
5. Kreta (Κρήτη) 
Kreta (Κρήτη) ma dla Grecji wielkie znaczenie. Jest ona największą grecką wyspą i piątą co 
do wielkości wyspą śródziemnomorską. Linia brzegowa ma długość ok. 1040 km. Najwięk-
szym miastem i stolicą wyspy jest Heraklion (Iraklion). Inne, większe miasta to: Chania, 
Retimno, Jerapetra, Ajos Nikolaos oraz Sitia. 

Na Krecie przebywaliśmy dwukrotnie : po raz pierwszy na wyspę trafiliśmy drogą lotniczą w 
2007 roku. Wylądowaliśmy na lotnisku Daskalogiannis w Chanii i w pobliżu tego miasta 
zostaliśmy zakwaterowani. Drugie duże lotnisko to Port lotniczy Heraklion im. Nikosa 
Kazandakisa w stolicy. Po raz drugi trafiliśmy na Kretę w czasie wycieczkowego rejsu po 
Morzu Egejskim w październiku 2011 roku.  

Przed przyjazdem na Kretę wiedzieliśmy tylko o starożytnych wykopaliskach w Knossos i o 
ciężkich walkach toczonych o tę wyspę w czasie II wojny światowej. Na miejscu była okazja 
do lepszego poznania krajobrazów i historii wyspy. Kreta powstała z wypiętrzających się pod-
wodnych łańcuchów górskich. 15 milionów lat temu Kreta była częścią Europy kontynental-
nej. Zachodnie fragmenty wyspy są przedłużeniem Gór Dynarskich. Kreta jest w ciągłym 



ruchu, obecnie przesuwa się na południe z prędkością ok. centymetra na ćwierć wieku. Wyspa 
jest częścią tzw. Płycie Egejskiej, która napiera na Płytę Afrykańską. Tarcia powodują częste 
trzęsienia ziemi. Występują też niewyczuwalne ruchy w płaszczyźnie pionowej: zachodnia 
część wyspy unosi się, wschodnia zanurza się w morzu. W efekcie tych zmian starożytne por-
ty na zachodzie dziś znajdują się na skałach a porty na wschodzie położone są obecnie na dnie 
morza. Najważniejsze pasma górskie to Lefka Ori (Góry Białe) i Góry Idajskie ze szczytami 
dochodzącymi do wysokości ok. 2450 m n.p.m., oraz znacznie niższe Góry Thriptis.  
Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami. 
Poza miastami wnętrze wyspy jest górzyste, poprzecinane licznymi, głębokimi wąwozami i 
dolinami potoków  

 

Chania (Χανιά) to miasto na północno-
zachodnim wybrzeżu Krety, drugie co do 
wielkości miasto wyspy.  
W latach 1898–1971 Chania była głów-
nym ośrodkiem administracyjnym Krety. 

Miasto zostało założone przez Wenecjan 
na miejscu starożytnego, istniejącego tu 
już ok. 3400 roku p.n.e., minojskiego o-
siedla Kydonia. Obecnie Chania słynie z 
atrakcyjnej nabrzeżnej dzielnicy portowej 
i charakterystycznej weneckiej zabudo-
wy.  

Miasto jest idealnym punktem wypado-
wym  dla wycieczek morskich, na przy-
kład na wyspę Gramvousa i do laguny 
Balos, gdzie można popływać w lazuro-
wej wodzie i podziwiać piękne widoki. 
Warto również wybrać się na słynną ró-
żową plażę Elefonissi. Wspaniałych wra-
żeń dostarczy także lądowa wycieczka w 
głąb Gór Białych (Lefka Ori).  



Można mieć duszę na ramieniu, gdy autobus pokonuje wzniesienia wspinając się po krętych, 
wąskich drogach górskich. Po drodze trzeba odwiedzić jaskinię Agia Sofia, ze wspaniałymi 
naciekami skalnymi oraz ukryte w górach klasztory prawosławne. Dla wytrwałych piechurów 
atrakcją jest przejście 16 kilometrowego wąwozu Samaria.  

