
  

Mity i opowieści Homera –Iliada i Odyseja 

Arcydzieła epiki bohaterskiej opisujących wydarzenia związane z wojną 
trojańską. Ich autorstwo przypisuje się Homerowi. Język, epitety, styl i 
kompozycja tych epopei wywarły duży wpływ na twórców greckich i stały 
się inspiracją dla literatury nowożytnej. 

 

Jeśli kto kocha wojnę domową, jest pozbawiony więzów 
rodzinnych, prawa i własnego miejsca. 

Kiedy zbliżyły się wojska nacierające na siebie, Wręcz się zderzyły 
puklerze i włócznie, i mężów zawziętość W zbroje spiżowe odzianych, 
a w środku tarcze wypukłe. Zwarły się jedne z drugimi. Zgiełk straszny 
o niebo uderzył.  

Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek.  

Homer 

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/ 

Pierwsze wersy Iliady 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iliada 

 

Literatura grecka 

 

HOMER 

      SOFOKLES 

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iliada


Koń trojański 

  
Audiobook 

http://bookto.pl/katalog/darmowe/2 

 

 

[...] 

A gdy się najedzono, napito do syta 

Zaraz do Demodoka Odys się przypyta: 

 

"Demodoku, jąć wyżej nad śmiertelnych cenię - 

Czy Muza, czy Apollon dał ci to natchnienie,  

Żeś tak dokładnie nasze Achiwy wyliczył,  

Gdzie byli, co robili i jak los ich ćwiczył. 

Nuże dalej, zaśpiewaj o koniu drewnianym,  

Przez Epeja z Ateną wspólnie zbudowanym: 

Jak do Troi wprowadził Odys zdradne dzieło,  

Pełne zbrojnych, od których to miasto runęło. 

Jeśli i to porządkiem opowiesz mi jeszcze,  

Tedy wszystkim ja ludziom, jacy są, obwieszczę,  

Że to Bóg, Bóg cię natchnął nieśmiertelnym 

pieniem." 

 

 

 

Jeśli i to porządkiem opowiesz mi jeszcze,  

Tedy wszystkim ja ludziom, jacy są, obwieszczę,  

Że to Bóg, Bóg cię natchnął nieśmiertelnym 

pieniem." 

To rzekł, a gęślarz boskim nuż śpiewać 

natchnieniem, 

Jak jedni na burtowne wsiadłszy już okręty  

Odbijali, gdy obóz trawił pożar wszczęty; 

Jak inni wraz z Odysem przesławnym Achaje  

W koniu siedzą, przez Trojan oblężeni zgraje,  

Bo wróg sam tego konia wciągnął był do grodu; 

A tak gdy wkoło mnóstwo radziło narodu 

Nad tym koniem, trojakie dając o nim zdanie: 

Raz, aby gmach wydrążny dać na porąbanie; 

Znów, by z murów zamkowych strącić go na skały; 

Lub dla bogów zachować pomnik okazały - 

Co się też wkrótce spełnić miało, w rzeczy samej, 

Bo Troi przeznaczeniem runąć, jeśli w bramy 

Swe wpuści konia, w którym tylu tam heroi 

Greckich siedziało, skrytych na zagładę Troi.  

Dalej śpiewał, jak Grecy po mieście hulali, 

Gdy się z brzucha zdradnego konia wysypali, 

Jak na mury zamkowe leźli ci i owi, 

Jak Odys w Deifoba dworzec, Aresowi 

Podobien, wpadł z Atrydą Menelem we dwójkę, 

Jak twardą mu tam przyszło z wrogiem stoczyć 

bójkę, 

Jak go zmógł, bo Atenę wsparła go ramieniem. 

 

Tak śpiewał boski piewca. Odys z rozrzewnieniem  

Słuchał go, łzy mu z powiek lunęły nawałem.  

