HYMNY
Do codziennej praktyki
ku czci

BOGÓW OLIMPIJSKICH

OLYMPEION
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DOKSA
Nieśmiertelni zrodzili się wraz z Kosmosem,
Najstarsi  gdy mieszały się żywioły materii,
potem Tytani zrodzeni jako władcy sił życia,
Wreszcie Jaśniejący, by otworzyć królestwo ducha,
Po ujarzmieniu Tytanów stanęli na czele Bogów
by z ich pomocą, wspierani przez herosów
rozświetlać wszystkie warstwy świata.
Dzeus wprowadza harmonię między ich moce,
inspirujące każdego człowieka do rozwoju
w zgodzie z przyrodą i społecznością,
nim wsiądzie do łodzi Charona
Władzy Jaśniejących nadal sprzeciwiają się Tytani
Działając w przebraniu zniewalają ludzkość
fanatyzmem gaszącym rozum,
tyranią dławiącą wolność,
jednolitością krępującą różnorodność.
Dziś ludzie spragnieni światła kierują się ku
Jaśniejącym
by znów otwarcie ożywiali cywilizację Zachodu
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2015

DO BOGÓW OLIMPIJSKICH
Zeusie, mądry królu i ty dzierżący ziemię Posejdonie,
Oraz ty wielce potężny władco podziemi z Persefoną
{szeptem}

Dająca piekne plony święta Demeter
Miotająca strzały Artemido, dziewico

I ty promienny Fojbosie, który widzisz daleko,
Oraz ty, urodzona z piany bogini, której przypadły w
udziale sławne przymioty,
Dionizosie choreuto, przynoszący rozkoszne wino,
Potężny duchem Aresie
I święta potęgo Hefajstosa.
Wzywam też Herę, dzielną małżonkę Zeusa
Egidodzierżcy;
Jak również herolda bogów niebiańskich, Hermesa
zwiastuna
I wzniecającą walki, dziewicę Palladę,
Oraz wszystkich łaskawych bogów, którym
zawdzięczamy dobrą Opatrzność.
Przybądźcie życzliwi, mający uradowane serce
Na tę oto godną bogów ofiarę i libację do świętego
przybytku.
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Wrzesień  Demetrion

HYMN DO DEMETER

Bogini wierna matko, wychowująca dzielną młodzież,
Ciesząca się dziećmi i kochająca je,
Dająca bogactwo, żywicielko wszystkich śmiertelnych,
Ciesząca się pokojem i znojną pracą,
Która pierwsza zaprzęgłaś woły w wędzidło rolnika
I uczyniłaś życie śmiertelnych dostatnim i bardzo
szczęśliwym,
Tyś ziemska, tyś objawiająca się, tyś życzliwa dla
wszystkich.
Przybądź, błogosławiona, godna czci, obsypująca
owocami lata,
Sprowadzając pokój i szczęsny dostatek, wraz z
królującym zdrowiem.

Październik  Hefaiston

HYMN DO HEFAJSTOSA

Potężny Hefajstosie, ubrudzony sadzą
Władco niezmordowanego ognia dającego wspaniałe
światło,
Silną ręką obłaskawiający żywioły
Nieśmiertelny artysto wykonujący boskie dzieła
Potężnym młotem ujarzmiający twarde metale
Ku zadziwieniu i zachwytowi Bogów i śmiertelnych
Posiadający wiele umiejętności, przesławny wynalazco
Wspieraj i nasze poszukiwania,
By myślą trzeźwą ludzki znój umniejszyć
I pięknymi przedmiotami nasze domy uświetnić
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Maj  Aphrodision

HYMN DO AFRODYTY
Afrodyto, nęcąca w zdradne sieci, córo Zeusa,
Przed tobą, tobą, bogini, uchodzą wichry i burze,
Tobie przemyślna ziemia pod stopy kwiaty rozściela,
Do ciebie wód błękitami śmieje się gładki ocean.
Dla ciebie niebo pogodne szatą świetlistą się stroi
Rozżegasz ogień miłości w sercu każdemu stworzeniu
I rodzisz sztuką swoją, rozkosz dającą i boleść,
Młode radosne życie, nadzieję nowych pokoleń.
Skoro cała natura na twoich wspiera się rządach
I nic bez ciebie życia i światła nie ogląda,
Nic nie oddycha weselem, nic nie oddycha kochaniem
Twojej pomocy wzywam, Przed tronem twoim się chylę
Czerwiec  Apellaios

