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Od autorki
Choć w świecie starożytnych Greków, zarówno tym realnym, jak i mitycz-
nym, zdecydowanie dominowali mężczyźni, to mity greckie pełne są fascy-
nujących kobiet – odważnych, mądrych, ambitnych, budzących respekt, 
a nawet strach i przerażenie. Boginie i boginki, królowe i królewny, matki, 
żony, kochanki, wojowniczki, czarodziejki i potworne istoty płci żeńskiej 
tworzą barwny kalejdoskop postaci, które mocno zapadają w pamięć. 
Sprytne uwodzicielki, żelazne dziewice, zwinne łowczynie, niezwykłe córki 
zwykłych ludzi. Kobiety gotowe poświęcić życie dla dobra rodziny i ojczy-
zny, ale i te zakochane do szaleństwa i skłonne do zdrady najbliższych. Pod-
stępne, okrutne i mściwe, łamiące wszelkie prawa boskie i ludzkie. Wiel-
kie heroiny, jak Antygona, Elektra, Medea, Fedra i Klytajmestra, których 
imiona rozsławili greccy tragicy. Afrodyta, Atena, Hera i Artemida, potężne 
boginie, z którymi Zeus podzielił się władzą. Antiope, Danae, Europa, Leda 
i Alkmena, podstępnie uwiedzione i porzucone przez Zeusa, matki jego 
sławnych synów. A obok nich mniej znane, choć nie mniej ciekawe boha-
terki. Semele, Ino, Auge i inne kobiety z tebańskiego rodu Kadmosa, prze-
kazujące sobie przeklęty Naszyjnik Harmonii, źródło wszelkich możliwych 
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nieszczęść. Królewna Harpalyke, która została rozbójnikiem, by ratować 
starego ojca i jakoś związać koniec z końcem. Dzielna Epipole, walcząca na 
Wojnie trojańskiej w męskim przebraniu, zdemaskowana i ukamienowana 
przez towarzyszy broni za to, że ośmieliła się wyjść poza rolę przypisaną 
kobiecie. Nimfa Sinope, która potrafiła zakpić sobie z zalotów największych 
bogów Olimpu i przy okazji zgromadzić spory majątek. A także zyskać sza-
cunek i sympatię boskiej Hery (a to cenniejsze niż złoto!), dręczącej jej świe-
tlanym przykładem nieszczęsne kochanki Zeusa. I równie sprytna Mestra, 
która dostała od boskiego Posejdona niezwykły dar przemiany postaci. 
I Amymone, która wytargowała od niego źródło słodkiej wody dla miasta 
Argos. to o nich wszystkich jest ta książka, zrodzona z pasji, uporu i mozol-
nej pracy. Dlaczego ją napisałam?

Fascynowały mnie w życiu różne rzeczy i różne tematy: historia sztuki 
i sztuka, literatura, szczególnie iberoamerykańska i skandynawska, histo-
ria Polski, przede wszystkim pełen wstrząsów i zawirowań czas dwudzie-
stolecia międzywojennego. Pisałam scenariusze dla teatru Polskiego radia 
i teatru telewizji oraz książki dla dzieci, tkałam gobeliny, haftowałam, 
projektowałam i szyłam ubrania. Zawsze miałam dużo roślin i zwierząt, 
co skończyło się moją przeprowadzką z Warszawy do pewnego uroczego, 
drewnianego dworku na Mazowszu. tu wreszcie mogłam sobie stworzyć 
wymarzone warunki do życia i pisania.   Swego czasu teatr telewizji zamó-
wił u mnie serial o bohaterach mitologii greckiej. Zaczęło się niewinnie, ale 
wpadłam w ten temat z kretesem. Im więcej czytałam, tym więcej chcia-
łam wiedzieć. I przekonałam się, że mity greckie są jak labirynt, z któ-
rego nie chcę już wychodzić! Pomyślałam sobie, że dobrze by było napisać 
książkę o ich bohaterach. Najpierw jednak musiałam dowiedzieć się o nich 
jak najwięcej. Zaczęłam od uznanych, współczesnych opracowań tematu, 
by wraz z rosnącą ciekawością sięgnąć do źródeł naszej wiedzy o greckich 
wierzeniach, bogach i herosach, czyli dzieł autorów starożytnych – grec-
kich i rzymskich. Dzięki znakomitym polskim przekładom każdy czytel-
nik  może swobodnie cieszyć się lekturą Homera, Hezjoda, Kallimacha, 
Pindara, Owidiusza, Pauzaniasza, Apollodora i innych autorów, których 
wymieniam w bibliografii. A tam, gdzie nie ma polskich przekładów lub 
są one trudno dostępne, z pomocą przychodzi Internet i strony z tekstami 
angielskimi, takie jak topostext.org i theoi.com. Jednak im więcej czytałam 
i mocniej zagłębiałam się w czeluściach mitów, tym jaśniej uświadamiałam 
sobie, jak bardzo ten temat jest złożony, fascynujący i nieoczywisty. 
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Świat zna niemało wspaniałych mitologii, lecz moim zdaniem żadna 
z nich nie może się równać z mitologią grecką. Jest ona niezwykła choćby 
dlatego, że tworzyło ją tak wielu ludzi, mozolnie „lepiąc” ją przez stulecia 
z małych kawałków. I że znamy imiona autorów dzieł, które tę mitologię 
przekazały. Znamy wiele z tych dzieł. I choć różnią się one sposobem przed-
stawienia bohaterów i związanych z nimi wydarzeń, to jednak w sumie 
tworzą pewną całość. Warto pamiętać, że w starożytnej Grecji nie istniał 
system religijny w naszym rozumieniu tego słowa. Nie było Kościoła jako 
instytucji, świętych ksiąg, dogmatów ani  kleru. Opowieści o bogach i hero-
sach przekazywano w mitach, z początku ustnie, a z czasem na piśmie, ale 
nie było jednej, powszechnie obowiązującej ich wersji. Każdy poeta i mito-
graf mógł opowiedzieć dzieje bohaterów na swój sposób. A każda grecka 
kraina, miasto czy wioska miały swoje własne bóstwa i mity. 

Bogowie i ludzie żyli co prawda na tym samym Świecie, ale używając 
popularnego od wieków określenia – bogowie żyli na Olimpie, a ludzie na 
wiecznie dręczonej klęskami i nieszczęściami Ziemi. Można więc powie-
dzieć, że dzieliła ich prawdziwa przepaść, twardy system hierarchii. Cza-
sem porównuje się go do zależności i różnic istniejących między władcą 
a jego poddanymi, choć to określenie wydaje się zbyt płytkie. Zależność 
między panem a niewolnikiem też jest tu niewłaściwa, gdyż Grek ponad 
wszystko cenił wolność i honor, których nie pozwoliłby sobie odebrać nawet 
największym bogom. Choć jednocześnie jasne było, że bez zgody i akcepta-
cji bogów nic na Ziemi nie mogło się wydarzyć. Pozornie bogowie byli tak 
daleko, że człowiek nie musiał obawiać się ich zbytniej ingerencji w sprawy 
dnia codziennego. Lecz wedle mitów greckich to założenie jest całkowicie 
błędne, gdyż ingerencja bogów w sprawy ludzkie była bez mała nieustanna 
i niezwykle bezwzględna. 

Bogowie byli obecni w każdej chwili życia Greka, przy każdej wykony-
wanej przez niego czynności, podczas pracy, odpoczynku, posiłku, spotkań 
z rodziną i przyjaciółmi, a nawet w czasie snu. Grek od dziecka był przy-
zwyczajony do tego, że o bogach należy myśleć nieustannie, oddawać im 
należną cześć niemal bez przerwy i składać stosowne ofiary. Być może wła-
śnie  dlatego mieszkańcy Hellady stworzyli sobie tak wielką liczbę wszela-
kich bogów i bóstw, które miały w swej pieczy każdy, nawet najdrobniejszy 
aspekt ich egzystencji oraz otaczającego ich Świata. Życie Greków skupione 
było wokół bogów i związanych z nimi uroczystości, zwyczajów i rytuałów. 
Zapewne też dlatego Grecy byli przekonani, że łączą ich z bogami specjalne 
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więzi, że mogą zwrócić się do nich w każdej chwili. A najlepszą komunika-
cję z bogami zapewniały cieszące się wielkim szacunkiem wyrocznie, m.in. 
w Delfach i Dodonie. 

Czym różnili się greccy bogowie od zwykłych ludzi? Przede wszystkim 
byli nieśmiertelni, zawsze młodzi i piękni, silni, zdrowi i… bogaci, a co za tym 
idzie – dowolnie rozporządzający swoim czasem i spełniający wszelkie swoje 
zachcianki. Ale czy bogowie byli wieczni? Nawet oni tego nie wiedzieli. A już 
z pewnością nie byli wszechwiedzący, wszechpotężni czy doskonali. Wręcz 
przeciwnie. Lista ich wad i niedoskonałości jest zaiste imponująca, a świado-
mość bezkarności tylko tę sytuację pogłębiała, nawet mimo kilku w zasadzie 
pokazowych interwencji Zeusa. Owszem, pewne przykazania i prawa boskie 
istniały, ale to właśnie bogowie najczęściej je łamali. Wynikało to między 
innymi z faktu, iż bogowie bezgranicznie pogardzali ludźmi, choć jednocze-
śnie bardzo ich potrzebowali. A ludzie potrzebowali swych bogów, bóstw 
i herosów. I pragnęli słuchać o nich opowieści. A także je czytać.