Tak zawodzi niewiasta nad mężowskim ciałem  

Zabitym pod murami, co je piersią bronił,  

By dzień hańby od dzieci i miasta odgonił; 

Ona widząc, jak z śmiercią męczy się, jak kona,  

Obejmuje go, wyje, a tu rozjuszona  

Kupa wrogów włóczniami plecy jej okłada 

I wlecze w jasyr, gdzie ją trud czeka i biada,  

Gdzie ból rozpaczy krasę z lic kwitnących wyssie: 

Taki ból łzy wyciskał i tobie, Odysie!  

Aleś się przed drugimi z tymi łzami chował,  

I tylko Alkinoos jeden coś miarkował,  

Obok siedząc, gdy łkanie doszło uszu jego.  

https://www.edukator.pl/kon-trojanski,3484.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookto.pl/katalog/darmowe/2
https://www.edukator.pl/kon-trojanski,3484.html


Spotkanie Odyseusza i Nauzyki ( fragm.) 

 

 

 

 

 

Więcej na: 

 

https://epodreczniki.pl/a/odyseusz-penelopa-i-telemach-czyli-odyseja-rodzinna/D10JT6gw9 

Usypiał boski tułacz Odys; sen już spada  

Twardy na złamanego trudem. Wraz Pallada  

Idzie w grodziec Feaków leżący precz dalej.  

Przedtem oni w szerokiej Hiperii mieszkali,  

Gdzie wojenne Kiklopy mając za sąsiady,  

 

Wciąż nękanych od pewnej ratując zagłady,  

Wywiódł ich Nauzytoos, on, bogom podobny,  

I osadził na Scherii, kędy kraj zasobny,  

A od ludzi daleki; miasto zamknął w tyny,  

Zbudował domy, chramy, grunt rozdał na gminy  

  

Lecz Kerą zwalon, zstąpił w Aisa podziemie.  

Dziś mądry król Alkinoj wziął w rządy to plemię. 

 

Zatem Pallas Atenę w jego dworzec dąży,  

A powrót Odyseja na myśli jej ciąży.  

Szła prosto, do panieńskich komnat się 

przemyka, wdzięczna jak one.  

Boginiom równa wzrostem, a  

Niepośledniej urody dwie dziewy uśpione  

Leżały tam przy odrzwiach łyszczących podwoi.  

Pallas jak lekki powiew do łóżka dziewoi  

Przemknie się, do głów schyli, coś do niej 

przygwarza,  

Wziąwszy na się kształt córki Dymasa 

żeglarza,  

Druhny jej najmilejszej i jej równolatki -  

I mówiła boginią owiana w kształt gładki: 

"Oj, Nauzyko, toż z ciebie leniuszek nie lada!  

Drogie szatki, bielizna precz brudem przypada,  

A wesele za pasem! Miejże co pięknego 

 

 

 

 

 

Dla drużek, coć powiodą do pana młodego,  

A i dla się. Bo zwykle strój czysty u ludzi  

 

Gdzie córka Alkinoja śpi, piękna Nauzyka,  

Zyszcze imię, w rodzicach ucieszenie budzi.  

Dalej zatem do prania! Wyprzedź ramie zorze!  

By raźniej poszła praca, każda ci pomoże,  

Ja pierwsza. Raj panieński się kończy; wszak 

swaty  

O ciebie już zachodzą od młodzi bogatej  

I przedniejszej, bo przecież ród twój 

niepośledni!  

Nuże, poproś rodzica, pierw nim się rozedni, 

Aby ci kazał muły zaprząc w wóz drabiaty.  

Nałożysz nań sukienki, przepaski, makaty.  

Jechać będzie wygodniej - pieszo zbolą nogi; 

Przecież pralnie od miasta taki kawał drogi." 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/odyseusz-penelopa-i-telemach-czyli-odyseja-rodzinna/D10JT6gw9


Dramat attycki 

W formie poważnej – tragedia                                                                                                        

W formie komicznej – komedia 

Tragedie najczęściej przedstawiały konflikt wybitnej jednostki dążącej do 
wzniosłego celu z przeciwnościami, które prowadzą do katastrofy. 

 Twórcą tragedii był Ajschylos (wystawił 70 tragedii i odniósł 13 
zwycięstw w agonach dionizyjskich). Zachowało się 7 jego utworów, 
m.in. "Persowie", "Siedmiu przeciw Tebom" i trylogia "Oresteja". 

