MITO BIZIAK

Palas Atenari abesten hasiko naiz,
jainkotasun loriatsua, hontzaren begiak
dituena, guztietan jakintsuena, bihotz
zorrotzekoa, gurtutako birjina, hirien
zaindaria, indartsua, Tritogenia, Zeus
arduratsuak bere buru ohoragarritik
sorrarazi zuena, gerrarako urrezko arma
distiratsuz jantzia...

Homero.
Ereserkiak. Atenari XXVIII. ereserkia

HITZΔURRΣΛ
Akropolia antzinako Atenasko ospakizun erlijioso
garrantzitsuenen agertokia izan zen. Bertan,
hiriaren iragana goratzeko, eta batez ere, Atena
jainkosa laudatzeko, mitologia eta historia
elkartzen ziren.
K.a. V. mendean, Atenasek goreneko aldia bizi
zuenean, Periklesek hiriaren ohoretan harkaitza
tenpluz eta monumentuz josi zuen eraikitzeprograma bat sortu zuen. Haren bitartez, eta
lekuarekin lotutako mitoez baliatuz, jainkosa bera
hiria Greziarra zenaren paradigma bihurtzeko
ondo aztertutako propaganda-egitarauaren muina
bilakatu zen.
Atenaren ohorezko gurtza greziar tenplu
ezagunenarekin lotu ohi da, hots, Partenoiarekin.
Hala ere, jainkosaren santutegi nagusia, antzina
Atena Poliasen Tenplu Zaharra zen eta egun
Erekteion gisa ezagutzen dugun jauretxea izan
zen. Atenaren aldarea bi eraikuntzen arteko
terrazan zegoen kokatuta. Bertan ematen zitzaion
amaiera jainkosaren omenezko ospakizun
garrantzitsuenari, hau da, Panateneen Jaialdiari.

Atenas hiri loriatsuan bizi eta
Zeusen alaba Atenak hazi eta hezi
zuen Erekteo urrikalkorraren herria
osatzen zutenak... eta bere Atenasko
tenplu aberatsean kokatu zuten, non
hiritar gazteek jainkosaren ohoretan
urtero zezenak eta bildotsak
sakrifikatzen dituzten...
Homero.
La Ilíada. II. liburua, 546

PΔNΔTΣNEΛK
Panateneen Jaialdia antzinako Atenasko
ospakizun erlijioso garrantzitsuena izan zen.
Hiritarren ustez, jai hauek Erekteionean gurtzen
ziren eta polisko errege mitikoa izan zen Erekteok
sortu zituen.
Jaialdi honetan hiriko jagolea zen Atena
jainkosaren jaiotza miresgarriaren oroitzapena
egiten zen. Urtero Hekatombeon izeneko
hilabetean (abuztuan) ospatzen zen arren, lau
urtetan behin zeremoniak handitu eta luzatu eta
Panatenea Handiak izaten ziren.
Jaialdia hilabeteko 28. egunean ospatzen zen ,
Atena jaio zen egun beretsuan. Zeremonia nagusia
Erekteionean jagoten zen jainkosaren estatua
zaharrari jantzi berria ematean zetzan.
Eskaintzaren ostean, Atenaren aldarean ehun
abelburu sakrifikatzen ziren.

PRΘZESIΘΔ
Panateneen prozesioa hiriaren kanpoaldean
hasten zen, Zeramiko izeneko auzoan. Dipilon
Atetik sartzen zen polisean eta Panateneen bidean
zehar, hiriko gune politikoa zen Agorara joaten
zen. Azkenik, Propileo monumentalak zeharkatuz,
Akropolian sartzen zen.
Behin barruan, Partenoia inguratuz, tenplu honen
eta Erekteionaren arteko zabalgunera bideratzen
zen. Bertan egiten ziren jaialdiko erritu
garrantztsuenak: jantzi berriaren eskaintza eta
hekatombea, hau da, ehun idiak hiltzea.

ΘSPΛKIZUN NAGUSIΔ
Panateneen jaialdiko ospakizun nagusia Atenari
peplo berria ematean zetzan. Peploa emakume
atenastarren jantzi tradizionala zen. Familia
handietako dontzeilek, ergastinek, urte guztian
zehar josten zuten, Atenak berak antzina irakatsi
zien moduan.
Bertan Jiganteen eta Olinpoko jainkoen arteko
borroka mitologikoen irudiak josten ziren. Oihal
horiekin Atenaren estatua zaharra janzten zen.
Hala ere, jainkosa beranduago ospatzen zen beste
ekitaldi ezberdin baten garbitu eta janzten zen,
Plinteria izeneko jaialdian, alegia.

