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Przewodniki Michelin
100 lat tradycji!

Przewodniki Michelin to doskonała inspiracja dla tych 
wszystkich, którzy pragną odkrywać kulturalne i natu-

ralne dziedzictwo świata. To kulinarna i turystyczna bie-
siada, najpiękniejsze trasy, najwygodniejsze hotele. 

To ponad 150 tytułów przedstawiających największe 
atrakcje – na świecie, w Europie i we Francji.

Pierwszy przewodnik Michelin ukazał się ponad 
sto lat temu. Kiedy na przełomie XIX i XX wieku 
na francuskich drogach pojawiły 

się pierwsze „automobile” André 
Michelin założył we Francji sieć biur infor-

macji podróżniczej, które wskazywały najlepsze 
trasy i miejsca warte odwiedzenia, doradzały, gdzie prze-
nocować lub zatrzymać się na obiad. W 1900 r., czyli nie-
cały rok po pierwszym samochodowym rajdzie dookoła 
Francji, Michelin dokonuje przełomu wydając pierwszy 
przewodnik w czerwonej okładce, w którym podróżujący 
mogli znaleźć wiele cennych wskazówek. W 1926 roku, 
dział turystyczny Michelin przedstawił pierwszy prze-
wodnik regionalny, w którym zgrupowano najbardziej 
poszukiwane trasy i atrakcje turystyczne. Ciekawostki 
poszeregowano według systemu gwiazdkowego, który obowiązuje do dziś. 
Zamiast dotychczasowego koloru czerwonego służącego do rozróżniania 
przewodnika hotelarskiego, w 1939 roku wprowadzono kolor zielony.

Od roku 2006 wydawnictwo Bezdroża – partner wydawniczy koncernu 
Michelin w Polsce – publikuje polskojęzyczne wydania słynnych prze-
wodników po krajach i miastach. 

Nie można zapominać, że wszystko ulega nieustannym zmianom. Infor-
macje praktyczne dotyczące podróży błyskawicznie się dezaktualizują: 

powstają nowe hotele i restauracje, zmieniają się ceny i godziny 
otwarcia… Zmiany są również codziennością kultury, 
sztuki, przemysłu i rzemiosła. Od nowinek nie są wolne 
nawet miejsca najbardziej znane: są przebudowywane, 
szczycą się nowymi nabytkami lub poszerzoną ofertą 
kulturalną – to wszystko wzbogaca program tradycyj-
nych tras turystycznych.
Zielony Przewodnik odkrywa i omawia te zmiany. Pre-
zentowane atrakcje poddaje nieustannej ocenie stosu-
jąc unikalny system rekomendacji turystycznych:
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Wybrzeże Morza Egejskiego

Assos««
(Behramkale)

Mapa okładkowa „Wybrzeże Morza Egejskiego”

Antyczne ruiny na szczycie skalnego wierzchołka (238 m n.p.m.) nurkującego w  morzu 
strzegą średniowiecznego miasteczka Behramkale, rozciągającego się u podnóża wzniesie-
nia. Jasna fasada starego osmańskiego meczetu wyróżnia się na tle szarych, wielkich domów. 
W dolinie między dwoma brzegami rzeki zawieszony jest wspaniały seldżucki most (XIV w.) 
w kształcie oślego grzbietu (abstrahując od znajdującego się tuż obok szkaradnego mostu 
z betonu).
Nowe budynki wznoszone są niezwykle rzadko i muszą posiadać cechy architektury typo-
wej dla tego regionu – ściany z szarego granitu i dachy z glinianej dachówki, mieniące się 
wszystkimi kolorami ziemi. To krajobraz, który urzeka dzikim, surowym pięknem, przełama-
nym nieskończonym błękitem morza i nieba. Warto przez chwilę rozkoszować się tym wido-
kiem, gdyż to jedno z ostatnich pięknych miejsc na wybrzeżu Morza Egejskiego – za Ayvacık 
wybrzeże zamienia się w  ciąg ośrodków wypoczynkowych, wyrastających jak grzyby po 
deszczu i pozbawionych uroku.

Usytuowanie
Assos leży 89 km na zachód od Edremit i 95 km na południe od Çanakkale. Choć port 
nadal nosi nazwę Assos, akropol zwany jest obecnie Behramkale. Aby dotrzeć do akro-
polu należy jechać w kierunku Behramkale, do portu dojedziemy, kierując się w stronę 
Assos.

