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W HADESIE HOMERA I HEZJODA 

 MIER! I LOS CZŁOWIEKA PO  MIERCI
W WIERZENIACH LUDÓW ARCHAICZNEJ KULTURY GRECKIEJ

 My%l o %mierci jako kresie ziemskiego "ycia towarzyszyła od zarania 
dziejów i nadal towarzyszy na co dzie& człowiekowi ka"dej kultury. Na 
miar# mo"liwo%ci duchowo-intelektualnych ludzie próbowali odpowiada'
sobie na pytania dotycz$ce tej kwestii. St$d te" na przestrzeni dziejów 
w ró"nych kulturach powstawały na gruncie wierze& religijnych ró"norakie 
wyobra"enia na temat %mierci oraz po%miertnego losu człowieka. Analizuj$c
je, mo"na zauwa"y', "e ludzie od dawna "ywili gł#bokie przekonanie o tym, 
"e %mier' nie jest ostatecznym kresem istnienia człowieka, ale stanowi jedy-
nie moment przej%cia do bytowania w innym wymiarze – wymiarze nowego 
"ycia, zorientowanego na wieczno%'. (ycie po %mierci w tym kontek%cie 
postrzega si# zatem jako kontynuacj# ziemskiej egzystencji.  
 Niniejszy artykuł jest prób$ ukazania wierze& religijnych na temat %mier-
ci i losu człowieka po %mierci, obecnych w obr#bie archaicznej kultury grec-
kiej. Wierzenia te zostan$ przedstawione w oparciu o dzieła dwóch epików, 
przynale"$cych do tzw. archaicznej epoki literatury greckiej1 – Homera, 
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Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7, 
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1 Znawcy literatury greckiej wyznaczaj$ ramy czasowe epoki archaicznej na okres od IX 
wieku do 480 r. przed Chr. W tym czasie powstały dzieła Homera Iliada i Odyseja (mi#dzy po-
łow$ VIII a pierwszym dziesi#cioleciem VII wieku przed Chr.) i Hezjoda Teogonia, Prace i dni,
Tarcza (na przełomie VIII i VII wieku przed Chr.). Zob. H. P o d b i e l s k i  (red.). Literatura 
Grecji Staro,ytnej. T. 1: Epika – Liryka – Dramat. ()ródła i monografie 255). Lublin: TN KUL 
2005 s. 5, 41, 189. W niniejszym opracowaniu pomijamy tzw. Hymny Homeryckie, które – cho-
cia" przypisywane Homerowi – nie s$, zdaniem badaczy, dziełem tego" epika. Zob. !"#$% 
$"&'%($% czyli Hymny Homeryckie. Tekst, przekład, wst#p i opracowanie W. Appel. Toru&:
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którego uwa"a si# za autora Iliady i Odysei, oraz Hezjoda, b#d$cego autorem 
trzech poematów, zatytułowanych Teogonia, Prace i dni oraz Tarcza2. Anali-
zuj$c zatem wymienione utwory, przedstawimy zagadnienia dotycz$ce natu-
ry człowieka jako z woli bogów istoty %miertelnej (I), momentu %mierci jako 
kresu ziemskiego "ycia (II), miejsca przebywania umarłych (III) oraz spo-
sobu egzystowania ludzi po %mierci (IV). 

I. CZŁOWIEK – Z WOLI BOGÓW ISTOT*  MIERTELN*

 Opieraj$c si# na powszechnym do%wiadczeniu, zarówno Homer, jak i Hez-
jod nie mieli w$tpliwo%ci, "e człowiek w swym ziemskim wymiarze jest 
istot$ %mierteln$. Dostrzegali bowiem, "e doczesne "ycie człowieka ogra-
niczone jest ramami czasu, które wyznaczaj$ u pocz$tku ludzkiej egzystencji 
narodziny3, u jej za% kresu %mier'. Czasowa egzystencja człowieka na ziemi, 
czyli tzw. & !" (aión)4, była mo"liwa natomiast dzi#ki temu, "e ludzkie 
ciało, okre%lone u Homera terminami: #$ '()*+ (to réthos)5 albo #, -(.*+ 
(to mélos)6, #, /0-& (to sóma)7, 1 /234 (he sárks)8, zawierało w sobie 5678 

Algo 2001 s. 7 nn. Zaczerpn$wszy nazw# od okresu literatury, do którego przynale"y Homer 
i Hezjod, okre%lamy analogicznym mianem kultur# tego czasu – jako archaiczn$.

2 W artykule posługujemy si# tekstem oryginalnym wymienionych dzieł zawartym w: H o -
m e r i  Ilias. Ed. G. Dindorf. Editio quinta correctior quam curavit C. Hentze. Pars I-II. Lipsiae: 
In Aedibus B.G. Teubneri 1914-1915; H o m e r i  Odyssea. Ed. G. Dindorf. Editio quinta cor-
rectior quam curavit C. Hentze. Pars I-II. Lipsiae: In Aedibus B.G. Teubneri 1918; H e s i o d i
Carmina. Recensuit A. Rzach. Lipsiae: In Aedibus B.G. Teubneri 1918. Odwołujemy si# tak"e
do tłumaczenia zawartego w: H o m e r. Iliada. Przeł. K. Je"ewska. (BN 17). Wrocław [i in.]: 
Zakład Narodowy im. Ossoli&skich 1986; H o m e r. Odyseja. Przeł. J. Wittlin. Warszawa:  wiat 
Ksi$"ki 1999; H e z j o d. Narodziny Bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza. Przeł. J. Łanowski. 
(Biblioteka Antyczna). Warszawa: Prószy&ski i S-ka 1999. 

3 W tym miejscu pomijamy kwestie dotycz$ce postrzegania przez staro"ytnych pocz$tku 
egzystencji człowieka: czy był to dla nich moment pocz#cia, czy który% z etapów rozwoju prena-
talnego, czy te" sam moment narodzin. Szerzej na ten temat zob. A. M u s z a l a. Embrion ludzki 
w staro,ytnej refleksji teologicznej. (My%l Teologiczna). Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.  

4 Zob. H o m e r. Iliada V 685. Nale"y zauwa"y', "e termin & !" ma nast#puj$ce znaczenia: 
czas, czas trwania, wiek, pokolenie ludzkie. Zaznaczamy, "e wszystkie przytaczane tłumaczenia 
słów greckich podajemy w niniejszym artykule za O. J u r e w i c z. Słownik grecko-polski. T. 1-2. 
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2000-2001.

5 Zob. H o m e r. Iliada XXII 362; XVI 856. 
6 Zob. tam"e XVI 607. 
7 Zob. t e n " e. Odyseja XI 53. 
8 Zob. tam"e XI 219. Homer posługuje si# w tym wzgl#dzie tak"e figur$ pars pro toto i na 

oznaczenie ciała ludzkiego posługuje si# terminem 9/#(& – ‘ko%ci’ (Iliada XVI 744; Odyseja XI 
221; por. H e z j o d. Tarcza 152). 
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(psyché)9, co w j#zyku greckim oznacza ‘dech, oddech, tchnienie, "ycie, 
dusza (równie" ta, która opu%ciła ciało), duch, mara, siła o"ywcza, +ródło 
"ycia’ oraz o"ywiaj$cy je pierwiastek, nazywany jednym z dwóch nast#puj$-
cych terminów: : )6-$+ (thymós)10 – ‘dech, oddech, "ycie, serce, duch, 
dusza’, #, -("*+ (to ménos)11 – ‘siła, siła witalna, "ycie’.
 Podleganie ludzi prawom %mierci stawiało ich – jak to bardzo mocno 
wyakcentowali w swoich dziełach obaj epicy – w swego rodzaju opozycji do 
społeczno%ci bogów. Bogowie – chocia" w pewnym sensie ka"dy z nich miał 
własny pocz$tek, okre%lony mianem „wyłonienie” lub „narodzenie”12 – byli 
ze swej natury nie%miertelni – ;)2"&#*< (athánatoi)13. Nie podlegaj$c pra-
wom %mierci, stanowili „nie%miertelnych ród %wi#ty zawsze istniej$cych”14,
gdy" ich narodziny były ukierunkowane na niezmiennie wieczne bytowa-
nie15. Podstaw$ ich nie%miertelno%ci było miedzy innymi codzienne spo"y-
wanie boskiego pokarmu: nektaru i ambrozji16.
 W przeciwie&stwie do społeczno%ci bogów ludzie, których zasadniczym 
miejscem zamieszkania – jak u%wiadamiał Homer – była ziemia17, rodzili si#

9 Zob. np. H o m e r. Iliada V 296; XIV 518; XXI 569; XXIV 168; Odyseja X 560; XVI 134; 
XXI 154. 171; XXII 245. 

10 Zob. np. t e n " e. Iliada V 317; VIII 270; X 453; XII 250; XVI 410. 606. 744; Odyseja XIII 
270; XXI 154. 171. 

11 Zob. np. t e n " e. Iliada V 296; VI 27. 
12 Tego rodzaju okre%lenia pojawiaj$ si# ró"nych mitach teogonicznych. Zob. np. H e z j o d. 

Teogonia 116. 123. 126. 211. 453; Prace i dni 108, gdzie wyst#puj$ czasowniki nios$ce id#
rodzenia: =>="*-&<, #>?#@. Por. R. G r a v e s. Mity greckie. Przeł. H. Krzeczkowski. Kraków: 
Vis-à-vis. Etiuda 2009 s. 17-24.  

13 Nale"y zauwa"y', "e przymiotnik ;)2"&#*+, maj$cy znaczenie ‘nie%miertelny, wieczny’, 
w pluralis przyjmuje form# substantywizowan$. St$d te" wyra"enie *A ;)2"&#*< oznacza po 
prostu ‘bogowie’. U Homera i Hezjoda przymiotnik ten wyst#puje zarówno jako przydawka do 
rzeczownika „bogowie” ()B*C ;)2"&#*< – zob. np. H o m e r. Iliada I 520; XII 8 n.; XIV 107; 
Odyseja I 79; II 432; H e z j o d. Teogonia 296. 302. 588) oraz samodzielnie (zob. np. H o m e r. 
Iliada I 525; VI 8; X 463; XI 2. 60; XII 242; XII 8; Odyseja VII 199. 209; H e z j o d. Teogonia
21. 118; Prace i dni 169. 736. 827). Przymiotem nie%miertelno%ci były tak"e obdarzone np. zwie-
rz#ta nale"$ce do bogów. Zob. H o m e r. Iliada XVI 154. 380. 868, gdzie mowa jest o „nie%mier-
telnych koniach” (DEE*< ;)2"&#*</F-G3*#*<). 

14 H e z j o d. Teogonia 21: ;)&"2#@" AB3," =("*+ & H" I$#@".
15 W tym kontek%cie Homer (Iliada VI 527; VII 53; XIV 244; Odyseja II 432) u"ywa zna-

miennego przymiotnika & B<=B"8+, który znaczy ‘wiecznie istniej$cy’.  
16 Wspomina o tym Hezjod (Teogonia 640): "(?#&3 #’ ;-G3*/>J" #B, #K EB3 )B*C &L#*C 

MN*6/<, Homer za% (Iliada, V 339 n.) podkre%la, "e bogowie nie spo"ywaj$ chleba i nie pij$ ciem-
nego wina, dlatego w ich "yłach nie płynie ziemska krew, to za% jest podstaw$ ich nie%miertelno%ci.

