
DEMETER I KORA

Nad brzegiem morza, na kwiecistej lqce bawi siv w otoczeniu nimf
Kora, c6rka bogini urodzaju Demeter. Zrywa czerwone maki, blvkitne
dzwonki i jaskry 0 zlotych oczach. Ze smiechem potrzqsa bialq puszystq
kulq dmuchawca, patrzqc, jak z wiatrem ulatuje w dal, sypie kwietne
platki na swe warkocze, plecie wieniec z liliowej skabiozy.

Na skraj lqki wabi Korv cudownym zapachem bialy kwiat narcyza.
Lecz nie tyka go Kora, pamivtna matczynej przestrogi, ze kwiat to
zdradziecki, poswivcony strasznym bogom podziemia.

Ale nvci jq won cudowna i biel przeczystych platk6w. Z dna kie1icha,
sposr6d zlotych prvcik6w, zda siv Korze, ze patrzq na niq oczy Narcyza,
najpivkniejszego z mysliwc6w, w kt6rym kochaly siv wszystkie nimfy
strumieni i drzew. Lecz Narcyz znal tylko lowy i nawet nie spojrzal na
zadnq z boginek, choc nieraz wabily go po lasach plqsami i spiewem.
Najnieszczvsliwsza byla z tego powodu nimfa Echo, w kt6rej serce



glc:1boko zapadla milosc do
pic:1knegomlodzienca. Zalosne
jej skargi odbijaly sic:1echem
po gorach i lasach Hellady.

Pewnego razu zm~czony
polowaniem i spragniony, gdyz
slonce palilo zarem, pochylil
sic:1nad irodlem lesnym i ujrzal
w wodzie swoje odbicie. I bo-
gini milosci, Afrodyta, na pros-
bc:1obrazonych boginek spra-
wila, ze Narcyz zakochal sic:1
w sobie samym.

Zapomnial 0 lowach i je-
leniach szybkonogich, 0 towa-
rzyszach wypraw mysliwskich
i tylko calymi dniami wpat-
rywal sic:1w drz,tC(j,taflc:1iro-
delka. W koncu umarl z t~sk-
noty i milosci do swego od-
bicia. Na grobie jego wyrosl
kwiat 0 sniezystych platkach
i cudnej woni. Od imienia
mlodzienca nazwano kwiat ten

narcyzem.
Klc:1czyKora na l(j,cei rozmysla 0 smutnym losie pic:1knegomysliwca.

Lecz coraz bardziej llvci j(j, czar bialych platkow, drz(j,cych leciutko na
wietrze. Wreszcie, niepomna slow matki, zrywa lodygv narcyza. W tej
samej chwili ciemnosc zalega l<tkv, zlot(j, dotychczas od slonecznego
blasku, rozspiewan(j, trelem skowronczym i roztanczon(j, pl(j,sem nimf.

Ziemia rozwarla nagle swe czeluscie i na rydwanie, zaprzvzonym
w czarne rumaki, zjawil siv Hades, pan podziemia.

Tylko lekki okrzyk przestrachu zdolal siv wyrwac z piersi Kory
i straszny bOg porwal j~ na rydwan i uni6s1 do swego mrocznego
kr6lestwa Cieni.

Mala boginka Kyane, rusalka wodna, przyjaciolka Kory, bawi~c siv
obok corki Demeter, uslyszala wolanie swej towarzyszki 0 pomoc. Ona

Demeter



jedna widziala rumaki i woz wladcy Tartaru. Bez namyslu rzucila siv pod
kopyta Pvdzqcych koni zagradzajqc im drogv.

Lecz na prozno.

Rydwan wraz z Korq przelecial szybko jak piorun i znikl w przepas-
ciach ziemi. Otchlan zawada siv z powrotem, a na kwietnej lqce znow
unosila siv cudowna won narcyzow i dzwonila skowroncza piesn. Nirnfy
igraly swawolnie na murawie, nieswiadome tego, co zaszlo. Tylko Kyane
siedziala smutna na trawie, irodlanq wodq obmywala sobie ranv na
ramieniu, ktorq jej zadaly kopyta podziemnych rumakow, i plakala
cichutko nad dolq porwanej przyjaciolki. Z lez jej powstal strumien
blvkitny, zwany od jej imienia - Kyane.

Demeter-Matka, pani urodzajnych lanow i kwitnqcych sadow, placze.
Lzy gorzkie padajq z jej oezu bolesnych na ziemiv.

Polami,-wsrod zb6z klosistych idzie dniem i noq, nie znajqc snu ni
wytchnienia, bezradosna bogini w zgrzebnej szacie z klosem poczemialym
w dloni i szuka po ziemi swej utraconej corki.

Ze szczytow gor roznieca plomienie stosow, by dac znac zblqkanej
moze w puszczy dzieweczce. Na prozno.

