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1. GRŠKO ANTIČNO GLEDALIŠČE

Oltar namenjen za 
začetno daritev bogu 



Grško antično gledaišče je bilo polkrožn in ni bilo pokrito, saj je bilo podnebje ugodno.
Prvotno  so  bili  sedeži  leseni,  prva  vrsta  pa  je  bila  namenjena  odličnjakom  in
pomembnim ljudem. 
Grško  antično  gledališče  je  nastalo  iz  verskega  obreda  posvečenega  bogu  Dionizu.
Osrednjo  in edino  vlogo  je  prvotno  odigral  zbor,  ki  je  bil  v  vlogi  Dionizovega
spremljevalca.  Kasneje  je  vloga  zbora  pomenila  tistega,  ki  kamenitira  dogajanje,
vpostavlja  lirsko  vzdušje  in  nakazuje  spremembo  prizora  oz.  dejanje.  Do  te
spremembe je prišlo, ko je Tespis uvedel prvega igralca, ki se je pogovarjal z zborom.
Drugega igralca je uvedel Ajshil. Tretjega (več jih tudi ni bilo) je uvedel Sofoklej, ki je tudi
zmanjšal  vlogo  zbora.  Pomembnejša  elementa  od  besede sta  bila  glasba  in  ples
(zbor je prvotno plesal in pel, igralci pa so imeli maske z odprtino, ki je ojačala zvok.
Grško antično gledališče je bilo zelo akustično. 

2. NASTOPAJOČE OSEBE
Govoreče: 

 OJDIPUS (Tebanski kralj)
 JOKASTA (kraljica)
 KREON (jokastin brat
 TEJREZIJAS (Videc)
 DUHOVNIK
 SEL iz Korinta
 PASTIR
 SLUŽABNIK na ojdipovem dvoru
 ZBOR tebanskih starešin

Neme:
 Deček, ki spremlja vidca Tejrezijasa
 Antigona, Ojdipova hčerka
 Ismena, Ojdipova hčerka
 Spremljevalci Ojdipa, Kreonta in Jokaste

PARODOS: Hodnik po
katerem so  prišli  člani
zbora in igralci na oder.

Scena: Lesena zgradba ki jo je
sofoklej  prvi  okrasil.
Predstavlja  prve  zametke

Orchestra: Prostor za zbor. Sprva 
je imel zbor osrednjo vlogo, 
kasneje je vlogo zbora zmanjšal 
Sofoklej, ko je število članov 
povečal z 12 na 15. Člani zbora so
bili oblečeni v kozlovske kože.

Oder za igralce: Igrali so le
moški, bili so na hoduljah in
imeli so maske, oblečeni so
bili v halje.



3. DRAMSKI TRIKOTNIK

4. UVODNI PRIZOR

 Označi Ojdipa in svojo oznako ponazori z dvema citatoma!
Je  dober  kralj,  ki  se  zavzema  za  ljudstvo.  To vidimo iz  tega,  ko  je  sam prišel  do
ljudstva in se ponudil za pomoč, še preden so ga prosili. »Prej ko iz tvojih ust dobim
odgovor,  sem sam med vas prišel,  otroci moji,  ki  vsi  mi pravite 'Ojdipus slavni'«. Po
drugi strani pa je egoističen »Ne svaštv daljnem samo na ljubo, ne -  sebi v prid izpral
bom to nesnago. Saj ista roka, kot je ubila njega, lahko se tudi nadme dvigne. Ko zanj se
brigam, sebi s tem koristim.«

 Kakšen se vam zdi Kreon v primerjavi z Ojdipom?
Kreon je bolj sramežljiv pred ljudstvom in noče govoriti pred njim, medtem ko ojdip
s tem nima nobenih težav. 

 Označite zbor! Kako je videti na odru? Kakšno obleko nosijo zboristi, je
vloga  zbora  aktivna  ali  pasivna?  Kakšna  je  vloga  zvora  v  uvodnem
prizoru?

Člani zbora so bili oblečeni v Kozlovske kože. Vloga zbora je pasivna – na odru samo
stojijo. V uvodnem prizoru povzamejo dogajanje tega prizora.

 Naslovite nastopno pesem zbora in svoj nasslov utemeljite!
ŽALOST LJUDSTVA: ker govori o slabih in težkih razmerah v tedanjem času.

1. ZASNOVA
V Tebah je zavladala Kuga: 
ženske so rojevale mrtve 
otroke, semena niso vzklila, 
živina je poginjala. Kralj 
ojdip pošlje v Delfe svojega 
svaka Kreona, po nasvet 
bogov. Bogovi napovejo, da 
je potrebno najti morilca 

2. SPROŽILNI TRENUTEK
Kralj Ojdip se odloči poiskati morilca 
svojega predhodnika in maščevati 
njegovo smrt.

3. ZAPLET
Kralj Ojdip obtoži najprej vidca Tejrezijasa,
kasneje pa še Kreona, da spletkarita proti 
njemu. Bolj obtožuje Kreona, saj je videc 
tejrezijas slep. Kralj ojdip je fanatičen v 
iskanju resnice. V pogovoru med Ojdipom 
in Jokasto izvemo za prerokbo, ki sta jo 
dobila kralj Laj in Jokasta ob rojstvu 
njunega sina in za Ojdipovo življenje pred 
prihodom v Tebe.