HYMN DO APOLLINA
Apollinie, z dala rażący Boże, co uśmierciłeś swymi
strzałami dzikie dziecię Ziemi
dzierżący wieszczy trójnóg, coś otrzymał i zrozumiał
nieśmiertelne myśli Zeusa
Co z piękną lirą przybywasz między poetów w
towarzystwie białoramiennych Bogiń
Którego wzywamy jako Uzdrowiciela nas wszystkich
żyjących od wieków
Synu Latony pozwól mi się cieszyć zdrowiem i nietkniętą
władzą umysłu
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Czwartek

DO HERY
Wszechwładna Hero,
Nieśmiertelna królowo o tronie złocistym,
Ciebie szczęśliwi mieszkańcy wielkiego Olimpu
czczą i szanują.
Spełniona małżonko Zeusa egidodzierżcy,
Co świetną urodą jaśniejesz,
Ty też świętych więzów strzeżesz,
Co śmiertelników wiążą.
Zechciej przybyć, życzliwa, radując się naszą ofiarą.
Pani wyżyn * Pani szczytów * Obrończyni mężczyzn *
Kwiecista * Bogini miłosnych rozkoszy * Królowa *
Krowiooka * Samotna wdowa * Bogini małżeństwa *
Bogini rydwanów * Wznosząca rękę * Zasiadająca na
złotym tronie * Białoramienna. * Narzeczona * Spełniona
* Ujarzmiona
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Sobota

DO DIONIZOSA
Wzywam, pełnym głosem bluszczem strojnego
Dionizosa,
Dzikiego, co przewodzi po lasach głośnym nimf
orszakom,
Tancerza o bujnych czarnych kędziorach w laur
przystrojonych.
Ciebie pozdrawiam, Bakchosie, strojny w winorośl,
Kiedy zaś czas stosowny nadejdzie,
Wesołość nam ześlij, a radość ta
Niech z każdym następnym rokiem powraca!
Dobry duch * Dawca wzrostu * Bóg szału * Hałaśliwy *
Podwójnie urodzony * Bóg święta * Podziemny * Noszący
bluszcz * Bóg pochodni * Bóg uwolnienia * Śpiewak * Bóg
misteriów * Bóg nocy * Bóg przodków * Falliczny *
Wybawca * Uzdrowienia * Bóg winogron * Bóg wina

DO POSEJDONA
Posejdonie potężny, wstrząsający ziemią
i morską pustynią,
Władco mórz, rozbrzmiewający szumem i hukiem,
Kruczowłosy pogromco rumaków, statków wybawco
Dawco radości, pędzący czterokonnym zaprzęgiem,
Utwierdź nieruchomość lądu, a nam daj pokój,
zdrowie i pomyślność bez skazy.
Gwarantujący bezpieczną podróż * Król *
Wstrząsający ziemią * Strażnik * Podtrzymujący
ziemię * Bóg ludu * Ojciec * Morski * Skalny *
Zbawca * Strażnik koni
7

HYMNY

MIESIĘCZNE

Styczeń  Hestion

HYMN DO HESTII
Córko Kronosa, czcigodna królowo,
Która zamieszkujesz wśród wielkiego ognia o
wiecznym płomieniu
Na tobie bogowie szczęśliwi oparli swe siedziby
Tyś niewzruszoną podstawą rodu śmiertelnych.
Wieczna, wielokształtna, zawsze kwiecista
królowo
Śmiejąca się i błogosławiąca, która wprowadzasz
pokój
Przyjmij te ofiary ochocze i obdarz nas swą obecnością
Luty  Heraios

HYMN DO HERY

Hero błogosławiona bogini, Pani szczytów,
któraś jako dziewica przygarnęła do łona wielkiego
mocarza
By odbyć z nim gody ku radości Bogów i śmiertelników
Błogosławiona małżonko Dzeusa, dawczyni miłosnych
rozkoszy
Piękna w dostojeństwie kwiecista królowo, co władasz
wszystkim
Białoramienna, o wielkich oczach, zasiadająca na złotym
tronie
Ty do domu bezpiecznie prowadzisz mężczyzn, co w
wierności trwają
Ty, co znasz ból małżeńskiej rozłąki i waśni wznieś rękę
nad nami.
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Środa
DO HERMESA

