Mit o powstaniu świata - streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Początkiem narodzin świata był Chaos. To z niego wyłoniła się para bogów – Uranos i Gaja.
Niebo i Ziemia byli rodzicami pokolenia tytanów, cyklopów oraz hekatonchejrów. Ojciec
przerażającego potomstwa strącił je do Tartaru. Gaja postanowiła zemścić się na mężu.
Jedynym wolnym tytanem pozostał Kronos. Za namową matki zaatakował ojca. Z krwi Uranosa
powstały Erynie - mściwe boginie. Zraniony bóg skrył się w niebie.
Nastały rządy Kronosa i jego żony Rei. W tym samym czasie kształtował się świat. Pojawiły się
lasy, rzeki oraz góry. Kronosowi przepowiedziano, że podzieli on los swojego ojca. Bóg pożerał
każde ze swoich dzieci. Jednak jego żona znalazła sposób by go przechytrzyć. Podała mu
zawiniątko, które okazało się być kamieniem. Natomiast sama udała się na ziemię, gdzie ukryła
małego Zeusa. Znajdował się on pod opieką nimf. Zeus dorastał, a jego karmicielką była koza
Almateia.
Gdy tylko dorósł razem z matką uknuł spisek. Na jego polecenie podała ona Kronosowi środek,
który spowodował wymioty. Tak na świecie pojawili się Hera, Demeter, Hestia oraz Posejdon i
Hades. Wyposażony w cudowny puklerz Dzeus, postanowił stanąć do walki z ojcem. Opanował
Olimp, a Kronos i jego tytani góry Otrys.
Po dziesięciu latach wojny Dzeus uwolnił cyklopów i sturękich z Tartaru. Wtedy miała miejsce
jedna z największych bitew. Bronią Zeusa były pioruny, które miotał z Olimpu. Okrutna wojna
zakończyła się ustąpieniem Kronosa.
Przeciwko nowym bogom wybuchło powstanie gigantów. Pokonać ich mógł jedynie człowiek.
Bogowie wspólnie z Heraklesem odpierali ataki ogromnych mieszkańców ziemi. Podczas
ostatniego dnia walki na polu bitwy pojawił się Dionizos wraz z dwoma satyrami podróżującymi
na osłach. Przerażone zwierzęta zaczęły wydawać niesamowite odgłosy – to przestraszyło
gigantów. Zostali oni ostatecznie pokonani, a ostatni z nich - Alkioneus został pokonany przez
Heraklesa.
Chcąc pomścić swoje dzieci – tytanów, Gaja stworzyła Tyfona. Przerażający i niezwykle silny
potwór został jednak pokonany przez Dzeusa i uwięziony pod wyspą Sycylią. Dzeus przejął
władzę nad Olimpem, z którego widział ziemię, na której żyli już ludzie.
Plan wydarzeń
1. Istnienie Chaosu.
2. Narodziny Gai i Uranosa.
3. Narodziny tytanów, cyklopów oraz sturękich.
4. Strącenie dzieci przez Uranosa do Tartaru.
5. Zemsta Gai i Kronosa.
6. Odejście Uranosa i powstanie Erynii.
7. Panowanie Kronosa i Rei.
8. Narodziny dzieci Kronosa i Rei.
9. Pożarcie bogów przez Kronosa.
10. Narodziny Dzeusa.
11. Ukrycie dziecka przez Reję.
12. Dorastanie Dzeusa na ziemi.

13. Podanie Kronosowi środka wymiotnego. Pojawienie się Demeter, Hery, Hestii oraz
Posejdona i Hadesa.
14. Walka Dzeusa z Kronosem.
15. Uwolnienie cyklopów i sturękich.
16. Zwycięstwo Dzeusa i jego sprzymierzeńców.
17. Powstanie gigantów.
18. Stłumienie powstania dzięki pomocy Heraklesa.
19. Pojawienie się Tyfona. Zemsta Gai.
20. Pokonanie Tyfona.
21. Rządy Dzeusa.

