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Zuzia Pisera, IIIc 

Wspomnienia Odyseusza 

 Mówią, że wojna to świetny interes. Ciekawa teoria, tylko że ja na wojnie 

nie zyskałem nic. Ruszyłem do Ilionu na pomoc Helenie, zostawiając w domu 

Penelopę. Myślałem, że czekające mnie walki to najgorsze, co wkrótce miał 

przynieśd los. Głupi, ślepy, szczęśliwy człowiek! Prawda, że matką wynalazku 

jest potrzeba: opracowałem plan wygrania wojny, gdy chciałem ją zakooczyd. 

Koo – dar – pułapka zadziałał zgodnie z przewidywaniami, a ja, wraz z innymi 

Grekami, wycofałem się z Troi. 

 W drodze do Itaki zerwał się gwałtowny sztorm i oddzielił moją flotę od 

pozostałych okrętów, rzucając ją do Tracji, na wyspę Ismaros. Załoga 

doszczętnie ją złupiła, pozostawiając przy życiu jedynie kapłana, a i jego 

by nie oszczędziła, gdyby nie wykupił się winem. Kiedy ruszyliśmy na pełne 

morze, coś poszło nie tak, jak powinno, i wylądowaliśmy na wyspie 

zamieszkanej przez roślinożerców. Wydaje się, że to nie tragedia, ale kiedy 

okazuje się, że  roślinne delicje powodują amnezję u waszych podannych, 

sprawa nabiera rumieoców. Na szczęście nie byłem łakomy i, zachowawszy 

czysty umysł, zagoniłem wszystkich na pokład.  

 Taki już mój los, że następna wyspa, jaką odwiedziliśmy, mogła należed 

wyłącznie  do ludożerców. I to cyklopów. W takiej chwili wybiera się tylko 

między większym a jeszcze większym złem. Schowaliśmy się w jaskini cyklopa 

Polifema. Był pasterzem i liczyliśmy na gościnę. No i ugościł nas. Wybornie! 

Z części zrobił sobie ucztę, a resztę zaprosił na deser. Wielki jak brzoza, a… 

Słowem, wykorzystałem jego przechwałki, z których wynikało jasno, że pokona 

go tylko „nikt”. Na moment zatem stałem się Nikim i oślepiłem drania (dobrze, 

że miał tylko jedno oko, bo drugiego bym chyba nie przypalił, strasznie 

cuchnęło). Ze względu na wciąż sprawny węch Polifema musieliśmy 

wykorzystad do ucieczki jego trzodę. Każdy z nas przywiązał się do brzucha 

wydzielającej silną woo kozy i udał się z nią na pastwisko. Do dziś uważam, że to 

było genialne posunięcie z mojej strony.  

 Po tygodniach żeglugi dotarliśmy na dwór króla Eola. Rzeczywiście mają 

tam ładną muzykę. Król to porządny człowiek i postanowił mi pomóc, dając wór 

z uwięzionymi wiatrami, które na wolności mogłyby pokrzyżowad moje plany 
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powrotu do domu.  Odpłynąłem spokojny i nareszcie ujrzałem na widnokręgu 

Itakę. Wówczas moi poddani popisali się wiekopomną głupotą i otworzyli wór, 

wypuszczając z niego eolskie bestie. W moim odczuciu było to dokonanie na 

miarę Pandory. Zostaliśmy zdmuchnięci wprost na wyspę króla wiatrów. 

Rozgniewał się na nas i nie mogłem już liczyd na jego wsparcie. Odpłynęliśmy 

tylko po to, by zbliżyd się do lądu Lajstrygonów i stracid za ich sprawą wszystkie 

okręty. Wszystkie prócz jednego.  

 Błąkając się nieszczęśliwie po nieznanych wodach, trafiliśmy na ląd 

czarodziejki Kirke. Wykazała się ona, jak na kobietę przystało, większą 

pomysłowością niż nasi poprzedni prześladowcy i zamieniła moich rozbitków 

w wieprze. Ja oparłem się temu czarowi i stokrotnie na tym zyskałem. 

