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Много народи имат подобни митове и не е 
ясно на какво се дължи това, тъй като в дълбока 
древност не е имало възможност народите от 
различни кътчета на света да общуват помеж
ду си както днес. Такава е легендата за меча в 
камъка.

Английската легенда разказва за стърчащ 
от камъка меч, който може да бъде изваден 
само от бъдещия крал на Англия. Това успява 
да направи момче на име Артур. След това въл
шебният меч -  Ескалибур -  бил хвърлен при 
Господарката на езерото.

Подобна история битува и във виетнам
ските древни легенди. Благородникът Ле Лою 
трябвало да застане начело на въстание срещу 
китайските завоеватели. От езерото, до което 
живеел героят, излязла огромна костенурка. Тя 
носела вълшебен меч.

При много народи митовете за създаването 
на света си приличат. Според древните китайци

ред древните легенди в Хаваите създателят на 
света Таароа живял дълги години в раковина, 
която приличала на яйце.

Съществува и по-жесток мит за създаване
то на света -  от разкъсано тяло. Според сканди
навските легенди боговете начело с Один съз
дават света от частите на тялото на великана 
Имир.

Северноамериканските индианци били убе
дени, че светът е създаден от частите на тялото 
на убито куче. Древните тибетски легенди раз
казват, че светът е създаден от частите на тяло
то на демон във вид на тигър.

Древните хора от различни краища на све
та вярвали в едно и също -  че светът се крепи 
върху риби. В митовете на иранците, индианци
те и японците светът се крепи върху гърбовете 
на няколко кита.

Според будистките вярвания светът е зак
репен върху корема на огромна жаба. Китай
ците вярвали, че небето се подпира от огромна 
костенурка с отсечени крака.

При много народи се е смятало, че светът 
се състои от три части -  небе, земя и подземно 
царство. Връзката между трите части е огромно 
дърво. При скандинавските народи дървото се 
нарича Игдрасил, а при древните египтяни е ог
ромно златно дърво.

От интернет

Вселената приличала на яйце. От него се родил 
гигантът, който след смъртта си дал живот на 
всичко.

В индийската митология от яйце се ражда 
бог Брахма, който със силата на мисълта си 
създава хора, богове, демони и чудовища. Спо



1. В текста е вложена тезата, че:
? А) има сходство между митовете на раз

лични народи
Б) има сходство между митовете на съсед
ни народи
В) няма сходство между митовете на раз
личните народи
Г) няма сходство между различните мито
ве за Сътворението

.
2. Вселената прилича на яйце според:

A) древните индианци 
Б) древните китайци
B) древните скандинавци 
Г) древните гърци

3. Повечето народи вярвали, че светът е 
изграден от:
A) земя и небе, на което живеят боговете 
Б) горна земя и долна земя
B) земя, небе и подземно царство 
Г) морета, равнини и планини

На кой от народите НЕ е присъща вяра
та, че светът се крепи върху гърбовете 
на китове?
A) индианците Б) иранците
B)индусите Г)японците

Артур е герой от:
A) виетнамска легенда 
Б) английска легенда
B) скандинавска легенда 
Г) индийска легенда

^  Небето се подпира от костенурка с от
сечени крака според:
A) будистките вярвания
Б)вярванията на китайците
B) митологията на индианците 
Г) тибетските легенди

Светът е създаден от частите на тялото 
на демон според:
A) племената в Китай
Б) древните скандинавци
B) древните индуси 
Г) древните тибетци

ЭКой от боговете се ражда от яйце спо
ред мита?
A) Брахма Б) Таароа
B) Один Г) Имир

9. В кой ред правилно са свързани името 
на митично същество и името на стра
ната, в която то е било почитано?
A) Артур -  Виетнам 
Б) Брахма -  Индия
B) Таароа -  Скандинавия 
Г) Имир -  Хаваите

10. Ескалибур е името на:
A) древен град 
Б) вълшебен меч
B)създателя на света 
Г) леден великан

11. Срещу името на всеки от боговете за
пишете името на народа, който го е по
читал/почита.

Брахма - _____________________________
Один - _______________________________
Т аароа - _____________________________

Допишете изреченията така, че да из
разяват верни твърдения.

Бог Брахма се ражда о т _______________

Според скандинавските легенди боговете 
създават света о т _____________________

Според будистките вярвания светът е зак
репен върху__________________________.


