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EESSÕNA

Mul vedas, et ma leidsin raamatu nimega „Lugusid vanast Kreekast” 
(„Tales from Ancient Greece”), kui olin üsna väike. See oli armastus 
esimesest kohtumisest. Kuigi mulle meeldisid jätkuvalt väga ka 
teiste kultuuride ja rahvaste müüdid ja legendid, oli nendes Kreeka 
lugudes midagi, mis mind sütitas. Nende maailma hoogsus, huumor, 
kirg, iseäralikkus ja usutav üksikasjalikkus kütkestasid mind kohe 
algusest peale. Ma loodan, et teile mõjuvad need lood samamoodi. 
Ehk on mõned siin jutustatud müüdid teile juba tuttavad, kuid eriti 
kutsun ma lugema neid, kes pole võib-olla kunagi Kreeka müütide 
tegelaste ja lugudega kokku puutunud. Selle raamatu lugemiseks 
pole vaja midagi teada – see algab tühja universumiga. Igatahes pole 
vajalik mingi „klassikaline” haridus, pole nõutav teadmine, mis 
vahe on nektaril ja nümfidel, saatüritel ja kentauridel või saatuse-
jumalannadel ja fuuriatel. Kreeka mütoloogias pole absoluutselt 
mitte midagi akadeemilist ega intellektuaalset – see on sõltuvust-
tekitav, meeltlahutav, kergesti mõistetav ja hämmastavalt inimlik.

Aga kust nad tulid, need Vana-Kreeka müüdid? Me võime leida 
inimkonna ajaloo sasipuntrast ainult Kreekale kuuluva niidikese ja 
seda mööda tagasi minna, aga kui me valime ainult ühe tsivilisat-
siooni ja selle lood, võidakse arvata, et me võtame endale ülemaa-
ilmse mütoloogia tõelise allika käsitlemisel liiga suure vabaduse. 
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Juba väga vanadel aegadel mõistatasid inimesed kõikjal üle maa-
ilma, mis jõud on vulkaanide, äikese, tõusulainete ja maavärinate 
taga. Nad tähistasid ja austasid aastaaegade rütmi, taevakehade 
kulgemist öötaevas ja päikesetõusu igapäevast imet. Nad juurdlesid, 
kuidas see kõik võis olla alguse saanud. Paljude tsivilisatsioonide 
kollektiivne alateadvus on jutustanud lugusid pahastest jumalatest, 
surevatest ja uuestisündivatest jumalatest, viljakusjumalannadest, 
tule-, maa- ja veejumalustest, -deemonitest ja -vaimudest.

Muidugi ei olnud kreeklased ainsad, kes kudusid eksistentsi häm-
meldavast lõimest legendide ja pärimuste vaiba. Kui me läheneme 
asjale arheoloogiliselt ja paleoantropoloogiliselt, võib Kreeka juma-
late jälgi mööda minnes jõuda Mesopotaamia „Kuldse Poolkuu” – 
tänapäeva Iraagi, Süüria ja Türgi – taevaisade, kuujumalannade ja 
deemoniteni. Babüloonlastel, sumeritel, akaditel ja teistel sealsetel 
tsivilisatsioonidel, mis saavutasid õitsengu ammu enne kreeklasi, on 
oma loomislood ja rahvamüüdid, mille – nagu ka neid väljendanud 
keelte – juuri otsides võib jõuda Indiasse ja sealt edasi lääne poole, 
eelajaloolisse aega, Aafrikasse ja meie liigi sünni juurde.