Tło
Assos i filozofia – Assos zostało założone w VII w. p.n.e. przez Greków przybyłych z Mity-
leny, miasta położonego na wyspie sąsiadującej z Lesbos (tur. Midilli). W VI w. p.n.e. Assos 
trafiło najpierw w  ręce Lidyjczyków, a  następnie Persów, w  IV  w. dołączyło do Ateń-
skiego Związku Morskiego. W  1330  r. miasto należące w  międzyczasie do Sassanidów, 
Pergamończyków, Rzymian (II w. p.n.e.) i krzyżowców znalazło się pod rządami władców 
osmańskich. Jedyny okres niezależności w dziejach miasta przypada na IV w. p.n.e. i okres 
rządów bogatego bankiera Eubula i  eunucha Hermiasza, który był uczniem Platona 
i  miłośnikiem filozofii Arystotelesa. Filozof mieszkał w  Assos przez trzy lata (348–45 r. 
p.n.e.) i założył tu pierwszą szkołę filozofii.
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Kolumny pamiętające świetność Assos
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Assos
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Spokojna przystań w Assos

Wybrzeże Morza Egejskiego
Wielka Grecja – Grecy interesowali się wybrzeżami Azji Mniejszej już w epoce mykeńskiej 
(XIV w. p.n.e.), ale zaczęli osiedlać się masowo na tych terenach dopiero w XI w. p.n.e. Eolo-
wie zajęli tereny północne, Dorowie ziemie dawnej Karii, a największe terytorium przypadło 
w udziale Jonom, którzy zasiedlili dolinę rzeki Meander. W myśl zasady, że „w jedności siła” 
miasta poszczególnych regionów sprzymierzały się ze sobą, tworząc unie religijne, wojskowe 
i gospodarcze, co przyczyniło się do wspaniałego rozwoju, którego apogeum przypadło na 
VII i VI w. p.n.e.
Jednakże ta równowaga została poważnie zachwiana w VII w. wraz z przybyciem króla Lidii 
Gygesa, który rozszerzając swe królestwo o ziemie egejskie leżące w głębi lądu, stanowił silną 
konkurencję dla miast znajdujących się na wybrzeżu. Sytuacja pogorszyła się w VI w. p.n.e., 
kiedy Persowie zajęli terytoria zdobyte przez Krezusa, legendarnego króla Lidii, którego 
imperium obejmowało prawie cały obszar zachodniej Anatolii.
Dzięki Aleksandrowi Wielkiemu (334 r. p.n.e.) miasta egejskie odzyskały niezależność. 
Zdobywca zmarł, a  jego następcy, Seleucydzi, narzucili Azji Mniejszej kulturę helleńską, 
wprowadzając miasta w nową epokę rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i intelektualnego.
W cieniu Konstantynopola – Wybrzeże Morza Egejskiego będące swoistym skrzyżowaniem 
kultur interesowało również ewangelistów, w szczególności św. Pawła, który głosił ewange-
lię w Efezie. Wraz z ekspansją chrześcijaństwa Artemida ustąpiła miejsca Marii, a na pozosta-
łościach dawnych pogańskich świątyń zaczęły wyrastać kościoły. Jednakże miasta położone 
na wybrzeżu rozwijały się w cieniu Konstantynopola, który zdegradował Rzym (476) i stał się 
najważniejszą metropolią Azji Mniejszej. Nadmorskie miasta miały problemy z utrzymaniem 
prowadzonej działalności, a ich porty stopniowo znikały pod zwałami ziemi naniesionej przez 
rzekę Meander. Efez, Priene i Milet umierały, a arabskie najazdy, które zaczęły nękać wybrzeże 
w VII w., przyśpieszyły tylko koniec ich świetności.
W rękach Turków – W XII w. Bizantyjczycy walczyli o ten region z Seldżukami, którzy zdobyli 
go, ale niedługo potem oddali w  ręce Turków pod wodzą Timura Chromego, a  następnie 
krzyżowców. Kres temu burzliwemu okresowi położył Sulejman Wspaniały, zdobywając 
Bodrum i cały region w 1522 r. Okres osmański był dla egejskiej Turcji nową szansą rozwoju. 
Tereny równinne zostały zasiedlone i  przeznaczone pod uprawy, a  miasta stały się ośrod-
kami, w których handlowano towarami sprowadzanymi z całego imperium. Najazd Greków 
w XIX w. był okazją do stworzenia enklawy na obszarze tego rozległego terytorium, ale İzmir, 
efemeryczna stolica tej utopijnej Wielkiej Grecji, okazał się zbyt słaby w  obliczu ofensywy 
wojsk dowodzonych przez Mustafę Kemala w 1922 r., tym samym region ostatecznie powró-
cił w ręce Turków. Jedynie kilka wysp położonych na wprost tureckich wybrzeży pozostało 
własnością Grecji.
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Wybrzeże Morza Egejskiego

