
Кажу да док су грчки богови међусобно 
поделили земљу, веран својој дужности, 
Хелиос је ишао у свакодневни обилазак 
неба у својој сунчаној кочији. Када се 
вратио, за њега ништа није остало, и 
тада је бог Сунца сам за себе створио 
предивно острво (по другој легенди, то 
острво му је поклонила његова будућа 
жена – нимфа Рода, једна од ћерки 
бога мора – Посејдона). У част прелепе 
нимфе острво је добило назив Родос и 
постало омиљена баштина Хелиоса.   

Бисер овог острва постао је град лука 
Родос. Када су непријатељи нападали 
становнике овог града, бог Сунца је увек 

Хелиос је био свевидећи бог Сунца. 

Кретао се по небу у чудесној кочији и 

поклањао људима светлост. Њега често 

мешају са Аполоном, златно коврџавим 

богом светлости, лепоте, уметности и 

исцељења. Заправо, тек касније Аполон је 

постао симбол Сунца, а слике ових богова 

су врло сличне.

У складу са легендом, Колос је утврђен 

у луци. Био је толико велики, да се под 

његовим раширеним ногама сместила 

цела лука! Наравно да је то био мит, јер 

направити статуу толиких колосалних 

димензија без савремене технологије 

било је немогуће. Сем ако сам Хелиос 

није помагао скулптору.

.

ИНАЧЕ

Колос 
са Родоса

Кажу да док су грчки богови међусобно 
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Колос је статуа или стуб огром-

них димензија. 

Познати Кип Слободе у Њујорку конструисан 

је по узору на Колос са Родоса. Такође је 

окренут ка мору, али отприлике је три пута 

виш од старог светског чуда.

ишао у помоћ- Једном је непријатељ 
опколио град на годину дана. Када 
су се повукли, захвални становници 
подигли су у част свог заштитника, 
бога Хелиоса, највећу до тада статуу. 

За тај посао позван је познати скулптор 
и архитекта тог времена Херес. Дванаест 
година неуморно се трудио док свету 
није представио скулптуру предивног 
младића са блиставим венцем на глави. 
Бог Сунца стајао је на пиједесталу 
од белог мермера. Подигавши једну 
руку на чеку, он је пажљиво гледао у 
даљину, чувајући мир свог острва.



Колос са Родоса стајао је педесет година, 

док га 227. године пре наше ере није срушио 

страшан земљотрес. Делфијско пророчанство, 

жрец бога Аполона, запретио је обнављање 

статуе, јер је то могло да разљути бога Хелиоса. 

У страху становници брзо се покорише вољи 

пророчанства, а статуа остаде 

да лежи на земљи. 

ЧИНИ СЕ ДА…

ВИСИНА 33 М
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Делфин је симбол 

светлости, сунца 

и путовања. 
и путовања. 



Артемида је грчка богиња лова, шуме,

Године 356. пре нове ере у Артемидином 

храму букнуо је пожар. И то не случајно, зна 

се тачно који становник Ефеса је потпалио 

ватру, али ми намерно нећемо написати 

његово име, јер то је и била његова намера. 

Тај човек је био сигуран да ће његово 

име због тог чина ући у историју. Када су 

га ухватили, чекала га је озби
љна казна, а 

његово име забрањено је изговарати. 

Али, свакако је сачувано до данас.

Ме-е-е-е! 

Ме-е-е-е! 

дивљих и домаћих

животиња.

ИНАЧЕ

Артемидин 
храм у Ефесу
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(овај град данас носи назив Селцук 

и налази се у Турској)

Артемида је била предивна и млада 
богиња лова и плодности, сестра 
близнакиња Аполона. У граду Ефесу 
њој су се поклањали од памтивека. 
Познато је минимум, три Артемидина 
светилишта, где је касније подигнут 
предиван храм, који је постао једно 
од светских чуда. Новац за изградњу 
храма поклонио је лидијски краљ 
Крез, врло богат и утицајан човек тог 
времена. Његово име сачувано је на 
неколико стубова. 

Како легенда каже, Крез је захтевао да 
храм буде урађен од мермера, али нико 
није знао где да нађе толико количину 

ретког и скупог материјала. Срећом, 
сасвим недалеко послао је стадо коза. 
Играјући се, скакутале су по стени, чији 
су се делићи одронили. Тако је откривен 
будући мермерни каменолом, одакле 
су градитељи узели материјал за храм.

 Изградња је завршена 550. 
године пре нове ере. Било је то 
величанствено здање, јединствена 
у целом свету. Отворен кров 
омогућавао је пролазак сунчевих 
зрака и осветљавање главног украса 
храма – велелепне статуе Артемиде, 
израђене од злата и слонове кости.



ЧИНИ СЕ ДА…

У III веку пре нове ере по наредби 

Александра Македонског Артемидин 

храм у потпуности је обновљен после 

пожара.  Захвални становници Ефеса 

наручили су портрет генерала који су 

затим окачили у храм. Александар је 

насликан са муњом у руци, 

налик на бога Зевса. 

дивљих и домаћих

животиња.

Артемидин храм

Артемидин храм

ОЖИВИ
СТРАНИЦУ
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ИНАЧЕ

Цар Мавсола, владар Кине, био је 
велики поштовалац грчке културе. 
Изучавао је грчки језик, као и грчку 
науку и уметност, која је процветала 
на његовом двору. 
  А још је овај цар био врло богат. О 
њему су писали да „уме да исцеди 
подређени народ“. Кажу и да је 
правио приход од свега, да је увео 
чак и посебан порез на косу! 

Нема ништа изненађујуће у томе да 
је он, налик на египатске фараоне 
одлучио да подигне своју гробницу 
за живота. Та гробница је требала 
да буде јединствено здање, симбол 
богатства и моћи владара Карије.

Маузолеј су почели да граде у 
центру града, између двораца и 

Маузолеј је погребна грађевина, унутар 

које се налази једна или више соба са 

сахрањенима. Овај тип гробница добио 

је назив у част цара Мавсола, чија је 

раскошна гробница у Халикарнасу толико 

одушевљавала људе, да се реч 

„маузолеј“ одомаћила. 

Скоро 18. векова касније маузолеј је срушен у 

земљотресу. Малтешки витезови покрали су 

његове руине и искористили га за изградњу 

замка Светог Петра, средњовековне тврђаве у 

турском граду Бодруму.

МАУЗОЛЕЈ
МАУЗОЛЕЈ

 У ХАЛИКАРНИСУ
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 У ХАЛИКАРНИСУ
 У ХАЛИКАРНИСУ

(недалеко од града Бодрума у Турској)

храмова, јер није требао бити само 
место у којем је сахрањен, већ да 
буде место поклањања покојном цару. 

Када је градња завршена, пред 
становницима града никло је велелепно 
здање у три нивоа. Први је обложен 
мермером, изнад којег се уздизао храм 
са 36 стубова. Придржавали су кров 
у облику степенасте пирамиде, на 
чијем се врху налазила скулптура цара 
Мавсола и његове супруге Артемисије. 
Седели су у раскошној кочији коју 
су вукла четири коња, а около су 
биле статуе коњаника и лавова.



ЧИНИ СЕ ДА… ОЖИВИ
СТРАНИЦУ
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Царица Артемисија III припремила 

је и награду за онога ко осмисли 

најбољи епитаф (надгробни натпис) у 

част цара Мавсола!

гробница
цара М

авсола

Симбол малтешких витезова 

(хоспиталаца или јоанита) био је 

осмокраки малтешки крст.


