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CHAOS

CYKLOPIGIGANCI

SATURN - REA
TYTANI

URANOS - GAJA

Jestem władcą 
wszystkich 

bogów.  Rządzę 
wszelkimi  zjawiskami atmosferycznymi, 

deszczem, śniegiem, zsyłam na ziemie pioruny, 
grzmoty i błyskawice. Moimi atrybutami są piorun 

i orzeł. Ziemskie mieszkanie - świątynię, chyba moją najsłynniejszą, 
wznieśli mi ludzie w Olimpii w Grecji.

Przy podziale 
władzy pomiędzy 

mną i moimi braćmi, 
Jowiszem i Plutonem, mi przypadły w udziale 

oceany, morza i rzeki. Symbolem mojej władzy jest 
trójząb, a moim pupilem jest konik, oczywiście morski.  

Zrodziłam się 
z krwi Uranosa 
zranionego przez 

Saturna. Wyłoniłam się z piany 
morskiej u wybrzeży wyspy Cypr, która odtąd stała 

się główną siedzibą mojego kultu. Jestem boginią miłości 
i piękna, ale i wiosny.  Ze śmiertelnikiem Anchizesem miałam syna Eneasza, 

przodka Romulusa i Remusa, założycieli Rzymu. Moimi atrybutami są 
muszla, gołąb i róża.

Jestem siostrą i żoną Jowisza, 
bardzo zazdrosną i kłótliwą.
Śmiertelnicy czczą mnie jako boginię 

małżeństw i małżonków, porodów i położnic. 
Moimi atrybutami są pochodnia, paw i owoc granatu.

Jestem bratem 
Jowisza i Junony. 

Po pokonaniu naszego ojca 
Saturna rządzę w Podziemiu. Dlatego często 

śmiertelnicy przedstawiają mnie na tronie z berłem w ręku, a niekiedy 
towarzyszy mi mój trzygłowy pies Cerber.  

Jestem 
boginią ogniska 

domowego, strzegę również 
dotrzymywania przysiąg. Potomkowie Romulusa 

wybudowali mi w Rzymie na forum świątynię, w której 
moje ziemskie pomocnice - kapłanki zwane Westalkami pilnują 
świętego ognia.

Jestem 
boginią zbóż, 

urodzaju i rolnictwa, 
nauczyłam ludzi uprawiać ziemię. Najsłynniejszym 

miejscem, gdzie ludzie oddają mi cześć jest Eleusis w Grecji, 
a przedstawiają mnie z kłosami w ręku, sierpem lub rogiem obfitości.
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Kiedy pewnego 
razu mego ojca 

Jowisza tak bardzo 
bolała głowa, że kazał 

Wulkanowi rozciąć ją toporem, wyskoczyłam z niej 
uzbrojona w dzidę i tarczę. Jestem patronką wiedzy, nauki 

i mądrości, tkactwa oraz wojny. Często symbolizuje mnie sowa 
lub drzewo oliwkowe. Szczególnie upodobałam sobie wspaniałe Ateny, gdzie do 

dzisiaj możecie podziwiać jedną z najsłynniejszych budowli starożytności - 
Partenon, moje ziemskie mieszkanie. 

Zazdrosna 
o mego ojca Jowisza 

Junona doprowadziła do śmierci 
mojej matki Semele, a na moich opiekunów 

i mnie zesłała szaleństwo. Błąkałem się więc po całym 
świecie i uczyłem śmiertelników uprawy winnej latorośli i wyrobu wina. 

Od urodzenia 
przejawiałem 
skłonności do 

psot. Kiedyś znalazłem 
skorupę żółwia, doczepiłem do niej 

struny i wydała ona piękne dźwięki - to dzisiejsza lira. 
Wymieniłem ją potem z Apollinem na laskę pasterską - mój 

kaduceusz. Z czasem mój ojciec Jowisz i inni bogowie zrobili ze mnie 
swojego posłańca, ale opiekuję się też kupcami, złodziejami i wędrowcami. Towarzyszę 

również duszom zmarłych do Hadesu. Poznasz mnie po kapeluszu 
i skrzydlatych sandałach.

Jestem bratem  
Jutrzenki - Aurory i Księżyca - Luny. 

Codziennie swoim rydwanem przemierzam niebo 
ze wschodu na zachód i widzę wszystko, co dzieję się na 

świecie. Moją głowę przyozdabia wieniec z promieni słonecznych.

Nazywają 
mnie „boskim 

kulawcem”. Jestem 
synem Jowisza 

i Junony, mężem pięknej 
Wenus. Jako bóg ognia i metalurgii lubię przebywać 
w swojej kuźni, która mieści się we wnętrzu Etny. Tu wraz 
z moimi pomocnikami - cyklopami wykuwam rzeczy dla bogów 

i herosów. Wykonałem m.in. berło, tarczę i pioruny dla Jowisza, trójząb dla Neptuna 
i piękną zbroję dla Achillesa.

Jestem synem Jowisza i Junony, 
okrutnym i gwałtownym bogiem wojny. 

Nie cieszyłem się wielką czcią u Greków, oddających 
się tylko filozofii i nauce. Za to naprawdę kochali mnie 
Rzymianie. Moją ulubioną bronią jest włócznia, a zwierzęciem wilk. 

Jestem synem 
Jowisza i Latony, 

bliźniaczym bratem 
Diany. Opiekuję się wieloma dziedzinami, m.in. 
wróżbiarstwem, medycyną, sztukami wyzwolonymi, 

zsyłam natchnienie poetom i muzykom. Jestem też bogiem 
słońca i światła. Jedną z moich siedzib jest góra Parnas w Grecji, u stóp której 

leżą Delfy z najsłynniejszą wyrocznią. Moje atrybuty to nieodłączny 
łuk i kołczan, ale również lira, laur i łabędź. 

Wraz z moim 
bratem Apollinem 

urodziłam się na wyspie 
Delos. Nazywają mnie „dziewiczą łowczynią”, ponieważ 

uwielbiam z łukiem i kołczanem pełnym strzał przemierzać lasy 
i knieje. Opiekuję się też wszelkimi zwierzętami, ale i światłem księżyca. 
Moja świątynia, uważana za jeden z cudów świata starożytnego, znajduje się 

w Efezie. Śmiertelnicy często wyobrażają mnie sobie z łanią u boku. 


