
Mitologia

Mitologia-zbiórmitówdanejspołeczności.Jużodantykuodczytywanojenaróżne

sposoby:symboliczno-filozoficzny,metaforyczny(odnoszącysiędonaturyihistorii).

nawetwtedy,gdyprzestałypełnićfunkcjęreligijną,pozostałyźródłem inspiracji

literackiej,artystycznejifilozoficznej.

Archetyp-pierwowzór,czylipradawnewyobrażeniewzorówludzkichpostawi

zachowań,tkwiącychwświadomościzbiorowejkażdejspołeczności.

Przykładyarchetypów:

Antygona--symbolmiłościsiostrzanej,archetypkobietybroniącejswoichprzekonań

Dedal--archetypczłowiekadoświadczonego,rozważnego;uosabiatęsknotęza

Ojczyzną

Demeter--czułośćimiłośćmatki

Herakles--męstwo,siła

Ikar--idealista,marzycieldążącydowzniosłychcelów

Kasandra--zwiastunkakatastrofy,nieszczęścia

Orfeusz--archetyppoety,muzykaiśpiewaka,którywimięmiłościgotówjestdo

największychpoświęceń

Pigmalion--artysta,któregosztukamamockreacyjną,gdyżjejźródłem jestmiłość

Prometeusz--samotnybuntownikialtruista,poświęcającysiędlaludzi,którychkocha

Narcyz--archetypmiłościwłasnej

Niobe--archetypmatkicierpiącejpostraciedzieci

Syzyf--archetypniekończącegosię,absurdalnegowysiłku

PODZIAŁMITÓW

● teogoniczne--opowstaniuinaturzebogów.Każdymitdotyczącyjakiegośboga

informujeookolicznościachnarodzin,określa,jakiobszarzjawiskmupodlega,

jakiemaupodobania,symbole,atrybuty,umiejętnościitd.;



● kosmogoniczne--opowstaniuświataijegopoczątkach.W mitologiigreckiej

powstawaniuświatatowarzyszyteogonia,czylinarodzinybóstw;

● antropogeniczne-- dotyczą powstania człowieka. Przykładem jest mit o

Prometeuszu,któryulepiłczłowiekazglinyiłez;

● genealogiczne--traktują o historiipokoleń ludzkich,o bohaterach będących

przodkamirodówpanującychimieszkańcówmiast,np.dziejeroduLabdakidów,

dziejebohaterówtrojańskich:Achillesa,Agamemnonaiinnych.

FUNKCJEMITÓW

● funkcjapoznawcza,mającanaceluwyjaśnienieniezrozumiałychzjawisk

przyrody,np.mitoDemeteriPersefonietłumaczyłnastępstwopórroku,mito

Hefajstosieijegokuźniwyjaśniałzjawiskowulkanizmu;

● funkcjaświatopoglądowa,określającapostawęizakreswierzeńreligijnych

starożytnych,Funkcjętępełniłymityopowstaniuświata,hierarchiiwśródbogów

ipodzialezadańmiędzynimi,

● funkcjasakralna,dotyczącakultówposzczególnychbóstw,obrzędówreligijnych,

ofiar,uroczystościkuichczci,

● funkcjakulturotwórcza,inspirującarozwójepikiidramatuwstarożytności,

dostarczającatematówrzeźbiarzom,malarzom,architektom ipoetom,

Panteonbogówgreckichirzymskich

Grecja Rzym Czemupatronowali?

