HOMER - „ODYSEJA”
Homer – grecki pieśniarz wędrowny, epik, śpiewak i recytator. Uważa się go
za ojca poezji epickiej. Najstarszy znany z imienia europejski poeta, który
zapewne przejął dziedzictwo długiej i bogatej tradycji ustnej poezji heroicznej.
Do jego dzieł zalicza się eposy: Iliadę i Odyseję.

HOMER
O życiu Homera mało wiedzieli już starożytni (siedem miast toczyło spór o to, które z
nich jest naprawdę jego ojczyzną); antyczne biografie Homera (ich znane wersje
pochodzą z czasów cesarstwa rzymskiego) mają charakter anegdotyczny i zawierają
motywy legendarne (za legendę trzeba uznać nawet uświęcone tradycją wyobrażenie
Homera jako ślepca).
Zestawiając nieliczne wiarygodne świadectwa historyczne (np. Herodot) z wynikami
współczesnych różnorodnych dociekań, uważa się, że Homer żył najprawdopodobniej w
VIII w. p.n.e. w Jonii, w północnej, nadmorskiej części Azji Mniejszej (dzisiejsza
Turcja); mógł pochodzić ze Smyrny lub z wyspy Chios (gdzie w VI w. istniała
korporacja homerydów, uważających się za potomków i dziedziców jego dzieła);
wydaje się zwłaszcza prawdopodobne, że należał do kręgu pieśniarzy-poetów
związanych z dworem władców Troady, którzy wywodzili swój ród od mitycznego
Eneasza (wg XX pieśni Iliady mieli oni, z woli Zeusa, przejąć władanie nad ziemią
trojańską). Możliwe też, że prawdziwa jest wersja o jego śmierci na wyspie Ios.
Istnieją również inne hipotezy wiążące życie i działalność Homera z Beocją; w VIII w.
wprowadzono w Grecji pismo alfabetyczne i zaczęto się nim posługiwać; fakt ten miał

zasadnicze znaczenie dla powstania Iliady i Odysei; można przyjąć, że Homer był
jednym z pierwszych, którzy przekształcili pieśń poetycką, istniejącą dotąd tylko w
chwili recytacji-improwizacji, w poezję utrwalaną pismem, czyli w literaturę. Analiza
Iliady i Odysei pozwala też zauważyć, że pismo umożliwiło stworzenie dużych form
literackich (Iliada ponad 15 tysięcy, Odyseja ponad 12 tysięcy wersów), w których w
jednolity i spójny sposób można było przedstawić wieloletnie i powiązane ze sobą
dzieje wielu ludzi i ludów. Równina trojańska, gdzie Homer zebrał ludy wielu krajów
pod wodzą Agamemnona, władcy Myken, walczące wspólnie o tę samą sprawę, miała moc
budzenia poczucia rzeczywistej wspólnoty Hellenów; epos stał się przy tym skarbnicą
scalającą w jedność to, co było indywidualną tradycją mityczną poszczególnych ludów;
podobnie jest w Odysei — na szlak wędrówek Odysa zostały nanizane lokalne, niekiedy
bardzo dawne mity z całego znanego Grekom basenu M. Śródziemnego.
Arystoteles, pierwszy uczony, który poddał teoretycznej analizie poezję epicką i
dramatyczną, znając prawie całą ówczesną literaturę grecką, widział w dziełach Homera
doskonały przykład twórczości, której naturą i istotą jest artystyczne odtwarzanie
(mimesis) rzeczywistości ludzkiej.

Odyseja i odyseja
Homer, przedstawiając w Odysei losy Odyseusza, sięgnął do mitów, które opisywały
„odyseję” króla Itaki. W powyższym zdaniu użyto tytułu eposu również w znaczeniu
przenośnym, dlatego wyraz ten napisany jest małą literą i w cudzysłowie. Stosujemy go
w znaczeniu: długa i trudna podróż, tułaczka. Właśnie tułaczką można nazwać podróż
greckiego wojownika i jego towarzyszy, ale właśnie jemu udało się zakończyć ją
szczęśliwie.
O dziele
Głównym motywem Odysei są przygody powracającego z Troi do domu króla Itaki,
Odyseusza, jednego z głównych bohaterów greckich w czasie wojny trojańskiej. Akcja
utworu zaczyna się w dziesiątym roku tułaczki Odyseusza i trwa 40 dni. O wszystkich
poprzednich przygodach dowiadujemy się z ust samego bohatera, gdy opowiada on o
swoich przeżyciach na dworze króla Feaków Alkinoosa (księga VIII).
Odyseusz to ta sama postać co Ulisses. Imię Odyseusz jest pochodzenia greckiego,
natomiast Ulisses jest jego łacińską wersją.
Podróż Odyseusza.
- Pobyt u Kirke.
- Odys słucha śpiewu Syren.
- W krainie Lotofagów.