Być zamożnym głupcem to wielkie brzemię.  

Ważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz właściwe 
wykorzystanie zwycięstwa.  

                                                                                                                                   Ajschylos  

 Drugim z wielkich tragików greckich był Sofokles (m.in. 
"Antygona", "Król Edyp"). 
 

 Trzecim Eurypides (m.in. "Herakles", "Medea"). 
 

 

 Najwybitniejszym komediopisarzem był Arystofanes (m.in. "Ptaki", 
"Osy", "Żaby", "Chmury"). Utwory te miały charakter ostrej satyry 
politycznej i społecznej. 
 

 Za "ojca historii" uznawany jest Herodot z Halikarnasu, który w 
"Dziejach" przedstawił historię wojen grecko-perskich do bitwy pod 
Platejami. Innym wybitnym greckim historykiem był autor "Wojny 
peloponeskiej" Tukidydes. 

https://epodreczniki.pl 

 

https://epodreczniki.pl/


Tragedie greckie 

Sofokles to obok Ajschylosa i Eurypidesa największy tragik 
starożytnej Grecji. Oprócz pisania w swoim życiu podejmował 
różne zajęcia: był politykiem, dowódcą wojskowym, kapłanem 
czy aktorem.  

 

Człowieka sprawiedliwego poznaje się z 
czasem, przewrotnego w ciągu jednego dnia. 

Sofokles  

 
Edyp i Antygona – Brodowski Antoni, 1828, Muzeum Narodowe w Warszawie 

Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=22726 

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/ 

 

Kto mówi prawdę 
w prawdzie ma 

obronę. 
Sofokles 

 

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=22726
http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/


Sofokles - "Antygona"  

Antygona i Kreon stają przed tragicznymi wyborami – żadna decyzja nie przyniesie im 
powodzenia. Antygona musi wybierać pomiędzy prawem boskim (pochowaniem brata 
zgodnie z zasadami religijnymi) a prawem ludzkim (postępowanie zgodnie z prawem 
ustanowionym przez człowieka – Kreona). Losy bohaterów kończą się tragicznie. 
Antygona ginie, a Kreon traci wszystkich najbliższych.  

O nic nie błagaj, bo próżne marzenia, by człowiek 
uszedł swego przeznaczenia. 

Sofokles – Antygona 

 

Antygona, Frederic Leighton  https://pl.wikipedia.org/wiki/Antygona_(c%C3%B3rka_Edypa) 

Ta królewska córka jest wyniosła i dumna, nieszczęścia, które dotknęły jej rodzinę, nie 
załamały jej, ale umocniły w niej niezłomną wolę. Od początku jej czyny świadczą o 
głębokim przywiązaniu do bliskich i bezinteresownej miłości: towarzyszy na 
wygnaniu oślepionemu i zdruzgotanemu klątwą Edypowi aż do śmierci, wraca do Teb 
na wezwanie Ismeny, gdy wyrocznia przepowie kłótnię Polinejkesa i Eteoklesa, złamie 
zakaz Kreona i pochowa brata. Ginie – zostaje ukarana za nieposłuszeństwo. Zbytnia 
wiara w siebie, duma i pycha zaślepiły ją. 

Czytaj więcej na https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-polski/antygona-

sofokles,oid,5,problematyka#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 

 

 

Współkochać przyszłam, 
nie współnienawidzić. 

Słowami świadczyć miłość - 
to nie miłość. 

Sofokles – Antygona 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frederic_Leighton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antygona_(c%C3%B3rka_Edypa)
https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-polski/antygona-sofokles,oid,5,problematyka
https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-polski/antygona-sofokles,oid,5,problematyka


Antygona 

Prawo ludzkie jest zmienne – zależy od panującego. Prawo boskie 
pozostaje niezmienne.  

Dobro państwa ponad prawa jednostki do wolności i swobody 
działania według własnych przekonań wynikających z wiary. 