Cieszyłem się u niej wieloma względami, a na koniec wspaniałomyślnie 

odczarowała moją załogę, dając nam jak najlepsze widoki na dalszą podróż. Na 

początek udałem się do świata umarłych, by uzyskad od zmarłego wieszcza 

przepowiednię przyszłości (po tym, co przeszedłem, miałem dośd 

niespodzianek). Stamtąd znów zagościliśmy u czarodziejki i podążyliśmy dalej. 

Przygodą, z jaką przyszło nam się następnie zmierzyd, był syreni śpiew. Idąc za 

radą Kirke, kazałem wszystkim zatkad uszy, a mnie samego związad. Chyba 

chcieli odkupid winy za otworzenie worka , bo spętali mnie przykładnie…  

 Kiedy kuszące zagrożenie minęło, wróciliśmy do codzienności. 

Zniechęcenie i choroby, głównie psychiczne, panoszyły się na statku jak szczury 

(te prawdziwe już dawno uciekły). Aby nie zaczęła nam do tego doskwierad 

nuda, Fortuna, kolejna wspaniałomyślna kobieta, postawiła na naszej drodze 

cieśninę Scylli i Charybdy. Żarłoczne, przebrzydłe kreatury! Jedna zje statek, 

druga tylko sześciu ludzi. Albo zginą wszyscy, albo sześciu pechowców. Zresztą 

w naszym przypadku nie było do kooca pewne, czy większe szczęście mają 

ci, którzy przeżywają, czy ci, którzy giną. Dylematu nie rozstrzygnięto, a sześciu  

i  tak zostało połkniętych.  

 Po tym, bądź co bądź tragicznym, wydarzeniu ujrzeliśmy na horyzoncie 

zieloną plamę, która, gdy bliżej podpłynęliśmy, okazała się trawą. Trawą 

zjadaną przez bydło. Był to gwóźdź do trumny dla moich wygłodniałych 

towarzyszy. Aha, nie powiedziałem najważniejszego. To bydło nie było jakimś 

zwyczajnym, pospolitym, przeżuwającym radośnie trawę bydłem. To było bydło 

Heliosa. Widzicie konflikt interesów? Głodni mężczyźni, przeżuwające bydło. 
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Wściekli mężczyźni, radosne bydło. Najedzeni mężczyźni, brak żywego bydła. 

Ostatni punkt powinien pozostad w odmętach mrocznych marzeo o obiedzie. 

Helios utopił moją niesubordynowaną załogę. Z nią zatonął ostatni okręt. 

Zostałem sam. 

 Trudno wspominad czas, w którym się dryfuje na desce i czeka 

na Tanatosa. Na szczęście, tak, w koocu mogę to powiedzied, znalazłem 

się na wyspie Kalipso. Dziewczę zakochało się we mnie, chociaż nie wiem, 

czym w tamtym momencie mogłem przyciągad do siebie atrakcyjną kobietę. 

Myślę, że tylko wiernością. Owszem, pozostałem wierny drogiej Penelopie 

przez całe siedem lat (!) mojego uwięzienia. Wydostałem się od nimfy 

wyłącznie dzięki rozkazowi, by mi zwróciła wolnośd, przyniesionemu przez 

Hermesa. Do wolności dodała prowiant i narzędzia, zrobiłem więc tratwę  

i odbiłem od brzegu. Czy byłem zdziwiony, kiedy fale Posejdona roztrzaskały 

moją łupinkę? Nie. Byłem za  to zdziwiony, gdy te same fale wyrzuciły mnie na 

przyjazny brzeg królestwa Feaków. Zdumiewające, ale znów zostałem ocalony 

dzięki zauroczonej mną młodej dziewczynie. I to księżniczce! Pomógł mi jej 

ojciec, dowożąc mnie wprost do mojego królestwa.  

 Z tego, co nastąpiło potem, pamiętam tylko bezgraniczne szczęście 

na widok piasku Itaki bliskiego na wyciągnięcie ręki. 

 Przeszedłem tyle, że chyba powinienem mied jakieś refleksje o życiu, 

prawda? Otóż mam jedną: jeśli nie macie wiatru w żaglach, ba, jeśli już 

nie macie żagli, nie zarzucajcie kotwicy, bo wtedy na pewno nic się w waszym 

położeniu nie zmieni. 

 

 

           


