
MITOLOGIA GRECKA

KLASA VI  C



„Jeżeli umrą mity, umrze też 
nasz świat”. 

A. Krawczuk



„Istota mitu polega na jego wiecznym
powtarzaniu „wiecznej teraźniejszości”. 

T.Mann



ZEUS

W mitologii greckiej najwyższy
z bogów.
Jego atrybutami były pioruny,
orzeł i tarcza zwana egidą.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piorun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egida


W mitologii greckiej trzecia
córka Kronosa i Rei, żona
Zeusa. Była również królową
Olimpu, boginią niebios                 
i płodności, patronką
macierzyństwa, opiekunką
małżeństwa, piękna i rodziny.

HERA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reja_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimp


W mitologii greckiej bóg
mórz, jezior, rzek, trzęsień
ziemi, żeglarzy, rybaków.

POSEJDON

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marynarz_(zaw%C3%B3d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybak


W mitologii greckiej bóg
ognia, kowali i złotników.
Hefajstos był uważany za
syna Zeusa i Hery. 
Opiekun rękodzielników. 

HEFAJSTOS

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hera


W mitologii greckiej bóg wojny, 
syn Zeusa i Hery. 

ARES

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hera


Apollo był synem Zeusa i tytanki Leto, 
bliźniaczym bratem Artemidy i bratem
Ateny. 
Urodził się na wyspie Delos. 
Był jednym z najważniejszych bogów, 
Panem muzyki, poezji, tańca i wróżb. 
Zachował dar wiecznej młodości. 

Jego strzały z łuku powodowały chorobę 
i śmierć, ale grał mistrzowsko na lirze.

Grecy oddawali mu cześć jako bogu prawa     
i porządku świata.

APOLLO



Przez sowią ciemność
twoje oczy
nad hełm spiżowy
twoja mądrość
uniesieni
myślą lekką jak strzała
wbiegamy przez bramy światła
z jasności w oślepienie
uniesieni
na mdlejącym ramieniu
salutujemy ciebie
(...)
Z.Herbert, Do Ateny

ATENA



W mitologii greckiej bogini
miłości, piękna, kwiatów,
pożądania i płodności.
Najbardziej urodziwa 
z bogiń antycznych mitów.

 

AFRODYTA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka


Bogini niezgody i chaosu, jest córką Nyks
(nocy) 
Eris posiadała dwie manifestacje : groźną       
i łagodną. Przybyła nieproszona na wesele
Peleusza i Tetydy i rzucając między boginie
jabłko z napisem „Dla Najpiękniejszej”
sprowokowała pośrednio wojnę
trojańską, ponieważ wywołało to spór
między Herą, Ateną i Afrodytą rozsądzony
przez Parysa (który wybrał Afrodytę).

ERIS



TEMIDA

W mitologii greckiej
bogini uosobienie
sprawiedliwości,
prawa i wiecznego
porządku.



Łac. Victoria) – w mitologii greckiej
bogini i uosobienie zwycięstwa,
zdobiąca często pomniki
upamiętniające słynne zwycięstwa
odniesione w bitwach.

Przedstawiano ją jako młodą
kobietę ze skrzydłami i gałązką
oliwną w dłoni. Jest opiekunką
sportowców i wojowników.

NIKE

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka


W mitologii greckiej bogini
płodności ziemi, urodzaju,
ziemi uprawnej, zbóż,
rolnictwa.

DEMETER

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa


ARTEMIDA



ARIADNA

W mitologii greckiej córka króla
Krety Minosa i Pazyfae, która
pomogła Tezeuszowi wydostać            
się z labiryntu. Kłębek nici, którą
rozwijała, chodząc po Labiryncie,
ułatwił jej znalezienie drogi
powrotnej. Stąd popularny związek
frazeologiczny – nić Ariadny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minos_(syn_Zeusa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pazyfae_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tezeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Labirynt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_Ariadny


Dodaj trochę treściW mitologii greckiej boginka
kreteńska, córka Zeusa i nimfy
Karme.
Minos, władca Knossos, zapragnął
uczynić z niej swoją kochankę. 
Przez dziewięć miesięcy udało się jej
przed nim uciekać; ostatecznie, dla
zachowania dziewictwa, rzuciła się
do morza ze skały. Wyłowiona przez
rybaków otrzymała przydomek
Diktynna.

 

BRITOMARTIS

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nimfy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minos_(syn_Zeusa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Knossos


W mitologii greckiej bogini           
i uosobienie młodości 
oraz wdzięku.

HEBE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka


Wtórował on swej pieśni grą na lirze lub
kitarze,
Orfeusz był znanym poetą, bo jego matka
Kaliope była jedną z Dziewięciu Muz, która
dawała poetom natchnienie. Potrafił grać na
lirze, a jego muzyka nie tylko obłaskawiała
najdziksze zwierzęta, ale również poruszała
skały i drzewa, które słysząc ją, szły za nim.

 

Orfeusz



W mitologii greckiej bóg dróg,
podróżnych, kupców, pasterzy,
złodziei, posłaniec bogów i
psychopomp. Hermes jako bóg
handlu musiał mieć opanowane
techniki dobijania targu, uznano go
więc za boga „przekonującej
wymowy”. 

HERMES

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychopomp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Targ


CERBER



W mitologii greckiej
najmroczniejsza i najniższa
część krainy podziemia, w
której przebywały dusze
skazanych na wieczne
cierpienie. Odległość
Tartaru od Hadesu była
równa odległości między
niebem a ziemią.

TARTAR



Ja, głodny i spragniony, bez woli, bez ruchu,
Z poszarpanym przez sępa bokiem i wątrobą,
Trawiony najstraszniejszą ze wszystkich chorobą:
Rozpaczą beznadziejną — — ja, co mym widokiem
Gwiazdy straszę na niebie świecące wysokiem,
Ja, nędzarz, od którego nawet huragany
Uciekają, na Kaukaz kiedy się zapędzą;
Ja, wszystkim okropnościom na pastwę wydany;
Ja, jak słońce światłością, otoczony nędzą:
Otom jest cierpień ludzkich wcielonym obrazem….
(...)
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Prometeusz

 

PROMETEUSZ



 „Prometheus” francuskiej artystki Elsie Russel,
namalowany w 1994 r., przedstawiający mitycznego

Prometeusza przykutego do skał Kaukazu.



Bogowie ukarali Syzyfa wieczną 
i bezużyteczną pracą – miał on wtaczać
na szczyt ogromnej góry wielki głaz,
który jednak przed wierzchołkiem
zawsze wymykał mu się z rąk i staczał  na
sam dół zbocza...

Współcześnie określenie „syzyfowa
praca” oznacza ciężką, prawie
niemożliwą, bezcelową pracę.

SYZYF



"Mity, legendy, magia - to wszystko
prawda. I jest częścią nas. Pielęgnujemy
nasze mityczne dziedzictwo, żeby
służyło nam w walce z chaosem                  
i ciemnością, które by inaczej
pochłonęły cały świat."

Jennifer Estep, Dotyk Gwen Frost

https://lubimyczytac.pl/autor/50499/jennifer-estep
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/151786/dotyk-gwen-frost
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/151786/dotyk-gwen-frost