Synu Dzeusa, Hermesie,
Bogów zręczny posłańcze,
Obrońco pomocny w walce
I ludzkich uczt towarzyszu.
Dawco dobrego losu,
W drodze prowadzisz nas trafnie.
Bądź ze mną zawsze w potrzebie
I sprytem swoim mnie wspomóż.
Pomocny w walce *
Prowadzący dusze do
dolnego świata *
Dzierżący stada *
Noszący barany *
Opiekun rynków *
Zabójca Argosa *
Opiekun własności *
Dawca dobrego losu *
Opiekun trzód i pasterzy
* Bóg podstępów i
sztuczek * Trójgłowy *
Bóg igrzysk * Obrońca *
Tłumacz * Objaśniacz
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Niedziela

DO APOLLONA
Febie strzelający celnie z daleka,
Panie wyroczni i Muz Przewodniku,
Promienny mocarzu, Hiperborejczyku!
Uzdrowicielu i Obrońco obcych,
Co wspierasz w walce i zło odwracasz,
Przydaj jasności naszym myślom, a zdrowia ciałom
Myśliwy * Odwracający zło i
krzywdę * Strażnik ulic * Ratujący *
Bóg delfinów * Pomagający * Bóg
pieśni * Strzelający z daleka *
Śpiewający do wtóru liry * Bóg
wróżby słowa i dźwięku * Wilczy *
Przewodnik Muz * Bóg Dźwięku
zdrowia * Uzdrowiciel * Bóg
Szarańczy * Przewidujący * Stojący
przed * Bóg Wyroczni * Obrońca
obcych

DO MUZ
Boskie Muzy, dziewice z góry pierejskiej.
Wspierajcie mnie. Wlejcie w mój umysł czar i
słodycz. Sprawcie, abym niósł naukę, a nie
uczył; a kiedy będę oznajmiał rzeczy nowe,
sprawcie, by sądzono, że ja nie wiedziałem nic,
a wyście mi powiedziały wszystko. Nigdy nie
jesteście równie boskie jak wówczas, gdy
wiedziecie do mądrości i do prawdy przez
rozkosz.
9

Poniedziałek
DO DEMETER
Demeter o pięknych włosach, bogini wielce czcigodna,
Dawczyni dobrych owoców, i praw co rządzą
państwami.
Wielka Matko co pory roku sprowadzasz.
Bogini ziemi, dawczyni znakomitych darów.
Bądź pozdrowiona i pomnóż wielce cieszące owoce,
Wraz z dobrodziejstwami pór roku.
Dawczyni dobrych owoców
* Obdarzająca
wspaniałymi darami * Pani
* Ta, która wysyła dary *
Przynosząca owoce *
Zielona * Złotego miecza *
Czcigodna Bogini * Bogini
Ziemi * Świetlana Bogini *
Bogini bruzd * Bogini
wzburzona * Bogini
kamiennego ogrodzenia *
Bogini przynosząca pory
roku * Matka Kabirów * Bogini ziemska * Obrończyni
młodzieży * Bogini oczyszczająca * Wielka Bogini *
Bogini czarna * Bogini Matka * Bogini dawczyni
bogactwa * Bogini królowa * Opiekunka * Bogini bram *
Bogini praw * Bogini przynosząca prawa
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DO HESTII I HERMESA
{tak jak pierwsze oblacje zawsze poświęcano Hestii, tak i naszą
codzienną modlitwę winniśmy od Niej zacząć}

Hestio, która we wyniosłych siedzibach bóstw
nieśmiertelnych
Wieczne swe miejsce zajmujesz i cześć odbierasz,
Przybądź, przybądź do tego domu, z Dzeusem
przemądrym,
A, że serce masz wielkie, przydaj mocy naszej więzi!

HYMN DO ASKLEPIOSA
Usłuchaj mnie Asklepiosie, boski lekarzu, zdrowia
krynico,
Coś synem Apolla wróżbiarza jest natchnionego,
A tudzież Arsinoe nieszczęsnej, strzałą myśliwej
nieśmiertelnej dosięgłej,
Po całym świecie ludzi zebranych boleści okrutne
żrą,
A Ty na nich zdrowie zsyłasz, Uzdrowicielu
wspaniały,
Sprawnymi ich czyniąc,
Pozdrawiam cię Mocny, hymnem tym czcząc.