W samej Chani warto wybrać się na wzgórze górujące 
nad miastem. Obok zabytkowego kościółka znajduje 
się tam pomnik Elefteriosa Wenizelosa. To tak ważna 
postać dla nowożytnej historii Grecji, (ośmiokrotny premier), że warto powiedzieć o nim 
nieco więcej. 



Ale najpierw kilka informacji o wcześniejszej historii Krety. Pierwsze ślady osadnictwa na 
Krecie sięgają neolitu. W latach 3000-1500 p.n.e. na wyspie rozwija się kultura minojska. Z 
tego czasu pochodzą wykopaliska w Knossos. W 395 roku Kreta stała się częścią Cesarstwa 
Bizantyjskiego. W latach 824 – 961 znajdowała się pod panowaniem arabskim. W 1204 roku 

zdobyli ją Wenecjanie, którzy rządzili wyspą aż do podboju 
osmańskiego w 1669 roku. Po stu latach panowania turec-
kiego, w roku 1770 doszło do powstania Greków i ogłosze-
nia niepodległości, ale już w 1771 roku Turcy odzyskali 
kontrolę nad wyspą. W latach 1820-1844 wyspa na krótko 
należała do Egiptu. Turcy krwawo stłumili powstanie kre-
teńskie (1866–1869). Po kolejnym powstaniu, które miało 
miejsce w latach 1895-1897, Kreta stała się autonomicz-
ną republiką pod protektoratem Imperium osmańskiego. 
6 października1908 roku Republika Krety ogłosiła niepod-
ległość, nie uznaną międzynarodowo. Dopiero 30 maja 
1913 roku została włączona do Grecji. 

Elefterios Wenizelos (Ελευθέριος Βενιζέλος), urodził się w 
1864 roku na Krecie, w pobliżu miasta Chania. Po raz 
pierwszy pojawił się na scenie politycznej w czasie po-
wstania przeciwko Imperium Osmańskiemu w 1897 roku, 
opowiadając się za unią Krety z Grecją. W 1905 roku był 
przywódcą kolejnego powstania na Krecie, które wybuch-
ło w jego rodzinnej wiosce Theriso. Powstanie doprowa-
dziło do odwołania namiestnika tureckiego z wyspy. Po 
uzyskaniu przez Kretę autonomii Wenizelos współtworzył 
jej konstytucję. W sierpniu 1909 roku, zaproszony przez 
grupę młodych, patriotycznych oficerów stanął na ich cze-
le i po wojskowym puczu po raz pierwszy objął urząd pre-
miera. Natychmiast rozpoczął postulowany przez młodych 
oficerów program reform ustrojowych, m.in. wzmacniają-
cych publiczną, powszechną, podstawową oświatę. 
Dołączył Grecję do sojuszu z Serbią, Bułgarią i Czarno-
górą, przygotowującego wie-lonarodową wojnę wyzwo-
leńczą, przeciw imperium tureckiemu. 

Grecja okazała się głównym beneficjentem dwóch wojen bałkańskich, w tym także w zaini-
cjowanym przez Bułgarów, szczególnie gwałtownym i okrutnym starciu, o wymieszaną etni-
cznie Macedonię. Po wybuchu I wojny światowej Wenizelos dążył do sojuszu z państwami 
Ententy, przez co popadł w konflikt z panującym w Grecji od 1913 roku królem Konstanty-
nem. Z tego powodu w 1915 roku Wenizelos złożył dymisję. Także druga próba objęcia ste-
rów rządu nie powiodła się z powodu drastycznej rozbieżności stanowisk pomiędzy nim a 
królem.  
W sierpniu 1916 roku zwolennicy Wenizelosa dokonali przewrotu wojskowego, w wyniku 
którego odłączono północną część Grecji od południowej rządzonej przez zwolenników króla. 
Po przybyciu do Salonik Wenizelos wezwał naród do obalenia króla oraz zbrojnego wystąpie-
nia przeciwko państwom centralnym. W październiku 1916 roku utworzył nowy rząd i stanął 
na jego czele, po czym wypowiedział wojnę Niemcom i Bułgarii. Grecja podzieliła się na dwa 
obozy – wenizelistów i rojalistów. Rojaliści ugięli się dopiero w czerwcu 1917 roku i Wenize-
los mógł triumfalnie powrócić do Aten jako premier całego kraju. Po I wojnie światowej 
Wenizelos niezadowolony z rozstrzygnięć terytorialnych zachęcał Greków do osiedlania się 