Pierwsze znane nam, zachowane na piśmie opowieści o bogach i hero-
sach to dzieła dwóch wielkich poetów: Homera („Iliada”, „Odyseja”) i Hezjoda 
(„teogonia”). Ich twórczość datuje się na ok. VIII w. p.n.e. Kolejni autorzy 
greccy i rzymscy czerpali z ich strof, ale i dopisywali własne, nieraz przed-
stawiając zupełnie odmienne wersje wydarzeń. Przez całe wieki uważano 
bowiem, że każdy pisarz ma prawo nie tylko dowolnie korzystać z prac 
poprzedników (co dziś nazwalibyśmy po prostu plagiatem), ale i zmieniać 
ich teksty, dodając coś od siebie. różnice dotyczą zwłaszcza genealogii opie-
wanych postaci – różni są rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci, ale 
różne są też ich losy. Wszak wszystkie greckie miasta, królestwa i krainy 
chciały być areną doniosłych, mitycznych wydarzeń oraz mieć swoje wła-
sne bóstwa i własnych herosów. Najlepiej, by mieli oni w swych genealo-
giach najpotężniejszych bogów i urodzili się właśnie w ich rodzinnych stro-
nach. Dlatego też wielu bohaterów i bohaterek mitologii greckiej ma kilka 
odmiennych rodowodów i w różnych miejscach dokonują oni swych nie-
zwykłych czynów. Dotyczy to przede wszystkim eponimów krain i herosów, 
takich jak Makedon i Herakles, ale też Amazonek, bogiń, boginek i królo-
wych. rodzicami potwornej Echidny, wedle różnych antycznych autorów, 
byli: Forkys i Keto, tartar i Gaja, Chrysaor i Kalliroe. I jak z tego wybrnąć?

Nieco zdezorientowana, postanowiłam zacząć od usystematyzowania 
swojej wiedzy. I tak powstał ten leksykon, będący częścią większej całości, 
którą również zamierzam przedstawić czytelnikom. tworząc poszczególne 
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hasła, wybierałam najbardziej upowszechnioną wersję danego mitu i kon-
sekwentnie się jej trzymałam, aby uniknąć chaosu. A czasem sięgałam po tę 
wersję, którą uznałam za najciekawszą. Hasła opracowywałam rodzinami, 
tak aby np. rodzeństwo miało tych samych rodziców i dziadów, co w nie-
których publikacjach nie jest regułą i np. rodzone siostry mają różnych 
przodków. Dla czytelnika jest to szalenie mylące. Aby tego uniknąć, opra-
cowując np. hasło „Ariadna”, ustalałam imiona jej najbliższych – dziadków, 
rodziców, rodzeństwa, męża i dzieci. A później, poruszając się w chrono-
logii w przód i w tył, konsekwentnie opracowywałam hasła innych osób 
z jej rodu, podając w nich te same, ujednolicone informacje. Wiele opisa-
nych przeze mnie bohaterek nie ma własnych haseł w innych leksykonach, 
wspomina się o nich jedynie w notach ich ojców, braci czy mężów. u mnie 
kobiety są na pierwszym planie.

Z własnego doświadczenia wiem, jak trudne dla laika bywa przedzie-
ranie się przez książki z zakresu mitologii, zwłaszcza zaś przez słowniki 
i encyklopedie, postanowiłam więc nieco ten problem zniwelować, wprowa-
dzając do mojego leksykonu kilka innowacji. Na początku haseł umieściłam 
„główkę” zawierającą kluczowe informacje o danej postaci, poczynając od 
jej koligacji rodzinnych, o ile są znane. to dla czytelnika ułatwienie, które 
ujednolica hasła i pozwala znaleźć określone wiadomości w przewidywal-
nym miejscu. Dzięki temu z mojego leksykonu mogą korzystać zarówno ci, 
którzy poszukują wyrywkowych informacji, jak i ci, którzy pragną dowie-
dzieć się jak najwięcej o wybranej postaci. Hasła o potężnych boginiach są 
oczywiście bardziej rozbudowane niż te poświęcone boginkom i zwykłym 
śmiertelniczkom, zawierają informacje o atrybutach bogini, miejscach 
jej kultu, przydomkach, itd. Kolejnym pomysłem jest wypunktowanie 
w hasłach mitów i postaci, z którymi związana jest dana bohaterka. Nie 
unikałam tu powtarzania pewnych informacji, gdyż moim celem było takie 
ich podanie, aby były łatwiejsze do zapamiętania. Noty dotyczące najważ-
niejszych bogiń i heroin są obszerne i przybierają niekiedy formę krótkich 
esejów lub opowiadań, dzięki czemu mój leksykon nie jest tylko zbiorem 
suchych faktów.

Do wielu haseł dodałam przykłady występowania danej postaci 
w sztuce – malarstwie, rzeźbie, architekturze, muzyce i filmie. Podaję też 
tytuły i autorów antycznych dzieł literackich, będących źródłem informacji 
w haśle, a także późniejszych utworów, w których pojawia się dana boha-
terka. Pomoże to czytelnikowi dostrzec, jak inspirujące były na przestrzeni 
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wieków tematy mitologiczne i jak wielki wpływ miała i nadal ma mitologia 
grecka na rozwój naszej kultury.

Choć moja książka nie jest publikacją naukową, to ma solidne, erudy-
cyjne podstawy. Jest owocem wielu lat nauki, pasji i poszukiwań. Pracując 
nad nią, przestudiowałam dzieła uznanych autorów, zarówno starożytnych, 
jak i współczesnych. W swoich poszukiwaniach dotarłam do mniej znanych 
wersji popularnych mitów oraz do tych obszarów mitologii, które były i są 
rzadko eksplorowane przez pisarzy. 

Muszę przyznać, że powaliło mnie na kolana dzieło napisane przez 
Pauzaniasza, pisarza i podróżnika z II wieku naszej ery. Jego „Wędrówka 
po Helladzie”, pomyślana jako swoisty przewodnik turystyczny, religijny 
i artystyczny zarazem po pięknej Grecji, jest czymś tak niezwykłym, że 
stała się moją ulubioną książką nie tyle do poduszki, co do wygodnego fotela 
lub sofy. Czytając ją, za każdym razem znajduję w niej nowe smaczki i nie-
spodzianki, a także nieliczne wprawdzie, ale cudowne przebłyski humoru 
Pauzaniasza, krótkie i oszczędne, a przy tym celne, niczym w humorze 
angielskim. Za każdym razem wydaje mi się, że rozumiem więcej i wiem 
więcej. I czekam na następne czytanie i nowe odkrycia z niecierpliwością.

Pauzaniasz, wędrując przez m.in. Attykę, Argolidę, Lakonię, Messe-
nię, Elidę, Arkadię, Beocję i Fokidę, opisuje dość dokładnie ich dogodne dla 
wędrowca drogi, krajobrazy, miasta i wsie, architekturę i sztukę. Przedsta-
wia kolejnych władców greckich krain i ich genealogie. A także znanych 
bohaterów i zwykłych mieszkańców. Życie codzienne ludzi starożytnej 
Hellady. Pisze o ich radościach i smutkach. O tragediach, które spadły na 
ich ojczyzny i rodziny. O licznych wojnach i bandyckich wręcz napadach. 
Opowiada historię Greków, ale i cudownie łączy ją z ciekawymi mitami, 
przedstawiając ich lokalne wersje. to właśnie pozwoliło mi wyszperać mało 
znaną wersję losów Antygony, Ikara i innych bohaterów.

Wyobraźcie sobie drogi i zwykłe dróżki, łączące miasta i wioski, które 
są obstawione rzeźbami z marmuru, kamienia lub drewna. Niektóre z tych 
posągów wykonane zostały przez samego Praksytelesa i innych znamieni-
tych rzeźbiarzy. Oprócz rzeźb stały przy drogach świątynie bogów, bóstw 
i herosów, niekiedy całkiem małe. Były też cenotafy, symboliczne nagrobki 
wielkich lub ulubionych w danym miejscu herosów i innych bohaterów. 
A także liczne ołtarze i ołtarzyki, na których składano ofiary. 

Ale to wszystko to tylko niewielka część tych niezwykłości, o jakich 
opowiada mój ukochany Pauzaniasz, który pozwolił mi zupełnie inaczej 
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spojrzeć na świat… I zapewniam, że inni autorzy antyczni również potra-
fią poruszyć nas bardzo głęboko. ufam, że udało mi się tak napisać moją 
książkę, że wzbudzi ona w czytelnikach choć odrobinę równie silnych emo-
cji – oczywiście tych pozytywnych.