{zapalamy świecę}

Takoż i ty, bogów posłańcze, noszący laskę złocistą,
Dawco szczęścia, bądź nam łaskaw wraz z Hestią
czcigodną!
{zapalamy kadzidło}

Razem bowiem w pięknych domostwach ziemi
mieszkańców macie siedziby,
Oboje w swych sercach mili dla siebie.
Pięknym zajęciom sprzyjajcie swą myślą i siłą
młodzieńczą!
Bądź pozdrowiona, córko Kronosa, i ty, o Hermesie!
2

Czwartek

DO DZEUSA
Dzeusie wieloimienny, z bóstw najlepszy i największy.
Nieśmiertelny, grzmiący mocarzu, potężny duchem,
Władco przyrody, wszystkim przez prawo rządzący.
Ludzi ochraniać chciej od głupoty w klęski obfitej,
Wypędź ją z dusz, boski ojcze, i pozwól, by nimi
zawładnął
Rozum, z którego pomocą, w słuszności ty rządzisz
wszechświatem.
Abyśmy, przez cię uczczeni, i tobie się czcią odpłacili,
Wszędzie czyny twe sławiąc, jak to przystoi
śmiertelnym.

Na zakończenie dnia

HYMN DO HYPNOSA
Skrzydłogłowy Hypnosie, hojny snów tkaczu,
Zabierający ból i troski, odnowicielu sił człowieczych.
Wysłuchaj mnie, o święty ojcze Morfeusza, co zsyłasz
sen spokojny,
Przybądź by podarować ulgę ciałom i strapionym
umysłom.
Chroń mnie i przynieś wytchnienie od trudów dnia,
Dając szczęście z mocą, która leczy.
Przybądź łaskawy i oddal zmory czające się w
ciemności.
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Listopad  Areios

HYMN DO ARESA
Potężny duchem, niepokonany Aresie,
Porywczy, dziki i nieposkromiony
Radujesz się w krwawych wojnach;
Obalasz władców, wstrząsasz państwami.
Miecz i włócznia Twoją rozkoszą.
Karmisz się sporem i krwi przelewem.
W gwarze bitewnym i bojowym szale
Znajdujesz szczęście i bytu spełnienie.
Bądź zawsze w walce po naszej stronie
A pracę swą wykonuj daleko od naszych domów.
Grudzień  Artemision

Odwracający zło * Stanowczy * Dobry * Władca mężczyzn *
Pomocny w zawodach * Czuwający nad agorą * Będący na
szczycie * Mściciel złych czynów * Wojowniczy * Strażnik
świętości przysiąg * Król * O złotym mieczu * Egidodzierżca *
Promienny * Bóg małżeństwa * Obrońca stowarzyszeń
przyjaciół * Bóg proszących o schronienie. * Chroniący
zgromadzenia * Gwarantujący przysięgi * Użyźniający *
Najwyższy * Zstępujący w głąb * Oczyszczający * Piorun * Syn
Kronosa * Przyjaciel gości i obcych * Obrońca mienia * Strażnik
dziecięcego łóżka * Burzowy * Bóg mądrej rady * Przewodnik *
Pomagający * Prawo * Ojciec * Bóg rodu * Bóg związku
mężczyzn * Obrońca uciekinierów * Bóg wiary i wierności *
Strażnik miast * Zbawca * Potężny * Waleczny * Słoneczny *
Dający całość

4

HYMN DO ARTEMIDY
Artemido, celna łuczniczko, sypiąca strzałami!
Rozmiłowana w szale i łowach, rozpędzająca troski,
Szybkonoga, zapalona łowczyni, nawiedzająca nocą,
Darząca łatwym porodem, wychowująca młodzież
Która zamieszkujesz górskie knieje, o wspaniałej
postaci;
Polująca na rącze jelenie, łowczych psów opiekunko,
Napełnij zdrowiem nasze ciała, niech z radością Cię
sławią.
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Piątek

