
GGrreeeekk  TTrraaggeeddyy  II::  SSoopphhoocclleess’’  OOeeddiippuuss  tthhee  KKiinngg  

AAllaann  JJ..  MM..  HHaaffffaa  

PPlleeaassee  SSiilleennccee  CCeellll  PPhhoonneess  

KKeeyy  TTeerrmmss  

►►  CChhoorruuss::  ttoo  ddaannccee  

►►  OOrrcchheessttrraa::  PPllaaccee  wwhheerree  CChhoorruuss  ddaanncceess  

►►  TThheeaattrroonn::  PPllaaccee  ffrroomm  wwhhiicchh  SSppeeccttaattoorrss  WWaattcchh  

►►  DDrraammaa::  ttoo  ddoo;;  eemmpphhaassiiss  uuppoonn  AAccttiioonn  

►►  SSkkeennee::  ccoovveerreedd  ppllaaccee,,  tteenntt;;  ggeenneerraallllyy,,  aa  hhoouussee,,  tteemmppllee,,  ddwweelllliinngg  ppllaaccee;;  aa  wwooooddeenn  ssttaaggee  ffoorr  

aaccttoorrss  

►►  KKaatthhaarrssiiss::  PPuurrggaattiioonn  ooff  FFeeaarr  oorr    

  

  

CChhoorruuss  

DDiioonnyyssiiaann  RReevveell  aanndd  DDaanncciinngg  

MMAASSKKSS  

SSkkeennooggrraapphhiiaa::  SSoopphhoocclleess  

SSaattyyrr  PPllaayy::  EEuurriippiiddeess  CCyyccllooppss  

SSoopphhoocclleess  ((449966--440066  

►►  DDeeffeeaatteedd  AAeesscchhyylluuss  iinn  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  iinn  446622  

►►  112255  ppllaayyss  ((88  ssuurrvviivvee));;  1188  ffiirrsstt  pprriizzeess;;  aacctteedd  hhiimmsseellff  

►►  PPrriieesstt  ooff  AAsscclleeppiiuuss;;  BBooaarrdd  ooff  GGeenneerraallss;;  DDiirreeccttoorr  ooff  TTrreeaassuurryy  

►►  IInnttrroodduucceedd  TThhiirrdd  AAccttoorr  

►►  BBeesstt  kknnoowwnn  ffoorr  OOeeddiippuuss  CCyyccllee::  OOeeddiippuuss  RReexx,,  AAnnttiiggoonnee;;  OOeeddiippuuss  aatt  CCoolloonnuuss  

►►  CChhaarraacctteerrss  mmaaiinnttaaiinn  ccllaassssiiccaall  bbaallaannccee  aanndd  rreessttrraaiinn  bbuutt  aarree  mmoorree  hhuummaann  tthhaann  iinn  AAeesscchhyylluuss  

OOeeddiippuuss  tthhee  KKiinngg  

►►  TThheebbaannss  aappppeeaall  aass  ssuupppplliiaannttss  ttoo  OOeeddiippuuss;;  PPllaagguuee  ppaarraalllleellss  hhiissttoorriicc  ppllaagguuee  ooff  AAtthheennss    

►►  OOeeddiippuuss  lliikkeenneedd  ttoo  tthhee  ggooddss::  PPrriieesstt,,  ““YYoouu  aarree  nnoott  oonnee  ooff  tthhee  iimmmmoorrttaall  ggooddss,,  wwee  kknnooww;;  yyeett  

wwee  hhaavvee  ccoommee  ttoo  mmaakkee  oouurr  pprraayyeerr  aass  ttoo  tthhee  mmaann  ssuurreesstt  iinn  mmoorrttaall  wwaayyss  aanndd  wwiisseesstt  iinn  tthhee  

wwaayyss  ooff  GGoodd..    YYoouu  ssaavveedd  uuss  ffrroomm  tthhee  SSpphhiinnxx……OO  mmiigghhttyy  ppoowweerr,,  wwee  ttuurrnn  ttoo  yyoouu::  FFiinndd  uuss  

oouurr  ssaaffeettyy,,  ffiinndd  uuss  aa  rreemmeeddyy,,  wwhheetthheerr  bbyy  ccoouunnsseell  ooff  tthhee  ggooddss  oorr  ooff  mmeenn..””  