4. VRH
Sel iz Korinta prinese 
novico, da je kralj Polib 
umrl naravne smrti 
(starost). Kralj ojdip in 
njegova žena Jokasta pa 
izražata dvom v prerokbe.

5. PREOBRAT ali Prepiretija: Dvom v božje
prerokbe se izkaže za usodno zmoto.

6. RAZPLET: V pogovoru med Ojdipom, partirjem in
Korintskim slom se izaže, da je prerokba resnična.

7. ODLOČILNI TRENUTEK: Kraljica 
Jokasta se je iz sramu obesila, kralj Ojdip
pa si je iz gnjusa iztaknil oči.

8. RAZSNOVA: Oblast znova 
zavzame Kreon in čeprav si Ojdip 
želi, da ga izžene iz Teb, bo Kreon 
najprej povprašal za voljo bogov. 
Kralj Ojdip najprej svaku naroči, naj 
poskrbi za Jokastino truplo in 
njegove 4 otroke, predvsem hčerki 
(nadaljevanje v Antigoni).

KRALJ OJDIP



5. PRVI PRIZOR
 Kakšno usodo napove kralj Ojdip morilcu kralja Laja in vsem tistim, ki

so kakorkoli povezani z njim? Kakšno skrivnost pozna jasnovidec? Kako
se Ojdip odzove na njegovo trditev, da je morilec? Ali verjame vidcu in
zakoga naj bi ta spletkaril? Kakšno usodo napove videc Ojdipu?

Ojdip pove, da bo morilec ubit,  če ga najdejo, in izgnan, če se prostovoljno preda.
Pove tudi, da bodo vsi, ki mu bodo ponudili zatočišče, hrano in pijačo ali mu bodo
kakorkoli  pomagali  kaznovani.  Jasnovidec  Tejrezijas  pozna  resnico:  da  je  Ojdip
umoril kralja Laja. Ko videv to pove Ojdipu se ta razburi in obtoži vidca ter Kreona da
spletkarita proti njemu. Videc mu pove tudi, da ga bo do konca življenja preganjala
zla usoda. Jasnovidec in bogovi edini vedo kdo je morilec, vendar nobeden tega noče
izdati.

 Kakšnega igralca bi izbrali za Ojdipa,če bi režirali Kralja Ojdipusa?
Izbrala  bi  igralca,  ki  ima zelo  dobro zmožnost  menjavanja  razpoloženja,  moral  bi
imeti glasen glas in njegove kretnje bi morale ustrezati določenemu razpoloženju.

 Daj naslov prvi zborovski pesmi ali stajanki ter utemelji naslov!
BESEDA MODREGA VIDCA, saj se vse vrti okoli usode in o tem, ali naj Ojdip vidcu
verjame ali ne.

6. DRUGI PRIZOR
 Kot kakšen človek se v tem prizoru izkaže kralj Ojdip? Kaj pa Kreon?

Svojo oznako utemelji s citati!
Ojdipus se izkaže kot svojeglav, trmast in nepremišljen. »Torej mi ne verjameš? Se mi
ukloniš?«, »Ti mojster si besed, a jaz sem zanje gluh, ker vem, kako si mi sovražen!«.
Kreon pa se izkaže kot miren človek, ki si želi pravičnosti, premišljen, prepričan v
svoje besede. »Besedam mojim prisluhni, šele nato me sodi.«

 Kakšna je vloga vodje zbora?
Da miri spor med Ojdipom in Kreonom, da se ne bi vnel boj.

 Izpišite prerokbo, ki stajo dobila kralj Laj in Jokasta!
Prerokbo kralj Lajos je prejel – ne ravno od Fojba, temveč od njegovih slug, da mu je
usojeno, da sin ga ubil bo, ki jaz mu ga v zakonu bom rodila.

 Povzemite ojdipovo življenje pred prihodom v Tebe!
Živel  je  v  Korintu  z  očetom  Polibom  in  materjo  Metrope  Dorka  kot  eden
najuglednejših meščanov, saj sta starša vladala tej deželi. A nekega dne mu je mož v
pijanosti povedal, da je posvojen. O tem je povprašal starša, ki sta trditev zanikala.
Ker jima ni verjel, je šel v Delfe in tam povprašal o tem. A dobil je drugačen odgovor
kot ga je pričakoval. Usojeno mu je bilo, da ubije lastnega očeta in ima otroke z lastno
materjo.  Zato je  pobegnil  v Tebe,  kjer je rešil  uganko pevke Sfinge in tako postal
vladar Teb. 