Aurreko orrialdean:
Sir. Lawrence Alma Tadema
Fidias eta Partenoiko Frisoa, 1.868

FRISΘA
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1934an

Panateneen jaialdiaren irudi garrantzitsuena
Partenoiaren barrualdea dekoratzen zuen friso
jarraian ikus zitekeen. Bertan tenpluaren
mendebaldetik, iparraldeko eta hegoaldeko
hormetan zehar, gizon eta emakume atenastarren
prozesioa aurrera zihoan, ekialdean aurkitzen
ziren arte, non errituaren eszena nagusia ikus
zitekeen.
Frisoan, era sinbolikoan, garai hartako Atenasko
gizarteko talde nagusienak zeuden irudikatuta eta,
aldi berean, hiriko antolamendu politikoa ere
islatuta agertzen zen. Teoria batzuen arabera, ikus
zitezkeen gerlarien kopurua Maratongo bataila
ospetsuan hil atenastarrekin bat zetorren.
Prozesioak ekialdean batu egiten ziren non, tribu
atenastarretako hamar heroi eponimoek
inguratuta, hamabi jainko-jainkosa olinpikoak ikus
zitezkeen. Heroi eponimo horiek Atikako hamar
tribuei izena eman zieten pertsonaia mitikoak
ziren.

Orduan, denbora luzez, bi alderdiak
zalantzan egon ziren eta erasoa atzeratu
zuten, baina azkenean, orakulu baten
esanak bete eta Fobori sakrifizioak egin
ostean, Teseok emakumeei eraso egin
zien. ... Kleidemok, zehaztasunez azaldu
nahian, Amazonen ezkerraldeko alboa
gaur egun Amazonio bezala ezagutzen
diren lurretaraino hedatzen zela idazten
du, eta eskumaldekoak Krisako aldetik
Pnyxeraino heltzen zirela; atenastarrek
ezkerraldekoei aurka egin zietela
Museotik, eta hil ziren emakumeen
hilobiak Piraika ateraino heltzen den
kalearen bi aldeetan daudela...
Plutarko
Bizitza paraleloak. I. liburukia Teseo XXVII

GΔRAIPΣN ΜΕZUΔ
Akropoliak, eta zehatzago Partenoiak, atenastarrek
K.a. 480 urtean persiarrak garaitu zituztela
aldarrikatzen zuen. Akropoliaren eraikuntza- eta
dekorazio-programak elkarrekiko lotura zuten,
horrela, osotasunaren azken mezua bakarra zen:
Atenasek Atenaren babesari esker lortu du
garaipena.
Bai Atena Nikeren Tenpluaren dekorazioan, zein
Partenoiaren kanpoaldekoan aurkako indarren
arteko borrokaren ideia agertzen zen.
Lehenengoaren kasuan, Mediar Guden irudiak
zituen friso jonikoa zegoen. Bigarreneko metopetan
historiak mitoari lekua uzten zion eta lau borroka
antologiko ikus zitezkeen: Olinpikoen eta
Jiganteen artekoa, Zentauroen eta lapitarren
artekoa, atenastarrek eta Amazonek izan zutena eta
Iliupersisa, hots, Troiaren suntsipena.

METΘPΔK
Kopia hauek Britaniar Museoan egin ziren, 1935an

Partenoia apaintzen zuten lau gerra-zikloetan,
zentauroen borroka agertzen duen hegoaldekoa da
hoberen kontserbatu dena. Antzinako greziarren
ustez, borroka honek zibilizazioak, hau da,
Atenasek, kaosa eta indar suntsitzaileak, hots,
persiarrak, garaitu zituelako sinboloa zen.
Hegoaldean, nahaskeriaren kontzeptua
zentauroengan nortzen zen, erdi gizon erdi zaldi
ziren izaki mitikoengan, alegia.
Mitologian, zentauroak zakarrak izateagatik eta
gehiegi edatea atsegin zutelako ziren ezagunak.
Ideia hau nabarmentzeko, Partenoiko metopak
egin zituzten eskultoreek pertsonaia hauei itxura
barregarria eman zieten. Zentauro askoren
aurpegiek benetako mozorroen antza izateaz gain,
animaliak dirudite eta lapitarren gorputz atletiko
eta aurpegiera lasaiak zeharo bestelakoak dira.

XΧVΙI. Mετopα
Hauxe da, seguruenik, multzoko metoparik onena,
bai konposizioagatik, zein erabilitako teknikagatik.
Zentauroa eta lapitarra – Teseo, ziur asko –
borrokan daude. Lehenak bizkarrean sartuta duen
arma atera nahian, eskuak atzera botatzen ditu.
Bitartean, Teseok lepotik heltzen dio, azken erasoa
gauzatu baino lehen. Bien gorputzak
elkarrengandik urruntzen dira baina buruek
erdigunerantz begiratzen dute. Tentsio handi
horrek frontoietako gai garrantzitsuenen V
formako konposizioaren eskema islatzen du.
XXXI. Mετopα
Aurkeztutako metopen artean, hauxe da
arkaizanteena. Lana formaren konposizioa eta
anatomia klasizismo beteko molde berrien arabera
gauzatu ezin dituen artista tradizionalista heldu
batek egina dela ematen du.
Bi figuren jarrerak artifizialak dira. Zentauroaren
aurpegiak mozorro barregarria ematen du eta
anatomia garai hartan zahar geratu ziren
konbentzionalismoetan oinarrituta irudikatu zen.