Trzeba słuchać głosu rozsądku, a odrzucić uczucia. Należy ukarać 
tego, kto zasłużył na karę, zdradził ojczyznę – choćby był bliskim 
nam człowiekiem. /Kreon/  

Antygona –  córka króla Edypa,  odważna i zdeterminowana w obronie wyznawanych 

wartości – wbrew królewskiemu zakazowi postanawia pochować brata. Antygona jest: 
nieustraszona, bardzo odważna, śmiała, nieustępliwa, uparta, harda, konsekwentna, 
nieugięta, pewna swoich racji, zdecydowana, dumna, stanowcza. Ale jest też: 
nierozważna, buntownicza, knąbrna, zbyt pochopna, nieposłuszna władzy, lekceważy 
prawo ustanowione przez praworządnego króla. 

Kreon –  obejmuje władzę w Tebach i  myśli przede wszystkim o interesie państwa, 

jest sprawiedliwy, ale w swym zaślepieniu nie bierze pod uwagę zdania najbliższych. 

Hajmon – syn Kreona, który jest zakochany w Antygonie.  Doradzał ojcu, aby 

zmienił decyzję w jej sprawie. Nie wynika to jedynie z troski o ukochaną – boi się 
konsekwencji decyzji ojca, przewidując bunt społeczeństwa. 

Ismena – próbuje powstrzymać Antygonę przed czynem, który jej zdaniem 

doprowadzi siostrę do zguby, a gdy nie udaje jej się to, nie chce zezwolić na samotną 
śmierć Antygony i jest gotowa ponieść karę razem z nią. 

Tyrezjasz – ślepy wróżbita, to on wskazuje Kreonowi jego błędy i grozi karą bogów. 

Eurydyka – żona Kreona, na wieść o śmierci syna targnęła się na swoje życie. 

Antygona i Kreon, to tragiczne postacie  bo oboje ponoszą klęskę. 
Żadnemu nie można jednoznacznie przyznać racji – oboje są niezwykle 
uparci, nieskorzy do ustępstw i całkowicie przekonani o swojej racji i 
chcą ją udowodnić za wszelką cenę. Obie strony reprezentują prawo i 
bezprawie.  

Więcej na:  

http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/antygona-tragediahttp://aleklasa.pl/liceum/c300-
lektury/antygona-tragedia 

http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/antygona-tragediahttp:/aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/antygona-tragedia
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/antygona-tragediahttp:/aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/antygona-tragedia


 

 

audiobook  

http://bookto.pl/katalog/darmowe/2                                           

 

Czytaj online / https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antygona/ 

 

Antygona...Antigoni.(1961).polski.dubbing 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlrX-rZRL0M 

 

 

Sprawdź swoją wiedzę na:  

https://epodreczniki.pl/a/edypnbsp-nbspkrol-czy-niewolnik-krol-edyp-

sofoklesa/DiaX1OUGm 

 

 

http://bookto.pl/katalog/darmowe/2
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antygona/
https://epodreczniki.pl/a/edypnbsp-nbspkrol-czy-niewolnik-krol-edyp-sofoklesa/DiaX1OUGm
https://epodreczniki.pl/a/edypnbsp-nbspkrol-czy-niewolnik-krol-edyp-sofoklesa/DiaX1OUGm


Sofokles - "Król Edyp". 

Tragedia Sofoklesa, która przedstawia bezsilności człowieka wobec losu. Tytułowym 
bohaterem jest Edyp, który jest królem Teb. Miasto zostaje ogarnięte zarazą, aby je 
ratować król wysyła swojego szwagra Kreona do wyroczni delfijskiej. Ten dowiaduje 
się, że w mieście jest zabójca Lajosa, który był kiedyś królem Teb i aby Tebańczycy 
zaznali spokoju musi zostać odnaleziony i ukarany. Edyp obiecuje schwytać mordercę. 
Jednak nie wie, że wkrótce odkryje straszną prawdę… 

Edyp – jest postacią heroiczną –  pokonanie Sfinksa – pół kobiety, pół lwa, który 
pożerał wszystkich ludzi nieznających odpowiedzi na jego zagadki. 

Edyp chcąc dobrze – robi źle - buntuje się przeciw Fatum– przegrywa. 

