
Starożytność
• „Mitologia” Jana Parandowskiego
• „Iliada” Homera
• ”Antygona” Sofoklesa
• Horacy



Starożytność – wymagania egzaminacyjne

W zakresie lektur:

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona; Horacy – wybrane utwory;

Podstawa programowa – zdający:

rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność […];

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym epos, tragedię antyczną;

interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;

rozpoznaje w tekstach literackich: […] komizm, tragizm, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;

rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi,
historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i 
antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych; 

określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; rozumie pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu 
odbioru dzieła;

charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;



Starożytność – cechy epoki

Od IV tysiąclecia (pismo klinowe) p.n.e. do V w. n.e. (upadek Cesarstwa 
Zachodniorzymskiego). 
Podstawa refleksji to rozwój cywilizacji greckiej, rzymskiej i 
judaistycznej [kultura basenu Morza Śródziemnego];
Demokracja, filozofia, teatr, literatura, okres klasyczny w sztuce, 
politeizm, monoteizm, olimpiady, prawo rzymskie.



Klasycyzm

1. Harmonia, równowaga, spokój, proporcjonalność, piękno, prostota 
– cechy sztuki klasycznej.

2. Miejsca realizacji – architektura, rzeźba, malarstwo. 

Classicus – doskonały, pierwszorzędny

Partenon Wenus z Milo

Wpływy klasycyzmu 
znajdziemy w renesansie, 
oświeceniu i w poezji XX 
wieku [Herbert, 
Rymkiewicz]



„Mitologia” Jana 
Parandowskiego (Grecja)
MIT – opowieść fabularna o charakterze 
symbolicznym o tematyce dotyczącej wierzeń 
starożytnych. Mit ma objaśniać funkcjonowanie 
świata i uzasadniać rzeczy niezrozumiałe. 

Znaczenie słowa „mit” może być także 
nacechowane negatywnie – coś, co jest fałszywe, 
nieprawdziwe. 

MITOLOGIA – ZBIÓR MITÓW



Mity, które powinieneś znać

Mit o stworzeniu świata [„Narodziny świata”]
Mit o Prometeuszu, Syzyfie, Narcyzie 
Mit o Demeter i Korze
Mit o Tezeuszu i Ariadnie
Mit o Heraklesie
Mit o wojnie trojańskiej
Mity tebańskie
Mit o podróżach Odyseusza



Herosi, bogowie

1. Orfeusz i Eurydyka – mit o wielkiej miłości, która zwycięża śmierć –
Orfeusz, wielki śpiewak, udał się do zaświatów po zmarłą ukochaną i 
chciał ją wyprowadzić stamtąd.

2. Narcyz i Echo – nieszczęśliwie zakochana Echo spowodowała, że 
Afrodyta rzuciła urok na Narcyza, który zakochał się w swoim 
odbiciu.

3. Perseusz i Andromeda – bohaterski Perseusz uwolnił Andromedę 
złożoną w ofierze i ożenił się z nią.



Herosi

1. Herakles – najsilniejszy człowiek starożytności, bohater 12 prac.
2. Prometeusz – oszukał bogów, ofiarując im fałszywą ofiarę, 

wykradając ogień z Olimpu, za co został przykuty do skały – symbol 
poświęcenia dla ludzkości i buntu przeciwko bogom.

3. Perseusz – pokonał Meduzę.
4. Tezeusz – uczestnik wyprawy po złote runo i wybawca Krety (zabił 

Minotaura)
5. Achilles – nieśmiertelny wojownik, decydujący o losach wojny 

trojańskiej. 



Bogowie greccy

Afrodyta (Wenus) – bogini miłości i piękna
Artemida (Diana) – bogini lasów, łowów
Atena (Minerwa) – bogini mądrości i sporów
Hermes (Merkury) – bóg sprytu, złodziei, boski posłaniec 
Zeus (Jowisz) – król bogów
Posejdon (Neptun) – pan mórz i oceanów
Hades (Pluton) – pan podziemi
Dionizos (Bachus) – bóg ziemi i wina, sztuki
Ares (Mars) – bóg wojny



Inni

1. Parki – Mojry – prządki nici ludzkiego żywota.
2. Pandora – otworzyła puszkę z nieszczęściami.
3. Hekate – bogini gwałtownej śmierci.
4. Amazonki – mityczne wojowniczki.
5. Kora – żona władcy Hadesu.
6. Amor i Psyche – zakochani wbrew pragnieniom Afrodyty.
7. Trzy Gracje – nimfy uosabiające wdzięk i piękno.
8. Tanatos – bóg śmierci; Hypnos – bóg snu.



Mit o stworzeniu świata wg mitów greckich i Biblii

BIBLIA MITOLOGIA GRECKA

ciemność, „bezmiar wód”, Bóg; CO JEST NA POCZĄTKU? chaos

Bóg - słowo SPOSÓB STWARZANIA Z chaosu wyłania się stopniowo świat i 
bogowie;

Bóg (monoteizm) GŁÓWNE BÓSTWA Gaja i Uranos, Kronos i Reja, Zeus 
(politeizm);

Pobyt człowieka w Ogrodzie, gdzie nie 
było grzechu pierworodnego;

RAJ/ ZŁOTY WIEK Okres panowania Kronosa – ziemia 
sama rodziła pożywienie, bez 
interwencji ludzi; wieczna młodość;

Człowiek ulepiony z Ziemi z Ogrodu. STWORZENIE CZŁOWIEKA Prometeusz ulepił ludzi z gliny i łez.



