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Mitologia greac\
Achilleus Ahile
Ahile, fiul zei]ei Thetis [i al muritorului
Peleu, era unul dintre marii eroi din mitologia greac\. Dintre to]i cei care au luptat
în r\zboiul Troiei, el a fost cel mai viteaz.
De[i nu i-a fost dat s\ asiste la c\derea Troiei, Ahile a jucat un rol decisiv în ob]inerea
victoriei aheilor (Homer îi numea pe cei
de un neam cu el argieni, danai sau ahei.
Romanii le-au spus greci, în ultimele secole
înainte de Hristos. Dar ei î[i spuneau eleni,
iar ]ara se numea Elada – n.tr.). În ciuda
for]ei sale supraomene[ti, Ahile era muritor. I se prezisese c\ va muri [i, spre deosebire de Heracles (Hercule) (q.v. = quod
vide = vezi [i – n.tr.), nu îl a[tepta deificarea, ci o via]\ lipsit\ de speran]\, ca
umbr\ în lumea subp\mântean\. Ahile cel
extrem de puternic, crud, arogant [i foarte
ar\tos a devenit astfel prototipul tuturor
celor care trebuie s\ pl\teasc\ pentru c\ au
tr\it o via]\ scurt\ [i intens\, ilustr\ [i periculoas\. O asemenea via]\ se sfâr[e[te cu o
moarte prematur\, a[a cum o arat\ exemple precum cuceritorul macedonean Alexandru cel Mare, el însu[i un admirator al
Semizeul Ahile a fost unul dintre cei mai mari eroi
care au luptat în r\zboiul troian. A ucis numero[i
du[mani, dar [tia c\ nici el nu are mult de tr\it.
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lui Ahile, sau eroii din secolul al XX-lea,
precum James Dean, Jimi Hendrix, Ayrton
Senna [i Barry Sheen.
Atât Zeus, cât [i Poseidon i-au f\cut curte
frumoasei Thetis, fiica zeului m\rii Nereus,
dar din cauz\ c\ o veche profe]ie spunea
c\ fiul lui Thetis î[i va dep\[i tat\l (vezi
Prometeu), ea a devenit so]ia lui Peleu,
regele cet\]ii Phthia din Tesalia. La nunta
lor, au fost plantate semin]ele r\zboiului troian, când Eris, zei]a discordiei, a aruncat un
m\r de aur printre invita]i. Îi era destinat celei
mai frumoase dintre zei]e; Atena, Afrodita
[i Hera [i-au disputat „m\rul discordiei”.
Ele i-au cerut prin]ului troian Paris s\ spun\
care e cea mai frumoas\ – judecata lui Paris
a avut consecin]e dezastruoase (vezi Afrodita,
Elena, Paris [i Thetis).
Thetis [tia c\ fiul ei va deveni un erou
vestit, dar mai [tia cu siguran]\ [i c\ nu va
ajunge la vârsta senectu]ii. Era o mam\ grijulie [i iubitoare, a[a c\ s-a str\duit ca fiul ei
s\ nu aib\ aceast\ soart\, sc\ldându-l pe
micul Ahile în apele râului subp\mântean
Styx, pentru a-l face nemuritor. A reu[it,
dar atunci când l-a scufundat pe micu] în
apele râului, l-a ]inut de un c\lcâi, iar
aceast\ parte a corpului a r\mas vulnerabil\. În cele din urm\, „c\lcâiul lui Ahile”
s-a dovedit a fi fatal pentru erou. Conform
unei alte versiuni, spre disperarea lui Peleu,
Thetis a încercat s\-l fac\ nemuritor pe
micul Ahile aruncându-l în fl\c\ri în timpul
nop]ii [i ungându-l cu ambrozie în timpul
zilei.
Ahile a fost încredin]at în]eleptului centaur
Chiron, care era preceptorul multor eroi.
Printre altele, Chiron l-a înv\]at pe Ahile
s\ alerge foarte repede, lucru care l-a ajutat
mai târziu, în timpul luptelor. Homer îl
nume[te foarte des în epopeea lui, Iliada,
„cel iute de picior”.
Pentru c\ Thetis [tia c\ Ahile urma s\
moar\ pe câmpul de lupt\, l-a trimis pe acesta
la curtea regelui Lycomede, pe Insula Scyros,
unde a tr\it o vreme îmbr\cat în haine de
fat\. Îns\ aceasta nu l-a împiedicat s\ aib\
un fiu, Neoptolem, cu Deiamia, fiica lui
Lycomede.

