
 

Graikų pasaulio sukūrimo mitas 

 

Iš pradžių buvo tik begalybė, Chaosas, sako graikai. Tai tuštuma- tamsi, šviesos nepraleidžianti 

tuštuma.  

Paskui atsirado Žemė, Gaja. Žemė gimė po Chaoso. Ji turi savarankišką, aiškią ir tikslią formą. Žemė– 

tai pasaulio pluta.  Tačiau savo gelmėse ji panaši į Chaosą, t. y. Begalybę. Gaja yra visų motina. 

Po Chaoso ir Gajos pasirodo baltapūkis Erotas– pirmapradė Meilė. 



 

Iš pradžių Žemė pagimdo Uraną (Dangų) ir Pontą (Jūrą). Pontas apjuosia Žemę neaprėpiamais 

vandens plotais. Jo gelmėse, kaip ir Žemės viduje, tvyro visiška tamsa ir chaosas.  

Uranas atsigula ant Žemės, jie sudaro vieną ant kitos esančias, viena kitą dengiančias plokštumas. 

Kiekvieną Žemės dalelytę dengia toks pat dangaus lopinėlis.  

Atsiradus Uranui pasidaro svarbi  Meilė (Erotas).  

Pirmapradis Uranas tenkinasi vien aistra.  



 

Kadangi Dangus niekada neatsitraukia nuo Žemės, visi gimę jų vaikai priversi tūnoti Žemės viduje ir 

neturi jokių galimybių atsiskirti nuo motinos. Gajos ir Urano vaikai yra titanai ir titanidės. Be jų 

gimsta dar du siaubingų padarų trejetukai– kiklopai ir šimtarankiai. 

Vyriausias sūnus yra Okeanas, jauniausias –Kronas. 

 

Ant Žemės gulintis Uranas nepraleidžia šviesos, todėl visur tvyro amžina tamsa. Pagaliau Žemė 

neiškenčia ir prašo vaikų sukilti prieš tėvą. Titanai išsigąsta ir tik Kronas ryžtasi pasipriešinti tėvui.  



Žemė padirba įrankį– lenktą puošnų peilį ir jį įduoda Kronui. Juo sūnus ir pasinaudoja, kai Uranas 

eilinį kartą bando suartėti su Žeme... 

Atsitraukęs nuo Gajos, Uranas pakimba aukštai erdvėje ir sustingsta. Uranas tokio pat dydžio kaip 

Gaja, todėl pakėlus akis galima išvysti, kaip danguje atsispindi kiekvienas žemės lopinėlis. 

Išsilaisvinę titanai patys pradeda daugintis, taip prasideda kartų kaita. 

 

Dabar Uranas su Gaja suartėja tik per gausias liūtis: kai Dangus apsunksta ir nusileidžia ant Žemės, ji 

pradeda gimdyti (derliaus augimas).  

Iš kraujo lašų, kurie ištiško ant žemės iš sužaloto Urano, gimsta erinijos, keršto deivės. Jos 

simbolizuoja neapykantą, atmintį, prisiminimus apie nusikaltimus. Be erinijų iš kraujo lašų gimė 

milžinai ir melijos– nimfos. Jų tikslas vienas– žudyti.  



Iš numestų į Pontą (Jūrą) Urano genitalijų gimsta Afroditė– meilės deivė. Iš pradžių ji plaukia jūroje, 

po to išlipa Kretoje, o jai einat smėliu dygsta gėlės. Paskui ją seka Erotas (Meilė) ir Himeras (Ilgesys). 

 

Taigi erdvė išsiplečia, laikas pajuda, kartos keičia viena kitą. Žemai apačioje plyti požemio pasaulis, 

neaprėpiama Žemė, apjuosta Okeano ir Jūros, aukštai viršuje–sustingęs Dangus. Žemėje gyvena 

gyvūnai ir žmonės, o dangaus sfera– dievų buveinė. Čia gyvena dievai titanai, vadinamieji Uranidai– 

Urano (Dangaus) vaikai. Jiems vadovauja jaunylis gudrus ir klastingas Kronas. 

Pavydus, atsargus ir budrus Kronas grandinėmis sukaustė kiklopus ir šimtarankius ir ištrėmė juos į 

požemio pasaulį.  



 

Kronas ypač artimas su savo seserimi Rėja, su ja jis susilaukia vaikų. Tačiau Kronas nepasitiki savo 

vaikais, todėl vos gimusius juos praryja. Rėja paklauso Gajos (Žemės) patarimo ir nusprendžia 

apgauti Kroną. Kai būsimasis kūdikis turi gimti, Rėja išvyksta į Kretą ir slapta ten pagimdo. Dzeusą ji 

patiki najadėms, o Kronui paduoda akmenį, kurį šis praryja. Užaugęs Dzeusas nusprendžia atkeršyti 

tėvui ir priversti jį atryti vaikus. Jis įkalbina Rėją duoti Kronui pharmakon (vimdomųjų vaistų), kai 

Kronas jų išgeria, išvemia visus prarytus vaikus. 

 

Aplink Dzeusą susiburia visas būrys deivių ir dievų. Prasideda dievų karas. Dzeusas išlaisvina kiklopus 

ir šimtarankius ir pažada jiems nemirtingųjų maisto– nektaro ir ambrozijos. Už tai kiklopai 

padovanoja Dzeusui žaibą. Titanai, palaikę Kroną, krenta nuo žaibo smūgių ir šimtarankių nuvedami į 

Tartarą (požemių karalystę). Nuo išorinio pasaulio juos skiria Stikso upė, kurios vandenys tokie 

galingi, kad bet kuris mirtingasis jų paragavęs krenta negyvas.  



Kova baigta, Dzeusas tampa vyriausiuoju dievu, jis iš naujo perskirsto teises ir sukuria hierarchišką, 

darnų pasaulį.  

 

1 - Olimpo kalnas 

 