Zwiedzanie
Behramkale i akropol w Assos««
Parking przy wjeździe do Behramkale i  trasa piesza wiodąca uliczkami miasta do starożyt-
nych ruin - latem otwarte codz. do 19.00 - wstęp płatny.
Przed rozpoczęciem zwiedzania ruin warto rzucić okiem na mały meczet w miasteczku, 
wzniesiony przez sułtana Murada I ok. 1360 r. Jest to jeden z najstarszych anatolijskich 
meczetów i pierwszy, w którym zastosowano dach w kształcie kopuły. Na fasadzie, wyko-
nanej ze spoliów pochodzących z różnych bizantyjskich budowli, widoczny jest krzyż – 
element niespotykany w dekoracji muzułmańskich świątyń.

Akropol«
Są to pozostałości starożytnego Assos, nieistniejącego już dolnego miasta. Za kasą zaczy-
namy instynktownie wspinać się na szczyt, na którym wznosi się świątynia Ateny«« 
(530 r. p.n.e.). Między smukłymi kolumnami doryckimi znajduje się wyjątkowy punkt 
widokowy««« na morze, wyspę Lesbos i okoliczne góry. Płaskorzeźby zdobiące niegdyś 
budynek zostały wywiezione, jedne z nich trafiły do Stambułu, część można podziwiać 
w Bostonie, a jeszcze inne w paryskim Luwrze.
W południowej części akropolu, poniżej świątyni (w kierunku morza), rozciąga się agora 
(III–II w. p.n.e.) – rozległy plac o długości 111,50 m, usiany kamiennymi blokami. Niegdyś 
plac ten otoczony był portykami kolumnowymi (zwanymi stoa), jeden z nich (w północnej 
części) był 2-piętrowy, inny (w południowej części) posiadał trzy piętra, w tym dwa otwarte 
od strony morza.
Nieco niżej znajduje się teatr« (obecnie poddawany pracom renowacyjnym), z szarymi, 
dobrze zachowanymi rzędami widowni, które układają się w fale na zboczach wzgórza, 
na wprost morza. Budowla została wzniesiona w III w. p.n.e., a następnie przebudowana 
przez Rzymian.
Wracamy do świątyni, następnie obchodzimy mury i schodzimy w kierunku kasy.

Mury obronne««
Mury obronne wzniesione w  IV  w. p.n.e. zaliczane są do najpiękniejszych i  najlepiej 
zachowanych konstrukcji warownych w  świecie greckim. Otaczały one górne miasto 
pasem o długości 3 km. Do naszych czasów zachowała się główna brama (obok meczetu) 
z dwiema 14-metrowymi wieżami. Zachwyt budzi zarówno rozmiar, jak i piękno budowli, 
zwłaszcza ogromne, kamienne bloki połączone z największą precyzją. Droga z Behram-
kale do portu Assos biegnie u stóp murów – w czasie przejazdu można podziwiać wspa-
niałą bramę«« ze sklepieniem w kształcie łuku trapezowego.
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Zabytkowe domy w Behramkale
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Assos

Port Assos««
Uwaga: droga prowadząca do portu jest bardzo stroma. Parking znajduje się przy wjeździe do 
miasteczka (strefa ruchu pieszego).
Niewielki port Assos, wciśnięty między klif a morze, na wprost wyspy Lesbos, zachwyca 
wspaniałymi domami z granitu (prawie wszystkie zostały przekształcone w hotele), wzno-
szącymi się naprzeciwko wielobarwnych rybackich łodzi. Warto wybrać się na spacer po 
położonym poniżej poziomu drogi nabrzeżu (na prawo od „głównego placu”), wzdłuż 
którego wznoszą się najpiękniejsze kamienice. Oglądając wnętrza domów stłoczonych 
między hotelem Nazlihan i restauracją Fenerlihan, warto zwrócić uwagę na przepiękne 
patia ozdobione turkusowym fajansem.