 Na zakończenie pragnę jeszcze wyjaśnić, dlaczego piszę: Nimfa, 
Oreada, Driada itp., wielką literą. Najprościej byłoby powiedzieć, że są to 
postaci będące bohaterkami tego leksykonu. Ponadto uważam, że skoro 
są to słowa często występujące zamiennie z imionami lub zamiast nich, ta 
wielka litera będzie w pewnym sensie uhonorowaniem tych postaci. Bo to 
im się w pełni należy. Wielkimi literami zapisuję też „funkcje” bogiń i bogi-
nek, np. bogini Przemocy, bogini Nocy (wiele z nich było z początku poję-
ciami abstrakcjami, a dopiero z czasem zyskało ludzką postać i osobowość), 
a także nazwy magicznych przedmiotów, m.in. róg Obfitości, Puszka Pan-
dory, i doniosłych mitologicznych wydarzeń, np. Wojna trojańska, Dzie-
wiąta Praca Heraklesa, oraz sfer – obszarów boskiej aktywności: Niebo, 
Ziemia, Morze, Świat, Podziemia.

Mam nadzieję, że moja książka okaże się na tyle ciekawa i inspirująca, 
iż czytelnicy zechcą ją mieć w swoich zbiorach. I że u wielu z nich jej lek-
tura wywoła tak wielkie zdumienie i zachwyt, jakiego ja miałam szczęście 
doświadczyć, zagłębiając się w cudowne tajemnice mitologii greckiej… 

Hanna Furgo



Hera Campana,  
rzymska kopia greckiego 

posągu z okresu 
hellenistycznego,  

marmur, 1. poł.
II w n.e. (?)
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Hamadriady
(gr. Hamadryades) →Nimfy
wnuczki:  Orejosa
córki:  Oksylosa i Hamadryas

życiorys: Oksylos popełnił wielką zbrodnię zarówno wobec praw 
boskich, jak i ludzkich, poślubiając własną siostrę. Ale zrobił to podobno 
z powodu wielkiej miłości do Hamadryas. Zapewne dlatego któryś z wiel-
kich bogów ochronił ich przed karą. Podobno była to →Afrodyta, bogini 
Miłości, wzruszona siłą ich uczucia. Z tego związku urodziło się aż osiem 
córek. Stały się one Nimfami Drzew. Nosiły imiona: Ajgeros, Ampelos, 
Balanos, Chrysopeleja, Karya, Krania, Morea, Ptelea i Syke. Przypominały 
nazwy drzew – dębu, orzecha, morwy, krzewu winnego, drzewa figowego 
itd. Mówiono o nich, że są istotami pośrednimi między bóstwami a ludźmi. 
Ale mówiono też, że Hamadriady rodziły się wraz z drzewami, w któ-
rych mieszkały (to druga wersja ich pochodzenia) i umierały wraz z nimi. 
Kochały i chroniły drzewa przed ludźmi i ich siekierami, błagając o litość 
lub karząc.

Hamadriady w mitach

 Erysichton:  Był synem króla tesalskiego, Triopasa. Gwałtowny i popę-
dliwy, nie miał szacunku dla nikogo, nawet dla bogów. Pewnego dnia 

postanowił ściąć prastary święty gaj poświęcony →Demeter. Bogowie pró-
bowali go od tego odwieść, zsyłając mu liczne ostrzeżenia. Hamadriady 
osłaniały drzewa własnymi ciałami i błagały go o litość, lecz on nie miał 
zamiaru odstąpić od swego zamiaru. Wtedy to Demeter zesłała na niego 
straszliwe uczucie głodu, którego nic nie mogło zaspokoić. Uczyniła to przy 
pomocy przerażającej →Limos, bogini Głodu, która od tej chwili stała się 
nieodłączną towarzyszką Erysichtona. Była z nim dzień i noc, nie dając 
mu spać. Ciągle domagała się większej ilości pokarmu, wywołując u niego 
potworny głód, zabijający wszelkie inne ludzkie uczucia. Córka Erysichtona, 
→Mestra, próbowała mu pomóc w zdobyciu pożywienia, ale okazało się to 
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zadaniem ponad ludzkie siły. W końcu Erysichton przejadł cały swój mają-
tek, a na koniec, ogarnięty szałem, pożarł sam siebie.

 Arkas:  Chrysopeleja, Hamadriada, zamieszkiwała dąb rosnący 
w Arkadii. Pewnego dnia Arkas, świetny myśliwy, polując w tej oko-

licy zobaczył, że wezbrany wiosenny potok podmył korzenie drzewa, któ-
remu groziło przewrócenie. Przerażona tym Nimfa błagała go, aby rato-
wał jej drzewo. Arkas zbudował groblę, odwrócił prąd potoku i ocalił dąb. 
Wówczas wdzięczna Chrysopeleja oddała się mu i urodziła Arkasowi dwóch 
synów:  Elatosa i Afejdasa, protoplastów szczepu arkadyjskiego i po ojcu 
władców Arkadii.

 Rojkos:  Pewnego razu młodzieniec ten zauważył, że stary, wielki dąb 
przechylił się i może w każdej chwili runąć. Wówczas posłał swoich 

niewolników, aby podparli drzewo. Uratował w ten sposób nie tylko drzewo, 
ale i mieszkające w nim Hamadriady. Wdzięczne boginki obiecały spełnić 
jedno jego życzenie. Wówczas rojkos poprosił je o ich miłość, a one nie 
miały nic przeciwko temu. Ostrzegły jednak młodzieńca, że jeśli zostaną 
jego kochankami, nie wolno mu będzie ich zdradzić. Młodzieniec nie prze-
jął się zbytnio tym ostrzeżeniem i wkrótce zdradził Nimfy. One zaś wysłały 
do niego pszczołę, która ugryzła go w oczy i pozbawiła wzroku. Taka była 
kara Hamadriad za niewierność.

Hamadriady w sztuce

malarstwo

• „Hamadriada i Satyr” – John William Waterhouse (1849–1917); ol., pł.; zbiory prywatne

muzyka

• „Hamadryady” – Adolphe Adam (1803–1856); 1840; balet – intermezzo muzyczno-taneczne

literatura

• „Hymn do Afrodyty” – „Hymny homeryckie”; zbiór z Viii–Vi w. p.n.e.
• „Hymn na Delos” – Kallimach z Kyreny; poeta; iii w. p.n.e.
• „Bukoliki” – Wergiliusz; rzymski poeta; i w. p.n.e.
• „Metamorfozy” – Owidiusz; rzymski poeta; i w. p.n.e./i w. n.e.
• „Fasti. Kalendarz poetycki” – Owidiusz,  

rzymski poeta, i w. p.n.e./i w. n.e.
• „Dionysiaca” – Nonnos z Panopolis; grecki  

poeta epicki; iV/V w. n.e.



282 LEKSYKON KOBIET W MITOLOGII GRECKIEJ

Hera

Hera
(gr. Hēra; łac. Iuno, Junona)  
– bogini Kobiet, Małżeństwa i Łożnicy
wnuczka:  Uranosa i Gai – Matki Ziemi
córka:  Kronosa i Rei
siostra:  Hadesa, Posejdona, Zeusa, Demeter i Hestii
żona:  Zeusa
matka:  Aresa, Hefajstosa, Hebe, Ejlejtyi

wygląd: Kobieta dojrzała, o majestatycznej, surowej urodzie i dość 
pełnych kształtach. Ubrana w długie, fałdziste szaty, zawsze w pełnej 
dostojeństwa pozie. Na głowie ma diadem z gwiazd. Chętnie objeżdża swoje 
ziemskie i niebiańskie królestwo rydwanem zaprzęgniętym w pawie, powo-
żonym przez boginię →Iris. Kiedy zasiada na tronie, trzyma w jednej ręce 
owoc granatu, symbol płodności, a w drugiej berło z kukułką.

atrybuty: paw, bocian, kukułka, nieśmiertelnik, owoc granatu (sym-
bol płodności), lilia

życiorys: Podobnie jak jej rodzeństwo, została zaraz po urodzeniu 
połknięta przez swego ojca, Kronosa, bojącego się, że któreś z dzieci odbie-
rze mu władzę. Dzięki mądrości i przebiegłości bogini →Metis, sprytny Zeus 
zmusił Kronosa do wyplucia połkniętych dzieci (podano mu do wypicia spe-
cjalne zioła). Bogini →Rea ukryła Herę na końcu świata pod opieką Okeanosa 
i →Tethys. W Argolidzie opiekowały się nią Nimfy: Akraja, Eubeja i Pre-
symna, córki Asteriona, boga-rzeki. I musiały być czułymi opiekunkami, 
gdyż bogini zawsze o nich pamiętała i okazywała im wdzięczność. Później 
Hera ukrywała się na wyspie Eubei, która odtąd do niej należała. Wychowa-
niem młodej bogini zajmował się również heros Temenos, syn Pelasgosa, 
a jej piastunkami były →Hory. I to właśnie na Eubei zakochany Zeus naj-
pierw uwiódł Herę, przybierając postać kukułki, a potem porwał ją i poślu-
bił. Podobno ich gody odbyły się na górze Kitajron w Beocji lub na Idzie we 
Frygii (Homer, „Iliada”). Ale również wiele innych miejsc szczyciło się tym, 
że w nich właśnie odbyły się owe słynne zaślubiny. Gośćmi boskiej pary byli 
wszyscy bogowie, którzy obdarowali nowożeńców wspaniałymi prezen-
tami. Zaproszone zostały również pomniejsze bóstwa, a nawet niektórzy 
śmiertelnicy. Najwspanialszy prezent Hera otrzymała od Gai – Matki Ziemi. 
Były to jabłonie rodzące złote owoce (lub wedle innej wersji – złote jabłka), 
zasadzone później w ogrodzie Hery, a oddane pod opiekę →Hesperyd, Atlasa 
i smoka Ladona.
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Najwięcej czasu zajmowało Herze pilnowanie boskiego męża, Zeusa, 
który ustawicznie uganiał się za boginiami, boginkami i kobietami śmier-
telnymi. Starała się, niestety bezskutecznie, zapobiec tym miłostkom lub 
choćby tylko narodzinom dzieci z tych związków. Za to prawie bezkarnie 
prześladowała później porzucone kochanki Zeusa i ich dzieci. Awantury, 
które Hera urządzała mężowi z powodu jego licznych zdrad, słynne były 
w całym Świecie, ale jednak małżonkowie zawsze się w końcu godzili.