IV. Mετopα
Gure erreprodukzioak irudi biak ia osorik
erakusten dizkigun arren, 1688an bai zentauroari,
zein lapitarrari buruak kendu zizkieten eta
Danimarkara eraman zituzten.
Ekintzaren une zehatz baten irudia da. Eskuan
ontzi bat altxatzen duen zentauroaren erasoaz
defendatzen den lapitar bat ikus daiteke. Garaiko
armadura soinean daukan lapitar hau, hegoaldeko
metopetako eskultura guztien artean, aparteko
irudikapena da.

Bai hiria, zein lurralde osoa Atenari
eskainita daude, zeren eta beste
jainkotasun batzuei kultua ematen
dieten demosek ere Atena ondratzen
baitute. Hala ere, demosak batu baino
urte dexente lehenagotik egun arte
ikurrik sakratuena, antzina Polis izena
zuen eta orain Akropolia deritzon lekuan
dagoen Atenaren imajina da. Elezahar
batek zerutik jausi zela kontatzen du.

Pausanias
Greziaren deskribapena. I. liburua, XXVI 6

ΛTENΔRΣN OMENΣZ
Gutxi ziren jainkosa baten babesean zeuden
greziar polisak. Atenas horietako bat zen eta hiriko
bazter guztietan, batez ere Akropolian, haren
presentzia suma zitekeen.
Periklesek, haren omenez, Partenoia eraikiarazi
zuen. Antzinako Greziako tenplurik apainduena
izateaz gain, nahiz eta greziar tenpluetan oso
ohikoa ez izan, Atenarekin zerikusia zuten
motiboekin dekoratu zen.
Jainkosarekin zuzenki erlazionatutako gai horiek
tenpluaren bi muturretako frontoietan agertzen
ziren. Biak Atenari buruzko mitoen irudiez edertu
ziren. Mendebaldean jainkosak eta Poseidonek
Atika bereganatzeko izan zuten borroka irudikatu
zen; ekialdean, aldiz, Atenaren jaiotza.

ΛTENΔRΣN JAIΘTZΛ
Partenoiaren ekialdeko frontoian Atenaren jaiotza
miragarria ikus zitekeen, non bere aita Zeusen
burutik irteten zen. Zoritxarrez, erdialdeko Zeus
eta Atenaren irudiak galdu egin dira. Frontoia
berregiteko egindako lan ezberdinek, multzo osoa
hogei pieza baino gehiagok osatzen zutela
erakutsi dute.
Zeusen alde banatan Atena eta Hefesto omen
zeuden, eta hauen inguruan Olinpoko gainontzeko
jainkotasunak. Greziar mitologiaren arabera,
jainko-jainkosa guztiak egon ziren Atenaren
jaiotzan.

Hurrengo orrialdean:
Partenoiko Eekialdeko Frontoiko marrazkia,
Jaques Carrey
Frantziako Liburutegi Nazionala, 1.674

ILΛRGIAREN GURDIKΘ ZΛLDIARΣN
BURUΛ
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1945ean

Ekialdeko frontoiko iparraldeko muturrean Ilargia
edo Gaua irudikatu zen, lau zaldik tiratutako
gurdian. Beste muturrean, Helios Eguzkia bere
gurdian lurretik kanporatzen zela zirudien. Bi
figurek frontoiko irudi nagusia zen Atenaren
Jaiotzaren denbora-eremua eratzen zuten.
Bi aldeetako zaldien buruak frontoiaren erlaitzatik
irteten ziren. Modu horretan, bizitasun handiagoa
ematen zitzaien eskulturei eta 10 metro baino
beherago kokatutako bisitariek hobeto ikus
zitzaketen.

Σ ETA F FIGURΔK
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1932an

Dirudienez, honako estatua multzoan Demeter eta
bere alaba Pertsefoneren irudiak ikus daitezke.
Nekazarien jainkosa zen Demeterri Eleusisko
santutegian ematen zitzaion kultu. Bere alabari
kore deitzen zitzaion, hau da, emakume gaztea.
Frontoian agertzen omen ziren 21
jainkotasunetatik, badirudi 11 gurasoak eta semealabak ziren arabera antolatuta zeudela. Demeter
eta Pertsefoneren arteko harreman estu hori
konposizioan antzeman daiteke. Bi figurak eserita
daude, frontoiaren beheranzko markoari egokituz
eta lotu egiten dira, amak ezkerreko besoa
alabaren sorbaldaren gainean jartzen duenean.