Kuid alati, kui me jutustame ükskõik millist lugu, peame jutu-
lõnga kuskil läbi kaksama, et saada mingi alguspunkt. Kreeka müü-
tide kogumi puhul on seda kerge teha, sest see on säilinud üksik-
asjalikkuse, rikkalikkuse, elavuse ja värvikusega, mis eristab seda 
teistest müüdikogumitest. Selle talletasid kõige esimesed luuletajad 
ja see on jõudnud meieni katkematu joonena, mis ulatub peaaegu 
kirja sündimisest tänapäevani. Kuigi Kreeka müütidel on palju 
ühist Hiina, Iraani, India, maia, Aafrika, Vene, indiaani, heebrea ja 
Põhjala müütidega, on need ainulaadsed, kuna tegemist on – nagu 
kirjanik ja müüdiuurija Edith Hamilton seda sõnastas – „suurte 
poeetide loominguga”. Kreeklased olid esimesed, kes tegid oma 
jumalatest, koletistest ja kangelastest sidusad lood, lausa kirjanduse.

Kreeka müütide lennukaar järgib inimkonna tõusu, meie võitlust 
enda vabastamiseks jumalate sekkumisest meie asjadesse – nende 
ülekohtust, nende hirmuvalitsusest inimeste elu ja tsivilisatsiooni 
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üle. Kreeklased ei lömitanud oma jumalate ees. Nad olid teadlikud 
nende edevast soovist olla härdalt palutud ja austatud, kuid usku-
sid, et inimesed on nendega võrdsed. Nende müüdid mõistavad, et 
need, kes lõid selle hämmeldava maailma koos selle julmuse, imede, 
kapriiside, ilu, hullumeelsuse ja ebaõiglusega, pidid ka ise olema 
julmad, imelised, kapriissed, ilusad, hullumeelsed ja ebaõiglased. 
Kreeklased lõid jumalad oma näo järgi – sõjakad, kuid loomin-
gulised, targad, kuid raevukad, armastavad, kuid armukadedad, 
õrnad, kuid jõhkrad, kaastundlikud, kuid kättemaksuhimulised.

„Kreeka müüdid” algavad alguses, kuid ei lõpe lõpus. Kui ma 
oleksin pannud siia raamatusse ka sellised kangelased nagu Oidi-
pus, Perseus, Theseus, Iason ja Herakles ning Trooja sõja üksik-
asjad, oleks see saanud nii raske, et isegi titaan ei jaksaks seda üles 
tõsta. Pealegi huvitab mind ainult lugude jutustamine, mitte nende 
lahtiseletamine või nende taga peituda võivate inimlike tõdede ja 
psühholoogiliste seoste uurimine. Need müüdid on kõigi oma häi-
rivate, üllatavate, romantiliste, koomiliste, traagiliste, vägivaldsete 
ja lummavate üksikasjadega piisavalt huvitavad, et esineda omaette 
lugudena. Kui te leiate lugedes, et hakkate tahes-tahtmata mõista-
tama, mis tõukas kreeklasi mõtlema välja nii rikast ning tegelas-
kujude ja sündmuste poolest nii keerulist maailma, ja avastate end 
mõtisklemas sügavate tõdede üle, mida need müüdid kehastavad – 
noh, see on kindlasti osa naudingust, mida nad pakuvad.

Ja nauding ongi Kreeka müütide maailma sukeldudes kõige 
tähtsam.

Stephen Fry
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Rhea

Kui Kronos jõudis Othryse mäele, leidis ta oma õe Rhea end oota-
mast. Süngelt kena vend, kellel oli käes tohutu verest tilkuv sirp, 
erutas Rhead sisemise plahvatuseni.

Kronos oli kehtestanud oma ülemvõimu – ükski tema vendadest 
ja õdedest titaanidest* ei julgenud seda kahtluse alla seada. Tema isa 
oli võimetu ja Gaia, kes avastas, et vägivaldne võimu kukutamine, 
mille ta oli käivitanud, ei rõõmusta teda sugugi, tõmbus oma 
kuningriiki ning jätkas oma elu passiivsemalt. Ta ei kaotanud oma 
jõudu, autoriteeti ega kõrget staatust Ema Maana ja kõige esiemana, 
kuid ei püüdnud sekkuda ega kaasa lüüa. Nüüd oli isandaks Kronos. 
Pärast tohutut pidusööki, mille jooksul ülistati möirates ja üliväga 
ebamusikaalselt lauldes tema saavutust Uranoselt mehelikkuse võt-
misel ja troonilt tõukamisel, pöördus Kronos punastava ja vabiseva 
Rhea poole ning viis ta kõrvale, et temaga armatseda.

