
 

Mitologia w poezji 

 
Elihu Vedder:Plejady, obraz olejny na płótnie, 1885, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork 

 

Mit o Plejadach miał swoje odzwierciedlenie 

w muzyce oraz literaturze. 

Plejady to siedem znanych z mitologii greckiej nimf, uchodzących za córki tytana Atlasa, który 
na swych barkach na rozkaz Zeusa dźwigał sklepienie niebieskie, i Okeanidy Plejone (lub 
Okeanidy Ajtry), czczonej jako opiekunka żeglarzy. Zgodnie z wolą Zeusa, siostry zostały 
umieszczone na nieboskłonie, dzięki czemu zyskały nieśmiertelność. Wszystkie były żonami 
bogów, wszystkie urodziły sławnych synów, a po chwalebnym życiu przeszły na sklepienie 
niebieskie, gdzie swoim zjawieniem się w maju zapowiadają wiosnę i czas bezpiecznej 
żeglugi. 

Mitologia grecka 
Mityczne Plejady to siedem sióstr:  Maia, Alcyone,  Asterope, Celaeno, Tajgete, Elektra,  
Merope. 

W cyklu powieściowym „Siedem sióstr” losy tytułowych bohaterek są oparte głównie na 
mitologii greckiej, ale na całym świecie istnieje wiele wersji tego samego mitu. 

Swoją popularność Plejady jako konstelacja zawdzięczają głównie temu, że można je 
swobodnie podziwiać nawet nieuzbrojonym okiem i to z każdego miejsca na Ziemi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elihu_Vedder
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_olejne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


Prometeusz – Leopold Staff 

Wstawszy raz lewą nogą z łóżka Jowisz 

srogi 

Zwołał na zgromadzenie olimpijskie bogi 

I rzekł: "Mam tego dosyć! Niech Herkules 

rusza 

I wyzwoli natychmiast z pęt Prometeusza, 

Bo czy się wam podoba to, czy nie podoba 

Obrzydła mi już tego pyszałka wątroba 

I ten orzeł, co mu ją wieczyście wyżera, 

I łańcuchy, i dzikie skały, et caetera". 

I poszedł, aby rozkuć go, Herkules z młotem, 

Lecz Prometeusz na to: "Ani mowy o tem, 

Nie tykaj kajdan, nich ci się nawet nie marzy! 

Czy nie widzisz, jak mi z tym Kaukazem do 

twarzy?" 

 

Apollo i Marsjasz (frag.)- Zbigniew Herbert 

 

Właściwy pojedynek Apollona z Marsjaszem (słuch absolutny kontra ogromna skala)  

odbywa się pod wieczór gdy jak już wiemy  

sędziowie przyznali zwycięstwo bogu  

 

mocno przywiązany do drzewa  

dokładnie odarty ze skóry  

Marsjasz krzyczy zanim krzyk jego dojdzie  

do jego wysokich uszu wypoczywa w cieniu tego krzyku  

 

teraz do chóru przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza  

w zasadzie to samo a tylko głębsze z dodatkiem rdzy  

 

to już jest ponad wytrzymałość  boga o nerwach z tworzyw sztucznych  

 

żwirową aleją wysadzaną bukszpanem odchodzi zwycięzca  

zastanawiając się czy z wycia Marsjasza nie powstanie z czasem  

nowa gałąź sztuki - powiedzmy - konkretnej  

 

nagle pod nogi upada mu skamieniały słowik odwraca głowę  

i widzi że drzewo do którego przywiązany był Marsjasz  

jest siwe .zupełnie. 

 

HTTPS://WWW.STAROZYTNOSC.INFO/MIT-O-PROMETEUSZU/ 

 

https://www.starozytnosc.info/mit-o-prometeuszu/


Nike – Maria Pawlikowska - Jasnorzewska 

Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki, 
 
o miłości nieuciszona! 
 
Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jadnakim 
 
wyciągając odcięte ramiona... 
 

Syzyf - Mariusz Parlicki 

Syzyf na górę toczy głaz, 

już nie wiadomo który raz, 

bo tuż przed szczytem robi bęc, 

kamień się stacza w dół mu, więc 

Syzyf na górę toczy głaz, 

już nie wiadomo który raz, 

bo tuż przed szczytem robi bęc, 

kamień się stacza w dół mu, więc... 

https://parlicki.pl/trzy-wierszyki-o-syzyfie-i-
syzyfowej-pracy 

Syzyfa takżem widział, i to w strasznych 
mękach; 
Ogromną bryłę skały dźwigał on na rękach 
I wtaczał ją na górę z mordęgą niemałą, 
Podsadzając się pod nią, a gdy się zdawało, 
Że ją wtoczył już na szczyt, skręcała się skała 
I z łoskotem piorunu znów na dół spadała, 
A on znów ją pod górę wtaczał. Krwawym potem 
Członki jego okryte, twarz kurzem i błotem. 

Źródło: Homer, Odyseja, ks. XI, w. 593–603, przeł. Lucjan Siemieński 

 

 

 

 

https://parlicki.pl/trzy-wierszyki-o-syzyfie-i-syzyfowej-pracy
https://parlicki.pl/trzy-wierszyki-o-syzyfie-i-syzyfowej-pracy


O syzyfowej pracy na wesoło 

http://szuflada.net/syzyf-i-jego-praca/ 
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