D FIGURΔ
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1932an

Ohituraz, eskultura hau ardoaren jainkoa den
Dionisorena dela esan da. Hala ere, Heraklesen
irudia izan daitekeela iradoki izan da ere, hots,
hilezkor izatea lortu zuen greziar heroi
bakarrarena.
Dioniso izatekotan, irudikatuta dagoeneko modua
garaiko kanonetatik oso urrun egongo litzateke.
Aldiz, bigarren hipotesia onartuko balitz, figura
bera orduko ikonografiarekin bat etorriko
zitekeen. Herakles biluzik agertu ohi da Olinpoko
jainko-jainkosen asanbladan irudikatzen denean.

Aurreko orrialdean:
Demeter eta Pertsefoneren erliebea,
Eleusisko Museoa, Eleusis, K.a. V. mendea

∆TIKΔ LΘRTZΣKO BΘRROKΔ
Partenoiko mendebaldeko frontoian Atenasko
mito bat kontatzen zen, hots, Poseidonek eta
Atenak Atika menperatzeko izan zuten lehia.
Istorioak dioenez, jainkotasun bakoitzak bere
helburuak bermatzeko mirari bat egin zuen.
Poseidonek hiruhortza harkaitzean sartu eta ur
gazia sorrarazi zuen. Atenak, aldiz, olibondo bat
hazi zuen harri berean. Jainkosa irten zen
norgehiagokan garaile eta ondorioz, Atenas eta
inguruen zaindari bilakatu zen.
Mendebaldeko frontoiko oso eskultura gutxi gorde
dira. Ekialdekoan Atenarekin jainkotasun
olinpikoak agertzen baziren, honetan Atenasko
iragan mitikoko pertsonaiek laguntzen zioten.

Λ FIGURΔ
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1930ean
Mendebaldeko eta ekialdeko frontoietako figura
kopurua oso antzekoa bazen ere, lehenengokoak
ez ziren jainkotasunak, Atenasko historiako
pertsonaia mitikoak baizik.
Iparraldeko muturreko figura etzan hau heroi bat
edo Iliso ibaietako jainkoaren irudia izan zitekeen.
Iturburuek garrantzi izugarri handia izan zuten
Atenasen kokalekua aukeratzerakoan. Hiru ibaik
inguratzen zuten greziar hiria, Eridanok, Zefisok
eta Ilisok eta biztanleak urez hornitzen zituzten.
Antzinaroan, ohikoa zen hain beharrezkoa zen
ura bezalako baliabide naturala nolabait jainkotua
izatea. Hauxe da mendebaldeko frontoiko A
figurari gertatu zitzaiona.

Aurreko orrialdea:
Partenoiko ekialdeko Frontoiaren marrazkia,
Jaques Carrey
Frantzaiko Liburutegi Nazionala, 1.674

L ETA M FIGURΔK
Behe (0) solairuan
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1932an

Mukulu biribileko eskultura-multzo hau
Partenoiko ekialdeko frontoiko eskumaldeko
muturrean zegoen, tenpluaren sarrera nagusiaren
gainean. Eskulturak Afrodita eder jantzitza
erakusten digu, bere ama Dioneren altzoan
etzanda.
Greziako edertasunaren ereduaren adierazgarri,
bi jainkosen gorputz perfektuak jantzien azpian
antzeman daitezke, eta efektu hori lortzeko, oihal
bustien teknika erabili izan da, aro klasikoko
artearen ezaugarri bikainenetako bat.

Zazpi urte bete nituenean arrefora izan
nintzen,
ondoren garagarra ehotu nuen; hamar
urterekin Ahal Guztidunarentzat,
soineko horiaz hartz izan nintzen
Brauroneko ospakizunetan.
Eta kanefora dontzeila ederra
nintzenean,
piku melatuzko lepokoa jantzita
Aristofanes
Lisistrata 641-7

AKROPΘLΙKO BΣSTΣ
JAINKΘTΛSUN BΔTZUK
Nahiz eta Atena Akropoliko jainkosa
eztabaidaezina izan, polisaren historiako
antzinako pertsonaia famatuekin batera, Atenasen
beste jainko eta jainkosa batzuk gurtzen ziren ere.
Gehienek Atenarekin zerkusia zuten, modu batean
ala bestean, eta horrek jainkosa kultu guztien
bateratzaile bihurtzen zuen.
Zeusek, Atenaren aitak, Poseidonek, jainkosak
Atika menperatzeko lehian izan zuen aurkariak,
edota Hefestok, jaiotzen lagundu zionak, aldareak
zituzten Akropolian.
Beraiekin batera, lurretik sortu zen eta hiriko
lehen erregea izan zen Zekroperi, Atenasko
gerra-burua izan eta Poseidonekin erlazionatzen
den Erekteori, Eriktonioren semea izateaz gain
Atenasko errege izan zen Pandioni edota honen
semea zen, Atenaren eta Poseidonen apaiz izan
zen eta Atena Polias gurtzen zuten apaiz-leinuaren
arbaso zen Butesi bezalako pertsonaia mitikoei ere
ematen zitzaien kultu.

