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Grób Neoptolemosa w Delfach.

Napisał

K aro l Hadacsiek.

Pausanias w peryegezie Delf po opisie w nętrza świątyni Apollona, 
znajdując się po jej stronie wschodniej, pow iada (X. 24, 6): »ĘeX36ni 
Ss^tou vasu '/.at Tpa-śvn Łę dpiaiepa x e p l  jio X 6 ;  ś a x t  z a l  NeozTokś j j i ou 

■J AyjAAidię e v  aur w r d y o ę '  '/.at ot '/.axa gtoę Ivaf^ouaiv ot AeX©ot». 
' otem idąc pod górę (exava(3d-m Se oto t ou[ j i v^(*aToę) ,  w ym ienia k a 
m ień Kronosa, leżący opodal, dalej źródło Kassotydę (X. 24, 7) i leschę 
Knidyjczyków, k tó ra  się wznosi powyżej K assotydv (X. 25, 1), a w koń
cu tea tr  (X. 32, 1).

Z opisu tego wynika, że ogrodzony i corocznie uroczyście odwie
dzany grób bohaterskiego syna Achillesa zajm ow ał miejsce na północ od 
świątyni Apollona, na połaci gaju świętego, ograniczonej z jednej strony 
kierunkiem  długiej osi świątyni, z drugiej zaś teatrem  i knidyjskim  bu
dynkiem z freskami Polignotosa. W  tej też okolicy szukali uczeni ś la 
dów w spom nianego grobu, a Ulrichs, znalazłszy w tej stronie w r. 1838. 
resztki starożytnego m uru rzeźbionego, przypuszczał, że odkrył część 
i mi u, który grób okalał (Ulrichs Reisen und Forschungen I. str. 39, 
104). Niestety spostrzeżenie to okazało się błędnem. Ulrichs szukał wyli
czonych przez Pausaniasa pomników zbyt blizko św iątyni i u tożsa
miał ślady widziane bez głębszego studyum  (Buli. de corr. hell. XX. 
[1896] 634, 635). Na ogłoszonym zaś przez kierow nika wykopalisk p la
nie sytuacyjnym , przedstaw iającym  odsłonione t^ yjvo? Apollona, grób 
Neoptolem osa nie jest uw ydatnionym  (Buli. de corr. hell. XXI. [1897]
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tabl. 17), a w spraw ozdaniu o knidyjskim budynku p. Homolle zazna
cza, że śladu po nim nie pozostało; przypuszcza jednak, że stał on 
pierw otnie w pobliżu leschy na linii idealnej, k tórą  m ożna pociągnąć 
od leschy do drogi świętej u w stępu do św iątyni (Buli. de corr. heli. 
XX. str. 639). Ten wniosek nasunęła m u następująca okoliczność. 
Pausanias w spom ina jeszcze raz  grób Neoptolem osa w toku opisu zn a j
dującego się w budynku knidyjskim fresku, który przedstaw iał zburzenie 
Troi, tem i słow y: » N s o x t ó X s |aov Se p.óvov t o o  'EXXrjvaoo oovsiiovTa Iw t o o ;  

ipioa; srcowjosv 6 rioXoyvwTo;, Sn i x s p  N e o x t o X  e |*oo t o v  t o Ć ? o v

vj Ypa cpyj l i m  I j x e X X s v  auni y  sv vj us a  3  a t «  (Paus. X .  26, 4). N atu
ralnie przyczyna podana, dla której Neoptolemos sam  jeden z pośród 
heleńskiego wojska sieje śm ierć między Trojanam i, jest kom binacyą 
indywidualną Pausaniasa. Trudno też przypuścić, żeby w Delfach istniała 
równocześnie legenda o drugim  grobie Neoptolemosa, k tóryby  istniał 
pod obrazem  Polignotosa, a więc pod fundam entam i leschy. Pausanias 
m a zapew ne na myśli tylko jeden grób bohatera z pod Troi, ów oto
czony, a to drugie miejsce jego tekstu poucza nas tylko dokładniej, że 
grób zajmował miejsce blisko leschy, po tej stronie długiego budynku, 
w której umieszczonym był obraz, przedstaw iający Uiupersis. Pew na nie
jasność, k tó rą  na pierwszy rzut oka nasuw a opis peryegety, znajduje 
wytłóm aczenie w topograficznem  położeniu całego gaju świętego na po
chyłym stoku Parnasu, które spraw ia, że każdy budynek postawiony 
w n ’m dalej na północ, góruje sam em  miejscem nad wszystkiem co 
leży poniżej na południu. Ta uw aga dotyczy przedewszystkiem  leschy, 
k tóra  znalazła, obok teatru, w gaju Apollona najwyższe umieszczenie 
i miała nadto od południa wysokie podm urow anie (Buli. de corr. heli. 
XX. 633—639). Jeśli więc wymieniony przez Pausaniasa grób Neopto
lemosa stał powyżej świątyni Apollona, lecz przed leschą, przeto od 
niej niżej, a równocześnie dość blizko połowy budynku, kryjącej Iliuper- 
sis Polignotosa, natenczas jasnem  staje się przytoczone drugie w yraże
nie Pausaniasa.

Lecz jakie ma w spom niany grób znaczenie dla świętego gaju Apol
lona i jakiej tradycyi je s t on przedstaw icielem ?