17 Z tej racji Homer (Iliada I 272) okre%la ludzi mianem IE<7)$"<*<. Sam przymiotnik IE<-
7)$"<*+ oznacza ‘"yj$cy na ziemi’, w pluralis posiada te" form$ substantywizowan$ *A IE<-
7)$"<*< i znaczy ‘mieszka&cy ziemi’ czy te" po prostu ‘ludzie’. Mówi$c o miejscu zamiesz-
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– według powszechnego przekonania staro"ytnych – ku %mierci, b#d$cej 
kresem ziemskiego "ycia. Moment narodzin człowieka stanowił niejako po-
cz$tek jego zmierzania do osi$gni#cia wyznaczonego przez bogów losu, któ-
rym ostatecznie była %mier'. Szczególn$ rol# w tym wzgl#dzie odgrywały trzy 
córki Nocy i Erebu – Mojry: Klotho, Lachesis, Atropos, wyznaczaj$ce długo%'
"ycia %miertelnika, od jego narodzin, za pomoc$ nici, któr$ jedna prz#dła
(Klotho), druga odmierzała (Lachesis), a trzecia (Atropos) przecinała18.
 Nale"y jednak zaznaczy', "e Homer ani nie wspominał z imienia Mojr, 
ani nie opisał szczegółowo ich roli w "yciu człowieka. Ograniczył si# jedy-
nie do lakonicznego twierdzenia, "e %mier', która ko&czy ziemskie "ycie, ma 
miejsce wówczas, kiedy człowieka dosi#gnie Mojra19, która od urodzenia 
ka"demu prz#dzie ni' przeznaczenia20. Nikt zatem z "yj$cych na ziemi – ani 
zły, ani dobry – nie był w stanie unikn$' wyroku Mojry21, nios$cej jako 
przeznaczenie %mier'22, która dosi#ga człowieka nie wcze%niej ani nie pó+-
niej, jak tylko w oznaczony dzie& – -$3/<-*" P-&3 (mórsimon émar)23.
Przykładem tego mo"e by' los Odyseusza, którego – chocia" odbywał nie-
bezpieczn$ w#drówk#, aby wróci' do domu – nie dosi#gła %mier', gdy"
z postanowienia Mojry miał przyby' do swego domu, ziemi ojczystej i grona 
przyjaciół, zanim nastanie dzie& przewidzianej dla& losem %mierci24.
 Ł$czenie Mojry z kresem ludzkiego "ycia, czyli %mierci$, uwidacznia si#
wyra+nie w Homerowych wyra"eniach, w których posta' Mojry zestawiana 
jest paralelnie z rzeczywisto%ci$ %mierci: )2"&#*+ ?&C -*Q3& (thánatos kaì 
moíra) – „%mier' i Mojra”25 lub E*3RS3B*+ )2"&#*+ ?&C -*Q3& ?3&#&<8 

kiwania ludzi, Homer posługuje si# tak"e poetyckim okre%leniem: &T =K3 UE’ VB.>W #B ?&C 
*L3&"X ;/#B3$B"#< "&<B#2*6/< E$.JB+ IE<7)*">@" ;")3!E@".

18 Zob. G r a v e s. Mity greckie s. 36; P. G r i m a l. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.
Red. wyd. pol. J. Łanowski. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossoli&skich-
Wydawnictwo 2008 s. 238. 

19 H o m e r. Iliada IV 517; V 83; XVI 435; XVII 420 
20 Zob. tam"e XXIV 209nn.; zob. te" t e n " e. Odyseja VII 196 n. 
21 Zob. t e n " e. Iliada VI 488 n. 
22 Homer (Iliada, VII 52) wyra"a t# prawd# za pomoc$ wyra"enia -*Q3& )&"BQ" ?&C E$#-*" 

IE</EBQ". Słowo -*Q3& wyst#puje paralelnie do słowa E$#-*+ – ‘los, %mier'’. W kontek%cie za%
innych fragmentów Iliady (XV 495; XX 337) E$#-*+ układa si# paralelnie do słowa )2"&#*+.
Dosi#gaj$ca zatem człowieka Mojra to nic innego, jak ostateczny los, czyli %mier', b#d$ca 
kresem ziemskiego "ycia. Por. t e n " e. Odyseja II 250. 

23 Zob. tam"e X 175. Przymiotnik -$3/<-*+ – ‘przeznaczony losem, przeznaczony na 
%mier'’, mo"e wyst#powa' w wyra"eniu: -$3/<-*" P-&3, które jako terminus technicus znaczy 
‘dzie& zagłady, dzie& %mierci’.  

24 Por. tam"e V 41n. 
25 T e n " e. Iliada, XVII 672; XXII 436; XXIV 132; zob. tak"e XVI 853; XVII 478. 
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(porfýreos thánatos kaì moíra krataié) – „%mier' purpurowa i Mojra prze-
mo"na”26. W niektórych wypowiedziach Homer wprost nawet okre%lił Mojr#
jako t#, która dotyka człowieka „sprawiaj$c ból %mierci$”27. Z racji posia-
danej tak wielkiej władzy nad człowiekiem Mojra cz#sto była okre%lana 
mianem ?3&#&<8 (krataié)28 – ‘pot#"na, przemo"na, sroga, zaciekła’, a "e
władza ta dotyczyła decydowania o %mierci człowiek, Mojra była tak"e
nazywana 9.*<8 (oloié)29 – ‘zgubna, niszcz$ca, okrutna, zabójcza’.
 Hezjod natomiast, wymieniaj$c z imienia Mojry, postrzegał je jako bo-
ginie udzielaj$ce dobra i zła wszystkim %miertelnikom, przychodz$cym na 
%wiat. One tak"e, okre%lone mianem m%cicielek, karz$cych bezlito%nie, miały 
za zadanie %ciga' wszelkie wyst#pki przeciwko ludziom i bogom30. Według 
Hezjoda to wła%nie te boginie Zeus obdarzył najwi#ksz$ czci$31.
 Analizuj$c ł$cznie teksty Homera i Hezjoda, mo"na potraktowa' Mojry 
jako personifikacje przeznaczenia człowieka – losu, który przypadał w udziale 
ka"demu człowiekowi na tym %wiecie32. Od narodzenia ka"da istota ludzka 
miała swoj$ -*Q3& (moíra), to jest swoj$ ‘cz#%', dziedzictwo, los, prze-
znaczenie’, którym na ziemi jest to wszystko, co składa si# na doczesne 
"ycie. Ostatecznym natomiast losem – przeznaczeniem człowieka – było nie 
co innego, jak %mier', która mo"e dosi#gn$' człowieka w ró"nych oko-
liczno%ciach, czy to na polu bitwy, czy ze staro%ci, czy te" z r#ki zabójcy, 
czy w innych jeszcze okoliczno%ciach, które okre%laj$ sami bogowie33.
 Lektura dzieł Hezjoda pozwala zauwa"y', "e takie same funkcje jak 
Mojry w wierzeniach Greków kultury archaicznej pełniły inne boginie – 
córki Nocy, nazywane Kerami, których nazwa ma w j#zyku greckim takie 
znaczenia, jak: przeznaczenie, zły los, %mier', nagła %mier'. W Teogonii – 
wymienione wraz z Mojrami – zostały okre%lone równie" jako m%cicielki
wyst#pków przeciw bogom i ludziom oraz jako boginie udzielaj$ce ludziom 
na ziemi dobra i zła34, a w szczególno%ci zsyłaj$ce wszelkie nieszcz#%cia, 

26 Tam"e V 83; XVI 334; XX 472. 
27 T e n " e. Odyseja II 100; XXIV 135: -*Q3’ 9.*Y ?&)(.Z/< #&"J.B=(*+ )&"2#*<*.
28 Zob. t e n " e. Iliada V 83; XVI 334; XIX 410; XX 472; XXIV 132. 209.  
29 Tam"e XVI 849; XXII 5; t e n " e. Odyseja II 100; XXIV 135 (przymiotnik ten wyst#puje 

tak"e w wersji 9.*8).
30 H e z j o d. Teogonia 217-222. Zob. tak"e uwagi krytyczne dotycz$ce wymienionych wierszy. 
31 Tam"e 904. 
32 Termin -*Q3& ma nast#puj$ce znaczenia: cz#%', przydział, dziedzictwo, spadek, los, prze-

znaczenie, smutny los, przyczyna %mierci. 
33 Zob. np. H o m e r. Iliada XV 613 n.; Odyseja XI 171 nn., 197 nn. 396 nn.
34 Zob. H e z j o d. Teogonia 217-222.  
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trudy i choroby, przez które człowiek dochodzi do staro%ci35, przywołuj$cej
w naturalny sposób %mier'36. W Tarczy natomiast Kery wyst#puj$ wraz z wy-
mienionymi z imienia Mojrami jako bohaterki pola bitwy, gdzie jako istoty 
o upiornym wygl$dzie pastwiły si# nad konaj$cymi, którzy zranieni %mier-
telnie w walce dokonywali "ywota, a dusze ich odchodziły do Hadesu37.
 Obok Ker wyst#puj$cych wespół z Mojrami Hezjod wspominiał tak"e jed-
nostkow$ posta' Kery czarnej – \]3& -(.&<"& (Kéra mélaina) jako siostry 
Morosa – Zgonu i Thanatosa –  mierci38. Zdaniem P. Grimala tego rodzaju 
wzmianka, najpierw o jednej Kerze, a nast#pnie o wielu Kerach, mo"e sta-
nowi' %wiadectwo popularnego i niejasnego pojmowania Kery, postrzeganej 
raz jako odr#bne bóstwo, a raz jako pot#ga immanentna jednostce. Wydaje si#
jednak, "e z biegiem czasu poj#cie Kery mogło przyj$' warto%' kolektywn$39.
 Analizuj$c tre%' poszczególnych eposów, zwłaszcza Iliady i Odysei,
mo"na zauwa"y', "e Kery pojawiały si# zazwyczaj jako uosobienie prze-
znaczenia człowieka w kontek%cie bitew i gwałtów. Kiedy zatem Homer 
mówił, "e kogo% dosi#gła Kera, czy te" Kery, miał na my%li %mier', która 
w gwałtowny sposób ko&czyła ziemskie "ycie człowieka40. W tym kon-
tek%cie Kera wyst#powała paralelnie z terminem R$"*+ (fónos)41 – ‘%mier',
zabójstwo’, którego sprawc$ w okoliczno%ciach walki lub zabójstwa był 
drugi człowiek42.
 Postrzeganie Ker jako bogi& ludzkiego losu, którym jest %mier', jawi si#
bardzo wyra+nie w kontek%cie stosowanego przez Homera dookre%lenia: 
?]3B+ )&"2#*<* R(3*6/&< (kéres thanátoio férusai)43 – „Kery %mier' nio-
s$ce” czy te" ?]3B+ -(.&"*+ )&"2#*<* (kéres mélanos thanátoio)44 – „Kery 
czarnej %mierci”. W niektórych wyra"eniach wida' zamierzony przez Autora 
paralelizm mi#dzy słowem \]3& (Kéra) a słowem )2"&#*+ (thánatos) – 

35 Zob. t e n " e. Prace i dni 92 n. 
36 Por. H o m e r. Odyseja XIII 59 n. 
37 Zob. H e z j o d. Tarcza 248-263. 
38 Zob. t e n " e. Teogonia 211 n. Nale"y zauwa"y', "e Homer tak"e cz#sto mówi o %mierci. 

Trudno jednak okre%li', czy chodzi o moment umierania człowieka, czy o osob# Thanatosa. 
Pisownia mał$ liter$ w wydaniu Teubnera mo"e sugerowa', "e termin )2"&#*+ nale"y ł$czy'
raczej ze zjawiskiem umierania ni" z osob$ bóstwa. 