Emakumeei eskainitako santutegien artean,
Artemisarena eta Pandrosorena nabarmentzen
ziren. Lehenengoa ehizaren eta naturaren jainkosa
zen; bigarrena, aldiz, Eriktonio zaintzeaz arduratu
zen Zekroperen alaba. Tenplu horiez gain, arrefora
izenaz ezagutzen ziren eta Atenaren apaizak ziren
bi dontzeilen barrutiak azpimarra zitezkeen.

ZΣUS ΔITΛ
Atena hiriko kultuetako protagonista bazen ere,
bere aita Zeusekin poliseko zenbait erakunderen
eta ekintzen babeserako elkarlanean aritzen zen.
Jainkosak bezalaxe, Zeusek ere bere santutegia
zuen Akropolian, Erekteionaren hego-ekialdean,
eta bertan Zeus Polieo gisa, hau da, hiriko zaindari
bezala ematen zitzaion kultua.
Alaba kutunari bezalaxe, Zeusi Atenak
Poseidonekin izandako lehian sorrarazi zuen
olibondoaren ondorengoak eskaintzen zitzaizkion.
Biak zituzten hiriaren fundatzailetzat, biak ziren
Boulearen, hots, hiritarren asambladaren buru eta
biak ziren fratrien, hau da, Atenasko leinuen
batzarretako patroi.

ZΣUS PΘSEIDΘN BURUΔ
Artemisiongo brontzea izenaz ezagutzen den
eskultura, gordetzen diren Greziako jatorrizko
irudi bakarrenetako bat da. 1926 eta 1928 urteen
artean aurkitu zen, Artemison lurmuturrean
izandako naufragio bateko aztarnen artean.
Gaur egun, oraindino, Zeus edo Poseidonen irudia
den eztabaidatzen da, ez baitago argi eskumako
eskuan zeramana tximista edo hiruhortza zen.
Figuraren jarrera estatikoa bada ere, ezin hobeki
kulunkatzen da. Anatomiari dagokionez,
mehatxatzailea eta indartsua izan nahi duen arren,
estilo arkaikoaren kutsua sumatzen zaio.

Zeus edo Poseidon,
Atenasko Arkeologi
Museo Nazionala

ARTΣΜISΛ ETΛ BRΔURΘNEIΘNA
Bisitaria Propileoetatik Akropolian sartzen
zenean, eskumaldean, Brauroneiona edo Artemisa
Brauroniaren santutegia ikus zezakeen. Ez zeukan
tenpluen ohiko itxura; aitzitik, arkupeak zituen
patio bat zen eta Π letra grekoaren itxura ematen
zioten bi hegal zituen.
Brauroneionean, haurdun zeuden eta ezkongai
ziren emakumeen jagolea zen Artemisa jainkosari
kultu ematen zitzaion. Emakumeak jainkosaren
babesa eskatzera joaten ziren santutegira eta
trukean opari ugari egiten zizkioten. Eskuarki,
oihalak, jantziak edo emakumezkoen ohiko
objektuak izaten ziren. Akropolian aurkitutako
dokumentazioaren arabera, urrezko eta zilarrezko
objektuak ere eskaintzen zizkioten.
Artemisa greziar emakume gazteak helduarora
heltzearekin erlazionatutako jainkotasuna zen. 5
eta 10 urte bitartean, ezkongai bihurtu baino
lehen, arktos izenaz ezagutzen ziren jainkosaren
apaiz izan zitezkeen. Tenpluko eginbeharrez
arduratzeaz gain, jainkosaren omenezko jaialdiko
dantzetan edo lehiaketetan parte hartzen zuten.

GABIΣSKΘ DIΔNA
Kopia hau Louvreko Museoan egin zen, 1932an

K.a. IV. mendean, Praxitelesek Artemisa
Brauroniaren santutegirako botozko estatua bat
egin zuen. Estatua horrek antzinaroko lilura
sutsuenak piztu zituen. Denbora luzez, Gabiesko
Diana atenastar eskultoreak egindako irudiaren
erromatar kopia bat dela uste izan da.
Erromatarrek Diana izenaz ezagutzen zuten
Artemisa, diplax batekin estaltzen da, eskumako
sorbaldan fibula batez lotuta duena. Honen azpian
ohiko tunika tipikoa darama eta oinetan sandaliak
ditu.

