Mit o wojnie trojańskiej - opracowanie (interpretacja,
motywy, bohaterowie)
Interpretacja
Mit o wojnie trojańskiej to opowieść o jednym z największych konfliktów starożytność. Mit
stanowi opowieść o wojnie, która wywołana była pośrednio przez próżne boginie.
Przedstawieni w micie ludzie to postaci niezwykle dzielne, ale i też niezwykle uparte.
Niezależnie od posiadanych racji lub ich braku, obydwie strony zaciekle walczą o zwycięstwo.
Mit o wojnie trojańskiej pokazuje, że w losy świata ingerują bogowie. Ich działalność nie
zakończyła się na stworzeniu świata, lecz trwa, a każde ważne wydarzenie odbywa się przy ich
udziale. To także opowieść o sprycie, który pozwala na zwycięstwo.
Mit o wojnie trojańskiej jest również opowieścią o lekkomyślności i nadmiarze zaufania, które
może prowadzić do tragedii. Mieszkańcy Troi nie słuchają kapłana i wieszczki, którzy zabraniają
wprowadzenia w mury miasta konia trojańskiego.
Motywy
Motywami, które pojawiają się w utworze są między innymi motyw najpiękniejszej kobiety,
motyw zazdrości i rywalizacji czy wreszcie motyw wojny. Pojawia się motyw bohatera
idealnego. Ważnym motywem jest także ważenie losów przez bogów, którzy odpowiedzialni są
za przebieg wojny i dalsze losy poszczególnych bohaterów. Pojawia się również motyw pięty
Achillesa oraz konia trojańskiego.
Bohaterowie
Eris – bogini niezgody, która odpowiedzialna jest za kłótnie trzech bogini (Hery, Ateny i
Afrodyty), które nie mogły się porozumieć w kwestii ich piękna.
Parys – to on rozsądzić miał spór bogini. Gdy wybrał Afrodytę powrócił do Troi. Stamtąd
wyruszył na wyprawę po Helenę.
Helena – Piękna kobieta, żona króla Menelaosa. Uprowadzona przez Parysa spędziła całą
wojnę w Troi.
Hektor – Brat Parysa, najmężniejszy z trojańskich bohaterów. Zginął w potyczce z Achillesem,
a jego ciało zostało haniebnie potraktowane.
Achilles – najmężniejszy i najsilniejszy wojownik, którego jedyną słabą stroną była pięta.
Priam – król Troi, ojciec Parysa.
Deifob – brat Parysa, który po jego śmierci zostaje mężem Heleny.
Odyseusz – twórca pomysłu konia trojańskiego dzięki któremu zwyciężono wojnę nad Troją.
Laookon – kapłan, który odradzał wprowadzenie konia do Troi. Zginął razem ze swoimi synami,
w wyniku ataku ogromnego węża.

Kasandra – jasnowidząca, również odradzała wprowadzenie konia do Troi.
Skamader – rzeka oraz bóg rzeki, którzy odcinali Achillesowi drogę do Troi.