Edyp jest postacią tragiczną -   popełnił zbrodnię nieświadomie i obojętnie co zrobi 
nie uniknie tragedii.  

Biada, już jawnym to, czegom pożądał, o słońce, niechbym już cię nie oglądał! 

Życie mam, skąd nie przystoi, i żyłem, z kim nie przystało – a swoich 
zabiłem./ Edyp /. 

Pycha rodzi tyranów ./ Edyp /. 

 

Bénigne Gagneraux, „Oślepiony Edyp powierza swoje dzieci bogom”, 1784 r., Muzeum Narodowe, Sztokholm, Szwecja, 
wikimedia.org, domena publiczna 

Lecz sam ci powiem, tobie, który szydzisz 
Z mojej ślepoty, patrzysz, a nie widzisz 

Nędzy twej, nie wiesz, z kim ci życie schodzi, 
Gdzie zamieszkałeś i kto ciebie rodzi. 

Sofokles, Król Edyp, tłum. Kazimierz Morawski, Warszawa 2005, s. 20. 



Król Edyp 

Metafora życia człowieka: Życie ludzkie to pasmo udręk i cierpień, z 

których wybawienie przynosi dopiero śmierć. Szczęście jest tylko złudą zesłaną 
przez bogów po to, by tym boleśniejsza była ostateczna klęska człowieka. Zaufanie 
do własnego rozumu, pycha i lekceważenie wyroczni wywołuje gniew bogów i 
przyspiesza ową nieuniknioną zgubę. Lepiej więc nie znać swego losu, nie dochodzić 
prawdy o samym sobie: tylko to może zapewnić człowiekowi ów pozorny i nietrwały 
spokój.  

Przesłanie: znikomość życia i złudność fortuny,  ulotność poczucie szczęścia, 

spokoju powodzenia. ,,Raz na wozie – raz pod wozem’’ – upadek ze szczytu – król i 
zwycięzca – nieszczęsny ślepiec, nikt nie uniknie swojego przeznaczenia, życie jest 
kruche, pycha może nas zgubić, władza może zniszczyć człowieka, a zły czyn prędzej 
czy później powraca. 

Promuje takie wartości, jak:  honor, uczciwość, człowieczeństwo. 

Edyp –  gwałtowny, impulsywny, pewny siebie,  szlachetny. Próbuje walczyć z 

przepowiednią i swoim losem.  Powierza swoje dzieci opiece Kreona. 

Czas wie wszystko i odsłoni każdej winy brud/ Edyp/ 

Kreon – brat Jokasty. Spokojny, rozsądny cierpliwy. Przynosi wieści z wyroczni i 

prowadzi dialog z rozsierdzonym Edypem, który zarzuca mu spisek. Nie pożąda 
władzy. Przeczuwa, że  rola władcy i dla niego okaże się zgubna. 

Nie zaznasz kary, to sądzisz fałszywie.../ Kreon / 

Jokasta – żona i matka Edypa. Przedstawiona jako troskliwa małżonka, gdy zaczyna 

podejrzewać prawdę, chce uchronić się przed nieszczęściem, pragnie zaprzestać 
dociekań. Zwycięża w niej kobieta – bardziej niż prawdy pragnie pozostać w związku 
z mężczyzną, którego kocha. 

Tejrezjasz – Z reguły przynosi złe wieści. Tejrezjasz jest ślepy – to kara za to, że 

ośmielił się podglądać Atenę w kąpieli.   Uparty starca, który próbuje nie ujawnić znanej 
sobie prawdy. Przestrzega Edypa, że prawda go zniszczy, ale gdy król się upiera – 
ujawnia w końcu straszną tajemnicę… 

  

Więcej na: http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/krol-edyp-matura 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/edyp
http://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/bohater-do-prac-pisemnych/kreon-bohater-literacki
http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/krol-edyp-matura


 

 

audiobook  

http://bookto.pl/katalog/darmowe/2            

 

Czytaj online/  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-edyp/                                

 

Film 

https://www.cda.pl/video/1004896d3 

 