Aby zatrzymać jak najdłużej zainteresowanie Zeusa swoją osobą, Hera 
bardzo dbała o urodę i wygląd. Regularnie też kąpała się w strumieniu 
Kanatos koło Argos, w ten sposób co roku odnawiając swoje dziewictwo. 
Czasami pożyczała też od →Afrodyty jej cudowną opaskę, dodającą noszą-
cej ją kobiecie urody, wdzięku i seksapilu. Chciała w ten sposób rozbudzić 
ponownie pożądanie Zeusa i osłabić jego wolę.

Mimo że Hera nigdy nie zdradziła Zeusa, znaleźli się śmiałkowie, któ-
rzy starali się ją podstępnie uwieść: gigant Porfyrion, a także śmiertelnicy 
Endymion, Efialtes i Iksjon, za co zostali przez Zeusa okrutnie ukarani.

charakterystyka: Najpotężniejsza bogini grecka, dzierży wraz 
z Zeusem władzę nad Niebem, Ziemią, bogami i ludźmi. Należy do czwar-
tego pokolenia →Bogów i Bóstw Hellady i pierwszego pokolenia →Bogów 
Olimpijskich – jest jedną z „wielkiej dwunastki”. Bardzo wszechstronna – 
czczona m.in. jako opiekunka małżeństwa, łożnicy, kobiet i żon, położnic, 
młodzieży, a także ogniska domowego. Patronuje też królom i ich króle-
stwom. Jej kult sięga czasów przedhelleńskich. Homer nazywa ją „wolooką 
czcigodną Herą”. Często bywała gwałtowna, złośliwa, kłótliwa i zawistna, 
zwłaszcza wobec kobiet, a także okrutna i mściwa. Nie interesowały jej losy 
ludzi, często wręcz pogardzała śmiertelnikami, podobnie zresztą jak pozo-
stali Bogowie Olimpijscy. Brała udział w walce Bogów Olimpijskich z Tyta-
nami (Tytanomachia) i Gigantami (Gigantomachia).

poświęcano jej: krowy i kozy
miejsca kultu: Znajdowały się w każdym skupisku ludzkim. Najbar-

dziej znane:
• Samos – kilka jej świątyń, najstarsza z VIII w. p.n.e.
• Perachora, nad Zatoką Koryncką – dwie świątynie: Hera Akraia (Pani 

Przylądka) i Hera Limenia (Pani Portu) – VIII w. p.n.e.
• Argos – główna świątynia poświęcona Herze – Herajon
• Olimpia – najsłynniejsza świątynia Świętego Gaju, starsza od świątyni 

Zeusa
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• Między Argos a Mykenami – świątynia zwana „Herajonem 
Argiwskim” – VIII w. p.n.e.

• Mykeny, Sparta, Samos, Ateny, Korynt, Posejdonia (Paestum)
• Heraja – miasto Hery w zachodniej Arkadii, nad rzeką Ajfelos, 

słynące z pięknych świątyń, szczególnie świątyni Hery (opisuje ją 
Pauzaniasz).
święta ku jej czci: Najsłynniejsze z nich to Heraje, najbardziej uro-

czyście obchodzone co pięć lat w Argos. W jej wspaniałej świątyni – Hera-
jonie, stał posąg bogini dłuta Polikleta, wykonany z chryzelefantyny. Do 
tej świątyni dążyli w uroczystej procesji Argejczycy, składali hekatombę 
(sto sztuk bydła, później nazywano tak też każdą większą liczbę składanych 
ofiar), spożywali ucztę ofiarną. Na zakończenie uroczystości na stadionie 
odbywały się igrzyska.

* W Olimpii co pięć lat organizowano ku czci bogini igrzyska dziewcząt. 
Brały one udział w zawodach ubrane w krótkie chitony, z rozpusz-

czonymi włosami. Nagrodą za zwycięstwo była gałązka oliwna i kawałek 
pieczeni ze zwierząt złożonych bogini w ofierze. Igrzyska te ustanowił 
podobno Pelops, kiedy udało mu się wreszcie zdobyć rękę pięknej Hippoda-
mei. Wedle innej wersji ustanowiła je →Hippodameja.

W całej Grecji odprawiano też uroczystości ku czci słynnych zaślubin 
Zeusa i Hery – hierogamie. Pomysł ustanowienia tych świąt podsunął Herze 
heros beocki, Alalkomeneus. Posąg bogini przystrajano w uroczystą szatę 
ślubną, obnoszono go po całym mieście, a następnie wnoszono do świątyni 
i składano w specjalnie przygotowanym małżeńskim łożu.

Również w całej Grecji jeden z miesięcy roku, zwany Gamelion, uzna-
wano za miesiąc „weselny”. Wtedy to najchętniej zawierano związki mał-
żeńskie, a urządzane wesela nawiązywały do hierogamii Zeusa i Hery.

sprzyja: Argonautom, Tetydzie, Achillesowi, Grekom pod Troją, 
Menelaosowi, Hippodamei i Pelopsowi.

prześladuje: Przede wszystkim liczne kochanki Zeusa i zrodzone 
z tych związków dzieci (m.in. →Semele i Dionizosa, →Leto, →Io i Epafosa, 
→Ino, →Lamię), szczególnie zażarcie Heraklesa i Parysa, oraz Trojańczyków.
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Hera w mitach
Nie ma własnych, dużych mitów, jest natomiast ważną postacią wielu 
opowieści.

 Bunt przeciw Zeusowi:  Wszechwładza Zeusa bardzo denerwowała 
większość Bogów Olimpijskich, postanowili więc go obalić. Uczest-

nikami buntu byli Hera, Posejdon i Apollon. Pojmali oni Zeusa, związali 
go i uwięzili. Nereida →Tetyda, przewidując przyszłe kłopoty spowodo-
wane walką o władzę między nimi, wezwała na pomoc sturękiego, pięć-
dziesięciogłowego olbrzyma Briareusa (jednego z Hekatonchejrów), który 
uwolnił Zeusa. Za uczestnictwo w tym spisku Hera została powieszona za 
ręce na złotych bransoletach na Niebie, z kowadłami zawieszonymi na 
stopach. Zeus uwolnił ją dopiero wtedy, gdy przysięgła, że więcej się nie 
zbuntuje. Natomiast Posejdon i Apollon zostali wygnani z Olimpu i musieli 
przez dziesięć lat pracować u króla Troi, Laomedonta, budując mury wokół 
miasta.

 Chloris:  To jeden z najpiękniejszych mitów greckich. Zmęczona pogo-
niami za mężem i wiecznymi intrygami na Olimpie Hera schroniła 

się w pięknych ogrodach boginki →Chloris. Pragnąc pocieszyć i ukoić nerwy 
bogini, Chloris poradziła jej, aby zerwała najpiękniejszy kwiat z jej ogrodu 
i przytuliła go do łona. Hera tak zrobiła – i stała się brzemienna. W ten spo-
sób został podobno poczęty Ares, więc dwie kobiety spłatały Zeusowi figla. 
Jednak wystraszona Hera, bojąc się gniewu Zeusa, starała się ukryć ten fakt 
przed Gromowładnym. Wydawałoby się, że dziecko poczęte w tak niezwy-
kły sposób bogini będzie kochać najmocniej, lecz Ares był przez nią jeszcze 
bardziej lekceważony i zaniedbywany niż jej pozostałe dzieci. Niektórzy 
mówili, że Hera w istocie bardzo kochała Aresa, ale strach przed Zeusem 
był silniejszy niż miłość do dziecka.

 Io:  Córka Melii i Inachosa, boga rzecznego, a więc wnuczka Oke-
anosa, była w Argos kapłanką Hery Argiwskiej. Do jej zadań należało 

przede wszystkim wyglądać tak samo jak Hera. Zapewne właśnie dlatego 
Zeus zakochał się w niej. A gdy Hera dowiedziała się o nowym romansie 
boskiego małżonka, Zeus zamienił →Io w śnieżnobiałą jałówkę, aby ukryć 
ją przed gniewem żony. Ale sprytna Hera zmusiła Gromowładnego, aby 
podarował jej to piękne zwierzę. Tak więc Io stała się jej więźniem. Straż-
nikiem Io został stuoki Argos. A kiedy Hermes na rozkaz Zeusa uwolnił 
dziewczynę, Hera nasłała na Io-jałówkę złośliwego gza, który zamienił jej 
życie w piekło. Uciekając przed nim, Io przemierzała Azję i Afrykę. W końcu 
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odzyskała swoją postać w Egipcie, gdzie urodziła syna, Epafosa. Ale i jego 
Hera porwała. Po odzyskaniu syna Io została królową Egiptu.

