturalnej  wielkości

akroterium. W czasie tej odnowy konstrukcji świątyni, jej wnętrze zostało upiększone

marmurowymi  ozdobami.  Nad  architrawem  została  napisana  pozłacanymi  literami

dedykacyjna inskrypcja, a cesarz Karakalla został uczczony w tej świątyni jako „Nowy

Dionizos”, w dowód wdzięczności za zasługi, jakie oddał miastu.108

108 Akurgal, 1969, s.85-86
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Pergamoński Akropol, w przeciwieństwie do ateńskiego został w przeważającej

mierze  zaprojektowany  dla  budynków  i  agor  budowanych  dla  celów  związanych

z życiem codziennym. Tutaj, obywatele mogli się spotykać, przechadzać, zajmować

sprawami osobistymi lub urzędowymi lub brać udział w ćwiczeniach sportowych. 

Chociaż  budynki  sakralne  wciąż  miały  znaczenie  religijne,  ołtarz  Zeusa  był

czymś więcej niż symbolem zwycięstwa. W budynku poświęconym wielbieniu tego

boga,  jego  znaczenie  wynikało  także  z  faktu  symbolicznego  –  w  sensie  pomnika
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zwycięstwa całego królestwa. Świątynia Ateny, otoczona z trzech stron portykami jest

kolejnym przykładem pokazującym, że religijna funkcja budynków miała znaczenie

drugorzędne. Obszerne portyki, zapewniające schronienie przeciw upałom i chłodom,

wraz z ocienionym dziedzińcem, miały charakter miejsc publicznych, gdzie obywatele

mogli  iść,  usiąść,  pogawędzić,  obserwować  i  robić  interesy.  Podobnie  mniejsze

budowle obejmujące świątynię Dionizosa, Asklepiosa i Hery oraz te na terenie Agory

i gimnazjum  były  budynkami  o  znaczeniu  drugorzędnym,  służącymi  pełnieniu

tradycyjnych ceremonii religijnych. W ten sposób główne budynki akropolu pełniły

funkcje społeczne i  kulturalne.  Wielki  teatr  np.  służył nie tylko wystawianiu sztuk

klasycznego dramatu  lub  nowej  komedii,  było  to  także  miejsce,  gdzie  filozofowie

mogli  otwarcie  deklamować  swoje  prace.  Biblioteka,  która  wznosiła  się  ponad

teatrem,  była  instrumentem  służącym  rozpowszechnianiu  wiedzy.  Królowie

odpowiedzialni za organizację wszystkich tych zadań, mieszkali w pałacach tuż obok,

za  biblioteką.  Tutaj,  pałace  zostały  zbudowane  w  strategicznym  miejscu,  gdzie

najlepiej mogły być bronione. I wreszcie teatr. Być może nie przypadkiem zbudowano

go w miejscu gdzie miały miejsce wszelkie przejawy działalności kulturalnej i gdzie

teatr powinien był tworzyć centrum tej kompozycji strukturalnej. W ten sposób miasto

stało  się  jakby okiem świata,  jako wspaniały  przykład  zespołu  architektonicznego,

którego  obywatele  chcieli  wyrazić  ludzkości  wspaniałe  osiągnięcia  okresu

hellenistycznego.

2. Agora górna

Poniżej tarasu ołtarza Zeusa i Ateny, wysuniętego na południe, w najdalszym

końcu Akropolu znajduje się agora górnego miasta. W czasach Eumenesa II, górna

agora  była  administracyjnym,  religijnym  i  socjalnym  centrum  dostępnym

dla wszystkich  obywateli,  podczas  gdy  agora  dolna,  wielki  kwadrat  otoczony

kolumnadą i przejął funkcje handlowe.109

Północno-  wschodni  i  południowo-zachodnia  część  agory  była  w  każdym

miejscu  otoczona  doryckimi  stoa  zbudowanymi  z  andezytu.  Cechy  topograficzne

narzucały, że zewnętrzne lica stoa budowane na zboczu powinny być 3 – piętrowe,

a wewnętrzne  –  jednopiętrowe.  Aby  umożliwić  przejście  z  niższego  do  średniego

109 Dreyfus, 1997, cz.2, s.29-30
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miasta,  stoa  południowa  została  podzielona  na  2  części.  Jak  przyjęto  to  robić

w Pergamonie,  przednie  lico  1  –piętrowej  stoa  zostało  zbudowane  w  formie

kolumnady, podczas gdy 3 – kolumnowe, tylnie i boczne skrzydła zbudowano jako

proste ściany. W części tylniej i po bokach znajdowały się drzwi parterowe i okna

dwóch wyższych pięter. Znajdowały się tam również pokoje oraz piwnice składowe na

dwóch niższych piętrach.110

Po przejściu przez centrum agory, droga wiedzie wschodnią częścią tarasu, na

którym znajduje się ołtarz oraz mała świątyńka prostylowa (12, 30 × 6, 70 m). Została

ona wzniesiona w miejscu wcześniejszej świątyni, w okresie panowania Eumenesa II.

Gdy  Pergamon stał  się  stolicą  wielkiego  imperium w 188  r.  p.n.e.,  władca  zlecił

zrekonstruować tą świątynię.  W tym przypadku mistrz zdecydował zrekonstruować

istniejącą,  zniszczoną  świątynię  nie  w  porządku  doryckim,  ale  w  jońskim.  Jego

decyzja mogła być spowodowana faktem, że Pergamon nie był już tylko myzyjskim

miastem, ale był stolicą Jonii i innych krain Azji Mniejszej. Pozostałości ruin starszej

świątyni mogły być także wykorzystane przy budowie nowej.

Ten nowy typ jońskiej, marmurowej budowli ukazuje 4 kolumny z przodu, ale

w  drugim  rzędzie  już  ich  nie  posiada.  Ta  cecha  przypomina  hermogenejski

pseudodipteros,  w  którym  wewnętrzny  rząd  kolumn  został  wyeliminowany,  aby

uzyskać więcej przestrzeni. W Pergamonie nie było miejsca na przestrzenny budynek,

dlatego więc zbudowano mniejszą świątynię. Jednakże ten nowo wzniesiony budynek

został  nazwany  „pseudodipteralnym  prostylem”.111 Świątynia  została  uznana  za

świątynię  Dionizosa,  ponieważ  rynny spustowe zostały  ozdobione głowami menad

i satyrów. Jednak odkąd rynek górnego miasta został włączony do reprezentacyjnej

części miasta, słuszniej by było sądzić, aby kojarzono ją raczej z kultami Hermesa lub

Zeusa.  112Wraz  z  innymi  podmiejskimi  sanktuariami,  świątynia  Dionizosa  została

zniszczona w 201 r. p.n.e., kiedy Filip V oblegał miasto. 113

Schodząc ulicą wiodącą do agory w dół od północy ku południowi dochodzi się

do  środkowego  miasta,  gdzie  było  centrum  agory  z  wielkimi  sanktuariami:  Hery

110 Akurgal, 1969, s. 88
111 Dreyfus,1997,cz.2, s. 31
112 Akurgal, 1969, s.89
113 Dreyfus,1997, cz.2, s.31
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Basileja,  Demeter  i  Asklepiosa.  Tutaj  znajdowały  się  gimnazjony  oraz  fontanna

miejska.  Ponieważ  zbocze  południowe było  nieodłączną  częścią  miasta,  Filetrajros

włączył  górną  jego  część  do  obszaru  Akropolu,  a  jego  mury  ciągnęły  się  ponad

istniejące  już  sanktuarium Demeter,  aby  stworzyć  okrąg  kultowy  dla  uroczystości

religijnych.  Budynki  odkryte  poniżej  tego  muru,  ciągnąc  się  w  dół  pd.  Zbocza

stanowiły  budynki  części  rezydencyjnych:  łaźnie,  perystylowe  domy,  2  religijne

i publiczne kompleksy, odkryte na pocz. XX wieku.114 

Pergamon, plan miasta środkowego i dolnego: 1. Sanktuarium Hery Basileja; 2. Prawdopodobny buleuterion; 3.

Sanktuarium Demeter; 4. Propylon wiodący do sanktuarium Demeter; 5. Źródło i eksedra do ablucji; 6. Jama przy drodze

ofiarnej,  do której  spływała  krew zwierząt  ofiarnych;  7.  Sala  zebrań prawdopodobnie  związana  z  kultem Dionizosa;  8.

Świątynia Asklepiosa; 9. Górny gimnazjon; 10. Średni gimnazjon; 11. Świątynia poświęcona Hermesowi i Heraklesowi; 12.

Kryta klatka schodowa; 13. Źródło z czasów Eumenesa II;  14. Propylon wiodący do trzech gimnazjonów 15. Gimnazjon

dolny; 16. Główna ulica miejska z czasów hellenistycznych; 17. Kramy hellenistyczne 18. Dom konsula Attalosa 19. Agora

dolnego miasta 20. „dom z perystylem” z czasów hellenistycznych przebudowany w okresie rzymskim

114 Tomlinson, 1992, s.114
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a) Sanktuarium Demeter

Sanktuarium istniało przed okresem hellenistycznym i związane było z kultem

misteryjnym. Obejmowało obszar 100 × 50 m. 10 stopniowe schody prowadziły w dół

od propylonu do sanktuarium, gdzie w zachodniej połowie sanktuarium znajdowała się

świątynia,  podczas  gdy  ołtarz  był  umiejscowiony  mniej  więcej  pośrodku.  Obie  te

budowle  były  zbudowane  z  andezytu.  Jońska  świątynia  i  towarzyszący  jej  ołtarz

znajdował się na długim, prostokątnym placu,  otoczonym z trzech stron schodami.
115Sanktuarium poświęcono bogini na początku II w. p.n.e., a następnie przebudowano

i poszerzono dzięki Apollonias, żonie Attalosa I.

Wiodący do sanktuarium,  od strony wschodniej  propylon o dwu kolumnach

z palmowymi głowicami, wznoszący się na 5 stopniowej platformie schodów odkryto

w  czasie  wykopalisk  archeologicznych.116 Na  fryzie  architrawu,  nad  wejściem

znajdowała się inskrypcja, poświadczająca, że budynki w obrębie kolumnady i ojkosy

w sanktuarium były ufundowane przez Apollonis.  117 Władczyni ufundowała również

portyk  południowy  z  czterema  ojkosami  (pokojami).  Natomiast  ołtarz  i  świątynię

wzniósł  wcześniej  Filetajros  i  jego  młodszy  brat  Eumenes.118 Stara  świątynia  była

jońska  in  antis  i  wynosiła  6,  45  ×  12,  70  m.  Doryckie  kolumny  zrobione  były

z andezytu  i  widoczne  jest,  iż  żłobkowanie  złożone  z  20  kanelur  wykonane  na

początku,  w dolnej  partii  nie  zostało  wykończone.  Kapitele,  które  były  ozdobione

palmowymi głowicami znajdowały się ponad smukłymi abakusami. Ten typ kapitelu,

w okresie  archaicznym często występował  w regionie  Eolskim i  motyw ten został

wykorzystany zapewne, dlatego, że Apollonis pochodziła z Kyzikos.

Powyżej niewykończonych żłobkowaniem kolumn spoczywał niski architraw

ze  specyficzna  dekoracją  –  wysokim  fryzem  z  białego  marmuru,  ozdobiony

girlandami,  przeplatanymi  bukarionami,  z  motywami  czarek  libacyjnych,  zwykłe

belkowanie,  geison  i  sima  było  także  ozdobione  ząbkowaniem.  Dwie  takie  same

inskrypcje, jedna ukazana na architrawie, a druga po wschodniej części ortostaty (duże

bloki  kamienne  stanowiących  dolną  część  ścian  naosu)  tworzącego  pn.  –wsch.

narożnik ołtarza, świadczą o tym, że zostały wzniesione przez Filetajrosa (283-263)
115 Tomlinson,1992, s.114
116 Bernhard, 1980,s.116
117 Akurgal, 1992, s.91
118 Bernhard, 1980, s.116
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i jego  młodszego  brata  Eumenesa,  ku  pamięci  ich  matki  Boa.  Świątynia  została

przebudowana w okresie rzymskim, przez dodanie marmurowych wykończeń w stylu

korynckim  w  fasadzie.  Inskrypcja  na  architrawie  mówi,  że  odbudowy  dokonano

z polecenia Claudiusa Silianusa Aesimusa, który żył w czasach panowania Antoniusa

Piusa i należał do słynnej pergamońskiej rodziny. Ołtarz mierzący 2,30 × 7 m, był

dosyć  duży  w porównaniu  do  rozmiarów świątyni.  Znajdował  się  na  nim ciekawa

dekoracja złożona z marmurowych wolut. Sanktuarium otaczały portyki, zabudowa od

strony  pn.  jest  nietypowa,  bowiem  w  części  zach.  znajdował  się  tam  portyk,

a pozostałą część wypełniała schodkowa widownia na osiemset miejsc. Z sanktuarium

przechodziło się do gimnazjonu „górnego”, mijając źródło, przy którym dokonywano

ablucji  przed wejściem do te  menosu Demeter.  Następnie  przechodzono obok Sali

zebrań, związanej prawdopodobnie z kultem Dionizosa.

Tą  imponująca  kompozycja  jest  porównywalna  do  najważniejszego  okręgu

Demeter w świecie greckim.119

b) Sanktuarium Hery Basileja

Znajduje  się  w pn.  części  gimnazjonu,  na  około 20 metrowym wzniesieniu.

Świątynia została wzniesiona na wyższym tarasie,  a  ołtarz poniżej.  Czoło świątyni

wysunięte jest na południe i prowadzą do niej 11 stopniowe schody z balustradą z obu

stron. 

Świątynia  Hery  miała  okazały,  marmurowy  przedsionek,  oparty  na

4 kolumnach doryckich i była zbudowana tak aby wyróżniać się z oddali, podobnie jak

świątynia  Dionizosa  na  tarasie  teatru.120Części  świątyni,  widoczne  z  przodu,

szczególnie  pronaos,  został  zbudowany  z  marmuru.  Niektóre  elementy  fasady

wykończono  w marmurze,  aby  przykryć  te  zbudowane  z  andezytu.  Cela  wynosiła

5,80 × 6,80 m, z resztek inskrypcji zachowanej na architrawie, leżącym w pronaosie,

można  odczytać,  że  świątynia  została  zbudowana  w  czasie  panowania  Attalosa  I

i poświęcona Herze Basileja.

Ściany zbudowane były z andezytu i zachowały się w dobrym stanie. Po stronie

wschodniej świątyni znajdował się portyk, po zachodniej eksedra. Obie zbudowane

z andezytu, stały one po bokach świątyni i ich fasady znajdowały się na tej samej linii
119  Dreyfus, 1997, cz.2, s.
120 Bernhard, 1980, s.117
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co front przybytku Hery (5 kolumn przed efedrą i 8 przed stoa). W pn. –wsch. krańcu

portyku można zobaczyć „kline” podest z 3 schodami.

Marmurowy ołtarz, umieszczony przez archeologów wewnątrz eksedry, nie ma

związku ze świątynią i prawdopodobnie stał na tarasie powyżej. Nie zachował się tez

żaden posąg Hery, jednakże został odkryty bezgłowy posąg, który znajduje się teraz

w muzeum w Istambule. Zrobiony z marmuru, przypomina jednak raczej boga Zeusa,

a na podstawie krótkich, kręconych włosów, można by go uznać, za portret Attalosa II,

który był fundatorem tej świątyni.

Pomiędzy  kolumnami  znajdują  się  3  metopy.  Dekoracje  architektoniczne

wykonane są niedbale,  a  sztuka wykonania niska, co wskazuje,  że w czasie,  kiedy

świątynia była budowana, był to schyłek „złotego wieku” Pergamonu. Wykopaliska

odsłoniły jedynie fragmenty mozaiki, która ozdabiała środek celi. Te wiązanki girland

i faliste kształty były częstym motywem zdobniczym w sztuce hellenistycznej. Ściana

łącząca tył  świątyni,  portyk i  efedra  znajdowały się w odległości  60 cm od siebie

i służyła  jako  ściana  oporowa,  powstrzymująca  zawalenie  się  ściany  tarasu  za

świątynią, a peristals chroniły ja przed wilgocią. 

Między tym sanktuarium a sanktuarium Demeter widoczne są ruiny dużej budowli,

odkopanej częściowo, być może był to buleuterion.121

c) Świątynia Asklepiosa

Wznosi się w zachodniej stronie górnej Agory i do dziś pozostały z niej jedynie

fundamenty z andezytu.  Jednakże,  z pomocą fragmentów odnalezionych na terenie

świątyni  możliwe  było  stworzenie  jej  planu.  Świątynia  została  wzniesiona,  jako
121 Akurgal, 1992, s. 95
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prostylos joński w 2 poł. II w. p.n.e., na stylobacie o wym. 9 × 16 m. Niemniej jednak

pozostałości  ruin  pokazują,  że  pierwotnie  świątynia  była  zbudowana  w  porządku

doryckim, a potem przebudowana w stylu jońskim. W rezultacie, można stwierdzić, że

pierwsza budowla została zbudowana w III w. lub na pocz. II, podczas gdy jońskiej

przebudowy dokonano w czasach działalności Hermogenesa, gdy joński styl stał się

popularny. W drugiej poł. II w. wewnątrz celli, podium zostało rozciągnięte na całą

szerokość świątyni, z przodu ściany południowej. Badacze sugerują, że w centrum tej

platformy  mogła  stać  grupa  3  posągów.  Na  terenie  świątyni  odkryto  górną  część

posągu przedstawiającego Asklepiosa, uznano, więc, że świątynia została poświęcona

temu bogowi.122

Gimnazjon pełnił  niezwykle ważną rolę ważną rolę w życiu każdego miasta

greckiego.  Była  to  „instytucja”  znacznie  już  rozwinięta  w  okresie  klasycznym,

a w epoce hellenistycznej i rzymskiej przeżywała swój rozkwit. Ogólnie mówiąc był

to publiczny ośrodek sportu i  treningu, kształcący wszechstronnie młodzież męską,

czyli  efebów.  Zazwyczaj,  w  miarę  możliwości,  lokowano  go  za  miastem  nad

strumieniem  w  gaju.  Otaczały  go  portyki  i  kryte  bieżnie  (ksystus),  a  pośrodku

znajdował się plac z bieżnią i boiskiem do trenowania skoków, rzutów oszczepem czy

dyskiem.  Młodzież  ćwiczyła  pod  kierunkiem  trenera  (gymnastes),  a  nad  moralną

stroną  jej  wychowania  czuwał  specjalnie  wyznaczony  przez  państwo  kierownik

(sofronistos). Z gimnazjonu mogli korzystać wolni obywatele. Trenowali tu również

zawodnicy przygotowujący się do udziału w igrzyskach. W miastach małoazjatyckich

było nieraz kilka gimnazjonów: w Pergamonie sześ lub siedem, cztery w karyjskim

Iasos, trzy w Milecie i Tralles.123

Pergamon posiadał  wspaniałe  gimnazjony  zbudowane  na  oddzielnych

tarasach, jedne nad drugimi. Miejski gimnazjon, zwany Górnym, przeznaczony był dla

młodzieży,  odbywały  się  tam także  różne  uroczystości,  na  południu znajdował  się

mniejszy,  hellenistyczny  gimnazjon,  zwany  średnim,  przeznaczony  do  treningów

chłopców. Znajdowała się tu również świątynia poświęcona Hermesowi i Heraklesowi

z  drugiej  poł.  II  w.  p.n.e.,  oraz  tzw.  Gimnazjon  dolny,  przeznaczony  do  ćwiczeń

122 Akurgal, 1992, s. 95

123 Ostrowski, 2005, s. 114
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dzieci. Mierząc od pd. Bramy miejskiej mały gimnazjon leżał na wysokości 50 m.,

średni  -74 m.,  a  górny -  88 m.  Te  trzy  struktury  zostały  zbudowane ze  specjalną

dbałością, aby stworzy rangę ważności, od niższego do wyższego.124 

Wejście  do  trzech  gimnazjonów,  utworzył  propylon  znajdujący  się  obok

wielkiej  fontanny,  na  głównym,  miejskim  bruku.  Było  to  jedyne  wejście  do

gimnazjonów niższego i średniego. Jednakże wyższy gimnazjon był również dostępny

przez oddzielne wejście w części wschodniej. Te trzy gimnazjony zostały zbudowane

w  okresie  królestwa  Attalidów,  w  2  poł.  II  w.  p.n.e.  W czasach  rzymskich

największych zmian dokonano w wyższym gimnazjonie, podczas gdy niższe pozostały

hellenistyczne.125

d) Gimnazjon górny

Został  wzniesiony  na  tarasie  mierzącym w przybliżeniu  200   45  m.  i  jak

stwierdzili  badacze,  dzisiejsze  pozostałości  są  głównie  z  okresu  rzymskiego.

