
Witam  

Ostatnio pisałam Wam o pomnikach, które zdobią miasta od czasów starożytnych do dzisiaj. Następnym 

elementem architektury miast, który odziedziczyliśmy po antycznej cywilizacji są teatry i stadiony. Teatry 

antyczne były budowane na wolnym powietrzu. Miały kształt półkolisty z miejscami dla widzów w formie 

schodów wykutych w kamieniu. Początkowo wykorzystywane naturalne ukształtowanie terenu – np. zbocza 

górskie. U stóp wzniesienia znajdowała się półkolista orchestra, na której odbywały się przedstawienia i 

obrzędy religijne 

Najstarszy teatr w Epidauros (Grecja), powstał ok. 330 r. p.n.e i jego schemat budowy 

 

Teatr w Epidauros to wyjątkowe miejsce. Jest najwspanialszą tego typu budowlą w zachodnim świecie. To 

największy z zachowanych teatrów antycznych. I najpiękniejszy. A w dodatku posiada unikalną akustykę. 

wskutek czego szept, czy szelest na scenie słychać było nawet w najbardziej oddalonym rzędzie.  

Teatry antyczne inspirowały architektów także w późniejszych czasach, wystarczy popatrzeć na amfiteatr na 

Górze Św. Anny lub w Opolu: 

 

Na najstarszym antycznym stadionie w Elidzie na Peloponezie od 776 r. p. n. e. urządzano co 4 lata 

igrzyska sportowe.  

  



Stadion otoczony był gajem Olimpii. Na pamiątkę tych zawodów organizuje się do naszych czasów igrzyska 

olimpijskie. Wiele dyscyplin sportowych także pozostały te same np. biegi, rzut oszczepem i dyskiem.   

Inne tego typu obiekty zbudowane później: Stadion w Delfach i Stadion Panateński w Atenach (Grecja),  

  

Współczesne stadiony mają podobną budowę - np. Stadion Śląski (Polska) i Camp Nou w Barcelonie   

 

Najsłynniejszą tego typu budowlą jest Koloseum w Rzymie (Włochy). Odbywały się tam różnego rodzaju 

widowiska, walki gladiatorów, dzikich zwierząt, a nawet inscenizacje bitew morskich.  

 

Budowla miała owalny kształt dwóch połączonych ze sobą teatrów greckich. Widzowie mieli dobry widok 

ze wszystkich miejsc. Arena miała drewnianą podłogę, była ona podpiwniczona na siedem metrów. 

Znajdowały się tam kanały doprowadzające i odprowadzające wodę, klatki dla dzikich zwierząt, więzienie 

dla gladiatorów, a także pomieszczenia potrzebne przy technicznej obsłudze sceny. Olbrzymie żagle 

osłaniały od słońca widzów siedzących w zewnętrznych rzędach. Mieściło 50 tysięcy miejsc siedzących i 6 

tysięcy stojących. Do Koloseum prowadziło 80 wejść. Wznosząca się na 48,5 m. fasada trzech kondygnacji 

jest kolejno w stylach: Doryckim, Jońskim i Korynckim. 

To wszystko na dziś. Pozdrawiam. Eliza Gaczewska  


