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po czym zasnęli. Nad ranem zostali napadnięci 
przez Kikonów przybyłych tubylcom z pomocą. 
W czasie bitwy Odyseusz stracił 72 ludzi, po sze-
ściu z każdego okrętu. 

Statki wypłynęły na morze, 
które było niespokojne, wiał 
silny wiatr i panowała gęsta 

mgła. Po dwóch dniach odpoczynku w przystani 
Grecy płynęli na południowy zachód. Nieprzyjazne 
wiatry miotały nimi przez dziesięć dni, w końcu 
Odyseusz i jego towarzysze przybyli do nieznanej 
krainy. Zrobili zapas wody i przygotowali posiłek. 
Odys wysłał dwóch ludzi, by rozpoznali teren, po-
zostałym nie pozwolił się oddalać. Wysłannicy 
spotkali rdzennych mieszkańców wyspy i zostali 
przez nich nakarmieni lotosem, zielem niezwy-
kłym i niebezpiecznym. Kto go spróbował, tra-
cił pamięć i pragnął już tylko na zawsze pozostać 
w kraju Lotofagów, czyli ludzi jedzących lotosy. 
Król Itaki związał i przykuł do ławy wioślarskiej 
dwóch towarzyszy, którzy skosztowali lotosu, i po-
płynął dalej.

Przybyli do nieznanej wyspy, 
na której były piękne łąki i gaje, 
a ponieważ na wzgórzach bie-
gały niezrażone widokiem ludzi 

kozy, towarzysze Odyseusza upolowali kilka z nich 
i najedli się wreszcie do syta. Król Itaki ujrzał ze 
szczytu góry znajdującą się nieopodal kolejną 
wyspę. Po unoszącym się dymie wnioskował, że 

DOTARCIE 
DO PIęKNEJ 

WYSPY

W KRAJU
LOTOfAGóW
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była zamieszkana, więc postanowił się tam udać. 
Wziął kilkunastu towarzyszy, pozostałe okręty 
miały czekać w przystani. Płynąc wzdłuż wybrze-
ża, zauważył dziwną pieczarę zbudowaną z potęż-
nych głazów i pni drzew. Ukrył okręt wśród skał, 
wziął spory bukłak wina i kazał iść za sobą dwuna-
stu swoim ludziom. 

W dziwnej pieczarze były 
kosze z serami, sagany z mle-
kiem, a za ogrodzeniem stały 

koźlęta i baranki. Towarzysze Odyseusza zapro-
ponowali, by zabrać, co się da, i uciekać, jednak 
Odyseusz ich nie posłuchał. Wieczorem wrócił 
gospodarz. Gdy wojownicy spod Troi zobaczyli 
wielkoluda z jednym okiem na czole, domyślili 
się, że jest Kiklopem, a ujrzawszy, z jaką siłą rzu-
cił przyniesiony na ramionach ogromny pęk drzew, 
schowali się ze strachu w kątach dziwnego domo-
stwa. Potwór zasunął wejście do pieczary ogrom-
nym głazem, wydoił kozy, owce i rozpalił ogień. 
Wtedy zauważył Odyseusza i jego towarzyszy. 
Król Itaki wyjaśnił, że wraca spod Troi i prosi 
o gościnę, jednak olbrzym w odpowiedzi chwy-
cił dwóch ludzi Odyseusza i na jego oczach ich 
zjadł. Kolejnych dwóch pochłonął na drugi dzień 
na śniadanie, a potem jeszcze dwóch na kolację. Po 
wieczerzy władca Itaki poczęstował Polifema, bo 
tak nazywał się gospodarz pieczary, winem, któ-
re bardzo smakowało olbrzymowi. Kiklop pił jedną 
czarę po drugiej i coraz bardziej pijany zapewniał 
Odyseusza, który przedstawił się jako Nikt, że 

W PIECZARZE
POLIfEmA

Od Kikonów do Kiklopów
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Czas i miejsce zdarzeń
Czas

Wydarzenia rozgrywają się przez dziesięć lat od za-
kończenia wojny trojańskiej:
Po zburzeniu Troi nadszedł wreszcie dla greckich 
wojsk upragniony dzień powrotu (s. 9). 
Narrator często dokładnie określa, jak długo pły-
nęły okręty: 
Ledwo się wydobyli z tych wirów, dostali się pod 
nową wieję, która miotała nimi przez dziesięć dni 
[…] (s. 10).
Dziewięć dni i dziewięć nocy żeglowano w spokoju 
(s. 15).
Dopiero na siódmy dzień ujrzeli ląd (s. 16).
Bohaterowie wiele dni wędrowali po morzu, ale 
także podczas tułaczki zatrzymywali się na dłuższy 
czas na nieznanych lądach, np.:
– u króla wiatrów Eola: Pełen miesiąc spędził Ody-

seusz na tej wyspie (s. 15).
– u czarodziejki Kirke: Okrągły rok minął im na 

codziennym ucztowaniu […] (s. 20). 
– na wyspie boga Słońce: Sześć dni ucztowali, jak-

by ich sam bóg zaprosił na biesiadę. Siódmego 
dnia objęła niebo promienna pogoda (s. 26). 

– u boginki Kalipso: Mijały miesiące, lata (s. 28). 
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homeryckimi, np. Jak dzieciom radosne jawi się 
życie ojca, który, nawiedzony przez lutego demo-
na, leżał w chorobie, wśród srogich bólów niknąc 
powoli, aż bogowie nagle uwolnili go od cierpień – 
z taką radością Odys zobaczył ziemię i las i płynął, 
żeby jak najprędzej stopą dotknąć lądu (s. 38).
Utwór Parandowskiego zawiera liczne opisy, 
np. opis pieczary Polifema (s. 11), zamku Kirke 
(s. 19), wyspy Ogigii (s. 27-28), pałacu Alkinoosa 
(s. 44- 45). 

Problematyka
I "Przygody Odyseusza" Parandowskiego 
a "Odyseja" homera 
Przygody Odyseusza to streszczenie prozą Odysei 
Homera. Oryginał pisany jest wierszem i składa 
się z 24 rozdziałów. Parandowski opowiada o wy-
darzeniach w porządku chronologicznym, inaczej 
jest w Odysei: w I pieśni główny bohater znajduje 
się na wyspie Ogigii u boginki Kalipso. Wszystkie 
przygody – oprócz pobytu u Feaków – ma już za 
sobą, opowie o nich królowi Alkinoosowi i jego 
gościom po turnieju zorganizowanym na feackim 
dworze. Układ treści w eposie Homera jest nastę-
pujący:
•● rozdziały I-IV (nazywane Telemachią) – opo-

wieść o Telemachu (to, co Parandowski za-
mieszcza w rozdziale Dom bez pana)
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