DDrraammaattiicc  IIrroonnyy  

►►  WWee  kknnooww  ssoommeetthhiinngg  tthhee  cchhaarraacctteerr  ddooeess  nnoott::  tthhee  bblliinnddnneessss  ooff  OOeeddiippuuss  ttoo  hhiiss  oowwnn  ffaattee  aanndd  

ssiittuuaattiioonn  

►►  HHee  iiss  iinn  ffaacctt  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee  ppllaagguuee  

►►  YYeett  hhee  rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ssuupppplliiaanntt  cciittiizzeennss::  ““II  kknnooww  tthhaatt  yyoouu  aarree  ddeeaatthhllyy  ssiicckk;;  aanndd  yyeett,,  ssiicckk  aass  



yyoouu  aarree,,  nnoott  oonnee  iiss  aass  ssiicckk  aass  II..    EEaacchh  ooff  yyoouu  ssuuffffeerrss  iinn  hhiimmsseellff  aalloonnee,,  hhiiss  aanngguuiisshh,,  nnoott  

aannootthheerr’’ss;;  bbuutt  mmyy  ssppiirriitt  ggrrooaannss  ffoorr  tthhee  cciittyy,,  ffoorr  mmyysseellff,,  ffoorr  yyoouu..””  

►►  OOeeddiippuuss  iiss  aa  nnoobbllee  ffiigguurree,,  oonnee  wwhhoo  ffeeeellss  ppaaiinn  aatt  tthhee  ppaaiinn  ooff  hhiiss  ssuubbjjeeccttss  

►►  WWhheenn  hhee  ddiissccoovveerrss  tthhaatt  hhee  iiss  tthhee  ccaauussee  ooff  tthheeiirr  ppaaiinn  tthhee  iirroonnyy  ooff  hhiiss  ssiittuuaattiioonn  iiss  ccoommppeelllliinngg  

aanndd  ppaatthheettiicc  

OOrraaccllee  ooff  DDeellpphhii::  FFiinndd  tthhee  MMuurrddeerreerr  ooff  LLaaiiooss  

►►  KKrreeoonn  rreeppoorrttss::  ““TThhee  ggoodd  ccoommmmaannddss  uuss  ttoo  eexxppeell  ffrroomm  tthhee  llaanndd  ooff  TThheebbeess  aann  oolldd  ddeeffiilleemmeenntt  

wwee  aarree  sshheelltteerriinngg::  iitt  iiss  aa  ddeeaatthhllyy  tthhiinngg,,  bbeeyyoonndd  ccuurree;;  wwee  mmuusstt  nnoott  lleett  iitt  ffeeeedd  uuppoonn  uuss  

lloonnggeerr..””  

►►  TThhee  ddeeffiilleemmeenntt  iiss  mmuurrddeerr  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  KKiinngg,,  LLaaiiooss..  

►►  DDrraammaattiicc  IIrroonnyy::  OOeeddiippuuss  ccuurrsseess  wwhhooeevveerr  iiss  tthhee  mmuurrddeerr;;  ““II  pprraayy  tthhaatt  mmaann’’ss  lliiffee  bbee  

ccoonnssuummeedd  iinn  eevviill  aanndd  wwrreettcchheeddnneessss..  AAnndd  aass  ffoorr  mmee,,  tthhiiss  ccuurrssee  aapppplliieess  nnoo  lleessss  iiff  iitt  sshhoouulldd  

ttuurrnn  oouutt  tthhaatt  tthhee  ccuullpprriitt  iiss  mmyy  gguueesstt  hheerree,,  sshhaarriinngg  mmyy  hheeaarrtthh..””  