informator
inFoRMAcjA TuRySTycznA
Na miejscu nie ma centrum informacji tury-
stycznej. Hotele i pensjonaty udzielają informa-
cji na temat atrakcji i form wypoczynku, a biura 
podróży świadczą szereg standardowych usług.

dojAzd i PołączeniA
dolmusz – Odjazd z portu, przed hotelem 
Behramkale, lub z placu miejskiego w Behram-
kale. Kursy do Assos i Ayvacık (18 km). Uwa-
ga, nie należy mylić Ayvacık z Ayvalık!
Autobus – Dolmusze zatrzymują się na otoga-
rze w Ayvacık, skąd odjeżdża wiele autobusów 
do Çanakkale, İzmiru i Ayvalık (przedsiębior-
stwa Radar i Truva). Autobus do Ayvalık zatrzy-
muje się kilka kilometrów przed Ayvacık, na 
skrzyżowaniu dróg do Ayvalık i İzmiru.
Benzyna – Przy wyjeździe z Ayvacık znaj-
duje się stacja benzynowa akceptująca kar-
ty kredytowe.

ReSTAuRAcje
Assos (port)
yıldız Saray – tel.: (286) 721 70 25. Restau-
racja w hotelu o tej samej nazwie znajdu-
je się na pływającym pomoście. Bardzo ład-
na sceneria i wyśmienita kuchnia, rozsąd-
ne ceny.

Fenerlihan – Na końcu nabrzeża, za 
hotelem Nazlihan - tel.: (286) 721 74 35. 
Piękna sala, cała wyłożona kamie-
niem, z antresolą i kominkiem otoczonym 
ławką. Mały taras od strony portu, w naj-
bardziej spokojnym miejscu w mieście.
Assos – Restauracja w hotelu o tej samej na-
zwie, w porcie - tel.: (286) 721 70 17. Smakowi-
te rybne specjały z solą i börek. Owoce mo-
rza, mięsa, meze i desery.
Behramkale
cengiz – Na placu, na którym parkują dolmu-
sze - tel.: (286) 721 70 04. Niewielka, spokoj-
na restauracja w ładnej altanie. Tradycyjna 
kuchnia, prosta, ale znakomita: gözleme, 
manti, börek, ryby, mięsa, baklava (zimą) 
i pyszny yoğurt. Miła obsługa.

PUBY
Fenerlihan (zob. powyżej) – Wieczorem re-
stauracje zamieniają się w bary, w których 
odbywają się koncerty zespołów jazzo-
wych i tureckich muzyków.
uzun ev – W porcie, między hotelem Assos 
i Behramkale - tel.: (286) 721 70 07. Duży bar 
z niewielkim, zadaszonym tarasem z wido-
kiem na port.
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Wybrzeże Morza Egejskiego

Pergamon«««
(Bergama)

Mapa okładkowa „Wybrzeże Morza Egejskiego”

Droga do Pergamonu wiedzie przez wyschniętą równinę, długą asfaltową linię pogrążoną 
w tumanach kurzu, na której roi się od wielkich ciężarówek. Patrząc na samochody kursu-
jące od fabryki do fabryki, możemy odnieść wrażenie, że to pustynia poświęcona w całości 
przemysłowi i zacząć żałować, że opuściliśmy wybrzeże. Wjazd do Pergamonu także nie jest 
zbyt zachęcający – w ciągu ostatnich 10 lat miasto znacznie się rozrosło, i zanim dotrzemy 
do centrum, musimy przejechać wzdłuż amfilady budynków wzniesionych w pośpiechu. Ale 
wokół placu Atatürka panuje zupełnie inna atmosfera – miasto tętni życiem, mieni się kolo-
rami i zaprasza w swoje progi, to tu można odkryć jego urok. Na turystów czekają jeszcze 
dzielnica bazaru i hali targowej z mnóstwem stoisk w wyrobami metalowymi. Nieco wyżej 
odnajdziemy ukwiecony labirynt uliczek starej Bergamy, a  na szczycie wzgórza górują-
cego nad miastem, stromego niczym klif, wznoszą się ruiny akropolu przypominające swym 
wyglądem białe zęby, połyskujące w słońcu. Choć największą atrakcją okolicy są pozostałości 
starożytnego Pergamonu, to warto również odwiedzić stare miasto.