Afrodyta Wenus Boginipiękności

Apollo Apollo bógsztuk,przewodnikmuz

Ares Mars bógwojny

Artemida Diana boginiłowów

Atena Minerwa boginimądrości,

sprawiedliwejwojny

Demeter Ceres boginiurodzaju

Dionizos Bachus(LiberPater) bógwinnejlatorośli



Eros Amor bógmiłości

Hades Pluton bógświatapodziemnego

Hefajstos Wulkan bógognia,opiekun

rzemieślników

Hera Junona patronkazamężnych

kobiet

Hermes Merkury bóghandlu,złodziei,

posłaniecbogów

Hestia Westa boginiogniskadomowego

Nike Wiktoria boginizwycięstwa

Posejdon Neptun bógmórzioceanów

Zeus Jowisz bógniebaiziemi

Bogów cechuje antropomorfizm -mają ludzkie cechy,wady izalety (Hera jest

zazdrosna,Zeusporywczy,Afrodytakochliwa,Hefajstosmrukliwyiponury)

Przeglądwybranychmitów:

POCZĄTEKŚWIATA

„NapoczątkubyłChaos...”— takzaczynasięmitycznaopowieśćopowstaniu

świata(kosmogonia).WedługjednychwersjiChaosbyłistotąboską.Wedługinnych

Chaos to pusta, ziejąca przestrzeń, personifikacja stanu wszechświata

poprzedzającegopowstaniebogówiludziorazwszelkiegoporządku.ZChaosupowstał

Dzień,aznim JasnośćiRadość.ZniegoteżwyłoniłasięGaja(Ziemia)w otoczeniu

Eteru,Uranos(Niebo),Tartaros(Podziemie)— będącejednocześnieiżywiołami,i

istotamiboskimiorazEros,przyczynasprawczawszelkiegorozwojuirozmnażania

(teogonia—narodzinybogów).GajaiUranosdaliżyciekolejnym pokoleniom:Cyklopom,

Sturękim iTytanom.UranoszostałpokonanyprzezswojegosynaKronosa,któryobjął

władzęwrazzReją.DziećmiKronosabyli:Zeus,Hades,Posejdon,Hera,Demeteri

Hestia.Zeusobjąłrządypopokonaniuojca,którypołykałwłasnedzieci.Jegosiostra,a

zarazem żona-Herazostałaboginiąmałżeństwaimacierzyństwa.PotomkowieZeusa



mieszkalinaOlimpie.Ichgronostaleposzerzałosięopotomstwobogówzboginiami,

bogówzludźmi,ludzizboginiami,atakżeoherosówwyróżnionychzadzielność.

STWORZENIECZŁOWIEKA-PROMETEUSZ

Mitologianiepodajejednoznacznie,kto stworzyłczłowieka.Wiadomo,żew

momencie,gdyZeusobejmowałwładzę,jużbylinaziemi.Jednazhipotezzakłada,że

stwórcąludzkościjestjedenzTytanów— Prometeusz.Prometeuszulepiłczłowiekaz

glinyzmieszanejzełzamiitchnąłwniegoduszęzognianiebieskiego.Człowiektenbył

słaby,nagi,nieumiałsiębronićprzeddzikimizwierzętami.Wyglądem przypominał

bogów,aleniemiałichsiły.Prometeusz,pragnącpomócludziom,obdarzyłichogniem,

któryskradłzOlimpu,ipokazałim,jakumiejętniegoużywać,bymoglisięogrzać,

gotowaćpotrawyibronićsięprzed zwierzętami.Ponadto nauczyłichsztukioraz

rzemiosła.NiepodobałosiętoZeusowi,którynakazałHefajstosowistworzyćpiękną

kobietę— Pandorę.Każdyzbogów obdarzyłjąinnym darem,aw posaguotrzymała

glinianąamforę.ProwadzonaprzezHermesatrafiłapoddom Prometeusza.Tenjednak

— wietrząc podstęp — nie wpuściłjejdo swego domu.Uczyniłto jego brat—

Epimeteusz,którypodwpływem namów kobietyotworzyłnaczynie.W nim ukrytebyły

wszystkiesmutkiświata.Prometeuszpostanowiłzemścićsięnabogach.Zabiłwołui

podzieliłnadwieczęści:mięsoowinąłskórą,akościnakryłtłuszczem.PoprosiłZeusa,

abytenwybrał,coludziebędąmuskładaćw ofierze.Tenwybrałwiększą,jaksię

zdawało,część— tłuszczzkośćmi.ZakaręPrometeuszaprzykutodoskałyKaukazu,

gdziecodzieńorzełwyjadałmuwątrobę,któraodrastała.DopieroHeraklesuwolnił

Prometeusza.