În speran]a c\ l-ar putea face pe fiul ei invulnerabil, Thetis l-a îmb\iat în apele râului Styx. Îns\ l-a ]inut de
c\lcâi, iar acest loc era vulnerabil. Tablou în ulei de Peter Paul Rubens, secolul al XVII-lea.

{ederea lui Ahile în acest loc, la ad\post,
nu a durat mult. Atunci când aheii s-au
îmbarcat pentru a porni spre Troia pentru a
o aduce înapoi pe Elena, Artemis a refuzat
s\ dea drumul vântului prielnic, dac\
Agamemnon, comandantul armatei aheilor,
nu i-o va aduce ca ofrand\ pe fiica lui, Ifigenia.

Agamemnon a ademenit-o pe Ifigenia în
portul Aulis, unde se afla flota greac\, promi]ându-i c\ o va c\s\tori cu Ahile. Odiseu a
fost îns\rcinat s\-l aduc\ pe Ahile, iar acesta
a acceptat cu entuziasm. Deghizat în negustor, el a ascuns câteva arme printre obiectele
de podoab\ cu care s-a prezentat în palatul
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Chiron, un centaur în]elept [i agreabil, a fost preceptorul lui Ahile, ajutându-l pe erou s\ se des\vâr[easc\
în plan spiritual [i fizic. Fragment dintr-un vas de
terra sigillata din secolul al II-lea sau al III-lea d.H.

lui Lycomede. Apoi a poruncit ca trompetele
s\ sune în clipa în care o anumit\ „fecioar\”
(Ahile deghizat) va alege armele, nu bijuteriile…

La Troia, Ahile a ar\tat c\ este un r\zboinic f\r\ mil\, de neînvins. Troienii tremurau de team\ de fiecare dat\ când se ar\ta
în carul lui, condus de vizitiul Automedon.
Carul era tras de ni[te cai nemuritori,
Xanthos [i Balios, care [tiau s\ vorbeasc\
(vezi Xanthos [i Balios). Înainte de începerea asediului Troiei, Ahile l-a ucis pe Cycnos,
unul din fiii lui Poseidon. Cycnos era imun
la armele obi[nuite, a[a c\ Ahile l-a strangulat folosind cureaua de la coiful acestuia.
Troilos, unul dintre fiii reginei Hecuba [i
ai zeului Apollo, a fost ucis de Ahile într-o
ambuscad\; Troilos înso]ea câteva femei din
Troia, printre care se afla [i Polyxena, care
se duceau s\ ia ap\ de lâng\ una din por]ile
cet\]ii. Aceast\ isprav\ nu a fost deloc una
demn\ de Ahile.
În timpul celor zece ani cât a durat asediul Troiei, aheii au organizat mai multe
raiduri [i au jefuit diverse cet\]i mai mici
din împrejurimi. Ahile a jucat un rol important în timpul acestor atacuri. Într-unul
din aceste raiduri de prad\, el a r\pit-o pe

Prin viclenie, Odiseu (dreapta) îl face pe Ahile – îmbr\cat în femeie – s\ pun\ mâna pe arme. Fiicele regelui
Lycomede urm\resc scena cu team\. Tablou în ulei de Peter Paul Rubens, secolul al XVII-lea.
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Prin]ul troian Troilos (dreapta) a fost omorât de
Ahile (stânga) într-o ambuscad\. Scen\ de pe o
oglind\ din Praeneste, secolul al IV-lea î.H.