Usytuowanie
Pergamon (68 m n.p.m.) leży 94 km na południe od Edremit i 110 km na północ od İzmiru. 
Na głównej ulicy İzmir Caddesi znajduje się większość hoteli, restauracji i ważnych obiek-
tów (muzeum, centrum informacji turystycznej itd.). W kierunku zachodnim ulica prowa-
dzi do położonego w odległości 2 km asklepiejonu. W kierunku północnym İzmir Cad. 
dociera do placu Atatürka, gdzie bierze początek jej przedłużenie, czyli ulica Banka-
lar Caddesi. Ulica przebiegająca również przez dzielnicę bazaru i  starówkę kończy się 
u podnóża akropolu.

Tło
Własność Attalidów – Pergamon był słynnym miastem, które przez długi czas rywali-
zowało z  Rzymem i  Aleksandrią. W  301 r. p.n.e. Lizymach, jeden z  wodzów Aleksandra 
Wielkiego, polecił zbudować niewielki fort, aby ukryć w nim wojenne zdobycze, skarby 
zabrane Persom w czasie podboju Anatolii. Pieczę nad skarbem powierzył swojemu ofice-
rowi Filetajrosowi, ten jednak przywłaszczył sobie łupy. Jego celem było podporządkowa-
nie sobie regionu i stworzenie dynastii. Na kartach historii zapisał się dopiero jego stry-
jeczny wnuk Attalos I, który podbił tereny 
należące do Seleucydów i położył podwa-
liny pod wspaniałą stolicę.
Sojusz z Rzymem – Pod koniec III w. p.n.e. 
niewielkie królestwo Attalosa I  nie było 
jeszcze potęgą – położone w  swoistych 
kleszczach między Macedonią i  Syrią 
musiało wyzwolić się z jarzma Prusjasza I, 
króla Bitynii (237–183 p.n.e.). Pergamon 
zwrócił się o  pomoc do Rzymu, cesar-
stwo odpowiedziało na prośbę w mgnie-
niu oka, bowiem wreszcie nadarzała się 
okazja do powiększenia rzymskich wpły-
wów na Wschodzie.
Sojusz opłacił się – w 190 r. p.n.e. królestwo 
Eumenesa II, syna Attalosa I, rozciągało się 
od Hellespontu (dzisiaj Dardanele), przez 
Kapadocję, aż po krańce Cylicji. Pergamon 
był w  ówczesnych czasach jednym 
z największych ośrodków kultury i handlu 
w świecie hellenistycznym.
Wspierany przez Rzym Attalos II (159–
138 p.n.e.) uwolnił miasto od Prusja-
sza  II, którego polecił zabić. Jednak 
jego następca Atallos III nie był tak 
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doskonałym strategiem jak ojciec – bez zastanowienia przekazał swe królestwo 
Rzymowi (w 133 r.), otwierając przed cesarstwem wrota do Anatolii. Miasto podnie-
sione do rangi stolicy rzymskiej prowincji Azja nadal prężnie się rozwijało i stawało się 
coraz piękniejsze dzięki wspaniałym budowlom zaliczanym do najbardziej znanych 
zabytków świata starożytnego.
Kres świetności – Niestety w II w. p.n.e. Palmyra odebrała Pergamonowi palmę pierw-
szeństwa. Przybycie do miasta na początku VIII w. Arabów zmierzających do Konstanty-
nopola było zwiastunem zbliżającego się upadku. Zdobywcy zmusili mieszkańców do 
zniszczenia zabytków w celu umocnienia murów i odparcia ataków Seldżuków z Sułta-
natu Rum (Konyi) oblegających miasto.
Pergamon zamienił się w  rozległe pole usiane ruinami i  otoczone murami obronnymi. 
Fortyfikacje nie powstrzymały natarcia Osmanów pod wodzą Orchana I, ani oddziałów 
Tamerlana, które spustoszyły miasto w  1402  r. Tak dobiegł końca złoty okres w  dzie-
jach wielkiego miasta Attalidów. Na pozostałościach ostatnich zabytków świadczących 
o świetności Pergamonu zaczęły wyrastać meczety, a nazwa miasta nie wywoływała już 
takiego poruszenia nad brzegami Morza Śródziemnego jak kiedyś.
Od kilku dziesięcioleci rolnictwo (bawełna), przemysł skórzany i  turystyka są 
swoistym wiatrem odnowy dla Pergamonu. Jednak miasto ma nikłe szanse na odzy-
skanie dawnej atmosfery i piękna.

