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SAFONA, Sapfo, Safo, 664-650 - 604-590 p.n.e., naj

sławniejsza poetka grecka i najwybitniejsza wśród przed

stawicieli greckiej poezji lirycznej. Pochodziła z Mity

lene na wyspie Lesbos, córka Skamandrymanosa i Kleuis. 

Przy Safonie gromadziły się młode dziewczęta należące do 

koła prowadzonego pod hasłem służby Afrodycie, co spo

wodowało powstanie opinii o niezdrowych stosunkach łą

czących te kobiety. Prawdziwe wiadomości o życiu Safo

ny przeplatają się z fantastycznymi, jak o jej skoku ze Ska

ły Leukadyjskiej do morza, z powodu nieodwzajemnionej 

miłości do Faona. 

Zachowane utwory potwierdzają opinię starożytnych 

o wielkim talencie poetki, wykazują bogactwo tematyki, 

wrażliwość Safony na piękno przyrody, umiejętność wy

rażania uczuć. 

TETYDA - nereida, żona Peleusa, matka Achillesa. Wy

chowała ją Hera. Gdy bogowie poznali przepowiednię, że 

syn Tetydy będzie potężniejszy od swego ojca, postano

wili ją wydać za mąż za śmiertelnika. Wybór ich padł na 

Peleusa. Na uroczystości weselne zaproszono wszystkich 

bogów, z wyjątkiem bogini niezgody Eris. Eris mszcząc 

się za zniewagę, rzuciła między biesiadników jabłko z na

pisem „dla najpiękniejszej". Spór, której z bogiń: Herze, 

Atenie czy Afrodycie, ma ono przypaść, rozstrzygnął Pa

rys. Urodzonemu synowi Tetyda starała się zapewnić nie

śmiertelność; wobec sprzeciwów Peleusa opuściła jego 

dom, zrywając małżeństwo. Nie przestała jednak opieko

wać się Achillesem i kierować jego losami. 

ACIIlLLES - syn Peleusa, władcy Ftyi w Tesalii, i ne

reidy Tetydy, wychowanek centaura Chirona. Matka 

chcąc zapewnić Achillesowi nieśmiertelność, zanurzyła go 

w wodach Styksu, dzięki czemu ciało Achillesa stało się 

odporne na wszelkie ciosy; zranić można było Achillesa 

jedynie w piętę, za którą matka trzymała go podczas ką

pieli. Gdy dorastającemu chłopcu wyjawiono przepowied

nię, że czeka go życie krótkie, ale pełne sławy, lub długie 

ciche i spokojne - wybrał sławę mimo groźby wczesnej 

śmierci. 

Tetyda wiedziała, że sława Achillesa związana jest z woj

ną trojańską, toteż gdy wojna wybuchła, ukryła syna 

wśród córek Likomedesa. Tam odnalazł go Odyseusz; prze

brany za kupca rozłożył przed córkami Likomedesa, 

wśród których był przebrany za dziewczynę Achilles, 

błyskotki i broń - Achilles zdradził się chwytając za 

miecz. 

Achilles na czele Myrmidonów wyruszył pod Troję, gdzie 

zdobył sobie imię najdzielniejszego i niepokonanego wo

jownika. Zginął ugodzony w piętę strzałą Parysa i został 

pochowany nad brzegami Skamandra. 

DEJDAMIA - córka Likomedesa, króla wyspy Skyros; 

miała z Achillesem syna Neptolemosa. 

ODYS (łac. Ulisses, Ulixes) - syn Laertesa i Antiklei, 

król Itaki, jeden z głównych bohaterów greckich w ·woj

nie trojańskiej. Słynął z roztropności, sprytu i wymowy, 

i dlatego brał udział w licznych poselstwach. Za męstwo 

i zasługi Grecy przyznali Odysowi zbroję po Achillesie. 

Dzieje tułaczki Odysa i towarzyszy są tematem „Odysei" 

Homera. 
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