Rhea rõõm oli täielik. Ta oli mänginud oma rolli, aidates jumal-
datud vennal kõige loodu valitsejaks saada. Ja nüüd olid nad ühes. 
Vähe sellest – kui aeg oli küps, hakkas Rhea tundma, et tema üsas 
liigutab laps. Tüdruklaps, oli Rhea kindel. Miski ei varjutanud 
tema õnne.

Kronos aga seevastu… Miski muutis tema niigi morni loomuse 
veel süngemaks. Tema peas hakkasid kajama tema isa Uranose 
sõnad:

Sinu enese lapsed tõukavad su võimult, nii nagu sina tõukasid 
minu.

Tulevatel nädalatel ja kuudel vaatas Kronos sünge eelaimusega, 
kuidas Rhea kõht täitus ja paisus.

Sinu enese lapsed… sinu enese lapsed…
Kui jõudis kätte päev, mil laps pidi ilmale tulema, heitis Rhea 

ühte orva mäenõlvas – tegelikult oli see seesama lõhe, kuhu Gaia 

* Selle rahva naissoost esindajaid võib nimetada „titaanitarideks”.
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oli peitnud sirbi ja kus oli end varjanud Kronos. Siin sünnitas ta 
ilusa tüdruklapse, kellele pani nimeks HESTIA.

See nimi oli vaevu Rhea huultelt pudenenud, kui Kronos astus 
nende juurde, haaras Rhea sülest lapse ja neelas ühes tükis alla. 
Siis ta pöördus ja lahkus, ilma et oleks isegi luksatanud, ning jättis 
Rhea jahmatusest kaamena maha.

Rhea lapsed

Nüüd oli Kronos maa, mere ja taeva valitseja ning tema võimu-
sümboliks oli suur sirp või vikat. Tema sauaks. Maa võttis ta Gaialt, 
taeva Uranoselt. Jõuga ähvardades võttis ta mere valitseja koha 
Pontoselt ja Thalassalt ning oma vennalt Okeanoselt ja õelt Tethy-
selt. Ta ei usaldanud kedagi, vaid valitses üksi.

Endiselt käis Kronos Rhea juures lõbutsemas ja endiselt oli Rhea 
ka sellega nõus, ta armastas Kronost lootusetult ja uskus, et nende 
esiklapse koletislik ärasöömine oli olnud mingi ühekordne kõrvale-
kalle.

Kuid see polnud nii. Nende järgmine laps, HADES, kugistati alla 
täpselt samamoodi. Ja ka teine tüdruklaps, DEMETER. Järgmine 
oli POSEIDON, teine poiss, ning lõpuks tuli kolmas tüdruk, HERA. 
Kõik nad neelati ühes tükis alla sama kergesti, nagu teie ja mina 
võiksime pista nahka austri või lusikatäie tarretist.

Kui Kronos õgis ära Hera, Rhea viiendana sündinud lapse, 
oli Rhea armastus Kronose vastu muutunud vihkamiseks. Sel-
samal ööl haaras Kronos ta kinni ja armatses temaga jälle. Rhea 
vandus endale, et kui ta peaks lapseootele jääma, ei saa Kronos 
tema kuuendat last. Aga kuidas teda tagasi hoida? Kronos on ju 
kõikvõimas.

Ühel hommikul Rhea ärkas ja tundis tuttavat iiveldust. Ta oli 
rase. Tema jumalik vaist ütles talle, et kuues laps tuleb poiss.

Ta lahkus Othryse mäelt ja asus oma ema ja isa otsima. Kuigi ta 
oli nende langusele kaasa aidanud, polnud ta kaotanud tütrelikku 
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usku nende tarkusesse ja heasse tahtesse. Ta teadis ka, et nende 
raev tema rolli pärast nende hävingus pole midagi nende kustumatu 
vihkamise kõrval Kronose vastu.