Fragmenty  gimnazjonu  z  czasów  hellenistycznych  zbudowane  są  wyłącznie

z andezytu, podczas gdy w okresie rzymskim, do budowy użyto marmuru. W dodatku

konstrukcje kopuł,  absydy i  ściany były wykonane za pomocą zaprawy murarskiej,

której punktowo użyto do przytwierdzania do ścian marmurowych płyt i mozaiki.

Główny budynek górnego gimnazjonu składał się z piętrowego portyku, który

otaczał  dziedziniec  z  czterech  stron.  Najważniejsze  pomieszczenia,  świątynia

Aslepiosa oraz rzymskie łaźnie znajdowały się w północnym portyku.  Dziedziniec,

75 m. Długi i 36 m. szeroki, został zbudowany na marmurowym podłożu, jako teren

do  ćwiczeń.  Dorycki  portyk,  który  otaczał  gimnazjon  stanowi  melanż  dwóch

porządków  architektonicznych:  okresu  hellenistycznego,  a  elementy  korynckie

świadczą, że dodano jej w czasach rzymskich. 

Od  kiedy  wprowadzono  datowanie,  na  podstawie  ornamentyki  z  okresu

rzymskiego  i  na  podstawie  inskrypcji  znalezionych  na  fragmentach  architrawu,

parterowy portyk, który otaczał dziedziniec został zbudowany w czasach panowania

Hadriana  (117  –  138  n.e.),  z  drugiej  strony,  pierwsze  piętro,  również  w  stylu

korynckim,  poprzez  słabe  rzemiosło  wskazuje,  iż  zostało  wykonane  w  późnych

czasach  rzymskich.  W  niektórych  miejscach  zauważyć  można  fragmenty
124 Bernhard, 1980, s.118
125 Akurgal, 1992, s.96
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andezytowego stylobatu z okresu hellenistycznego. W całości zachowany marmurowy

stylobat,  który  wspiera  kolumny  z  okresu  rzymskiego,  znajduje  się  w  zachodniej

i północnej oraz częściowo we wschodniej części gimnazjonu; ale w południowej nie

zostały odnalezione żadne z tych fragmentów. 

Starannie wybrukowany, półkolisty obszar w pn. -wsch. narożniku dziedzińca

stanowił obszar,  na którym znajdowały się łaźnie rzymskie, czyli in. termy. Łaźnie

były integralną częścią gimnazjonów okresu rzymskiego i były ważnymi ośrodkami

życia kulturalnego i towarzyskiego Azji Mniejszej. Budynki odkryte na terenie term

w zach. części gimnazjonu oznaczono odpowiednio symbolami od N – Z. Wśród nich

znajdowały się dwa budynki, obok świątyni Asklepiosa oznaczone symbolami Y i X.

Jeden  z  nich  (Y)  wyższy  od  drugiego  9  m.  wskazuje,  że  był  to  zbiornik  wody,

dostarczający ją dla łaźni zachodnich i jest przykładem drogi wodnej, których ślady

zostały odkryte na całym obszarze gimnazjonu. Z kolei budowla U służyła jako piec

do podgrzewania wody. 

W czasach bizantyjskich wszystkie budynki łaźni w części zachodniej zostały

użyte jako cysterny. W tych czasach zostały również przeniesione z innego miejsca

trzy andezytowe kolumny i kapitele doryckie znalezione w bud. Z. Budynki z okresu

hellenistycznego oznaczone symbolami: T, O, N i W zostały prawdopodobnie również

przeniesione z wyższej agory. Pomieszczenie L, znajdujące się poza obszarem portyku

jest,  z  pewnością  łaźnia  w greckim stylu.  Odkryto tam 4 marmurowe wanny przy

ścianie pn. 3 przy pd., a ponieważ znajdowały się wyżej uznano je za umywalki lub

specjalne wanny do nasiadówek, jak przyjęto to robić w Grecji. Zaraz na prawo od

wejścia, przy podstawie ściany pn. znajdują się 2 małe koryta z andezytu, służące do

mycia  stóp.  Bardzo  możliwe,  że  fragmenty  3  dużych  naczyń  glinianych,

odnalezionych w tym pomieszczeniu pochodzą z okresu bizantyjskiego. 126

W  północno  –  zachodnim  narożniku  znajdowała  się  półokrągła  sala  –

auditorium maximum, będąca rzymską innowacją i mogąca pomieścić 1000 osób.127Do

audytorium przydzielony był budynek K tzw. Sala audytorium.

Najważniejszym  pomieszczeniem  gimnazjonu  był  budynek  H  tzw.  Efebion,

gdzie  odbywały  się  wszystkie  najważniejsze  ceremonie  państwowe.  W  czasach

126 Akurgal, 1992, s. 96-98
127 Bernhard, 1980, s.118
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hellenistycznych,  fasada składała się z 4 doryckich kolumn z andezytu.  W czasach

rzymskich dodano marmurowe kolumny korynckie.

Marmurowe  filary  w tylniej  części  ścian  oraz  filary  pochodzenia  greckiego

i ponownie  wykorzystane  przez  w  czasach  rzymskich  podpierały  sklepienie,  które

przykrywało  sąsiednie  pomieszczenie  widoczne  we  wsch.  narożniku,  należące  do

wyższego piętra. Według inskrypcji na belkowaniu, to pomieszczenie (G), z podwójną

absydą,  zadaszona  pół-sklepieniem  było  zarezerwowane  dla  władcy.  Centralna  jej

część  nie  zachowała  się  do  dziś,  więc  nie  można określić,  w jaki  sposób i  jakich

materiałów  użyto  do  jej  wykonania.  W okresie  hellenistycznym  na  tym  obszarze

znajdowały się 2 pomieszczenia. W czasach rzymskich ściana, która je dzieliła została

usunięta. Przód otwierał się na dziedziniec z kolumnami zakończonymi korynckimi

kapitelami. Ściany wyłożone były marmurowymi płytami przymocowanymi do ścian

za pomocą kotew, po których pozostały ślady w murze.

We  wschodnim  portyku  pozostały  tylko  fundamenty  pomieszczeń  oprócz

pomieszczenia  B,  które  zachowało  się  w  całkiem  dobrym  stanie.  Wydaje  się

prawdopodobne, że stąd prowadziły schody na 2 piętro. Wschodnie i północne ściany

murów są dobrym przykładem murarstwa z okresu hellenistycznego. Po stronie zach.

stoją dwie marmurowe kolumny z jońskimi kapitelami, z czasów rzymskich. W tym

miejscu zostały również odkryte baza i kapitel również z czasów rzymskich.

Pomieszczenie C powstało w skutek rzymskiej przebudowy, która oddzieliła je

od pomieszczenia D. W okresie rzymskim, pomieszczenie C łączyło łaźnie wschodnie

z gimnazjonem.

Łaźnie  w  części  wsch.  są  całkiem  nieźle  zachowane,  wiele  pomieszczeń

znajdujących  się  tam  miało  ściany  wyłożone  marmurem  oraz  były  zaopatrzone

w system  ogrzewania.  Pozostałości  ścian  pochodzących  z  okresu  hellenistycznego

dowodzi zabudowie tej części miasta, w tym okresie.

Portyk południowy górnego gimnazjonu był prawdopodobnie dorycki, ale nie

odkryto  po  nim  śladu.  Zachowały  się  natomiast  w  dobrym  stanie  fundamenty

głównego stadionu wyższego (210   6, 80 m) leżącego poniżej portyku. Był to tor

wyścigowy,  na  którym  odbywały  się  zawody  w  czasie  lata  i zimy,  podczas  gdy

w czasie wiosny i jesienią wyścigi odbywały się na obszarze portyku południowego,
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który w założeniu był tej samej długości. Stadion niższy oświetlany był przez światło

wpadające  otworami  w  ścianie  pd.  Te  otwory  przypominają  otwory  w  wieży

strzelniczej, wszystkie są wąskie na zewnątrz, ale poszerzają się do wewnątrz, przez

grubość ściany.

Pod koniec okresu hellenistycznego, z przodu głównego stadionu zbudowano

60 kwadratowych pomieszczeń (komór), aby wzmocnić górną część gimnazjonu od

strony pd. Komory nie były dostępne i w czasach hellenistycznych zostały całkowicie

zasypane  ziemią  wydobytą  podczas  ich  budowy.  W  ten  sposób  uniknięto

niebezpieczeństwa, że taras wyższego gimnazjonu zapadnie się.128

e) Gimnazjon średni

Zajmuje  obszar  150   36  m  i  została  zbudowana  na  wąskim  tarasie.  Cała

długość  tarasu  została  zamknięta  przez  obszerny  portyk  zbudowany  w  czasach

hellenistycznych i  uległ  przebudowie  w okresie  rzymskim.  Duży obszar  we wsch.

połowie tego portyku jest  podzielony różnymi typami pomieszczeń.  Poczynając od

wschodu,  6  pomieszczeń  tzw.  exedra,  otwiera  się  pomiędzy  dwoma  doryckimi

kolumnami na tarasie tworząc budowlę, która zgodnie z odnalezioną tam inskrypcją,

wyryta na exedrze naprzeciw ołtarza, była poświęcona kultowi Hermesa i Herklesa,

którzy patronowali zapaśnikom i sportowcom oraz związana była z kultem cesarskim.

Fundamenty tej świątyni, zajmują obszar 12   7 m; była ona korynckim prostylem

z 4 kolumnami. Na jej terenie odkryto również pozostałości ołtarza. Tezę, iż pochodzi

z  okresu  hellenistycznego  zdaje  się  udowadniać  jakość  wykonania  fundamentów,

kształt metalowych klamer, które łączyły bloki kamienia, a nawet sygnatury murarzy

pracujących przy budowie.129

f) Schody

Jedną z ważniejszych konstrukcji w Pergamonie, były przykryte sklepieniem

schody, które tworzyły wejście do środkowego i wyższego gimnazjonu. Te do dziś

imponujące schody zachowały się w dobrym stanie i są najstarszym i najpiękniejszym

sklepieniem łukowym w Azji Mniejszej. Sprawność, z którą ściany i sklepienie zostały

ukształtowane  oraz  szczególnie  oryginalny  styl  wykonania,  z  jakim przecinają  się

128 Akurgal, 1992, s.96-98
129 Akurgal, 1992, s. 98-99
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wygięte  łuki,  na  różnej  wysokości  tych  krętych schodów jest  wysoce  imponujące,

a widok na równinę Kaikos, jaki roztacza się u jej wylotu jest wspaniały.130

g) Propylon

Po  minięciu  sklepionych  schodów,  po  lewej  stronie  znajduje  się  fontanna,

a z prawej strony wieża z czasów bizantyjskich oraz pozostałości niższego gimnazjum.

Mała,  otwarta przestrzeń leżąca po skosie  między fontanną,  niższym gimnazjonem

a główną drogą tworzy wejście do trzech gimnazjonów. W samym środku tej skośnej

ściany znajdowało się wejście. Dzięki odkryciu kamiennej futryny i śladów w ziemi,

po dwóch kamiennych wspornikach, stworzono plan propylonu. Nadal widoczna jest

tylnia  ściana  propylonu,  która  idzie  po  krzywiźnie  zach.  części  ściany  schodów

prowadzących do średniego gimnazjonu. 131

h) Fontanna miejska

Mierzy  21  m długości  i  3,  15  m szerokości.  Wysoka,  tylnia  ściana  została

odkryta,  w  jej  pierwotnym  położeniu,  w  zach.  końcu  tarasu.  Dwa,  niskie  bloki

należące do przedniej ściany umieszczono później na właściwym miejscu.

Ludzie,  którzy  stali  z  przodu  fontanny  mogli  zanurzyć  naczynia  w  wodzie

i napełnić  je,  czego  ślady  widoczne  są  do  dziś  po  wewnętrznej  stronie  ściany.

Kolumny  były  wbudowane  w  ścianę  do  połowy  wysokości,  a  dalej  zostały

wypuszczone jako osobne filary, które wraz z rzędem 12 innych dzieliły fontannę na

dwie części i były przykryte kamiennym dachem do wys. około 3 m. 

Propylon, schody i fontanna były zbudowane w czasach panowania Eumenesa

II, kiedy miasto uległo dużym przeobrażeniom.132

i) Gimnazjon dolny

Mierzył 80 metrów długości. Wejście do niego wiodło przez propylon głównej

ulicy i był przystosowany do ćwiczeń dzieci. Plan pokazuje jego pierwotną strukturę,

która nie zachował się do dziś. W południowo– zachodnim krańcu można rozróżnić

5 struktur, tzw. komór, bez drzwi i zasypanych ziemią, pełniących funkcję podpory.

Mimo tego widać, iż nie były one w stanie stawić czoła ciśnieniu, jakie wywarł ciężar

zawalonego tarasu. W przeciwieństwie do tego, pn. struktura gimnazjonu jest nieźle

130 Akurgal, 1992, s.99
131 Akurgal, 1992, s.99-100
132 Akurgal, 1992, s.100
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zachowana. W celu podparcia,  wzdłuż niej zbudowano podobne komory. Z przodu

została  zbudowana  dodatkowo  pionowa  ściana,  wspierająca.  W  niszy  tej  ściany,

znajduje się pokaźna lista zawierająca imiona młodych zwycięzców biegów, podczas

gdy  inni  umieszczali  tam  posągi  zwycięzców  zasługujących  na  wyróżnienie.

W 4 niszy  na  zachód  od  schodów  wejściowych  znaleziono  dużą  stelę  z  czasów

panowania Attalosa II, na której umieszczone są imiona efebów z roku 147 p.n.e.

W północnym  murze  niższego  tarasu  znajdują  się  dwie  duże  wieże.  Jedna

z nich,  znajdująca  się  po  zach.  stronie  schodów  wejściowych,  została  zbudowana

w czasach bizantyjskich. Poniżej znajdowały się sklepy i domy.133 

3. Dolna agora

Musiała powstać w czasie,  kiedy Eumenes II  rozbudowując gród otoczył go

nowymi murami obejmującymi przede wszystkim środkowe i dolne miasto. Otoczona

była  ze  wszystkich  czterech  stron  piętrowymi  portykami  w  porządku  doryckim,

wzniesionymi na pocz. II w. p.n.e. i wynosiła 64  34 m. Na obu piętrach, na rozstaw

kolumn przypadały 4 metopy. Z tyłu kolumnady, w przejściu znajdowały się sklepy,

część pd. Portyki wychodzące na dziedziniec były 2 piętrowe, podczas gdy frontowa

część znajdowała się w miejscu spadku terenu i mogła posiada 3 piętra. W roku 1901,

w zachodniej części agory założono muzeum, w którym znajduje się wiele znalezisk

m.in.  freski  z  późnego  okresu  hellenistycznego  oraz  słynny  portret  Aleksandra

z drugiej poł. II w. p.n.e., która znajduje się w muzeum w Istambule. Rzeźba została

odkopana w ziemi, która przysypała pomieszczenia na zboczu tarasu. Uważa się, że

korpus,  będący  częścią  głowy  i  którego  nie  odnaleziono  znajduje  się  w  jednym

z domów w wyższej partii zbocza lub zdobił on willę Attalosa. Studnia znajdująca się

pośrodku  agory  zapewniała  całe  zapotrzebowanie  na  wodę.  Jak  stwierdzono

poprzednio,  wodę  zwykle  dostarczano  z  dużego  źródła  znajdującego  się  w  domu

Attalosa. 

133 Akurgal, 1992, s. 100-101
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Na  dziedzińcu  agory,  w  czasach  bizantyjskich  znajdował  się  mały  kościół,

z nawą  główną,  dwoma  przejściami  miedzy  rzędami,  absydą  po  stronie  wsch.

I dziedzińcu od str. zach. był bazyliką i zbudowano go w IV w. p.n.e.

Kiedy  Eumenes  II  rozbudowując  gród  otoczył  go  nowymi  murami

obejmującymi środkowe i dolne miasto, stało się koniecznością wybudowanie nowych

bram miasta.  Główna brama wzniesiona na pd.  krańcu dolnego miasta,  była  jedną

z najbardziej szczegółowo opracowanych przykładów bramy fortyfikacyjnej spośród

znanych  nam  w starożytnym  świecie  greckim.  Podwójny  mur  otaczał  dziedziniec

o wym. 20   20 m,  który  był ufortyfikowany z 3 boków przez 3 wieże oznaczone

R,K,E.  Pragnący  wejść  do  miasta,  wchodzili  przez  bramę  M  na  dziedziniec

i przechodzili  do  miasta  przez  miejską  bramę  N.  Ta  niezwykła  metoda  brała  się

z faktu,  że  w  tym  miejscu  znajdowało  się  wygięcie  głównej  drogi.  Architekt,

uatrakcyjnił to skomplikowane wejście, przez zbudowanie portyku we wsch. części

dziedzińca.  Zarówno  wchodząc,  jak  i  wychodząc  przez  pd.  bramę,  przed  oczami

przechodnia  pojawiał  się  rząd eleganckich,  ośmiokątnych kolumn,  spośród których

5 w środku rzędu było pełnymi kolumnami, podczas gdy po bokach znajdował a się

jedna półkolumna.134 

a) Willa konsula Attalosa

Zachowały  się  dość  znaczne  resztki  willi  zbudowanej  najprawdopodobniej

w III w.  p.n.e.  na  przedmieściu  Pergamonu,  a  nazywanej  dziś  od  imienia  jej

właściciela  w czasach  rzymskich  willa  konsula  Attalosa.  Dom  jest  typu

perystylowego. Po stronie północnej ściana domu opierała się wprost na skale, toteż

północna  część  domu  zachowała  się  lepiej  od  południowej,  której  podmurowanie

założone na zboczu wraz z południową ścianą uległo prawie całkowitemu zniszczeniu.

Po stronie pn. zachowały się nawet resztki piętra. Prostokątny dziedziniec, stanowiący

centralną część willi, miał 20 m dł. I 13 m szer. Pośrodku dziedzińca znajdowała się

pierwotnie cysterna, w której zbierano wodę deszczową. Głębokość cysterny wynosi

13 m,  szerokość  u  dołu  –  5m.  U  góry  cysterna  miała  ocembrowanie  jak  studnia.

Po włączeniu willi w czasach Eumenesa w II w. p.n.e. w obręb miasta otrzymała ona

połączenie  z  miejskim  wodociągiem.  Cysternę  wykorzystano  jako  zbiornik  dla

134 Akurgal, 1992, s. 102-103
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wodociągu,  który  zaopatrywał  w wodę  leżący niżej  rynek.  Przy  dłuższych bokach

dziedzińca stało po osiem kolumn, przy krótszych – po 5 kolumn. Doryckie kolumny

perystylu,  podobnie  jak  i  fryz  tryglifowy  oraz  geison,  wykonane  były  z  trachytu.

Pomiędzy  kolumnami  założona  była  dwumetrowej  wysokości  balustrada,  w  której

w kilku miejscach znajdowały się drzwi. Ponad dorycką kolumnadą parteru wznosiła

się  jońska  kolumnada  górnej  kondygnacji  perystylu  wykonana  z  marmuru.  Górne

kolumny  połączone  były  z balustradą  wysokości  0,75  m.  Różnorodność

zastosowanego materiału zdaje się wskazywać na to, że piętro nie pochodzi z tego

samego czasu, co parter, lecz dopiero z okresu przebudowy willi w II w. p.n.e.