A gdzie przejdzie smutna Matka, tam zielen blednie i zolknie, usycha
kwiat i klos pszeniczny czernieje, lamiq siv i kruszq lodygi, dotqd
napvczniale zielonym sokiem, a szarosc, zar i pustka unOSZq siv nad
ziemiq. Straszna klvska nawiedzila swiat.

A bolesna bogini-Matka wciqz idzie przez ziemi obszary i daremnie
wola i szuka swej corki. ~

Pewnego dnia spotyka boginiv ciemnosei, Hekate, i za jej radq udaje
siv do boga slonca, Heliosa. Wszechwidny bog opowiedzial Demeter
historiv porwania Kory. Od niego tez dowiedziala siv Matka, ze Dzeus
bez jej wiedzy przyrzekl juz dawno Korv Hadesowi w zamvscie i ze teraz
spelnily siv wyroki.

Gniew szalony ogarnql Demeter, gdy dowiedziala siv prawdy. A wivc
to sam Dzeus wyrzqdzic jej smial tak wielkq krzywdv i skazac ieh dzieeiv
na wieczne eiemnosei. 0, nie stanie jej stopa wivcej w palacach
zdradzieckiego Olimpu!

W rozpaczy rzuca Demeter klqtwv na ziemiv, co pochlonvla jej
dzieciv. Niechaj nie rodzi wivcej plonow i nie zloci siv urodzajem.
~iechaj spali jq zar, by stab siv bezplodna i pusta, jak pusta i samotna
Jest ona, Demeter!



Na prozno Iudzie przeraieni klvsk't skladali bogom hekatomby * -
ziernia dotkniyta kl'ttw't potyznej bogini nie rodzila wivcej swych owocow.

Opusciwszy boski Olimp i wzi'twszy na siy postac srnierteInej niewiasty
zyla Demeter z dala od swiata, samotna w cierpieniu i tysknocie.
Dwukrotnie wysylal do niej Dzeus swego poslanca Hermesa z prosb't, by
wrocic zechciala do swej boskiej siedziby i nie trapila dluzej zierni
spiekot't i glodem.

Nie drgnyla nawet jej twarz karnienna, zastygla w Miu niezrniernym.
Lzy wyzlobily glybokie rysy na jej boskim obliczu.

Ulitowala siy wreszcie bolesci swej corki macierz Rea i za jej
namow't zrnienil Dzeus swe srogie wyroki. Poslal Hermesa do panstwa
Cieni z rozkazem uwolnienia Kory. Juz miala opuscic kro1estwo
ciemnosci, gdy Hades, na pozegnanie, podstvpnie podal jej jablko
granatu, by orzezwila siv jego sokiem. Kora niebacznie rozgryzla kilka
ziarenek owoeu, symbolu malzenstwa. Odt'td Ios zwiqzal jq na zawsze
z Hadesem.

Demeter siedziala pewnego razu w swej uiubionej kryjowce w Eleusis
na zierni attyckiej, gdy nagle stan'tl przed ni't Hermes 0 stopach
skrzydiatych z poslaniem od Rei. Nadzieja wstqpila w serce bogini i tym
razem bez oporu dala siv zawiesc w olimpijskie progi.

Bez slowa wehodzi bogini boiesna na saly tronowq Dzeusa, gdzie juz
zebrani byli wszysey bogowie. RozgI'tda siy wokol Demeter, szukaj'te
wzrokiem swej eorki, ale Kory nie ma wsrod Olimpijezykow.

Wtedy Dzeus, skin'twszy berlem, w te ozwal siy slowa:
- Pokoj nieehaj zagosci w twym sereu, Demeter. Wyrokow moieh

eofn'tc nie mogy, ale postanowilem rzeez, ktora stanie ei za pocieehy.
Corka twa, Kora, bydzie odtqd spydzac u swego malzonka, Hadesa,
trzeciq ezysc roku jako pani podziemnego kroiestwa - Persefona, dwie
trzecie zas roku bydziesz jq rniala przy sobie.

. W tej ehwili na rozkaz wladey piyknooki Ganimedes, podczaszy
Dzeusowy, otworzyl wrota sali i w progu zjawila siy Kora-Persefona
z wiankiem narcyzow na czole i pykiem makow w dloni, piykniejsza niz
kiedykolwiek.

Dingo trwala radosc matki i corki, a i reszta bogow cieszyla siv
patrz'tc na ich Szczyscie i wzajemn't rnilosc.

* H e kat 0 m b a - ofiara zlozona z setki zwierz,!t.



Odt[!d jak ziarno rzucone w ziemiv ginie Persefona-Kora na trzeci[!
czvsc roku w kr6lestwie Cieni, by potem podw6jn[! radosci[! wynagrodzic
matce jej tvsknotv.