Bada ere Erekteion izeneko eraikina.
Sarreraren aurrean Zeus Hipatosen
aldarea dago,... Barruan aldareak daude
ere, bata Poseidonen omenez, non
orakulu baten esanei jarraituz, Erekteoni
eskaintzak egiten dizkioten. Bigarrena
Butes heroiarena da eta hirugarrena
Hefestorena. Hormen gainean Butades
klaneko kideen irudiak daude; barruan
-eraikina bikoitza da- itsaso gazi bat dago
ere tanga batean... Baina uharka hau
apartekoa da, hego-haizeak jotzen
duenean olatuen hotsa entzuten delako.
Harkaitzaren gainean hiruhortz batek
utzitako arrastoak ikus daitezke.
Elezaharrak dio Poseidonek lurrak
bereganatzeko egindako deiaren froga
gisa agertu zela.
Pausanias
Greziaren deskribapena. I. liburua XXVI, 5

ERΣKTEIΩΝΔ
Erekteiona Akropoli klasikoan altxatu ziren
eraikin guztien artean sakratuena izan zen. Bertan,
Atena gurtzeko estatuaz gain, polisko altxor
erlijioso garrantzitsuenak gordetzen ziren.
Erekteionean, Atenaren irudiaren inguruan, hiriko
antzinako kultuak bateratzen ziren. Bertan zegoen
Atenaseko lehen erregea izan zen Zekroperen
hilobia, baita Erekteorena ere, zeina Poseidon
jainkoarekin berdintzen zen. Iparraldeko
ataripean, azken honek Atenarekin izandako
lehian egindako zuloa eta putzu gazia ikus
zitezkeen. Mendebaldeko fatxadaren atzean,
jainkosaren olibondoa hazten zen. Tenpluaren
inguruan, Zekroperen alabak ziren Aglauro, Herse
eta Pandrosoren barruti sakratua zegoen. Azkenik,

barrualdean, Erekteo-Poseidonen, Hefestoren eta
Butesen omenezko aldareak ez eze, Atenaren
ohoretan egindakoa zegoen.

Poseidonen hiruhortzak Erekteioneko
sabaian egindako zuloa

ΔTΣNΛ PΘLIΔSEN TΣNPLU ZΔHARRΔ
Persiarren inbasioen ondorengo urteetan,
dirudienez, Akropoliaren erdialdeko terrazan
Atena Poliasen Tenplu Zaharraren errautsak
kontserbatu ziren.
K.a. 479 urtean eraikina suntsitua izan zen. Tenplu
Zaharra jainkosaren santutegia izan zen, baina
atenastarrek, gerra ondoren egindako zinari
jarraituz, ez berreraikitzea erabaki zuten, osorik
bederen. Gaur egun oraindino, jainkosaren tenplu
berria izango zen Erekteiona eraiki zen bitartean,
Atenaren estatua saindua gordetzeko, antzinako
tenpluko cella edo areto nagusia birgaitu zelako
ustea dabil.
Partenoiaren eta Erekteionaren artean, oraindik
eraikin zaharraren aurriak ikus daitezke.
Kariatideen Arkupeak zati bat estaltzen duen
arren, Atenaren aldarearen aitzinean daude.

ΔTENARΣN HΛMAIKA ΔURPΣGIAK
Atenaren forma ezberdinei egiten zitzaien gurtza.
Promakos gisa, Atenaseko tropen aurrealdean
joaten zen. Ergane bezala, artisauak babesten
zituen. Partenos zenean, jainkosa birjina zen,
Panateneetako protagonista. Nike bihurtuta,
Garaipenaren jainkosa zen. Azkenik, Atena Polias
polisaren jagole ukaezina zen.
Gainontzeko olinpikoek bezala, Atenak
jainkotasun bakar baten alderdi zeharo ezberdinak
bateratzen zituen, nahiz eta, beste jainkosen
kasuan ez bezala, eginkizun horietako asko
gizonezkoei zegozkien. Gerraren jainkosa zen,
artisauen zaindaria, baita zaldiz ibiltzeko
trebetasunarena ere. Aitzitik, emakumezkoenak
ziren ezaugarriak ere bazituen, esate baterako,
jaiotzen eta irutearen babeslea zen.

KARIATIDΣEN ΛTARIPEΔ
Erekteionaren hegoaldean, Atena Poliasen Tenplu
Zaharraren aurrien gainean, Kariatideen Ataripea
dago. Izena taulamenduari eusten dioten sei
dontzeilen eskulturei zor die.
Atzealdean, Erekteionaren barrualdera jaisteko
eskailera batzuk daude. Ataripearen funtzioa
guztiz ezezaguna da gaur egun oraindino, baina
Panateneen jaialdiko errituekin zerikusia izan
dezakeelako ustea dago. Jainkosaren tenplu
zaharraren eta berriaren arteko lotura-gunea izan
liteke, edota Erekteionaren aurreko terrazan
zegoen Atenaren aldarearen eta tenpluaren
beraren artekoa.

