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GGre cja ko ja rzy si´ tu ry stom naj cz´ Êciej
z pi´k nym mo rzem, upal nym s∏oƒ -
cem, czer wo nym wi nem, za ba wà

i uda nym urlo pem. Po dob ne sko ja rze nia
ma ka˝ dy Grek, gdy do ty czy to la ta. Przy
pierw szych ch∏o dach, kie dy dni sà krót sze,
zim no i sza rów ka ogar nia jà tak ̋ e ten kraj,
Gre cja jej miesz kaƒ com ko ja rzy si´ cza -
sem z zi mo rod kiem i me te oro lo gicz nym
fe no me nem, okre Êla nym tu taj ja ko „dni al -
kio ni” lub „al kio no we dni”.

Zi mo ro dek Al ce do at this (po grec ku Al -
kio ni, Al ky oni) wià ̋ e si´ przede wszyst kim
z opo wie Êcià o mi tycz nej Al kio ne, zmie -
nio nej za ka r´ przez bo gów Olim pu w te -
go ma ∏e go, barw ne go pta ka.

Jest kil ka wer sji opi su jà cych prze mia n´
Al kio ne, jej po cho dze nie i uka ra nie. Nie któ -
re êró d∏a opi su jà jà ja ko cór k´ Atla sa i Ple -
jo ne, Êci ga nà z in ny mi Ple ja da mi przez
Orio na i ra to wa nà przez Zeu sa, któ ry prze -
niós∏ jà wraz z jej to wa rzysz ka mi na nie bo
ja ko gwiaz dy. Tu mo˝ na do pa try waç si´ tak -
˝e wp∏y wów na astro no mi´ i na zwa nia
imie niem Al kio ne ja sno Êwie cà cej gwiaz dy
wy raê nie wi docz nej w okre sie zi my. 

In ne êró d∏a wi dzia ∏y w niej ko chan k´
Zeu sa lub Po sej do na. Jak to z mi ta mi by -
wa, ró˝ ne po da nia o Al kio ne prze ka zy wa -
∏y od mien ne wer sje.

Naj bar dziej po pu lar nà hi sto rià jest jed -
nak mit o prze mia nie Al kio ne w zi mo rod -
ka, któ ry t∏u ma czy za ra zem wio sen ne dni
w Êrod ku zi my. 

W „Me ta mor fo zach” Owi diu sza, Al kio -
ne to jed na z sied miu Ple jad (Al kio ne, Elek -
tra, Kle ja no, Ma ja, Me ro pe, Ste ro pe i Taj -
ge te), cór ka kró la wia trów Eola, ˝o na mi -
tycz ne go Keyk sa, któ rà wraz z m´ ̋ em bo -
go wie prze mie ni li w pta ki. Tu jed nak (zno -
wu) ist nie je kil ka wer sji prze mia ny jej m´ -
˝a: nie któ re êró d∏a prze ka zu jà, ˝e Keyk sa
za mie nio no w s´ pa a in ne, ˝e w me w´.
We d∏ug innych êróde∏ wer sji pa ra ma∏ ̋ on -
ków zo sta ∏a prze mie nio na w dwa zi mo -
rod ki, gdy po Êmier ci m´ ̋ a bo go wie zli to -
wa li si´ nad roz pa cza jà cà Al kio ne i za mie -
nia jàc ich w pta ki, po ∏à czy li ze so bà na za -
wsze.