39 Zob. G r i m a l. Słownik mitologii s. 183. 
40 Zob. np. H o m e r. Iliada XI 332-334. 443; XII 113; XXII 365; Odyseja III 410; VI 11; 

XVII 547. 
41 Zob. t e n " e. Iliada XI 443; Odyseja XVII 82. 
42 Zob. np. t e n " e. Iliada XV 349; Odyseja II 283. Por. Iliada XII 325 n. 
43 Tam"e II 302; t e n " e. Odyseja, XIV 207. 
44 T e n " e. Iliada, XI 332; XVI 687; tak"e XII 324; XXII 202. 
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‘%mier'’45. W wielu przypadkach – tak samo jak u Hezjoda – Kera wyst#puje 
z przymiotnikiem -(.&<"& (mélaina) – ‘czarna’46, którym Homer okre%lał 
%mier'. Podobnie przymiotnikiem ?&?$+ (kakós) – ‘zły’ Homer opisywał za-
równo Ker#47, jak i sam$ %mier'48.
 Niekiedy Kery wydaj$ si# by' uto"samiane równie" z losami współistnie-
j$cymi z ka"dym człowiekiem. W tym kontek%cie uosabiały one nie tylko ro-
dzaj %mierci, ale równie" rodzaj "ycia, które mogła wybra' istota ludzka. 
Przykładem tego mo"e by' Achilles, któremu dano mo"liwo%' dokonania 
wyboru mi#dzy dwiema Kerami: jedna mogła da' mu długie i szcz#%liwe "y-
cie w ojczy+nie, z dala od wojen oraz mo"liwo%ci zdobycia sławy, a druga – 
ta, któr$ wybrał, miała zapewni' mu wiekopomny rozgłos za cen# przed-
wczesnej %mierci pod Troj$49.
 Uto"samienie Ker z ludzkim losem uwidacznia tak"e scena wa"enia na 
wadze przez Zeusa w obecno%ci bogów Ker poszczególnych ludzi. Najbar-
dziej wymowna jest scena wa"enia Kery Achillesa i Hektora przed walk$,
jak$ obaj mieli stoczy'. Celem owego odwa"ania było przekonanie si#, który 
z bohaterów miał umrze' w pojedynku. Kiedy okazało si#, "e Kera Hektora 
opadła do Hadesu, natychmiast opu%cił herosa opiekuj$cy si# nim bóg 
Apollo, maj$c %wiadomo%', "e los jego podopiecznego został przes$dzony50.
 Postrzegaj$c zarówno Mojry, jak i Kery jako boginie czy te" uosobienie 
ludzkiego losu na ziemi, mo"na stwierdzi', "e niew$tpliwie miały one zwi$-
zek z ostatecznym losem człowieka, którym jest %mier'. Przed tym losem 
nikt ze %miertelników nie był w stanie si# uchroni'. Chocia" u Homera znaj-
dujemy wzmianki, "e komu% udało si# unikn$' Kery, nios$cej %mier', to 
jednak unikni#cie to miało jedynie charakter czasowy, nigdy absolutny51. To 
swego rodzaju prolongowanie wypełnienia si# losu w przypadku konkret-
nego człowieka dokonywało si# w pewnych okoliczno%ciach z inicjatywy 
którego% z bogów52. Na ogół jednak bogowie nie ingerowali w zas$dzony 

45 Zob. tam"e XXI 66; t e n " e. Odyseja II 283; III 242; XII 157; XV 275; XVII 547; XXII 
14. 66. 

46 Zob. t e n " e. Iliada III 360. 454; VII 254; XI 360. 443; XIV 462; Odyseja II 283; III 242; 
XII 92; XV 275; XVII 500; XXII 14.  

47 Zob. t e n " e. Iliada XII 112; XVI 687. 
48 Zob. tam"e III 173; XXI 66; XXII 300; t e n " e. Odyseja XXII 14. 
49 Zob. t e n " e. Iliada, IX 410-416. 
50 Zob. tam"e XXII 209-213; zob. tak"e VIII 70, gdzie znajduje si# podobny opis wa"enia Ker. 
51 Zob. tam"e III 360; V 22; VII 254; XI 360. 585; XIII 648; XVII 714; XXI 66; Odyseja II 

352; V 387; XV 235; XXII 66. 
52 Zob. t e n " e. Iliada V 23; XI 464; XII 402 n.; Odyseja IV 512 
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człowiekowi los, dotycz$cy wypełnienia si# jego ziemskiego "ycia. Nawet 
sam Zeus, który był postrzegany jako najpot#"niejszy z bogów53, a zarazem 
ojciec bogów i ludzi54, chocia" w niektórych sytuacjach chciał zmieni'
%miertelny los człowieka, ulegał sprzeciwowi pozostałych bogów, odst#puj$c
od swej decyzji55.
 Ka"dy zatem człowiek, niezale"nie od miejsca zamieszkiwania i epoki, 
w której "ył, podlegał z woli bogów prawom %mierci. Prawd# t# bardzo wy-
ra+nie wyakcentował Hezjod w Pracach i dniach, omawiaj$c poszczególne 
pokolenia ludzi stworzonych przez bogów. Wymieniaj$c jako pierwsze poko-
lenie złote, zauwa"ył, "e ludzie tego okresu "yli z dala od jakichkolwiek 
trudów i udr#k, trosk i kłopotów. (yj$c w do%' wyj$tkowych okoliczno-
%ciach, w których czym% obcym były im nieszcz#%cia i proces starzenia, 
podlegali jednak %miertelnemu losowi, gdy" – jak poucza Hezjod – równie"
umierali. Z woli bogów jedynie cieszyli si# przywilejem błogosławionej 
%mierci, poniewa" umierali ^+ )’ _E"W / NBN-J-("*< (ós th’ hýpno dedme-
ménoi) – „jakby snem zmorzeni”56. Równie" ludzie srebrnego pokolenia po-
marli i pokryła ich ziemia57. Podobnie stało si# z lud+mi pokolenia br$zo-
wego, których zabrała )2"&#*+ -(.&+ (thánatos mélas) – „czarna %mier'”58.
 mier' nie omin#ła tak"e boskiego rodu herosów, zwanych półbogami, któ-
rzy przynale"eli do czwartego pokolenia mieszka&ców ziemi59. Równie"
i pokolenie "elazne, najbardziej n#kane nieszcz#%ciami i najbardziej dotkni#-
te degeneracj$, naznaczone było %miertelno%ci$, st$d Hezjod jego członków 
bez wahania nazwał )"J#*C F")3@E*< (thnetoí ánthropoi), czyli „lud+mi 
%miertelnymi”60.

(aden człowiek zatem nie mógł zapewni' sam sobie nie%miertelno%ci, 
gdy" jego ludzkim – ostatecznym losem była %mier'. Ponadto nie dyspo-
nował pokarmem bogów: nektarem i ambrozj$, które mogły uchroni' go od 
działania praw %mierci. Zasadniczym pokarmem człowieka, jakim "ywiła go 
ziemia61, były bowiem „ziarna Demeter”62, która chocia" odznaczała si#

53 Zob. H e z j o d. Teogonia 47. Por. H o m e r. Iliada 631 n.
54 Zob. np. H o m e r. Iliada I 544; XXII 167; Odyseja I 28; H e z j o d. Teogonia 47. 643.  
55 Zob. H o m e r. Iliada XVI 440-458; XXII 174-185. 
56 Zob. H e z j o d. Prace i dni 109-126. 
57 Zob. tam"e 127-142. 
58 Zob. tam"e 143-155. 
59 Zob. tam"e 156-173. 
60 Zob. tam"e 174-201. 
61 Zob. H o m e r. Odyseja XIX 592 n.; H e z j o d. Prace i dni 173. 
62 Zob. H o m e r. Iliada XIII 322; H e z j o d. Prace i dni 32. 300 n. 465 n.
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wielk$ szczodrobliwo%ci$ w "ywieniu ludzi63, to jednak ofiarowany przez ni$
pokarm nie zapewniał nie%miertelno%ci.
 Analizuj$c teksty zarówno Homera, jak i Hezjoda, mo"na zauwa"y', "e
obaj epicy "ywili gł#bokie przekonanie, "e %mier' była wpisana niejako 
w sam$ natur# człowieka. Z tej racji bardzo cz#sto ludzi okre%lali mianem 
%miertelnych. Ide# te zasadniczo wyrazili za pomoc$ dwóch przymiotników: 
)"J#*> (thnetoí)64 – ‘%miertelni’, ?&#&)"J#*> (katathnetoí)65 – ‘%miertelni, 
podlegaj$cy %mierci’, oraz rzeczownika : G3*#$+ (brotós)66 – ‘%miertelnik, 
%miertelny człowiek’. Warto zaznaczy', "e okre%lenia te w wielu przypad-
kach wyst#puj$ w antytetycznych zestawieniach wraz z wyra"eniem ;)2"&-
#*< )B*> (athánatoi theoí) – „nie%miertelni bogowie”. Tego rodzaju zesta-
wienie niew$tpliwie tym bardziej uwydatnia odmienno%' ludzkiej natury 
w stosunku do nie%miertelnej natury bogów.  

II. MOMENT  MIERCI – 

KRESEM ZIEMSKIEGO (YCIA CZŁOWIEKA

 Podlegaj$cy prawom %mierci człowiek w swoim ziemskim wymiarze miał 
ograniczon$ egzystencj#, której kresem była oczywi%cie %mier'67. Moment 
%mierci – jak podaje Homer – był wypełnieniem si# losu, czyli przeznaczenia 
człowieka68. Dokonywało si# to z woli bogów, których – mo"na by rzec – 
w obliczu %mierci reprezentowały Mojry i Kery. Kiedy zatem umierał czło-
wiek, w obrazowy sposób wyobra"ano sobie, "e dosi#gły go owe boginie. 
Niekiedy – jak to zostało wy"ej powiedziane – zdarzało si#, "e kto% unikn$ł
Kery. W przekazie Homera miało to miejsce zazwyczaj w okoliczno%ciach
niebezpiecze&stwa lub walki, w czasie której na skutek ingerencji jakiego%
bóstwa który% z walcz$cych unikał %mierci. Przychodził jednak dzie&, kiedy 
mimo wszystko Mojra dosi#gała człowieka, a ten musiał rozsta' si# z ziem-
skim "yciem. 

63 Zob. t e n " e. Teogonia, 912. 
64 Zob. np. H o m e r. Iliada X 403; XII 242; XIII 244. 322; Odyseja XIX 593; H e z j o d. 

Teogonia 223. 296. 302. 588. 600. 887. 906. 1019; Prace i dni 123. 141; Tarcza 6.  
65 Zob. np. H o m e r. Iliada X 440; H e z j o d. Teogonia 903. 484. 
66 Zob. np. H o m e r. Iliada I 272; X 387; XI 2; XII 383; XIII 244. 569; Odyseja, VI 149; 

H e z j o d. Teogonia 218. 223. 903. 686. 
67 Zob. H o m e r. Iliada, XVI 788, gdzie %mier' okre%lona jest mianem G<$#*<* #B.B6#8.
68 Homer (Iliada, IV 170) fakt %mierci okre%la jako wypełnienie si# E$"#*+ G<$#*<* – 

„przeznaczenia "ycia”. Por. tam"e XV 495. 
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 Próbuj$c okre%li' moment %mierci, Homer – opieraj$c si# w tym wzgl#-
dzie bez w$tpienia na powszechnym przekonaniu sobie współczesnych – 
wielokrotnie stwierdził, "e %mier' dokonuje si# wówczas, kiedy człowieka 
opuszcza "yciodajny pierwiastek (: )6-$+, 1 5678, #$ -("*+). Miało to 
miejsce zarówno wtedy, kiedy człowiek umierał w naturalny sposób lub te"
w wyniku zaistniałych niebezpiecznych okoliczno%ci, jak i wówczas, kiedy 
%mier' była mu zadawana przez innego człowieka (lub boga, który bez-
po%rednio albo posługuj$c si# człowiekiem jako narz#dziem dotykał %mier-
ci$) czy to w walce, czy te" poprzez dokonane zabójstwo.  
 Analizuj$c tre%' Iliady, mo"na zauwa"y', "e – ze wzgl#du oczywi%cie na 
jej tematyk# – Homer zazwyczaj opisywał fakt %mierci, która dosi#gała na 
polu walki walcz$cych ze sob$ Greków i Trojan. Zadanie komu% %mierci za 
pomoc$ or#"a Homer okre%lał mianem wyszarpania duszy z pokonanego69

lub odebrania mu duszy70 czy te" utracenia duszy przez zabitego71. W innych 
przypadkach ograniczył si# do lakonicznego stwierdzenia, "e tego, kto został 
ugodzony %miertelnie włóczni$ lub mieczem, opu%ciła dusza72.
 W obrazowy sposób Homer podaje, "e w chwili zadawanej %mierci przez 
napastnika ze zranionego %miertelnie uchodziła 567Y ?&#’ *L#&-("J" `#B<-
.8" (psyché kat’ utaménen oteilén) – „dusza poprzez zadan$ ran#”73. Innym 
razem stwierdza natomiast, "e dusza najszybciej uchodzi przez gardło – .&6-
?&">J (laukaníe). Z pewno%ci$ ma tu miejsce nawi$zanie do ostatniego od-
dechu, który wydaje zmarły w chwili %mierci, postrzeganej wówczas jako 
wyzioni#cie ducha.
 Opisuj$c moment %mierci, zwłaszcza tej zadawanej na polu walki, Homer 
posługiwał si# tak"e ró"nymi sformułowaniami o charakterze poetyckim. 
Kiedy zatem człowiek umierał, %mier' niejako otaczała go w kr$g74. Nie-
kiedy Homer mówił o „%mierci purpurowej” – E*3RS3B*+ )2"&#*+ (porfý-
reos thánatos), która ogarniała oczy umieraj$cemu75. Maj$c jednak na 

69 H o m e r. Iliada IV 530; V 848 (I4&>"6-&< )6-$"); XVI 505 (5678" … I4(36/B); XVII 
236 ()6-," ;EJ63&).

70 Tam"e X 506 (;E* )6-," a.*<#*); IV 531 (I? N’ &b"6#* )6-$"); zob. tak"e XI 334; 
XVII 17; XXI 112; V 155; Odyseja, XXI 171. 