KARIΔTIDΣ
Kopia hau Britaniar Museoan egin zen, 1934an

Erekteionaren hegoaldeko ataripeari eusten dioten
sei figurei buruz luze eztabaidatu da. Kariatide
terminoaren jatorria ez da argia, ezta noren irudia
diren ere. Kanefora izeneko apaizak izan litezke,
zeinak prozesioetan errituetarako sakrifizioetan
beharrezkoak ziren tresnak eramaten zituzten
buruan, otxara baten.
Erekteioneko kariatideek peploa daramate
soinean, hots, emakume atenastarren antzinako
jantzia. Zutik daude eta zangoetako bat tolestuta
dute: hiruk ezkerrekoa eta besteek eskumakoa.
Nahiz eta oso antzekoak izan, bakoitzak bere
berezitasunak ditu: orrazkera ezberdina dute eta
peploen izurrak desberdinak dira.

GRΣZIΔR TΣNPLUΛ

Greziar tenpluek,
orokorrean, laukizuzen
formako oina izaten
zuten eta krepidoma
izeneko plataformaren
gainean eraikitzen
ziren. Azken honen eta
goiko eremuaren artean
hiru gune mailakatu
tartekatzen ziren.
Lehenengo biak
estereobato deitzen
ziren; hirugarrena
estilobato. Azkenaren
gainean, tenplua bera
altxatzen zen,ekialdetik
mendebalderako
norantzan.

Partenoiko oinplanoa

Greziar tenpluak
kolomaz inguratu ohi
ziren eta eraikuntzaren
aurrealdean, aurrealde

eta atzealdean edo
inguru guztian egon
zitezkeen. Kolomen
kokapenaren arabera,
tenpluek izen
ezberdinak dituzte
(prostilo, anfiprostilo
eta periptero, esate
baterako). Horrekin
batera, fatxadan zuten
koloma kopuruaren
arabera ere sailkatzen
dira (distilo 2
kolomaduna da, 4
dituenari tetrastilo
deritzo, hexastilo izena
du 6 koloma baditu eta,
Partenoiak bezala 8
dituena oktastilo
motatakoa da).
Barrualdeko lekurik
garrantzitsuena cella
zen, hots,
jainkotasunaren estatua
jagoten zen gela.
Cellaren aurrean,
pronaos izeneko ataripe
modukoa zegoen.
Atzealdean, opistodomo
deitzen zen

aurrekoaren antzeko
gunea zegoen.
Multzoa bi isurialdeko
arkitrabe-sistema batez
estaltzen zen, zeinak
tenpluaren alde labur
bietako bakoitzean
triangelu itxurako tarte
bana sortzen zuen.
Hain zuzen ere, bi
elementu hauek
eskulturez
dekoratutako frontoiak
ziren.
Egitura orokorraren
xehetasunak
eraikuntzarako
aukeratutako
arkitektura-estiloaren
araberakoak izaten
ziren.

DORIKΘΔ
Ordena klasikoetan
zaharrena da. Harroinik
gabeko kolomen
erabilera da bere
ezaugarrietako bat.
Hauek ildaska
zorrozdun eta
entasidun (erdiko
aldeko zabalgunea)
fusteak dituzte.
Kapitelak xumeak eta
biribilak izaten dira.
Horretaz gain,
kuxindurak dituzte,
baita ekinoa eta lauki
itxurako abakoa ere.
Kolomek arkitrabe
leunari, txandaka
triglifoak eta metopak
dituen frisoari eta
erlaitza batek osatutako
taulamenduari eusten
diote.
Eraikinari frontoi baten
bidez ematen zaio
azkena, zeina
eskulturez

apaintzen den eta
erpinetan akroterak
jartzen zaizkion.
Estilo dorikoa
Partenoiaren
kanpoaldean erabili zen.

JONIKΘΔ
Asia Txikian garatu zen
ordena jonikoan,
kolomak dorikoan
baino argalagoak dira.
Moduluzko harroinak
(toru biren arteko
plinto batek eta eskozia
batek osatua), fuste
ildaskatuak eta
kiribilduraz
dekoratutako kapitelak
izaten dituzte.
Kolomek hiru
zerrendetan banatutako
arkitrabeak, friso
jarraiak eta moldurez
apaindutako erlaitzak
osatutako
taulamenduari eusten
diote.
Estilo dorikoan
bezalaxe, jonikoan ere
usu eskulturez
apaindutako
frontoiarekin eta
erpinetako
akroterekin

ematen zaio azkena
eraikinari.
Akropoliko Atena
Nikeren tenplua eta
Erekteiona estilo
jonikoari jarraituz
eraiki ziren.