Kolm päeva kajasid tema hõiked maailma küngaste vahel ja 
koobastes, kui ta Gaiat ja Uranost hüüdis.

„Ema Maa, Isa Taevas, kuulge oma tütart ja tulge talle appi! 
Poeg, kes teid lõikus ja troonilt tõukas, on muutunud kõige jäle-
damaks õgardist kolliks, kogu maailma kõige rikutumaks ja eba-
loomulikumaks olendiks! Viis teie lapselast on ta juba ära söönud! 
Minu sees on kuues laps, kes on valmis maailma tulema. Andke 
mulle nõu, kuidas ta päästa. Andke mulle nõu, ma anun, ja ma 
kasvatan teda teid alati austama!”

Kaugelt altpoolt kostis kume ja kohutav mürin. Maapind Rhea 
jalge all vappus. Rhea kõrvu kostis Uranose möirgamine, kuid selles 
oli kuulda ka tema ema rahulikumat tooni.

Kolmekesi sepitsesid nad valmis imepärase plaani.

Vahetus

Et see imepärane plaan käima lükata, läks Rhea Kreetale, et pidada 
aru AMALTHEIA-nimelise kitsega. Saarel elasid ka meliaadid, man-
nat andva saarepuu nümfid. Kui te mäletate, siis võrsusid nad Ura-
nose verega immutatud maapinnast nagu ka fuuriad ja gigandid. 
Pärast julgustavat jutuajamist Amaltheiaga pidas Rhea nõu nende 
leebete ja armsa loomuga nümfidega. Olles veendunud, et kõik, 
mida ta pidi Kreetal saavutama, on võimalik saavutada, läks ta 
tagasi Othryse mäele, et õigeks ajaks valmistuda.

Kronos oli juba märganud, et tema naine on lapseootel, ja ta 
seadis end valmis selleks toredaks päevaks, mil saab nahka pista 
oma kuuenda lapse. Ta ei kavatsenud riskida. Uranose ettekuulutus 
kaikus endiselt tema kõrvus ning ebausklikud paranoiahood, mis 
vaevavad kõiki despootlikke võimuhaarajaid, painasid seda ürg-
Stalinit iga päevaga aina ägedamalt.
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Gaia oli rääkinud Rheale ühest teatud kivist – täiuslikust mag-
netiidist, see oli nende eesmärkide saavutamiseks ideaalne, sile ja 
oakujuline –, mille võis leida küngastelt üsna Othryse mäe lähedalt.*

Hommikuti meeldis Kronosele sammuda Kreeka ühest otsast 
teise ning käia kõigi oma titaanidest vendade ja õdede juures, pealt-
näha justkui selleks, et neilt nõu küsida, tegelikult aga veendumaks, 
et nad tema vastu mingit vandenõu ei sepitse. Sel ajal, kui Kronos 
oli mererannal, külas Okeanosel ja Tethysel, nagu Rhea teadis, 
läks Rhea paika, mida Gaia oli kirjeldanud, leidis õige kivi ja tõi 
selle koju Othryse mäele, kus mähkis selle linase riide sisse. Plaan 
hakkas teoks saama.

Üsna varsti ühel pärastlõunal, kui Kronos oli piisavalt lähedal, et 
Rhead kuulda, kuid piisavalt kaugel, et tema kohalejõudmine oma-
jagu aega võtaks, hakkas Rhea karjuma, nagu oleks sünnitamas. 
Tema piinatud kriisked muutusid aina valjemaks ja valjemaks ning 
rebisid õhku, kuni pärast äkilist vaikust tulid nende asemele lapse 
esimesed õhkuahmivad karjed, mida Rhea matkis nii hästi, kui suutis.

Kronos ilmuski välja. Tema vari langes Rhea peale.
„Anna laps siia!” ütles ta.
„Hirmuäratav isand ja abikaasa…” Rhea heitis Kronosele här-

dalt paluva pilgu. „Kas sa ei jätaks seda last mulle? Vaata teda, ta 
on nii armas, nii süütu. Nii kahjutu.”