Z pomieszczeń, które przylegały do podcieni dziedzińca od strony południowej,

nie  zachowało  się  nic  poza  fundamentami  suteren.  Najważniejsze  i  największe

pomieszczenie domu leżało w jego części zachodniej. Był to kwadratowy megaron

o boku  długości  niespełna  10  m,  który  otwierał  się  w  stronę  dziedzińca  frontem

wspartym  prawdopodobnie  na  dwóch  kolumnach  i  dwóch  antach.  Pokój  ten  miał

posadzkę  z  trójkątnych  i  czworokątnych  płyt  marmurowych,  które  zachowały  się

w dobrym stanie. Na południe od megaronu prowadził chodnik ku ulicy. Po północnej

stronie  megaronu wiódł  drugi  chodnik ku schodom prowadzącym na piętro.  W tej

części domu w czasach rzymskich utworzono niszę, przeznaczając ją prawdopodobnie

dla kultu Kybele. Przeznaczenie pomieszczeń wschodniej części domu nie jest znane,

gdyż zachowała się tam tylko część fundamentów. Natomiast więcej wniosków można

wyciągnąć na temat funkcji pomieszczeń, stosunkowo dobrze zachowanej, północnej

części domu. Środkowe pomieszczenie służyło najprawdopodobniej, jako sala przyjęć.

Po wschodniej jego stronie leżała sypialnia właściciela domu, która miała przedsionek

na  froncie.  Sala  wschodnia,  o  bliżej  niedającym  się  określić  przeznaczeniu,  po

przebudowie  podzielona  została  murem  na  dwie  części.  W  pomieszczeniach  tych

zachowała się mozaikowa posadzka pochodząca w zasadzie z okresu hellenistycznego,

a w pewnej części także i z czasów rzymskich. Ściany w okresie hellenistycznym były

pomalowane.  Pokój  przyjęć  otrzymał  w  czasach  rzymskich  murowane  okładziny

ścian.135 

135 Parnicki-Pudełko, s. 339-340
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il. 1. Propylon gimnazjonu średniego

il.2. Brama południowa (główna brama )

                                                                                                                                                   

Pergamońskie świątynie prostylowe: 1. świątynia Dionizosa; 2. Świątynia na agorze górnej 3. Świątynia Hery Basileja 4.

Świątynia Asklepiosa, 5. Świątynia dedykowana Hermesowi i Heraklesowi

V. Budowle rzymskie

Obszar  leżący  pomiędzy  rzeka  Selinus  a  Asklepiejonem  został  zasiedlony

w czasach rzymskich. Tutaj w przy Merak (dopływie rzeki Selinus) został wzniesiony

teatr  mogący  pomieścić  50  000  ludzi.  W  kierunku  południowym  znajdują  się

pozostałości  drugiego rzymskiego teatru,  który był zdolny pomieścić 30 000 ludzi.

Imponujący łuk zwany „Viran” (część zburzonej bramy) jest jedynym fragmentem,

który zachował się po dziś dzień. Na terenie dzisiejszej Bergamy można natknąć się

również na kurhany zarówno z czasów hellenistycznych, jak i z okresu rzymskiego.

Największy z nich ma wysokość 35 metrów.136 Badania na odcinkach przedmieścia

ukazały dotychczas nieznany, starożytny kamieniołom. Wykopaliska części rzymskiej

nekropolii  odsłoniętej  w ramach  obecnych  prac  nad  kolejką  górską  w Bergamie,
136 Akurgal, 1969, s. 104
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odsłoniły 6 grobowców z 14 miejscami pochówku, jak również 15 dalszych grobów

(urny,  groby  z  płyt  ceglanych,  groby  skalne),  zrabowane  w większości  jeszcze

w starożytności. Odkrycie to daje światło na niepełną jeszcze wiedzę o architekturze

grobowcowej  i  obyczajach  towarzyszących  pochówkowi.  Na uwagę  zasługują

wykonane z kości obicie sarkofagu, który był również udekorowany figurkami w stylu

egipskim.  Cmentarzysko  położone  jest  na  wyłożonym  gruzem  stoku,  na  którym

rozciągało się przedmieście w okresie greckim. Archometryczny projekt pozwalający

ustalić  pochodzenie  ceramiki  z Pergamonu  i jego  okolic  (S.  Japp,  H.  Mommsen,

G. Schneider)  przyniósł  nowe  informacje,  co  do  grup  warsztatowych  w  ramach

pergamońskiej produkcji ceramiki i dróg importowych do Pergamonu. Możliwe jest

także dowód na tezę, że w Elaia miała miejsce własna produkcja poprzez specyficzne

zestawienie gliny. 

W czasach rzymskich można zauważyć różnorodne formy postępu i osiągnięcia

w budownictwie.  Rzym pod rządami pierwszego cesarza Augusta,  zbudował wiele

wspaniałych,  marmurowych świątyń,  przede  wszystkim w miejscu  wcześniejszych,

często nie marmurowych budowli zniszczonych np. w wyniku wojen domowych, tak

jak wiele przykładów w Pergamonie np. Trajaneum czy świątynia Dionizosa. Wiele

z nich,  były  to  duże  świątynie,  choć  nie  tak  imponujące  jak  świątynia  Jowisza

w rzymskiej kolonii Baalbek Heliopolis w Syrii. Jednak cena marmuru była bardzo

wysoka i musiał być on transportowany z Karrary w pn. Włoszech albo sprowadzany

jeszcze dalej. Ponadto pracowano tymi samymi metodami zaczerpniętymi z greckiej

architektury,  zatrudniając  w  tym  celu  greckich  rzemieślników.  Z  drugiej  strony

rzymscy architekci musieli wdrożyć nowy sposób budowania dachów podpieranych

przez belkowanie,  które umożliwiało im osiągnąć większa rozpiętość bez potrzeby

użycia podpór. 

Wraz ze wzrostem techniki,  miejska architektura rzymska poszła w zupełnie

innym  kierunku,  w  stosunku  do  poprzedniego  okresu.  Budynki  były  budowane

z betonu, który zespalał ściany z dachem. Lica ścian budowano z wypalanej cegły, na

którą kładziono tynk, od wewnątrz cegła, mogła być nieotynkowana, lecz ukryta za

kamienną okładziną. Techniki tej użyto m.in. w świątyni Serapisa.
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W przeciwieństwie do miast greckich, których architektura miejska była uboga

wersją architektury świątynnej, w Rzymie występowały dwa charakterystyczne formy:

staromodna,  ale  prestiżowa,  wywodząca  się  z  Grecji  marmurowa  architektura

świątynna lub ceglano – betonowa, budynków mniej prestiżowych, której jednak nie

stosowano w prowincjach Imperium, a to ze względu na to, że budowle z cementu

były  tam  droższe.  Ze  względu  na  słabość  miejscowych  surowców,  produkowano

cement  naturalny  pod  wpływem działań  procesów wulkanicznych,  który  wchodził

w skład betonu i budowa świątyń oraz innych budynków mogła być dostosowana do

możliwości osiąganych materiałów budowlanych.137 

1. Świątynia Serapisa

Stanowiła ona jeden z elementów miasta rzymskiego, jak i pozostałe budowle

z tego  okresu:  stadion,  amfiteatr,  teatr  na  30  000  widzów.138 Była  to  największa

budowla w starożytnym Pergamonie i była świątynią poświęconą bogom egipskim,

zbudowana  z  czerwonych cegieł,  znana  dzisiaj  pod nazwą „  Czerwona  Bazylika”.

Dawniej, niższe części budowli otoczone były kolumnadą, co powodowało, że stara,

ceglana struktura nie była widoczna, otoczono ją, więc z zewnątrz płytami kolorowego

marmuru. Świątynia ta, wraz z dużym dziedzińcem z przodu, zajmuje powierzchnię

260  100 m. Główna struktura świątyni składa się z budynku bazyliki jednonawowej,

dwóch przejść między rzędami i jednej absydy. Po obu stronach podstawy znajdują się

dwa takie same, symetryczne budynki z dziedzińcami w jej zach. części z dużymi,

okrągłymi wieżami we wsch. części.

Świątynia i oba budynki – wieże otwierają się na dziedziniec o wym. 200  100

m. Poniżej tego dużego dziedzińca płynie, wzdłuż sklepionych kanałów jedna z rzek

Pergamonu,  Selinus.  W  południowej  części  jednej  z  tych  wież  znaleziono  duże

fragmenty,  naturalnej  wielkości,  podwójnego  posągu  w  stylu  egipskim,  który

udowadnia, że świątynia została wzniesiona w celu kultywowania egipskich praktyk

religijnych i które stał się popularne w II w. n.e. Zbiorniki wodne znajdujące się poza

świątynią oraz 2 budynki z wieżami, służyły do kąpieli rytualnych i ablucji i nie będąc
137 Tomlinson, 1992, s.18
138 Bernhard, 1980, s.119
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w zgodzie z greckimi i rzymskimi zwyczajami są znakiem istnienia, późniejszej, obcej

religii. 

Znalezione posągi zostały przypuszczalnie umieszczone, jako wsparcie kolumn

okrągłych wież i są one interesujące. Z każdej z 2 stron wyrzeźbiony został atlant (r.

męskiego)  a  z  drugiej  jako  kariatyda  (rodzaju  żeńskiego).  Fakt,  że  świątynia

z kolumnami  w  stylu  egipskim,  w  formie  posagów była  skierowana  frontalnie  na

zachód,  prowadzi  do  wniosku,  że  była  ona  poświęcona  Serapisowi,  bogu  świata

podziemnego, jak również kojarzonej z nim bogini Izydy oraz boga Hipokratesa.

Świątynia została wzniesiona pod rządami Hadriana. W czasach bizantyjskich,

główna  budowla  została  zamieniona  na  kościół  i  poświęcona  św.  Janowi

Apostołowi.139

Agora  była  ośrodkiem  administaracyjnym  i  politycznym  równie

nieodzownym w mieście greckim, jak i akropol. Struktura jej ulegała przeobrażeniu

wraz z postępem urbanistyki, a największe przeobrażenie w tej dziedzinie nastąpiło

w epoce hellenistycznej,  kiedy na wygląd niektórych z nich, jak Pergamonu,  Aten,

Rodos czy Aleksandrii  wpłynęła ich rola jako ośrodków intelektualnych.  Ponieważ

państwo miało znaczny udział w wychowaniu obywateli, więc przeznaczone do tego

celu palestry i gimnazjony zajmowały bardzo ważne miejsce na planie urbanistycznym

miasta,  tworząc  wraz  agorą  i  teatrem ośrodek,  w  którym koncentrowało  się  życie

publiczne i gdzie zaznaczano jej ważną funkcję poprzez budowanie monumentalnej

budowli.

Ponieważ z czynnościami politycznymi ściśle powiązane były czynności

religijne, widoczne jest ich przenikanie do wszelkich ośrodków miasta – na agorę, do

teatru, do gimnazjonu; liczne ołtarze, kaplice i ołtarze upamiętniały akty polityczne.

Wielkie  sanktuaria  wraz  z  zabudowaniami  agory,  teatrem  i  gimnazjonami  były

jedynymi akcentami architektonicznymi w mieście.140

2. Asklepiejon

139 Akurgal, 1992, s. 103-104
140 Bernhard, 1980, s. 52-54
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Asklepiejon, inaczej okrąg boga sztuki medycznej Asklepiosa, był rzymskim

zakładem leczniczym założonym 2, 5 km na pd. – zach. od cytadeli w Pergamonie.

Archeolodzy natrafili tu na pozostałości wiejskiego miejsca kultowego z IV wieku.

p.n.e. Nie ma też żadnych przyczyn żeby wątpić w historię założenia Asklepiejonu

pergamońskiego przedstawionego nam przez Pauzaniasza [Pauz.  2,  26,  8]:  „niejaki

Archias,  syn Arystajchmosa, doznawszy obrażeń cielesnych w czasie polowania na

górze Pindazos, wyleczony na terytorium Epidauru, wprowadził kult boga Asklepiosa

do Pergamu.”  Słowa te  potwierdzone są przez inskrypcje epidauryjską zawierającą

publiczny dekret. Archiasz został mianowany proksenosem Epidaurusu, ponieważ jego

spadkobiercy  poświęcili  boga  w  Pergamonie  i  dzięki  czemu  przyczynił  się  do

przeniesienia kultu. Jakkolwiek ta inskrypcja została zapisana w pierwszej połowie II

wieku, wprowadzenie kultu mogło nastąpić wcześniej, około III wieku p.n.e.141

Wyznawcy  Asklepiosa  sprowadzili  do  Pergamonu  nie  tylko  swoje

stowarzyszenie, ale również i rytuały. 

Od  najdawniejszych  czasów  człowiek  pragnął  zabezpieczyć  się  przed

chorobami.  Nie  rozumiejąc  rzeczywistych  przyczyn  bólów,  złego  samopoczucia,

szukając wyjaśnienia w działaniu demonów i złych sił magicznych. Racjonalna myśl

grecka  wprowadziła  ład  nie  tylko  do  pojęć  w gospodarce  czy  życiu  politycznym,

ale również w medycynie. Wielowiekowe doświadczenia i obserwacje pozwoliły na

znalezienie  związku pomiędzy chorobą a  okolicznościami jej  powstania,  pomiędzy

użytym  lekarstwem,  stosowaną  kuracją,  a  jej  skutkami.  Duże  znaczenie

przywiązywano  również  do  zdrowia  psychicznego  i  dobrego  samopoczucia.  Aby

osiągnąć pożądany efekt leczniczy należało stworzyć odpowiednią atmosferę. Służyły

temu celowi zakładane od VI wieku p.n.e.  okręgi sakralne Asklepiosa, boga sztuki

lekarskiej.  Były  one  jednocześnie  ośrodkami  medycyny  kultowej  i  terapii

doświadczalnej, uprawianej przez kapłanów – lekarzy.142 Sanktuaria Asklepiosa zwano

asklepiejonami).  Bardzo  znany  był  asklepiejon  na  Kos,  gdzie  Hipokrates  założył

słynną szkołę racjonalnej medycyny. W V wieku p.n.e. zaczął przeżywać swój rozkwit

asklepiejon w Epidauros, które w IV wieku cieszyło się już znaczną sławą.

141 Farnell, 2004, s.264
142 Dyczek, 1980, s.127-128
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W asklepiejonach przestrzegano specjalnego rytuału. Obejmował on wstępne

oczyszczenie – kąpiel, głodówkę i ofiarę, po którym pacjentowi pozwalano spędzić

noc w samej światyni Asklepiosa, gdzie spał na skórze zwierzęcia złożonego w ofierze

albo na  łożu  przy  posągu boga.  Najbardziej  znany spośród wszystkich  obrządków

asklepiańskich był tzw. Rytuał inkubacyjny. Przygotowanie do inkubacji polegało na

upodatnienie  pacjenta  na  sugestię.  Stosowano  tutaj  różne  metody,  począwszy  od

głodówki, poprzez udział we wszystkich ceremoniach religijnych w ciągu całego dnia,

po odpoczynek i rozrywkę, mające na celu prowadzić do emocjonalnego rozładowania

lub  pełnego  relaksu.  Wszystko  to  było  wstępem  przed  noclegiem  w  świętym

przybytku świątyni,  a  pacjent  był  przez ten czas  nastawiany psychicznie  na  to,  że

w nocy objawi mu się sam bóg lub któryś z jego boskich asystentów.

Odwiedziny boga następowały zwykle w chwili, gdy pacjent był na pograniczu

snu, bowiem wówczas najłatwiej o wywołanie stanów halucynacji hypnagogicznych,

a mózg jest najbardziej podatny na sugestię. Tworzyła się w ten sposób odpowiednia

atmosfera  tajemnicy,  odnalezione  liczne  i  bogate  wota  oraz  marmurowe  stele

z opisami chorób i uzdrowień świadczą o tym, że szereg wyzdrowień uznawano za

rzecz dziejącą się dzięki interwencji bóstwa.143

Zrozumienie  tego  fenomenu  wiąże  się  z  poznaniem  mitu  o  Asklepiosie:

Koronis, córka Flegiasa, króla Lapitów, brata Iksjona mieszkała na brzegu tesalskiego

jeziora  Beobeis  i  była  kochanką  Apollina,  kochała  się  jednak  potajemnie

w Akadyjczyku Ischisie, synu Elatosa.

Kiedy Apollo wybierał się w swoich sprawach do Delf zostawiał przy Koronis

kruka o śnieżnobiałych piórach, aby nad nią czuwał.  Podczas nieobecności Apolla,

Koronis dopuściła się zdrady,  mimo że była w ciąży z Apollinem. Zdenerwowany

kruk nie zdążył nawet wyruszyć do Delf, by donieść o skandalu, a Apollo odgadł, że

Koronis nie dochowała mu wierności, w gniewie przeklął kruka za to, że nie wykłuł

oczu Ischysowi, wskutek czego jego pióra stały się czarne. Gdy Apollo poskarżył się

siostrze Artemidzie i opowiedział jej o doznanej zniewadze, bogini pomściła go rażąc

Koronis pękiem strzał.  Apollo patrząc na zwłoki poczuł wyrzuty sumienia,  ale nie

mógł przywrócić jej życia. Wezwał, więc Hermesa, który przy świetle płomieni wyciął

143 Hope,1994, s.111-113
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żywe  jeszcze  dziecko  z  łona  Koronis.  Był  to  chłopak;  Apollo  dał  mu  na  imię

Asklepios i  zaniósł  do jaskini  centaura  Chejrona,  który nauczył go sztuki  leczenia

i polowania.

W  Epidauros  natomiast  opowiadano  inna  historię.  Mianowicie,  że  ojciec

Koronis  Flegyas,  który  założył  miasto  tego  samego  imienia,  zwołał  swoich

najlepszych wojowników Grecji i żyjąc z grabieży wybrał się do Epidauros chcąc się

dowiedzieć o nim jak najwięcej. Nie wiedział, że towarzysząca mu córka Koronis jest

w ciąży z Apollem. W sanktuarium Apollina w pobliżu Epidauros wspomagana przez

Artemidę  i  mojry  urodziła  syna,  którego  natychmiast  porzuciła  na  górze  Tittion,

słynącej obecnie z leczniczych właściwości rosnących na niej ziół. Miejscowy pasterz

Arestanas,  poszukując  swego  psa  i  kozę  odnalazł  zwierzęta  karmiące  na  zmianę

dziecko, ale powstrzymała go otaczająca je wielka jasność. Nie chcąc wtrącać się do

boiskich tajemnic, zawrócił, pozostawiając Asklepiosa pod opieką jego ojca Apollina. 

Zdaniem Epidauryjczyków Asklepios nauczył się sztuki leczenia od Apollina

i Chejrona. Został tak świetnym lekarzem i tak dobrze dobierał lekarstwa, że czczony

jest  jako  twórca  medycyny.  Udawało  mu  się  ponadto  przywracać  życie  zmarłym.

