
Sizif je bil grški kralj, ki je ustanovil  
mesto Korint. Na skali nad Korintom je  
zgradil veličasten grad. Toda na gradu ni bilo  
pitne vode. S pomočjo bogov je hotel Sizif pri% do izvira vode. Kralj bogov Zevs 
in rečni kralj Azop sta se takrat ravno prepirala. Sizif je Azopu povedal, kje se 
skriva Zevs. Za nasvet mu je Azop podaril izvir pitne vode na gradu. Izdaja je Zevsa 
tako razjezila, da je po Sizifa poslal smrt Tanatosa. Toda Sizif je z zvijačo ujel             
Tanatosa in ga zaprl v temnico. Na svetu ni umrl ni% en človek več. Takrat se je 
Zevs še bolj razjezil in je dal Sizifa odpelja% v had. Toda Sizif je z zvijačo kmalu 
pobegnil iz Hada in v posmeh bogovom priredil veliko zabavo. Zdaj je Zevs od 
jeze pobesnel. Sizifu je naložil grozno kazen. Vrgel ga je v Tartar med največje 
grešnike. Tam je moral vali% na vrh hriba ogromno skalo. Vsakič, ko jo je pririnil 
na vrh, mu je skala ušla in se skotalila v vznožje hriba. Ta kazen mu je bila nalo-
žena za vso večnost. Še danes obstaja za dela brez smisla izraz Sizifovo delo.   

4. Napiši, kako bi se Sizif lahko rešil kazni, ki mu je bila naložena za večno.

1. S katero zvijačo je Sizif ujel Tanatosa in ga zaprl v temnico? Označi ustrezno trditev. 
1. Omamil ga je z dišavami iz Korinta. 
2. Opijanil ga je. 
3. Zastrašil ga je s kentavri. 

2. S katero zvijačo je Sizif pobegnil iz hada? Označi ustrezno trditev. 
1. Ker je Sizif že slu%l, da bo kaznovan, je naročil ženi, naj ne žaluje za njim. Nikar naj 

mu v grob ne daje darov, ki jih je bilo po tedanji tradiciji treba priloži% mrtvemu. 
Žena je storila, kot ji je naročil, in slavila njegovo smrt. Sizif se je v hadu pritoževal 
nad njenim početjem. Tako dolgo je tarnal, da mu je Tanatos dovolil, da zapus% 
had in ženo spomni na njene dolžnos%. 

2. Sizif je vozniku Haronu, ki vozi umrle duše čez reko S%ks, vsak dan pripovedoval o 
svoji lepi ženi. Povedal mu je, da ga bo čakala na drugi strani reke, če ga le zapelje 
tja. Vsakemu, ki je kdaj videl njegovo ženo, je bil za vedno podarjen blesteč sijaj v 
očeh. Haron mu je verjel in ga popeljal čez reko v podzemlju.  

3. Ustrezno poveži.

1. Tartar                            

2. had 

3. Tanatos

Rešitve: 1: 2., 2: 1., 3: 1.+2., 2.+3., 3.+1. 
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Sizif

1. V grški mitologiji bog smr% 
2. Kraj v mitološkem podzemlju, še globlji od hada, kjer so bili  

zapr% največji grešniki grške mitologije 
3. Podzemlje grške mitologije