71 T e n " e. Iliada VIII 269 (: -H" &c)< EB/d" ;E* )6-," e.B//B"); XXIV 168 (?(&#* 
564K+); zob. tak"e X 452; XI 433; XII 250. 

72 Tam"e IV 470; XVI 410 (#," -H" .>EB )6-$+); V 296; VIII 315 (#*f N’ &c)< .S)J 
5678 #B -("*+ #B); VI 27 (?&C -H" #0" UE(.6/B -("*+); XVI 744 (.>EB N’ 9/#(& )6-$+); 
Odyseja XIV 134 (567Y NH .(.*<EB"). 

73 T e n " e. Iliada XIV 518 n. 
74 Tam"e V 68 ()2"&#*+ N( -<" ;-RB?&.65B"); XIII 544 ()2"&#*+ 7S#*).
75 Tam"e XVI 333 n.; XX 476 n. 
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uwadze to, "e przymiotnik E*3RS3B*+ znaczy nadto ‘tryskaj$cy (o krwi), 
nagle zaskakuj$cy (o zgonie, %mierci), ciemny, ponury, pos#pny, krwisty, 
złowrogi’, mo"na wysun$' wniosek, "e autorowi z pewno%ci$ chodziło 
o %mier' poniesion$ w walce, której bezpo%redni$ przyczyn$ były zadane 
rany, powoduj$ce obfity upływ krwi76.
 W kontek%cie wy"ej przytoczonych fraz paralelnym wyra"eniem wydaje 
si# by' okre%lenie, które uto"samia moment %mierci z otaczaniem człowieka 
przez „kres %mierci”77 albo „wstr#tny mrok”78 czy te" „czarny obłok %mier-
ci”79. Homer okre%lał tak"e %mier' jako moment otoczenia oczu zmarłego 
przez ciemno%'80 czy te" zamroczenie81. Zmarły zatem nie był ju" w stanie 
ogl$da' .&-E3," R2*+ VB.>*<* (lamprón fáos eelíoio) – „wspaniałego blasku 
sło&ca”82. Dotkni#ty %mierci$ był uto"samiany nadto z człowiekiem pogr$"o-
nym we %nie83. Moment %mierci to dla Homera tak"e chwila, w której do-
konywało si# rozlu+nienie członków ciała84 czy zwłaszcza kolan umiera-
j$cego człowieka85.

 mier' jako kres "ycia ludzkiego była przez Homera okre%lona przy-
miotnikiem )6-*3&g/#8+ (thumoraistés)86 – ‘niszcz$cy "ycie’. Z tej racji 
była ona postrzegana przez staro"ytnych zawsze jako co% negatywnego, gdy"
człowiek ulegaj$c jej tracił "ycie, które zawsze było dla niego R>.*+ (fílos)87

– ‘miłe, drogie’ czy te" -B.<JN8+ (meliedés)88 – ‘słodkie jak miód, miłe, 
przyjemne’. Pozbawiaj$c człowieka najcenniejszego daru – "ycia, %mier'
była zatem czym% złym – ?&?$+ (kakós)89, a zarazem ‘okrutnym, prze-

76 Por. tam"e XVI 348 nn. 
77 Tam"e XVI 502 n. (B E$"#& #(.*+ )&"2#*<* ?2.65B" 9R)&.-*S+); zob. tak"e XXII 361. 
78 Tam"e XVI 607 (/#6=B3,+ N’ F3& -<" /?$#*+ BA.B"). 
79 Tam"e XVI 350 ()&"2#*6 NH -(.&" "(R*+ ;-RB?2.65B").
80 Tam"e IV 461. 503. 526; XIII 575; XV 519; XVI 316. 325; XX 472 (#," NH /?$#*+ e//B 

?2.65B").
81 Tam"e V. 696 (#," N’ M.<EB 567Y, ?&#K N’ 9R)&.-0" ;7.S+); a tak"e XVI 344. 
82 Tam"e V 120. Por. t e n " e. Odyseja XX 207. 
83 Zob. t e n " e. Iliada XIV 482. Nale"y zauwa"y', "e w mitologii greckiej Sen jest po-

strzegany jako brat bli+niaczy  mierci. Zob. H o m e r. Iliada XIV 231; XVI 673. 683; H e z j o d. 
Teogonia 211 n. 756-759. 

84 Zob. H o m e r. Iliada IV 469; XI 260; XVI 465 (.f/B NH =6Q&); XV 581 (UE(.6/B NH 
=6Q&).

85 Zob. tam"e XVI 425 (=*S"&#’ M.6/B"); zob. tak"e XXII 335. 
86 Zob. tam"e XIII 544; XVI 415. 580. 
87 Zob. tam"e V 155. 
88 Zob. tam"e X 496. 
89 Takim przymiotnikiem do%' cz#sto Homer okre%la %mier' czy te" paraleln$ rzeczywisto%'

Ker. Zob. przyp. 47 oraz 48. 
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ra+liwym i powoduj$cym ból’ – N6/J78+ (dysechés)90, a tak"e czym% ‘ci#"-
kim, bolesnym, bezwzgl#dnym, srogim’ – N6/J.B=8+ (dyselegés)91 oraz 
‘sprawiaj$cym długi ból i smutek’ – #&"J.B=8+ (tanelegés)92. Nikt w nor-
malnych warunkach nie pragn$ł %mierci, starał si# natomiast o unikni#cie jej 
za wszelk$ cen#. Jedynie w szczególnych przypadkach pragn$ł kto% bardziej 
%mierci ni" "ycia. Zdarzało si# to wówczas, kiedy "ycie dla danej osoby 
stawało si# nader uci$"liwe. Przykładem tego mo"e by' Helena, która ob-
serwuj$c prowadzone z jej powodu zmagania Greków i Trojan, pełna wstydu 
i l#ku wyraziła przekonanie, "e w jej sytuacji lepiej byłoby, aby dotkn#ła j$
%mier', zanim przybyła z synem do Troi, porzucaj$c w ten sposób dom, 
ojczyzn# i swoich najbli"szych, w tym tak"e córeczk#93. Odyseusz z kolei 
stwierdził, "e wolałby umrze' ni" ogl$da' nieustannie haniebne czyny, do-
konuj$ce si# w jego domu94. Dla innych natomiast %mier' była czym% lep-
szym ni" "ycie po%ród nieustannych trosk95 czy te" niemo"no%' osi$gni#cia
w "yciu wła%ciwego celu i ci$głe bł$dzenie96.
 Ideałem było doczekanie staro%ci w długim "yciu. Krótkie "ycie nato-
miast było postrzegane w kategoriach kary bo"ej za niegodziwo%ci lub te"
zuchwalstwo wzgl#dem bogów97. Niekiedy zdarzało si#, "e wprost "yczono 
komu% %mierci, aby dokonała si# pomsta za popełnione, szeroko rozumiane, 
zło. Przykładem tego mo"e by' modlitwa matki Meleagra, która przyzywaj$c
bogów, zwłaszcza Hadesa i Persefon#, prosiła o %mier' dla syna za to, "e
dopu%cił si# zabójstwa braci matki98. Tego rodzaju kar# – zadanie komu%
%mierci w imi# sprawiedliwo%ci lub pomszczenia krzywd własnych lub te"
członka rodziny – wymierzali tak"e sami ludzie, maj$c %wiadomo%', "e jest 
to najwy"sza kara, gdy" pozbawia człowieka najcenniejszego dobra, jakim 
jest "ycie99.  mier', jako kara, postrzegana była zazwyczaj jako nieczysta – 
-Y ?&)&3,+ )2"&#*+ (mé katharós thánatos)100.

90 Zob. H o m e r. Iliada XXII 180. 
91 Zob. t e n " e. Odyseja XXII 325. 
92 Zob. tam"e XI 171. 398. 
93 Zob. t e n " e. Iliada III 172-175. 
94 Zob. t e n " e. Odyseja XVI 106 n. 
95 Zob. tam"e XVIII 202-205. 
96 Zob. tam"e XXI 154 n. 
97 Zob. tam"e VIII 226 nn.; XV 246 n. 
98 Zob. t e n " e. Iliada IX 566-572. 
99 Przykładem tego mo"e by' rze+ zalotników dokonana przez Odyseusza. Zob. H o m e r. 

Odyseja XX; a tak"e np. Iliada. XVI 483 n. 
100 Zob. t e n " e. Odyseja XXII 462. 
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 mier', czyli utrata "ycia, była zatem uwa"ana zawsze za co% nega-
tywnego.  wiadomo%' nadchodz$cej %mierci na ogół budziła u człowieka 
l#k101, a wiadomo%' o jego %mierci była zawsze dla bliskich wie%ci$ "ałosn$,
nieszcz#sn$ i pełn$ smutku – .S=3& ;==B.>& (lýgra angelía)102. Ka"dy wi#c,
kto tylko mógł, starał si# odsun$' od siebie nieszcz#sny moment realizacji 
przeznaczonego mu kresu "ycia. Kiedy jednak %mier' ju" dotkn#ła czło-
wieka, wywoływała na ogół smutek, ból i zgryzot# rodziny, bliskich i przy-
jaciół. Homer w obrazowy sposób mówił zatem o sercu napełnionym tego 
rodzaju odczuciami – ?]3 F7B*+ (kér ácheos)103. Zewn#trznym przejawem 
cierpienia po odej%ciu kogo% bliskiego było opłakiwanie i lamentowanie. Wy-
mown$ scen$ w tym wzgl#dzie jest opłakiwanie %mierci Patroklosa. Jak po-
daje Homer, Grecy wraz Achillesem rzewnie opłakiwali zmarłego cał$ noc104.
 W niektórych przypadkach uczucie bólu po %mierci bliskiej osoby było 
tak wielkie, "e powodowało rozpacz czy te" przyprawiało o %mier' pozo-
staj$cych przy "yciu. Przykładem takiego stanu ducha mo"e by' osoba króla 
Troi – Priama, który po %mierci syna stwierdził, "e "al nieutulony a" do 
Hadesu go wp#dzi105.
 Jedynym wyj$tkiem przyjmowania %mierci ze wzgl#dnym spokojem było 
oddanie przez m#"czyzn# "ycia jako ofiary EB3C E2#3J+ (perí pátres) – „za 
ojczyzn#” z radosn$ %wiadomo%ci$, "e dzieci i "ona s$ bezpieczne, a dom 
i maj#tno%' nietkni#te106. Niemniej jednak i tego rodzaju %mier' była przyczy-
n$ smutku i bólu rodziny czy te" przyjaciół, którzy utracili kogo% bliskiego.  
 Podleganie prawom %mierci, wizja nieuchronnego kresu "ycia, który do-
konywał si# w momencie %mierci, powodowały, "e człowiek staro"ytny – 
czego wyrazem s$ wypowiedzi Homera – sam siebie postrzegał jako NS/#J"*+ 
(dýstenos)107 – ‘nieszcz#snego, n#dznego, godnego po"ałowania czy ubole-
wania’ albo NB<.$+ (deilós)108 – ‘n#dznego, marnego, biednego’. Smutna po-
zycja człowieka na ziemi ujawnia si# nadto tym bardziej na tle społeczno%ci 

101 Zob. tam"e XVI 446. 
102 Zob. t e n " e. Iliada, XVIII 18n. 
103 Zob. tam"e. XVII 539. 
104 Zob. tam"e XVII 314-20. 39n.; zob. tak"e inne sceny opłakiwania: opłakiwanie przez ro-

dziców %mierci Hektora (Iliada XXII 405-413); opłakiwanie towarzyszów podró"y Odyseusza 
(Odyseja IX 466 n.). 