- Towarzysze Odysa zjadają na Trinakii woły boga Heliosa.
- Zdobycie zamieszkanego przez Kikonów miasta Ismaros
- Samotny Odys dociera wyspy nimfy Kalipso.
- Statek Odysa przepływa między Skyllą i Charybdą.
- Odys opowiada Feakom swoją historię.
- Rozmowa z Tejrezjaszem w Hadesie.
- Itaka.
- Walka o Troję.
- Spotkanie z cyklopem Polifemem.
Akcja rozpoczyna się od narady bogów, którzy zlitowali się nad więzionym przez nimfę
Kalipso Odyseuszem i postanowili mu pomóc. Bogini Atena tymczasem udaje się na
Itakę do Telemacha, syna Odyseusza, by skłonić go do podjęcia poszukiwań ojca.
Telemach uzyskuje pomoc w zdobyciu statku od Ateny i wyrusza do Nestora, króla
Pylos. Jednak Nestor niewiele wie na temat Odyseusza. Z Pylos Telemach wyrusza z
synem Nestora do Menelaosa do Lakedajmonu. Od króla Sparty dowiaduje się, że
ojciec żyje na wyspie nimfy Kalipso. W Itace zalotnicy dowiedzieli się już o podróży
Telemacha i postanawiają przygotować zasadzkę, aby się go pozbyć. Tymczasem
Hermes przybywa z rozkazem bogów do Kalipso, która niechętnie oznajmia
Odyseuszowi, że jest wolny. Odyseusz buduje tratwę i spuszcza ją na morze. Po
siedemnastu dniach i przeżyciu ciężkiej burzy, rozpętanej przez Posejdona, zostaje
wyrzucony na brzeg wyspy Feaków. Rankiem nad brzeg morza przybywa królewna
Nauzykaa. Odys wynurza się z zarośli i prosi ją o pomoc. Nauzykaa odziewa bohatera i
zaprasza do bajkowego pałacu swego ojca Alkinoosa. Na dworze Odyseusz zostaje
przyjęty bardzo serdecznie. Opowiada swe dzieje, ukrywając na razie imię. Potem
przedstawia się Feakom i relacjonuje swe dotychczasowe przygody. Feakowie
obdarowują Odysa kosztownościami i odwożą go na Itakę. Bohater budzi się i nie
poznaje ojczystej ziemi. Dopiero Atena przekonuje go, że to Itaka. Odys ukrywa dary
Feaków w pieczarze i przemieniony przez Atenę w okrytego łachmanami żebraka udaje
się do chaty pasterza Eumajosa. Zostaje serdecznie przyjęty, ale nie ujawnia, kim
jest.
Z polecenia Ateny wraca ze Sparty Telemach, unikając zasadzki zalotników. W chacie
Eumajosa dochodzi do spotkania ojca z synem i rozpoznania. Następnie obaj planują,
jak pozbyć się z domu intruzów. Telemach wraca do pałacu i wita się z matką. Na drugi
dzień przybywają tam Odys-żebrak z Eumajosem. Poznaje bohatera jedynie stary pies
Argos. Zalotnicy obrzucają żebraka obelgami, lżą go też dawni słudzy. Dopiero
wieczorem, po wyjściu zalotników, Odys rozmawia z Penelopą, ale nie daje się jeszcze
rozpoznać. Litując się nad żebrakiem, Penelopa wzywa starą służącą Eurykleję, by
umyła przybyszowi nogi. Staruszka poznaje Odysa po bliźnie na nodze. Odyseusz
nakazuje jej jednak zachowanie tajemnicy. Następnego dnia Penelopa urządza zawody
łucznicze, które zadecydują o wyborze przez nią męża. Odyseusz bez wysiłku napina
cięciwę - strzała przeszywa otwory dwunastu toporów. Kolejna zabija jednego z