Sprawdź swoją wiedzę na:  

https://epodreczniki.pl/a/edypnbsp-nbspkrol-czy-niewolnik-krol-edyp-

sofoklesa/DiaX1OUGm 

 

http://bookto.pl/katalog/darmowe/2
https://www.cda.pl/video/1004896d3
https://epodreczniki.pl/a/edypnbsp-nbspkrol-czy-niewolnik-krol-edyp-sofoklesa/DiaX1OUGm
https://epodreczniki.pl/a/edypnbsp-nbspkrol-czy-niewolnik-krol-edyp-sofoklesa/DiaX1OUGm


Najwybitniejszym bajkopisarzem greckim był 

Ezop. 
Bajki Ezopa napisane są głównie w formie opowieści moralizującej bądź satyrycznej. Znaczna ich 
część jest znana na całym świecie i została przetłumaczona na wiele języków. 

 

                                                                                                                              
Aesopus moralisatus, 1485 

 

 

ŚWINKA   I   OWCE 

Śwince udało się uciec z zagrody. Przybiegła na łąkę i podeszła do owieczek skubiących 
trawę. Zaprzyjaźniła się z nimi, one pozwoliły jej przyłączyć się do stada. Wtem pojawił się 
hodowca i wziął świnkę    pod pachę. 

- Oddam cię do rzeźnika - powiedział. 

Słysząc to, prosię zaczęło piszczeć i wyrywać się, chcąc uciec. Owce były zdziwione. 

- Dlaczego tak histeryzujesz? - spytała jedna z nich - Po nas też często przychodzi hodowca 
i wcale nie robimy z tego tragedii. 

- Może i tak - piszczała świnka - ale wy dajecie mu tylko wełnę, a ze mnie zrobi szynkę! 

MORAŁ: Nie powinniśmy wygłaszać sądów, dopóki nie poznamy całej prawdy. 

(Ezop, Świnka i owce,  za: Bajki Ezopa, Warszawa 1998) 

Najbardziej znane bajki  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajki_Ezopa 

 Chłopiec, który wołał o pomoc 
 Gęś, która zniosła złote jajka 
 Lew i mysz 
 Lis i winogrona 
 Mrówka i konik polny 
 Mysz miejska i mysz wiejska 
 Pies i kość 
 Pies w żłobie 
 Trzcina i oliwka 
 Wiatr północny i słońce 
 Wilk w owczej skórze 
 Wrona i dzban 
 Żaba i wół 
 Żaby, które pragnęły króla 
 Żółw i zając 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajki_Ezopa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C5%82opiec,_kt%C3%B3ry_wo%C5%82a%C5%82_o_pomoc&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C4%99%C5%9B,_kt%C3%B3ra_znios%C5%82a_z%C5%82ote_jajka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lew_i_mysz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lis_i_winogrona&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mr%C3%B3wka_i_konik_polny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mysz_miejska_i_mysz_wiejska&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pies_i_ko%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pies_w_%C5%BC%C5%82obie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trzcina_i_oliwka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr_P%C3%B3%C5%82nocny_i_S%C5%82o%C5%84ce
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilk_w_owczej_sk%C3%B3rze_(bajka_Ezopa)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wrona_i_dzban&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBaba_i_w%C3%B3%C5%82&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBaby,_kt%C3%B3re_pragn%C4%99%C5%82y_kr%C3%B3la&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BB%C3%B3%C5%82w_i_zaj%C4%85c&action=edit&redlink=1


Filozofia (filo - miłować, sofia - mądrość). 

Pytania: 

 Jak powstało życie na ziemi,? 

  Skąd się wziął człowiek ? 

  Jakie jest jego miejsce w świecie i sens życia? 

Głównym ośrodkiem filozoficznym były się Ateny - tu m.in. powstały dwie szkoły 
filozoficzne:  

Akademia Platońska i Liceum Arystotelesa. 

 

                    Platon                                  Arystoteles                  Sokrates 

Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca.  
Rzeczy piękne są trudne.  

Platon 

Człowiek bez poczucia moralnego jest  
najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. 