Atena dała mu dwie ampułki krwi gorgony Meduzy; krew pobrana z żył po lewej

stronie ciała Meduzy wskrzeszała zmarłych, krew z żył po prawej stronie miała moc

natychmiastowego niszczenia. Czynił to również za pomocą pewnej rośliny, o której

leczniczych  właściwościach  pouczył  go  wąż.  Asklepios  wskrzesił  między  innymi

Likurga,  Kapaneosa  i  Tyndareusa,  czym  naraził  się  Hadesowi,  który  w  końcu

poskarżył  się  Zeusowi,  że  kradną  mu  poddanych.  Asklepiosa  oskarżono  o  branie

łapówek w złocie, po czym zarówno on, jak i jego pacjenci zostali rażeni śmiertelnie

piorunem Zeusa. Zeus przywrócił mu jednak życie spełniając w ten sposób proroctwo

Ewippe, córki Chejrona, która przepowiedział, że Asklepios dwukrotnie spełni swój

los, zostanie bogiem, umrze i ponownie stanie się bóstwem. Wizerunek Asklepiosa

dzierżącego uzdrawiającego węża umieścił Zeus wśród gwiazd.144 

Asklepiosa otaczały również dodatkowe bóstwa. Jego żona Epione (kojąca ból),

urodziła  mu  dwóch  synów  -  Podalejriosa  i  Machaona.  Machaon  wsławił  się

wyleczeniem  Filokteta  i  Menelaosa  podczas  wojny  trojańskiej.  Zginał  pod  Troja,

144 Graves,1976, s.166-167
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a jego ciało przywiózł do Grecji nestor. Asklepios miał jeszcze córkę Higieję (oraz

według  innych  podań  córki  –  Jaso,  Panakeję  i  Egle),  którą  łączono  w  kulcie

z Asklepiosem, jako boginię zdrowia. Znany jest również Telesfor, duch opiekuńczy

powracających  do  zdrowia,  którego  przedstawiano  w  szacie  z  kapturem,

zwyczajowym ubiorze rekonwalescentów.145 

Asklepiosa zwano czasami „zsyłającym sny”, ze względu na stosowaną przez

jego kapłanów terapię w czasie snu oraz ich umiejętność interpretacji snów. Innymi

bogami,  którzy  mieli  istotny  związek  z  rytuałem  inkubacyjnym,  byli:  Hypnos,

skrzydlaty  bóg  snu,  zsyłający  marzenia  senne,  oraz  Tanatos,  bóg  śmierci

i równocześnie sprzymierzeniec Hadesa.146 

W III wieku p.n.e. sanktuarium było masowo odwiedzane przez pielgrzymów

szukających  pomocy.  W  sanktuarium  było  i  źródło  święte,  i  pomieszczenie  dla

pielgrzymów przeznaczonych do spoczynku w oczekiwaniu na uzdrawiający sen tzw.

abaton. Za rządów Eumenesa II w pobliżu świętego źródła, na skalistym wzniesieniu

zbudowano świątynię jońską; ustawiono również salę uzdrowień, a całość otoczono

kolumnadą.  Sanktuarium zostało  splądrowane  w 156 roku  p.n.e.  przez  Prusiasa  II

i zrównane z ziemią. Jednak szczyt powodzenia miał osiągnąć ponownie za cesarstwa

rzymskiego w II w. n.e. w czasach Antoninusa Piusa (138 – 161 n.e).147

W Rzymie kult boga uzdrowiciela pod nazwą Aesculapis (co prawdopodobnie

oznacza „to, co zwisa z jadalnego dębu”, tzn. jemiołę) wprowadzono w roku 293 p.n.e.

w czasie szalejącej zarazy. Wybudowano mu tu świątynię na wyspie na Tybrze (Insula

Tiberina).  W  owych  czasach  odżyły  dawne  ośrodki  lecznicze,  wśród  których

szczególne znaczenie zdobył Asklepiejon w Pergamonie.148 W owym czasie był on

dostępny przez świętą drogę – Via Tecta, która zaczynała się w mieście, jako wąska

uliczka z kolumnami, przechodziła przez rynki i  łączyła się ostatecznie z okręgiem

Asklepiosa.  W  1967  roku  wykopaliska  prowadzone  przez  archeologa  Ericha

Boehringera  pozwoliły  na  ustalenie  długości  tej  drogi:  wynosiła  ona  820  m,  jej

szerokość  natomiast  –  18,  14  m149.  Ostatnie  140  metrów  tej  drogi  przechodziło

145 Hope,1994, s.108
146 Hope,1994, s.114
147 Bernhard, 1980, s.120
148 Dyczek, 1980, s.131-132
149 Bayraktar,1993, 83
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w szeroką (8, 32 m) ulicę otoczoną z dwóch stron kolumnadą o długości 140 metrów,

wybrukowaną  dużymi  płytami  z  andezytu.  Została  ona  przebudowana  za  czasów

Hadriana.  Między  kolumnami  a  murem zewnętrznym znajdowało  się  przejście  dla

pieszych o szer. 4, 90 m, które miało dawać cień strudzonym podróżnym. Od południa

do świętej drogi dochodzi okrągła budowla z dwoma grobowcami. Górna część tej

budowli  nie  zachowała  się.  Od  pd.-wsch.  Znajduje  się  wejście  do  kwadratowego

grobowca z czasów Antoninusa Piusa; na przeciwko znajduje się studnia. 

Cała  droga  kończy  się  wspaniałym  wejściem  do  okręgu  kultowego  tzw.

Propylonem. Propylon został wybudowany w czasach cesarza Antoninusa Piusa przez

konsula Claudiusa Charaksa (138 -161). Jest on upiększony z trzech stron kolumnadą

koryncką, fasadę zaś wybudowano w stylu fasad świątynnych z czterema kolumnami

oraz  szerokimi  schodami  skierowanymi  w  stronę  północną.  Boczne  akroteriony

budowli  dziedzińca  ukazują  bardzo  piękne  dekoracje.  Jedna  z  zachowanych

przedstawia Nike i jest równocześnie symbolem Muzeum w Bergamie, w której się

dziś  znajduje.  Zstępując  po  schodach  podróżny,  wychodził  na  usytuowany  niżej

wielki, wyłożony niegdyś marmurowymi płytami plac o wymiarach 110 na 130 m.

otoczony od południa, północy i zachodu portykami. Od wschodu zamykał ją rząd

budowli, które wzniesiono pomiędzy IV w. p.n.e. a II w. n.e. Natrafiono tam na ślady

18 różnych faz budowlanych. Dziedziniec centralny znajdował się zaraz na lewo od

Propylonu. Znajdował się tam biblioteka zbudowana w czasach Hadriana. Zbudowana

była, jak wszystkie antyczne biblioteki dwupiętrowo, ściany oraz podłoga wyłożone

były  kolorowym  marmurem,  dodatkowo  z  alabastru  wykonano  „szyby”  okienne.

W ścianach,  przy  których  zamontowane  były  niegdyś  półki  wciąż  widać  ślady

mocowań. W niszy wschodniej biblioteki odkryto olbrzymi posąg cesarza Hadriana,

który dziś można zobaczyć w Muzeum berlińskim. Sądząc po inskrypcji na cokole,

posąg  ten  został  wykonany  na  polecenie  żeńskiego  mecenasa  Flavii  Metilene

i poświęcony cesarzowi Hadrianowi. Portyk północny został odrestaurowany w bardzo

dobrym  stanie.  Kapitele  tych  smukłych  i  wysokich  kolumn  są  jońskie,  jeszcze

z czasów  Eumenesa  II,  ale  w  175  roku  n.e.  w  skutek  trzęsienia  ziemi  dziesięć

z kolumn portyku od strony biblioteki  zostało zniszczone.  Wstawiono,  więc nowe,
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z kapitelami w stylu korynckim, a ponieważ zauważono, iż te nowe kolumny są niższe

od pozostałych dobudowano cokoły.

Przy  północno  –  wschodnim  narożniku  okręgu  wybudowano  teatr  na  3500

osób. Orchestra ma kształt półkola, widownia podzielona jest na dwie części poziome

i 5 ćwiartek. Powyżej siedzeń znajdowało się niskie sklepienie podtrzymywane przez

kolumny, których kapitele są jońskie. Teatr ten służył kuracjuszom, a przedstawienia

teatralne, niejednokrotnie związane z mitem o Asklepiosie, były częścią stosowanej

terapii leczniczej. Stos zachodnia utrzymana jest w jońskim stylu, podobnie jak stoa

północna.  W  jej  pobliżu  odnaleziono  w  czasie  wykopalisk  w  1967  roku  dorycki

portyk. Za częściowo odrestaurowaną linią stoa, znajduje się kilka budowli, które były

zapewne częścią Asklepiejonu. W miejscu gdzie stoa północna łączy się z południową

znajdowały się latryny, mniejsze dla kobiet,  większe dla mężczyzn. Wspaniała sala

obok, służyła zgromadzeniom i konferencjom. Dach tej sali podpierały cztery potężne

kolumny. 

Na  dziedzińcu centralnym znajdowały  się  łatwo dostępne  baseny do kąpieli

wodnych  i  błotnych  oraz  fontanny.  Pacjenci  siedzieli  na  szerokich  stopniach

zanurzonych w wodzie, która docierała ze świętego źródła, przy którym stało święte

drzewo. Dzięki badaniom chemicznym stwierdzono, iż woda ta zawiera pierwiastki

promieniotwórcze.  W  pobliżu  stały  umywalnie.  W  większej  przeznaczonej  dla

mężczyzn znajdowały się  cztery  kolumny w stylu korynckim,  podtrzymujące dach

świetlika,  które  jednocześnie  pełniły  funkcję  wywietrznika.  Pod  ścianami

inkrustowanymi  kolorowymi  marmurami,  znajdowało  się  40  siedzeń.  Mniejsza

umywalnia  dla  kobiet  nie  posiadała  świetlika  i  miała  17  siedzeń.  Umywalnie  te

prawdopodobnie  służyły  nie  tylko  potrzebom  higieny  osobistej,  lecz  również

dokonywano  w  nich  zabiegów polegających  na  polewaniu  zimną  wodą  i  masaży.

Na dziedzińcu stały świątynie, z których największa poświęcona była prawdopodobnie

Asklepiosowi Zbawcy (Soter), następnie Higiei i Apollonowi Kaliteknosowi. 

W centrum dziedzińca znajdowały się budowle przeznaczone do inkubacji  –

leczniczego  snu.  Tam  także  brał  początek  tunel  o  długości  80  metrów,  który

zbudowano  w  czasach  rzymskich,  skierowany  w  stronę  głównych  budynków

umiejscowionych  we  wschodniej  części  placu.  Do  przedsionka,  czyli  propylonu,
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przylegała  od  strony  południowej  najpiękniejsza  budowla  Asklepiejonu  -  okrągła

(23, 85 m) świątynia Asklepiosa, którą ufundował w 150 roku n.e. konsul L. Cuspius

Pactumeius  Rufinus.  Była  to  kombinacja  rotundy  z  klasycznym  frontem  świątyni

i została uznana za kopię rzymskiego Panteonu, chociaż jej projekt został znacząco

zmodyfikowany  do  potrzeb  rytualnych  okręgu  Asklepiosa.  W  przedsionku

umieszczono w pierwszym szeregu 4, a następnie 2 kolumny. W ścianach, o grubości

3 m, znajdowało się 7 na przemian umieszczonych okrągłych i prostokątnych nisz150.

W sześciu  z  nich  znajdowały  się  posągi  bóstw  związanych  z  Asklepiosem,  m.in.

bogini zdrowia Hygiei, w siódmej znajdował się posąg kultowy. Ciężkie, andezytowe

sklepienie podtrzymywało (jak w Panteonie) drugie piętro z jońską galerią i przykryte

było hemisferyczną kopułą z  oculusem.  Zarówno kopuła tego budynku jak i nisza,

ozdobiona była mozaikami. Projekt tej świątyni był zainspirowany stojącą wcześniej

w  tym  miejscu  świątynią  Zeusa  –  Asklepiosa.  Dalej  na  południe  znajdowała  się

dwukondygnacyjna budowla centralna tzw. tolos, (inaczej zwana świątynią Telesfora

lub budynkiem uzdrowień) o średnicy 26,5 metra, którą otaczało sześć podkowiastych

absyd.151  Prowadziły do niej dwa wejścia – od strony pd. – wsch. i półn. – zach. Na

górną kondygnację prowadziły wielkie schody zewnętrzne i wewnętrzne. Zachowane

fragmenty  tej  budowli  ilustrują,  że  jest  to  nowatorski  budynek  i  nie  pasuje  do

istniejących kanonów grecko – rzymskiej architektury. Został on zbudowany na planie

koła, tak jak świątynia Asklepiosa i Partenon w Rzymie. Składała się z dwóch pięter,

każde  skonstruowane  inaczej.  Jego  dobrze  zachowana  piwnica  służyła

prawdopodobnie,  jako  poczekalnia  (abaton)  i  jako  podium,  by  podnieść  pierwsze

piętro  do  poziomu  dziedzińca.  Pierwsze  piętro  było  bardzo  podobne  do  świątyni

Asklepiosa, było połączone siedmioma apsydami i prawdopodobnie zostało przykryte

hemisferyczną kopułą z  oculusem.152 Skala budynku, który jest nieznacznie większy

niż  świątynia  Asklepiosa  sugeruje,  że  mógłby  być  także  świątynią.  Jednakże  brak

monumentalnego portyku,  podstawowa część  świątyni,  zbuja  tą  hipotezę.  Ponadto,

150 Dyczek, 1980, s.132/Bayraktar,1993
151 Jacobi, 1983, s.226

152*u  Jacobi  s.226,  budynek  pokryty  był  dachem  namiotowym,  nisze  kryły  dachy  pół  namiotowe.
Środek głównej  Sali nie był prawdopodobnie nakryty dachem
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żadna  z  absyd  pierwszego  piętra  nie  została  wyróżniona,  jako  główna,  w  której

znajdowałby  się  posąg  kultowy.  Dlatego  archeolodzy  twierdzą,  że  ten  budynek

uzdrowiskowy  mógł  służyć,  jako  poczekalnia  dla  rytuału  enkomensis.  Częściowo

zachowana piwnica podtrzymuje tę tezę, ponieważ składa się ze sklepionych korytarzy

przypominających jaskinie, które były pradawnym miejscem rytuałów inkubacyjnych.

Podobieństwo do jaskini charakteryzujące wejścia do budynku uzdrowień i dziedzińca

sanktuarium,  przywodzi  na  myśl  doświadczenie  wejścia  do  jaskini.  Wejście  do

budynku  uzdrowień  z  północnego  –  wschodu  prowadzą  przez  długie,  sklepione

przejścia zbudowane pod placem sanktuarium. Pierwszy z tych sklepionych korytarzy

łączy propylon z budynkiem uzdrowień. Ten korytarz,  który prowadzi pod podium

świątyni  Asklepiosa  przypomina  długą  jaskinię  rozjaśnioną  światłem przez  boczne

wejścia.  Podobnie  drugi  korytarz  łączący  piwnice  budynku  uzdrowień

z hellenistycznymi świątyniami i ołtarzami placu centralnego. Zarówno jak pierwsze

przejście, ten podziemny korytarz jest oświetlony przez umieszczone w regularnych

odstępach  świetliki  w  suficie.  Ten  efekt  oświetleniowy  przypomina  światło,  które

mogło wpadać  przez  oculus  sklepienia  na  pierwszym piętrze.  Środek sanktuarium,

zbudowany  w  duchu  hellenistycznym  był  miejscem  wstępnych  rytuałów,  jak

poświęcenie, oczyszczenie i taniec. Po zakończeniu tych rytuałów pacjenci podążali

sklepionym przejściem do budynku uzdrowień.  Regularnie  rozmieszczone świetliki

nadawały  porządek temu rytualnemu przejściu,  które  odbywało  się  wzdłuż  tunelu.

Wrażenie jaskini stworzone w przesklepionych wejściach powtórzono w korytarzach

przyziemia.  Zaprojektowano  je  wokół  masywnego  okrągłego  jądra,  które  stanowi

centralna  sala,  jako  dwa  korytarze  przykryte  sklepieniem,  przechodzące  przez

pierścień,  ustawionych na zmianę kwadratowych i  prostokątnych filarów.  Budynek

jest  również  podzielony  wizualnie  wzdłuż  głównej  osi  na  dwie  półkoliste  części;

ciemną  północno-zachodnią  połowę,  która  uzupełnia  jasną  południowo-zachodnią

połowę.  Ściana południowa była  wyróżniona  przez  cztery  duże drzwi  i czternaście

okien,  co prawdopodobnie  zwiększało  kontrast  w  oświetleniu  pomiędzy  obiema

połowami budynku. Ustawienie filarów także podkreśla podział centrum zabiegowego

na dwie połowy północną i południową. Połowa północna zawiera cztery kwadratowe

i pomiędzy nimi trzy wąskie trapezowe filary. W części południowej, jednakże, dwie
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bardzo wąskie pary filarów wstawiono między cztery kwadratowe filary. Połączenie

w pary południowych filarów wynikało z tego, że były one prawdopodobnie związane

z instalacją fontann między pięcioma z tych filarów. Fontanny te nie były wykonane

jednocześnie, lecz były stopniowo instalowane.

Piętro  budynku  uzdrowień  było  dostępne  za  pomocą  zewnętrznych

i wewnętrznych  schodów  umieszczonych  przy  południowo-wschodnim  wejściu  do

budynku.  Pomimo  tego,  że  pozostałości  piętra  nie  zachowały  się  dla  stworzenia

trójwymiarowego obrazu budynku, znacząca ilość informacji pozwala na wiarygodną

rekonstrukcję budynku. Archeolodzy przedstawili możliwą do przyjęcia rekonstrukcję

piętra  opartą  na  pozostałościach  świątyni  Asklepiosa,  z  której  wywnioskowali,

że kwadratowe pomosty z kolumn piwnicy wznosiły się do pierwszego piętra, pomimo

tego , że zostały zredukowane i zmienione w trapezoidalny kształt , aby zrównać się

z okrągłymi ścianami apsydy. Okrągłe części pozostałego muru, które były złączone

z zewnętrznymi narożnikami trapezoidalnych kolumn zostały zrekonstruowane jako

wielkie okrągłe apsydy. Te kolumnowe pomosty były połączone ze sobą zapewne za

pomocą  łuków,  które  tworzyły  główny  system  wzmacniający  kopułę  budynku.

Opierając  się  na  śmiałości  wykonania  oraz  na  istnieniu  systemu  odwadniającego

sięgającego  z  piętra  do  piwnicy  archeolodzy  zrekonstruowali  okrągły  hol

i hemisferyczna  kopułę  z  oculusem w  środku,  podobną  do  kopuły  w  świątyni

Asklepiosa i Pantenonu. 
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PLAN ASKLEPIEJONU

1.Święta droga; 2. Propylon; 3. Teren sanktuarium; 4. Biblioteka; 5. Portyk; 6. Teatr; 7. Portyk dorycki; 8. Latryny; 9.

Umywalnie; 10. Podziemny tunel; 11. Światynia Telesfora; 12. Świątynia Asklepiosa; 13. Święta studnia

Forma budynku uzdrowień tłumaczy raczej jego funkcję na język wizualnego

wrażenia. Formalne cechy budynku uzdrowień nie służyły tylko stosowaniu rytuałów,

ale też umysłowej  albo psychologicznej funkcji,  jakie spełniało podczas obrzędów.

Tak,  więc indywidualne części  tego budynku nie  były funkcjonalne w dosłownym

znaczeniu ale służyły również celom symbolicznym. Architektura budynku uzdrowień

charakteryzuje  się  podobieństwem  do  jaskini,  osiągniętym  dzięki  sklepionym

korytarzom. Te korytarze nie służyły jedynie, jako przejście lub abaton, mogły mieć

również znaczenie symboli architektonicznych nawiązujących do starożytnych jaskiń

gdzie miały miejsce uzdrowienia.  Starożytni byli zapewne zaintrygowani ciemnym,

tajemniczym  wnętrzem,  dziwnością,  fantastycznymi  kształtami  stalagmitów

i stalaktytów oraz  cudownymi  właściwościami  czystej  wody,  która  znajdowała  się

w zagłębieniach  skały.  Efekt  tak  sugestywnej  atmosfery  mógł  zostać  uzyskany

w jaskiniach gdzie była prawie zupełna ciemność,  a światło wpadało jedynie przez

wejście.  Odczucia  uzyskane  dzięki  wilgotnym  ścianom,  kapiącej  wodzie,

groteskowym  kształtom  stalaktytów  i  stalagmitów  w  migotliwym  świetle  lampy

musiały być niezapomniane.  Prawdopodobnie  ze  względu na te  wrażenia  wizualne
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jaskinie  były  wykorzystywane  do  rytuałów  inkubacyjnych.  Przynosiły  one

bezpośredni kontakt z boskością. Doświadczenie z jaskinią nagła zmiana światła na

mrok musiały dezorientować kuracjuszy. A efekt ten był jak najbardziej pożądany do

tego rytuału, który miał zmienić stan kuracjusza w sposób, który pozwoliłby mu na

obcowanie  z  boskością.  Symbolizm  jaskini  znajdował  częsty  wyraz  w  dekoracji

świątyń Apolla  w Azji  Mniejszej,  w których odbywały  się  wieszcze rytuały.  Obie

świątynie Apollina w Didymie i  Klaros były ozdobione podziemnymi korytarzami.

