
 

Mitologia w poezji ciąg dalszy 

 
Nimfa Galatea – Rafael Santi  



Nimfy – ( frag.) Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

 

Blade, milczące nimfy głowę długoruną 

Na liściach kwiatów kładą i w niebio-

sach oczy 

Utkwiwszy, nieruchome leżą na wód fali 

— 

 

A kędyś błyszczą chłodnym, twardym 

blaskiem stali 

Oczy morskich potworów wśród wod-

nych roztoczy 

I jak gwiazdy po ciemnej topieli się suną. 

 

 

Ikar ( frag.)- Stanisław Grochowiak 

Oto Ikar wzlatuje. Kobieta nad balią zanurza 

ręce. 

Oto Ikar upada. Kobieta nad balią napręża kark. 

Oto Ikar wzlatuje. Kobieta czuje kręgosłup jak 

łunę. 

Oto Ikar upada. W kobiecie jest ból i spoczynek. 

 

Jej śpiew jest ochrypły, twarz kobiety jak pole 

Usiane chrustem gonitwy, ptasich tropów 

zakosów, 

 

Tu zbliż się z pędzelkiem do jaskułczenia brwi, 

 

Tu proszę, spróbuj ptaszka uwieźć na 

promieniu... 

 

                                                                                                                       

 

Pieter Bruegel – Upadek Ikara 

 

 

 

 

 

Obraz Nimfa wodna Wilhelm Kotarbiński 

Reprodukcja (R026) 

 

 

 

https://poezja.org/wz/Przerwa-Tetmajer_Kazimierz/


Odys ( frag.) - Staff Leopold 

Niech cię nie niepokoją 
Cierpienia twe i błędy. 
Wszędy są drogi proste 
Lecz i manowce wszędy. 
O to chodzi jedynie, 
By naprzód wciąż iść śmiało, 
Bo zawsze się dochodzi 
Gdzie indziej, niż się chciało. 
Zostanie kamień z napisem: 
Tu leży taki i taki. 
Każdy z nas jest Odysem, 
Co wraca do swej Itaki. 

 

 

 

 

Herakles ( frag.) - Adam Asnyk 

Greckie go mity Heraklesem zwały, 
Chociaż właściwie ludem się nazywa. 
Na wieczną pracę nieba go skazały, 
Więc jego ramię nigdy nie spoczywa. 
 
Jest pracowity, silny i wytrwały, 
Lwia skóra nagie barki mu pokrywa; 
Lecz wobec pana swojego nieśmiały, 
Łańcuchów swoich sam kuje ogniwa 
 
I spełnia wszystkie najcięższe zlecenia. 
Kiedy podniesie maczugę - to straszny! 
A jednak stąpa cicho, najzwyczajniej, 
 
Pełen zaparcia i upokorzenia. 
Śmieją się z niego, że jest za rubaszny, 
Kiedy go widzą w augiaszowej stajni.  
 

 

 

E. M. Synge, Powrót Odyseusza na Itakę.              

 

 

Walka Heraklesa z Hydrą lernejską 

HTTPS://PL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HERAKLES 

 

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


Do Ateny - Zbigniew Herbert  

Przez sowią ciemność twoje oczy 
nad hełm spiżowy 
twoja mądrość 

Uniesieni myślą lekką jak strzała 
wbiegamy przez bramy światła 
z jasności w oślepienie uniesieni 
na mdlejącym ramieniu salutujemy 
ciebie 
ciałem na tarczy cienia gdy głowa runie 
na piersi 
zanurz nam palce we włosy unieś 
wysoko 
kształt ostry i niespodziewany 

wynurz na chwilę z ptasich opon 
niech nas dobije twoja dobroć 
niech zgubi nas okrutna litość 
w otwarte włócznią puste ciało 
oliwę lej 
łagodnych blasków i zedrzyj z oczu 
łuską powiek niech patrzą 

Narodziny Afrodyty ( frag.) – K. Przerwa-Tetmajer 

Złocisty to był dzień. Błękitne zadumanie  

objęło cały świat. Na modrym oceanie  

słoneczny zasnął blask. Na ziemi i na 

niebie  

cisza zdawała się wsłuchiwać sama w 

siebie.  

Omdlewał w okrąg świat od światła i 

gorąca,  

różany płonął kwiat, srebrniała lilia drżąca,  

nad cichą, modrą toń nieskończonego 

morza  

fragment drugiego Hymnu homeryckiego 

za: Homerika czyli żywoty Homera i poematy 

przypisywane poecie (w przekładzie Włodzimierza 

Appela): 

Afrodytę czcigodną, zwieńczoną złotem 
i piękną 
Będę opiewał – jej to morskiego Cypru 
warownie 
Los dał w udziale, bo tam ją wilgotny podmuch 
Zefira 
Uniósł, płynącą na fali przez morze szumiące 
rozgłośnie, 
W pianie łagodnej, a Hory o złotych diademach 
we włosach 
Miłe przyjęły boginię i w strój ją boski odziały; 
Głowę niebiańską przybrały w misternie 
spleciony wianuszek, 
Piękny, cały ze złota, a płatkom uszu przydały 
Cennych kolczyków w kształcie rumianku, 
mosiężnych i złotych. 
Szyję jej delikatną i piersi srebrzyste zdobiły 
Złote łańcuszki (…). 

 

 



Mit jako tworzywo humorystycznej i 

satyrycznej twórczości. 

Mit i mitologia w poezji niepoważnej – Mariusz Parlicki 

https://parlicki.pl/mit-i-mitologia-w-poezji-niepowaznej 

Orfeusz i Eurydyka 

W miłości to kluczowa rzecz - nie patrzeć wstecz. 

Mariusz Parlicki 

 

 

Frederic Leighton (1830-1896), Orpheus ead Eurydice. 

 

https://parlicki.pl/mit-i-mitologia-w-poezji-niepowaznej


Miłosierdzie 

Zmiłowali się bogowie nad Danaidami i im dali 
dzbany nowe z mniejszymi dziurami, a i woda w 

owych dzbanach też się zmiłowała, bo bez przerwy 
nabierana ciut słabiej kapała. 

Mariusz Parlicki 
 

 

John William Waterhouse (1849-1917), The Danaides, 1903 r. 



 

Niobe 

Rozpacz, gdy w górę się przemieni 

płacze - lawiną kamieni. 

Mariusz Parlicki 
 

 

Jacques-Louis David (1748-1825), Apollo and Diana Attacking 

the Children of Niobe, 1772 r. 



 

 

Odyseusz i cyklop Polifem 

Jedno oko było spoko, aż tu Odys:- kij 
ci w oko! – wrzasnął i Polifem nie miał 
oka swego, próżno liczył na coś bardziej 
wulgarnego. 

Mariusz Parlicki 
 

 

Jacob Jordaens, Odyseusz w jaskini Polifema, XVII w. 

                                                               

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 


