
 

Filmy bazujące na mitologii  

grecko -  rzymskiej 

Mity, legendy, magia - to wszystko prawda. I jest częścią 
nas. Pielęgnujemy nasze mityczne dziedzictwo, żeby 

służyło nam w walce z chaosem i ciemnością, które by 
inaczej pochłonęły cały świat. 

Jennifer Estep - Dotyk Gwen Frost  

 

https://lubimyczytac.pl/autor/50499/jennifer-estep
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/151786/dotyk-gwen-frost


Herkules 

 
Herkules 

https://www.cda.pl/video/3720358ba 

https://www.cda.pl/video/2739624e5 

Herkules. w. Nowym. Jorku [1969] 

https://www.cda.pl/video/290670303 

Herkules i królowa Lidia  

https://www.cda.pl/video/2052681ec 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/3720358ba
https://www.cda.pl/video/2739624e5
https://www.cda.pl/video/290670303
https://www.cda.pl/video/2052681ec


Odyseusz 

 

Trojańska Odyseja 

https://www.cda.pl/video/2197333c5 

Odyseja (1997) 

https://www.cda.pl/video/317413417 

Troja (2004) 

https://www.cda.pl/video/43770755b 

Helena Trojańska ( 1956 ) 

https://www.cda.pl/video/216318927 

 

 

https://www.cda.pl/video/2197333c5
https://www.cda.pl/video/317413417
https://www.cda.pl/video/43770755b
https://www.cda.pl/video/216318927


 

Helena 

Helena udaje głosy żon wojowników chajskich siedzących w koniu trojańskim 

 

 

Na to jej Menelaos rzekł 
płowokędziorny: 
"Zaprawdę, powieść twoja, Heleno, 
jest szczera. 
Znało się niejednego w życiu bohatera 
Czyny i myśl - po świecie daleko 
bywałem - 
Lecz takiego, jak on był, nigdy nie 
spotkałem 
Męża, który by nosił serce tak 
niezłomne. 
Dość, gdy niebezpieczeństwa i 
śmiałość przypomnę, 
Kiedyśmy wszyscy wodze w koniu 
wydrążonym 
Siedzieli jak wiszący grom nad 
Ilijonem. 
Wtedy tyś przyszła. Pewnie zły duch ci 
to szeptał,  
Co chciał, żeby Trojanin pobił nas i  
https://www.edukator.pl/helena,3480.html 

[...] 

Nie myślę wszystkich bojów z początku do 

końca 

Wyliczać, w których walczył Odys, nasz 

obrońca, 

Tam na ziemi trojańskiej, dla Greków tak 

wrażej. 

Raz on sam się umyślnie poranił po twarzy, 

A zarzuciwszy łachman jakiegoś tam ciury, 

W sam rój swych nieprzyjaciół wkradł się w 

miasta mury 

I udawał żebraka. Któż by podejrzewał  

W nim hetmana, co z Greki na nawach 

przybywał?  

Tak więc wszedł między Trojan i był nie 

poznany.  

Jam go jedna poznała mimo tej odmiany; 

Ciągnę z niego - na próżno! Wykręty miał 

chytre. 

Lecz gdy w łaźni go skąpię i oliwą wytrę,  

Szaty dam i przysięgnę na wszystkie świętości, 

Nie pierw rozgłosić w mieście o jego bytności,  

Póki nie wróci do naw i namiotów greckich - 

Dopiero mi się zwierzył z zamiarów 

zdradzieckich.  

Potem łbów on trojańskich siła z karku zrzucił  

I dostawszy języka cało do swych wrócił.  

W Ilijonie płacz niewiast rozległ się żałosny,  

Tylko jam się cieszyła, bo już mi nieznośny  

Stał się pobyt śród cudzych; płakałam jak 

dziecię  

Za domem, złorzeczyłam samej Afrodycie,  

Że mię od swoich w obcą zagnała tu stronę,  

Matkę córce, mężowi z łoża biorąc żonę; 

A mąż ten i rozumem, i kształtem wyborny! 

 

 

https://www.edukator.pl/helena,3480.html


Prometeusz (fragm.) 

Prometeusz 2012 - fantasy 

https://www.cda.pl/video/44604741e 

 

https://www.edukator.pl/prometeusz,3481.html 

W Egipcie tam, acz bardzo do domu się rwałem,  

Bogi mię zahaczyły za to, że nie dałem  

Powinnych ofiar. Źle jest bogów ważyć lekko!  

Tam śród morza ostrówek leży, niedaleko  

Od ujścia rzeki, Faros ludzie go nazwali; 

Od rzeki leży na dzień żeglugi, nie dalej,  

Zwłaszcza gdy wiatr pomyślny żegludze tej 

sprzyja.  

Jest tam przystań i żaden okręt jej nie mija,  

By nabrać świeżej wody i dalej pruć fale.  

W przystani tej dwadzieścia stałem dni, gdyż wcale  

Wiatru dobregom nie miał, by puścić okręty  

I przerzynać się nimi przez morskie odmęty.  

Wnet by nam było jadła i serca nie stało,  

 
Aż z bóstw jedno z tej cieśni nas wyratowało.  

Była to Ejdotea, córka Proteusza, 

Władcy mórz, którą widok nędzy mojej 

wzrusza.  