Istnienie  fontann  w  piwnicy  budynku  uzdrowień  popiera  tezę,  że  w  budynku

dokonywano  enkoimesis.  Woda w jaskiniach odgrywała znaczącą rolę w rytuałach,

jaskinie  miały  zazwyczaj  bijące  z  ziemi  źródło,  które  łączono  z  magicznymi

i medycznymi właściwościami. Święte źródła i fontanny istniały również w rzymsko-

greckich  asklepiejonach  i  były  zazwyczaj  łączone  z  abatonem  w  Koryncie,

Epidaurosie  i  Atenach  np.  w  Asklepiejonie  w Atenach  tolos  fontanny  wyryty  był

w skale akropolu.

Fontanny  lub  święte  źródła  były  ważne  dla  rytuałów Asklepiosa  z  różnych

powodów. Po pierwsze stwarzały złudzenie wnętrza jaskini poprzez przywoływanie

świętych źródeł, które zazwyczaj w nich istniały. Po drugie woda była nieodłączną

częścią  rytuałów,  była  używana  do  oczyszczenia  i  kąpieli  przed  I  po  rytuale

enkoimesis. I wreszcie dźwięk wody, tak samo jak specjalne efekty świetlne. Woda

spływająca w dół po schodach sklepionego korytarza, który łączy plac sanktuarium

z budynkiem uzdrowień tworzy unikalny efekt dźwiękowy. Robi to wielkie wrażenie

ze względu na echo, które woda tworzy w podziemnym przejściu.  Podobne efekty

dźwiękowe mogły tworzyć fontanny w piwnicy, które miałyby psychologiczny efekt

na kuracjuszy i przygotowałyby ich do spotkania z boskością w rytualnym śnie. 

Sanktuarium było konsekwentnie rozbudowywane w czasach hellenistycznych

i wczesnych czasach rzymskich aż do około II wieku n.e., kiedy zostało przebudowane

w czasach Hadriana. 

Przebudowa Asklepiejonu w II wieku n.e. nie była wcale łatwym zadaniem ze

względu na poszerzenie obszaru sanktuarium w celu przyjęcia coraz większej ilości

kuracjuszy.  Obszar  sanktuarium poszerzono  wówczas  o  2  hektary  oraz  zmieniona

została  perystylowa konstrukcja  dziedzińca,  aby włączyć miejskie  typy budynków,
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zainspirowane architektura rzymską. Zlecono budowę nowych pomników przez grupę

miejscowych ofiarodawców np. portyki zostały ufundowane przez konsula Octaciliusa

Pollio;  propylon  –  przez  konsula  L.  Crispiusa  Pactumeiusa  Rufinusa,  który  był

równocześnie  kapłanem Asklepiosa;  Biblioteka z posągiem ubóstwianego Hadriana

została poświęcona przez zamożną kobietę Flawię Metilene, w okresie antonińskim.

Jednak sponsor centrum lecznictwa jest nieznany. Dwa budynki w obrębie dziedzińca,

biblioteka  oraz  świątynia  Telesfora  (bud.  uzdr.)  nie  należały  do  drugiej  fazy

przebudowy, ale zostały zbudowane później.

Przed  przebudową  sanktuarium,  cały  obszar  został  oczyszczony.  Zburzono

wszystkie  hellenistyczne  i  wczesno  cesarskie  pomniki  z  wyjątkiem podstawowych

komponentów sanktuarium. Zachowano miejsca świętych źródeł i innych pijalni oraz

baseny,  hellenistyczne  miejsce  inkubacji  i  miejsca  kultu  w  centrum  rzymskiego

sanktuarium,  włączając  świątynię  dedykowaną  Asklepiosowi  Soterowi,  której  oś

przecinała się z nowo wybudowanym propylonem. Dlatego tez budynki hellenistyczne

pozostawały  fizycznym centrum sanktuarium,  mimo że symbolicznie  jego centrum

zostało  przesunięte  znacząco  na  rzecz  nowych  budynków  takich  jak  wspaniała

świątynia Asklepiosa.

Przebudowany Asklepiejon dopasował rytuały Asklepiosa do uporządkowanych

ram.  Nowy  perystylowy  dziedziniec  Asklepiejonu  dostarczył  teatralnego  tła  dla

tradycyjnych rytuałów Asklepiosa odbywających się poniżej dziedzińca sanktuarium.

Co więcej innowacyjne formy nowych budynków Asklepiejonu wzmocniły urok tych

rytuałów. Świątynia Asklepiosa odgrywała kluczową rolę w transformacji rytuałów.

Śmiały projekt przywieziony z Rzymu został pomyślnie zaadaptowany do kontekstu

kultowego i rytualnego II stulecia Asklepiejonu.

Odniesieniem tego śmiałego projektu było powtórzenie tego samego pomysłu

w budynku uzdrowień, który został dobudowany w okresie antonińskim. Szczególnie

te dwie budowle były zaprojektowane,  by wydobyć boskie odpowiedzi od kapłana

Asklepiosa podczas rytualnych obrzędów. 153

Asklepiejon  w  Pergamonie,  oprócz  funkcji  leczniczej,  której  metody

zaczerpnięte ze starożytnej Grecji tak twórczo były rozwijane w okresie rzymskim był

153 http://laits.utexas.edu/sites/medterms/greek-and-roman-essential-terms/
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również ośrodkiem wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach życia. Spotykali się

tu ludzie z różnych części świata starożytnego. W latach trzydziestych II wieku n.e.

przebywał tu na kuracji Aelius Aristides. W świętym okręgu poddał się działaniu snu,

a  bóg  wskazał  mu,  jako  sposób  leczenia  zimne  kąpiele.  W  przerwach  korzystał

z biblioteki, szukając tematów do okolicznościowych przemówień. Wśród kuracjuszy

znaleźć można było, bowiem chętnych słuchaczy. W teatrze posłuchać tragedii lub

komedii. W okręgu Asklepiosa działał prawdopodobnie tzw. lekarz gladiatorów, czyli

Galen,  jeden  ze  sławnych  medyków  starożytności,  urodzony  w  131  r.  n.e.

w Pergamonie. W latach sześciesiątych II wieku Galen przebywał w Rzymie i zyskał

sławę dzięki swym wykładom z anatomii oraz skutecznym kuracjom. Później osiadł

w Pergamonie i tam, zapewne napisał większość z ponad 250 traktatów medycznych.

Dzięki swej sławie został on przybocznym lekarzem cesarza Marka Aureliusza (161-

180  n.e.)  oraz  jego  syna  Kommodusa  (180-192  n.e.).  Obok  Hipokratesa  uchodził

w starożytności  za  największy  autorytet  w  dziedzinie  medycyny  aż  do  czasów

średniowiecznych. Asklepiejon w Pergamonie, był zatem nie tylko ośrodkiem postępu

w dziedzinie medycyny, ale i innych nauk. Służył upowszechnieniu idei i poglądów,

stanowiąc dla nich ciekawe forum; był on jednym z najciekawszych ośrodków tego

typu w świecie starożytnym.154

154 Jacobi, 1983, s.226-228
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VI. RZEŹBA

Rzeźba  hellenistyczna,  szczególnie  odnosząca  się  do  dzieł  z  III  wieku  jest

trudna  do  dokładnej  identyfikacji  ze  względu  na  to,  że  liczba  datowanych  na

podstawie  stylu  obiektów  jest  znikoma,  jak  i  miejsce  ich  powstania  trudne  do

określenia. Rzeźbiarze hellenistyczni często sięgali do stylów przeszłości, adoptując je

lub kopiując, co nie znaczy, że nie było tu już miejsca na eksperymenty nowatorskie.

Niemniej przyjęto podział  na trzy okresy: wczesny ( od śmierci Aleksandra Wielkiego

w  323  r.  p.n.e.   –  240  r.  p.n.e.,  w  którym  dominował  styl  późnoklasyczny

z zapowiedzią  przełomu,  którego  główna  cechą  była  kompozycja  postaci  wpisana

w kształt geometryczny (najczęściej piramidalna); dojrzały (od 240 – do połowy II w.

p.n.e.) i późny (od roku 150 p.n.e – 30 r. n.e).

Rzeźba  hellenistyczna,  inspirowana  dziełami  wielkich  mistrzów,  głównie

Skopasa, Praksystelesa i Lizypa, rozwinęła trzy podstawowe tendencje, tzw. barokową

–  patetyczną  i  dynamiczną,  rokokową  –  delikatną  i  finezyjną,  która  jest

charakterystyczna  szczególnie  w  odniesieniu  do  zabytków  Pergamonu  okresu

postaleksandryjskiego, gdzie w owym czasie znajdował się jeden z najważniejszych

ośrodków rzeźbiarskich oraz klasycyzującą – chłodną i akademicką, wchodzącą już

w okres rzymski. 

Termin  „barakowy”  używany  dla  fazy  dojrzałej  sztuki  hellenistycznej,

nazywany jest również „klasycznym renesansem”, dlatego, że dzieła tego okresu są

dynamiczne i patetyczne155 zwłaszcza w Pergamonie, gdzie w owym czasie znaleziono

rzeźbę  hellenistyczną  szczególnej  fazy,  którą  zaczęto  nazywać  „hellenistycznym

barokiem’  lub  „rokokiem”,  terminami,  które  ogólnie  określają  pewną  artystyczną

tendencję  odchodzenia  od  wartości  i  klasycznej  prostoty.156 Rzeźba  ta  przedstawia

postać stojącej  kobiety,  w udrapowanej  szacie,  którą charakteryzuje ciężar  draperii

eksponujący zarysy kobiecych kształtów. Artysta uzyskał taki efekt poprzez system

fałd, który biegnąc wzdłuż całej postaci kształtuje ją. Wszystkie elementy tej rzeźby

155 Havelock, 1972, s.115
156 Bandinelli, 1988,, s. 105
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wykazują,  że  styl  ten  zawiera  elementy  klasyczne.157 Takie  zainteresowanie  sztuka

klasyczną, jej odrodzenie w pierwszej połowie II wieku p.n.e. było odpowiedzią na

rosnącą dominację Rzymu poprzez wzmocnienie i wykorzystanie tradycji helleńskiej

np.  Wielki  Ołtarz  w  Pergamonie,  ozdobiony  został  fryzem  wyobrażającym  walkę

bogów  z  gigantami.  Barokowy  modelunek  nagich  torsów,  jaki  widać  w  jego

kompozycji jest wykładnikiem rozkwitu stylu, który wprowadził pod koniec IV wieku

p.n.e. Lizyp, zrywając z tzw. sztywnością Polikletowskich zasad.158 W bibliotece stał

posąg  Ateny  Partenos,  który  jest  połączeniem  baroku  i  klasycyzmu,  których

połączenie  charakteryzuje  kontrast  ruchów,  efekty  światłocienia  i  silny  wyraz

emocjonalny. Powoływano się również na Grupę Laokoona, która mogła należeć do

tego samego, pompatycznego i dynamicznego okresu. 159

Ostatni okres zwany „klasycznym” jest melanżem wszystkich wcześniejszych

stylów okresu  hellenistycznego,  kontynuacją  stylu  barokowego  i  rokokowego  oraz

wszystkich  wcześniejszych  stylów  greckich:  archaicznego,  klasycznego

i późnoklasycznego,  poprzez  kopiowanie  dzieł  lub  ich  adoptowanie.160W 190 roku

p.n.e.,  gdy Rzymianie podbili  Azję Mniejszą i  pokonali ostatniego króla z dynastii

Seleucydów, rozpoczęła  się nowa epoka,  w której  z  perspektywy osiągnięć okresu

klasycznego i hellenistycznego, sztuka była niewątpliwie w dekadencji, jej zaś funkcja

społeczna  –  w  upadku.  Produkcja  artystyczna  przekształciła  się  z  indywidualnej

twórczości  w  pracę  zespołową.161Rzymianie  stali  się  od  tego  momentu

najpotężniejszymi  mecenasami  sztuki  konkurując  o  rzeźby,  malowidła  i  wazy.

W Rzymie  powstają  liczne  warsztaty  rzeźbiarskie,  specjalizujące  się  m.in.

w dostarczaniu  bogatym  Rzymianom  marmurowych  kopii  arcydzieł  greckich.162

W związku z  takim stanem rzeczy około  roku 33 –p.n.e.  –  14 n.e.,  za  panowania

Oktawiana Augusta, opracowano mechaniczny sposób wykonywania wiernych kopii

przez grupę rzeźbiarzy zwanych „neoattyckimi”. Ponadto wielu greckich rzeźbiarzy

157 Havelock, 1972, s. 133
158 Michałowski,1986, s.131,138-139
159 Havelock, 1972, s. 116
160 Havelock, 1972, s.113
161 Michałowski, 1972, s. 158
162 Michałowski, 1972, s.154
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przeniosło  się  do  Rzymu,  aby  szukać  pracy,  a  najzdolniejsi  stali  się  obywatelami

rzymskimi jak np. Pasiteles.

1. Rzeźba pełna

a) Pomniki wotywne Attalosa I

Dla  uczczenia  zwycięstw  nad  Galami  w  latach  240  -227  p.n.e.,  Attalos  I

rozkazał  wznieść  na  obszarze  sanktuarium Ateny,  dwie  wspaniałe  brązowe  grupy

rzeźbiarskie pokonanych wrogów, nadnaturalnej wielkości tzw. ekswota. 

Pierwsza  baza  eksponowana  była  na  wysokim  trójstopniowym,  okrągłym

podium, o wysokości 2, 11 m, stało pośrodku placu. W górze tej bazy biegła naokoło

inskrypcja: „król Attalos po zwycięskiej bitwie z Galami Tolisoagijskimi w pobliżu

źródeł rzeki Kaikos [wykonał to] dziękczynne wotum dla Ateny”. 163 

Pomnik  stanowił  grupę  wieloosobową,  pośrodku  stał  „Gal  zabijający  żonę”

w otoczeniu  czterech  konających  współtowarzyszy,  których  rzeźby  znajdowały  się

163 Havelock, 1972, s.146-147
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w rogach  podium;  jedną  z  nich  jest  „Gal  umierający”  wcześniej  znany,  jako

„Umierający trębacz” lub „Umierający gladiator”. 

Znajdujący  się  w  centrum  „Gal  zabijający  żonę”,  był  rzeźbą  wykonaną

w brązie, która stanowiła znany w starożytności temat sceny unoszenia rannego z pola

bitwy, a która w tym wypadku nabrała zupełnie nowego znaczenia ideowego. Po raz

pierwszy przedstawiono zwycięstwo w sposób realistyczny, poprzez oddanie ich cech

fizycznych  oraz  moralnych,  w  przeciwieństwie  do  dawnych,  tradycyjnych

i kryptonimowych przedstawień zwycięstw Greków, w których nie zostały ukazane

żadne cechy charakteryzujące ich przeciwników. Rzeźby te są pierwszym w sztuce

przykładem realistycznego oddania etnicznych rysów i stanowią jedną z cech sztuki

hellenistycznej, przekazanej później sztuce rzymskiej. 

„Gal zabijający żonę” stanowi kompozycję przesadnie dramatyczną, w której

zrozpaczony klęską Gal nie waha się zabić swą zonę, aby uchronić ja przed losem

branki, i zadać sobie samemu śmierć. W ostatnim momencie życia unosząc dumnie

głowę w dumnym geście.

Druga  rzeźba  pomnika,  to  „Gal  umierający”.  Gal  leży  na  tarczy,  ostatnim

wysiłkiem podtrzymując  omdlewające  ciało  i  opierając  się  na  prawej  ręce.  Głowa

umęczona bólem opada mu na piersi, na szyi widać torkwes, naszyjnik noszony przez

mężczyzn  z  plemion  galijskich.  Obok  niego  leżą  złamany  miecz  i  trąbka.  Temat

rannego czy zabitego wojownika był częstym motywem w rzeźbie greckiej, jak np. w

przedstawieniach na frontonach świątyń, np. Afai w Eginie.164 Na cokole widnieje imię

artysty  Epigonos.  W  czasie  wykopalisk  archeologicznych  na  terenie  Pergamonu

znaleziono dwie podstawy brązowych posągów, wbudowane w rzymskie mury, które

nosiły inskrypcję: „Epigonos syn Chariosa z Pergamonu stworzył to”. Na podstawie

analizy pisma posągi te określono na III wiek p.n.e.  A. Schrober wyciągnął z tego

wniosek,  że rozkwit  sztuki  rzeźbiarskiej  w  Pergamonie  w  III  wieku  p.n.e.  można

zawdzięczać  lokalnemu  rzeźbiarzowi  Epigonosowi,  który  otrzymywał  zamówienia

państwowe w latach 265 – 225 p.n.e i stał na czele pergamońskiej szkoły rzeźbiarskiej,

która  ufundowana przez Attalosa  I  była  jednym z największych i  najważniejszych

ośrodków sztuki okresu hellenistycznego.

164 Bernhard, 1980, s.268-272
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Attalos, porównując swe zwycięstwo nad Galami do zwycięstwa Ateńczyków

nad  Persami  kazał  również  wznieść,  na  południowym stoku  akropolu  Ateńskiego,

cztery  wieloposągowe  grupy  rzeźbiarskie,  wyobrażające  walkę  Greków

z Amazonkami i walkę bogów z Gigantami.165

 b) Atena z Pergamonu

Kolosalny posąg kultowy Ateny Partenos, dzieło Fidiasza, znany jest z kilku

zachowanych  kopii  i  adaptacji,  ale  tylko  rzeźba  znaleziona  w  bibliotece

pergamońskiej, daje wyobrażenie o wielkości oryginału. Nie jest to jednak dokładna

replika. Posąg Fidiasza miał około dwunastu metrów wysokości i wykonany był z ze

złota  i  kości  słoniowej,  kopia  pergamońska  liczy  mniej  niż  jedna  trzecią  tamtych

wymiarów i wykonana jest z marmuru. Atena Fidiasza opierała na kolumnie prawą

dłoń, w której trzymała skrzydlatą Nike; tarcza stała po lewej stronie bogini. Hełm

zdobiły dwa gryfy i sfinks, a po egidzie pełzały węże. Relief na bazie przedstawiał

narodziny Pandory. Kolumna, Nike i tarcza nigdy nie istniały w tej kopii, hełm został

pozbawiony ozdób,  a  scena  z  Pandorą  została  znacznie  ograniczona.  Oryginał  był

bardzo  dekoracyjny  i  posiadał  wiele  symbolicznych  aluzji.  Kopia  z  Pergamonu,

wprawdzie  zubożona  w  swej  warstwie  ikonograficznej,  ale  zyskała  inne  wartości

natury rzeźbiarskiej: postać jest bardziej plastyczna, bardziej żywotna i bezpośrednia,

świadcząca o większym zainteresowaniu ludzkim ciałem artystów hellenistycznych. 

Posąg wzniósł Eumenes II w latach 180 – 160 p.n.e.166Dziś posąg znajduje się w

Muzeum pergamońskim w Berlinie.

165 Bernhard, 1980, s. 272
166 Havelock, 1972, s. 138
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2. Płaskorzeźba

Fryz architektoniczny w VI i  V wieku miał  znaczenie głównie dekoracyjne.