PPrroopphheett  aanndd  KKiinngg  

►►  TTeeiirreessiiaass  tthhee  pprroopphheett  iiss  ssuummmmoonneedd  

►►  HHee  rreeffuusseess  ttoo  tteellll  wwhhoo  iiss  tthhee  kkiilllleerr  aanndd  OOeeddiippuuss  ggeettss  aannggrryy  aanndd  aaccccuusseess  hhiimm..  

►►  OOeeddiippuuss  cchhaarrggeess  tthhaatt  KKrreeoonn  aanndd  TT..  hhaavvee  ppllootttteedd  aaggaaiinnsstt  hhiimm  aanndd  hhee  ggooeess  ssoo  ffaarr  aass  ttoo  ssppeeaakk  

bbllaasspphheemmiieess  aaggaaiinnsstt  rreelliiggiioonn..  

►►  ““KKrreeoonn  ddeessiirreess  iinn  sseeccrreett  ttoo  ddeessttrrooyy  mmee!!  HHee  hhaass  bboouugghhtt  tthhiiss  ddeeccrreeppiitt  ffoorrttuunnee--tteelllleerr,,  tthhiiss  

ccoolllleeccttoorr  ooff  ddiirrttyy  ppeennnniieess,,  tthhiiss  pprroopphheett  ffrraauudd——WWhhyy,,  hhee  iiss  nnoo  mmoorree  ccllaaiirrvvooyyaanntt  tthhaann  II  aamm!!””  

►►  HHiiss  ““mmuummmmeerriieess””  wweerree  nnoo  hheellpp  aaggaaiinnsstt  tthhee  SSpphhiinnxx,,  ““YYoouurr  bbiirrddss——wwhhaatt  ggoooodd  wweerree  tthheeyy??    

OOrr  tthhee  ggooddss,,  ffoorr  tthhaatt  mmaatttteerr??    BBuutt  II  ccaammee  bbyy,,  OOeeddiippuuss......””  

►►  TThhee  hhuubbrriiss  ooff  OOeeddiippuuss  iiss  hhiigghhlliigghhtteedd  hheerree  

  

SSiigghhtt,,  bblliinnddnneessss  aanndd  TTrruutthh  

►►  TToo  sseeee  iiss  ttoo  kknnooww  iinn  GGrreeeekk  

►►  TThhee  bblliinndd  pprroopphheett  tteellllss  OOeeddiippuuss::  ““yyoouu  hhaavvee  yyoouurr  eeyyeess  bbuutt  sseeee  nnoott  wwhheerree  yyoouu  aarree  iinn  ssiinn,,  nnoorr  

wwhheerree  yyoouu  lliivvee,,  nnoorr  wwhhoomm  yyoouu  lliivvee  wwiitthh..    DDoo  yyoouu  kknnooww  wwhhoo  yyoouurr  ppaarreennttss  aarree??””  

►►  LLaatteerr,,  OOeeddiippuuss  wwiillll  bblliinndd  hhiimmsseellff——aanndd  oonnllyy  aafftteerr  wwiillll  hhee  lleeaarrnn  ttoo  sseeee  tthhee  ttrruutthh..  

IIooccaassttee  QQuueessttiioonnss  PPrriieessttss  aanndd  PPrroopphheettss  

►►  RReeccoouunnttss  aa  pprroopphheeccyy  ooff  AAppoolllloo  ssaaiidd  tthhaatt  LLaaiiooss  wwoouulldd  bbee  kkiilllleedd  bbyy  hhiiss  oowwnn  ssoonn    

►►  YYeett,,  hhee  iiss  ssaaiidd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  kkiilllleedd  bbyy  hhiigghhwwaayymmeenn  aanndd  hhiiss  ssoonn  hhaadd  hhiiss  aannkklleess  ppiieerrcceedd  aanndd  

wwaass  lleefftt  ttoo  ddiiee  oonn  aa  mmoouunnttaaiinnssiiddee  

►►  ““TThhuuss,,  AAppoolllloo  nneevveerr  ccaauusseedd  tthhaatt  cchhiilldd  ttoo  kkiillll  hhiiss  ffaatthheerr,,  aanndd  iitt  wwaass  nnoott  LLaaiiooss’’  ffaattee  ttoo  ddiiee  aatt  

tthhee  hhaannddss  ooff  hhiiss  ssoonn,,  aass  hhee  ffeeaarreedd..    TThhiiss  iiss  wwhhaatt  pprroopphheettss  aanndd  pprroopphheecciieess  aarree  wwoorrtthh!!    HHaavvee  



nnoo  ddrreeaadd  ooff  tthheemm..””  

