
 

Mitologia – Leopold Staff 

Nie pamiętam gór. Dawno ich już nie widziałem. 

Pewnie znikły i pono wyschły wielkie morza. 

W niskich bagnach odbija się zachodnia 

zorza 

I oświeca mrok klęski, co stała się ciałem. 

 

Konają pola, rodzą się tylko cmentarze, 

Pioruny zamieniły w gruz świątynie miasta, 

Modlitwy szept w przekleństwo rozpaczy 

urasta, 

A w kostnicy pijani śmieją się grabarze. 

 

Zdejmijcie wędzidła świętym rumakom. 

Powrozem 

Spętane, nie pogonią ? skubiąc trawę w 

rowie. 

Wyłupiono bogini mądre oczy sowie 

I ogień na ołtarzu zgaszono nawozem. 

 

Na drodze ciemne błoto. W niebie szara 

chmura 

A gościńcem, skazany na żywot tułaczki, 

Idzie kulawy anioł wlokąc ciężkie taczki, 

W których leżą wydarte z jego skrzydeł 

pióra. 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/burza-z-
piorunami?mediatype=photography&phrase=burza%20z%20piorunami

&sort=best 

 

https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/burza-z-piorunami?mediatype=photography&phrase=burza%20z%20piorunami&sort=best
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/burza-z-piorunami?mediatype=photography&phrase=burza%20z%20piorunami&sort=best
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/burza-z-piorunami?mediatype=photography&phrase=burza%20z%20piorunami&sort=best


Mitologia – Jan Parandowski 

Starożytność to pierwsza i bardzo ważna w dziejach kultury epoka. Kultura grecka 
i  rzymska  - antyk,  dały one podwaliny współczesnej kultury – kanon piękna. To z tej 
epoki pochodzi europejski kanon piękna. To w tej epoce mamy do czynienia z 
początkiem literatury -  Iliada i Odyseja Homera.  

Mit – to opowieść, która wyraża i organizuje wierzenia jakiejś społeczności. To 
opowieść o konkretnych wydarzeniach: prawdy o ludzkim życiu, porządku świata, 
zasad wiary. Genezą mitu jest potrzeba wyjaśniania zagadek bytu, świata, ludzi i 
przyrody. Pierwotnie mit występował w formie ustnej, przekazywany był przez 
pokolenia z ust do ust, dlatego podlegał ciągłym zmianom i dlatego można napotkać 
wiele wersji tego samego mitu. Mit dał początek takim gatunkom jak: epos, tragedia.  

Dzieło ważne, bo w naukach humanistycznych, literaturze, sztuce, filmie, wciąż 
napotykamy na mitologiczne wątki. 

Bez mitologii nie zrozumiesz nie zrozumie się buntu Konrada z Dziadów bez 
znajomości mitu prometejskiego. Nie zrozumie się powieści Syzyfowe prace Stefana 
Żeromskiego, kim był Syzyf , ani wiersza  Wisławy Szymborskiej Monolog dla 
Kasandry – mit trojański. Dziady cz. III – Konrad jako Prometeusz. Jan Kochanowski, 
Odprawa posłów greckich – wojna trojańska. Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, 
Nike. Konstanty Ildefons Gałczyński, Niobe. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa. 
Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar . Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz. Leopold Staff, Odys. 

 

Parandowski dzieli swoją książkę na dwie części: “Grecja” i “Rzym. 

Każdy mit stanowi odrębną opowieść, wszystkie jednak składają się w pewną całość: 

zbiór wierzeń Greków i Rzymian.  

 

Podział mitów: 

 Kosmogoniczne – o stworzeniu świata 
 Teogoniczne o bogach 
 Antropogeniczne – o człowieku 
 Genealogiczne- o dziejach rodów 

 

 

 

 



Ważne postaci 

Zeus – syn Kronosa i Rei, najwyższy bóg grecki, władca Olimpu, pan nieba. 

 

File:Zeus and Hera on Mount Ida.jpg  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_and_Hera_on_Mount_Ida.jpg 

 

Prometeusz – słynny buntownik, który skradł bogom ogień. 

 

Prometeusz skowany - Peter Paul Rubens  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prometeusz_skowany_(obraz_Petera_Paula_Rubensa) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_and_Hera_on_Mount_Ida.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prometeusz_skowany_(obraz_Petera_Paula_Rubensa)


Apollo – bóg śmierci, ziemi i muzyki słynący z wyjątkowej urody. 

 

Apollo z dwiema muzami" - Pompeo Batoni   https://www.galeriaklasyki.pl/mitologiczne/19106-79440-apollo-z-dwiema-

muzami.html 

Nike – bogini zwycięstwa przedstawiana jako młoda kobieta ze skrzydłami i z 
wieńcem albo z gałązką palmową w ręku. 

 

 

https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Nike 

https://mitologia.fandom.com/pl/wiki/Nike


Demeter – grecka bogini płodności i rolnictwa. 