Jed nak w tym wy pad ku nie mo˝ na do -
pa trzeç si´ „ka ry”, a wi´k szoÊç mi tów
mó wi o ka rze. Bar dziej po wszech na jest
wer sja, któ ra przed sta wia Al kio ne i kró la
Keyk sa ja ko pa r´ zgod nych ma∏ ̋ on ków,
dum nych ze swe go zwiàz ku, któ rzy w za -
ro zu mial stwie po rów ny wa li si´ do Zeu sa
i He ry. Ta kim po st´ po wa niem ob ra zi li bo -
gów, wi´c obu rzo ny Zeus prze mie ni∏ Al -
kio ne w zi mo rod ka, a jej m´ ̋ a w me w´,
ska zu jàc ich na bli ski kon takt i na od le g∏oÊç
za ra zem. Ze msta Zeu sa by ∏a na ty le sil na,
˝e „ka za∏” Al kio ne bu do waç (a w∏a Êci wie
wy grze by waç w zie mi) gniaz da przy brze -
gach wód (rzek, je zior i mo rza). A by do -

pe∏ niç ze msty, ska za∏ jà na zno sze nie i wy -
sia dy wa nie jaj w okre sie ch∏o dów, pod czas
sztor mów i wia trów, któ re nisz czy ∏y fa la mi
no wo zbu do wa ne gniaz da. B∏a ga jàc o ra tu -
nek dla po tom stwa, Al kio ne zy ska ∏a li toÊç
Zeu sa, któ ry na ka za∏ Eolo wi wstrzy maç
wia try w okre sie l´ gów, po wo du jàc spo kój
na wo dach. Na sta wa ∏o wów czas 14 lep -
szych, s∏o necz nych i cie plej szych dni,
gdy pra wie let ni kli mat po zwa la∏ Al kio ne
na po myÊl ne l´ gi (Ary sto fa nes, „Pta ki”). 

Od jej imie nia ten okres na zwa no „al -
kio no wy mi dnia mi”. Ty le mi to lo gia i jej
ró˝ ne wer sje.

Mit i wie rze nia to fik cja, ale „dni al kio no -
we”, któ rych na zwa za cho wa ∏a si´ w Gre -
cji od cza sów an tycz nych do dziÊ, to rze -
czy wi stoÊç. Ka˝ de go ro ku, w po ∏o wie
stycz nia, kli mat zmie nia si´ na gle na oko ∏o
14 dni. Na sta je pi´k na, s∏o necz na po ra,
po go da przy po mi na mie sià ce let nie, lu -
dziom przy by wa ener gii i ma rzà o wa ka -
cjach, spa ce rach, przy ro dzie.

Do dziÊ wie le osób (g∏ów nie w Gre cji)
uwa ̋ a, ˝e zi mo ro dek klu je si´ w... stycz -
niu. Jest to tro ch´ zro zu mia ∏e, bo w∏a Ênie
w stycz niu mo˝ na zo ba czyç ich tu naj wi´ -
cej. Zi mo rod ki sà wte dy ∏a two za uwa ̋ al ne
(a i lu dzie cz´ Êciej przy ∏ad nej po go dzie
cho dzà na spa ce ry i ma jà wi´k sze szan se je
spo tkaç), a mniej sza iloÊç zie le ni po wo du -
je, ̋ e mo˝ na je ob ser wo waç o wie le le piej.
Pta ki prze la tu jà ni sko i szyb ko nad wo dà,
sie dzà na brze gu bàdê te˝ w ga ∏´ ziach
drzew, cie szàc si´ cie p∏ym s∏oƒ cem, a ich
barw ne ko lo ry nie zmy là ni ko go. „Dni al -
kio no we” sà t∏u ma czo ne przez me te oro -
lo gów ja ko fe no men kli ma tycz ny, gdy
w okre sie zi my spo ty ka jà si´ ze so bà na
tym sa mym po zio mie dwa ró˝ ne ci Ênie nia
ba ro me trycz ne (z pó∏ noc nej i po ∏u dnio wej
Eu ro py). Efek tem te go „ba ro me trycz ne go
zde rze nia” sà cie plej sze dni w∏a Ênie w po -
∏o wie stycz nia. Okre Êle nie te go okre su ja -
ko „dni al kio no we” jest tak ̋ e u˝y wa ne
w me te oro lo gii grec kiej (inf. EMY – Grec -
ka Sta cja Me te oro lo gicz na).
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