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Klasa  V - 21.04.20r. 

 

Temat: Nie  warto  być  plotkarzem - charakteryzujemy  Syzyfa, jednego  z  

bohaterów  mitów  greckich. 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, postać  Syzyfa  już  znacie - pisaliście  streszczenie  mitu  o  

Syzyfie. Zależy  mi  jednak, żebyśmy  wrócili  do  jego  historii. Mit  o  Syzyfie  

należy  do  naszych  lektur  obowiązkowych. Dziś  skupimy  się  na  postaci  

Syzyfa, a  w  piątek - kiedy  mamy  2  lekcje, napiszemy  test - czytanie  ze  

zrozumieniem  do  tego  mitu :) 

 

2. Obejrzyj  filmik. 

Przesyłam  Wam  link  do  6  minutowego  filmiku  o  Syzyfie, który  pomoże  

Wam  przypomnieć  sobie  jego  historię. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg 

 

3. A  teraz  kilka  wyjaśnień :) 

 Pewnie  zauważyliście, że  wersje  mitu  o  Syzyfie  mogą  się  od  siebie  

różnić :) zależy  to  bardzo  często  od  tłumaczeń  mitów  i  dotyczy  prawie  

wszystkich  historii  mitologicznych. W  historii  Syzyfa  najważniejszy  jest  

fakt, że  oszukał  bogów, uwięził  Tanatosa, a  gdy  jego  podstęp  wyszedł  na  

jaw, ponownie  został  ukarany - wytaczaniem  głazu  pod  górę. 

 Zwróćcie  też  uwagę, na  pierwszą  karę  jaka  spotkała  Syzyfa - śmierć  

za  samo  plotkowanie - kara  można  powiedzieć, że  bardzo  surowa  w  

stosunku  do  przwinienia. 

 Żeby  lepiej  zrozumieć  podstęp, jakiego  użył  Syzyf, by  znowu  wrócić  

na  Ziemię, musimy  pamiętać  o  zwyczajach  pogrzebowych  dawnych  

Greków. Wierzyli  oni, że  jeśli  ciało  nie  jest  należycie  pogrzebane, nie  

będzie  mogło  trafić  w  zaświaty, będzie  się  wiecznie  błąkać. Zmarłemu  

kładziono  także  na  ustach  srebrny  pieniądz - obol. Była  to  opłata  dla  

Charona - który  przewoził  zmarłe  dusze  przez  Styks, na  sąd  u  Hadesa. Jeśli  

ktoś  nie  miał  pieniążka - wiecznie  cierpiał  nad  brzegami  tej  rzeki. Stąd  

pomysł  Syzyfa  i  jego  nakaz  żonie, by  nie  urządzała  mu  pogrzebu. Jako  

ulubieniec  bogów  liczył  na  to, że  pozwolą  mu  oni  wrócić  na  Ziemię  po  

to, by  nakazał  swojej  żonie  godnie  go  pochować, po  czym  miał  wrócić  do  

Hadesu. Wiemy  jednak, że  co  innego  było  zamiarem  sprytnego  króla. 

https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg
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4. Zanotuj  w  zeszycie. 

 Syzyf, król  Koryntu  był  ulubieńcem  bogów. Niestety  był  też  

plotkarzem  i  wyjawił  jeden  z  sekretów  Zeusa. Rozgniewany  bóg  ukarał  go  

śmiercią.  

 Sprytny  Syzyf  wiedział, że  Zeus  nie  daruje  mu  zdradzenia  sekretu  i  

że  czeka  go  śmierć. Wpadł  jednak  na  pomysł, jak  oszukać  bogów. Nakazał  

żonie,  by  nie  urządzała  mu  pogrzebu. Gdy  pojawił  się  przed  Hadesem, 

żalił  się  na  swój  nieszczęśliwy  los. Hades  zlitował  się  nad  nim  i  pozwolił  

mu  wrócić  na  Ziemię. Przebiegły  król  uwięził  Tanatosa  i  nadal  korzystał  z  

życia. Udało  mu  się  oszukać  bogów, co świadczy  nie  tylko  o  jego  

inteligencji, ale  też  brawurze, gdyż  było  to  postępowanie  bardzo  

ryzykowne. 

 Gdy  jego  kłamstwo  wyszło  na  jaw, został  bardzo  surowo  ukarany. 

Przez  całą  wieczność  musiał  wytaczać  pod  górę  wielki  głaz, który  ciągle  

spadał  w  dół. Stąd  wziął  się  zwrot  "syzyfowa  praca" - czyli  ciężka,  

nadaremna, nieprzynosząca  żadnych  efektów  praca 

 

 