Rämedalt naerdes kahmas Kronos Rhea sülest tihedalt kinni-
mässitud lapse ning kugistas üheainsa tohutu lõnksatusega alla 
mähkimiskangaga tükkis. Laps läks lupsti kõhtu nagu teisedki. 
Kronos virutas endale vastu rindu, virutas veel korra, röhatas val-
justi ja jättis oma vaevatud naise kurvalt nuuksuma.

Selsamal hetkel, kui Kronos oli läinud, muutusid nuuksed hüs-
teeriliseks läkastamiseks ja kriiskamiseks, mida Rhea suutis vaevu 
alla suruda. Naeruläkastamiseks ja -kriiskamiseks.

* Seda piirkonda Kesk-Kreekas, kus Othryse mägi seisab, kutsutakse tegeli-
kult tänapäevani Magneesiaks – see on andnud nime magneesiumile, mag-
netitele ja muidugi magnetiidile. Ka mangaanile, kirjavea tõttu.
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Rhea kogus ennast, tõusis voodist, lipsas mäenõlvast alla ja 
suundus Kreetale, rännates nii kiiresti, kui nii raskejalgsel naisel 
võimalik.

Kreeta tita

Rhea sünnitus Kreetal läks üsna kergesti. Kitse ja meliaadide hoo-
litseva abiga valmistus ta Ida mäe koopas, ohutus ja mugavas paigas 
last ilmale tooma. Õige varsti sündiski tal lausa üleloomulikult ilus 
poisslaps. Rhea pani talle nimeks ZEUS.

Täpselt nii, nagu Gaia oli värvanud oma noorima lapse Kronose, 
et oma pojale ja mehele Uranosele kätte maksta, vandus Rhea nüüd, 
et kasvatab selle, oma noorima lapse, oma abikaasat ja venda Kro-
nost hävitama. Verejanu, ahnuse ja tapmise kohutav tsükkel, mis 
tähistas eelajaloolise maailma sünnivalusid, ulatus ka järgmisesse 
põlvkonda.

Rhea teadis, et peab minema tagasi Othryse mäele, enne kui 
Kronos märkab tema äraolekut ja hakkab kahtlustama, et midagi 
on viltu. Nagu oli kokku lepitud, andis kits Amaltheia lapsele oma 
rammusat ja toitvat piima, meliaadid aga söötsid teda magusa ja 
kosutava mannaga, mis immitses mahlana nende valvatud saare-
puudest. Nii sai Zeus kasvada Kreetal tugevaks ja priskeks. Rhea 
käis teda vaatamas nii tihti kui võimalik ning õpetas talle kätte-
maksukunsti.

See on kõige tuntum versioon, kuid sellest, kuidas Zeus pää-
ses suure Kronose, maa-, taeva- ja merejumala käest, on palju eri 
lugusid. Ühes neist on talletatud, et ADAMANTHEA-nimeline nümf 
riputas väikese Zeusi nööriga puu otsa. Maa, mere ja taeva vahel 
kõlkudes jäi ta oma isale nähtamatuks. Kujutluspilt on meeldivalt 
dalilik – laps, kes saab võimsaimaks kõigist olenditest, kudrutab, 
laliseb ja kihistab naerda, rippudes õhus, looduse algosade vahel, 
mille üle ta on määratud valitsema.
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Ustavusvanne

Samal ajal kui Zeus kasvas oma isa teadmata Kreetal kitsepiima ja 
manna peal tugevaks ning õppis kõndima, kõnelema ja ümbritsevast 
maailmast aru saama, kutsus Kronos oma titaanidest õed-vennad 
Othryse mäele, et nad uuendaksid oma ustavus- ja kuulekusvannet.

„Maailm kuulub nüüd meile,” ütles ta neile. „Saatus on määra-
nud, et minul ei saa lapsi olema, seda parem on mul valitseda. Kuid 
teie peate täitma oma kohust. Sigige! Täitke maailm meie titaanide 
rahvaga. Tooge nad minu juurde, et nad kõiges minule alluksid, ja 
ma annan teile maid ja piirkondi, mille üle te saate ise valitseda. 
Nüüd kummardage minu ees.”