Zwiedzanie
DOLNE MIASTO«
Najlepiej rozpocząć zwiedzanie od wizyty w  muzeum położonym przy wjeździe do 
miasta, a potem udać się do asklepiejonu. Następnie możemy pospacerować chwilę po 
starym mieście i wspiąć się na akropol, gdzie w promieniach zachodzącego słońca zakoń-
czymy dzień pełen wrażeń.
Przy wejściu do miasta, za budynkami wznoszącymi się po prawej stronie głównej ulicy, 
naszym oczom ukażą się dwa przedziwne, idealnie stożkowate wzgórza – to tumulusy – 
zupełnie nagie grobowce usypane z ziemi, stanowiące niecodzienny widok pośrodku beto-
nowych bloków wyrastających z ziemi dookoła. Nieco dalej, po lewej stronie alei, znajduje 
się ładny park należący do muzeum, położony na pagórku.

Muzeum archeologiczne
Tel.: (232) 631 28 83 - codz. oprócz pn. 8.30–17.30 - ok. 6 TL.
Biorąc pod uwagę bogactwo i  piękno pozostałości starożytnego miasta, można sobie 
wyobrażać, że pergamońskie muzeum skrywa niewyobrażalne skarby. Niestety, to tylko 
złudzenie – najpierw Schliemann, odkrywca Troi, który odwiedził muzeum w  XIX w., 
a potem archeolodzy niemieccy wywieźli najpiękniejsze eksponaty do Berlina.
Na dziedzińcu lapidarium, wypełnionym fragmentami fryzów i  kapiteli, warto zwrócić 
uwagę na pięknego marmurowego konia (pod portykiem w  głębi dziedzińca). Jest to 
właściwie jedyny element słynnego ołtarza Zeusa – skarbu akropolu – który nie opuścił 
tureckiej ziemi (II w. p.n.e.).
Wewnątrz muzeum prezentowane są rzymskie szkliwa, które dzielą miejsce w  gablo-
tach z  innymi elementami architektonicznymi, w tym z pięknym akroterionem przed-
stawiającym Nike (skrzydlata bogini zwycięstwa). Jej podobizny można odnaleźć w całym 
mieście – jest ich tak wiele, że bogini niemalże stała się symbolem Pergamonu!
W  drugiej sali można podziwiać zachwycający posąg Afrodyty« odnaleziony w  Allia-
noi – rzeźba zachowała się w nienaruszonym stanie i niegdyś była wykorzystywana jako 
fontanna. Bogini trzyma misę tuż poniżej przeszytego brzucha.
Po prawej stronie dziedzińca zaczyna się doskonale urządzony dział etnograficzny, 
w którym można obejrzeć bardzo piękne przedmioty użytkowe z czasów osmańskich.

