• Митот за златно јаболко-кратка содржина

Мит и митологија
Мит е фантастiчна приказна, создадена во
најдалечното минато во која се раскажува
за она што се случило на почетокот на
човештвото. Мит е народна приказна во
која луѓето во недостаток на научни
сознанија
создавале
фантастични
објаснувања за различни природни
појави.

• Митовите се приказни за создавањето на земјата, небесните тела, човекот,
животните итн.; тие се прв обид за толкување на стварноста, за природните
феномени како менувањето на денот и ноќта, годишните времиња,
грмотевицата итн.
• Митовите се сакрални (свети) творби, а не литературни, но им служат на
литературните, како богат извор на мотиви.

Митологија
• Разни народи со текот на времето создавале
бројни митски приказни оформувајќи збир од
митови наречен митологија.
• Митологија значи и наука што се занимава со
изучување на митовите.
•

Сите делови на светот имаат своја митологија, но најпознати се: египетската,
сумерската, индиската, кинеската, старогрчката, римската и др.

И словенските народи
имаат своја, словенска митологија ...

Митот за златното јаболко
• Кратка содржина:
На свадбата на Пелеј (крал на Мирмидонците и татко на Ахил) и Тетида
(морската божица), божицата Ерида (на кавгата) фрлила златно јаболко со
натпис: „за најубавата“ пред Зевс кој требал да избере меѓу: Хера, Атина и
Афродита. Тој не сакајќи да се замерува обврската ја префрлил на Парис,
(братот на Хектор, кој тогаш живеел на планината Ида и не знаел дека е син
на тројанскиот крал Пријам.)
*Таткото на Парис, по сугестија на пророците кои прорекле дека Парис ќе
биде причината за уривањето на Троја, наредил да се убие бебето. Но, мајка
му го потплатила убиецот, па така Парис останал жив, но не знаел дека е
принц.

Зевс го избрал Парис да одлучи која од трите божици е најубава. Богот
Хермес (гласникот на Зевс) и трите божици дошле кај Парис носејќи го
златното јаболко. Парис се зачудил како може еден овчар да одлучува за
божествената убавина и решил да го подели јаболкото на три дела. Хермес
му ги прочитал мислите и му рекол дека мора да се одлучи за една.

Митот за златното јаболко (2)
Тогаш секоја од божиците му
понудила по нешто: Хера (врховна
божица, жена на Зевс) дека ќе го
направи господар на Азија и најбогат
човек на светот; Атина (божица на
војната и мудроста) дека ќе го
направи победник во сите битки, и
најпаметен човек на светот; а
Афродита му ја понудила Елена,
најубавата жена на светот (која му била жена на Менелај, кралот на Спарта).
Афродита(божица на убавината и љубовта) со помош на нејзиниот син
Амор(богот на љубовта) направила Елена „смртно“ да се вљуби во Парис и да
го напушти својот маж. Парис ѝ го дава јаболкото на Афродита, а со тоа добил
две непријателки кои ветиле дека ќе ја уништат Троја, бидејќи знаеле дека
Парис е тројански принц.

Афродита го исполнила своето ветување, му ја „ дала “ Елена на Парис, Парис
ја грабнал Елена, а тоа било повод за десетгодишната Тројанска војна.