Figuralne  fryzy  porządku  jońskiego,  np.  w  skarbcu  Syfnijczyków w  Delfach,  lub

wewnątrz Partenonu w Atenach wpuszczane były w mur i obramowywane elementami

czysto  architektonicznymi.  Od  tego  momentu  fryzy  rozwijały  się  w  kierunku

horyzontalnym, w jednym rytmie z kolumnami, architrawami i z gzymsami, biegnąc

raz od narożnika do narożnika lub okalając budowlę. Sceny przedstawiające bitwy,

pochody lub zgromadzenia i  nie rozbijały kompozycji ściany ani jej nie obciążały,

doskonale spełniając funkcję ornamentu.167

Przez cały wiek III nie odnaleziono przykładów ozdobienia fryzem świątyni lub

monumentalnej  budowli.  Natomiast  w II  wieku fryz  pojawia  się  znów,  w wyniku

wpływów  attyckich,  na  terenie  Azji  Mniejszej  –  w  Wielkim  Ołtarzu  Zeusa

w Pergamonie oraz jońskich świątyniach projektowanych przez Hermogenesa lub jego

uczniów.168

a) Fryz Wielkiego Ołtarza Zeusa i Ateny

Ponieważ Grecy w przeciwieństwie do ludów Wschodu i do Rzymian na ogół

unikali realistycznego sposobu przedstawiania zajść historycznych w sztuce wyrażając

je  językiem  mitu,  na  temat  fryzu  wybrano  mit  o  gigantomachii,  walce  bogów

z gigantami.  Giganci,  uosobienie  sił  przyrody,  synowie  Uranosa  i  Gai,  narodzeni

z krwi okaleczonego ojca,  wyróżniali  się  nie tylko ogromnym wzrostem, ale miały

także nogi przypominające węże, a stopy z gadzich łbów. Walczyli po stronie Zeusa

przeciw  ojcu  i  przyczynili  się  do  zwycięstwa  bogów  olimpijskich  nad  tytanami,

a następnie  wystąpili  przeciw  Zeusowi  (gigantomachia).  Według  wyroczni,  aby

bogowie mogli odnieść ostateczny triumf nad tymi potworami, konieczny był udział

kogoś  spośród  śmiertelnych.  Odpowiednim  człowiekiem  okazał  się  Herakles.  Nie

zachowała się niestety postać Heraklesa; pozostały po niej tylko jego imię wyryte na

167 Havelock, 1972, s. 185
168 Havelock, 1972, s. 186
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jednej z płyt gzymsu i jedna łapa jego lwiej skóry.169 Mit ten, nie ograniczony żadną

stałą  liczbą  bogów czy gigantów,  już  wcześniej  służył  Grekom,  jako temat  sztuki

malarskiej (malarstwo wazowe): przez nich tez został wprowadzony do wielkiej sztuki

rzeźbiarskiej, zdobiącej świątynie bóstw, takich jak Skarbiec Syfnijczyków w Delfach;

przyczółek drugiego Hekatompedonu w Atenach;  92  wschodnie  metopy Partenonu

oraz na wewnętrznej stronie tarczy Ateny Parthenos. 170

Walka bogów z Gigantami pomyślana była, jako wstrząs kosmiczny, w którym

biorą udział wszystkie twory nieba, ziemi, morza i Olimpu. Giganci, jako dzieci Ziemi

mają wygląd półludzki.

Ponieważ  fryz  był  długi  na  120  metrów  postanowiono  zwiększyć  liczbę

walczących  bogów  w  wyobrażanych  scenach,  a  ich  imiona  wyryto  na  gzymsie

koronującym.  Odpowiednio  zwiększono  też  liczbę  Gigantów,  a  ich  imiona  wraz

z imionami ich twórców – na cokole. Dzięki możliwości łączenia imion z postaciami

można było zauważyć, że początek opowieści był przy schodach po stronie prawej

(pd-zach).  Dalej  opowieść  rozwijała  się  na  stronie  południowej,  wschodniej

i zachodniej, a kończyła się na północno – zachodniej. Niestety niewiele tych imion

zachowało się do dziś tak, że trudno jest dokładnie określić imiona poszczególnych

postaci.  W  ciągu  dwóch  tysięcy  lat,  które  upłynęły  od  powstania  fryzu  zaginęła

niejedna  część  bogatego  wystroju  rzeźbiarskiego.  Nie  zachowały  się  również

znajdujące się tu kiedyś bogate ozdoby metalowe i kolorowa polichromia.171

O  tym  jak  przemyślana  jest  kompozycja  całości  świadczy  szczegół

architektoniczny.  Otóż,  Propyleje  czyli  główna  brama  skierowana  była  kierunku

północno – wschodnim, a ołtarz zwrócony był frontem ku zachodowi powodowało to

przesunięcie jej na północ względem osi Ołtarza. Wziął to pod uwagę projektant fryzu,

tak że po przekroczeniu bramy wzrok przybysza kierował się wprost na główna grupę

fryzu walczących Zeusa i Atenę. Grupa ta stanowiła jedną z długo nie rozwiązanych

zagadek wielkiego fryzu,  bowiem postać  głównego triumfatora  Zeusa umieszczona

została nie pośrodku ściany wschodniej, ale bliżej jej krańca północnego.172

169 Bernhard,1980, s.314
170 Świderkówna,1974, s.299
171 Bernhard,1980, s.314
172 Świderkówna,1974, s.300

103



Wchodząc do świętego okręgu z głównej  ulicy oczom widza ukazywały  się

sylwetki wielkich bogów olimpijskich na wschodniej  ścianie Ołtarza – dwie grupy

stanowiące punkt szczytowy przedstawionej akcji. Są to grupy Zeusa i Ateny. Zeus,

owinięty w płaszcz, który odsłania tors, walczy przeciw trzem wrogom. Górujący nad

swymi  przeciwnikami,  odwróciwszy  głowę  w  lewo,  przeszywa  piorunem  udo

monstrum o wężowych nogach, które broni się wznosząc swój potężny tors i lewą rękę

osłoniętą zwisającą skórą zwierzęcia, prawym zaś ramieniem chwyta ogromny głaz

zamierzając się min na boga; drugiego giganta rzuca na ziemię śmiercionośna egida,

sporządzona  ze  skóry  kozy  i  opszyta  żmijami  tarcza  boga.  Dwa  „syczące”  węże

atakują orła Zeusa. Trzeci, najpotężniejszy z wrogów Zeusa, broni się zawzięcie. Jest

to Porfirion, przywódca gigantów o muskularnej twarzy; broda i obfite włosy otaczają

zbyt  małą  głowę.  Szpiczaste  ucho  i  głęboko  wydrążone  oczodoły  świadczą,

że wykonano je z obcego materiału, był to być może błyszczący metal lub kamień,

dzięki czemu wzrok potwora nabierał  diabelskich błysków. Po lewej stronie grupy

walczył Herakles, ojciec Telefosa, śmiertelny syn Zeusa. 

Po prawej stronie Zeusa walczyła Atena odziana w peplos, ubrana jest w egidę

z głową Gorgony, hełm i tarczę. Walczy przeciw młodemu skrzydlatemu gigantowi

Alkioneuszowi, którego próbuje podnieść za włosy, aby oderwać go od matki – ziemi,

na której według legendy śmierć nie może go dosięgnąć. Gaja, wychyla się ze swego

żywiołu – ziemi błagając o zmiłowanie nad najukochańszym ze swych synów. Ale

Atena  nie  słucha  próśb  matki:  żmija  bogini  już  zadaje  nieszczęsnemu  śmiertelne

ukąszenie,  a  skrzydlata  Nike  nadlatuje,  aby  uwieńczyć  zwyciężczynię.  Ponieważ

zachowana  inskrypcja  podaje  imię  Alkioneusz  relief  ten  ilustruje  zapewne wariant

opowiadania,  w którym bogini Atena zaleciła Heraklesowi oderwać Alkioneusa od

ziemi,  która  go  chroniła  bowiem  według  mitu  Gigant,  z  którym  walczyła  Atena

nazywany był Enkelados.

Z obu stron grupy Zeusa i Ateny nadciągały dwa zaprzęgi konne. Od strony

prawej, czyli wschodnia strona fryzu od północy, jak wynika z wyrytego na narożnym

gzymsie  imienia  zakończona  była  grupą  Aresa.  Z  zaprzęgu  zachował  się  tylko

fragment dwu koni depczących leżącego Giganta. Na gzymsie oprócz imienia boga,

widnieją  oznaczenia  złączeń,  które  pomagają  ustalić  miejsce  nie  zachowanego
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wizerunku Aresa. Z przeciwnej strony umieszczono potężne konie Zeusa i kierującą

ich zaprzęgiem Herę.  Grupa ta  zachowała  się  bardzo fragmentarycznie.  Skrzydlate

konie zaprzęgu depczą Gigantów, jeden z nich obronnym gestem prawej ręki zasłania

twarz. 

Następną grupę nazwano grupą Apollina. Ofiara boga jest Efialtes, który osuwa

się do jego stóp oślepiony celną strzałą. Za nimi znajduje się drugi brodaty Gigant,

z którego  został  tylko  głowa  i  wężowe  kończyny.  Brzydota  Giganta,  leżącego  po

prawej  stronie  boga  tworzą  kontrast  z  piękna  postacią  młodzieńca.  Ma  on

dysproporcjonalnie wielką dłoń, z pleców wyrastają mu skrzydła i wężowy ogonek

zwierzęcy,  jego wygląd  oraz  znajdująca  się  nieopodal  inskrypcja  z  imieniem Leto

pozwala przypuszczać, że jest to Tytios, który odważył się obrazić swym pożądaniem

matkę Artemidy i  Apollina.  Leto postępuje zdecydowanym krokiem w stronę tego

Giganta i rzuca mu w twarz zapalona pochodnię. Potwór broniąc się przydeptuje jej

stopę  i  stara  się  bezskutecznie  powstrzymać  ręką  grożące  mu  niebezpieczeństwo.

Za matką,  w krótkim  chitonie,  odwrócona  do  niej  tyłem  walczy  Artemida,  której

bronią jest  strzała i włócznia.  Walczy z Gigantem Otosem, który ukazany jest  pod

postacią młodego wojownika w hełmie i z tarczą. Jego krótki miecz opuszczony w dół

świadczy  o  tym,  że  miłość  pozbawiła  go  chęci  do  walki.  Noga  Artemidy,  obuta

w piękny,  wysoko  sznurowany  trzewik  myśliwski  depcze  równocześnie  zabitego

Giganta, którego oczy wychodzą z orbit. Ze sceną tą kontrastuje grupa znajdująca się

u stóp bohaterów. To pies bogini, atakujący brodatego Giganta o wężowych dolnych

kończynach. Wyczerpany walką Gigant upada na bok i resztką sił próbuje wydłubać

zwierzęciu oko. 

Na końcu tej  części  fryzu walczy Hekate  ze  starym Gigantem o wężowych

kończynach. Hekate była bóstwem chtonicznym o trzech ciałach, której kult w Azji

Mniejszej  był  równie  popularny  jak  Artemidy.  Bogini  atakuje  palącymi  się

pochodniami Klyotiosa. W uniesionej lewej ręce bogini trzyma gotową do rzucenia

pochodnię, w prawych rękach – miecz i włócznię. Osłania się ogromną tarczą, w którą

wpił się jeden z węży starego Giganta. Bogini szczuje go psem – molosem, który wbił

kły w udo przeciwnika. Psy molosy dopomagają w walce także Artemidzie. Gigant

otoczony ze wszystkich stron próbuje walczyć, chwyta głaz, który próbuje podnieść
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nadludzkim  wysiłkiem.  W  tle  grupy  wije  się  ogromny  wąż  ze  skrzydłami

i straszliwym łbem, przedstawiony niezwykle realistycznie.

Na fryzie południowym, gdzie Ołtarz otwierał się ku słońcu, walka przenosiła

się z ziemi do nieba gdyż bogowie światła, Helios, Eos i Selene, rozprawiali się tu

z synami ciemności i ukazuje walkę Tytanów. Inskrypcja następnej sceny informuje,

że walczyć będą bóstwa światła. Pierwsza kobieta to tytanka Asteria – jasne bóstwo

gwiazd, jej drogę zabiega wielki wąż. Tytanka opiera lewą stopę na wężowym udzie

Giganta i chwyta go lewa ręką za włosy, a on w obronie stara się unieruchomić prawa

rękę  bogini,  oganiając  się  jednocześnie  lewą  ręką  od  atakującego  psa.  W  walce

pomagają mu jego węże. Tyłem do Asterii stoi Febe, jej matka. Na przeciw naciera na

nią śmiałym krokiem Gigant rozpostarłszy skrzydła z piór i  łusek, nie zważając na

zabitego towarzysza leżącego u jej stóp. Bogini ciska mu w twarz płonącą pochodnię. 

  Za  przeciwnikiem Febe  znajdowała  się:  grupa  Temidy.  Postać  tej  bogini,

niestety  nie  zachowała  się;  zachowało  się  jedynie  jej  imię,  wyryte  na  gzymsie.

Na ziemi leżą dwaj pokonani przez nią Giganci.

Następna grupa to grupa Hyperiona, który był ojcem bogów światłości.  Bóg

o skrzydlatej postaci zamierza się na upadłego na kolana przeciwnika, który gestem

obronnym wysuwa ramię spowite w skórę  zwierzęcia.  Obok niego Eter  walczy ze

straszydłem o głowie lwa, ciele ludzkim, a nogami w kształcie węży. Potwór rzuca się

na niego z otwartą paszczą i wbija pazury w ramię i udo, nieśmiertelnego. Eter bez

wysiłku zdaje się zwyciężać monstrum i lekko przechyla się, aby udusić przeciwnika. 

Środkowa  część  fryzu  południowego  zachowała  się  fragmentarycznie,  są  to

tylko niektóre części górnej partii ciał dwu przeciwników. Być może są to pozostałości

grupy Tei, matki Heliosa i Selene. 

Za grupą Etera,  po kilku  pustych miejscach i  fragmentach płyt  znajduje  się

postać kobieca na mule, bogini Selene, bogini księżyca, wyobrażona jako amazonka.

Bogini Selene, córka Hyperiona zazwyczaj przedstawiana była na wozie zaprzężonym

w  dwa  lub  cztery  konie,  tutaj  dosiada  wierzchowca.  Pauzaniasz  w  swoich

„Wędrówkach po Helladzie” pisze, że tak miał przedstawić ją Fidiasz na tronie „Zeusa

Olimpijskiego” [Pauz. 5, II, 8]: Na postumencie dźwigającym tron i wszelkie ozdoby

Zeusa znajdują się płaskorzeźby ze złota: Helios w pozycji stojącej na rydwanie, Zeusi
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Hera, obok Zeusa Charyta; tuż przy tej ostatniej trzyma się Hermes,koło niego Hestia;

obok  Hestii  Eros  przyjmuje  Afrodytę  wynurzającą  się  z  fal  morskich;  Afrodytę

wieńczy  Pejto,  tj.  Bogini  Namowy.  Na  płaskorzeźbie  wykonany  jest  też  Apollo

z Artemidą, Atena i Herakles,i już w samym kącie postumentu Amfitryta i Posejdon

oraz  — wedle  mego zdania  — chyba Selene  pędząca na  koniu.  Niektórzy  znowu

powiadają, że bogini jedzie na mule, a nie na koniu, a to na podstawie jakiejś naiwnej

powiastki o mule.

Po  lewej  stronie  fryzu,  ukazuje  się  Helios,  bóg  słońca,  stojący  na  czele

walczących. Głowę jego otaczają promienie. Ubrany jest w długą szatę o szerokich

fałdach,  która  przykrywa  całkowicie  jego postać  oraz  lewą nogę  opartą  na  ziemi;

prawą nogę unosi, aby postawić na wozie, którego się nie zachował. W prawej ręce

bóg trzyma pochodnię,  w lewej  zaś lejce zaprzęgu.  Konie z zaprzęgu nacierają na

Giganta,  (zwraca  tu  uwagę  po  mistrzowsku  wyrzeźbiony  łeb  lewego  konia  )pod

kopytami których leży już jego pokonany towarzysz. Z lewej strony zbliża się Eos,

bogini jutrzenki, jedzie konno przed zaprzęgiem boga słońca, swego brata. Wydaje się

siedzieć na koniu lekko, za siodło służy jej płaszcz położony na grzbiecie, w prawej

ręce  trzyma  wodze.  Znakomicie  wyrzeźbiona  pofałdowana  szata  oddaje  układ

skrzyżowanych  nóg  bogini.  Z  postaci  kolejnego,  walczącego  boga  zachowała  się

jedynie noga i prawa ręka przykryta płaszczem. Widać, iż w wyniku upadku klęczy na

jedno kolano, a mieczem trzymanym w lewej ręce wymierza cios monstrum. Ranny

potwór wydaje się wyć z bólu i próbuje zaatakować przeciwnika prawą ręką. Od tyłu

napada  na  niego  drugi  bóg  rzucając  na  jego  głowę  głaz.  Jego  muskularne  ciało

przywodzi na myśl Hefajstosa. Następna postać to młoda kobieta identyfikowana jako

Adrastea. Ubrana jest w cienki chiton i gruby peplos, które wydają się przeszkadzać

jej w ruchach. Nad jej głową rozwija się szal. Obok niej dwaj bogowie rzucają się na

potwora o głowie byka i wężowych nogach. 

Następujący po niej fryz wyobraża Reę – Kybelę, dosiadającą lwa.  Rea jest

dawnym frygijskim bóstwem gór, w kulcie greckim adorowanym jako Wielką Macież.

Bogini  wychodzi  z  lewego  rogu  naprzeciw  kolumnie,  której  przewodzi  Helios.

Za wierzchowca  służy  jej  lew,  którego  dosiada  po  damsku,  podobnie  jak  Selene.
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Galopuje nie zwracając uwagi na leżącego pod nogami lwa Giganta. W rękach trzyma

(nie zachowane) łuk i kołczan. 

Lewą stronę fryzu zamyka orzeł  trzymający w szponach pęk piorunów.  Ma

wyobrażać,  największego z jej  synów Rei,  Zeusa.  Leci w stronę północnego fryzu

rozdzielonego schodami na dwie części. Orzeł pokazany jest na pierwszych płytach

każdej partii fryzu i łączy wszystkie sceny strony zachodniej w jedną całość. 

Na prawo od schodów w gwałtownym ruchu kroczy Dionizos otoczony swoją

świtą – satyrami i panterą, których nazwy wyryte są na gzymsie. Trzyma broń łapiąc

go za głowę, ponieważ po głowie boga zachował się jedynie ślad, z zachowanej sceny

wywnioskowano, że jest to właśnie Dionizos. Z prawej strony zbliża się jakaś bogini,

prawdopodobnie jego piastunka Nysa, wyprzedzana przez atakującego lwa. W ręku

trzyma  być  może  włócznię.  Towarzyszący  jej  lew  atakuje  właśnie  giganta,  który

próbując utrzymać równowagę, odchylony w tył, uderza nogą w bok zwierzęcia.

Fragmenty następnych płyt wiązano z wyobrażeniem nimf i menad; ciągną się

one  do  grupy  Dionizosa  wzdłuż  prawej  ściany  schodów.  Są  to  fragmenty  trzech

postaci kobiecych. Na południowej wewnętrznej stronie schodów znajduje się rzeźba

młodego,  skrzydlatego  wężonogiego  Giaganta,  którego  prawa,  wężokształtna  noga

walczy przeciwko nadlatującemu z góry Orłu Zeusa. Na płycie zachowały się do dziś

początkowe litery imienia owego giganta: BRO, pozwalające na odtworzenie imienia

BROMION lub BRONAS.

Po drugiej  stronie  fryzu zachodniego,  oddzieleni  schodami,  walczą bogowie

morza. Na wewnętrznej stronie schodów pojedyncze schodki sięgały spodu reliefu.

Z tego powodu całość schodów, jako część architektoniczną trzeba było włączyć do

kompozycji reliefu. Tu wyobrażono postaci gigantów uciekających przed Okeanosem

po schodach w górę; sprawiają one wrażenie, jak gdyby wyrwały się z fryzu i z jego

przestrzeni.  Jeden z  nich  upuściwszy tarczę  pada  na  kolana  i  przerażony  odwraca

głowę  w  stronę  Okeanosa.  Drugiego  z  Gigantów  atakuje  śmiercionośny  orzeł.

Okeanos ukazany jest jako starszy bóg z brodą. Towarzyszy mu Tetydą, która walczy

z pniem drzewa, niestety jej postać nie zachowała się.