 Izpišite citat ki dokazuje, da je usoda Tebancev v rokah bogov!
»/.../ kdor oltarjev božjih ne časti, naj ga za njegov napuh zla usoda doleti /.../ kdor v
slepoti skruni, kar je sveto /.../ puščicam bogovskim se izmikal! Ker dejanja takšna so v
časteh, kdo bogovom rajal bi na čast?«



 Daj naslov drugi zborovski pesmi ali stajanki ter utemelji naslov!
ČAST  BOGOVSTVA  TONE  V  NIČ,  saj  pesem  opisuje  zaton  vere  v  bogove,  ker  ne
izpolnjujejo prerokb.

7. TRETJI PRIZOR
 Kaj na začetku tretjega przora vzbudi Ojdipu upanje da ni morilec?

Novica da je Polib umrl naravne smrti zaradi starosti. 
 Izpišite vrstice s katerimi Ojdip in Jokasta izražata dvom v prerokbe.

Jokasta: »O kje je zdaj bogov prerokovanje!«, »Kaj vsega bi se mogel človek bati! Nič
se ne da predvideti, naključje je naš vladar!«, »Poslušaj tega, da boš videl, kaj velja
boga prevzvišena prerokba!«
Ojdip: »Ej žena,  kdo bi le še zdaj romal k oltarju Pitije,  kdo bo še zdaj vprašal za
pričjilet?«

 Naslovi tretjo zborovsko pesem in naslov utemelji!
KDO JE TVOJA RODNA MATI?, saj se sprašuje, kdo so Ojdipovi starši. 

8. ČETRTI PRIZOR
 Kje je po vašem mnenju najpretreslivejši del prizora?

Ko ojdip izve da prihaja iz Lajeve družine.
 Kako bi se vi odzvali na Ojdipovem mestu?

Nevem. Definitivno si ne bi izkopala oči, ampak bi pomojem poskusila najti kakšno
bolj razumno rešitev.

 Katero značajsko plat pokaže v tem prizoru kralj Ojdip?
Njegovo fanatičnost v iskanju resnice. Naredil bi vse da bi ugotovil, kdo so njegovi
pravi starši.

 Naslovi četrto zborovsko pesem in naslov utemelji!
KDOR VISOKO LETA NIZKO PADE.  Ojdipus je  doživel  sam vrh kraljevske slave,  a
sedaj, ko se je prebudil iz laži in se znašel v resnici, je na dnu. Razkril ga vsevidni je
čas.

9. SKLEPNI PRIZOR
 Kdo na koncu dobi krono?

Kreon.
 Kot kakšna osebnost se izkaže Kreon?

Pobožen in ne odloča na lastno pest, ni maščevalen.
 Kaj Ojdip prosi svaka?

Prosi ga,  naj  ga izžene,  naj  poskrbi za Jokastino truplo ter naj  poskrbi za otroke,
predvsem deklici.

 Kakšno življenje napoveduje ojdip svojim otrokom?



Fanta  se  bosta  že  znašla,  a  dekleti  bosta  celo  življenje  samski,  brez  otrok  in
neporočeni.  Zato  kreonta  prosi  tudi,  naj  poskrbi,  da  bosta  ob  sebi  vedno  imela
moškega.

 Kakšno sporočilo prinaša vodja zbora?
Ne strinja se z Ojdipom, da si je izkopal oči. Pravi, da je bolje biti mrtev kakor slep.

10.  OJDIPOV KOMPLEKS (pišemo z malo začetnico)
Strokovni  izraz  /  termin  iz  psihologije.  To  je  podzavestna  erotična  želja  sina  po
materi in sovraštvo do očeta.

11. TEMELJNI POJMI IN SPOROČILO
 TRAGEDIJA je  dramska vrsta v kateri  osrednja oseba ali  progtonist  fizično

propade, moralno ali idjeno pa vpliva na podobo sveta in družbe.
 ZAKAJ JE KRALJ OJDIP TRAGIČEN JUNAK? Dramski konflikt je v Ojdipovem

značaju ali  značajski napaki,  ki  je  fanatično iskanje resnice.  Kralj  Ojdip je
kriv brez lastne krivde. To pomeni, da si sam ne ustvarja tragičnih okoliščin,
ampak je vanje postavljen. Propade, čeprav je na vrhu družbenega sloja in ima
dober značaj.

 SPOROČILO: NEKOČ: Privrženost volji bogov, saj v nasprotnem primeru sledi
božja kazen: Bogovi se zato maščujejo. DANES: Resnica, predvsem o samem
sebi je vrednota, ki osvobaja. 

 NAMEN TRAGEDIJE:  Katarza  ali  očiščenje.  Bralec ali  gledalec ob branju ali
gledanju se očisti vseh občutij,  ki jih doživi (strah, gnus, groza...) ter doživi
pomiritev

12. DRAMSKA TROJNA ENOTNOST
Avtor upošteva:

 DOGAJALNI ČAS (en dan)
 DOGAJALNI PROSTOR (en dan)
 V središču je en sam dogodek: iskanje resnice o morilcu kralja Laja, nato še o

samem sebi.