Arystoteles                                                                                                                                     

Pragnie się tego, czego się nie ma, nie można przecież czegoś 
chcieć, kiedy się już to ma – skoro więc filozof pragnie mądrości, 

to nie może być mądry. 

Sokrates  

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/ 

http://cytatybaza.pl/narodowosci/cytaty-grekow/


Sokrates: 

 

Nicolas-André Monsiau, ok. 1800. 

Jedna z najbardziej znanych i najważniejszych myśli Sokratesa wyraża się w 
popularnym zdaniu : 

„wiem, że nic nie wiem”. 

Mawiał:  

„Tylko głupcy nie mylą się nigdy”,  „Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie”  

 „Strzeż się ludzi, którzy są pewni tego, że mają rację”. 

Mawiał: 

 „Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi – próżność”, „Nikogo i niczego nie 
umiem słuchać jak tylko argumentu, który mi się po rozwadze wyda 
najstosowniejszy”. 

Mawiał:  

„Człowiek nie jest nigdy zły dobrowolnie”,  „Życie bezmyślne nie jest warte życia”. 

„W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od 
przyrzeczeń innych”. 

Mawiał:  

Nie może człowiek poddawać się i ulegać pragnieniom i pożądaniom ciała, ale 
zawsze należy postępować zgodnie z rozumem, który jest najlepszym doradcą”. 



Sokrates stanął przed sądem za psucie młodzieży oraz bezbożność wobec 

greckich bogów. Proces ten opisuje jedno z najważniejszych dzieł dotyczących 
Filozofa: „Obrona Sokratesa” Platona. 

Tymczasem ja ani przedtem nie uważałem za stosowne robić niczego 
podłego z uwagi na niebezpieczeństwo, ani mi teraz żal, żem się w ten 
sposób bronił; wolę zginąć po takiej obronie, niż tamtym sposobem żyć.  

 Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc. 

Sokrates 

 

Sokrates sięga po truciznę (cykutę). 

Sokrates zginął od wypitej trucizny w 399 r. p.n.e. Myślę, że nie żałował swojego życia, 
w którym wielokrotnie pokazał, że potrafi się sprzeciwić bezprawiu. Sokrates wybrał 
życie zgodnie ze swoimi przekonaniami i nie dostosował się do narzuconej mu woli 
sądu. Często był osamotniony w swojej walce, ale nawet jeśli ostatecznie zginął, stał 
się inspiracją dla wielu osób. 

Źródła: Platon „Obrona Sokratesa”, Piotr W. Juchacz, „Sokrates. Filozofia w działaniu 

https://www.edukator.pl/kultura-grecka,995.html 

https://lubimyczytac.pl/cytaty/t/mitologia 

https://czasgentlemanow.pl/2014/09/7-postaw-sokratesa-ktore-powinnismy-nasladowac/ 

 

 

 

 

http://www.a4b-tracking.com/pl/stat-click-text-link/7/881/aHR0cDovL3NlbGthci5wbC9vYnJvbmEtc29rcmF0ZXNh
https://www.edukator.pl/kultura-grecka,995.html
https://lubimyczytac.pl/cytaty/t/mitologia
https://czasgentlemanow.pl/2014/09/7-postaw-sokratesa-ktore-powinnismy-nasladowac/


 

 

Na czas przygotowań do matur 

22 kwietnia wystartuje 

projekt „Korki.tv”, w ramach którego od 

poniedziałku do piątku na antenie telewizji 

Metro emitowane będą ogólnodostępne 

lekcje dla uczniów szkół średnich. 

Audycje będą emitowane przez cztery 

kolejne tygodnie i pomogą młodzieży w 

przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. 

 

Współorganizatorem projektu jest  

inicjatywa społeczna W.I.E.M. 
 

 

Źródło: https://www.tvn.pl/aktualnosci/zdaj-mature-z-korki-tv-w-telewizji-

metro,319905,n.html 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://www.tvn.pl/aktualnosci/zdaj-mature-z-korki-tv-w-telewizji-metro,319905,n.html
https://www.tvn.pl/aktualnosci/zdaj-mature-z-korki-tv-w-telewizji-metro,319905,n.html


 

 

 

 

 

 
 

 