w Smyrnie, co miało dać przewagę liczebną w ewentualnym plebiscycie w Azji Mniejszej. 
Jednak wybory, które odbyły się podczas trwającej wojny grecko-tureckiej (1919-1922) nieo-
czekiwanie wygrali rojaliści, obiecujący narodowi zakończenie wojny i posługujący się ha-
słem o Grecji małej, ale honorowej. Wenizelos jako zwolennik Grecji dwóch kontynentów i 
pięciu mórz ustąpił z fotela premiera w listopadzie 1920 roku. Elefterios Wenizelos po dzie-
sięciu latach urzędowania opuścił Grecję i przeprowadził się do Paryża, a do Grecji powrócił 
król Konstantyn. 
Po kilku latach, w 1928 roku Wenizelos ponownie został premierem. Doprowadził wtedy do 
pojednania z Turcją, odwiecznym wrogiem Grecji. W tym czasie nastąpił też gwałtowny roz-
wój Aten, które zaczęły korzystać z nowowybudowanego maratońskiego zbiornika wodnego, 
co radykalnie poprawiło sytuację sanitarną miasta. Nastąpił rozwój szkolnictwa, dzięki mo-
dernizacji obowiązkowych szkół podstawowych. Duży nacisk położono także na integrację 
uciekinierów z Azji Mniejszej.  
Ostatni raz, na krótko, Wenizelos został szefem rządu greckiego na początku 1933 roku. 
Wobec nasilania się w całej Europie nastrojów skrajnie prawicowych, także w Grecji liberal-
ny rząd upadł już po trzech miesiącach. Zwycięstwo odnieśli monarchiści. Próba zamachu 
stanu nie powiodła się i Wenizelos, wraz z 60 uczestnikami nieudanego puczu, został skazany 
na karę śmierci. W takiej sytuacji wyemigrował do Francji, gdzie rok później, 18 marca 1936 
roku, zmarł. Grób Elefteriosa Wenizelosa i jego syna Sofoklisa znajduje się na górze Profitis 
Ilias, położonej 8 km na północny wschód od miasta Chania. 

Nawet przebywając na 
Krecie w celach czysto 
wypoczynkowych nie 
można odmówić sobie 
zwiedzania stolicy – 
Heraklionu.   

Heraklion, lub Iraklion 
(Ηράκλειο) leży na pół-
nocnym wybrzeżu Krety. 
Obecne miasto zostało 
założone w 824 roku 



przez Saracenów, którzy wykopali wokół niego olbrzymi rów obronny. Saraceni udostępniali 
port piratom napadającym statki bizantyjskie, jako schronienie i bazę wypadową. W roku 
961 wojska Cesarstwa Bizantyjskiego pod wodzą Nikiforosa Fokasa zdobyły miasto a po jego 
splądrowaniu i wymordowaniu wszystkich Saracenów, doszczętnie je spaliły. Ogromne skar-
by zgromadzone przez piratów Bizantyńczycy przewieźli do Konstantynopola, ponoć na 300 
okrętach. Bizancjum kontrolowało odbudowany port przez następne 243 lata. 