Mity tebańskie

Mit o porwaniu Europy przez 
Zeusa

Mit o Kadmosie i zębach 
smoka Mit o Akteonie

Mit o Niobe Mit o Edypie i Jokaście Mit o 
Antygonie

Bracia Antygony stoczyli wojnę, w której polegli obaj. 
Jednemu wuj Kreon odmówił pochówku. Antygona 
pochowała brata, ignorując gniew Kreona i poniosła 
karę śmierci.



Sofokles -
Antygona



Antygona

• Antygona – córka Edypa i Jokasty, narzeczona Hajmona, miała trójkę 
rodzeństwa, pochodziła z objętego klątwą rodu Labdakidów, tytułowa 
bohaterka dramatu Sofoklesa
• Ismena – siostra Antygony
• Kreon – władca Teb (po Edypie), brat Jokasty, wuj Antygony
• Tejrezjasz (Tyrezjasz) – niewidomy wróżbita, nieomylny
• Eurydyka – żona Kreona, matka Hajmona
• Hajmon – syn Kreona, narzeczony Antygony



Antygona

Prologos, Parodos – wprowadzenie w historię: dwaj bracia giną w bratobójczej wojnie. Antygona chce równego 
traktowania obu i sprawiedliwego pochówku. Ismena rozważa inne opcje.

E1 – Kreon zakazuje pochówku Polinejkesa. Po chwili 
słyszy, że Polinejkesa ktoś pochował.

S1 – hymn na cześć rozumu i rozsądku w sprawowaniu 
władzy

E2 – Antygona przyznaje się do pochowania 
Polinejkesa, oczyszcza z zarzutów Ismenę

S2 – lament nad losem dotykającym rodzinę Edypa

E3 – spór Hajmona z ojcem, Kreon nie chce ustapić
synowi. Decyzja o zamurowaniu Antygony

S3 – hymn na cześć Erosa – patrona miłości Antygony i 
Hajmona

E4 – lament Antygony przed śmiercią S4 – opłakiwanie innych, którzy zginęli jak Antygona

E5 – Tyrezjasz przekonuje Kreona, że źle postępuje. 
Kreon chce pogodzić się z Antygoną.

S5 - modlitwa do Dionizosa, partona Teb

Exodos – informacja o śmierci Antygony, Hajmona i Eurydyki. Rozpacz Kreona.



Mity trojańskie
Jabłko dla 
najpiękniejszej na 
weselu Peleusa i 
Tetydy

Parys wydalony z 
Troi – zła wróżba

Parys porywa Helenę 
ze Sparty

Wojna! Gniew Achillesa
Pojedynek Hektora i 
Achillesa

Śmierć Achillesa Koń trojański i 
upadek Troi



Homer - Iliada

Bohaterowie: 
• Helena – najpiękniejsza kobieta świata, żona Menelaosa
• Achilles - syn Peleusa i Tetydy
• Agamemnon - król Argos i Myken, brat Menelaosa
• Nestor - doświadczony wojownik
• Odyseusz - z Itaki, dowodził dwunastu okrętom
• Menelaos - król Sparty, to jemu porwano żonę
• Priam - stary król Troi
• Parys - syn Priama, przez niego Troja spłonęła
• Hektor - syn Priama, najdzielniejszy wojownik trojański, walczył o swoją rodzinę i ojczyznę.
• Kasandra – córka Priama, wieszczka



Iliada

Gatunek: epos (epopeja) w 12 księgach

Tytuł – od nazwy Troi (Ilion)

Inwokacja, porównanie homeryckie, 
patos, heroizm

Akcja „Iliady” to ostatni rok wojny 
trojańskiej – 50 dni.

Plan realistyczny – wojny bohaterów 
ludzkich
Plan fantastyczny – walka bogów 



Horacy –
„Wybudowałem 
pomnik”

Treść: Poeta twierdzi, że to, co po sobie 
zostawi [swoje dzieła] są trwalsze, niż 
dokonania cywilizacyjne innego 
rodzaju. Triumf słowa nad materią. 
Nieśmiertelność sławy.
Non omnis moriar – nie wszystek umrę

Exegi monumentum aere perennius –
wybudowałem pomnik trwalszy niż ze 
spiżu



Chimeryczny nastrój
Jabłko niezgody

Koń trojański
Koszula Dejaniry

Męki Tantala
Nić Ariadny

Olimpijski spokój
Paniczny strach
Pięta Achillesa
Powrót do Itaki

Puszka Pandory
Róg obfitości

Stajnia Augiasza
Syzyfowa praca

Tytaniczny wysiłek
Woda letejska

Ikarowy lot
Strzała Erosa

Złote runo

Frazeologizmy mitologiczne

















Tematy do matury ustnej
Jan Parandowski „Mitologia”
1. Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z Mitologii Jana Parandowskiego. 

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
2. Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z Mitologii Jana Parandowskiego. W 

swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z Mitologii Jana 

Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
4. Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z Mitologii Jana Parandowskiego. 

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W 

swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
6. Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej 

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
7. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z Mitologii

Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
8. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej 

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
9. Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi 

uwzględnij również wybrany kontekst.



Tematy do matury ustnej
Homer „Iliada” 
1. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów 

Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
2. Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na 

podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 
kontekst. 

3. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady 
Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles „Antygona”
1. Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej 

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
2. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi 

uwzględnij również wybrany kontekst. 
3. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie Antygony

Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.


