Mit o Syzyfie - streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Król Syzyf był władcą Koryntu. Jego życie wolne było od trosk. Sam zamieszkiwał w pięknym
pałacu, a kraj przez niego rządzony słynął z dostatku. Syzyf był także ulubieńcem bogów. Był
często zapraszany na Olimp, gdzie miał okazję ucztować ze wszystkimi bóstwami. Niestety,
władca Koryntu posiadał wadę, która doprowadziła go do zguby. Syzyf lubił plotki i nie potrafił
zachować sekretu w tajemnicy. Pewnego dnia zdradził jeden z sekretów samego Dzeusa.
Rozgniewany bóg postanowił ukarać króla. Zesłał po niego bożka śmierci Tanatosa. Syzyf był
jednak przygotowany. Udało mu się złapać bożka, zakuć go w kajdany i strącić do piwnicy.
Dzięki jego postępowaniu, ludzie przestali umierać.
To rozwścieczyło Hadesa, który udał się na Olimp ze skargą. Na ziemię zesłany został Ares,
który uwolnił Tanatosa. Pierwszą z ofiar bożka był Syzyf. Jednak i tym razem król postanowił
przechytrzyć bogów. Zakazał swojej żonie pochówku jego zwłok. Dusza, której ciało nie zostało
pochowane, błąkała się wzdłuż rzeki Styks. Tak też było z Syzyfem.
Dusza króla Koryntu błądziła wzdłuż rzeki i narzekała na swój los. Winą za to, że nie może
dostąpić pochówku obarczała żonę Syzyfa. Widząc cierpienie duszy, Pluton pozwolił na powrót
króla na ziemię. Ten miał jedynie ukarać żonę i dopełnić obowiązku pochówku. Tak się jednak
nie stało, król ukrył się na długie lata.
Jednak bogowie po raz kolejny postanowili ukarać władcę. Zesłano po niego Tanatosa, który
odciąwszy mu pukiel włosów, zabrał go do Hadesu. Tam też został ukarany. Kara Syzyfa
polegała na wytaczaniu kamienia pod stromą górę. Choć zadanie wydawało się mu łatwe,
okazało się być dotkliwą karą. Ilekroć król dotoczył głaz do szczytu góry, tylekroć staczał się on
na dół. Przez to kara Syzyfa nigdy się nie skończy.
Plan wydarzeń
1. Panowanie Syzyfa w Koryncie.
2. Syzyf ulubieńcem bogów.
3. Zdradzenie sekretu Dzeusa przez Syzyfa.
4. Zesłanie bożka śmierci Tanatosa po Syzyfa.
5. Przechytrzenie Tanatosa, zamknięcie bożka w piwnicy.
6. Skarga Hadesa na brak śmierci ludzkiej.
7. Uwolnienie Tanatosa przez Aresa.
8. Syzyf zakazuje pochówku swoich zwłok.
9. Śmierć Syzyfa.
10. Błąkanie się duszy Syzyfa i skargi na żonę.
11. Zezwolenie Plutona na powrót Syzyfa na ziemię w celu ukarania żony.
12. Ukrycie się Syzyfa.
13. Pojawienie się Tanatosa i zabranie Syzyfa do podziemi.
14. Skazanie Syzyfa na karę – toczenie głazu pod górę.
15. Niekończąca się kara Syzyfa.

