
Klasa I TG1TF1 – 30 kwietnia 

Temat: Na czym polega prawdziwy patriotyzm? Analiza postaci Antenora. 

 
Zastanów się, jak zdefiniować pojęcia patriota oraz postawa patriotyczna. Spróbuj 

scharakteryzować zachowania patriotyczne, przypomnij sobie znanych patriotów. Postaraj się 
odpowiedzieć na pytanie, co zadecydowało o tym, że osoby te zasłużyły sobie na taką opinię? 
Swoje  spostrzeżenia zapisz w zeszycie w formie mapy myśli. 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Przypomnij sobie trzy fragmenty Odprawy posłów greckich, w których wypowiada się 

Antenor: jego rozmowę z Aleksandrem, radą oraz królem. Na podstawie tekstu odpowiedz na 

pytania. 
 
 
Dlaczego Aleksander zarzuca Antenorowi branie łapówek? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jakimi racjami kieruje się Antenor na radzie? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jakich argumentów używa Antenor, zwracając się do rady? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

PATRIOTA 



___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jakie działania podejmuje Antenor po porażce na radzie? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Scharakteryzuj postawę Antenora. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jakie cechy Antenora mogliby przejąć współcześni politycy? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Zapisz w zeszycie podsumowanie rozważań o Antenorze: 

Antenor jako wzór patrioty: 

Był senatorem trojańskim, doradcą Aleksandra, jest w wieku dojrzałym. Otwarcie prezentuje 
swoje poglądy. Wykazuje się wrogą postawą wobec przekupstwa, nie można go kupić, 
podobnie jak jego przodków.  Ten kto próbuje go przekupić, wie że może przegrać.  Krytykuje 
tych, którzy przekupują, wie że tacy ludzie są niesprawiedliwi. Ten, kto bierze łapówki 
przyczynia się do upadku kraju i swojego przez krótkowzroczność.  Jest wierny Bogu i tradycji, 
honorowy i odważny. Nad przyjaźnią stoi prawda. Stawia dobro ogółu nad kaprys jednostki. 
Najważniejsza jest miłość do ojczyzny, którą stawia się ponad wszystko inne. To prawdziwy 
patriota rozsądny i rozważny. Postępuje zgodnie z własnym sumieniem. Ostrzega króla przed 
grożącym niebezpieczeństwem. Robi wszystko aby zapobiec wojnie: apeluje o wydanie Heleny 
do obywateli, zabiega o utrzymanie pokoju. Jego argumenty nie znalazły posłuchu, musi więc 
ulec większości. Jest dobrym strategiem. Skoro wojna jest nieunikniona lepiej jest atakować, 
niż się bronić: radźmy też o wojnie, nie wszystko się brońmy: Radźmy jak kogo bić, lepiej niż 
go czekać. Wykazuje się wysoką świadomością polityczną. To człowiek godny naśladowania, 
oddany sprawom państwa i kierujący się jego dobrem. 



Po przeanalizowaniu kreacji Antenora w dramacie uczniowie odpowiedz ustnie na pytanie, kim 
jest patriota według Jana Kochanowskiego? Mam nadzieję, że dostrzegasz związek między 
patriotyzmem a mądrością – warunek konieczny według renesansowego poety. Patriota musiał 
się cechować dojrzałością, światłym umysłem, przenikliwością polityczną, rozwagą, stoickim 
dystansem, co wpisuje się w odrodzeniową hierarchię wartości, na czele której stawiano rozum. 
Zastanów się, czy są to cechy, którymi można by scharakteryzować współczesny wzorzec 
patrioty?  
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