Za  grupą  Okeanosa  znajduje  się  Nereus,  bóstwo  morskie  ukazane,  jako

dobrotliwy  starzec,  obdarzony  darem  jasnowidzenia.  Nad  nim  zachowała  się
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inskrypcja, która pozwalała zidentyfikować stojącą obok niego kobietę, jako jego żonę

Dorydę, matkę Nereid. Od strony lewej zbliża się Amfitryta, małżonka władcy mórz.

Tryton, syn Posejdona, z ogromnym ciałem ryby i końskimi przednimi nogami płynie

stoczyć bój z trzema Gigantami. Zakończenie tej strony fryzu stanowi zaprzęg koni

morskich  Posejdona,  imię  którego  zachowało  się  na  gzymsie,  a  trójząb  ułatwia

usytuowanie nie zachowanej postaci. 

Zwrócona tyłem bogini, uznana za Iris ubrana jest w długą, bogato pofałdowaną

szatę. Na plecy opadają jej faliście długie włosy. W walce pomaga jej lew. Walczące

dalej  na  fryzie  postaci  dziewcząt  z  długimi  kędziorami  to  prawdopodobnie  Mojry

i Erynie – bóstwa wojny. 

W następnej  partii  fryzu ukazano bóstwa astralne.  Dominuje  tu pośród scen

walki wielka, odziana w peplos i płaszcz postać kobieca, podnosząca do góry spowite

żmijami naczynie i rzucająca nim w klęczącego przed nią Giganta. Interpretowano ją,

jako boginię nocy Nyks ze względu na sąsiedztwo grupy Mojr i Erynii, których była

matką.  Spekulacje  pozwalają  przypuszczać,  że  przeciwstawiona  była  bogini  dnia

Hemerze na południowym fryzie obok Etera i Hyperiona. Dalej znajdują się postacie

Dejmosa i Fobosa, synów Aresa i Afrodyty, bogów wojny. Znajdują się oni w grupie

bóstw walczących, których interpretacja do dziś nie jest ustalona.  Widziano w nich

bóstwa planet, rzek i wód, lub też – w związku z rzeźbami na północno-wschodnim

rogu  fryzu, towarzyszy Aresa.  Według najnowszych badań bóg walczący w eksomis

to Polemos, dawniej identyfikowany z Bootesem.

Boginią uznawaną za Nike w tej grupie dziś wydaje się być Enyo ze względu na

odnalezioną  inskrypcję  z  jej  imieniem,  lecz  bez  brak  jej  krawędzi  łączącej.

Odnaleziono również  fragmenty  inskrypcji  z  imieniem zakończonym na  OS,  które

pasują do bloków rzeźbionych, mógł to być, więc Argoos z konstelacji Okrętu lub

Archeloos – bóstwo rzeczne. 

Ostatnią  postacią  jest  Afrodyta,  nad  którą  znajduje  się  inskrypcja  z  jej

imieniem. Afrodyta, żona Aresa, opiera się nogą o twarz martwego giganta i natężając

wszystkie siły wyciąga kopię z ciała przeciwnika. Syn jej, Eros, mały skrzydlaty bożek
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miłości,  unosi  się  nad  młodym,  wężonogim  Gigantem,  który  z  rozpostartymi

skrzydłami i podniesionymi ramionami naciera na Dionę, matkę Afrodyty.173

Ołtarz Zeusa w Pergamonie był największą chwała Pergamonu i najwyższym

artystycznym osiągnięciem okresu hellenistycznego. W Gigantomachii Grecy widzieli

symbol swego zwycięstwa nad Persami. Rzeźby fryzu z ołtarza Zeusa w Pergamonie

symbolicznie  wyobrażają  zarówno  ciężkie  walki,  które  stoczyć  musiało  państwo

pergamońskie  z  wrogimi  plemionami  Galatów,  jak  i  zwycięstwo  Attalidów,

wybawców kultury greckiej. 

b) Mały fryz z Wielkiego Ołtarza Zeusa i Ateny

Schody ołtarza prowadzą na dziedziniec wewnętrzny, który mieścił tzw. mały

fryz pergamoński. Fryz ten, wskutek przedwczesnego zaniechania prac nad ołtarzem,

pozostał niedokończony. Ze skończonych jego części zachowały się z kolei, niestety,

jedynie  fragmenty.  Jest  to  125  figur  w  licznych  fragmentach,  z  czego  można

zrekonstruować 34, 60 m ciągu płaskorzeźb.174

Hellenistyczni  królowie,  którzy  panowali  nad  pozostałościami  imperium

Aleksandra Wielkiego opierali legalność swojej władzy na boskim pochodzeniu. Od

czasów Attalosa I, w trzecim stuleciu p.n.e., królewski dom Pergamonu wywodził swe

mityczne  początki  od  Telefosa.  Jako  syn  Heraklesa  i  wnuk  Zeusa,  Telefos  jest

połączony genealogicznie z Arkadią a co za tym idzie z grecką ojczyzną, dalej zaś,

przez przeznaczenie z Myzią i krainą wokół Pergamonu. Dodatkowo w przepowiedni

z pierwszego wieku naszej ery mieszkańcy Pergamonu nazywają siebie „Telefidami”,

potomkami  Telefosa.175 Wskazując  na  boskie  pochodzenie  dynastii,  Attalidzi

zabezpieczyli swoje roszczenia do królowania. W celu upamiętnienia tego wydarzenia,

ufundowali jeszcze jeden fryz - fryz Telefosa, mniejszy i bardziej spokojny od tego

zewnętrznego.  Spokojna  kompozycja  Fryzu  Telefosa  jest  przeciwwagą

i odpoczynkiem  od  patosu  i  okrucieństwa  Gigantomachii.  W  środku  kolumnady

dookoła podwyższenia wzdłuż wewnętrznego dziedzińca w odniesieniu do ołtarza był

173 Bernhard,1980, s.314-330
174 Bernhard,1980, s.336
175 http://www.worldvisitguide.com/salle/MS04548.html
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on  bardziej  realistyczny  niż  teatralny.176 Opowiada  historię  życia  Telefosa,  syna

Heraklesa i Auge, córki króla Tegei,  Aleosa, który spośród wszystkich jego synów

najbardziej  przypominał  ojca.  O  okolicznościach  jego  narodzin  opowiadały  dwie

grupy  bardzo  różniących  się  od  siebie  przekazów,  jedne  wywodzące  się  przed

wszystkim ze źródeł epickich, drugie wykorzystywane przez tragików. 

Aleus,  król  Tegei,  ojciec  Auge  będąc  w  Delfach  został  ostrzeżony  przez

wyrocznię, że dwaj bracia jego żony Neajry zgina z ręki syna jego córki. Pospieszył do

domu  i  mianował  Auge  kapłanką  Ateny,  grożąc,  że  ją  zabije,  jeśli  złamie  śluby

czystości. Ona jednak nie dotrzymuje ślubu czystości i uwiedziona przez Heraklesa

zachodzi w ciążę. W tym czasie Tegeę dotknęła klęska zarazy i głodu. Aleus, któremu

Pytia powiedziała, że w świętym obejściu Ateny popełniona została zbrodnia, udał się

do sanktuarium i  zastał  Auge  w zaawansowanej  ciąży.  Zawlókł  ją  więc  na  rynek

Egejski, gdzie Auge padła na kolana w miejscu, którym obecnie stoi świątynia Ejlejtyi

słynąca z posągu na kolanach [Pauz.ks.VIII, XLVIII] „Ejlejtyję nazwali mieszkańcy

Tegei  przydomkiem Auge na kolanach”.177 Według pierwszej  wersji  po urodzeniu

syna  Auge  została  porzucona  przez  Aleosa  na  morzu,  w  skrzyni,  która  niesiona

z prądem dotarła  do  Myzji;  albo  też  Aleos  wydał  swoją  córkę  Nauplosowi,  który

zamiast  ją  utopić,  oddał  Auge  kupcom,  którzy  sprzedali  ją  w  Mysji  królowi

Teutrasowi, i na którego dworze wychował się Telefos. 

Według drugiej, tej przedstawionej na fryzie wersji, odwrotnie – Auge

i Telefosa rozdzielono. Podczas gdy matkę porzucono na morzu, dziecko zostawiono

na górze w arkadii.178 Skrzynia z wiarołomną kapłanką dopływa jednak szczęśliwie do

azjatyckiego  brzegu,  gdzie  Teutras,  król  Myzji,  nadbiega  już,  by  zaopiekować  się

Auge.  Tymczasem  syn  Heraklesa,  Telefos,  wychowuje  się  w  górach  Arkadii,

karmiony przez lwicę. Dorósłwszy, młody bohater wyrusza na poszukiwanie matki.

Za świetne czyny, jakich dokonał w Myzji, stary król Teutras postanawia oddać mu za

żonę swoją przybraną córkę, Auge. Ta ma zamiar zabić śmiałka w noc poślubną, gdy

niespodziewanie rozdziela matkę i syna wielki wąż zesłany przez bogów. Cudowne

zdarzenie pomaga im się wreszcie szczęśliwie rozpoznać, Teutras adoptuje Telefosa

176 Dreyfus, cz.1, 1997
177 http://en.wikipedia.org/wiki/Telephus
178 Grimmal,1987, s.339
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w obronie  swej  nowej  ojczyzny z  greckimi najeźdźcami,  Achilles  zaś  rani  go swą

włócznią. Wyrocznia mówi królowi, że uleczyć go może tylko ten, kto zranił. Telefos

udaje  się,  zatem do  Grecji  i  w  przebraniu  wchodzi  do  obozu  swych  niedawnych

nieprzyjaciół.  Rozpoznany,  omal nie ginie  z ich ręki,  udaje mu się jednak porwać

maleńkiego  Orestesa,  z  którym chroni  się  przy  ołtarzu.  Wówczas  Grecy  ustępują,

Achilles  zgadza  się  uleczyć  Telefosa.  Z  wdzięczności  za  okazaną  pomoc  Telefos

wiedzie  Greków  do  Troi,  aby  po  powrocie  założyć  Pergamon  i  jako  król  Myzji

poświęcić tu bogom miejsce kultu. Następuje przeniesienie kultów Ateny i Dionizosa

z Arkadii do Myzji, a scena uwieczniona na panelu z ołtarza Zeusa miała przypominać

początki tych dwóch bardzo ważnych w Pergamonie kultów przysparzających chwały

panującej  dynastii.  Uroczystym  złożeniem  ciała  Telefosa  na  katafalku  kończą  się

zachowane części fryzu. 179

Historia ta opowiedziana jest w odcinkach, w których pokazani są nieustannie

ci sami główni bohaterowie odzwierciedlając sceny z życia Telefosa od urodzin do

śmierci. Kontrastując z gigantomachią fryz Telefosa pokazuje wyszukany zmysł iluzji

i trójwymiarowość, która przejawia się przez ustawienie postaci na kilku poziomach

oraz zmniejszenie figur dalej stojących. Długie zestawy scen przedstawiają nowy styl

narracji,  który  został  stworzony  żeby  przekonać  odbiorcę,  że  wydarzenia  były

"prawdziwe" i  przedstawiały prawdę historyczną. Poszczególne sceny przestawiono

w kolejności chronologicznej, w której ci sami główni bohaterowie występują w coraz

to innej sytuacji. Epoka sztuki realistycznej połączyła się z nowym stylem figurowym,

monumentalnym.  Te  dwie  innowacje  artystyczne  wpłynęły  znacznie  na

uwiarygodnienie  scen  narracyjnych.  Czy  były  one  historyczne  czy  mitologiczne

w swej  naturze?  Wielki  Ołtarz  zachowuje  przykłady  obydwu.  W  swoich  fryzach

Gigantomachia na zewnątrz muru przedstawia jeden zapierający oddech w piersiach

moment w dramatycznej bitwie pomiędzy bogami i  gigantami;  mniejszy i  bardziej

powściągliwy fryz Telefosa stworzony jest  z serii  wydarzeń, z wymyślonej historii

rządzącej  dynastii  pergamońskiej.  Ta  historia  zostaje  nam  odsłonięta  za  pomocą

niesamowicie  szczegółowego stylu  opowieści  zawierającego kontekst  prawdziwego

czasu i przestrzeni gdzie każda scena jest częścią ciągłej, ekscytującej opowieści.  Aby

179 Świderkówna, 1974,  s. 300-301
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zorientować  widza  gdzie,  jaka  scena  się  rozgrywa,  uwzględniono  także  tło  przez

wprowadzenie  elementów  pejzażu,  gór,  lasu  lub  wnętrza  pałacowego,  które  to

elementy  oddzielały  od  siebie  poszczególne  obrazy.  W  płaskorzeźbach  reliefu

Telefosa panuje atmosfera uspokojenia, jest to także przeciwstawienie się przepychu

bogatych  form  w  Gigantomachii,  która  jest  zapowiedzią  nowego  kierunku

nawiązującego do sztuki klasycznej, tzw. neoklasycyzmu.180

Opierając  się  na  historycznych  przesłankach  przyjmuje  się  powszechnie,  że

praca  nad fryzem zaczęła  się  w 156 r.  p.n.e.  po  decydującej  bitwie  z  walecznym

plemieniem Galatów (168-166 p.n.e.), ponieważ czasy panowania Eumenesa znane są

ogólnie  jako  pomyślne  na  polu  wojennym,  jednak  istnieje  również  propozycja

umiejscowienia  prac  podczas  panowania  Attalosa  II  (r.  159-138  p.n.e.),  który  to

kontynuował monumentalne prace budownicze swojego brata. Fryz oczywiście należy

do górnej części ołtarza, która pozostała nieukończona, jako, że niektóre fragmenty

fryzu nie zostały w pełni ukształtowane. Dwoma przykładami są sceny budowy statku

dla Auge (panele 5 i 6) i religijne sceny z przodu posągu Ateny (panel 11). Budowa

ołtarza  została  przerwana  przed  ukończeniem,  co  można  wiązać  ze  śmiercią  jej

fundatora Eumenesa II w 159 r. p.n.e. Jednakże przyczyną przerwania prac mogła być

także wojna z Prusjaszem z Bitynii, która zniszczyła kraj w 157/56 r. p.n.e.

Mit  Telefosa  jest  znany  z  literatury  greckiej  i  rzymskiej,  m.in.  eposów

Homeckich,  poezji  Pindara,  w szczególności zaś z fragmentów tragedii  antycznych

Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa z V wieku p.n.e. Takie właśnie źródła pozwoliły

zinterpretować dużą część zachowanych fragmentów fryzu. Fragmenty bitwy na rzece

Kaikos można zinterpretować w oparciu o „Heroikos” Filostrata ( II - III wiek naszej

ery), który zdawał się posiłkować tymi samymi źródłami literackimi jak te, użyte jako

podstawa przedstawień na fryzie. 

Na fryzie znajduje się wiele odniesień do kultu pergamońskiego i współczesnej

polityki, które ukryte są w mitologicznych scenach np. jeden z paneli na północnym

fryzie  przedstawia  kult  Ateny,  który  został  wprowadzony  w  IV  wieku  p.n.e.

w Pergamonie,  jednakże  mitologiczne  źródło  przypisuje  je  Auge,  matce  Telefosa.

To odniesienie do czasów mitologicznych nadaje kultowi Ateny dostojny wizerunek.

180  Dreyfus, cz.1, 1997
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Bliskie powiązania między domem panujących a kultem Dionizosa jest alegorycznie

przedstawione  na wschodnim fryzie  (panel  30)  i  przedstawia  on gniew Dionizosa,

który oplątuje Telefosa winoroślą. Dla kontemplującego fryz ówczesnego widza, rzeka

i bogowie natury tworzą połączenie mitologicznych wydarzeń ze znajomą scenerią np.

dwa panele południowe (pan.  49,  50) ukazują konstrukcję ołtarza i obramowane są

wyobrażeniem dwóch rzek, które przypuszczalnie są personifikacją rzek lokalnych. 

Z pewnością przedstawienie mitycznej bitwy u źródeł rzeki Kaikos, podczas

której Telefos i jego towarzysze pokonują homeryckich Greków i przepędzają ich do

swoich statków,  należy postrzegać,  jako paralele.  Dla  pergameńczyków ta  alegoria

odwoływała się do ważnych historycznych zwycięstw, które odnieśli w tym rejonie

nad  Galatami  i  które  to  zwycięstwa  uzyskiwały  w  związku  z  tym  dodatkowe

znaczenie.

Interpretacja niektórych fragmentów fryzu nie jest pewna i ułożenie scen nie

może  być przesądzone.  Zachowana ilość  paneli  całych lub fragmentarycznych jest

zbyt mała, a wiele ważnych scen, które pozwoliłyby na spojrzenie w historię fryzu

zostało bezpowrotnie utracone.

O  porządku  ustawienia  paneli  na  północno  i  południowo-  wschodnim  oraz

południowo-zachodnim  narożniku  dziedzińca  zdecydowano  na  podstawie

dopasowania  uszkodzonych  krawędzi.  Rozmiary  wewnętrznego  dziedzińca  sięgają

26 m. po stronie wschodniej, 16 m. po północnej i południowej, co zostało obliczone

na podstawie architektonicznych pomiarów zewnętrznej kolumnady. Dziedziniec był

znacznie  większy  niż  został  zrekonstruowany  w  przestrzeni  Pergamonmuseum

w Berlinie. Fryz Telefosa rozciąga się na zachodniej ścianie ołtarza ze sceną (2 panele)

na każdym odgałęzieniu ściany flankującym obydwie strony holu wejściowego, Panele

fryzu  wys.  1,  58  metra  zostały  ustawione  ponad  25  centymetrowej  grubości,

ciemnobłękitnym cokole. Obydwa są podtrzymywane przez gładką ścianę postumentu.