105 Zob. H o m e r. Iliada XXII 425. Zob. tak"e wyznanie w Hadesie matki Odyseusza (Ody-
seja XI 200 n.). 

106 Zob. tam"e XV 496. 
107 Zob. tam"e XVII 445. 
108 Zob. H e z j o d. Prace i dni 686. 
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bogów, zwłaszcza olimpijskich, którzy b#d$c wiecznie młodymi i nie%miertel-
nymi, byli okre%lani jako -2?&3B+ (mákares)109 – ‘szcz#%liwi, błogosławieni’. 

III. KRÓLESTWO HADESA – KRAINA UMARŁYCH

 mier', b#d$ca kresem "ycia ziemskiego, to – jak zostało wy"ej
przedstawione – moment, w którym dusza opuszcza ciało człowieka. W tym 
kontek%cie Homer mówi o zst#powaniu do Hadesu duszy zmarłego, który 
okre%lany był w j#zyku greckim mianem #B)"J!+ (tethneós)110 – ‘umarły’, 
"(?6+ (nékys)111 – ‘zmarły, umarły, trup, zwłoki’ czy te" "B?3$+ (nekrós)112 – 
‘zmarły, nieboszczyk, trup, zwłoki’. A zatem ci, którzy umierali, rozstawali 
si# z ziemskim "ywotem i udawali si# do Hadesu, aby tam zamieszka'113.
Precyzuj$c t# kwesti#, Homer dokładnie podaje, "e do Hadesu udawała si#
5678 (psyché) człowieka114. Chocia" opisuj$c moment %mierci jako opusz-
czenie ciała przez : )6-$+ (ho thymós) czy te" 1 5678 (he psyché) lub #, 
-("*+ (to ménos), u"ywał wspomnianych terminów zamiennie, to jednak w przy-
padku okre%lenia tego, co opuszcza zmarłego i udaje si# do Hadesu, kon-
sekwentnie posługiwał si# jednym poj#ciem – 5678 (psyché), które w antro-
pologii greckiej kultury było postrzegane jako wn#trze człowieka – jego 
osobowo%', czyli po prostu „ja” danej osoby115. Mo"na zatem wysun$' tez#,
"e do Hadesu, jako krainy umarłych, odchodził duchowy wymiar człowieka. 
 Analiza dzieł Homera pozwala stwierdzi', "e czym% bardzo wa"nym była 
sprawa pogrzebania zmarłego: z jednej strony było ono rytuałem, poprzez 
który wyra"ano szacunek zmarłemu116, a z drugiej – było czym% nieodzow-
nym, aby dusza zmarłego mogła spokojnie wej%' do Hadesu. Kwesti# t#
bardzo mocno wyakcentował Homer, opisuj$c sen Achillesa, któremu w ten 
sposób ukazał si# zabity przez Hektora przyjaciel – Patroklos. W widzeniu 
tym zmarły prosił, aby Achilles o nim nie zapominał i jak najszybciej go 

109 Zob. H o m e r. Odyseja I 82; H e z j o d. Teogonia 881. 
110 Zob. H o m e r. Iliada XVII 161; Odyseja I 289; II 220. 
111 Zob. t e n " e. Iliada XVII 121. 127. 241. 692. 735; XIX 225. 
112 Zob. tam"e VII 408; XVII 722. 
113 Zob. tam"e XXII 52. 389; Odyseja IV 834; XX 208. 
114 Zob. t e n " e. Iliada I 3; VII 330; XI 445; XVI 625. 856; XXII 362; XXIII 72.  
115 Szerzej na temat 5678 w antropologii greckiej zob. w: G. B a r a n. )*+, i -./012 

w antropologii -w. Pawła. (Praca magisterska, mps). Tarnów 1997 s. 24-28.
116 Zob. np. H o m e r. Iliada XI 455; XVI 454-457; XXIII 44 nn.; XXIV 785 nn.; Odyseja

I 290 n. 
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pogrzebał, spaliwszy uprzednio w pogrzebowym rytuale jego ciało na stosie. 
Pogrzebanie ciała Patroklosa było niejako nieodzownym warunkiem wkro-
czenia jego duszy do Hadesu, niepogrzebany musiał si# bowiem bł$ka'
przed bramami Hadesu, gdy" same dusze umarłych zabraniały mu zaj#cia 
miejsca po%ród nich poza rzek$ Styks117.
 Człowiek, który zako&czył "ycie i został nale"ycie pogrzebany, wkraczał 
do krainy umarłych, czyli Hadesu. Dokonywało si# to zgodnie z wyrokami 
Mojry i Kery danego człowieka118. Bogiem, który sprowadzał dusze do Ha-
desu, był syn Mai i Zeusa – Hermes119. Samo zej%cie do krainy umarłych Ho-
mer opisał zasadniczo za pomoc$ nast#puj$cych czasowników: M37*-&< (ér-
chomai)120 – ‘wyruszy', przybywa'’, ?&#(37*-&< (katérchomai)121 – ‘schodzi',
zst#powa'’, UE(37*-&< (hypérchomai)122 – ‘wej%', podej%'’, ?>@ (kío)123 – 
‘odchodzi'’, G&>"@ (baíno)124 – ‘odej%', oddali' si#, zej%', schodzi'’, ?&#&-
G&>"@ (katabaíno)125 – ’schodzi', i%' z góry, zej%'’, B /&R<?"(*-&< (eisafik-
néomai)126 – ‘przyby'’, A?"(*-&< (hiknéomai)127 – ‘przychodzi', przybywa'’. 
Wszystkie przytoczone czasowniki, brane ł$cznie, %wiadcz$ o tym, "e dla 
staro"ytnych istot$ %mierci było odej%cie z ziemi, na której "ył człowiek, do 
innej krainy – Hadesu128, znajduj$cego si# – jak sugeruj$ niektóre z czasow-
ników – gdzie% ni"ej w stosunku do zamieszkiwanej przez ludzi w doczes-
nym "yciu ziemi.  

117 Zob. t e n " e. Iliada XXIII 65-74. Por. tam"e VII 408-410. W podobnej sytuacji, jak 
Patroklos, wydawał si# by' towarzysz Odyseusza – Elpenor, który na skutek nieszcz#%liwego 
wypadku stracił "ycie tu" przed udaniem si# Odyseusza do krainy umarłych. Kiedy Odyseusz 
spotkał w za%wiatach zmarłego towarzysza, ten zaklinaj$c go na wszystkie %wi#to%ci, prosił 
o pogrzebanie jego ciała. Nie ma jednak wzmianki, "e z powodu niepogrzebania go nie mo"e
wej%' w bramy Hadesu. Z relacji Homera wynika, "e "adna bariera nie oddziela Elpenora od 
innych duchów (t e n " e. Odyseja. XI 51). 

118 Zob. np. t e n " e. Iliada VI 487 nn.; XVI 854 n.; XVIII 115-119; XX 336 nn.; XXII 209-
214; XXIV 209 nn. 

119 Zob. t e n " e. Odyseja XXIV 1-14. 
120 Zob. tam"e XXIII 322. 
121 Zob. t e n " e. Iliada VI 84; VII 330; Odyseja X 560. 
122 Zob. tam"e XII 21. 
123 Zob. t e n " e. Iliada, VI 422. 
124 Zob. tam"e XVI 856; Odyseja III 410; VI 11; XIV 207.  
125 Zob. tam"e XXIII 252. 
126 Zob. t e n " e. Iliada XX 336. 
127 Zob. tam"e XV 251 n.; Odyseja X 490 n. 
128 W niektórych sytuacjach, kiedy człowiek umierał na skutek zadanej mu %mierci przez 

kogo% drugiego, Homer mówi o posyłaniu czy te" str$ceniu (E(-E@, E3*g2E#@) duszy poko-
nanego do Hadesu (Iliada I 3; VI 487; XXI 48). Kto zabijał, oddawał (N>N@-<) niejako dusz#
pokonanego Hadesowi (Iliada XI 445; XVI 625).  
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 Sam$ krain# umarłych obaj epicy nazywali greckim terminem hgN8+
(Aidés). W niektórych przypadkach posługiwali si# bardziej poetyckim 
wyra"eniem: N0-’ hiN&* (dóm’ Aídao)129 – ‘dom, pałac Hadesa’; N$-*+ (lub 
w pluralis N$-*<) hiN&* (dómos/dómoi Aídao)130 – ‘dom, mieszkanie, domo-
stwo, gmach Hadesa’. By' mo"e przytoczone frazy okre%laj$ samo miesz-
kanie – pałac, który w figurze retorycznej pars pro toto oznaczał całe kró-
lestwo Hadesa. 
 Warto zaznaczy', "e sam przymiotnik ;gN8+ (aidés) oznacza tyle co 
‘niewidzialny, tajemniczy’. Dlatego Homer odej%cie do Hadesu okre%la tak"e
za pomoc$ czasowników: NS@ (dýo)131 – ‘wej%', zanurzy' si#, schowa' si#,
znikn$', wsi$kn$'’, ?&#&NS@ (katadýo)132 – ‘zapa%' si#, pogr$"y' si#, wej%',
dosta' si#, schowa' si#, zapa%' si# pod ziemi#’ oraz ?BS)@ (keútho)133 – 
‘ukry' si#, schowa' si#’. Ci zatem, którzy wkraczali do Hadesu, ukrytej 
przed %miertelnymi i nie%miertelnymi krainy134, stawali si# równie" jak on 
sam niewidoczni, czyli „ukryci/schowani” przed oczyma "yj$cych na ziemi. 
 Analizuj$c tre%' dzieł Homera i Hezjoda, dowiadujemy si# tak"e wiele 
szczegółów na temat samej krainy umarłych, czyli Hadesu. Była to cz#%'
dziedzictwa, jaka przypadła we władanie bogu o imieniu Hades, który jako 
syn Kronosa i Rei był bratem Zeusa i Posejdona. Ka"dy z trzech braci – jak 
podaje Homer – panował nad trzeci$ cz#%ci$ znanego staro"ytnym %wiata: 
Zeus nieba jasn$ przestrzeni$ władał w eterze i w chmurach, Posejdon we 
władanie wzi$ł %wiat mórz gł#bokich, Hades natomiast przej$ł władze nad 
mrocznym i mglistym królestwem podziemia135. Władaj$c krain$, która przy-
padła mu w udziale, Hades postrzegany był jako jej rzeczywisty król, do-
okre%lany jako król umarłych – F"&4 I"(3@" (ánaks enéron)136. Atrybutem 
jego królewskiej godno%ci był niew$tpliwie wspomniany przez Homera tron 
– )3$"*+ (thrónos), na którym zasiadał137.
 Jak podaj$ obaj epicy, wraz z Hadesem nad ow$ krain$ panowała córka 
Zeusa i Demeter – Persefona, któr$ – za przyzwoleniem samego Zeusa – 

129 Zob. H o m e r. Iliada XV 251; Odyseja XII 21; H e z j o d. Teogonia 455. 
130 Zob. H o m e r. Iliada VII 131; XI 263; XX 336; XXII 52. 482; Odyseja IV 834; IX 524; X 

175. 564; XI 150; XIV 207; XX 208; XXIII 252. 322; XXIV 204. 264. 
131 Zob. t e n " e. Iliada VII 131; XI 263; Odyseja XII 383. 
132 Zob. tam"e X 174. 
133 Zob. t e n " e. Iliada XXII 482; XXIII 244; Odyseja XXIV 204. 
134 Por. t e n " e. Iliada XX 64. 
135 Zob. tam"e XV 187-195. 
136 Zob. tam"e XX 61; por. XV 188. 
137 Zob. tam"e XX 62. 
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Hades wykradł matce i po%lubił138. Charakteryzuj$c postacie władców pod-
ziemia, Homer i Hezjod stosowali stałe epitety: Persefon# nazywali IE&<"8 
(epainé)139 – ‘gro+na, straszna, przera"aj$ca’, ;=&68 (agaué)140 – ‘godna po-
dziwu, szlachetna, wspaniała’, j="8 (hagné)141 – ‘czysta, %wi#ta, dziewicza’, 
natomiast Hadesa zazwyczaj opatrywali przydomkiem bR)<-*+ (ífthimos)142

– ‘silny, mocny, pot#"ny’ oraz ?.6#$E*.*+ (klytópolos)143 – ‘sławny z koni’. 
U Homera Hades, jako władca podziemi, wydaje si# by' tak"e okre%lany 
mianem kBS+ ?&#&7)$"<*+ (Zeús katachthónios)144 – ‘Zeus podziemny’. 
Warto tak"e zaznaczy', "e jednym z podstawowych atrybutów Hadesa był 
podarowany przez cyklopów hełm, który czynił nosz$cego niewidzialnym145.

