
2. Domače branje

Homer: Odiseja

1. ODISEJ
Odisej je glavna osebnost te pesnitve, kot lahko sklepamo že iz naslova. Je
Laertov sin, kralj Kefalenov na Itaki, mož Penelope in oče Telemaha. Ob
strani  mu  stoji  boginja  Atena.  Opisan  je  kot  izredno  pozitivna  oseba.
Njegova prednost je, da je izjemno pogumen, bistroumen in premeten, kar
ga nemalokrat reši iz takšnih in drugačnih zagat. Ljubi tudi svoj dom, ženo
in sina. Je tudi zelo postaven in lep mož, kar pesnik velikokrat omenja. Ima
temne, skodrane lase in brado, ter izklesano telo. Je vešč v boju in drugih
veščinah predvsem pa v teku in metanju kopja. Ima pa tudi nekaj slabih
lastnosti. Na primer to, da precej misli nase in se zlaže komurkoli za svoje
dobro, mogoče je na trenutke tudi dokaj predrzen. Izredno krut pa je bil
njegov poboj snubcev.

2. POSTANEK PRI POLIFEMU
Najbol mi je bil všeč Odisejev postanek pri Polifemu. Ker se je s premeteno zvijačo rešil iz 
njegovih rok.  
Morje je Odiseja in posadko prisililo, da so se ustavili na otoku Kiklopov. Tam so si pripravili
ovčjo pojedino. Odisej se je iz radovednosti z nekaj možmi odpravil v votlino najhujšega med
velikani Kiklopi – Polifemom. Namesto gostoljubja najde pri njem nasilje, zato se mu 
maščuje z ukano. Odisej Polifema opijani z močnim vinom nato pa, ko le ta zaspi, mu s 
pomočniki, s palico razlijejo oko. Kiklop začne nergati in vpiti zato se pred vhodom v votlino 
zberejo še drugi domačini, ki ga izprašajo če mu je kdo kaj napravil. Odisej pa se je Kiklopu 
že prej predstavil kot Nikdo zato so mislili da se Polifem norčuje in so ga pustili samega. Ko 
se je Polifem zjutraj zbudil in spustil ovce na pašo so se Odisej in posadka prijeli pod ovce in 
mu ušli. Ko so bili na varnem na ladji, mu je Odisej šele povedal svoje pravo ime in se še 
norčeval iz njega. Polifem je prosil očeta Pozejdona, naj ga maščuje. To je bog morja res 
storil in Odiseju otežil vrnitev domov.

(http://www.svetizbesed.com/index.php?t=zgodba&i=151)
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3. NIMFA KIRKA

Kirka j živo bitje podobno mladi, lepi ženski, ki ima nadnaravno moč. Zato lahko ljudi 
spreminja v druga bitja.
Odiseja in tovariše odplavi na njen otok. Tam Kirka nekatere izmed njih začara v pujse. Reši 
se le en mornar, ki to novico komaj sporoči Odiseju. Le ta se odpravi proti nimfinem 
domovanju. Na poti ga ustavi Hermes, ki mu da čarobno sredstvo, ki izniči Kirkine čare. Ko 
Odisej pride do Kirke, ki ga, ko uvidi svojo nemoč, pogosti in ga kasneje tudi izpusti ter mu 
pomaga. 

4. ODISEJADA

Ker sama nisem znala razložiti pojma odisejada sem si pomagala z računalniškim slovarjem. 
Tam je pojem razložen, kot dolgotrajno, dogodivščin polno potovanje.
 

odisejada -e ž (a) ekspr. dolgotrajno, dogodivščin polno potovanje: v knjigi opisuje avtor
svojo odisejado po kapitulaciji nemške armade / ladja je srečno prestala svojo odisejado /

vesoljska odisejada

Vir: računalniški slovar slovenskega knjižnega jezika
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