Od imienia herosa stworzono pojęcie prometeizmu:postawybuntu wobec

bogów (Boga),świata,ludzi,podejmowanegow imięaltruizmu,zktórym wiążesię

przyjęciecierpieniaprzeżywanegowsamotności.

HERAKLES

Byłsynem ZeusaikrólowejAlkmeny.Obokcechheroicznychposiadałwiele

ludzkichsłabości:lubiłwino,kobiety,byłpopędliwyigwałtowny.W atakuszałuzabił

żonęiswojedzieci.Odpokutowałzatociężko,wykonującdwanaścieniemożliwychdo

wykonaniaprzezczłowiekaprac(zabicielwanemejskiego,zabiciehydrylernejskiej,

schwytaniełaniceryntyjskiej'schwytaniedzikaerymantejskiego,oczyszczeniestajni

Augiasza, przepędzenie ptaków Stymfalijskich, schwytanie byka kreteńskiego,

schwytanie klaczy Diomedesa,zdobycie przepaskiHippolity,uprowadzenie trzody

Geriona,przyniesienie złotych jabłek z ogrodu Hesperyd sprowadzenie Cerbera z



Hadesu).Herakles byłteż dobroczyńcą ludzkości:pokonywałPotwory,uwolnił

PrometeuszaiTezeusza,porwałCerbera.

MITYTEBAŃSKIE

Ilustrują tezę o tragizmie ludzkiego losu,nieuchronnie poddanego woli

przeznaczenia.OdKadmosa,założycielamiasta,poprzezSemele,Akteona,Amfionai

NiobeażpoLajosaiEdypaścigałatenródnienawiśćbogów:Aresa,Hery,Apollonai

innych. Szczególnie tragiczne były losy Edypa, który próbował uciec przed

przeznaczeniem,aleniebyło to możliwe.Pozostało mutylko znieśćzgodnością

nieszczęście.Kiedy dowiedziałsię,że jego żoną jestjego matka,oślepiłsię i

zrezygnowałztronu,skazującsięnawygnanie.Jegosynowiezginęliw bratobójczym

pojedynkuotron.CórkaEdypa—Antygonazginęła,broniącgodnościrodzinyiwłasnych

przekonań,sprzeciwiając się decyzjiKreona,zabraniającego pochówku jejbrata

(Polinejkesa,zdrajcyojczyzny).

WOJNATROJAŃSKA

Pełneheroizmuitragizmusąlosybohaterów związanychzopowieściamio

wojnie trojańskiej.Ciążyły nad nimiwyrokiprzeznaczenia.Trojanie walczyliz

przeświadczeniem,żeichlossiędopełnia.NieszczęsnykróliojciecPriam patrzyłna

śmierćswychkolejnychsynów inazagładęmiasta,znającprzepowiednięwyroczni.

Achilles,ukrytyprzezmatkęw przebraniukobiecym,byćmożemógłuniknąćswego

losuiżyćdługo,alewybrałkrótkie,pełnesławyżyciewojownikaipoległw walce,jak

przepowiedziaławyrocznia.Hektor,uosobienieprawościidzielności,symbolobrońcy

ojczyznyirycerskiejszlachetności,takżewiedział,żeumrze,idącnabójzAchillesem.

Przeznaczenie ściga bohaterów wojny nawetpo upadku Troi.Nie mogą

spokojniewrócićdodomów.Bogowienadalichprześladują,mszczącsięnanichi

utrudniającpowrót.NajdłużejbłąkałsiępomorzachOdyseusz.W opowieściojego

przygodachznalazływyrazmarzeniaGreków opodróżach,ujawniłasięichciekawość

świata,chęćodwiedzenianajdalszychkresów Ziemi.Odyseuszwyróżniasięnietylko

odwagą,aleisprytem,przedsiębiorczością,umiejętnościąbudowystatków,żeglowania,

dowodzenia ludźmi,zjednywania sobie przyjaciół.W każdejsytuacjiumie sobie

poradzić.

