Міфи Давньої Греції
Міф про Прометея
Переказ
За сивої давнини, коли над усім світом
панував іще не Зевс, а його батько Кронос, люди,
що тільки-но розселились по землі, були кволі,
безсилі, лякливі. Вони не вміли ні думати, ні
розуміти того, що бачили довкола. Зі страхом
дивилися вони на грозові хмари й на пекуче сонце,
на безкрає море й на височенні гори. І здавалося
людям, що то могутні божественні істоти.
Згодом владу над усім світом здобув Зевс, що
скинув батька в Тартар — у найглибше дно землі й
моря, що лежить далеко під царством мертвих,
похмурим Аїдом 1 . Зі своєї небесної осяйної
височини Зевс і не дивився на нужденних людей, а
ті ледь животіли серед незбагненної, ворожої
природи. Скільки їх гинуло від хвороб та голоду, в
боротьбі із жорстокою стихією! Так би зачах і
загинув назавжди рід смертних людей, якби не став
їм на захист і допомогу найблагородніший серед
безсмертних — титан Прометей.
1 Аїд — Бог підземного царства мертвих.

Матір’ю його була велика Феміда, богиня
справедливості й правосуддя. А батько — Іапет —
належав до роду могутніх титанів, що їх здолав
Зевс і скинув навіки у Тартар. Такої долі зазнав
Іапет, але зосталися його сини — Атлант, Менетій,
Прометей та Епіметей. Двох перших Зевс теж
покарав за сміливу спробу змагатися з ним: у
Менетія поцілив вогненною блискавкою, і той упав
просто в Тартар, а величезному Атлантові надумав
іншу кару — тримати на собі все небесне склепіння.
А розумний і мужній Прометей сам став на
бік Зевса. Він як ніхто розумів, що дикі, свавільні
титани не можуть справедливо правити світом —
для цього, крім сили, потрібний ще світлий розум.
Прометей мав благородне, велике серце, він
перший зглянувся на людей, навчив їх будувати
світлі житла, плавати на човнах, напинати вітрила,
полювати лісову звірину, приручати тварин. Він
перший запріг у ярмо дикого бика, перший
приборкав вільного коня, і ті стали вірними
помічниками людини. Прометей навчив смертних
лікуватися цілющим зіллям, знаходити путь по
зорях і лету птахів, навчив добувати із землі мідь,
золото й срібло та користуватися щедрими дарами
природи.