zalotników. Odys ujawnia, kim jest. Rozpoczyna się rzeź, giną wszyscy zalotnicy.
Służące, które żyły z nimi, zostają powieszone. Odys ogniem i siarką wykadza megaron,
czyli główną salę w pałacu. Wtedy dopiero, wykąpany i odmieniony przez Atenę, staje
przed żoną, witającą go z radością. Rano Odys odwiedza ojca, Laertesa, by naradzić
się z nim, jak uniknąć zemsty rodzin pomordowanych. Na agorze zebrali się już ich
zwolennicy i zanosi się na śmiertelny bój. Wtedy zjawia się Atena i kładzie kres
waśniom, wzywając do pojednania.
Odyseusz i jego towarzysze oślepiają Polifema

Grecka waza przedstawiająca Odyseusza i Syreny

Hermes nakazuje Kalipso uwolnić Odyseusza

Krajobraz z Ulissesem opuszczającym krainę Feaków

ZNACZENIE LITERATURY W WYCHOWANIU GREKÓW
W starożytnej Grecji poezja określała podstawy światopoglądu i wierzeń religijnych.
Oprócz Homera dużą rolę w wychowaniu odgrywały dzieła Hezjoda, który był autorem
Prac i dni. Utwór ten opowiadał o trudzie rolnika i przekazywał wiele ogólnych prawd
moralnych. Bardzo popularni byli tzw. lirycy archaiczni – Alkajos i Safona z Lesbos,
Teognis z Megary, Pindar z Teb. W swoich wierszach poruszali tematy polityczne,

miłosne, zajmowali się problemem moralności. Grecy urządzali tzw. sympozjony,
podczas których dyskutowano, popijano wino oraz słuchano utworów poetyckich.
W literaturze greckiej ważne miejsce zajmuje historiografia, której narodziny datuje
się na V w. p.n.e. Pisarstwem historycznym zajmowali się m.in. Herodot (zwany "ojcem
historiografii", autor historii wojen grecko - perskich) oraz Tukidydes (dowódca
ateński w wojnie peloponeskiej, autor ośmiu ksiąg opowiadających o tej właśnie
wojnie).

Herodot
Herodot wierzył w boską sprawiedliwość i twierdził, że dobre czyny są nagradzane, a
za złe trzeba ponieść karę. Znany jest też z powiedzenia: Nie leczy się zła złem.
Tukidydes natomiast uważał, że to ludzie, nie bogowie, kierują historią: Wszystkie
wydarzenia historyczne są wyłącznie wynikiem działania ludzi. Postępują oni zgodnie ze
swoją naturą, czyli kierują się własnym interesem i w rezultacie zwycięża siła, a nie
dobro i uczciwość. Historyk ten jest autorem wielu złotych myśli, np. Żadna władza nie
jest lubiana przez ludzi oraz Zmarłego każdy przywykł chwalić; dlatego mimo
największych waszych wysiłków ludzie nigdy nie uznają was za równych zmarłym, lecz
zawsze za trochę gorszych. Bo za żyjącymi, ponieważ mają rywali, idzie zawiść,
zmarłych natomiast, którzy nikomu nie przeszkadzają, życzliwie się ocenia i czci.
Obydwaj historycy brali aktywny udział w życiu politycznym, ale ze swoich
doświadczeń wyciągali odmienne wnioski. Herodot chciał ocalić od zapomnienia wielkie
czyny Hellenów i barbarzyńców, Tukidydes natomiast chciał, aby ludzie uczyli się na
błędach przeszłości.
Starożytni mieli niezachwianą wiarę w nieśmiertelność Homera. Jeden z nich mówił, że
jego sława trwać będzie, „póki strumienie płynąć i drzewa się zielenić”. I dziś te słowa
można powtórzyć.

PREZENTACJA W GRECKIEJ SZKOLE
Grecy zrobili prezentację na temat Homera i „Odysei” w bardzo ciekawy sposób.
Zaprezentowali dzieło i przedstawili tułaczkę Odyseusza, a następnie podzielili nas na
niewielkie grupy i zlecili narysowanie dowolnego momentu z całego dzieła. Na
narysowanie nie mieliśmy wiele czasu, ale wszyscy zdążyli zrobić to, co chcieli. Gdy
wszystkie grupy skończyły swoje prace przyszedł czas na pokazanie i opowiedzenie o

wynikach swojej współpracy.