frumoasa Briseis, care a devenit sclava [i
amanta lui. Agamemnon, comandantul
armatei aheilor, care avea dreptul la o
parte substan]ial\ din prada de r\zboi a lui
Ahile, î[i luase [i el o sclav\. Hriseis i
s-a p\rut mai frumoas\ decât so]ia lui,
Clitemnestra, pe care o l\sase acas\, dar
Hriseis era fiica unui mare preot al lui
Apollo [i, pentru a nu trezi mânia zeului,
Agamemnon a fost obligat s\ i-o înapoieze
pe Hriseis tat\lui ei. Ahile se num\rase
printre cei care îl obligaser\ s\ fac\ asta.
Atunci Agamemnon i-a cerut-o pe Briseis.
Era comandantul-[ef [i nu suporta ca altul
s\ se bucure de favoruri mai mari decât el.
F\r\ tragere de inim\, Ahile a renun]at
la Briseis, dar a refuzat s\ mai lupte. Mândria îi fusese r\nit\, iar eroul i-a cerut
mamei sale s\ îl implore pe Zeus s\ încline
sor]ii b\t\liei în favoarea troienilor. {i a[a
s-a întâmplat. Asediul Troiei a durat zece
ani, iar aheii erau din ce în ce mai ner\bd\tori [i mai nemul]umi]i. Troienii au atacat
tab\ra aheilor de pe plaj\, dar Ahile a refuzat s\ lupte. Îns\ când troienii au încercat
s\ incendieze cor\biile aheilor, Ahile i-a
permis lui Patrocle, tovar\[ul de arme [i
bunul s\u prieten, s\ participe la b\t\lie.
Patrocle s-a îmbr\cat în armura lui Ahile [i

troienii au crezut c\ este eroul [i, speria]i,
[i-au luat c\lcâiele la spinare. Patrocle ar\ta
ca Ahile, dar nu era Ahile. Prin]ul troian
Hector l-a ucis [i a dezbr\cat cadavrul,
luând armura lui Ahile (vezi Patrocle).
Ahile s-a înfuriat foarte tare când a auzit
c\ bunul lui prieten a fost omorât. Nici
divina lui mam\, care a venit în cortul s\u,
nu a reu[it s\-l consoleze. Ahile dorea s\ se
r\zbune pe Hector [i, atunci când Thetis
l-a avertizat c\ exista profe]ia c\ va muri
curând dup\ moartea lui Hector, Ahile i-a
r\spuns: „Ah, de-a[ muri chiar acum, dac\
nu mi-a fost dat s\ mi-l ap\r / So]ul de
moarte. El, bietul, se stinse departe de ]ar\, /
Vai, [i de mine avea tocmai nevoie s\-nl\tur
blestemul” (Homer, Iliada, Cântul XVIII,
95-97, trad. de G. Murnu, Ed. Univers, Buc.,
1985). Thetis [i-a dat seama c\ nu îl poate
opri, a[a c\ s-a dus la Hefaistos, care a f\urit
o armur\ nou\, splendid\ pentru Ahile.
Îmbr\cat în aceast\ armur\, eroul s-a
urcat în carul s\u [i s-a dus pe câmpul de
lupt\, unde i-a m\cel\rit pe troieni. L-a
urm\rit pe Hector, care a înconjurat de trei
ori zidul cet\]ii, apoi l-a ucis [i i-a legat trupul neînsufle]it [i gol de carul lui, târându-l
Tân\rul cuceritor macedonean Alexandru cel Mare,
reprezentat aici pe calul s\u Bucephal, îl considera
pe Ahile modelul s\u. „Sarcofagul lui Alexandru”,
detaliu, secolul al II-lea î.H.
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O imagine care îi înfrico[a pe troieni: Ahile în timp ce se urc\ în carul s\u de lupt\. Vizitiul s\u, Automedon, ]ine lancea eroului, ca [i frâiele cailor nemuritori, Xanthos [i Balios. Pictur\ pe un kylix atenian, secolul al VI-lea î.H.

în ]\rân\. A f\cut asta mai multe zile. Numai
dup\ rugi fierbin]i, a reu[it Thetis s\-l îmbuneze [i s\-l conving\ s\ înapoieze le[ul lui
Hector tat\lui s\u, regele Troiei. Condus de
Hermes, mesagerul zeilor, [i aducând o r\scump\rare uria[\, Priam s-a dus în cortul lui
Ahile ca s\-l roage s\-i dea înapoi trupul
neînsufle]it. B\rbatul mai tân\r a fost impresionat de suferin]a b\trânului, i-a dat trupul
lui Hector [i i-a spus c\ îl poate arde pe rug în
pace, dup\ obicei. Toate acestea, de la sup\rarea lui Ahile la pierderea lui Briseis pân\ la
înapoierea trupului lui Hector [i înmormântarea acestuia, sunt descrise pe larg în Iliada.
La pu]in\ vreme înainte de moartea sa,
Ahile a participat la b\t\lia împotriva amazoanelor, care veniser\ s\-i ajute pe troieni.
El a doborât-o cu sabia, pe regina acestora,
Penthesileea, dar s-a îndr\gostit de ea când
i-a v\zut trupul dezbr\cat de armur\.
Nu peste mult\ vreme, Ahile a fost lovit
de o s\geat\ tras\ de Paris, care nu era un
r\zboinic prea curajos. Paris a fost ajutat de
zeul Apollo. Acesta nu-l iubea pe Ahile [i a
avut grij\ ca s\geata s\-l loveasc\ în singurul loc vulnerabil, în c\lcâi.
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S-a crezut, în mod eronat, c\ acest sarcofag, cu basoreliefuri spectaculoase care descriu scene de lupt\ [i
de vân\toare, i-a apar]inut lui Alexandru cel Mare.
„Sarcofagul lui Alexandru”, secolul al II-lea î.H.