 Tejrezjasz:  Zeus i Hera wiedli spór o to kto, kobieta czy mężczyzna, 
ma więcej rozkoszy podczas igraszek miłosnych. Zeus bowiem upar-

cie twierdził, że bezustannie zdradza Herę jedynie z poczucia obowiązku, 
aby spłodzić nowych, wspaniałych herosów, sam zaś nie ma z tego żadnej 
przyjemności. Zwrócili się więc oboje o wydanie ostatecznego werdyktu 
w tej sprawie do Tejrezjasza, mężczyzny, który swego czasu był kobietą. 
Ten stanowczo stwierdził, że nieporównanie większą przyjemność pod-
czas stosunku seksualnego ma kobieta. Rozzłoszczona Hera odebrała nie-
szczęsnemu Tejrezjaszowi wzrok, Zeus jednak obdarzył go w zamian czymś 
o wiele wspanialszym – wzrokiem wewnętrznym, darem wieszczenia. Tejre-
zjasz został najbardziej znanym wieszczem starożytnej Hellady. Oprócz tego 
Zeus podarował mu też długowieczność – Tejrezjasz żył przez kilka ludzkich 
pokoleń. Ale mówiono również, że Hera odebrała mu wzrok, ponieważ zoba-
czył ją kąpiącą się nago (a w jeszcze innej wersji to →Atena pozbawia Tejrezja-
sza wzroku za to właśnie przewinienie).

 Jazon i Argonauci:  To Hera doprowadziła do słynnej Wyprawy Argo-
nautów z Jazonem na czele po Złote Runo. Ukrytym celem bogini 

było ukaranie króla Jolkos, Peliasa, który zabił kobietę imieniem →Sidero 
u stóp jej ołtarza. Hera nie mogła własnoręcznie zabić człowieka, który ją 
rozgniewał, bo zabraniały jej tego odwieczne prawa. Toteż podobnie jak 
inni bogowie w takich sytuacjach posłużyła się ludźmi, by dokonać zemsty. 
Było to przedsięwzięcie bardzo zawikłane, a jego realizacja trwała długie 
lata. Herę z zapałem wspierały boginie Afrodyta i Atena, zaciekawione jej 
intrygą. I tak, młody Jazon miał narazić się Peliasowi, gdy zażądał od niego 
zwrotu korony Jolkos, należnej mu po ojcu. Pelias miał skłonić Jazona do 
urządzenia niebezpiecznej wyprawy do dalekiej Kolchidy. Jazon musiał tam 
popłynąć na statku Argo z pięćdziesięcioma towarzyszami, zdobyć Złote 
Runo i wrócić do Jolkos. Tam czarodziejka →Medea, którą zabrał ze sobą 
z Kolchidy i poślubił, miała spowodować straszną śmierć Peliasa i w ten 
sposób uczynić zadość pragnieniu Hery. Po śmierci Peliasa Hera przestała 
interesować się zarówno losami Jazona, jak i Medei, którzy wykonując jej 
plany, musieli złamać wiele boskich i ludzkich praw. I teraz, całkowicie osa-
motnieni, mieli za to drogo zapłacić.

 Konkurs piękności:  Kiedy Zeus i Posejdon zdecydowali się wydać 
piękną Nereidę →Tetydę za śmiertelnika Peleusa, na ich ślub przybyli 
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wszyscy bogowie i bardzo wielu ludzi. Nie zaproszono tylko bogini Niezgody 
→Eris. Jednak podczas uczty weselnej zjawiła się i ona. Rzuciła na stół bie-
siadny złote jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”. O prawo do jego posiada-
nia kłóciły się boginie Hera, →Atena i →Afrodyta. Na rozkaz Zeusa Hermes, 
boski posłaniec, wybrał na sędziego w tym sporze młodego Trojańczyka 
Parysa. Ten przyznał zwycięstwo Afrodycie, która obiecała mu w zamian 
miłość najpiękniejszej kobiety świata, →Heleny. Atena proponowała Pary-
sowi wielkie zwycięstwa w bitwach i mądrość, a Hera władzę nad światem. 
To z powodu tej właśnie decyzji Parysa Hera stała się największym jego wro-
giem, a Troja została całkowicie zniszczona podczas Wojny Trojańskiej.

 Side:  Piękna małżonka myśliwego Oriona była na tyle nierozsądna 
i zarozumiała, by przechwalać się, że jest piękniejsza i bardziej dostojna 

niż sama Hera. Rozgniewana bogini strąciła Side do Tartaru, na pobyt w któ-
rym skazywano tylko największych grzeszników i nikczemników.

 Rodope i Hajmos:  Król i królowa Tracji byli bardzo szczęśliwym mał-
żeństwem. Obojgu jednak brakowało rozsądku i umiaru. Uważali 

się bowiem za tak doskonałych ludzi i doskonałe małżeństwo, że z pew-
nością pod każdym względem przewyższali Zeusa i Herę. Uznali również, 
że →Rodope jest znacznie piękniejsza od Hery. W związku z tym nakazali 
swoim poddanym oddawać sobie boską cześć. W końcu zagniewana Hera 
namówiła Zeusa, aby zamienił ich w dwie góry, obdarzone ich imionami.

 Gerana:  Piękna królowa Pigmejów uważała, że jej uroda może zaćmić 
piękno wielkich bogiń. Bardzo to rozgniewało Herę, która zamieniła 

ją w żurawia.

 Antygona:  Ta Antygona była córką króla Troi, Priama. I choć wszy-
scy członkowie trojańskiego rodu królewskiego obdarzeni byli wielką 

urodą, Antygona była z nich najpiękniejsza. Szczególnie szczyciła się swo-
imi niezwykle długimi włosami. A boska Hera miała wielką słabość do pięk-
nych włosów i uważała, że jej własne są najpiękniejsze. Dlatego też, słysząc 
przechwałki Antygony, bogini zamieniła jej włosy w kłębowisko węży. Zroz-
paczoną dziewczynę litościwi bogowie przemienili w bociana, wielkiego 
wroga węży.

 Cynyras:  Był królem Asyrii i szczęśliwym posiadaczem kilku bardzo 
urodziwych, ale niezbyt mądrych córek. Ich przechwałki na temat 

własnej urody tak rozgniewały Herę, że zamieniła je… w kamienne stopnie 
wiodące do jej świątyni. Była później bardzo wzruszona rozpaczą ich ojca, 
ale raz rzuconego przekleństwa nie dało się już cofnąć.
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 Alalkomeneus:  Rozgoryczona wiecznymi zdradami męża Hera 
poszła pewnego razu do herosa Alalkomeneusa, mieszkającego 

w Beocji. Był on opiekunem i wychowawcą Ateny. Musiał więc być człowie-
kiem mądrym i światłym. Płacząc, bogini wyznała mu, że dość ma już miło-
stek Zeusa i chciałaby położyć im kres. Heros doradził jej, aby urządziła 
uroczystości, które przypomną Gromowładnemu o zawartych przez niego 
ślubach i o jego obowiązkach małżeńskich. W tym celu powinna kazać zro-
bić swój posąg z drewna dębowego, który miał być obnoszony w uroczystym 
orszaku powtarzającym ceremonię zaślubin. Posąg odświętnie ubierano 
i składano w łożu. Obrzęd ten, zwany hierogamią, symbolizował odnowie-
nie i odświeżenie boskiego związku małżeńskiego Hery i Zeusa.

 Kitajron:  Ale Pauzaniasz opowiadał tę historię nieco inaczej. To 
Zeus, zmartwiony kolejną awanturą Hery i jej wyjazdem na Eubeę, 

udał się do miasta Plateje, do mądrego króla Kitajrona. Zapytał władcę, 
jak ma sobie poradzić z własną żoną, jak ją nakłonić do powrotu na Olimp. 
I Kitajron kazał mu złożyć na wozie kobiecą rzeźbę, przykryć ją, obwozić 
po mieście i ogłaszać, że Zeus zaślubi nową żonę, młodziutką Plataję, córkę 
boga-rzeki, Asoposa. Hera błyskawicznie się o tym dowiedziała i ruszyła 
do Platejów. Zerwała z wozu zasłonę i zamiast pięknej dziewczyny zoba-
czyła drewnianą kukłę. Bardzo ją to ucieszyło i rozbawiło. Pojednani mał-
żonkowie wrócili na Olimp. Natomiast Platejczycy ustanowili nowe święto, 
mające uświęcić te wydarzenia. Nazwano je Dedala, Święta Posągów. Były 
Małe i Duże Święta Posągów – jedne co sześć lat, a drugie co sześćdziesiąt. 
Ale sam Pauzaniasz miał spore wątpliwości co do prawdziwości tych liczb. 
W tak wielkich, świętych uroczystościach obowiązywały na ogół znacznie 
krótsze odstępy czasu. Dedala były bardzo krwawe, palono na nich żywcem 
mnóstwo zwierząt. Brali w nich udział z początku sami Platejczycy, a póź-
niej również mieszkańcy niemal całej Beocji.