W roku 1204 miasto zostało zaku-
pione przez Wenecję, ponoć za 1000 
sztuk srebra, jako część skompliko-
wanego zabiegu politycznego, w ra-
mach którego krzyżowcy, uczestni-
cy niesławnej IV krucjaty, mieli 
wprowadzić na bizantyjski tron 
Aleksego Angelosa, syna zdetroni-
zowanego  cesarza. Aby ochronić 
się przed rebeliami niechętnej im 
miejscowej ludności, a następnie 
przed rajdami tureckimi, Wenecja-
nie znacznie poprawili obronność 
miasta, dodając do fosy ogromne 
fortyfikacje, których większość 
wciąż istnieje – m.in. potężną for-
tecę Rocca al Mare w porcie (po 
grecku Koules) oraz olbrzymi mur, 
gruby miejscami na 40 m, z 7 bas-
tionami. W 1628 roku, na zlecenie 
ówczesnego gubernatora general-
nego Francesca Morosiniego, w cen-
trum miasta wybudowano wspaniałą 
renesansową fontannę. Zachowana 
do dzisiaj fontanna Morosini składa 
się z ośmiu zbiorników, każdy w 
kształcie 3/4 koła oraz 4 kamien-
nych lwów. Ściany ozdobione są 
motywami z mitologii greckiej i 
baśni ludowych. 
Wenecjanie nazwali miasto Candia. 
Miasto zachowało tę nazwę przez 
stulecia; była ona często stosowana 
także w odniesieniu do całej Krety. 
Pod rządami Wenecjan Candia roz-
kwitła i po upadku Konstantynopola 
stanowiła jedno z liczących się cen-
trów kulturowych renesansu. Stąd 
pochodził m.in. El Greco. 

Po Wenecjanach przyszli Turcy. 
Kreta została przez Turków opano-
wana w latach 1645–1648, ale 
Candia broniła się przez 22 lata, w 



ciągu których zginęło około 30 tys. Kreteńczyków i ok. 120 tys. Turków. W konflikt zamie-
szane były także Hiszpania i Francja. Miasto zostało poddane we wrześniu 1669 po tym, jak 
w sierpniu Francja wycofała swój tamtejszy garnizon. Nazwę miasta zmieniono na Megalo 
Kastro („Wielki Zamek”). W czasach władzy tureckiej, zatoka uległa zamuleniu, w związku z 
czym większość działalności handlowej została przeniesiona na zachód, do Canei (obecnie 
Chania). 
Imperium osmańskie wycofało się z Krety dopiero w 1898 roku, po serii powstań miejscowej 
ludności i po wojnie grecko-tureckiej na kontynencie. Megalo Kastro stało się najpierw częś-
cią Republiki Krety, a następnie, po 1913 roku zostało włączone do Królestwa Grecji. Po wy-
zwoleniu zmieniono nazwę miasta na Iraklion (Heraklion –„miasto Herkulesa”), nawiązującą 
do portu Heracleum istniejącego w pobliżu w czasach rzymskich. Kiedy 30 maja 1913 roku 
Kreta została włączona do Grecji znany nam już Venizelos próbował rozszerzyć granice 
państwa greckiego aż po Azję Mniejszą co skończyło się przegraną z Turcją (wojna 1919-
1922). Po zawarciu pokoju w Lozannie (1923) następuje wymiana ludności. Część Greków z 
Azji Mniejszej osiedla się na Krecie, zaś wyspę musiało opuścić około 30 tysięcy Turków. 

 

W czasie II wojny światowej, w 1941 roku wyspa była sceną zażartej bitwy pomiędzy nie-
mieckimi strzelcami spadochronowymi a broniącymi jej oddziałami alianckimi. W 1941 roku 
niemieckie lotnictwo zaatakowało wyspę i pomimo oporu oddziałów alianckich i miejscowej 
ludności Niemcy zajmują Kretę w ciągu kilku dni. Desant (Operacja Merkury) był największą 
operacją powietrznodesantową wojsk niemieckich podczas II wojny światowej. Operacja ta 
miała na celu zniszczenie stacjonujących na wyspie sił brytyjskich oraz zajęcie tej ważnej 
strategicznie pozycji. W maju 1941 roku na wyspę zrzuconych zostało 8 tysięcy spadochro-
niarzy, jednak natrafili oni na zaciekły opór aliantów, którzy dzięki złamaniu szyfru "Enig-
my" byli doskonale poinformowani o niemieckich planach. W ciągu kilku pierwszych dni 
bitwy zginęły tysiące niemieckich spadochroniarzy. Mimo poniesionych ogromnych strat 
Niemcy zajęli wyspę. W walkach z Niemcami wzięła też udział cywilna ludność Krety. 
Uzbrojeni w stare karabiny (niekiedy pamiętające czasy antytureckiego powstania z 1895 r.), 
widły, topory, i noże, Kreteńczycy chwytali i zabijali pojedynczych niemieckich spadochro-
niarzy. Odwet niemiecki był straszny. Do chwili wyzwolenia wyspy w maju 1945 roku zabi-
tych zostało 3474 mieszkańców Krety. Odpowiedzią Kreteńczyków był silny ruch partyzan-
cki.  
Jeszcze przed zakończeniem II Wojny Światowej wybucha Grecka Wojna Domowa. Przez 
pięć lat alianci popierali siły narodowo-monarchistyczne, mordujące zwolenników ruchu ko-
munistycznego. Dopiero w 1975 roku została ogłoszona amnestia pozwalająca na ujawnienie 
się ostatnich partyzantów ukrywających się w górach Krety. W 1952 roku Grecja wstąpiła do 
NATO a na Krecie zaczęli stacjonować żołnierze z amerykańskiej VI Floty. W 1965 roku w 