Podanie, praw dopodobnie miejscowTe, opowiadało, że Neoptolemos 
znalazł tutaj śm ierć z ręki Orestesa lub Delfijczyków przy ołtarzu boga 
i został pogrzebany najpierw  pod progiem świątyni, a następnie 
uczczony, za staraniem  Meneiaosa, w obrębie gaju owym okolonym 
grobem (zob. R oschera Mythol. Lexicon s. v. Neoptolemos str. 172). Ten 
mit, związany wr tej formie ściśle z historyą świątyni, nie może być od 
niej starszym , a różne szczegóły mitu, jak  ten, że Neoptolemos
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przybył do Delf, by św iątynię zrabow ać fPaus. X. 7. 1), lub zburzyć 
(Euryp. Androm. 53. 1034), wskazują, że rysy te dopleciono później, kie
dy w zrastająca w wpływy i bogactw a św iątynia była narażoną na napa
dy historycznych rabusiów.

W ykopaliska delfickie odsłoniły najstarsze resztki św iątyni Apollona, 
które pochodzą dopiero z w. VI., a wszelkie poszukiwania za starszym i śla
dam i okazały się bezskutecznem i (Buli. de corr. hell. XX. str. 
641^ i nast.). Nic zatem  nie pozostało ani po św iątyni spiżowej (Paus. 
X. o, 11), ani po dwu innych bajecznych, które miały ją  wyprzedzić 
VI aus. X. 5. 9). Dotychczas ustalone jest zapatryw anie, źe domy boże 
powstawały w Grecyi około w. X. przed Chr. i że pierwsze budynki, 
przeznaczone wyłącznie dla czci bóstwa, przeważnie staw iano z drze
wa. Ze taka  św iątynia m usiała istnieć także w Delfach i to zaraz 
z początkiem  1-szego tysiąclecia przed Chr., wskazuje m nóstwo fragm en- 
ów naczyń m alow anych w stylu geom etrycznym , tudzież wielka ilość 

figurek w otywnych z bronzu i gliny palonej, wydobytych w Delfach, po
dobnie jak  w Olimpii, na Cyprze i przy innych starych ogniskach kultu 
z najgłębszych w arstw  cywilizacyjnych przy najstarszych ołtarzach ('Buli. 
de corr. hell. XX. [1896] str. 633, 643; Gaz. des beaux arts  XII. 1894 
str. 442).

Ale gaj święty Apollona i cała miejscowość posiadają jeszcze s ta r
zą historyę, gdyż odkryto w nich także ślady po cywilizacyi mykeń- 

skiej. Resztki jej nieznaczne, lecz dość charakterystyczne, składające się 
z narzędzi branżow ych, wyrobów keram ieznych z o rnam entyką zaczer
pniętą ze św iata niższych tw orów  m orskich i prym ityw nych figurek 
z terakoty, znaleziono w najgłębszej w arstw ie ziemi ruszanej, pokry
wającej bezpośrednio grunt skalny lub ziemię żywą, i około świątyni 
przy ołtarzach i pod jej fundam entam i, dalej na całej przestrzeni m ię
dzy drogą św iętą a w schodnim  m urem , gaj otaczającym , w reszcie w ne
kropoli (Gaz. des beaux arts. XII. 1894. str. 448, Bull, de corr. heli. 
XX. [1896] str. 643, Frazer: Pausanias’s D escription of Greece V str 
398— 399).

W  dotychczasowych spraw ozdaniach jest mowa o jednym  zupełnym 
kopułowym grobie, wykutym  w kruchej skale Parnasu  i dostępnym  za- 
pom ocą małego kanału (dromos), k tóry  znaleziono w zachodniej stronie 
poza obrębem  gaju, opodal stadyonu (Gaz. des beaux arts XII. 1894 
str. 442); inne groby mykeńskie miały się ukazać poniżej południowego 
m uru obwodu, jeszcze dwa inne na m iejscu dzisiejszego muzeum (Fra- 
'.er. Pausanias s Description of Greece V. str. 398— 399). Spraw ozdania 
także podnoszą, że wszystkie trzy typy grobów  m ykeńskich są w Del-
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fach zachow ane (Bull, de corr. hell. XX. [1896] str. 643. Les tom beaux
k  puits, a  drom os et a coupole).

Ślady zatem cm entarzyska mykeńskiego z drugiej połowy Ii-go 
tysiąclecia przed Chr. ukazują się wokoło gaju świętego, m iejsca zas 
osady z tej samej epoki praw dopodobnie dotychczas jeszcze nie odszu
kano. W ykluczoną przynajm niej jest — zdaniem  m ojem  —  możliwość, 
by w samym gaju istniała owa osada. Do podobnego wniosku mogły: , 
nas skłonić tylko jakiekolw iek resztki m urów  m ykeńskich, których 
w obrębie gaju Apollona nie znaleziono.

Jak naturalne wobec tej okoliczności nasuw a się przypuszczenie, 
że znajdywane na obszarze gaju skorupy naczyń i inne zabytki myken- 
skie należy powiązać raczej z cm entarzyskiem , aniżeli dostrzegać w ni ■ 
dowodów osady —  czyli że gaj święty Apollona zajął może tylko 
częścią swojej pow ierzchni miejsce większego cm entarzyska z do 
mykeńskiej. Jeśli hipoteza m oja okaże się prawdziwą, wówczas grób 
Neoptolemosa będzie w  oczach naszych najw yraźniejszym  wykładnikiem 
tradycyi o epoce mykeńskiej w Delfach, k tóra  tutaj, podobnie jak  
w Mykenach, Troi i innych punktach Grecyi, połączyła imię znakom i
tego bohatera  trojańskiego z widocznem i jeszcze resztkam i epoki poprze
dniej, świetniejszej od tej, k tóra  na gruzach jej zaczynała pow staw ać
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