
Klasa ITG1TF1 – 7 maja 

Temat: „Odprawa posłów greckich”  - budowa dramatu. 

To już ostatnia lekcja z dramatu Jana Kochanowskiego. W jutrzejszym pliku znajdziecie link do 
testu ze znajomości lektury. Szczegółowy opis wykonania testu znajdziecie jutro.  

 

Utwór Jana Kochanowskiego jest wzorowany na klasycznym dramacie greckim. Zapoznaj się z 
poniższą tabelką porównującą klasyczną tragedię z utworem Kochanowskiego. Zauważ podobieństwa i 
różnice. Tabelkę wklej do zeszytu.  

cechy klasycznej 
tragedii 

 tragedia Odprawa posłów greckich 

budowa:prolog, podział 
na epejsodiony i 
stasimony 

 brak exodusu  i parodosu ale jest prolog oraz epejsodiony ze 
stasimonami 

temat zaczerpnięty z 
mitologii 

 temat zaczerpnięty z mitologii i Iliady Homera, ale autor 
wprowadza koloryt Polski 

zakończenie: kończy się 
tragicznie katastrofą 
głównego bohatera 

 kończy się jedynie zapowiedzią katastrofy, czyli zniszczenia Troi 

konflikt tragiczny 

  
 

nie ma konfliktu tragicznego obejmującego głównych 
bohaterów, nie wybierają między dwiema równorzędnymi 
racjami (prywatne dobro i racja państwa nie równoważą się) ale 
występują pewne elementy tragizmu: proroctwo Kasandry, 
decyzja Priama o zwołaniu rady wojennej oraz ostatnie słowa 
Antenora, skoro nie ma konfliktu nie ma także bohatera 
tragicznego 

główny bohater  

główni bohaterowie to nie skonfliktowane ze sobą jednostki lecz 
państwo, bohater zbiorowy, z jednej strony stoi dobro Troi i jej 
mieszkańców a z drugiej szczęście rodzinne, a właściwie duma z 
posiadania najpiękniejszej kobiety świata, zwycięża bohater 
negatywny nad pozytywnym co oznacza klęskę dla Troi i jest 
jednocześnie apelem o patriotyzm  i miłość dla ojczyzny, Troja 
musi ponieść klęskę, gdyż jej obywatele doprowadzają do tego 
swoimi występkami 

katharsis, czyli 
oczyszczenie 

 nie wiemy czy wystąpiło 

bogowie ingerują w 
świat ludzi 

 
nie ingerują w świat ludzi, pojawia się Bóg chrześcijański. 
Losem rządzą ludzie, którzy sami podejmują decyzje, kierują 
swoim losem, nie ma zatem wszechwładnego fatum 
decydującego o przyszłości 

aktorzy - nie więcej  niż 
3 aktorów biorących 
udział w akcji 

 tak, obrady z rady relacjonował poseł 

styl odpowiedni 
wzniosły 

 tak 



zasada 3 jedności 
(miejsca, czasu i akcji) 

 

tak, czasu - zrównanie czasu akcji z czasem przedstawienia, 

miejsca - Plac Publiczny przed pałacem w Troi 

akcji - konflikt pomiędzy Aleksandrem i Antenorem 
zasada jedności estetyk, 
sceny tragiczne nie 
przeplatają się z 
komicznymi 

 tak 

obecność chórku 
komentuje, informuje, 
moralizuje 

 tak 

renesansowa nowość  umieszczenie po prologu sceny nie posuwającej do przodu akcji 
- monolog Heleny 

stopniowy rozwój akcji, 
który stopniuje napięcie i 
rozładowuje je w 
katastrofie 

 nie, już na początku dowiadujemy się jaką odpowiedź otrzymali 
posłowie 

 

Następna lektura, którą omówimy to „Makbet” W. Szekspira. Zacznij ją czytać. Jeśli nie masz tekstu 
w domu możesz skorzystać z portalu wolne lektury: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html 

 

 

W ramach podsumowania lektury możesz wypełnić poniższą kartę pracy. Nie musisz jej odysłać. 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html
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