Posiadane przez Hadesa królestwo z pewno%ci$ od jego imienia przyj#ło 
swoj$ nazw#. Znajdowało si# ono – jak to podkre%laj$ obaj epicy – pod ziemi$:
UE, =&>J+ (hypó gaíes)146, UE, 7)*"> (hypó chthoní)147. Opisuj$c jego loka-
lizacj#, Hezjod podaje najpierw poło"enie, znajduj$cego si# równie" w prze-
strzeniach podziemi, Tartaru, który po zwyci#stwie Zeusa w tzw. walce bogów 
stał si# miejscem wi#zienia dla Tytanów. W Teogonii napisał zatem, "e „pod zie-
mi$ o szerokich drogach” – UE, 7)*",+ BL36*NB<8+ (hypó chthonós euryode-
iés) znajduje si# ów „mroczny Tartar” – l23#&3*+ VB3$B<+ (Tártaros eeró-
eis). Jest on tak gł#boko ukryty we wn#trzno%ciach ziemi, jak wysoko niebo 
wznosi si# nad ziemi$148. W obrazowy sposób Hezjod tak przedstawił t#
kwesti#:

138 Zob. H e z j o d. Teogonia 912-914. 
139 Zob. H o m e r. Iliada IX 457. 569; Odyseja X 491. 534. 564; XI 47; H e z j o d. Teogonia.

768. 774. 
140 Zob. H o m e r. Odyseja XI 213. 226. 635. 
141 Zob. tam"e XI 386. 
142 Zob. tam"e X 534; XI 47; H e z j o d. Teogonia 768. 774. 
143 Zob. H o m e r. Iliada XI 445; XVI 625. Okre%lenie to wydaje si# nawi$zywa' do czarnych 

jak w#giel koni, w które zaprz#"ony był rydwan Hadesa. Por. G r a v e s. Mity greckie s. 104. 
144 Zob. H o m e r. Iliada IX 457, gdzie wyst#puje fraza: kBS+ ?&#&7)*"<*+ ?&C IE&<"Y 

mB3/BR$"B<&, w której wymieniona jest para bóstw. Mo"na fraz# t# potraktowa' jako paraleln$
do wyst#puj$cej wielokrotnie u Homera i Hezjoda frazy: bR)<-*+ h>NJ+ ?&C IE&<"Y mB3-
/BR$"B<&. Na tej podstawie mo"na postawi' niejako znak równo%ci miedzy Hadesem a Zeusem 
podziemnym. Równie" u Hezjoda (Prace i dni, 465) wyst#puje podobne okre%lenie kBS+ 7)$-
"<*+ – Zeus podziemny.

145 Zob. H o m e r. Iliada V 845. Por. G r i m a l. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej s. 116. 
146 Zob. H o m e r. Iliada XXII 482; Odyseja XXIV 204. 
147 Zob. H e z j o d. Teogonia 455. 
148 Zob. tam"e 717-720. Homer (Iliada VIII 13-150) równie" podaje, "e Tartar znajduje si#

pod Hadesem (M"B3)’ hiNB@) gł#boko, jak niebo jest z dala od ziemi. 
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dziewi#' bowiem dni i nocy kowadło spi"owe 
z nieba lec$c, w dziesi$tym mo"e dolecie' na ziemi# – 
tyle samo z ziemi jest do mrocznego Tartaru; 
tak znów przez dziewi#' nocy i dni kowadło spi"owe 
z ziemi lec$c, w dziesi$tym dotarłoby w gł$b Tartaru149.

 W dalszej cz#%ci ekskursu na temat Tartaru Hezjod napisał, "e jest on do-
datkowo otoczony murem spi"owym, trzykrotnie opasanym warstw$ nocy, 
która otacza go niczym naszyjnik. Bramy w murze z br$zu wykonał sam 
Posejdon150. Natomiast jego otchła& jest tak wielka, "e nawet człowiek, 
gdyby tam wpadł, nie zdołałby si#gn$' dna przez rok, lecz rzucałyby nim 
i dr#czyły go ciemne burze, których l#kaj$ si# nawet sami bogowie151.
 Szczególnym punktem odniesienia przy lokalizacji Tartaru było osobliwe 
miejsce, okre%lone przez Hezjoda okolicznikiem miejsca M")& (éntha) – 
‘tam’. To wła%nie t a m spotykały si# +ródła i granice – EJ=&C ?&C EB>3&#&
(pegaí kaí peírata) Tartaru, ziemi, morza i nieba152. T a m znajdowało si#
mieszkanie Nocy i Dnia, którzy nigdy nie zamieszkiwali razem, spotykaj$c
si# jedynie w progu swojego domostwa153. T a m równie" ciemnej Nocy 
synowie mieli siedzib# – Sen i  mier', pot#"ni bogowie, których nigdy nie 
widział Sło&ce-Helios, jasno %wi#c$cy blaskiem promieni154.
 T a m  te" wła%nie E3$/)B" (prósthen) – ‘z przodu’ czy te" ‘na zewn$trz’
Tartaru znajdowało si# )B*f 7)*">*6 N$-*< V78B"#B+ (theoú chthoníou 
dómoi echéentes)155 – „boga podziemi domostwo rozbrzmiewaj$ce echem”. 
Według Hezjoda przed bramami Hadesu swoj$ stra" pełnił straszliwy i nieli-
to%ciwy pies Cerber, który łasił si# i machał ogonem do tych, którzy wchodzili 
do Hadesu, natomiast nie pozwalaj$c nikomu z niego wyj%', czatował i po-
"erał ka"dego, kto podejmował tak$ prób#. W pobli"u Hadesu zamieszkiwała 
– jak podaje Hezjod – tak"e obrzydła dla bogów straszna rzeka Styks156.
 Nieco inna lokalizacja Hadesu przedstawiona została przez Homera w X 
i XI ksi#dze Odysei. Kiedy bowiem Odyseusz miał si# uda' za namow$ bo-
gini Kirke do krainy umarłych, aby porozmawia' z wieszczem Terezjaszem, 
bogini ta podała mu nast#puj$cy opis drogi do Hadesu: 

149 H e z j o d. Teogonia 722-725. Przekład J. Łanowskiego s. 51. 
150 Zob. H e z j o d. Teogonia 726-728. 732. 
151 Zob. tam"e 741-743. 
152 Zob. tam"e 736-739. 
153 Zob. tam"e 744 n. 748-755. 
154 Zob. tam"e 756-760. 
155 Tam"e 767. 
156 Zob. tam"e 767-777. 
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A ju" ci# sam poprowadzi pomy%lny dmuch Boreasza. 
A kiedy w nawie przepłyniesz rozłogi Okeanosa 
I staniesz u płaskich wybrze"y, gdzie gaj ma Persefoneja: 
Czarne sokory, wysmukłe, i wierzby, co owoc zgubiły, 
Tam l$duj, naw# wywiódłszy z kołbani Okeanowej, 
A sam w zbutwiałe domostwo Hadesa zejd+, mi#dzy truchło, 
Gdzie w paszcz# Acherontow$ rzuca si# Pyriflegeton, 
Gdzie z wód stygijskich wypływa Kocyt, a obie te strugi 
Pod skaln$ %cian$ si# ł$cz$ z straszliwym, ach, wodogrzmotem157.

Odyseusz podró"ował zatem nie pod ziemi#, ale daleko na zachód, a" za Ocean, 
poza zachód sło&ca, do kraju Kimmeryjczyków, zasnutego mgł$ i chmur$,
gdzie nigdy nie %wieciło sło&ce158. Z opisu tego wynika, "e Hades znajdował 
si# nie pod ziemi$, ale na tej samej płaszczy+nie horyzontalnej, co za-
mieszkiwana przez ludzi "yj$cych ziemia, jedynie gdzie% bardzo daleko.  
 Analizuj$c jednak tre%' pozostałych ksi$g Iliady i Odysei, mo"na zauwa-
"y', "e – podobnie jak u Hezjoda – Hades nale"y lokalizowa' wertykalnie – 
gdzie% w dole w stosunku do powierzchni ziemi.  wiadcz$ o tym przyto-
czone wy"ej czasowniki, okre%laj$ce udawanie si# dusz do Hadesu, które 
zawieraj$ niew$tpliwie ide# zst#powania w dół. Wyra"aj$ to równie" liczne 
frazy, które poprzez zastosowane w nich okoliczniki miejsca wskazuj$ wprost, 
"e Hades umiejscowiony był pod ziemi$. Nawet w bezpo%rednim opisie, 
akcentuj$cym „horyzontalno%'” poło"enia Hadesu, znajduje si# stwierdzenie, 
"e dusze, które przychodziły do Odyseusza, przybywały UEH4 I3(GB6+ (hy-
pèks erébeus) – „z gł#bi Erebu”159. Potwierdzeniem tezy, "e Hades znajduje 
si# w gł#bi ziemi, mo"e by' opis tej krainy oraz jej władcy, podany przez 
Homera w kontek%cie relacji tzw. bitwy bogów: 

Zadr"ał te" w gł#biach podziemia umarłych król Aidoneus, 
Z tronu zeskoczył strwo"ony i krzykn$ł, aby mu z góry 
Ziemi nie rozdarł Posejdon, bóg wstrz$saj$cy l$dami, 
I nie ukazał %miertelnym i nie%miertelnym przybytku 
Zaple%niałego, strasznego, co nawet bogów przera"a160.

157 H o m e r. Odyseja X 507-515. Przekład J. Wittlina s. 222. 
158 Zob. tam"e XI 12-19. Por. G r i m a l, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej s. 184. 
159 Zob. H o m e r. Odyseja XI 36. Zob. interpretacj# tej kwestii w: A.E. B e r n s t e i n. Jak 

powstało piekło.  mier. i zado-.uczynienie w -wiecie staro,ytnym oraz pocz!tkach chrze-
-cija"stwa. Tł. A. Piskozub-Piwosz. Kraków: Libron 2006 s. 39 n. 

160 H o m e r. Iliada XX 61-65. Przekład K. Je"ewskiej s. 467. 
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W kontek%cie przytoczonych słów sam Hades, jako pan swego królestwa, 
jawił si# jako władca podziemi.
 Traktuj$c jednak sumarycznie wszystkie opisy poło"enia Hadesu, mo"na
stwierdzi', "e był on z jednej strony oddalony bardzo znacznie od zamiesz-
kiwanej przez ludzi przestrzeni, a z drugiej – znajdował si# gdzie% w prze-
pastnych gł#binach ziemi. Jego naturalne granice – jak podaje Homer – sta-
nowiły opływaj$ce go cztery rzeki: Styks, sprawiaj$ca, "e wszystko w nim 
zanurzone zastygało; rzeka Smutku Acheron; rzeka Płaczu i (alu Kokytos; 
rzeka Płomienista Pyriflegeton161. Nale"y zauwa"y', "e Homer nie wymienia 
pi$tej rzeki – ciemnej Lete, której wody pozwalały zapomnie' umarłym 
o wszystkim, co ziemskie. Jedynie Hezjod wspomina Lete-Zapomnienie jako 
córk# Eris-Niezgody162.
 Kraina Hadesa postrzegana była jako „smutna i ponura” – ;#B3EY+ 703*+ 
(aterpés chóros)163. Tworzyły j$ zasadniczo „asfodelowe ł$ki” – ;/R*NB.,+ 
.B<-!" (asfodelós leimón)164, które spowite były przez „mroczne, ponure 
ciemno%ci” – o$R*+ VB3$B<+ (dzófos eeróeis)165. Cało%' natomiast Hadeso-
wego królestwa podziemia wyobra"ano sobie niew$tpliwie na wzór królew-
skiego miasta z pałacem, który mo"na uto"sami' z wyst#puj$cymi u obu 
epików terminami N0-& albo N$-*+ (lub w pluralis N$-*<). Pałac ten opasy-
wały z pewno%ci$ mury, zaopatrzone w pot#"ne bramy.  wiadcz$ o tym wy-
ra"enia, w których mowa jest o bramach Hadesu: BL36E6.H+ N0-& (eury-
pylés dóma)166 – „pałac maj$cy szerokie bramy”; hiN&* ES.&< (Aídao pý-
lai)167 – „bramy Hadesu”; hgNY+ E6.23#J+ ?3&#B3$+ (Aidés pylártes kra-
terós)168 – „Hades pot#"ny posiadacz zamkni#tych bram”. Cało%' siedziby 
Hadesa niew$tpliwie budziła groz#, gdy" postrzegana była jako N$-*+ BL-
3!B<+ (dómos euróeis)169, czyli „domostwo pełne ple%ni, zbutwiałe, zat#chłe, 
zgniłe, sple%niałe” czy te" jako * ?>& /-B3N&.(’ BL3!B"#& (oikía smerdalé’ 
euróenta)170, to znaczy „przybytek przera"aj$co sple%niały”. Samego za%

