
ПРОИЗХОД НА СВЕТА И БОГОВЕТЕ 
СПОРЕД СТАРОГРЪЦКАТА 

МИТОЛОГИЯ

Представено от Йоана Милкова
IX Б клас

МИТОЛОГИЯ



• В началото съществувал 
само вечният, 
безграничен и тъмен 
Хаос. В него се криел 
изворът на живота на 
света. Всичко 

ХАОС

света. Всичко 
възникнало от Хаоса-
целият свят и 
безсмъртните богове.



• От Хаоса произлязла и 
богинята Земя - Гея. Тя 
била силна и даваща 
живот на всичко, което 
живее и расте върху нея.

ГЕЯ



• А далече под земята, на неизмерима дълбочина, се родил 
мрачният Тартар - ужасна бездна, запълнена с вечен 
мрак.

ТАРТАР



• От Хаоса се родила 

ЕРОС, ЕРЕБ, НЮКТА

• От Хаоса се родила 
могъщата, всичко 
оживотворяваща сила 
Любов - Ерос. Започнал 
да се създава светът. 
Родил се вечният Мрак -
Ереб и тъмната Нощ -
Нюкта.



• А от Нощта и мрака 

ЕТЕР И ХЕМЕРА

• А от Нощта и мрака 
произлезли вечната 
светлина - Етер, и Денят 
- Хемера. Светлината се 
разляла по света и 
започнали да се редуват 
нощта и денят.



УРАН

• Могъщата, благодатна Земя родила безкрайното синьо 
Небе - Уран. От Гея са родени и планините и морето.



• Уран се оженил за Гея и 
се възцарил в света. 
Уран и Гея имали 
шестима синове и шест 
дъщери - титаните. 
Титанът Океан и 

ТИТАНИТЕ

Титанът Океан и 
богинята Тетида дали 
живот на всички реки и 
на морските богини -
океанидите.

Титанът Атлас, 
който държи небето.



• Титанът Хиперион и 
богинята Тея дали на 
света Слънцето - Хелиос, 
Месечината - Селена и 
Зората - Еос (Аврора). От 
Астрей и Еос произлезли Астрей и Еос произлезли 
звездите и ветровете: 
северният вятър Борей, 
източният Евър, южният 
Нот и западният Зефир.



• Гея родила трима 
великани - циклопи, с 
по едно око на челото, 
и още трима -
хекатонхейри 
(сторъки), с по сто 
ръце. Уран намразил 

ЦИКЛОПИТЕ И СТОРЪКИТЕ

ръце. Уран намразил 
децата си -
великаните, и ги 
затворил в недрата на 
Земята.



КРОНОС
• Гея била недоволна от 

това, че децата ѝ -
великаните, са затворени, 
и поискала титаните да се 
опълчат срещу Уран. 
Титанът Кронос 
(олицетворяващ времето)
свалил баща си от трона и свалил баща си от трона и 
заграбил властта му.



РАЖДАНЕТО НА ЗЕВС

• Кронос се страхувал, че децата му ще го свалят от трона 
така, както той свалил баща си Уран. Титанът заповядал на 
жена си Рея да му донася децата и безмилостно ги 
поглъщал. Вече бил погълнал Хестия, Деметра, Хера, Хадес 
и Посейдон.



• Рея не искала да загуби и последното си дете - Зевс. Тя се 
оттеглила на остров Крит и в дълбока пещера родила детето. 
Рея дала на Кронос камък, повит в пелени, а Зевс растял на 
остров Крит, гледан от нимфите Адрастея и Идея, които го 
хранили с мляко от божествената коза Амалтея.

РАЖДАНЕТО НА ЗЕВС



• След като пораснал, бог 
Зевс се опълчил срещу 
баща си Кронос и го 
принудил да върне 
боговете, които бил 
погълнал. Те започнали 
война с титаните. 

БОРБАТА НА БОГОВЕТЕ 
ОЛИМПИЙЦИ С ТИТАНИТЕ

война с титаните. • На страната на Зевс 
застанали циклопите, 
които му изковали 
гръмове и светкавици, и 
сторъките. Накрая 
олимпийците победили 
титаните и ги хвърлили в 
мрачния Тартар.



• Гея се ядосала, че Зевс е 
постъпил така с децата ѝ
– титаните, и родила от 
Тартар ужасното 
чудовище Тифон.

ТИФОН И ЕХИДНА

• Чудовището било много страшно, но Зевс 
Гръмовержеца се нахвърлил върху него и 
започнал бой. Зевс победил Тифон и го 
хвърлил в Тартар. От Тифон и Ехидна 
(полужена-полузмия) се родили много 
чудовища сред които адското куче Цербер, 
Химера, Лернейската хидра, Немейският лъв 
и двуглавото куче Орфо.



Боговете олимпийци победили враговете си и властвали над 
света. Гръмовержецът Зевс взел небето, Посейдон - морето, а 

Хадес - подземното царство, където отиват душите на 
умрелите. Макар че си поделили властта, Зевс властвал на 

Олимп с жена си - богинята на брака Хера.