Demeter, uszczvsliwiona postanowieniem Dzeusowym, zdjvla klqtwv
z zierni i wnet odzyla ona tysi[!cem strurnieni, zakwitla bielq sadow
i zieleni[! drzew, zapachniala rnivt[!, macierzank[! i cZqbrem, rozszurniala
siv lanarni zlocistych zb6z.

ad owego czasu co roku na wiosnv Ziernia-Demeter stroi siv w szaty
radosne na powitanie corki, a poinq jesieniq, gdy jq ma utracic, placze
deszczem i szarugq nad SW[!dolq.

Pewnego razu, gdy Demeter blqdzila po swiecie w postaci smiertelnej
niewiasty, zmvczona proznym poszukiwaniem swej corki, usiadla na
brzegu studni w poblizu Eleusis, nie opodal gar Kitajronu. Ujrzaly jq tam
corki eleuzynskiego krola Keleosa i jego zony Metaniry. Przyszly one
wlasnie zaczerpnqc wody ze studni i spotkawszy nieznajomq staruszkv,
zaprowadzily jq na dwor swych rodzic6w. Wlasnie narodzil siv krolewskiej
parze synek i potrzebna byla piastunka.

Rodzina Keleosa spodobala siv bogini i chvtnie zgodzila siv pozostac tam
na sluzbie. M~ierzynskie serce bogini rychlo przywiqzalo siv do malenkie-
go chlopczyny, ktorego byla piastunkq. Postanowila tez obdarzyc go
nie§rniertelnosciq, W tym celu nOCqwyjmowala chlopca z kolyski i rozpaliw-
szy cudowny ogien trzymala w nim dzieci~, aby swivte plornienie strawily
wszystko, co srniertelne, i obdarzyly niemowk niesrniertelnym zyeiem.

Juz niewiele ezasu pozostalo do ostateeznego spelnienia si~ zarnierzen
bogini, gdy pewnej noey Metanira, slyszqc szum w komnacie synka,
postanowila zajrzec tam i dowiedziec siv 0 przyczynie niepokoj6w. Jakiez
5byloprzerazenie matki, gdy ujrzala swe dziecko w ognistych plomieniach,
a nad nirni piastunkv szepCZqCqjakies tajemnicze zaklvcia.

Z krzykiem rzueila siv do bogini, pragnqe wyrwac jej synka z rqk.
Wtedy rozgniewana Demeter zrzuciwszy ziemskq powlokv ukazala siv
Metanirze w swej boskiej postaci i rzekla d6lriej surowo:

- Chcialam obdarzyc twe dzieciv niesmiertelnosciq, ales mi prze-
szkodzila. Oddajv ci teraz twego chlopca. Bvdzie skazan na smierc jako
i ty, gdyz srnierc jest udzialem ludzi.

To mowiqc zniknvla bogini sprzed oezu przerazonej Metaniry.
Ale nie zapomniala 0 goscinnym domu Ke1eosa i darzyla go nadal SWq

laskq, Eleusis zas obrala na SWqulubionq siedzibv. Tutaj tez oddawano jej



czesc najwi~kszq w tzw. misteriach eleuzynskich. Byly to swi~te obrz~dy,
w ktorych upami~tniono smutek bogini po utracie Kory, zamienionej
w Persefon~, i radosc z powrotu corki z podziemi.

Kiedy syn Metaniry i Keleosa, imieniem Tryptolemos, wyrosl na
mlodzienca, zjawila si~ przed nim pewnego razu pot~ina bogini z wiencem
zlotych klosow na glowie. Rozkazala mu ona zwolac mieszkaJicow
Eleusis i pojsc za niq na pole. Tutaj na oczach zdziwionego ludu uczynila
w ziemi gl~bokq bruzd~ i rzucila w niq zlote ziarna zboia. I stal si~ cud.
Oto po chwili z ziemi wystrzelily zie1one p~dy, ktore rosnqC szybko,
poiolkly wnet i obwisly ci~ikimi klosami. Wtedy bogini sci~la je sierpem,
uloiyla na ziemi, rozkazala bykom wymlocic zboie racicami i zmeHa
ziarno mi~dzy dwoma plaskimi glazami. Potem z mqki bialej jak snieg
upiekla pierwszy chleb na ziemi. W ten sposob nauczyla ludzi uprawy roli.

Aby zas wszyscy ludzie mogli kosztowac smaku chleba, podarowala
Tryptolemosowi skrzydlaty rydwan, rozkazala mu objeidiac wszystkie
krainy i uczyc ludzi tajemnicy zasiewow i zbiorow. Hefajstos podarowal
ludziom na jej iyczenie ielazny plug, ktory wykul w swej kuini, i odtqd
chleb stal si~ codziennym i zawsze jednako upragnionym pokarmem
czlowieka.