Asklepiejon«
2 km od muzeum (należy jechać za żółtymi tablicami) - uwaga: obiekt znajduje się na obsza-
rze rozległego terenu wojskowego, gdzie oficjalnie obowiązuje zakaz fotografowania; należy 
fotografować jedynie ruiny - codz. 8.30–17.30 - bilet wstępu 12 TL, parking ok. 4 TL.
Pozostałości antycznego dolnego miasta to ruiny starożytnego sanatorium poświę-
conego kultowi boga-uzdrowiciela Asklepiosa, którego odpowiednikiem w  mitologii 
rzymskiej był Eskulap. Sanktuarium wzniesione prawdopodobnie w IV w. p.n.e. cieszyło 
się ogromną renomą w  czasach rzymskich. To tutaj leczył anatom Galen, zachęcający 
wszystkich znamienitych obywateli cesarstwa do przybywania do pergamońskiego 
asklepiejonu w  celu podreperowania zdrowia. Kuracjuszami byli nawet cesarze, w  tym 
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Hadrian (w 123 r. n.e.), Marek Aureliusz (w 162 r.) i Karakalla (w 214 r.). Sanktuarium znisz-
czone przez serię trzęsień ziemi zamknęło swe podwoje w III w. n.e. Asklepiejon był miej-
scem, w którym leczono zarówno ciało, jak i umysł; filozofia i medycyna mieszały się ze 
sobą zgodnie ze starym powiedzeniem „W  zdrowym ciele zdrowy duch”. Łaźnie, teatr 
i  biblioteka stanowiły uzupełnienie wyposażenia sanktuarium, a  pacjenci spędzali czas 
na zabiegach masażu, zajęciach sportowych, czytaniu i słuchaniu muzyki. Jednak kuracja 
nie była tylko i wyłącznie odpoczynkiem, wystarczy popatrzeć na plan zajęć, jaki Galen 
przygotował dla Aeliusa Aristidesa, jednego z  najwierniejszych pacjentów (przyjeżdżał 
do Pergamonu przez 13 lat!): głodówka, nocne bieganie nago, z  ciałem wysmarowa-
nym błotem, lodowate kąpiele i gorzkie napoje przyrządzane z ziół leczniczych. Do tego 
dochodziła jeszcze interpretacja snów pomagająca kapłanowi i lekarzowi znaleźć metody 
leczenia ad hoc. Wszystko po to, aby pacjent odzyskał siły przed kolejną orgią w Rzymie.
Zwiedzanie – Do sanktuarium prowadzi via Tecta«, bardzo piękna aleja wyłożona 
marmurem (o długości 820 m) i otoczona eleganckimi jońskimi portykami« (pozostało 
z nich wiele kolumn). Tu i ówdzie wznosi się kilka pomników, fontanna, stela nagrobna, 
a  pośrodku ulicy biegnie kanalizacja, zachowana w  nienaruszonym stanie, wciąż przy-
kryta marmurowymi płytami.
Na prawo droga prowadzi do teatru położonego w dolnym mieście (bardzo zniszczony), 
u  stóp akropolu skrywającego się za terenem wojskowym (ogromna turecka flaga 
otoczona białymi kamieniami szpeci zbocze wzgórza).
Na lewo droga prowadzi do kompleksu, który poprzedzają propyleje (monumentalne 
bramy). Wchodzimy na ładny, kwadratowy dziedziniec, wyłożony w całości marmurem, 
pośrodku placu stoi niewielki ołtarz w  kształcie bazy kolumny, opleciony wężami – to 
słynny kaduceusz, symbol Eskulapa i medycyny.
Lewa strona dziedzińca wychodzi na świątynię Asklepiosa, szeroki tholos zwieńczony 
niegdyś kopułą. Do naszych czasów zachowała się jedynie krepidoma (czyli najniższa 
część budowli), dlatego lepiej pójść do sąsiadującej z  nią świątyni Telesfora« – wiel-
kiego, 2-piętrowego, okrągłego budynku, z którego zachowało się zachwycające podzie-
mie – wokół ogromnego środkowego słupa ciągnie się galeria z  kilkoma sklepionymi 
pomieszczeniami. Były to prawdopodobnie sale, w których wykonywano masaże, zaży-
wano kąpieli (baseny i  fontanny) i  organizowano seanse interpretacji snów. Świadczy 
o tym niezliczona ilość kanałów wentylacyjnych (z terakoty) w ścianach, przed wiekami 
panowała tu zapewnie przyjemna wilgoć, tworząca relaksującą atmosferę. 
Z tego miejsca powinniśmy pójść trasą pokonywaną przed wiekami przez pergamoń-
skich pacjentów – kierujemy swe kroki do teatru, idąc przez podziemny korytarz« 
biegnący przez główny dziedziniec sanktuarium, osłonięty od słońca i deszczu. Ta 
sklepiona, skromna galeria, oświetlona niewielkimi oculusami, była niegdyś wyło-

żona marmurem.
Korytarz dociera do głównej espla-
nady« sanktuarium, tuż na wprost 
małej, hellenistycznej fontanny, gdzie 
nadal można się orzeźwić. Z  okalają-
cych ją niegdyś portyków pozostała 
jedynie północna stoa««, wspaniała 
kurtyna jońskich kolumn, za którymi 
skrywa się teatr«. Teatr został poddany 
mniej lub bardziej udanym pracom 
restauracyjnym.
Idąc wzdłuż stoa w stronę kwadratowego 
dziedzińca, przechodzimy przed biblio-
teką – niewielką, kwadratową halą wyło-
żoną marmurem, z  której zachowała 
się jedynie część ścian zewnętrznych. 
Następnie idziemy via Tecta do wyjścia. 
Wychodząc z asklepiejonu, warto zwrócić 
uwagę na ruiny rzymskiego akweduktu 
widoczne wśród pól.