DO AFRODYTY
Afrodyto czcigodna, rozświetlona złotem i piękna,
Która darzysz śmiertelnych miłymi darami
I zawsze się śmiejesz cudnym obliczem.
Która stąpasz po kwieciu cudownym
I morze uśmierzasz
Sama dajesz początek wszystkiemu,
Co w świecie żywe,
Ciebie więc, słodkopieszcząca i lśniącooka,
pozdrawiam!
Spraw, bym w agonie zwyciężył,
I pieśnią mą kieruj.
Odsuwająca starość *
Wynurzona z wód * Zabójczyni
mężczyzn * Nieświęta *
Zwodnicza * Zrodzona z piany
* Odwracająca się * Aresowa *
Królowa * Złocista *
Miłosierna * Ta, która zwraca
ku sobie * Małżeńska * Bogini
uzbrojona * Bogini o pięknych
pośladkach * Znajdująca
sposoby * Czarna jak Noc *
Bogini połączenia * Kształtna * Przynosząca zwycięstwo *
Bogini Ślubów * Wspólna wszystkim ludziom * Świecąca
daleko * Lubiąca się śmiać * Szepcząca * Sprzymierzeniec
w miłości
6

Niedziela

DO ATENY
Świetlista Bogini, Dzeusa mocarna Córo, Pallas
Ateno
Modroooka, roztropna, o sercu, co nie zna litości,
Co w pięknym rynsztunku państw naszych strzeżesz
I w bój bohaterów idących prowadzisz z radością.
Ty, która kształcisz na mężów, ksiąg matko,
Zbawiennych cnót wzmogłaś siłę u śmiertelników,
Ucząc ich sztuk oraz rzemiosł wszelakich.
Dusze obdarowałaś mocą twórczego rozumu.
Bądź pozdrowiona, Bogini, daj nam pomyślność i
szczęście!
Jasna * Odpierająca * Obrończyni * Dająca azyl *
Doradczyni * Bogini Podstępu, oszustwa * Świetlista *
Bogini rzemiosła * Pracująca * Sowiooka, Modrooka * Z
obliczem Gorgony * oblubienica Hefajstosa * O białej
twarzy * Bogini Koni * Dobre zdrowie * Ta, która
okiełznuje * Dziewica * Zrodzona z głowy * Rozdawczyni
łupów wojennych * Wynalazczyni * Zwycięstwo * Bogini
Oczu * Ostrowidząca * Uzdrowicielka * Podtrzymująca
Wojnę * Bogini miasta * Strzegąca miasta * Obrończyni
Portów * Opatrzność * Wojenna trąba * Zbawczyni *
Bogini Siły * Gościnności * Obleczona zbroją

Do Ateny za ojczyznę
Pallado Tritogenejo, władczyni Ateno,
Gród ten i jego mieszkańców osłaniaj opieką,
Oszczędź im waśni, utrapień i zgonów
przedwczesnych
 Ty sama i ojciec twój, Pani!
8

Lipiec  Hermaion

HYMN DO HERMESA
Powity w grocie cienistej potomku Dzeusa i Mai
Bogów zręczny posłańcze, przebiegły i zmyślny,
Snów władco, strażniku nocy, wszystko widzący
Pozbójniku, i krów też złodzieju, i czujny
odźwierny,
Bądź pozdrowiony bogów i śmiertelnych
towarzyszu.
Sierpień  Deios

HYMN DO DZEUSA

Dzeusie synu Kronosa, dzierżący berło, zstępujący
wśród grzmotów,
Władzy narzędzie swej w dłoniach ty dzierżysz
niezwyciężonych,
Piorun wiecznie żyjący, dwusieczne żądło ogniste.
Jego cios bowiem potężny wszystko w przyrodzie
wypełnia,
Z jego pomocą kierujesz rozumem powszechnym, co
wszędzie
Jawi się, widny jednako tak w małych gwiazdach, jak
w wielkich.
Udzielaj nam dobra, czy o nie prosimy, czy nim gardzimy.
Chroń nas od złego, nawet gdy o jego pragniemy.
Tyś wszystko co złe i co dobre połączył w jedno.
By rozumowi jednemu świat cały oddać we władzę,
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Marzec  Poseidon

HYMN DO POSEJDONA
Posejdonie, Boże potężny
Władco mórz, dzierżący w dłoniach trójząb wykuty ze
spiżu, którym podstawy wstrząsasz ziemi
Morskimi szumami wzburzający słoną wodę,
Nieugiętą wolą ujarzmiający rumaki i morskie potwory
Miast budowniczy, dawco niezdobytych murów
Niechaj i moje życie nie ulegnie mocom żywiołów
Kwiecień  Atenaion