 

Mit o Demeter i Korze  https://www.starozytnosc.info/mit-o-demeter-i-korze/ 

 

Syzyf – król Koryntu, najchytrzejszy z ludzi. Za swoje liczne sprawki i wtrącanie się 
do boskiego świata został skazany na wieczne wtaczanie pod górę wielkiego głazu, 
który spadał zawsze spod samego szczytu. 

 

 

Syzyf – Tycjan Vecellio  https://pl.painting-planet.com/syzyf-tycjan-vecellio/ 

 

 

https://www.starozytnosc.info/mit-o-demeter-i-korze/
https://pl.painting-planet.com/syzyf-tycjan-vecellio/


Ikar – syn Dedala, zmarły tragicznie z powodu młodzieńczej nieroztropności: lecąc na 
skrzydłach, które zbudował jego ojciec, wzbił się za wysoko, słońce stopiło wosk, 
którym zlepione były pióra i Ikar spadł do morza. 

 

The Flight of Icarus  https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Peter_Gowy 

 

Odys – król Itaki, mąż Penelopy, brał udział w wojnie trojańskiej. Odyseusz słynie ze 
sprytu i odwagi, których liczne dowody dał w trakcie wieloletniego powrotu do domu. 

 

"Odyseusz i syreny" https://brainly.pl/zadanie/48113 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Peter_Gowy


Herakles – syn Zeusa i Alkmeny, ulubiony bohater Greków. Nadludzko silny. Musiał 
wykonać 12 prac, aby odkupić zabójstwo własnej żony. 

 

Herkules walczący z lwem nemejskim- Francisco de Zubaran 

Atena – bogini pokoju i wojny słusznej, uosobienie mądrości (wyskoczyła z głowy 
Zeusa), patronka Aten. 

 

 

Pallas Atena i centaur –Sandro Botticelli 

 



Afrodyta – bogini miłości, opiekunka żeglarzy, małżonka kowala Hefajstosa. 

 

Obraz Williama-Adolpha Bouguereau, Muzeum Orsay  https://lente-magazyn.com/narodziny-afrodyty/ 

 

Hefajstos – bóg kowali i kowal bogów, opiekun rzemiosł, mąż pięknej Afrodyty. 
Wiecznie przebywał w swojej kuźni w Etnie na Sycylii. 

 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Vulkano_(mitologia) 

https://lente-magazyn.com/narodziny-afrodyty/
https://eu.wikipedia.org/wiki/Vulkano_(mitologia)


Czy wiesz ? 

Kto wyskoczył z głowy Zeusa? 
W ten sposób urodziła się córka Zeusa. Ponieważ Zeus odczuwał bóle głowy, 
poprosił o pomoc Hefajstosa i ten rozłupał mu czaszkę – wówczas wyskoczyła z niej 
Atena w pełnej zbroi (bóstwo mądrości). 

Dla kogo Dedal budował labirynt? 
Dla potwora Minotaura, który był synem żony króla Krety Minosa – Pasifae i byka. 

Jak nazywała się żona Odysa? 
Penelopa – jest ona symbolem małżeńskiej wierności. Przez całą tułaczkę 
Odyseusza czekała na niego w Itace i odpędzała zalotników. 

Co to jest Olimp? 
Masyw górski w północnej Grecji, którego najwyższy szczyt był miejscem 
zamieszkania mitologicznych bóstw. 

Dlaczego na kogoś, kto jest zapatrzony w siebie, mówimy Narcyz? 
Od imienia greckiego herosa, który umarł z niespełnionej miłości do samego siebie 
(zachwycony własnym odbiciem w wodzie). Po śmierci został zamieniony w kwiat 
nazwany jego imieniem. 

Co zgubiło Niobe? 
Pycha. Niobe uważała się za lepszą od Latony, ponieważ miała aż siedem córek i 
siedmiu synów, Latona zaś tylko dwoje dzieci. Z zemsty dzieci znieważonej Latony 
(Apollo i Artemida) zabiły strzałami z łuku potomstwo Niobe. Ta z rozpaczy 
skamieniała. 

W którym micie jest mowa o… wymiotowaniu? 
W micie teogonicznym. Kronos połykał swoje dzieci zaraz po ich narodzinach, 
ponieważ bał się, że odbiorą mu władzę. Kiedy urodził się Zeus, Rea podała mężowi 
kamień zawinięty w pieluszki. Kiedy Zeus dorósł, zmusił ojca do zwymiotowania 
rodzeństwa, razem odebrali mu władzę. 

Więcej: 

http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/mitologia 

Jan Parandowski "Mitologia" 

audiobook. Czyta Andrzej Hausner 

https://www.youtube.com/watch?v=5-JBgxGezXs 

Grażyna Szymczyk 

http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/mitologia
https://www.youtube.com/watch?v=5-JBgxGezXs


 

 


