
Versiune integral\ `n proz\, 
prolog, epilog [i mic dic]ionar de personaje mitologice 

de Flavia Buref

CORINT�JUNIOR



CUPRINS

Prolog
COMORILE ASCUNSE ÎN LEGENDE / 5

Cântul I / 13
 Cântul II / 23
Cântul III / 30
Cântul IV / 38
Cântul V / 43
Cântul VI / 57
Cântul VII / 65
Cântul VIII / 72
Cântul IX / 78
Cântul X / 88
Cântul XI / 92
Cântul XII / 101

Cântul XIII / 106
Cântul XIV / 113
Cântul XV / 118
Cântul XVI / 126
Cântul XVII / 137
Cântul XVIII / 141
Cântul XIX / 152
Cântul XX / 158
Cântul XXI / 163
Cântul XXII / 168
Cântul XXIII / 179
Cântul XXIV / 183

Epilog
ÎNTOARCEREA ACASÃ / 194

Mic dicþionar de personaje mitologice / 199



5

Comorile ascunse în legende

Mii de ani au trecut de când aheii au pornit r\zboiul împotriva

vestitei, str\lucitoarei, bogatei cet\]i Troia.

Secole [i secole de-a rândul, ]\râna purtat\ de vânt a avut r\gaz

s\ acopere resturile seme]elor ziduri de alt\da t\, astfel c\ totul se

[ter sese f\r\ urm\. Nu se mai [tia un de fusese Troia, numit\ [i Ilion.

Se b\nuia doar, fiindc\ disp\ruse orice m\rturie a puternicei cet\]i.

Poate c\ nici nu existase…

Prolog



{i s-ar fi pierdut în uitare m\re]ia înfrunt\rilor petrecute

cândva, s-ar fi pierdut în uitare multe din nu me le [i faptele unor eroi

f\r\ seam\n, din obi ceiurile, cre din]ele, zbuciumul, lacrimile [i bucu -

riile lor, dac\ n-ar fi fost ceva care s\ izbuteasc\ totu[i s\ înfrâng\

for]a de neînvins a timpului care trece.

Acest ceva, mai puternic decât mileniile, a fost mi nu na tul cânt al

rap so zilor, al poe]ilor pribegi, povestitori de legende viteje[ti, cântul

prin care aezii — ce r\t\ceau din ]inut în ]inut [i [tiau s\ vad\ cu

ochii min]ii, s\ observe, s\ asculte — au descris impresionant, în

versuri m\ iestre, întâmpl\rile de alt\dat\, dar nu oricum, ci cu o

extraor di na r\ exactitate a desf\[ur\rii lor!

Fiindc\ este uluitor faptul c\, de[i pe vremea aceea scri sul nu era

cunoscut, în aceste cânturi, transmise peste veacuri doar prin viu grai,

datele esen]iale s-au p\strat neschimbate! P\reau a fi ni[te ferme -

c\toare n\scociri, în flo rite de amintirea îndep\rtat\ [i vag\ a unor

fapte eroi ce sau a unor legende.

Dar au dovedit c\ sunt mult mai mult decât atât! Au do vedit c\

poart\ în ele ne[tiute comori care abia a[ tep tau s\ fie aduse la lumin\.

Cucerit de frumuse]ea celebrelor poeme „Iliada“ [i „Odi seea“,

atribuite celui mai plin de har dintre aezi, ge nia lul Homer, germanul

Heinrich Schliemann (1822–1890), o personalitate de excep]ie, un

autodidact pasionat de istorie, era ferm convins, împotriva p\rerii

tuturor sa van  ]ilor, c\ descrierea am\nun]it\ a locurilor în care se

desf\[urau înfrunt\rile, redarea gesturilor [i ac]iunilor ero ilor nu

sunt rodul fanteziei rapsodului, ci re pro du ce rea cu exactitate a unor

întâmpl\ri petrecute aievea. Atât de con vins, încât a pornit pe chel -

tuial\ proprie s\p\turi arheologice folosind numai indica]iile din

„Iliada“.
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{i a descoperit Troia!