SYZYF



Syzyfbyłkrólem Koryntuiulubieńcem bogów.CzęstogościłnaOlimpie,alenie

umiałutrzymaćsekretuirozgłaszałtajemnicebogów naziemi.KiedyśSyzyfzdradził

bardzoważnysekretZeusa,zacowysłanodoniegobożkaśmierciTanatosa.Sprytny

SyzyfuwięziłTanatosa iludzieprzestaliumierać.GdyAresuwolniłboga śmierci,

pierwszyumarłSyzyf.Aleibogówpodziemiumiałprzechytrzyć.Przedśmierciąpoprosił

żonę,abyniegrzebałajegozwłok.GdyznalazłsięwkrólestwieHadesa,skarżyłsięna

małżonkę,którazaniedbujeświętyobowiązekpochowaniazmarłegomężaiprosiłkróla

podziemi,bypozwoliłmunakrótkipowrótdodomu,bymógłukaraćżonę.Popowrocie

naziemięSyzyfwcaleniemiałzamiaruwracaćdokrólestwazmarłych.Żyłpocichu,nie

zwracałnasiebieuwagi.Gdyprzypomnianosobieonim iTanatoszaprowadziłjego

duszędopodziemi,skazanyzostałnakarędaremnejpracy:miałwtaczaćnastromą

góręolbrzymigłaz,któryzakażdym razem,jużuwierzchołka,wyślizgiwałmusięzrąki

staczałnadół,aSyzyfrozpoczynałswąpracęodnowa.

ORFEUSZIEURYDYKA

Orfeuszbyłpoetąiśpiewakiem.Jegośpiewigranalirzemiałyzniewalającąmoc,

wzruszałnietylkoludziizwierzęta,alenawetskałyidrzewa.Uczestniczyłwwyprawie

Argonautów,podczasktórejswym śpiewem uciszałwzburzonefale.Słodyczągłosu

przewyższałSyreny.Po powrocie z Kolchidy poślubiłnimfę Eurydykę.Szczęście

małżonków przerwałaśmierćEurydykiukąszonejprzezżmiję.ZrozpaczonyOrfeusz

udałsięnaposzukiwanieukochanejdokrainyumarłych.SwągrątakwzruszyłHadesa,

żetenzgodziłsięnapowrótEurydykinaziemiępodwarunkiem,żeOrfeusznieodwróci

sięiniespojrzynażonęprzedopuszczeniem podziemi.Orfeuszniezdołałdotrzymać

przyrzeczeniaiEurydykawróciładokrólestwaHadesa.Istniejąróżnewersjezwiązanez

jego śmiercią:ukazywanogo jako ofiarętrackichkobietlubZeusa,któryzabiłgo

piorunem.

NIOBE

Niobe była córką Tantala,żoną Amfiona,któremu urodziła siedem córek i

siedmiu synów,z czego była bardzo dumna.Swą pychą obraziła Latonę,matkę

ApollonaiArtemidy,twierdząc,żetojejnależysięcześćboska,aniekobiecie,która

urodziłatylkojednegosynaijednącórkę.ApolloiArtemidapomścilizniewagęmatki,

zabijającwszystkiedzieciNiobe.Niobeskamieniałazbólu.

DEDALIIKAR



MitopowiadaoDedalu,którywrazzsynem Ikarem zostałuwięzionyprzezkróla

Krety—Minosa.PowybudowaniulabiryntuDedalchciałwrócićdorodzinnychAten,ale

Minosniechciałutracićczłowiekaocennychumiejętnościachiznającegotakwiele

królewskichtajemnic.WówczasDedalpostanowiłucieczwyspy.Skonstruowałdla

siebieisynaskrzydłazptasichpiórzlepionychwoskiem.OstrzegłIkara,byniewzbijał

sięzbytwysoko,gdyżwtedysłońceroztopiwosk,aniniezlatywałzbytnisko,gdyż

wtedypióranasiąknąwilgociąmorza.JednakIkarpodczaslotu,niepomnynasłowa

ojca,zachwyconylataniem,wzbiłsięzbytwysoko.Promieniesłońcaroztopiływoski

piórazaczęłyodpadać.Pochwilimłodzieniecrunąłnajednązwysp,którąpóźniej

nazwanoIkarią,amorzewokółniej— Morzem Ikaryjskim.SmutnyDedalodnalazł

szczątkisynaipogrzebałje.Sam osiadłnaSycylii.