Ona, gdym się raz odbił od mego narodu,  

Co rozległ się po wyspie, trapiony od głodu,  

Szukać jadła lub ryby na wędę tam łowić -  

Ona zbliży się do mnie, by wdzięcznie 

pozdrowić, 

I rzekła: "Jestżeś dziecko czy człek 

lekkomyślny,  

Czy też leniuch już taki, aby na umyślny 

Głód się skazać i nie móc rzucić wyspy nagiej,  

Zanim twych ludzi reszta odbieży odwagi?" 

Na to jam odpowiedział w tych słowach bogini: 

"Jeśliś bóstwem, niech twoja mądrość mię nie 

wini,  

Bo tu z chęci nie siedzę i pewnie bym śpieszył,  

 

Gdybym był względem bogów coś tam nie 

nagrzeszył,  

Przeto mów - nieśmiertelnym tajnego nic nić 

ma - 

Który bóg na tej wyspie w uwięzi mię trzyma? 

I w jaki sposób mógłbym odpłynąć do domu?" 

Tom rzekł; ona pochwyci prędko: "Jeśli komu,  

Li tobie, cudzoziemcze, prawdę całą powiem: 

Tu włada morski staruch nad onym ostrowiem, 

Prometeusz, bóg egipski, co morskich wód łona  

Zna wszystkie, najwierniejszy sługa Posejdona.  

Choć mym ojcem, rzecz skrytą o nim ci udzielę: 

Dostań go w swoje ręce przez pewne fortele,  

A on ci wskaże drogę, da środki niechybne,  

Byś mógł doma powrócić przez te szlaki rybne. 

 

https://www.cda.pl/video/44604741e
https://www.edukator.pl/prometeusz,3481.html


Filmy 

Legenda Eneasza  

https://www.cda.pl/video/5459600f 

Medea (1969)  

https://www.cda.pl/video/136731345  

Elektra (2005)  

https://www.cda.pl/video/54799805 

 

Filmy fantasy 

Gniew tytanów (2012)  

https://www.cda.pl/video/38152392b 

Starcie tytanów (2010) 

https://www.cda.pl/video/4457150c0 

Xena-wojownicza księżniczka 

https://www.cda.pl/video/166155e1  

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna (2010)  

https://www.cda.pl/video/2079423d9 

Bogowie i herosi  

https://www.cda.pl/video/165191fe 

 

 

https://www.cda.pl/video/5459600f
https://www.cda.pl/video/136731345
https://www.cda.pl/video/54799805
https://www.cda.pl/video/38152392b
https://www.cda.pl/video/4457150c0
https://www.cda.pl/video/166155e1
https://www.cda.pl/video/2079423d9
https://www.cda.pl/video/165191fe


Hannibal. Wróg Rzymu- Ben Kane 

Autor bestsellerowej trylogii ,,Kroniki Zapomnianego Legionu’’  

Hanibal. Wróg Rzymu, to osadzona w czasach drugiej wojny punickiej 

opowieść o przyjaźni, braterstwie, gniewie i zemście. Wróg Rzymu 

Hannibal, wielki wódz kartagiński, nigdy nie zapomniał porażki swego 

rodu. Gorycz doznanego upokorzenia i nienawiść do Rzymu kiełkowały w 

nim od dawna. Teraz planuje zemstę i unicestwienie starego wroga. 

Żołnierz kartagiński Hannibal szykuje się do wojny. Tymczasem syn 

jednego z jego najbardziej zaufanych dowódców wybiera się na wycieczkę 

z przyjacielem – i znika.  

 

 

https://film.wp.pl/najlepsze-filmy-mitologiczne-6318580899915393g 

 

 

https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://paskarz.pl/towar/hannibal-wrog-rzymu-ben-kane-110313?utm_source=ciekawostkihistoryczne.pl&utm_medium=art_kartagina_nad_rzym_86490&utm_campaign=Hannibal_042018
https://film.wp.pl/najlepsze-filmy-mitologiczne-6318580899915393g


Rzeczywiście, wiele wskazywało na to, że to fenicka Kartagina zdobędzie status 

imperium. W przeszłości udawało się temu miastu skłonić Rzym do uznania jego 

interesów na terenie dzisiejszej Hiszpanii czy na Sycylii. Od wieków rozwijało też 

potężną flotę, która królowała na Morzu Śródziemnym. 

 

Henri-Paul Motte „Bitwa pod Zamą” (1890). Właśnie to starcie przesądziło o klęsce Kartaginy. 

Hannibal latem 202 roku p.n.e. przegrał w Afryce z siłami Scypiona Starszego. 

 

Kartagina była republiką oligarchiczną, rządzoną przez rody arystokratyczne (np. ród 

Barkas). Podległym ludom nie nadawano równych praw politycznych. Obraz Turnera 

„Powstanie Imperium 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-

rzymskiejhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-

rzymskiej 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/hannibal-barkas-247-183-p-n-e/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-rzymskiejhttps:/pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-rzymskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-rzymskiejhttps:/pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-rzymskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-rzymskiejhttps:/pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Filmy_bazuj%C4%85ce_na_mitologii_grecko-rzymskiej


 

 

 

 

 

 

 

 

 