armii greckiej wykryto lewicowy spisek, którego celem miało być wycofanie Grecji z NATO 
oraz wycofanie z kraju wojsk NATO dysponujących bronią jądrową. Prawicowi oficerowie w 
porozumieniu z greckim monarchą doprowadzili w kwietniu 1967 roku do zamachu stanu. Po 
przejęciu władzy przez „czarnych pułkowników” kraj ogarnęły represje, wprowadzono stan 
wyjątkowy, uwięziono ponad 45 tysięcy ludzi, wprowadzono cenzurę (na liście zakazanych 
pisarzy znaleźli się m.in. William Shakespeare, Arystofanes czy Anton Czechow) i zdelegali-
zowano partie polityczne. Czystki dotknęły wojsko, policję i administrację. Zakazano nosze-
nia bród oraz spódniczek mini. Wojskowy rząd chcąc zdobyć uznanie i popularność wśród 
Greków spróbował w 1974 roku przyłączyć do Grecji Cypr (za pomocą zamachu stanu). 

Plany junty pokrzyżowała błyskawiczna reakcja Turcji, 
która dokonała inwazji na wyspie i zmusiła do ucieczki 
180 tysięcy Cypryjczyków greckiego pochodzenia. Był 
to „gwóźdź do trumny" dyktatury „czarnych pułkowni-
ków".  
Kiedy wreszcie przeprowadzono w Grecji referendum, 
ponad 70% Greków opowiedziało się za ustrojem repu-
blikańskim. Współczesna demokratyczna Republika 
Grecka istnieje od 1974 roku. Od tego czasu Kreta prze-
żywa gwałtowny rozwój turystyki, która, poza rolnic-
twem, stała się najważniejszym źródłem dochodów 
Kreteńczyków. Kreta rozwija się dynamiczniej od po-
zostałych regionów Grecji.  
Mimo, iż Heraklion został mocno zniszczony przez 
bombardowania niemieckie w czasie inwazji na Kretę, 
po wojnie zniszczenia odbudowano a w 1971 roku 
przeniesiono stolicę Krety z Chanii do Heraklionu, 
który pełni tę rolę do dziś.  

 

Dla większości ludzi, którzy choć trochę uważali na lekcjach historii Kreta kojarzy się jedno-
znacznie ze starożytną kulturą minojską i wykopaliskami w Knossos.  

Knossos leży około 6 km na południowy wschód od  Heraklionu. Ruiny pałacu zostały od-
kryte w 1878 roku przez archeologa i antykwariusza, Kreteńczyka z Heraklionu, Minosa 
Kalokairinosa. Wykopaliska na wielką skalę rozpoczął w 1899 roku sir Arthur Evans – od 

1884 roku 
dyrektor 
Ashmolean 
Museum w 
Oksfordzie, 
który odkupił 
teren całego 
wzgórza. 
Odsłonięto 
wtedy rozległe 
ruiny pałacu 
pochodzącego z 
okresu 2000 –
1400 p.n.e. (z 
okresu tzw. 
kultury minoj-
skiej), zwanego 



pałacem Minosa lub labiryntem kreteńskim.  
Koniec kultury minojskiej nastąpił około 1450 roku p.n.e. kiedy Achajowie zajęli Kretę.           
Pałac został ostatecznie zniszczony pod koniec XIV wieku  p.n.e. 
 