 Lamia:  Była jedyną córką króla Belosa, siostrą m.in. Ajgyptosa i Dana-
osa. Zeus tak się zachwycił jej urodą, że uczynił z niej swą kochankę 

– związek ten trwał co najmniej kilka lat. Wiadomo bowiem, że →Lamia uro-
dziła Zeusowi kilkoro dzieci. Jednak każde z tych dzieci Hera zaraz po ich 
narodzinach dusiła. Zeus zdawał się tego nie zauważać i w żaden sposób 
nie próbował ochraniać swoich dzieci, pozwalając Herze na bezkarne ich 
zabijanie. W końcu Lamia oszalała z rozpaczy, uciekła z pałacu i skryła się 
w ciemnej jaskini górskiej. Wkrótce zaczęła z niej wychodzić nocą i pory-
wać dzieci innych matek. Zabijała je i zjadała, mając zapewne nadzieję, 
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że w ten sposób ukoi swój ból. Jej zbrodnie stały się tak straszne i tak częste, 
że w końcu zesłano ją do Hadesu, gdzie została jednym z bytujących tam 
bóstw-potworów. W dalszym ciągu wychodziła nocą na Ziemię, porywała 
dzieci i pożerała je. Jednak Hera wciąż jeszcze niesyta była zemsty, dlatego 
też, zapewne dzięki pomocy boskiego Hypnosa, odebrała Lamii możliwość 
snu. Była to kara tak straszna, że w końcu Zeus zlitował się nad kochanką 
i umożliwił jej wyjmowanie oczu z głowy i wkładanie ich do specjalnego 
naczynia po to, by mogła choć trochę odpocząć.

 Córki Pandareosa:  →Aedon, Kleotera i Merope były córkami króla 
Miletu, Pandareosa, który dla zaspokojenia ich zachcianki okradł 

i okłamał samego Zeusa, zabierając z jego świątyni na Krecie Złotego Psa. Gro-
mowładny zabił go i przy okazji jego żonę, Harmotoe. Ich córki, pozbawione 
opieki, zostały na świecie zupełnie same. Afrodyta, Artemida, Atena i Hera 
postanowiły zaopiekować się nimi. Była to sytuacja zupełnie niezwykła, gdyż 
boginie te ustawicznie ze sobą walczyły. Szczególnie Hera była wobec pozo-
stałych pełna pogardy. A jednak tym razem postanowiły działać wspólnie, 
i to dla dobra jakichś trzech śmiertelniczek. Boginie karmiły dziewczęta, 
uczyły je wielu pożytecznych rzeczy, obdarzyły urodą i wdziękiem. A potem 
udały się na Olimp, by prosić Zeusa o pomoc w korzystnym wydaniu ich za 
mąż. Ale w tym czasie →Harpie na rozkaz Zeusa porwały dziewczęta i oddały 
je →Eryniom, które uczyniły z nich swoje niewolnice w Hadesie. Boginie nie 
mogły już nic więcej zrobić dla swoich podopiecznych.

 Semele:  Piękna królewna, córka Kadmosa i →Harmonii, została ulu-
bioną kochanką Zeusa i stała się brzemienna. Rozwścieczyło to Herę, 

która postanowiła ją zniszczyć. Zeszła więc na Ziemię, przybierając postać 
staruszki, i wystarała się o pracę na dworze Kadmosa. Dzięki temu mogła 
przebywać nieustannie obok →Semele. Starała się wzbudzić w dziewczy-
nie wątpliwość, czy istotnie jej kochanek jest wielkim bogiem, jak twierdzi. 
Namawiała ją, aby zmusiła go do ukazania się jej w „całym majestacie wła-
dzy”. Kiedy więc zakochany Zeus przysiągł na wody →Styks, że spełni jedno 
życzenie Semele, ta poprosiła go właśnie o to. Zrozpaczony Zeus, wiedząc, 
że w ten sposób doprowadzi do śmierci ukochanej, usiłował ją przekonać, 
aby cofnęła swoje życzenie. Ale ona była nieugięta. Ostatecznie więc Zeus, 
nie mogąc złamać przysięgi, ukazał się jej w majestacie władzy, w ogniu 
tak silnym, że brzemienna dziewczyna spłonęła. Boski Hermes zdołał urato-
wać dziecko, wyrywając je z brzucha płonącej kobiety i… zaszywając w udzie 
Zeusa. Dionizos, syn Semele, również był bardzo okrutnie prześladowany 
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przez Herę. W końcu jednak dołączył do „wielkiej dwunastki” Bogów Olim-
pijskich jako bóg Wina i Dzikiej Natury.

 Kydippe:  Była kapłanką bardzo oddaną swojej bogini, Herze. Pewnego 
razu odważyła się poprosić swoją boginię, by dała jej dwóm synom 

to, co jest na świecie najpiękniejsze i najważniejsze. Zrobili oni bowiem coś, 
co pozwoliło ich matce na czas dotrzeć do świątyni bogini i odprawić tam 
konieczne modły i uroczystości. Ponieważ zabrakło wołów, sami zaprzę-
gli się do wozu i zaciągnęli swoją matkę do miasta. Równie wzruszona jak 
Kydippe bogini Hera zesłała na obu młodzieńców słodki sen, z którego już 
się nie obudzili. Bogowie bowiem byli zdania, że największym szczęściem 
dla każdego człowieka jest śmierć w młodym wieku.

 Herakles:  To najbardziej znienawidzony przez Herę śmiertelnik, 
najukochańszy nieślubny syn Zeusa, który może właśnie dzięki jej 

nienawiści został największym herosem Hellady. Bogini prześladowała go, 
jeszcze zanim się narodził – usiłowała nie dopuścić do porodu, a w każdym 
razie znacznie go opóźniła. Na skutek tego Herakles nie został wielkim kró-
lem, tak jak planował to Zeus, lecz na wiele lat stał się niewolnikiem Eury-
steusa, króla Argolidy. We wszystkich jego bohaterskich poczynaniach Hera 
usilnie mu przeszkadzała, aby uniemożliwić ich wykonanie i doprowadzić 
Heraklesa do zguby. W końcu jednak, po strasznej śmierci Heraklesa i prze-
niesieniu go na Olimp, musiała go zaakceptować.

* Historie Rodope i Hajmosa, Gerany, Antygony i córek Cynyrasa 
utkała na swoim gobelinie boska Atena podczas konkursu tkackiego 

z →Arachne.

Przydomki Hery 
Określają zakres władzy bogini, jej możliwości i umiejętności.

• Ajgofagos – Pożerająca Kozy. Tak nazywano ją tylko w Lakonii, w jej 
stolicy, Sparcie. Tu właśnie, po pokonaniu uzurpatora Hippokoona, 
Herakles złożył Herze na ofiarę kozę (nie miał żadnego innego zwie-
rzęcia) w podzięce za to, że nie przeszkadzała mu w walce i pozwoliła 
odnieść zwycięstwo.

• Akraja – Opiekunka Wzgórz, Szczytów
• Anteja – Kwietna
• Argoja – Opiekunka Statku Argo
• Boopis – Wolooka
• Gamelia – Opiekunka Małżeństw
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• Henioche – Powożąca Rydwanem
• Nimfeja – Panna Młoda
• Pais – Dziewczyna, Dziewica
• Partenos – Dziewica
• Prodromia – Biegnąca na Czele
• Teleja – Zamężna, Opiekunka Małżeństw

Hera (Junona) w sztuce

rzeźba

• „Hera z Samos” – rzeźba; marmur;  
ok. 560 p.n.e.; Paryż, Musée du Louvre

• „Gigantomachia” – płaskorzeźba ze skarb-
ca Syfnijczyków w Delfach; ok. 525 p.n.e.

• „Zaślubiny Zeusa i Hery” – płaskorzeźba 
na metopie ze świątyni w Selinuncie;  
ok. 470 p.n.e.; marmur i wapień; Palermo, 
Museo Archeologico Nazionale

• „Zeus i Hera” – relief z Herajonu  
w Selinuncie; ok. 450 p.n.e.

• „Głowa Hery” – rzeźba z Herajonu 
w Argos; ok. 420 p.n.e.; Ateny, Narodowe 
Muzeum Archeologiczne

• „Hera Farnese” – rzymska kopia rzeźby 
greckiej z V w. p.n.e.; głowa, marmur; 
Neapol, Museo Archeologico Nazionale

• „Hera Barberini” – rzymska kopia rzeźby 
greckiej z V w. p.n.e., Watykan, Musei 
Vaticani

• „Hera” – rzymska kopia greckiego posągu; 
Watykan, Musei Vaticani

• „Bogini Hera” – rzymska kopia greckiego 
posągu (głowa); IV w. p.n.e.; Rzym, Museo 
Nazionale Romano

• „Hera” – płaskorzeźba na fryzie Ołtarza 
Pergamońskiego; 180–160 p.n.e., Berlin, 
Pergamonmuseum

• „Bogini Junona” – odlew pełny ze sre-
bra (popiersie); okres hellenistyczny; 
Warszawa, Muzeum Narodowe

• „Hera Ludovisi” – głowa z marmuru; 
rzymska kopia z I w. p.n.e.; Rzym, Museo 
Nazionale Romano

• „Junona” – Michel Anguier (1612–1686); 
1652; brąz; USA, Maryland, Walters Art 
Museum

malarstwo

Do naszych czasów zachowało się ponad sto malowideł na wazach przedstawiających Herę.