161 Zob. H o m e r. Odyseja X 513 n. Por. G r a v e s. Mity greckie s. 103. 
162 Zob. H e z j o d. Teogonia 227. Por. G r i m a l. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej s. 207.  
163 Zob. H o m e r. Odyseja XI 94. 
164 Zob. tam"e XI 539. 573; XXIV 13. 
165 Zob. tam"e XI 57. 155. 
166 Zob. tam"e XI 571. 
167 Zob. t e n " e. Iliada IX 312; XXIII 71; Odyseja XIV 156. 
168 Zob. t e n " e. Iliada VIII 367; XIII 415; Odyseja XI 277. 
169 Zob. tam"e X 512. 
170 Zob. t e n " e. Iliada XX 65. 
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Hadesa okre%lano jako ?36B3$+ (kryerós)171 – ‘zimy, lodowaty, gro+ny, strasz-
ny, przejmuj$cy dreszczem’. Jak podaje Homer, tak postrzegana kraina wraz 
z jej władc$ budziła przera"enie nawet w społeczno%ci samych bogów172.
 Mówi$c o Hadesie, Homer posługiwał si# tak"e poj#ciem p3BG*+ (Ére-
bos) – Ereb173. Podał zatem, "e dusze, które ukazywały si# Odyseuszowi, 
wychodziły UEH4 I3(GB6+ (hypèks erébeus)174 – „z gł#bi Erebu”, a kiedy 
wracały, twierdził jednym razem, "e wchodz$ one do Hadesu175, a innym 
razem, "e odchodz$ do Erebu176. Wydaje si# zatem, "e w tym kontek%cie obie 
rzeczywisto%ci, Hades i Ereb, Homer niejako uto"samiał. Podobne wra"enie
budzi wzmianka o Heraklesie, o którym Homer mówił, "e został przez Eu-
rysteusa posłany do Hadesu, aby porwał Hadesowego psa Cerbera „z Ere-
bu”177. Potwierdzeniem tej tezy mo"e by' okre%lenie %mierci dwóch towa-
rzyszy Sarpedona: zwykle Homer stwierdzał, "e dusze zmarłych/zabitych 
zst#puj$ do Hadesu, natomiast w tym przypadku mówi o odej%ciu zmarłych 
do Erebu. Zdaniem jednak uczonych nie ma jasno%ci, czy dla Homera Ereb 
stanowił synonim domu Hadesa i oba słowa okre%laj$ rodzajowo cał$ oko-
lic#178, czy te" chodzi o dwie ró"ne cz#%ci %wiata podziemnego, w którym 
Ereb stanowił – jak to podaj$ słowniki – spowite mrokiem i ciemno%ciami 
miejsce pomi#dzy ziemi$ a %wiatem podziemnym – Hadesem179.
 Ujmuj$c sumarycznie przytoczone dane na temat Hadesu, mo"na stwier-
dzi', "e tak pojmowana kraina jako królestwo Hadesa była uwa"ana przez 
staro"ytnych za krain# umarłych, którzy tam zamieszkiwali po %mierci. Z tej 
racji sam Heades był okre%lany jako władca panuj$cy nad zmarłymi: hiNJ+ 
I"B3*>/<" ;"2//@" (Aídes eneroísin anásson)180.

171 Zob. H e z j o d. Prace i dni 153. 
172 Zob. H o m e r. Iliada XX 65. 
173 Zob. tam"e VIII 368; IX 572; XVI 327; Odyseja X 528; X 37. U Hezjoda (Teogonia 125. 

515. 669) równie" mamy wzmiank# o Erebie, który powstał z Chaosu. Nast#pnie Hezjod podaje, 
"e do Erebu został przez Zeusa str$cony zuchwały olbrzym Menojtios. Z Erebu natomiast wy-
wiódł na %wiatło dzienne Zeus Stur#kich, którzy pomogli mu w tzw. walce bogów. 

174 Zob. H o m e r. Odyseja XI 37. 
175 Zob. t e n " e. Iliada XI 150. 
176 Zob. t e n " e. Odyseja XI 564. 
177 T e n " e. Iliada VIII  
178 Zob. B e r n s t e i n. Jak powstało piekło s. 39. 
179 Zob. J u r e w i c z. Słownik grecko-polski t. 1 s. 379. Por. inne okre%lenie Erebu w: 

V. Z a m a r o v s k ý. Encyklopedia mitologii antycznej. Tł. J. Illg, L. Spyrka, J. Wania. Warsza-
wa:  wiat Ksi$"ki 2006 s. 133. 

180 H o m e r. Iliada XV 191. 



KS. GRZEGORZ M. BARAN 196

IV. SPOSÓB EGZYSTOWANIA ZMARŁYCH PO  MIERCI

 Jak wykazuj$ analizy tekstów obu epików, %mier', która jest kresem ziem-
skiego "ycia człowieka, nie stanowi równocze%nie całkowitego kresu ludzkiej 
egzystencji. Chocia" obumiera ciało, nadal istnieje duchowy element – 5678
(psyché), w którego wymiarze człowiek dalej istnieje po %mierci. W tym 
wymiarze tak"e ka"dy stawał si# zasadniczo mieszka&cem krainy Hadesa, a 
dokonywało si# to bezpo%rednio w momencie %mierci.  wiadcz$ o tym słowa 
Odyseusza skierowane do Elpenora, który "ycie stracił w dniu rozpocz#cia
przez Odyseusza długiej wyprawy okr#tem do Hadesu: 

O Elpenorze, w te nocne jak"e% tu zabrn$ł ciemno%ci? 
Snad+ pieszo szybciej przyszedłe%, ni" ja na czarnym korabiu?181

Odyseusz jako "yj$cy, aby dotrze' do krainy umarłych, musiał odby' dług$
podró", która zajmowała sporo czasu. Elpenor – o którym Homer w meta-
foryczny sposób mówił, "e odbył drog# pieszo, poniewa" bez pomocy 
%rodków lokomocji – w Hadesie znalazł si# natychmiast w chwili %mierci. 
Nale"y zaznaczy' nadto, "e w przypadku zmarłych nie ma mowy w "adnym 
z omawianych utworów o jakimkolwiek odbywaniu podró"y w za%wiaty.  
 Mówi$c o mieszka&cach Hadesu, Homer posługiwał si# zasadniczo 
terminem 5678 (psyché), wyst#puj$cym niejednokrotnie z tzw. genetivus 
possessivus osoby, do której przynale"ała konkretna dusza182. Ujmuj$c ko-
lektywnie społeczno%' zmarłych, mówił natomiast o 567&> (psychaí), które 
s$ okre%lane "B?S@" ?&#&#B)"J!"#@" (nekýon katatethneónton)183 – „dusze 
zmarłych, którzy umarli”. Ponadto Homer mieszka&ców Hadesu nazywał 
terminami, którymi zwykle okre%lało si# umarłych: "B?SB<+ (nekýeis), "B?3*> 
(nekroí), ?&-$"#B+ (kamóntes)184.

(yj$ce w Hadesie dusze – jak wynika z analizy tekstu – miały wygl$d
i kształty takie same, jakie w ziemskim "yciu osoby, do których przynale"ały
okre%lone dusze. Ka"da zatem dusza miała swoj$ osobowo%'. Pozbawiona 
jednak ciała, ko%ci, które gnij$ lub pochłania je pogrzebowy ogie&, były 
niejako cieniami – BbN@.& (eídola), b#d$cymi swego rodzaju duchowym, 

181 T e n " e. Odyseja XI 57 n. Przekład J. Wittlina s. 227. 
182 Zob. np. 567Y q.E8"*3*+ (Odyseja XI 51); 567Y -J#3$+ (Odyseja XI 84); 567Y rJ-

G&>*6 lB<3B/>&* (Odyseja XI 90) etc. 
183 Zob. H o m e r. Odyseja X 530; XI 37. 147. 564. 
184 Zob. tam"e X 518; XI 26. 94. 475. 476. 541. 564. 



W HADESIE HOMERA I HEZJODA 197

niematerialnym odbiciem człowieka z czasu ziemskiej egzystencji. Prawd#
t# wyra+nie przedstawia scena spotkania w Hadesie Odyseusza ze zmarł$
matk$, któr$ to scen# bohater tak zrelacjonował: 

Rzekła, a ja si# szamoc# w swym sercu, albowiem gor$co
Pragn$łem obj$' w ramiona dusze umarłej mej matki: 
Trzykro' zbli"ałem si# do niej, by j$ przygarn$', i trzykro'
Mym r#kom si# wymykała jak mara lub senne zwidzenie. 
I bole%' stokro' ostrzejsza j#ła mi serce rozrywa',
A"em przemówił, a mówił chy"o-lotnymi słowami: 
„O matko, czemu uciekasz, skoro ja obj$' ci# pragn#,
By%my i tutaj, w Hadesie, wtuleni w kochane ramiona, 
Wzajemnie sercom zbolałym ul"yli skarg$ i płaczem? 
Mara-% to jaka? I przeto królowa Persefoneja 
 le ciebie do mnie, bym wi#cej wzdychał i wi#cej si# trapił?” 
Tak powiadam, a macierz szanowna wraz mi odpowie: 
„O nie, mój synu, ze wszystkich najnieszcz#%liwszy na %wiecie! 
Wcale ci# córa Dzeusowa, Persefoneja, nie mami 
Jeno takie jest prawo %miertelnych: ledwo-li umr$
Ju" mi#so ciał ich przestaje trzyma' si# ko%ci i %ci#gien, 
Bowiem ogromny je ogie& po"era pos#pnym płomieniem, 
Gdy tylko z białych ich ko%ci dech "ycia na zawsze wywieje 
Atoli dusza, jak zwiewny sen, ulatuje i fruwa”185.

Niematerialna posta' zmarłej matki jawiła si# Odyseuszowi zatem jako /?<2 
(skiá) – ‘cie&, zjawa, widmo, urojenie’ albo e"B<3*+ (óneiros) – ‘sen’. Cho-
cia" widział jej posta', jak w ziemskim "yciu, miał jednak do czynienia 
jedynie z jej BbN@.*" (eídolon) – ‘widmo, widziadło, mara cie& zmarłego’. 
Tego samego do%wiadczył Achilles, gdy objawił mu si# Patroklos186. Kiedy 
poprosił o u%cisk, wówczas dowiedział si#, "e 5678 (psyché) zmarłego 
mo"na zobaczy', ale nie da si# jej dotkn$':

Biada, wi#c jeszcze istnieje w mrocznym domostwie Hadesa 
dusza (5678) i ziemski kształt (BbN@.*"), ale z siedliska "ycia wyzuta187.