W wyniku prac wykopaliskowych prowadzonych przez Arthura Evansa w latach 1899–1905, 
zostały odsłonięte ruiny pałacu o powierzchni około 17400 m². Ustalono, że sam pałac był 
wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Przypuszcza się też, że uległ częściowym 
zniszczeniom podczas trzęsień ziemi. Obszar zajmowany przez zwarte zabudowania tworzył 

nieregularny obrys, dostosowany do warunków terenowych. Nie odnaleziono śladów fortyfi-
kacji, zatem przyjęto, że pałac ich nie posiadał. Do wnętrza prowadziły dwa wejścia: od stro-
ny południowej – przez monumentalne schody, portyk i salę kolumnową, oraz od strony pół-
nocnej (starsze wejście) – przez labirynt korytarzy. Piętrowe zabudowania zostały dostosowa-

ne do ukształtowania terenu. 
Dolny poziom składał się z licz-
nych małych pomieszczeń oddzie-
lonych wąskimi korytarzami. 
Odkrywcom mocno zagęszczony 
układ ścian nasunął skojarzenia 
z labiryntem. Te liczne pomiesz-
czenia pełniły funkcje magazyno-
we, gospodarcze i produkcyjne.  

Odnaleziono w nich pozostałości 
warsztatów kamieniarskich i garn-
carskich z zapasami materiałów. 
W magazynach, umieszczonych w 
najniższej części, odkryto zapasy 
zboża, oliwy, wina, przechowywa-
ne w glinianych beczkach 



(zwanych pitos). Kondygnacje rozdzielały płaskie stropy oparte na ścianach i kolumnach. 
Przypuszcza się, że niezachowane pomieszczenia umieszczone na wyższych poziomach były 
bardziej przestronne. O wielopiętrowej zabudowie świadczą częściowo zachowane klatki 
schodowe. 
W centrum tej budowli umieszczono dziedziniec o wymiarach 29×60 m. Przy nim zgrupowa-
no  pomieszczenia reprezentacyjne i kultowe, z salą tronową i sanktuarium po stronie zachod-
niej. Po jego wschodniej stronie umieszczono megaron królowej i tzw. Salę Podwójnych 
Toporów. 
Posadzki w pomieszczeniach reprezentacyjnych wyłożone były płytami z kamienia. Ściany 
pokryto freskami, a kolumny pomalowano na kolor czerwony. W pałacu umieszczono też 
łazienki, wodociągi i kanalizację. Wnętrza oświetlały studnie świetlne.  

W ruinach pałacu odkryto 
również liczne drobniejsze 
zabytki, m.in. ceramiczne 
figurki, naczynia, gliptykę 
(czyli niewielkie rzeźby i 
bibeloty rzeźbione lub ryte 
jako reliefy w kamieniach 
szlachetnych i  półszla-
chetnych) oraz tabliczki 
pokryte pismem linear-
nym. Ciekawostką jest, że 
pismo to zostało odczytane 
ale, jak to dzisiaj się mówi 
„bez zrozumienia” - 
wiadomo, jakie dźwięki 
reprezentują poszczególne 
symbole, lecz przez nie-

znajomość języka, który zapisywano tym pismem, wciąż nie można zrozumieć tych teks-
tów. Język ten może być przodkiem starożytnej greki, jednak nie ma na to dowodów.  

Evans częściowo odtworzył pałac, ale re-
konstrukcja ta spotkała się z krytyką, jako 
zbyt dowolna. Ponadto została przeprowa-
dzona jeszcze przed I wojną światową, a 
w tym czasie obowiązywała zasada wie-
deńskiej szkoły historyków sztuki i kon-
serwatorów, która zezwalała jedynie na 
konserwację, bez jakichkolwiek działań 
rekonstrukcyjnych. Zdania współczesnych 
naukowców są nadal podzielone. Obecnie 
pałac jest udostępniony zwiedzającym, a 
pochodzące z niego freski znajdują się w 
Muzeum Archeologicznym w Heraklionie. 