HYMN DO ATENY
Ateno, dziecię Zeusa, co w ojcu masz swoje źródło!
Ty, co wiodącej ku bogu mądrości bramy rozwarłaś
I poskromiłaś gigantów ród przeciw bogom walczących,
I nie uległaś pragnieniom zakochanego Hefajsta,
Ty, która uratowałaś bijące serce Bakchosa,
Pokrajanego przez złych tytanów i oddałaś je Zeusowi,
Ty, która od furii Hekate ród ludzki oswobodziłaś,
Napełnij duszę czystym światłem i wlej w nią mądrość,
Ześlij mi wiatry spokojne w żegludze przez morze życia,
Małżeństwo daj i potomstwo, sławę, bogactwo, radości,
Lotność umysłu, wytrwałość w próbach i siłę perswazji,
Żarty przyjaciół, szacunek ogółu obywateli.
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Poniedziałek
DO ARTEMIDY
Artemido, dziewico niosąca pochodnię Księżyca!
Łowczyni, co rządzisz dzikimi bestiami,
I razisz słodkobrzmiącymi strzałami.
Wspomagająca rodzące, wychowująca młodzież.
Przybądź bogini, przyjaciółko wyczekiwana,
Daj nam pokój i przyjemne zdrowie,
A choroby i cierpienie zechciej odesłać na szczyty gór.

Środa

Hestio, przepotężnego Kronosa córko,
która dzierżysz serce domu: ogień odwieczny
uświęć nas, czcicieli w obrzędach ofiarnych,
dając nam rozkwit, szczęście i czystość.
Szczęsnych bogów Pokoju, podporo śmiertelnych
wieczna, szczęsna, najukochańsza,
z uśmiechem ofiary te przyjmij życzliwie,
tchnij w nas dostatek i zdrowie z Hygieją o
dłoniach kojących.

Bogini polowań * Łowczyni *
Bogini łowieckich sieci * Bogini
laurowego krzewu * Bogini
cedrowego drzewa * Bogini
orzechowego drzewa * Bogini
dzikich zwierząt * Bogini jeleni *
Bogini wilków * Bogini o białych
brwiach * Bogini Jeziora * Bogini
szerokich pastwisk * Bogini bagien
i mokradeł * Przyjaciółka młodych
dziewcząt * Pielęgnująca dzieci *
Pomagająca w porodzie *
Dawczyni światła * Zbawicielka * Bogini, która uspakaja
* Bogini hymnów * Przewodząca w tańcu * Bogini
Ojców, Przodków * Bogini najlepsza * Bogini dobrej
sławy * Bogini przepiękna * Królewna * Kapłanka
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Wtorek
DO ARESA
W hełmie złocistym Aresie, przemożny i hardy.
Zbrojny spiżem i tarczą, państw opiekunie.
W boju potężny, o twardej i niestrudzonej prawicy.
Tarczo Olimpu i ojcze Nike niosącej zwycięstwo.
Mężów najsprawiedliwszych przywódco, podporo
Temidy.
Berło dzierżący odwagi, usłysz mnie, ludzi stronniku,
Ześlij z niebios na mój żywot moc Aresową,
Bym zdołał odpędzić klęskę i ugiął ducha gorliwość!

Wtorek
DO HEFAJSTOSA
Mistrzu Hefajstosie wielce sławny swym kunsztem,
Któryś z Ateną wyuczył ludzi cudownych rzemiosł,
Gdy przedtem niby zwierzęta swój żywot w jaskiniach
pędzili.
Teraz za Twoją sprawą potrafią trudom podołać z łatwością,
Spokoju więc mogą zażywać w swoich domostwach.
Bądź mi łaskawy, Hefajście  o biegłość cię proszę i
szczęście!
Przesławny *
Ubrudzony sadzą * Bóg
mający warsztat pod
Etną * Kulawy * Kowal
miedzi i brązu *
Sławny z rzemiosła *
Powłóczący nogą *
Pomysłowy *
Wynalazca *
Posiadający wiele
umiejętności *
Zasobny w rady

Wznawiający wojnę
* Bóg wojny *
Brutalny * Bóg koni
* Hojny * Czczony
przez Kobiety
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