KORINTΘΔRRA
Jonikoaren aldaeratzat
hartutako eta K.a. V eta
IV.mendeetan garatu
zen korintoar
ordenaren ezaugarriak
hurrengoak dira:
koloma argalak,
moduluzko harroinak,
(bi toruren arteko
listela edo, askotan,
elementu ezberdinekin
egindako konbinazio
konplexuagoak) eta
fuste ildaskatuak
dituzte. Kapitelek
konoenborkara
alderantzikatu itxura
izaten dute eta
gainjarritako bi akantohosto ilarek eta
aldeetan kiribildutako
mota berdineko lau
hosto multzok
(kalikuluak) dekoratzen
dituzte.
Kolomek hiru
zerrendetan banatutako
arkitrabeak (jonikoak

baino apainduago
daudenak), friso
jarraiak eta moldurez
apaindutako erlaitzak
osatutako
taulamenduari eusten
diote.
Aurrerago aipatutako
estiloetan bezala,
sarritan eskulturez
dekoratzen den eta
erpinetan akroterak
dituen frontoiak
ematen dio azkena
eraikinari.
Akropoli klasikoan
korintoar tenplurik
altxatu ez zen arren,
Atenasko Zeus
Olinpiarraren tenplua
estilo honen arabera
eraiki zen.

Akrotera
Frontoi
Erlaitza

Taulamendu

Friso jarraia

Arkitrabea

Kapitela akantohosto kiribilduekin

Fuste ildaskatua

Harroin

Listelak
Toruak

JΔINKΘAK
Kaos

Gea

Tartaro

Erebo OO Nix Urano OO Gea

Ponto OO Gea

Mendiak

Eter OO Hemera
Nix-en semealabak, haien
artean Eris
Kronos OO Rea

BesteTitan batzuk Hekatonkiroak
Keo OO Febe
Ziklopeak
Leto OO Zeus

Artemis
Hestia

Asteria

Apolo

Hades

Hera OO Zeus OO Metis

Demeter OO Zeus Poseidon OO Anfitrite
Pertsefone
Ares

Triton
Hefesto

Hebe

Semele OO Zeus OO Maya
Dioniso Hermes

Iltia

Atena

ΔTΣNΛSKO ERRΣGEΔK
(I) Zekrope, Lurraren semea OO Aglauro, Akteoren alaba

Erisikton
Aglauro, Herse, Pandroso
(II) Kranao, Lurraren semea
(III) Anfictión, Lurraren edo Deukalionen semea
(IV) Erickonio, Lurraren eta Hefestoren semea
(V) Pandion
(VI) Erekteo

Butes Prokne OO Tereo Filomela
Itis

Orneo

Metion

Procris

Metion Oritia OO Boreas

(VII) Zekrope II.

(VII) Pandion II. OO Pilia

(IX) Egeo OO Etra

Palas

Niso

Lico

Amazona bat OO (X) Teseo OO Fedra, Minosen alaba

PERIKLΣS
IRUDIKΔ
ΣZΔZU

Museoko sarreran
Akropoli klasikoaren
zaharberritze-lanen
sustatzailea izan zen
Perikles aurkituko
duzu.
Bere erretratua egin
ahal izateko, honako
jarraibideak

lagungarri izango
zaizkizu:
Aurpegia marrazteko
oinarri gisa,
aldamenean agertzen
diren laukizuzena eta
neurriak erabili itzazu.
Laukizuzenak
aurpegiaren obaloa
egiteko markotzat
balio du, zabalera eta
luzera zehazten
baitizkizu. Goiko
marra begien
kokapenari dagokio
eta muturrek begininien posizioa
seinalatzen dute.
Erdiko marrak
sudurraren kokapena
ez eze, beheko
aldearen zabalera
adierazten du.
Azkenik, beheko
marrak ahoa non
kokatu behar duzun
eta bere zabalera zein
den markatzen dizu.

GLΘSΔRIOΛ
Maratongo Gudua
Maratongo Gudua, Lehen Mediar Gerran, persiar eta
atenastarren armaden artean izandako borroka
erabakigarria izan zen. Atenastik hurbil zegoen eta
batailaren izen bera zeukan herrian gertatu zen gudu
honetan atenastarrak izan ziren garaile.
Mediar Gerrak
Mediar Gerrak K.a. 490 eta 480ko hamarkadetan,
persiar eta atenastarren arteko gerra-kanpainak dira.
Plinteria
Jaialdi honetan jainkosari kultu emateko estatua
garbitzen eta janzten zen. Atenaren irudia tenplutik
atera eta kostaldera eramaten zen. Hantxe,
garbitzearen eta janztearen errituak gauzatzen ziren.
Atena polisetik at zegoenez, jaialdiaren eguna
zoritxarrekotzat hartzen zen.
Eleusisko santutegia
Eleusis Demeterren, uztaren jainkosaren, santutegi
nagusiena zen eta Atikan kokatuta zegoen. Grezia
osoan, kulturako leku garrantzitsuenetariko bat zen,
jainkosaren eta bere alaba Pertsefoneren omenez
ospatzen ziren Misterioengatik arras famatua.
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