Mit o Demeter i Korze - streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Demeter czyli matka Persefony zostawiła swoją córkę pod opieką nimf. Persefona była córką
posłuszną. Mając w pamięci zakaz matki, która zabroniła jej zbierania narcyzów, zajmowała się
zbieraniem innych kwiatów. Nagle na jej oczach wyrósł z ziemi kwiat, który nie tylko był
niezwykle piękny, ale i cudownie pachniał. Persefona upewniła się, że nie jest przez nikogo
obserwowana i zerwała przepiękną roślinę. Zachwycona jego pięknem i zapachem, nie zdołała
dostrzec, że ziemia pod nią się rozwarła.
Hades przybył swoim powozem, który zaprzężony był w czarne rumaki. Porwał Korę, która gdy
tylko się ocknęła zaczęła wzywać pomocy. Niestety jedyną osobą, która ją słyszała była Kiane –
rusałka, której nie udało się powstrzymać władcy podziemi.
Demeter szukała swojej córki przez dziewięć dni i dziewięć nocy. Nikt nie potrafił jej pomóc, a jej
działanie nie przyniosło efektu. Załamana matka usiadła przy Dziewiczej Krynicy w Eleuzis.
Tam spotkała córki króla Keleosa. Widząc staruszkę, zaproponowały jej by ruszyła z nimi.
Demeter zaoferowała swoją pomoc w opiece nad ich nowonarodzonym braciszkiem.
Bogini zajmowała się królem Tryptolemosem, który był dzieckiem słabym i chorowitym.
Postanowiła zapewnić mu nieśmiertelność. Trzymając dziecko w ogniu dbała o to, by opuściło
go wszystkie ziemskie słabości. Podczas tego rytuału zobaczyła ją Metanira. Wtedy bogini
ujawniła swoją prawdziwą tożsamość. Odchodząc ofiarowała królewiczowi wóz i rumaki oraz
ziarna zbóż. Zadaniem księcia było rozsianie zboża, gdy przyjdzie na to czas.
Cierpiąca bogini zesłała na pola nieurodzaj. Chcąc przebłagać Demeter, Dzeus nakazał
Hadesowi wypuszczenie Persefony. Pan podziemi postanowił jednak na trwałe związać ze sobą
Korę. Ofiarował jej jabłko granatu, którego spożycie gwarantowało jej coroczny powrót do
świata umarłych.
Od tego czasu, gdy tylko Persefona powracała na powierzchnię Ziemi, ta wydawała plony.
Jednak gdy musiała udać się do świata zmarłych, żałobę Demeter podzielała cała ziemia.
Plan wydarzeń:
1. Zostawienie Persefony pod opieką nimf.
2. Zbieranie kwiatów przez Persefonę.
3. Pojawienie się niezwykle pięknej i wonnej rośliny.
4. Zerwanie kwiatu przez Persefonę.
5. Porwanie Persefony przez Hadesa. Próba powstrzymania boga przez rusałkę Kiane.
6. Poszukiwania Persefony przez Demeter.
7. Rozpacz matki.
8. Spotkanie córek Keleosa przy dziewiczej Krynicy.
9. Udanie się Demeter na dwór.
10. Demeter opiekunką królewicza.
11. Postanowienie Demeter o uczynieniu księcia nieśmiertelnym.
12. Zdemaskowanie tożsamości bogini.
13. Podarowanie przez Demeter księciu wozu zaprzężonego w latające rumaki oraz ziaren
zbóż.
14. Nieurodzaj związany z rozpaczą Demeter.

15. Próba przebłagania Demeter przez bogów.
16. Podstęp Hadesa, który na trwałe wiąże Korę ze światem zmarłych.
17. Powrót Kory na ziemię i radość matki.
18. Powrót Kory do Hadeusa.
19. Ustalenie cyklu przyrody dopasowanego do cyklu powrotów i odejść Kory.