AAvvooiiddiinngg  FFaattee,,  OOeeddiippuuss  hhaass  ffuullffiilllleedd  FFaattee  aanndd  tthhee  GGoodd’’ss  PPrroopphheeccyy  

►►  HHee  rreeccoouunnttss  hhooww  iinn  CCoorriinntthh  hhee  rreecceeiivveedd  aa  ssiimmiillaarr  pprroopphheeccyy::  hhee  wwaass  ttoolldd  hhee  wwoouulldd  kkiillll  hhiiss  

ffaatthheerr  aanndd  mmaarrrryy  hhiiss  mmootthheerr  

►►  HHee  lleefftt  CCoorriinntthh  ttoo  aavvooiidd  tthhiiss  ffaattee  

►►  CCoommiinngg  ttoowwaarrdd  TThheebbeess  hhee  ssttrruucckk  aa  mmaann  aalloonngg  tthhee  rrooaadd  

CChhoorruuss  ccoommmmeennttss  oonn  OOeeddiippuuss’’  HHuubbrriiss  

►►  ““TThhee  ttyyrraanntt  iiss  aa  ssiicckk  cchhiilldd  ooff  PPrriiddee  wwhhoo  ddrriinnkkss  ffrroomm  tthhee  ssiicckkeenniinngg  ccuupp    RReecckklleessssnneessss  aanndd  

vvaanniittyy,,  uunnttiill  ffrroomm  hhiiss  hhiigghh  ccrreesstt  hheeaaddlloonngg  hhee  pplluummmmeettss……””  

►►  ““HHaauugghhttiinneessss  aanndd  hhiigghh  hhaanndd  ooff  ddiissddaaiinn  tteemmpptt  aanndd  oouuttrraaggee  GGoodd’’ss  hhoollyy  llaaww;;  AAnndd  aannyy  mmoorrttaall  

wwhhoo  ddaarreess  hhoolldd  nnoo  iimmmmoorrttaall  PPoowweerr  iinn  aawwee  wwiillll  bbee  ccaauugghhtt  uupp  iinn  aa  nneett  ooff  ppaaiinn..””  

CChhoorruuss  ccoommmmeennttss  oonn  OOeeddiippuuss  aass  eexxaammppllee  ooff  MMaann  ssuubbjjeecctt  ttoo  FFaattee  

►►  OO  ggeenneerraattiioonnss  ooff  mmeenn,,  hhooww  II  ccoouunntt  yyoouu  aaww  eeqquuaall  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  lliivvee  nnoott  aatt  aallll!!    

WWhhaatt  mmaann,,  wwhhaatt  mmaann  oonn  eeaarrtthh  wwiinnss  mmoorree  ooff  hhaappppiinneessss  tthhaann  aa  sseeeemmiinngg    

AAnndd  aafftteerr  tthhaatt  ttuurrnniinngg  aawwaayy??  

OOeeiippuuss,,  yyoouu  aarree  mmyy  ppaatttteerrnn  ooff  tthhiiss,,  

OOddiippuuss,,  yyoouu  aanndd  yyoouurr  ffaattee!!  

LLuucckklleessss  OOeeddiippuuss,,  wwhhoomm  ooff  aallll  mmeenn  

II  eennvvyy  nnoott  aatt  aallll””  

PPiittyy  ffoorr  DDaauugghhtteerrss  

►►  AAfftteerr  hhee  lleeaarrnnss  tthhee  ttrruutthh,,  aa  mmeesssseennggeerr  tteellllss  uuss  tthhaatt  OOeeddiippuuss  bbrrookkee  ooppeenn  tthhee  ppaallaaccee  ddoooorrss  ttoo  

ffiinndd  IIooccaassttee  hhuunngg..    HHee  ttooookk  tthhee  bbrroooocchh  ffrroomm  hheerr  bbooddyy  aanndd  ssttaabbbbeedd  hhiiss  eeyyeess..  