• „Zeus i Hera z Horami” – malowidło 
na wazie; ok. 570 p.n.e.; Paryż, Musée 
du Louvre

• „Tezeusz niosący Herę” – malarz Euthy-
mides; mal. czerwonofigurowe na amfo-
rze; ok. 510 p.n.e.; Monachium, Staatliche 
Antikensammlungen

• „Hera i Prometeusz” – mal. czerwono-
figurowe na wazie; 480–470 p.n.e.; Mona-
chium, Staatliche Antikensammlungen

• „Hera” – mal. czerwonofigurowe na wazie 
z Paesente; ok. 465 p.n.e.; Nowy Jork, 
Metropolitan Museum of Art

• „Powstanie Drogi Mlecznej” – Jacopo  
Tintoretto (1518–1594); ok. 1580;  
ol., pł.; 148×165 cm; Londyn, National 
Gallery

• „Atena, Wenus i Juno” – Hans von Aachen 
(1552–1615); 1593; ol., pł.; 54×67 cm; 
Boston, Museum of Fine Arts
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Hydra Lernejska
→Potworzyce
wnuczka:  Tartaru i Gai; Chrysaora i Kalliroe
córka:  Tyfona i Echidny
siostra: ◉  Cerbera, psa, strażnika wrót Hadesu
 ◉  Chimery (zabitej przez Bellerofonta)
 ◉  Fai, dzikiej świni z Krommyon (zabitej przez Tezeusza)
  ◉  Ladona, smoka strzegącego Ogrodu Hesperyd (zabitego 

przez Heraklesa)
 ◉  Lisa Teumezyjskiego (?) (zamienionego w kamień przez Zeusa)
 ◉  Lwa Nemejskiego (zabitego przez Heraklesa)
 ◉  Orła nękającego Prometeusza (zabitego przez Heraklesa)
  ◉  Ortrosa, psa-potwora należącego do Geryona (zabitego 

przez Heraklesa)
 ◉  Sfinks (zabitej przez Edypa)
 ◉  Skylli (?) (zabitej przez Heraklesa)
 ◉  Smoka strzegącego Złotego Runa

wygląd: Potwór, który miał ciało gigantycznego węża i dziewięć głów.
życiorys: Hydra żyła na moczarach w pobliżu miasta Lerna w krainie 

Argolidy. Stanowiła śmiertelne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców 
– niszczyła ich plony, pożerała bydło i ludzi. Straszliwymi, smrodliwymi 
wyziewami zatruwała powietrze, oddychanie nimi mogło spowodować 
nawet śmierć. Była ulubienicą i wychowanką →Hery. Bogini opiekowała się 
nią, mając nadzieję, że Hydra pokona kiedyś Heraklesa. Umieściła młodą 
Hydrę nieopodal słynnego źródła →Amymone w pobliżu Argos, pod rozłoży-
stym platanem, by potwór mógł tam sobie spokojnie dorosnąć.

Mieszkańcy Argolidy próbowali pozbyć się Hydry. Ale nie można jej 
było zabić, gdyż w miejsce jednej odciętej głowy zaraz wyrastały dwie 
nowe. Mógł ją pokonać tylko nadzwyczajny człowiek. Okazał się nim Hera-
kles – była to jego Druga Praca wykonywana na rozkaz króla Eurysteusa. 
Zaatakował Hydrę płonącymi strzałami, a później zaczął kolejno odcinać 
jej głowy mieczem. Kiedy zorientował się, że odcięte głowy natychmiast 
odrastają, polecił towarzyszącemu mu bratankowi, Iolaosowi, aby przypa-
lał pochodnią rany po odciętych głowach. Wreszcie Hydra padła martwa. 
Zgodnie z radą boskiej →Ateny Herakles umoczył swoje strzały w jadowitej 
krwi Hydry, napełnił też nią bukłak. Dzięki temu mógł przez wiele lat siać 
spustoszenie wśród wrogów zatrutymi strzałami. Ale jedna z tych strzał 
ciężko raniła jego wielkiego przyjaciela i wychowawcę, Centaura Chejrona, 
a inna, którą heros zabił podstępnego Centaura Nessosa, spowodowała 
pośrednio śmierć samego Heraklesa.
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Hydra w sztuce

malarstwo

Bardzo często pojawiała się na malowidłach wazowych, przeważnie razem z Heraklesem.

• „Herakles i hydra” – mal. czerwonofigu-
rowe na wazie; 480–470 p.n.e.; Palermo, 
Museo Archeologico Nazionale

• „Herakles, Atena i hydra” – mal. czarno-
figurowe na lekycie V w. p.n.e.; Paryż, 
Musée du Louvre

• „Herakles zabijający hydrę” – Guido Reni 
(1575–1642); ok. 1620; ol., pł.; 260×192 cm; 
Paryż, Musée du Louvre

literatura

• „Narodziny bogów” – Hezjod; poeta epicki; VIII w. p.n.e. (?)
• „Herakles szalejący”, „Ion” – Eurypides; dramaturg; tragedie; V w. p.n.e.
• „Trachinki” – Sofokles; dramaturg; tragedia; V w. p.n.e.
• „Biblioteka historyczna” – Diodor z Sycylii; historyk; I w. p.n.e.
• „Eneida” – Wergiliusz; rzymski poeta; I w. p.n.e.
• „Metamorfozy” – Owidiusz; rzymski poeta; I w. p.n.e./I w. n.e.
• „Tebaida” – Publiusz Papiniusz Stacjusz; rzymski epik; I w. n.e.
• „Wędrówka po Helladzie” – Pauzaniasz; periegeta; II w. n.e.
• „De astronomia” – Hyginus; rzymski mitograf; II w. n.e. (?)
• „Biblioteka opowieści mitycznych” – Apollodor; mitograf; II w. n.e. (?)

Hygieja, Higieja
– bogini Zdrowia
wnuczka:  Apollona i Koronis; Meropsa
córka:  Asklepiosa i Epione
siostra:  Machaona, Podalejriosa, Ajgle, Akeso, Iaso, Panakei

wygląd: Młoda kobieta ubrana w długą, fałdzistą szatę, często z odsło-
niętą górną częścią ciała, z przewieszonym przez ciało dużym wężem, który 
pije mleko z trzymanej przez nią, przeważnie w lewej ręce, miseczki. Włosy 
ma z reguły upięte w wysoki kok.

życiorys: jako córka największego lekarza starożytności od dziecka 
miała do czynienia z medycyną. Szybko też stała się najbardziej zaufaną 
pomocnicą swego ojca i uosobieniem zdrowia.

miejsca kultu: Podobno była czczona w całej Helladzie, często razem 
z Asklepiosem. Pauzaniasz wspomina o miejscach jej kultu w Atenach, 
Megarze, Koryncie, Epidauros, Argos i Olimpii.
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Hygieja w sztuce

rzeźba

Antycznych posągów i rzeźb Hygiei było zapewne bardzo wiele. Stawiano je, często obok 
figur Asklepiosa, zwłaszcza tam, gdzie leczono chorych. W czasach nowożytnych, szcze-
gólnie zaś w XIX wieku, jej posągi z upodobaniem umieszczano w parkach miejscowości 
uzdrowiskowych.

• „Głowa Hygiei” – krąg Skopasa; IV w. 
p.n.e.; kopia rzymska; Ateny, Narodowe 
Muzeum Archeologiczne

• „Hygieja” – Thimoteos (?); posąg; 
IV w. p.n.e.; Ateny, Narodowe Muzeum 
Archeologiczne

• „Hygieja” – monumentalny posąg rzym-
ski; I w. n.e.; Watykan, Musei Vaticani

• „Hygieja z wężem” – płaskorzeźba  
na dyptyku z kości słoniowej;  
koniec IV w. n.e.; Liverpool, Walker  
Art Gallery

 
Antyczne rzeźby Hygiei znajdują się  
też w muzeach archeologicznych  
m.in. w Epidauros i w Nikozji.

malarstwo

• „Higieja” – Gustav Klimt (1862–1918); 1907; część fresku „Medycyna” (spłonął w 1945)

literatura

• „Wędrówka po Helladzie” – Pauzaniasz; periegeta; II w. n.e.

