
Cytaty dla klasy II : 
 

1. „Wśród skał i lasów stoi klasztor Św. Dionizego, a pod najwyższym szczytem, 
gdzie ongi 
    wznosił się pałac Dzeusa, do nagich złomisk tuli się nędzna i krucha kaplica Św. 
Eliasza, 
    zbudowana z nie ociosanych kamieni. Dzień i noc dzwony klasztorne zapełniają    
    opustoszałą dziedzinę bogów surowymi dźwiękami pieśni chrześcijańskich.” 
2. „Minotaur żył we wspaniałym gmachu, zwanym labiryntem. Było tam tyle pokoi, 
przejść, 
    sieni, schodów i krużganków, że ktokolwiek wszedł, już drogi powrotnej znaleźć nie 
mógł. 

         Lecz Ariadna dała pięknemu Ateńczykowi kłębek nici i pouczyła, co ma robić.” 
     3. „O niespełna godzinę drogi od miasta znajduje się miejscowość, zwana Wahlheim. 
         Położona jest bardzo uroczo na wzgórzu, a dotarłszy ścieżyną na jego szczyt za 
wioską,    
         można objąć spojrzeniem całą dolinę. Jest tu poczciwa gospodyni, nalewająca gościom    
         uprzejmie i ochoczo, mimo swych lat, to wina, to piwa, to kawy, a ponadto, rzecz 
główna, 
         są tu dwie lipy, cieniące rozłożystymi konarami niewielki placyk przed kościołem, 
         obstawiony wokół domami wieśniaczymi, stodołami i zagrodami.” 
     4. „Bo Febus, jak ci już może donieśli, 
         Po wieściach naszych tę wróżbę obwieścił, 
         Że wyzwolenie li wtedy nastąpi, 
         Skoro, odkrywszy morderców Laiosa 
         Na śmierć ich albo wygnanie skażemy” 
     5. „Brata zaś jego – Polinika mniemam - 
         Który to bogów i ziemię ojczystą 
         Nadszedł z wygnania i ognia pożogą 
         Zamierzał zniszczyć, i swoich rodaków 
         Krwią się napoić, a w pęta wziąć drugich, 
         Wydałem rozkaz, by chować ni płakać 
         Nikt się nie ważył, lecz zostawił ciało 
         Przez psy i ptaki w polu poszarpane. 
         Taka ma wola, a nie ścierpię nigdy, 
         By źli w nagrodzie wyprzedzili prawych. 
         Kto za to miastu temu dobrze życzy, 
         W zgonie i w życiu dozna mej opieki.” 
 
 
 
6. „… morze nierade nosi zdradzieckie statki i nie sprzyja rabunkom i zdradom. 
     Podniosło się wściekłe, spowiło statek w ciemności i gnało go przez osiem dni i osiem 
nocy     
     na oślep. Wreszcie marynarze ujrzeli poprzez mgłę brzeg najeżony urwistymi skałami 



     i rafami, o które omal nie strzaskali statku. Schwycił ich żal ; …, uczynili ślub, iż 
uwolnią    
        …,  i spuścili czółno, aby go wysadzić na brzeg.” 
7. „Powiadasz mi : albo masz nadzieję pozyskać sobie Lottę, albo nie. W pierwszym razie 
staraj 
    się zmienić ową nadzieję w rzeczywistość i ziścić swe zamysły, w przeciwnym zaś razie 
    Otrząśnij się i pozbądź się bezcelowego uczucia, które pochłonąć musi wszystkie twe 
siły! 
    Mój drogi, dobrze i łatwo ci to mówić.” 
8. „O Tyrezjaszu, co sprawy przenikasz 
      Jasne i tajne, na ziemi i niebie! 
      Chociaż ty ślepym, nie uszło twej wiedzy, 
      Jako choruje gród ten, przeto w tobie 
      Upatrzyliśmy zbawcę i lekarza.” 
9. „O ukochana siostro ma, Ismeno! 
     Czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych 
     Żadnej za życia los nam nie oszczędza? 
     Bo nie ma cierpień i nie ma ohydy, 
     Nie ma niesławy i hańby, które by 
     Nas pośród nieszczęść pasma nie dotknęły.” 
10. „Ale kiedy po czterdziestu dniach … Jasnowłosa niemal go już uleczyła i gdy już 
      W członkach, znów gibkich, zaczynał się odradzać wdzięk młodości, zrozumiał, 
      iż trzeba uciekać ; wymknął się i przebywszy liczne niebezpieczeństwa, stanął przed 
      królem Markiem.” 
 
 
J. Parandowski  „Mitologia” , W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”,  Sofokles „Król 
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