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Czas powstania: 
VIII wiek p.n.e. 
Epoka: 
starożytność 
Gatunek literacki: 
epos bohaterski 
Rodzaj literacki: 
epika 
 

Czas akcji: 10 lat po 
zakończeniu wojny 
trojańskiej; ostatnich 40 
dni tułaczki 
Miejsce akcji: Scheria - 
wyspa Feaków, pobyt na 
dworze króla Alkinoosa; 
tułaczka po Morzu 
Śródziemnyym 
 
Najkrócej rzecz ujmując, 
retrospektywna 
opowieść o tułaczce 
Odyseusza 
 

ODYSEJA Ramowy plan wydarzeń  
w punktach 

1. Podróż Telemacha do Pylos  
i Sparty w poszukiwaniu wieści o ojcu 
(piesni I - IV) 

2. Odyseusz przebywa 7 lat na wyspie 
Ogigii u Kalipso (pieśń V)  

3. Homer opowiada o przygodach 
głównego bohatera  od momentu 
wypłynięcie z wyspy Kalipso do 
chwili przybycia do Feaków (pieśni V-
VIII) 

4. Odyseusz opowiada o pierwszych 3 
latach wędrówki na dworze króla 
Feaków Alkinoosa od chwili gdy 
wypłynął z Troi aż do przybycia na 
wyspę Ogigę (pieśń IX  XII  

5. Wydarzenia na Itace i zemsta na 
zalotnikach (pieśń XIII - XXIV) 

Motywy 

tułaczka 
życie 

wierność 

Bohaterowie 

Odyseusz – pomysłowy i przebiegły 

Penelopa – wierna żona, 20 lat czekała na Odysa 

Telemach – syn Odysa 

Feakowie – Alkinoos i jego córka Namuzykae – goszczą Odysa na Sheri 

Spotkani w podróżach –  
Kikonowie – mieszkańcy Tracji, sprzymierzeńcy Trojan, Odys pustoszy ich gród 
Lotofagowie - lud żywiący się owocami lotosu  
Cyklopi - olbrzymy, jednego z nich, Polifema (syna boga mórz Posejdona), 
Odyseusz oślepił.  
Za ten czyn Posejdon go prześladował 
Lajstrygonowie- ludożercy 
Eol- władca wiatrów 
Kirke -czarodziejka, zamieniła towarzyszy Odyseusza w świnie 

Potwory – Syreny - wabią żeglarzy śpiewem, Scylla i Charybda - ogromne potwory morskie, mieszkały po dwóch stronach wysokiego przesmyku, zabijały żeglarzy. 
Kalipso - nimfa, władczyni wyspy Ogigii (gr. stygia - wyspa śmierci), zakochana w Odyseuszu, któremu pozwoliła odpłynąć dopiero na wyraźny rozkaz Zeusa 

Muzo! Męża wyśpiewaj, co święty gród Troi 
Zburzywszy, długo błądził i w tułaczce swojej 
Siła różnych miast widział, poznał tylu ludów 
Zwyczaje, a co przygód doświadczył i trudów! 
A co strapień na morzach, gdy przyszło za 
siebie 
Lub za swe towarzysze stawić się w potrzebie, 
By im powrót zapewnić! Nad siły on robił, 
Lecz druhów nie ocalił: każdy z nich się dobił 
Sam, głupstwem własnym. 

Homer, Odyseja, inwokacja 