Cokół  pod  fryzem  jest  profilowany.  Górna  bordiura  paneli  fryzu  została

wyprofilowana  w  koronkowe  kształty,  które  zostały  powtórzone  na  tej  samej

wysokości,  na  architrawie,  na  zewnętrznej  kolumnadzie.  Budowa  ściany  została

wykonana  z  kilkunastu  warstw kwadratowego,  ciemnobłękitnego  marmuru.  Panele

fryzu wewnętrznego dziedzińca zostały wykończone prosto wyłożonymi dachówkami
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po  sam szczyt.  Na  ich  szczycie  spoczywało  skrzynkowe  sklepienie  wsparte  przez

kolumnadę zewnętrzną. Kolumnada przednich ścian dziedzińca została rozplanowana,

ale nigdy nie wykończona, tak jak i polichromia, która być może została częściowo

ukończona.  Taka  polichromia  na  murze,  stanowiła  tło  dla  kolumnady  zewnętrznej

i była często stosowana w okresie klasycznym.181

Podsumowanie

Architektura  i  urbanistyka  hellenistyczna  będąca  efektem  przemian

politycznych,  gospodarczych  i  geograficznych,  wypracowała  nowe  cechy

charakteryzujące tą  epokę.  Są  to  przede wszystkim okazałość  i  wspaniałość,  które

wyrażano  dzięki  wielkim  założeniom  przestrzennym,  którym  podporządkowano

wypracowane formy sztuki klasycznej V wieku p.n.e. Także urbanistyka była jedną

z cech  czasów  hellenistycznych,  które  pociągały  za  sobą  zmiany  w  miastach  już

istniejących.  Architektura  hellenistyczna  poza  wprowadzeniem  różnorodnych

oryginalnych  planów,  skal  oraz  rozwiązań  perspektywicznych182 opierała  się  na

zasadach Hippodamosa z Miletu, działającego w V w. p.n.e., na którego założeniach,

że  ulice  powinny  być  do  siebie  równoległe,  a  przecinać  się  pod  kątem  prostym,

odbudowano zniszczone przez Persów miasta jońskie w Sardes, Didymie, Klaros.  183

Nie  jest  odkryciem  hellenistycznym  także  tarasowy  układ  urbanistyczny

w Pergamonie czy w sanktuarium Asklepiosa na Kos, który istniał już w IV wieku

w miastach  Karii  czy  w  Halikarnasie.  Do  nowych,  innowacyjnych  form

urbanistycznych natomiast należy funkcja teatru, dominująca nad zespołem miejskim

w Pergamonie.184

181 http://www.worldvisitguide.com/salle/MS04548.html

182 Bernhard, 1980, s. 33-34
183 Michałowski, 1986. S. 135
184 Bernhard, 1980, s.35
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Jedną  z  cech  urbanistyki  hellenistycznej  było  organizowanie  przestrzeni

miejskiej w myśl nowej koncepcji, która eksponowała wartości jednostkowego obiektu

przez nadanie mu odpowiedniego otoczenia. W tym celu otaczano place sanktuariów

portykami,  których  dachy  oparte  na  rytmicznie  powtarzających  się  kolumnach

stanowiły poziomy akcent,  uwydatniający górujący nad nimi:  ołtarz,  świątynię  czy

inną  budowlę.  Miastem,  w  którym  odnaleziono  najwięcej  takich  przykładów  jest

opisywany w tej pracy Pergamon185, ponadto tarasy dla sanktuariów piętrzono na Kos,

Lindos  czy  Rodos.  Skutkiem  tego  świątynie  traciły  swą  autonomię,  przy

jednoczesnym  zachowaniu  swojej  indywidualności,  wchodząc  w  skład  kompleksu

budowli, jednak architekci hellenistyczni jak Hermogenes nie godząc się z całkowitym

zamknięciem  tworzą  otwarte  przestrzenie  jak  sanktuarium  lub  agora  np.

w Pergamonie.186 

Jedna z cech architektonicznych Pergamonu było jej zerwanie z dotychczasową

zasadą w urbanistyce greckiej opierającej się na elementach poziomych, które łączyły

ze sobą poszczególne budowle, osadzając je tym samym w terenie lub krajobrazie, tak

jak  w  Priene.  Pergamoński  plan  miasta  został  podporządkowany  terenowi

i krajobrazowi początkowo wykorzystując naturalne tarasy przy budowaniu świątyń:

Demeter i Ateny. Podobnie zrobiono przy wytyczaniu murów obronnych czy głównej

ulicy.187 

Podobne  spostrzeżenia  nasuwa  plan  teatru,  powstały  w  czasie,  kiedy

wspomniane nowe koncepcje znajdowały entuzjastyczne przyjęcie. Nic tak dobrze nie

oddaje spiętrzenia i  różnic poziomów Pergamonu, jak jego teatr, którego widownia

rozpościera się na bardzo stromym stoku akropolu i wkomponowuje się w strukturę

miasta.  W  innych  miastach  jednak  teatru  nie  włącza  się  w  organizm  miejski,

a umieszcza w miejscu, na które pozwalają warunki terenowe, tak, więc na Delos teatr

znajduje  się  w  centrum  miasta,  w Milecie  na  peryferiach,  a  w  Aspendos  poza

miastem.188 Innowacje  przynosi  epoka  hellenistyczna  zmieniając  jego  podstawowe

założenia. W okresie klasycznym budynek sceniczny składał się z wąskiej, parterowej

185 Bernhard, 1980, s. 36
186 Havelock, 1972, s. 66
187 Bernhard, 1980, s. 121
188 Bernhard, 1980, s. 45-46
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konstrukcji, gdzie przechowywano rekwizyty i kostiumy, i która jednocześnie służyła

za  tło  przedstawień,  które  rozgrywały  się  z  przodu,  na  kręgu  orchestry.  W epoce

hellenistycznej akcja dramatu przeniosła się ostatecznie na kamienne podium, dodane

prawdopodobnie  około  roku  200  p.n.e.  do  fasady  dwukondygnacyjnego  budynku

scenicznego. Aktorzy mogli grać tez w niszach, które znajdowały się nad podium lub

na nie zachodziły. Wynikiem tych innowacji architektonicznych stało się zwiększenie

przestrzeni dla aktorów.189

Architektura  hellenistyczna  z  kolei  odrzucając  założenia  porządków

architektonicznych  poprzedniego  okresu,  czerpiąc  z  niej  jedynie  różnorodność

dekoracji i mieszając elementy tradycyjnych stylów. Doprowadziło to do zaburzenia

proporcji,  wskutek czego rozstaw kolumn wydłuża się,  a  liczba  metop i  tryglifów

w interkolumnium  zwiększa.190Genezy  tego  przypadku,  można  by  upatrywać  już

w połowie IV wieku p.n.e. kiedy tryglif przestał już być organiczna częścią budowli

i stał się elementem wyłącznie dekoracyjnym. W nowo zakładanych miastach zauważa

się,  że  rozwój  architektury  przebiega  w porządku  jońskim.191 Porządek  joński

natomiast umożliwił architektom większą swobodę, gdyż nie wymagał konstruowania

za  pomocą  materiałów  o większej  statyce,  wywodził  się,  bowiem  z  budownictwa

trzcinowo-mułowego.  192Przykład  znajduje  się  w  III  w.  p.n.e.  w  Pergamonie,

w świątyni Ateny Polias, gdzie rytm 3 lub 4 metop zastąpił dawniej stosowany rytm

2 metop.  W Pergamonie  świątynia  ta  ma  jeszcze  belkowanie  z  tryglifami  nad

kolumnami  o kapitelach  doryckich,  ale  kanelury  i  bazy  są  już  jońskie,  jak

i wewnętrzny  architraw  z  dwoma  belkami.  Natomiast  z  zewnątrz  jest  on  dorycki.

Również w Pergamonie w portyku otaczającym sanktuarium Ateny kolumny jońskie

drugiej kondygnacji podtrzymują architraw joński z fryzem tryglifowym, przy czym

rozstawowi kolumn odpowiada 5 metop.  193 Do nowych form architektonicznych nie

stosowanych dotąd w jońskich świątyniach należał długi, rzeźbiony fryz, który służył

do  ozdoby  belkowania,  występujący  również  w świątyni  Ateny  w  Pergamonie,

189 Havelock, 1972, s.67
190 Bernhard, 1980, s.36
191 Havelock, 1972, s. 66
192 Michałowski, 1986, s. 124
193 Bernhard, 1980, s. 36
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194a który po raz pierwszy zastosował Hermogenes w świątyni w Magnezji. Innowacją

tego  innowatora  w dziedzinie  nowych  koncepcji  architektonicznych  epoki

hellenistycznej  było  to,  że  w myśl  nowych  założeń  rzeźba  związana  została

kolumnadą,  która  stanowiła  obramowanie  dla  niej.  Posągi  ustawiane  pomiędzy

kolumnami,  wypełniały  pustą  przestrzeń  i  ożywiały  całość  bryły  przez grę  światła

i ruch.195 

Monumentalne  ołtarze,  zgodnie  z  tradycją  jońską,  przybrały  monumentalne

rozmiary,  przez  łączenie  kolumnady  z  rzeźbą,  jak  Ołtarz  Zeusa  i Ateny

w Pergamonie.196

Porządek  joński  wykorzystywany  jest  tak  powszechnie,  że  łatwo  zauważyć

pierwiastki doryckie, jakie zaznaczają się w planach: „gaj” zostaje przedzielony, cellę

otacza  pojedynczy  rząd  kolumnady;  równowagę  osiąga  się  przez  dodanie  tylniego

przedsionka, kolumny rozmieszczone są częściej i regularniej, podczas gdy narożne

kolumny zostają pogrubione, a attycka jońska baza przekształciła się w jońską formę

nałożonych  na  siebie  spodeczków.197Porządek  dorycki  stosowano  zazwyczaj  do

portyków,  które  otaczały  place  publiczne  i  stały  wzdłuż  monumentalnych  alei.

Do wyjątków  należały  również  dorycka  świątynia  w  Azji  mniejszej:  Ateny

w Pergamonie  czy  Apollona  w  Klaros198,  co  stanowi  dodatkowy  dowód  na  to,  że

koncepcje  i  formy zrodzone  w Grecji  właściwej  przyjmowały  się  w owym czasie

w Azji Mniejszej i na okolicznych wyspach.199

Rewolucję w architekturze zapoczątkowało zastosowanie w II i I w. p.n.e. łuku

i sklepienia, które rozwiązało trudności z budowaniem pomieszczeń podziemnych, np.

wielkich  cystern  w  Pergamonie,  na  Delos  czy  Aleksandrii;  w innych  miastach

budowano  także  cysterny  w  fundamentach  domów  na  użytek  mieszkańców.

Zastosowanie  arkad było ważnym osiągnięciem technicznym, przy zachowaniu  ich

roli  dekoracyjnych i  ta pergamońska innowacja zostanie rozpowszechniona dopiero

194 Havelock, 1972, s. 65
195 Bernhard, 1980, s. 40
196 Bernhard, 1980, s.40
197 Havelock, 1972, s. 65
198 Bernhard, 1980, s. 36
199 Havelock, 1972, s.65
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w okresie  rzymskim.  Przykład  takich  konstrukcji  można  podziwiać  w Pergamonie

i w budowlach Attalidów na terenie Grecji, np. w Delfach.200 

Od  najdawniejszych czasów stosowano  w Grecji  otwarte  pomieszczenia  dla

ćwiczeń lekkoatletycznych, zwane gimnazjonami, które w IV w. p.n.e. przekształciły

się  na  szkoły.  Obok  agory,  teatr  i  gimnazjon,  decydowały  o wyglądzie  miasta

hellenistycznego i tym samym musiały znaleźć się w obrębie zabudowy miejskiej oraz

podporządkować  ogólnemu  planowi  miasta  stając  się  jego  integralną  częścią.

Doskonałym przykładem, obok gimnazjonów pergamońskich jest dobrze zachowany

gimnazjon w Priene.201

Epoka  hellenistyczna  wprowadza  do  rzeźby  grupy  bardzo  rozbudowane

przestrzennie.  W  epoce  klasycznej  grupa  przedstawiana  była  jako  szereg  postaci

stojących obok siebie, natomiast w płaskorzeźbie hellenistycznej postacie odrywają się

jakby od tła płaskorzeźby, a powstałe kompozycje grupowe stanowią trwały dorobek

rzeźby hellenistycznej.202 

W  okresie  rzymskim  natomiast  sztuka  zaczyna  mieć  charakter  odtwórczy.

Jednak masowe kopiowanie dzieł sztuki greckiej w II w. p.n.e., zarówno w Grecji, jak

i w Rzymie, dokąd przewieziono wiele wybitnych, oryginalnych rzeźb, dało skutek

pozytywny. Dzisiejsza znajomość rzeźby greckiej ograniczyłaby się w dużej mierze do

ówczesnych  opisów  literackich.  Powstała  neoattycka  szkoła  kopistów  i  twórców

położyła ogromne zasługi dla poznania sztuki okresu hellenistycznego.203

Rzym,  jak  pisał  Justyn  przejął  Azję  wraz  z  jej  zasobami  i  przywarami.204

Ponieważ były to ziemie już zhellenizowane, można stwierdzić, że cała sztuka państwa

rzymskiego  miała  oblicze  helleńskie:  formy  architektoniczne,  ornamentykę,  kształt

rzeźbiarski i malarski, swój odrębny styl osiągając dopiero na przełomie I i II w. n.e.,

w okresie  panowania  Trajana.  Dla  Rzymu Pergamon stał  się  autorytetem w takim

samym stopniu,  co  dla  Grecji  były  Ateny,  a  samo  miasto  jako  miejsce  realizacji

nowych zamysłów urbanistycznych i mogło śmiało rywalizować z Atenami.205

200 Bernhard, 1980, s.39
201 Bernhard, 1980, s.44
202 Bernhard, 1980, s.566
203 Bernhard, 1980, s.567
204 Leveque, 1973, s.393
205 Leveque, 1973, s.404
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Operowanie przestrzenią wewnętrzną i  zewnętrzną stanęły w centrum uwagi

zarówno  architektów  późno  republikańskiego  i  cesarskiego  Rzymu  jak

i budowniczych późno greckich. W budowlach rzymskich(świątyni, forum lub teatrze)

zamknięta  i  ograniczona  przestrzeń  tworzyła  zamknięte  środowisko.  Architekci

hellenistyczni  nigdy  nie  pogodzili  się  z  całkowitym  zamknięciem.  Znana

w architekturze Greckiej zasada łuku, poza sporadycznymi przykładami np. sklepionej

klatki  schodowej  w  Pergamonie,  była  głównym  czynnikiem  charakteryzującym

architekturę  rzymską.  Architektura  przestrzeni  rzymskiej  wszystkie  elementy

podporządkowane  SA  ogólnemu  schematowi,  gdzie  poszczególne  budowle  maja

znaczenie  drugorzędne.  Na  planie  greckim,  świątynia,  ołtarz  czy  portyk  zawsze

zachowują wyraz indywidualny. W rzymskim rozplanowaniu grupy budowli dominują

osie,  przecinające  się  kierunki  i  symetria,  natomiast  w  greckich  kompleksach

budowlanych  występujące  kąty  proste  i  powtarzające  się  bryły  nie  mają  cech

sztywności,  a dzięki  niesymetrycznemu  rzutowi  zostaje  zachowana  niezależność

portyku czy pomieszczeń. To porównanie różnic postaw i koncepcji między Grekami

i Rzymianami jest nieodzowne, aby zrozumieć specyfikę architektury hellenistycznej,

która  w  odróżnieniu  do  niemalże  matematycznej,  wyznaczonej  każdym  detalem

konstrukcji  architektury  rzymskiej,  jest  jak  i  cała  epoka  hellenistyczna  otwarta  na

nowe idee i swobodna.206 

206 Havelock, 1972, s. 67-68
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Abstract

The subject of my master’s degree thesis is the city of Pergamon. It was an

ancient  city  that  became  the  capitol  of  the  Kingdom  of  Pergamon  during  the

Hellenistic  period.  It was  ruled  by  the  Attalid  dynasty  281–133  BC.  The  ancient

fragments of Pergamon became the part of modern city of Bergama in Turkey. I wrote

about this particular place, because I went there in person and was fascinated by what

I’ve seen. It must have been an incredible city during the ancient times. It was original

and unique but also was a part of Hellenistic heritage. 

My work is  going to  consist  of  six  chapters.  The  first  chapter  presents  the

history of archeological excavations in the ancient Pergamon. The second chapter is

about the history of Pergamon, its origins and development. This is very important to

understand why it became so significant in the ancient world and why we still can

admire its impressive remains. The Attalids made the city of Pergamon one of the

most important and beautiful of all Greek cities in the Hellenistic Age, this chapter is

going to explain how it was possible. The third chapter describes the urban plan of the

city, one of the most outstanding examples of city planning in Hellenistic period. It

begins with the presentation of the Acropolis, located on the top of the hill, showing

it’s social, cultural and sacral function. The middle part is connected with the Main

Road proceeding down the steep hill and its surroundings. Finally, we have a detailed

description of the Lower City. The forth chapter continues the architectural topic, but

in the times of Roman Empire. It describes the new buildings which were erected in

those  times,  and  also  which  were  rebuilt  or  reconstructed.  Chapter  number  five

concentrates on sculpture and reliefs, because it’s an inseparable part of architecture.

Pergamon was the  centre  of  independent  and powerful  school  of  sculpture  so it’s

necessary to give the fulfilling characteristic of it in this work. 

Pergamon is one of the greatest and the most fascinating ancient cities. It has

interesting  history,  unique  and dramatic  localization  on  the  steep  hill,  imaginative

solutions  to  the  urban  design  problems,  and  beautiful  architecture.   Unfortunately

almost the whole literature about it is available in foreign languages. I was trying to
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change it. I hope that my work is going to help people looking for some information

about ancient Pergamon in satisfying way. 

Streszczenie

Tematem  mojej  pracy  jest  starożytne  miasto  Pergamon,  leżące  w  Azji

Mniejszej,  którego  początek  i  rozkwit  przypadł  w  okresie  panowania  dynastii

Attalidów,  pomiędzy  rokiem  283  a  133  p.n.e.  i  który  miał  miejsce  w  okresie

hellenistycznym,  trwającym  od  śmierci  Aleksandra  Wielkiego  do  pojawienia  się

Rzymian w Azji Mniejszej. Temat, który wybrałam jest mi szczególnie bliski, gdyż

dzisiejsze pozostałości Pergamonu zwiedziłam osobiście i wrażenie tego niezwykłego

miejsca  pozostawiły  we  mnie  niezatarte  wrażenie.  Starałam się,  więc  w możliwie

wyczerpujący sposób opisać to unikalne i urzekające miasto, które jest jednocześnie

częścią dziedzictwa epoki hellenistycznej.

Moja praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy opisuje historię

wykopalisk archeologicznych starożytnego Pergamonu. Drugi rozdział opisuje dzieje

miasta Pergamon, jego powstanie i rozwój, niezbędne do zrozumienia, dlaczego było

ono  takie  ważne  w  świecie  starożytnym  i  dlaczego  wciąż  urzeka  nas  swoim

majestatem. Trzeci rozdział opisuje budowle z okresu hellenistycznego, plan miasta

wraz z rozmieszczeniem głównych budowli, ich funkcji społecznych i kulturalnych,

rozpoczynając  od  szczytu  wzgórza(Akropolu)  i  posuwając  się  wzdłuż  starożytnej

głównej  drogi  w  dół  poprzez  agory  i  gimnazjony  do  dolnego  miasta  leżącego

u podnóża góry. Czwarty rozdział jest kontynuacją trzeciego,  ale odnosi się już do

czasów  rzymskich.  Opisuje  budowle,  które  zostały  odbudowane,  przebudowane

z okresu  wcześniejszego lub na  nowo albo dodane  w całości  kompozycyjnej,  jako

nowe.  W  rozdziale  piątym  koncentruję  się  na  rzeźbie  i  płaskorzeźbie,  która  jest

nieodłączną  częścią  architektury,  głównie  ze  względu  na  to,  że  Pergamon  był

w okresie hellenistycznym głównym ośrodkiem sztuki rzeźbiarskiej.

Pergamon należy do jednych z najbardziej fascynujących starożytnych miast,

które  posiada  ciekawą  historię,  a  jego  nietypowe  położenie  na  stoku  stromego
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wzgórza,  stworzyło  rozwiązanie  architektoniczne  podziwiane  po  dziś  dzień  wraz

z jego  pięknymi  budowlami.  Niestety  prawie  cała,  obszerna  literatura  na  temat

Pergamonu jest dostępna jedynie w obcych językach. Postanowiłam to zmienić mając

jednocześnie  nadzieję,  że  niniejsza  praca  przyczyni  się  do  uzupełnienia  wiedzy

o miastach na wybrzeżach Azji Mniejszej i służyć będzie uzupełnieniu piśmiennictwa

polskiego z tego zakresu.
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	Kolosalny posąg kultowy Ateny Partenos, dzieło Fidiasza, znany jest z kilku zachowanych kopii i adaptacji, ale tylko rzeźba znaleziona w bibliotece pergamońskiej, daje wyobrażenie o wielkości oryginału. Nie jest to jednak dokładna replika. Posąg Fidiasza miał około dwunastu metrów wysokości i wykonany był z ze złota i kości słoniowej, kopia pergamońska liczy mniej niż jedna trzecią tamtych wymiarów i wykonana jest z marmuru. Atena Fidiasza opierała na kolumnie prawą dłoń, w której trzymała skrzydlatą Nike; tarcza stała po lewej stronie bogini. Hełm zdobiły dwa gryfy i sfinks, a po egidzie pełzały węże. Relief na bazie przedstawiał narodziny Pandory. Kolumna, Nike i tarcza nigdy nie istniały w tej kopii, hełm został pozbawiony ozdób, a scena z Pandorą została znacznie ograniczona. Oryginał był bardzo dekoracyjny i posiadał wiele symbolicznych aluzji. Kopia z Pergamonu, wprawdzie zubożona w swej warstwie ikonograficznej, ale zyskała inne wartości natury rzeźbiarskiej: postać jest bardziej plastyczna, bardziej żywotna i bezpośrednia, świadcząca o większym zainteresowaniu ludzkim ciałem artystów hellenistycznych.
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