„Un val de entuziasm zgudui lumea! Acest lucru în sem na trium -

ful lui Schliemann, dar era totodat\ [i triu m ful lui Homer“, noteaz\

C.W. Ceram în lucrarea Zei, morminte, c\rturari. „Ceea ce fusese

considerat doar un mit, o legend\ z\mislit\ din imagina]ia unui poet,

deve nise o realitate.“

În zidurile n\ruite ale str\vechii cet\]i s-au g\sit arme, ustensile

cas nice, vase [i bijuterii de o valoare in cal cula bi l\! A fost scoas\ la

iveal\ o adev\rat\ comoar\ [i, din punct de vedere arheologic, un

tezaur de nepre]uit!

Continuând s\ cread\ cu str\[nicie în adev\rul texte lor vechi,

inspirat ini]ial de versurile din „Odiseea“, în care era descris\ pe

scurt, dar cutre mur\tor, uciderea lui Aga memnon la întoarcerea

acas\, vrând s\ afle mor mân tul eroului [i ale celor care-l înso]iser\,

Schliemann în ce pe s\p\turi la Micene. {i face descoperirea excep]io -

nal\ a unor morminte regale. Cei înhu ma]i purtau nenum\rate po -

doabe de aur: diademe, coroane, bijuterii, agrafe, scep tre, pocale,

inele, sigilii, toate lucrate cu o art\ deosebit\, [i, mai importante decât

toate, pieptare [i m\[ti de aur care reproduceau tr\s\turile celor

deceda]i.

Era unul dintre cele mai impresionante [i bogate te za u re g\site

vreodat\ într-un mormânt regal, datorit\ c\ruia — cum conchide

acela[i C.W. Ceram — arheologul „înaintase cu înc\ un pas în cunoa[ -

terea unei lumi pre is torice, ar\tase o dat\ mai mult adev\rul povesti -

rilor lui Homer [i scosese la lumin\ tezaure (atât în sensul [tiin ]i fic,

cât [i material al termenului) care aduceau dovezi despre cea mai

veche civiliza]ie din Europa.“

Ceea ce d\ un farmec în plus epopeilor lui Homer, „Iliada“ [i

„Odiseea“, este împletirea cu o art\ de s\ vâr [it\ a descrierii precise a ges  -

turilor [i întâm pl\rilor reale — în care se ascundeau, precum am v\zut,

ne[tiute co mori pentru istorici [i arheologi — cu faptele mira cu loase
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s\vâr[ite de zei. Fiindc\ în acele vremuri, zeii, de sus din în\l]imea

muntelui Olimp, unde s\ l\[ luiau, sau coborând pe p\ mânt, se ames -

tecau în vie]ile oa me  nilor, le r\peau min]ile sau le d\deau în]elepciune,

îi ocroteau sau îi pedepseau [i, spre ghinionul bie]ilor mu ri tori, divinii

îi implicau mai tot deauna [i pe p\ mânteni în con flictele dintre ei. A[a

s-a întâmplat [i cu r\zboiul Tro iei, care nu este doar un r\zboi al

oamenilor, ci [i un r\zboi al puternicilor locuitori ai Olimpului, din

cauza a…

Trei preafrumoase zei]e

Avea loc, cu mare fast, o nunt\ minunat\, cea a ne rei dei Thetis,

zei]a cu picioare de argint, cu regele Peleu, nun t\ la care divinii pe -

treceau plini de voio[ie, d\n]uind [i cântând. To]i fuseser\ invita]i.

Uitat\, din gre[eal\ sau dinadins, a fost doar Eris cea ve[nic în -

cruntat\, Eris, zei ]a vrajbei. Când, deodat\, între u[ile de bronz date

de-o par te cu mare zgomot, s-a ivit chipul ei fioros, înconjurat de pan -

glici însângerate, cu [erpi [uierându-i în p\r. Ochii îi sc\p\rau de

furie. Muzica a încetat, nemuritorii au în cre  me nit, [tiind c\ Eris le va

pl\ti scump umilin]a de a nu fi fost invitat\. Dar ea nu f\cu altceva

decât s\ arunce un m\r de aur pe podeaua de marmur\, stri gând:

„Celei mai frumoase!“ Apoi a disp\rut.