ZWIĄZKIFRAZEOLOGICZNE

Frazeologizm
(związekwyrazowy)

Znaczeniedzisiejsze pochodzeniei
znaczeniewmitologii
greckiej

ambrozja cośbardzosmacznego pokarm bogówgreckich

zapewniającyim

nieśmiertelnośćiwieczną

młodość

buntprometejski buntwwielkiejsprawie,
częstookupiony
cierpieniem

Prometeuszzbuntowałsię

przeciwkoZeusowi,aby

daćludziom ogień

jabłkoniezgody powódkłótni,przyczyna
sporu

jabłkoznapisem “dla

najpiękniejszej”rzucone

podczasweselaTetydyi

PeleusaprzezboginięEris

końtrojański podstęp Chcączakończyć

dziesięcioletniąwojnę,

Grecyzastosowalifortel.

PewnegodniaobrońcyTroi

zezdumieniem spostrzegli,



żewojskanapastników

odpłynęły,aw

opustoszałym obozie

pozostałtylkowielki

drewnianykoń.Uznawszy

gozadarbogów,

wprowadzilidomiasta.W

nocywyszlizniego

wojownicy,którzydokonali

rzezimieszkańców.

koszulaDejaniry niezamierzonaprzyczyna
wielkiejmęki,cierpienia

Dejanira,drugażona

Heraklesa,byłabardzo

zazdrosnaomęża.Za

namowącentauraNessosa,

abyzapewnićsobiemiłość

mężaijegowierność,

wyprałakoszulę

ukochanegowkrwi

centaura.Krewokazałasię

jadem,którypaliłciało

Heraklesa.

mękiTantala torturowaniewizjączegoś
bliskiego,arównocześnie
pozornego

Tantalzdradziłsekrety

bogówizostałskazanyna

wiecznygłód,pragnieniei

strach

prokrustowełoże przyczynanieludzkich
cierpień

Prokrustnapadałna

podróżnychitorturowałich,

dopasowującichdo

rozmiaruswegołoża,

przycinającnogilub

rozciągającciało

międzyScylląaCharybdą byćmiędzy2
niebezpieczeństwami,być
wbardzotrudnejsytuacji

WracającydoItaki

Odyseuszmiałwiele

przygód.Jednąznichbyła

przeprawamiędzydwiema

skałami,nieopodalSycylii.

NajednejskależyłaScylla,



dawniejcórkaHekatei

ukochanaPosejdona,

zamienionaw

przerażającegopotwora,

podobnegodopsao

sześciugłowachi

dwunastunogach.Na

przeciwległejskale

mieszkałaCharybda,

żarłocznystwórstrącony

przezZeusapiorunem do

morza,3razydziennie

pochłaniającyogromne

ilościwody.

nićAriadny pomocwtrudnejsytuacji,
wskazówka

Ariadnawręczyła

Tezeuszowikłębeknici,a

bohaterjedenjejkoniec

przymocowałdoprogu

drzwilabiryntu.Tezeusz

zaskoczyłMinotaurawe

śnieizabiłgo,poczym

wrócił,zwijającnići

odnajdująctym samym

wyjściezlabiryntu.

odpowiedźlakoniczna odpowiedźkrótka,zwięzła Lakoniabyłaniewielkim

państwem zamieszkującym

zprzezSpartan,którzybyli

znanizeswojej

małomówności

piętaAchillesa Słabość,słabastrona KiedyAchillesbyłmałym

dzieckiem,jegomatka,

boginiTetyda,kąpałagow

rzeceStyks,abywten

sposóbuodpornićciało

przyszłegowojownikana

ciosywrogów.Zanurzając



Achillesawwodzie,

trzymałagozapiętę,jedyną

częśćciała,któratym

samym niezostała

wzmocniona.