Stary Pergamon«
Warto wybrać się na krótką przechadzkę 
uliczkami starego miasta, skulonego 
między zboczami akropolu. Nad bazarem,
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po drugiej stronie ładnego mostu 
przerzuconego nad rzeką Bergama 
Çayı (star. Selinus), położone jest 
urokliwe miasteczko, jakby oderwane 
od reszty miasta, sprawiające wrażenie 
miejsca, w  którym czas się zatrzymał. 
Niezwykle skromne domy są pomalo-
wane we wszystkich kolorach tęczy, 
niektóre z  nich skrywają się za ogro-
dami z  bujną roślinnością przywo-
dzącą na myśl dżunglę, pełną kwiatów 
i wypełnioną zapachem jaśminu i róży.
Idąc na wschód, docieramy do ulicy 
wspinającej się aż do akropolu (Banka-
lar Caddesi), granicy między dzielnicami 
starego miasta a  nowoczesnym Perga-
monem.

Czerwona Bazylika  
(Kızıl Avlu)«
Codz. 8.30–17.00 - wstęp płatny.
Naprzeciwko kramów należących do 
sprzedawców dywanów wznosi się 
monumentalny, częściowo zniszczony 
budynek będący pozostałością rzym-
skiej świątyni z II w., poświęconej egip-
skim bogom. Budowla zawdzięcza 
swoją nazwę wysokim ścianom z czer-
wonej cegły (marmurowa okładzina nie zachowała się do naszych czasów). Sanktuarium 
okalają dwie wielkie, kamiennie wieże, w jednej z nich mieści się meczet. Wnętrze« świą-
tyni, przebudowane w czasach bizantyjskich, zachwyca ciemnymi, ogromnymi ścianami 
(100 na 260 m) otaczającymi szerokie podium, na którym niegdyś stał zapewne posąg 
boga Serapisa. Na dziedzińcu widoczne są fragmenty egipskich posągów wystające 
z wysokiej trawy.

AKROPOL««
Dojazd taksówką (6 km) lub dojście na piechotę: godzina marszu od starówki, idąc prosto 
na wzgórze przez średni akropol (trasa oznaczona niebieskimi znakami; najlepiej założyć 
wygodne buty i zabrać ze sobą wodę) - 8.30–17.30 - bilet wstępu 12 TL, parking ok. 4 TL.
Choć niemieccy archeolodzy ograbili to miejsce z  najpiękniejszych elementów (prawie 
wszystkie można podziwiać w berlińskim Pergamonmuseum), to akropol pozostaje najwięk-
szą atrakcją turystyczną Pergamonu, zarówno ze względu na piękno zachowanych budowli, 
jak i  zapierający dech w  piersiach widok. Górne miasto zawieszone na wysokości 280 m. 
n.p.m., na szerokiej, skalnej ostrodze, góruje nad całą równiną. Od strony południowej wzgó-
rze schodzi w formie tarasów w stronę miasta, a od północy przypomina swym wyglądem 
przylądek, mający zalewie 100 m szerokości, smagany podmuchami niecichnącego nigdy 
wiatru. Droga wspinająca się na szczyt wije się między fortyfikacjami«, potężnymi i zachwy-
cającymi kamiennymi mirami, wzmocnionymi tu i  ówdzie wieżami. Na wschodzie widać 
ogromne jezioro utworzone przez zaporę, nawadniające okoliczne pola uprawne.
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Przejście w teatrze pergamońskim

Od papirusu do pergaminu
Czy ktoś wiedział, że pergamin wynaleziono w Pergamonie? Nazwa tego wynalazku, który 
zrewolucjonizował dzieje piśmiennictwa, pochodzi od nazwy miasta (łacińskie pergamen 
oznacza pergamin). W  II  w. p.n.e. słynna biblioteka w  Pergamonie zaczęła stanowić coraz 
większą konkurencję dla cieszącej się ogromnym uznaniem Biblioteki Aleksandryjskiej. 
Zaniepokojeni tym faktem egipscy skrybowie odpowiedzieli blokadą eksportu papirusu znad 
Nilu do miasta Attalidów. Nie miało to jednak znaczenia, bowiem mieszkańcy Pergamonu 
znaleźli inny materiał, na którym mogli utrwalać swe zapiski – wyprawioną skórę owczą (lub 
kozią), która posiadała jeszcze tę zaletę, że można było ją zapisać z dwóch stron. Ze względu 
na to, że skórę trudno było zwinąć w rulon, cięto ją, składano i wiązano, co okazało się o wiele 
praktyczniejszym rozwiązaniem niż tradycyjny zwój (volumen). Aleksandria mogła zachować 
dla siebie swój papirus, bo oto narodziła się książka (codex)!