Dusze zmarłych, zapominane z czasem przez "yj$cych na ziemi188, w krainie 
Hadesa jako miejscu spowitym ciemno%ciami, do którego nie docierały pro-

185 Tam"e XI 204-222. Przekład J. Wittlina s. 232 n.  
186 Zob. t e n " e. Iliada XXIII 97-101. 
187 Tam"e XXIII 103 n. Przekład K. Je"ewskiej s. 526n. 
188 Zob. t e n " e. Odyseja XXII 389. 
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mienie Heliosa-Sło&ca, wiodły "ycie bardzo smutne.  wiadectwem tego 
mo"e by' okre%lenie, za którego pomoc$ Homer opisuje owe dusze: „dusze 
smutne” – 567&C ;7"S-B"&< (psychaí achnýmenai)189. Z analizy tekstu XI 
ksi#gi Odysei wynika równie", "e "ycie zmarłych, którzy byli okre%lani jako 
;R3&NB(+ (afradeés)190 – ‘nie maj$ce %wiadomo%ci, czucia’, stanowiło swego 
rodzaju pozbawion$ odczu' i %wiadomo%ci wegetacj#. St$d te" Homer po-
stacie zmarłych nazywał tak"e „mdłymi głowami” – ;-B"J"K ?23J"& (ame-
nená kárena)191. Wydaje si# bowiem, "e równie" władze umysłowe prze-
bywaj$cych w Hadesie dusz były w pewnym sensie ograniczone. Tego ro-
dzaju wniosek nasuwa si# w %wietle skierowanej do Odyseusza wypowiedzi 
bogini Kirke na temat wieszcza Terezjasza, o którym powiedziała, "e po 
%mierci on jako jedyny posiadał umysł nienaruszony – R3("B+ M-EBN*< (fré-
nes émpedoi), gdy" Persefona pozwoliła, aby jego rozum – "$*+ (nóos) był 
w pełni władz umysłowych192. Z tego wynika, "e pozostałe dusze nie dys-
ponowały ow$ pełni$ władz intelektualnych. Wiod$c "ycie na sposób sm#t-
nej wegetacji, nabierały swego rodzaju witalno%ci jedynie wtedy, gdy kto% – 
tak jak Odyseusz – umo"liwił im napicie si# krwi. Dzi#ki tego rodzaju 
napojowi "ywi mogli nawi$za' kontakt ze zmarłymi, którzy wówczas po-
znawali dan$ osob# i podejmowali dialog193.
 Zmarli nie byli pogrupowani według "adnych kategorii moralnych. Cho-
cia" cierpieli z powodu ponuro%ci otoczenia, ich los w krainie umarłych nie 
był kar$. Cierpienie, jakiego doznawali, było raczej pochodn$ wspomnie&
z "ycia i wstydu, zwi$zanego z okoliczno%ciami %mierci, a nie warunków 
panuj$cych w królestwie Hadesa194. St$d te" nawet jakiekolwiek honory 
oddawane po %mierci nie były w stanie zrekompensowa' zmarłemu utraty 
"ycia i nada' kolorytu pos#pnej egzystencji po%miertnej. Znamiennie w tym 
kontek%cie brzmi$ słowa Achillesa, któremu w za%wiatach Odyseusz starał 
si# oddawa' niemal"e bosk$ cze%':

O nie zachwalaj mi %mierci, Odysie, mój ty %wietlisty! 
Wolałbym raczej, jak rataj, na cudzej znoj$c si# roli, 
Biednemu słu"y' m#"owi, co z trudem wy"ywi' si# mo"e,

189 Zob. tam"e XI 387 n. 541 n. 
190 Zob. tam"e XI 475 n. 
191 Zob. tam"e XI 29.  
192 Zob. tam"e X 493-495. 
193 Zob. tam"e XI. 
194 Zob. B e r n s t e i n. Jak powstało piekło s. 40. 43. 
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Ni+li tu po%ród umarłych królowa' wszystkim umrzykom! 
Lecz nu"e, rzeknij mi słowo o synku moim wybornym195.

Jedynym pocieszeniem zdaje si# by' %wiadomo%' rekompensaty w postaci 
chwalebnych czynów którego% z potomków, zwłaszcza synów196.
 Analiza dzieł Homera i Hezjoda pozwala zauwa"y', "e w ich czasach nie 
było jeszcze wyra+nie sprecyzowanych pogl$dów na temat po%miertnej odpo-
wiedzialno%ci człowieka za jego ziemskie "ycie. Z tej racji nie znajdujemy 
w ich dziełach "adnej wzmianki o po%miertnym s$dzie, w ramach którego 
orzekano by miejsce czy te" sposób egzystowania człowieka po %mierci197.
Niezale"nie bowiem od jako%ci moralnej czynów, dokonanych w doczesno%ci,
dusze ludzi wszystkich stanów wiodły ponur$ egzystencj#, która nie miała 
charakteru jakiejkolwiek kary. Od tej reguły Homer przedstawił jednak pewien 
wyj$tek, który stanowiła grupa boskich buntowników, skazanych na nie-
ko&cz$ce si# trudy z powodu niesubordynacji wzgl#dem boskiego porz$dku. 
Nale"eli do nich: Orion, nieustannie zaganiaj$cy zwierzyn#198; Tityos, któremu 
s#py za zniewa"enie Leto nieustannie wyrywały w$trob# – siedlisko jego 
"$dzy199; Tantal, umieszczony mi#dzy wod$ a owocami, po które – mimo 
wielkiego głodu i pragnienia – "adn$ miar$ nie mógł si#gn$'200; Syzyf, bez 
ustanku wtaczaj$cy olbrzymi kamie& na gór#, u której szczytu za ka"dym 
razem ów głaz staczał si# na dół201. Poza tymi wyj$tkami wszystkie dusze 
zmarłych po %mierci były zasadniczo równe, ledwie %wiadome i nie otrzy-
mywały ani nagrody, ani kary za ziemskie "ycie.  mier' w przypadku wszyst-
kich zwyczajnych ludzi, w %wietle przekazów Homera, była moralnie neutralna. 
Wszelkie ró"nice w statusie społecznym, wspomnienia z czasu "ycia doczes-
nego, aspiracje, zast#pcza duma z osi$gni#' potomków lub wstyd z powodu 
utraty presti"u czy autorytetu jakkolwiek charakteryzowały poszczególnych 

195 H o m e r. Odyseja XI 488-492. Przekład J. Wettlina s. 242. 
196 Zob. B e r n s t e i n. Jak powstało piekło s. 45. 
197 Jedyna wzmianka o s$dzie w krainie umarłych zwi$zana jest z osob$ króla Minosa (zob. 

H o m e r. Odyseja XI 568-571). Jednak"e przedmiotem rozs$dzania nie było ziemskie "ycie 
człowieka, które miałoby wpływ na "ycie po %mierci. S$dy sprawowane przez Minosa dotyczyły 
jedynie spraw, jakie zachodziły mi#dzy zmarłymi w ramach ich po%miertnego "ycia. Tego rodza-
ju s$d stanowił jedynie odzwierciedlenie praktyk, jakie miały miejsce w ziemskiej społeczno%ci: 
jak zatem w ziemskim wymiarze istniały trybunały s$dowe, tak wyobra"ano sobie, "e w spo-
łeczno%ci umarłych tak"e istnieje tego rodzaju praktyka.  

198 Zob. tam"e XI 587-590. 
199 Zob. tam"e XI 591-597. 
200 Zob. tam"e XI 598-608. 
201 Zob. tam"e XI 609-616. 
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zmarłych, to jednak emocje te nie miały "adnego znaczenia dla ich pod-
stawowej egzystencji w Hadesie202.

Pewne rozró"nienie w po%miertnej egzystencji wprowadził Hezjod. Jego 
zdaniem herosi – s3@B+ (héroes), którzy – chocia" jako jednego z rodziców 
posiadali którego% z bogów lub bogi& – to wprawdzie podlegali %mierci, 
jednak po zako&czeniu ziemskiej egzystencji nie udawali si#, w przeciwie&-
stwie do zwykłych ludzi, do Hadesu, lecz na tzw. Wyspy Szcz#%cia – t&?2-
3@" u8/*< (makáron nésoi). W poetycki sposób tak Hezjod o tym napisał: 

Innym "ywot, siedziby dalekie od ludzi przeznacza 
Dzeus Kronida, ojciec, na kresach ziemi osadza 
z dala od nie%miertelnych, a za% panuje im Kronos. 
I tam oni mieszkaj$ z sercem swobodnym od troski, 
na Szcz#%liwych Wyspach nad rw$cym Okeanosem, 
szcz#%ni bohaterowie, a niesie im trzykro' do roku 
rola "yzna plony kwitn$ce, pełne słodyczy, 
z dala od nie%miertelnych203.

Ró"ni si# to od wizji Homera, który herosów umie%cił w Hadesie204. Wyj$tek 
w tym wzgl#dzie stanowił Herakles, który po %mierci został ubóstwiony 
przez Zeusa. St$d te" Odyseusz, który spotkał herosa w za%wiatach, stwier-
dził, "e widział jedynie jego cie& (BbN@.*"), gdy" sam Herakles za"ywał 
rozkoszy po%ród nie%miertelnych bogów205. W wyj$tkowy sposób, według 
Homera, potraktowany został tak"e inny potomek Zeusa – Menelaos, który – 
jako zachowany całkowicie od %mierci – został przeniesiony po zako&czeniu 
ziemskiego "ycia na Pola Elizejskie – q.S/<*" EBN>*" (Elýsion pedíon).
W poetycki sposób tak o tym pisze: 

Lecz tobie, o Menelaju, Dzeusa potomku, s$dzone 
Nie jest dokona' "ywota w +rebce karmi$cym Argosie, 
Jeno bogowie ci# po%l$ na kra&ce ziemi, na błonia 
Te Elizejskie, gdzie mieszka płowy jak ty Radamantys, 
K#dy %miertelnym łagodne "ywoty s$ przeznaczone, 
K#dy nie sypie %nieg, ni srogie zimy nie trapi$,
K#dy nie pada deszcz, a jeno wiecznie Ocean 

202 Zob. B e r n s t e i n. Jak powstało piekło s. 49. 
203 H e z j o d. Prace i dni 167-172. Przekład J. Łanowskiego s. 65. 
204 Zob. np. H o m e r. Odyseja XI 467. 
205 Zob. tam"e XI 601-603. 
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P#dzi lekkuchne, %wiszcz$ce i dm$ce podmuchy Zefiru, 
By dusze ludzi rze+wiły206.

*

 Podsumowuj$c, mo"na zauwa"y', "e dzieła Homera i Hezjoda, wyra"aj$ce
niew$tpliwie mentalno%' ludów archaicznej kultury greckiej, dostarczaj$ m.in. 
wielu informacji na temat wierze& ludzi tamtego okresu odno%nie do %mierci 
i po%miertnego losu człowieka. W %wietle przeprowadzonych analiz mo"na
zauwa"y', "e ludzie ci – bazuj$c na codziennym do%wiadczeniu – nie mieli 
w$tpliwo%', "e człowiek z natury jest istot$ %mierteln$.  mier' – cho' budziła 
przera"enie u "yj$cych – nie była jednak dla nich całkowitym unicestwieniem 
człowieka. Wierzono bowiem, "e po %mierci nadal istnieje duchowa cz#%'
człowieka – 5678 (psyché), która po opuszczeniu ciała ludzkiego udaje si#
do krainy umarłych – Hadesu, znajduj$cego si# gdzie% zarówno „daleko”, jak 
i „gł#boko” w stosunku do zamieszkiwanej przez ludzi ziemi. Przebywaj$c
w Hadesie, dusze wiodły na ogół "ycie ponure i smutne. Jednak"e ich losu 
po%miertnego – poza nielicznymi wyj$tkami buntowników wobec praw bos-
kich – nie mo"na pojmowa' jako kary, gdy" w omawianym okresie kultury nie 
znano jeszcze idei s$du po %mierci oraz tak zwanej retrybucji po%miertnej. 
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IN HADES OF HOMER AND HESIOD 
DEATH AND HUMAN’S FATE AFTER DEATH IN THE PEOPLE’S BELIEFS 

OF ARCHAIC GREEK CULTURE

S u m m a r y  

The works of Homer and Hesiod, expressing people’s mentality of the archaic Greek culture, 
supply inter alia much information about people’s beliefs of that period concerning death and 
posthumous fate of humans. In the light analysis, one can notice that the people of that time 
period (being based on quotidian experience) had no doubts that humans were mortal beings. 
Although death inspired horror among the living the Greeks did not it amounted to total an-
nihilation of man. They believed the spiritual part of human – 5678 (psyché) survived mortal 
death leaving the body to go to the land of the dead. This place was known as Hades somewhere 
both far and deeply in relation to inhabited by people earth. The soul that exists in Hades, leads 
a generally gloomy and rather sad life. However, their posthumous fate, apart from few ex-
ceptions of the rebels against divine commandments – can’t be perceived as punishment, because 
in considered by people of today because people of that time had no concept of the Last Judge-
ment and retribution after death.  

Summarized and translated by Rev. Grzegorz M. Baran 

Słowa kluczowe: Homer, Hezjod, %mier', "ycie po %mierci, Hades.

Key words: Homer, Hesiod, death, life after death, Hades. 