poleelizejskie raj Miejscebiesiadwkrainie

wiecznejszczęśliwości

powracaćdoItaki powracaćdodomu,
osiągnąćcelpomimo
wieluniepowodzeń

OdyseuszpowróciłdoItaki

powielulatachiwielu

przygodach

przeciąćwęzełgordyjski rozwiązaćskomplikowaną
sprawę

węzełzłykazłożonew

świątyniZeusabył

nierozerwalny,Aleksander

Wielki“rozwiązałgo”

przecinającmieczem

puszkaPandory źródłonieszczęść PuszkęPandory

zawierającąwszystkie

nieszczęściaświata

otrzymałaPandora,którą

wysłanodochaty

Prometeusza.Tytanwczuł

podstępinieprzyjąłjejdo

siebie.Wtedydziewczyna

poszładobrata

Prometeusza.'Tenpo

ślubiezajrzałdopuszki,z

którejwydostałysię

wszystkienieszczęścia.

pyrrusowezwycięstwo zwycięstwookupione
dużymistratami

KrólEpiru,Pyrrus,

zwyciężył,leczponiósł

ogromnestraty,

zwycięstwoprzestałomieć

znaczenie

rógobfitości źródłodobrobytu KozaAmalteakarmiła

własnym mlekiem nowo

narodzonegoZeusa,



ukrytegoprzezmatkęna

Krecie.Gdypewnegodnia

dobrakozaułamałasobie

róg,Zeuswziąłgodorąki

pobłogosławił.Odtejpory

rógAmalteiopiekunki

napełniałsięowocamii

wszelkiegorodzaju

dobrami,stanowiącdla

swegoposiadacza

niewyczerpaneźródło

dostatkuiobfitości.

spartańskiewychowanie surowewychowanie system wychowawczy

obowiązującywsparciebył

niezwyklesurowy

stajniaAugiasza miejscestraszliwego
nieporządku

KrólElidymiałnajwiększe

naświeciestadatrzody.

Jednakzjegostajniprzez

wielelatniewynoszono

gnoju,cospowodowało,że

stosyzwierzęcych

odchodówpiętrzyłysię

wysoko,ażposufit.

Oczyszczeniewciągu

jednegodniastajni

Augiaszabyłojednązprac

Heraklesa.Skierowałon

nurtpobliskichrzektak,że

przepłynęłyoneprzez

stajnię,iwtensposób

oczyściłją.

syzyfowapraca pracabezsensowna,
niekończącasię,ciężka,
nieprzynosząca
spodziewanychefektów

Kara,jakąponiósłSyzyfza

uwięzienieTanatosai

próbęprzechytrzenia
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nakazałżonie,bynie
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narzekałnaniąwHadesiei



zostałwypuszczony,abyją

ukarać.Niepowróciłjednak

dopaństwaumarłych.Gdy

bogowieprzypomnieli

sobieonim,ukaraligo.

Syzyfwtaczanaszczyt

góryolbrzymigłaz,który

tużpodwierzchołkiem
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staczanasam dół.Syzyf

musipodejmowaćpracęod

nowa.
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zdobycia

Sierśćmitycznegozłotego

baranaChrysomalla,po

którązorganizowano

wyprawę(Argonautów).
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możliwe
niebezpieczeństwo

Ikarwrazzojcem Dedalem

chcieliopuścićKretę,ale

niezgadzałsięnatojej

władcaMinos.WtedyDedal

stworzyłskrzydłazpiór

zlepionychwoskiem.Przed

lotem przestrzegałsyna,by

nieleciałzbytwysoko,gdyż

promieniesłonecznemogą

stopićwosk.Tenjednaknie

posłuchałojcairozbiłsięo

skały.
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