Ahile a fost plâns vreme de [aptesprezece
zile de Thetis [i de celelalte fiice ale lui
Nereus. Chiar [i muzele au venit s\ boceasc\
lâng\ rugul lui funerar. Dup\ incinerare,
cenu[a a fost pus\ într-o urn\ de aur, f\urit\
de Hefaistos, care a fost a[ezat\ în mormântul lui Patrocle, pe ]\rmul m\rii.
Între ahei a izbucnit o ceart\ în leg\tur\
cu cine ar trebui s\ mo[teneasc\ armura
nepre]uit\ a lui Ahile. O revendica Aiax, care
recuperase trupul neînsufle]it al lui Ahile
de pe câmpul de lupt\, dar i-a fost oferit\ lui
Odiseu. Atunci Aiax s-a sinucis, iar Odiseu
i-a dat armura lui Neoptolem, fiul lui Ahile,
care venise s\ se al\ture aheilor în ultima
etap\ a r\zboiului troian.
Acela[i Odiseu s-a întâlnit mai târziu, în
lumea subp\mântean\, cu umbra lui Ahile,
scen\ descris\ de Homer în Odiseea. Ahile se
schimbase cu totul [i nu mai avea vechea mentalitate „tr\ie[te intens, mori tân\r”. „Nu m\
consola pentru moartea mea, rege Odiseu”, i-a
spus el vizitatorului din lumea celor vii. „Mai
bine-a[ vrea s\ fiu argat la ]ar\, / La un s\rac cu
prea pu]in\ stare / Decât aci în iad s\ fiu mai
mare” (Homer, Odiseea, Cântul XI, 654-656,
trad. de G. Murnu, Ed. Univers, Buc., 1971).

Conform unei alte versiuni, umbra lui
Ahile, care la pu]in\ vreme înainte de plecarea aheilor din Troia o ceruse pe fiica lui
Priam, Polyxena, pentru el (vezi Polyxena),
a tr\it al\turi de Patrocle pe Insula Leuce,
un fel de paradis din lumea subp\mântean\
rezervat marilor eroi. Totu[i, pare justificat\ presupunerea c\ eroul ar fi fost bucuros s\ schimbe existen]a de umbr\ cu o via]\
simpl\ în lumea plin\ de lumin\ a celor vii.

Actaion Acteon
Acteon era fiul lui Aristeu [i Autonoe [i nepotul lui Cadmos, fondatorul cet\]ii Teba.
Mul]umit\ educa]iei primite de la tat\l s\u
sau de la centaurul Chiron, era un vân\tor
excelent. Poate c\ era prea bun, de vreme ce
Artemis s-a sup\rat din pricin\ c\ se mândrea cu asta. Zei]ei nu i-a surâs nici faptul
c\ pl\nuia s\ se c\s\toreasc\ cu m\tu[a lui,
Semele. Conform unei alte versiuni, în timpul unei vân\tori, Acteon a surprins-o, f\r\
voie, pe casta Artemis în timp ce f\cea baie,
înconjurat\ de nimfele ei. Pentru a-l împiedica pe Acteon s\ le povesteasc\ tuturor c\

Vân\torul Acteon le surprinde, f\r\ voie, pe casta zei]\ Artemis [i pe nimfele ei în timp ce se scald\. Pentru
el, consecin]ele au fost teribile. Tablou din [coala lui Ti]ian, secolul al XVII-lea.
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