Titaanid kummardasid sügavalt ja Kronos tõi kuuldavale 
rahulolu mühatuse – tema puhul oli see rõõmu väljendamisele kõige 
lähem asi. Tema isa kättemaksuhimuline ettekuulutus oli nurja 
aetud, titaanide igavene ajastu võis alata.

Kreeta poiss

Kronos võis ju rahulolust mühatada, kuid Moros, saatuse ja huka-
tuse kehastus, muigas – nagu ta tegi alati, kui võimulolijad enese-
kindlust ilmutasid. Praegusel juhul muigas Moros sellepärast, et 
ta nägi, kuidas Zeus Kreetal jõudsalt kasvab. Zeus kasvas kogu 
loodu kõige tugevamaks ja rabavalt kaunimaks meessoost olen-
diks – tema sära oli lausa valus vaadata.* Rammus kitsepiim ja 
manna toitev vägi olid andnud talle tugevad luud, klaari näojume, 
sädelevad silmad ja läikivad juuksed. Kui kasutada kreekakeelseid 
väljendeid, tegi ta läbi teekonna pais’ist (poisist) ja ephebos’est (teis-
melisest) kouros’eks (noorukiks) ja sealt edasi sai temast suurepä-
rane näide sellest, mida me tänapäeval võiksime nimetada nooreks 

* Nagu on tihti erakordselt nägusate inimestega. Meil lasub kohustus vaban-
dust paluda või nägu ära pöörata, kui meie ilu ebamugavust põhjustab.
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täiskasvanuks. Juba näitasid tema lõual ja põskedel end esimesed 
udemetaolised piirjooned habemest, millest pidi saama habeme-
kunsti legendaarne ja võimas näide.* Temas oli enesekindlust ja 
sundimatut üleolekut, mida võib näha nende juures, kes on mää-
ratud juhtima. Ta oli altim naerma kui vihastama, aga kui ta raevu 
aeti, võis ta ajada hirmu nahka kõigile elusolenditele lähikonnas.

Kohe algusest peale ilmutas ta sellist segu eluihast ja tahtejõust, 
et see täitis isegi tema ema aukartusega, ja mõned kinnitasid, et 
Amaltheia piim andis kasvavale noorukile erakordsed omadused. 
Tänase päevani lõbustavad Kreeta giidid külalisi lugudega noore 
Zeusi märkimisväärsetest võimetest. Nad jutustavad (justkui oleks 
see juhtunud nende eluajal), kuidas Zeus murdis väikelapsena oma 
armastatud amm-kitsega mängides kogemata ära ühe tema sarve, 
sest ei osanud oma jõudu hinnata.** Tänu tema juba imepärastele 
jumalavõimetele täitus äramurtud sarv otsekohe kõige hõrguma toi-
duga – värske leivaga, köögiviljadega, puuviljadega, vinnutatud liha 
ja suitsukalaga – varu, mis kunagi ei lõppenud, ükskõik kui palju 
sealt ka ei võetud. Nii tekkis kuulus Küllusesarv, CORNUCOPIA.

Zeusi sihikindel ema käis Kreetal alati, kui tundis, et saab kogu 
aeg valvsale Kronosele märkamatult minema lipsata.

„Ära unusta kunagi, mida su isa tegi. Ta sõi sinu vennad ja õed 
ära. Ta püüdis ära süüa ka sind. Ta on sinu vaenlane!”

Zeus kuulas, kuidas Rhea kirjeldas, kui õnnetus olukorras on 
maailm Kronose võimu all.