Uimi]i [i respirând u[ura]i c\ Eris, sem\n\toarea dis cordiei, 

[i-a exprimat furia doar prin aceast\ izbucnire, care li se p\rea nepri -

mejdioas\, în locul unei crunte r\z bu n\ri, zeii se preg\teau s\ conti -

nue petrecerea. Îns\ o ne  des lu[it\, dar sumbr\ presim]ire a alungat

totu[i definitiv ve selia. Timpul a trecut. Trei zei]e, mândre de înf\ ]i -

[a rea lor, n-au uitat îns\ c\ exista un m\r de aur destinat „Celei mai

frumoase!“. Fiecare dintre ele con si dera c\ m\rul i se cuvine!

{i astfel au ap\rut, înaintea lui Zeus, splendida Afro di ta, zei]a

dragostei [i a frumuse]ii, str\lucitoarea Pallas Ate na, zei]a



în]elepciunii [i a r\zboiului, [i chiar Hera, so]ia st\pânului Olimpului,

zei]a protectoare a c\s\toriei [i a femeilor m\ritate, impozant\, se -

mea]\, cu ochii ei mari [i cu bra]ele albe, cerându-i s\ hot\rasc\

îndat\ care dintre ele este cea mai frumoas\.

Dar nici chiar Zeus, atotputernicul Zeus, n-a avut cu ra jul s\

decid\! Fiindc\ a în]eles c\ oric\reia dintre fermec\toarele zei]e i-ar fi

oferit m\rul, le-ar fi jignit pe cele lal te dou\, provocându-le mult\

sup\rare [i stâr nin du-le du[ m\nia. {i atunci, st\pânul Olimpului [i-a

g\sit sc\ pa rea spunând c\ el nu poate s\ fac\ aceast\ alegere de oa  re -

ce n-are cum s\ fie nep\rtinitor, fiindc\ are în fa]\ dou\ fiice [i o so]ie!

{i i-a poftit pe zei s\ devin\ ei judec\torii frumuse]ii. Îns\ nici

unul dintre divini n-a acceptat. Ie[ise limpede la iveal\ c\ Eris [tiuse

s\-[i aleag\ totu[i o cumplit\ r\z bu na re [i c\ acel m\r de aur era

m\rul discordiei, al unei în vr\j biri care putea s\ aduc\ multe necazuri

[i jale. {i chiar a[a a fost!

Cum timpul trecea [i dorin]a de a avea m\rul de aur, ca r\splat\

[i confirmare a frumuse]ii supreme, era din ce în ce mai mare, cele trei

zei]e se ar\tau tot mai ne r\b d\ toa re. {i Zeus a aruncat atunci n\ -

pasta pe bie]ii muritori. A spus c\ doar Paris, unul din fiii regelui

Priam al Troiei, era singurul în stare s\ hot\rasc\ drept.

Cele trei zei]e, înso]ite de Hermes, mesagerul zeilor, s-au gr\bit

s\ se duc\ pe muntele Ida, unde se afla nespus de chipe[ul Paris.

Aflând ce i se cere [i cople[it de splen doa rea zei]elor, tân\rul prin] vru

s\ fug\. Dar Hermes l-a oprit cu vorbe me[te[ugite [i apoi, apropiin -

du-se de el, fiecare dintre divine i-a f\cut câte o f\g\duial\ dac\ va fi

cea aleas\. Hera i-a promis putere, asigurându-l c\-l va fa ce rege

peste toat\ Asia. Pallas Atena i-a spus c\-i va d\rui în]elep ciune [i

victorie în lupte. Iar Afrodita i-a [op  tit c\-i va da ca soa]\ pe cea mai

mândr\ dintre femei, pe Elena, fiica lui Zeus [i a Ledei. Frumu se]ea

Elenei era vestit\!

{i Paris, f\r\ s\ mai stea pe gânduri, nu a mai luat în seam\

puterea pe care i-o oferise Hera, nici în]elepciunea pe care ar fi putut-o
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