►►  HHee  ssttaannddss  bbeeffoorree  tthhee  CChhoorruuss  aanndd  eexxiilleess  hhiimmsseellff  ffrroomm  TThheebbeess  

►►  HHiiss  ddaauugghhtteerrss  aarree  mmoosstt  ppiittiiaabbllee,,  bbeeiinngg  bbllaammeelleessss..  ““II  wweeeepp  ffoorr  yyoouu  wwhheenn  II  tthhiinnkk  ooff  tthhee  

bbiitttteerrnneessss  mmeenn  wwiillll  vviissiitt  uuppoonn  yyoouu  aallll  yyoouurr  lliivveess..    WWhhaatt  hhoommeess,,  wwhhaatt  ffeessttiivvaallss  ccaann  yyoouu  

aatttteenndd……aanndd  wwhheenn  yyoouu  ccoommee  ttoo  mmaarrrriiaaggee  aaggee,,  wwhheerree  iiss  tthhee  mmaann,,  mmyy  ddaauugghhtteerrss,,  wwhhoo  wwoouulldd  

ddaarree  rriisskk  tthhee  bbaannee  tthhaatt  lliieess  oonn  aallll  mmyy  cchhiillddrreenn..””  

CChhoorruuss  PPiittiieess  OOeeddiippuuss  

►►  CChhoorruuss::  ““MMeenn  ooff  TThheebbeess,,  llooookk  uuppoonn  OOeeddiippuuss..    TThhiiss  iiss  tthhee  kkiinngg  wwhhoo  ssoollvveedd  tthhee  ffaammoouuss  

rriiddddllee  aanndd  ttoowweerreedd  uupp,,  mmoosstt  ppoowweerrffuull  ooff  mmeenn..    NNoo  mmoorrttaall  eeyyeess  bbuutt  llooookkeedd  oonn  hhiimm  wwiitthh  

eennvvyy,,  yyeett  iinn  tthhee  eenndd  rruuiinn  sswweepptt  oovveerr  hhiimm..    LLeett  eevveerryy  mmaann  iinn  mmaannkkiinndd’’ss  ffrraaiillttyy  ccoonnssiiddeerr  hhiiss  

llaasstt  ddaayy;;  aanndd  lleett  nnoonnee  pprreessuummee  oonn  hhiiss  ggoooodd  ffoorrttuunnee  uunnttiill  hhee  ffiinndd  LLiiffee,,  aatt  hhiiss  ddeeaatthh,,  aa  

mmeemmoorryy  wwiitthhoouutt  ppaaiinn..””  

►►  LLaammeenntt  oonn  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  lliiffee  

►►  GGrreeeekk  vviieeww  ooff  HHaappppiinneessss::  ppeessssiimmiissttiicc  

CCoonncclluussiioonnss  



►►  AAeesscchhyylluuss  eennddoorrsseess  ttrraaddiittiioonnaall  GGooddss  aanndd  RReelliiggiioonn  aass  SSyymmbboollss  ooff  OOrrddeerr  

►►  SSoopphhoocclleess  QQuueessttiioonnss  GGooddss  ((OOeeddiippuuss  aanndd  PPrroopphheett  TTeeiirreessiiaass))  

►►  PPoowweerr  ooff  FFaattee  ccaannnnoott  bbee  rreessiisstteedd  

►►  VViicciissssiittuuddeess  ooff  HHuummaann  FFoorrttuunnee  

►►  HHuubbrriiss,,  eevveenn  ooff  aa  ggrreeaatt  mmaann,,  wwiillll  bbrriinngg  ddoowwnn  tthhee  ggoodd’’ss  rreettrriibbuuttiioonn  