Wokół pałacu rozmieszczone były liczne wille w ogrodach oraz domy w zabudowie zwartej. 
Na obrzeżach miasta odkryto monumentalne grobowce datowane na lata 1750–1450 p.n.e. 

Budowla w Knossos związana jest z greckimi mitami o Minotaurze (labirynt), Ariadnie, 
Dedalu i legendarnym królu Minosie, który panował w potężnej starożytnej Krecie. 

Przypomnijmy sobie te wspaniałe opowieści.  



Minotaur (Μινώταυρος) to stwór przedstawiany zazwyczaj jako człowiek z głową byka, choć 
czasem także w postaci istoty z torsem i głową człowieka, lecz od pasa w dół z ciałem byka. 
Minotaur został zrodzony ze związku Pazyfae, żony Minosa, i byka zesłanego Minosowi 
przez Posejdona. Minos obiecał Posejdonowi złożyć zwierzę w ofierze, jednak tej obietnicy 
nie dotrzymał. Posejdon zemścił się, sprawiając, że Pazyfae zapałała do byka dziką miłością. 

Groźny Minotaur został zamknięty przez króla Krety Minosa w zaprojektowanym przez 
Dedala Labiryncie, który znajdował się pod pałacem w Knossos. Aby uspokoić Minotaura 
trzeba było mu składać ludzkie ofiary. Dlatego kiedy Minos pokonał Ateńczyków, zażądał 
żeby co 9 lat (według innej wersji – co roku), 7 młodzieńców i 7 panien było przysyłanych w 
ofierze Minotaurowi. Za trzecim razem na listę ofiar przeznaczonych dla Minotaura zgłosił 
się królewicz Tezeusz, który zamierzył zabić potwora. Pomogła mu córka Minosa, Ariadna, 
zauroczona odwagą młodzieńca, która za pomocą kłębka nici ułatwiła mu powrót z Labiryntu, 
a magiczny miecz pozwolił zabić Minotaura. W ten sposób po zabiciu potwora Tezeusz wy-
prowadził żywych Ateńczyków z Labiryntu.  
Podobizna Minotaura stanowiła jeden ze znaków legionów rzymskich w okresie republiki. 
 

Straszny Labirynt był dziełem Dedala. Dedal (Δαίδαλος) to według greckiej mitologii 
znakomity architekt i wynalazca. Pochodził z Aten, jednak uciekł z nich po zabiciu swojego 
siostrzeńca Talosa, któremu zazdrościł wynalezienia piły i koła garncarskiego. Schronił się 
na Krecie, gdzie pracował jako wynalazca na dworze Minosa. Wtedy właśnie zbudował la-
birynt dla Minotaura. Gdy król zabronił mu powrotu do ojczyzny i zamknął w tymże labiryn-
cie, Dedal wraz z synem Ikarem uciekł z Krety na skrzydłach zrobionych własnoręcznie z 
piór i wosku. W trakcie ucieczki Ikar zginął, gdy podleciał za blisko słońca, pomimo że ojciec 
ostrzegł go wcześniej słowami: 
"Pamiętaj, synu, żebyś zawsze latał środ-
kiem, między morzem a niebem. Nie wol-
no ci zbyt wysoko szybować, gdyż gorą-
co promieni słonecznych roztopi wosk, 
który spaja skrzydła; ani nie zlatuj zbyt 
nisko, aby wilgocią wody nie nasiąkły 
pióra." Ikar nie posłuchał ojca i rozgrza-
ne przez słońce skrzydła rozpuściły się. 
Dedal dotarł do Sycylii, gdzie zbudował 
świątynię Apolla, w której umieścił swo-
je skrzydła, jako ofiarę dla tego boga. 
 

Nasza druga wizyta na wyspie skończyła 
się po zwiedzeniu Iraklionu i wysłaniu 
pocztówek z Krety. Wróciliśmy na 
statek i popłynęliśmy na północ.  

 


