Mit o Minotaurze/Mit o Tezeuszu - streszczenie, plan
wydarzeń
Streszczenie
Tezeusz był synem Ejgeusza oraz Ajtry. Ojciec Tezuesza porzucił matkę, jednak wskazał jej
miejsce, w którym ukryte były miecz i sandały dla ich syna. Tezeusz dorastał, marząc o tym by
być bohaterem jak Herakles. Gdy dorósł, otrzymał podarunek ojca i wyruszył w drogę.
Pokonawszy Skirona oraz Sinnisa i Prokteusa, dotarł do Aten. Jego wygląd stał się przyczyną
drwin. Tezeusz zamanifestował swoją siłę wyrzucając woły na ogromną wysokość. Bohater
został rozpoznany przez swojego ojca.
Tezusz, któremu zależało na sympatii ludu, udał się na polowanie na byka zamieszkującego w
pobliżu Maratonu. W tym samym czasie, w Atenach pojawili się posłańcy króla Minosa, którzy
zarządzali czternaściorga ludzi jako corocznej ofiary dla Minotaura. Tezeusz postanowił
zmierzyć się z potworem.
Obdarzony w dwa żagle – czerwony, który miał symbolizować zwycięstwo i czarny w przypadku
porażki, Tezeusz wyruszył na Kretę. Na dworze króla Minosa żyła jego córka Ariadna, która
pokochała Tezeusza. Podarowała mu nić, która przywiązana u początku labiryntu miała pomóc
mu w drodze powrotnej.
Zwycięski Tezeusz ruszył razem z Ariadną do domu. Jednak królewna została pozostawiona na
wyspie Naksos. Samotna i porzucona królewna została żoną Dionizosa. Tezeusz powracał do
Aten, jednak stawia żagiel, który był w kolorze czarnym. Zrozpaczony Egeusz popełnił
samobójstwo.
Tezeusz dowiedział się o śmierci ojca. Jego powrót do Aten był wydarzeniem jednocześnie
smutnym i radosnym. Tezeusz zjednoczył wiele miast, wyruszył także na wojnę z Amazonkami.
Porwał Antiopę i miał z nią syna Hipolita.
Kolejną małżonką Tezeusza była Fedra. Podczas podróży bohatera, opiekowała się ona
Hipolitem. Jedna z wypraw Tezeusza wydawała się zakończyć fiaskiem. Przewidująca śmierć
męża Fedra zaproponowała małżeństwo Hipolitowi. Chłopiec odrzucił jej propozycję.
Gdy Tezeusz powrócił, Fedra oskarżyła Hipolita o próbę uwiedzenia. Tezeusz przeklął syna,
na którego Posejdon zesłał smoka. Hipolit zginął, a Fedra popełniła samobójstwo.
Pewnego dnia Tezeusz przybył na wesele swego przyjaciela, księcia Pejritoosa. Podczas uczty
miała miejsce bitwa z centaurami.
Pięćdziesięcioletni Tezeusz porwał ze Sparty Helenę, młodą córkę Tyndareosa. Podczas jednej
z wypraw bohatera rozkazano oddać dziewczynkę, a króla skazać na wygnanie. Tezeusz zginął
upadając ze skały znajdującej się na wyspie Skyros. Szczątki Tezeusza zostały po śmierci
sprowadzone do Aten, gdzie jego grób stał się schronieniem dla wszelkich osób potrzebujących
pomocy.
Plan wydarzeń:

1. Narodziny Tezeusza.
2. Odejście Egeusza i pozostawienie stroju dla syna.
3. Wędrówka Tezeusza do Aten.
4. Przybycie Tezusza do Aten i rozpoznanie przez Egeusza.
5. Polowanie na byka zamieszkującego okolice Maratonu.
6. Wyprawa na Kretę.
7. Miłość Ariadny.
8. Pokonanie Minotaura.
9. Triumfalny powrót Tezeusza do domu, pozostawienie Ariadny na wyspie.
10. Postawienie złego żagla. Samobójstwo Egeusza.
11. Wojna z Amazonkami.
12. Narodziny Hipolita.
13. Małżeństwo z Fedrą.
14. Propozycja Fedry skierowana do Hipolita.
15. Śmierć Hipolita oraz Fedry.
16. Uczta weselna Pejritoosa.
17. Porwanie małoletniej Heleny.
18. Rozkaz wydania Heleny i wygnania Tezeusza.
19. Śmierć Tezeusza.
20. Sprowadzenie zwłok bohatera do Aten.