Hypermestra
→Danaidy
wnuczka:  Belosa i Anchinoe
córka:  Danaosa i jednej z jego żon lub kochanek
siostra:  czterdziestu dziewięciu Danaid
żona:  Lynkeusa (syna Ajgyptosa)
matka:  Abasa

życiorys: Była najmłodszą z pięćdziesięciu córek króla Libii, Dana-
osa. jako jedyna z →Danaid nie zamordowała na rozkaz swego ojca dopiero 
co poślubionego męża. Nie zrobiła tego prawdopodobnie dlatego, że była 
w Lynkeusie zakochana albo też dlatego, że nie chciała łamać jednego z naj-
świętszych boskich przykazań. Rozgniewany ojciec postanowił ukarać nie-
posłuszną córkę, która zdołała w międzyczasie ukryć męża na wzgórzach 
okalających Argos. Danaos kazał Hypermestrę uwięzić, a następnie posta-
wił ją przed sądem, żądając dla niej kary śmierci. Mieszkańcy Argos unie-
winnili ją jednak, w czym poparła ich →Afrodyta. Wówczas Hypermestra 
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wraz z Lynkeusem opuściła Argos. Po jakimś czasie wrócili do miasta. 
Wdzięczna kobieta poświęciła Afrodycie posąg i gorąco się do niej modliła, 
dziękując za ocalenie. A Lynkeus dokonał ciążącego na nim obowiązku 
zemsty rodowej – zabił Danaosa i sam został władcą Argos.

Potępiona przez własnego ojca i siostry Hypermestra zyskała jednak 
wielką przychylność bogów. Dzięki temu jej potomkowie byli sławnymi 
i wielkimi władcami, a Perseusz i Herakles należeli do największych hero-
sów mitycznej Grecji.

Hypermestra w sztuce

muzyka

• „Hypermestra” – Pier Francesco Cavalli 
(1602–1676); 1658; opera; libretto: 
Giovanni Andrea Moniglia

• „Hypermestra” – Charles-Hubert Gervais 
(1671–1744); 1717; opera; libretto: joseph 
de Lafont

• „Hypermestra” – Christoper Willibald 
Gluck (1714–1787); opera; libretto: Pietro 
Metastasio

• „Hypermestra” – josef Mysliveček 
(1737–1781); ok. 1769; opera; libretto: 
Pietro Metastasio

literatura

• „Ody nemejskie” – Pindar; poeta liryczny; VI/V w. p.n.e.
• „Pieśni” – Horacy; rzymski poeta liryczny; I w. p.n.e.
• „List Hypermestry do Lynkeusa” (ze zbioru „Heroidy”) – Owidiusz; I w. p.n.e./I w. n.e.
• „Wędrówka po Helladzie” – Pauzaniasz; periegeta; II w. n.e.
• „Fabulae” – Hyginus; rzymski mitograf; II w. n.e. (?)
Więcej: zob. →Danaidy.

Hypsipyle
wnuczka:  Dionizosa i Ariadny; Kreteusa i Tyro
córka:  Toasa i Myriny
kochanka:  jazona
matka:  Euneosa i Nefroniosa (lub Toasa 2.)

życiorys: Była córką króla wyspy Lemnos, Toasa. Miała nieszczęście 
żyć akurat wtedy, kiedy bogini →Afrodyta postanowiła dotkliwie ukarać 
kobiety z Lemnos, zapewne za zbyt małe ofiary, które jej składano, albo 
za niedostatecznie żarliwe modły. I tak, za sprawą niezadowolonej bogini, 
kobiety zaczęły wydzielać bardzo nieprzyjemną woń. A wtedy zdegustowani 
mężczyźni opuścili je i wzięli sobie zupełnie nowe, cudzoziemskie żony. 
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Tego jednak Lemnijki znieść nie mogły, więc zgodnie postanowiły wszyst-
kich mężczyzn na wyspie wymordować. Tylko Hypsipyle, wbrew złożonym 
przysięgom, nie była w stanie zabić swojego starego ojca, Toasa. Ukryła go 
więc przed kobietami, a w sprzyjających okolicznościach wsadziła do łódki 
i pomogła mu uciec z wyspy. Nieświadome zdrady kobiety wybrały ją na 
swoją królową.

Po pewnym czasie kobiety zorientowały się jednak, że życie bez męż-
czyzn nie jest takie proste. Toteż gdy do ich wyspy dobił wspaniały statek 
Argo z Argonautami na pokładzie, płynącymi do Kolchidy po Złote Runo, 
po naradzie kobiety zgodziły się na ich pobyt na wyspie. Dobrze bowiem 
wiedziały, że taka okazja więcej się nie zdarzy – pięćdziesięciu młodych, 
zdrowych i przystojnych mężczyzn miało być gośćmi w ich domach!

Argonauci, zgodnie z wolą królowej Hypsipyle i kobiet Lemnos, stali 
się zarówno ich gośćmi, jak i kochankami. W pałacu Hypsipyle zamiesz-
kał jazon i stał się ojcem urodzonych z tego związku bliźniaków. Argonauci 
przebywali na Lemnos prawdopodobnie przez rok, a do opuszczenia wyspy 
zmusił ich w końcu Herakles, który jako jedyny nie uczestniczył ponoć 
w tych lemnijskich ucztach i miłosnych igraszkach. Herosowi towarzyszyła 
zrozpaczona zdradą ukochanego Atalanta. Podobno jazon, odpływając 
z wyspy, zabrał swoich synów na pokład Argo. Później zaś ich opiekunem 
został Orfeusz, który w końcu wywiózł chłopców do Tracji. Tam zaś spotkali 
oni swojego dziadka, Toasa.

Po odejściu Argonautów zdrada Hypsipyle wyszła w końcu na jaw i kró-
lowa musiała cichcem uciekać z wyspy przed rozgniewanymi kobietami, 
które nie mogły jej darować ocalenia Toasa i złamania złożonej przysięgi. 
Uciekającą Hypsipyle złapali jednak korsarze i sprzedali jako niewolnicę 
królowi miasta Nemei w krainie Argolidy, Lykurgowi. Wkrótce oddano jej 
pod opiekę małego synka króla, Ofeltesa. Pewnego razu, gdy Hypsipyle 
spacerowała z nim po łąkach, o wskazanie źródła pitnej wody poprosili ją 
przechodzący właśnie obok wojownicy. Byli to uczestnicy słynnej Wyprawy 
Siedmiu przeciw Tebom. Kobieta odłożyła na chwilę dziecko na trawę 
i pokazała mężczyznom, gdzie mogą znaleźć wodę. jednak w tym czasie 
z trawy wypełznął wielki wąż i udusił Ofeltesa. jeden z wojowników, wiesz-
czek Amfiaraos, próbował dziecko ratować, ale bezskutecznie. Lykurg i jego 
żona, Eurydike, bardzo rozpaczali po śmierci synka i skazali Hypsipyle na 
śmierć. Obcy wojownicy się jednak za nią wstawili, tłumacząc, że nieszczę-
ście wydarzyło się wyłącznie z ich powodu. W tym też czasie przybyli do 
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Nemei dwaj synowie Hypsipyle – Euneos i Nefronios, którzy od dłuższego 
czasu szukali matki. Dzięki pomocy mądrego Amfiaraosa matka i syno-
wie rozpoznali się, a król Lykurgos uwolnił Hypsipyle i pozwolił jej odejść. 
Matka i synowie powrócili na Lemnos.

Hypsipyle w sztuce

rzeźba

jej postać pojawia się na reliefach zdobiących rzymskie sarkofagi z pierwszych wieków 
naszej ery, głównie w scenach związanych ze słynną Wyprawą Siedmiu przeciw Tebom.

malarstwo

Znamy również malowidła wazowe z jej postacią, pochodzące głównie z VI i V w. p.n.e. 
Hypsipyle ukazana jest na nich razem z jazonem lub małym Ofeltesem.

muzyka

• „Issipile” – Christoph Willibald Gluck (1714–1787); 1752; opera w trzech aktach;  
libretto: Pietro Metastasio

literatura

• „Iliada” – Homer; poeta epicki; epos; VIII w. p.n.e. (?)
• „Ody olimpijskie”, „Ody pytyjskie” – Pindar; poeta liryczny; VI/V w. p.n.e.
• „Hypsipyle” – Ajschylos; dramaturg; tragedia (niezachowana); VI/V w. p.n.e.
• „Siedmiu przeciw Tebom” – Ajschylos; dramaturg; VI/V w. p.n.e.
• „Hypsipyle” – Eurypides; dramaturg; tragedia (zachowana we fragmentach); V w. p.n.e.
• „Lemnijki” – Sofokles; dramaturg; tragedia (niezachowana); V w. p.n.e.
• „Dzieje” – Herodot; historyk; V w. p.n.e.
• „Wyprawa Argonautów po złote runo” – Apollonios z Rodos; poeta epicki; III w. p.n.e.
• „List Hypsipyle do jazona” (ze zbioru „Heroidy”) – Owidiusz; rzymski poeta; 

I w. p.n.e./I w. n.e.
• „Argonautyki. Ksiąg osiem” – Gajusz Waleriusz Flakkus; 

rzymski epik; I w. n.e
• „Tebaida” – Publiusz Papiniusz Stacjusz; rzymski epik;  

I w. n.e.
• „Fabulae” – Hyginus; rzymski mitograf; II w. n.e. (?)
• „Biblioteka opowieści mitycznych” – Apollodor; mitograf; 

II w. n.e. (?)
• „Issipile” – Pietro Metastasio (1698–1782); 1732; libretto 

do opery