* Küsimus, kui kaua läks surematutel aega, kuni nad rinnast võõrutati, kõn-
dima ja rääkima hakkasid ning täiskasvanuks said, on tuskatekitav. Mõned 
allikad väidavad, et Zeus kasvas titast noormeheks üheainsa aastaga. Paistab 
aga, et jumalate ja inimeste aeg kulges erinevalt, täpselt nii, nagu see kulgeb 
erinevalt koertel ja inimestel või näiteks elevantidel ja kärbestel. Ilmselt on 
kõige parem, kui me müütide ajalisele ülesehitusele liiga tähenärijalikult ei 
keskendu.
** Zeus oli tihti mänguhimuline. Roomlased kutsusid teda JUPITERIKS või 
JOVEKS, nii et tal oli täiesti sõna otseses mõttes joviaalne iseloom. Gustav 
Holst nimetab teda oma süidis „Planeedid” „lustakuse toojaks”.
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„Ta valitseb hirmu abil. Tal pole mingit arusaamist ustavusest 
või usaldusest. Nii pole õige, kallis Zeus.”

„Kas see ei tee teda mitte tugevaks?”
„Ei! See teeb ta nõrgaks. Titaanid on tema perekond, tema ven-

nad ja õed, vendade ja õdede pojad ja tütred. Mõnele neist on tema 
koletislik hirmuvalitsus juba vastukarva. Kui sinu aeg tuleb, saad 
sa seda ära kasutada.”

„Jah, ema.”
„Tõeline juht sepistab liite. Tõelist juhti imetletakse ja usaldatakse.”
„Jah, ema.”
„Tõelist juhti armastatakse.”
„Jah, ema.”
„Ah, sa naerad minu üle, kuid see on tõsi.”
„Jah, e…”
Rhea andis pojale laksu.
„Ole tõsine! Sa pole mingi narr, ma ju näen seda. Adamanthea 

ütleb, et sa oled arukas, kuid tormakas. Et sa kulutad liiga palju 
aega huntide jahtimise, lammaste kiusamise, puude otsa ronimise, 
saarepuunümfide võrgutamise peale. On aeg, et sa hakkaksid kor-
ralikku õpetust saama. Sa oled juba kuueteistaastane ja me peame 
varsti tegutsema.”

„Jah, ema.”

Okeaniid ja nõiajook

Rhea palus oma sõpra Metist, Tethyse ja Okeanose tarka ja kau-
nist tütart, et see tema poega tulevaseks eluks ette valmistama 
hakkaks.

„Ta on nutikas, kuid isemeelne ja läbematu. Õpeta talle kannat-
likkust, kavalust ja riuklikkust.”

Metis kütkestas Zeusi kohe algusest peale. Zeus polnud kunagi 
sellist ilu näinud. Titaanitar oli pisut väiksem kui enamik tema rah-
vast, kuid õnnistatud graatsia ja väärikusega, mis pani ta särama. 
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Hirve nõtkus ja rebase kavalus, lõvi jõud ja tuvi leebus – kõik see 
ühines isiksuseks ja vaimuks, mis pani poisi pea pööritama.

„Heida minuga maha.”
„Ei. Me läheme jalutama. Mul on sulle palju rääkida.”
„Siia. Rohu peale.”
Metis naeratas ja võttis Zeusil käest. „Meil on töö teha, Zeus.”
„Aga ma armastan sind!”
„Siis teed sa nii, nagu ma ütlen. Kui me kedagi armastame, 

tahame ju neile alati heameelt teha, kas pole nii?”
„Kas sa ei armasta mind?”
Metis hakkas naerma, kuid tegelikult oli ta rabatud sarmist ja 

karismast, mida sellest julgest ja nägusast noormehest kiirgas. Kuid 
tema sõber Rhea oli teda palunud, et ta võtaks enda peale Zeusi 
koolitamise, ja Metis ei reetnud kunagi sõprade usaldust.

Aasta aega õpetas ta Zeusile, kuidas vaadata teiste südamesse 
ja hinnata nende kavatsusi. Kuidas kujutleda ja kuidas argumen-
teerida. Kuidas leida endas jõudu, et lasta kirgedel enne tegutsemist 
jahtuda. Kuidas teha plaane ja kuidas saada aru, et plaani tuleb 
muuta või see kõrvale heita. Kuidas lasta peal valitseda südant ja 
lasta südamel võita teiste kiindumus.

See, et Metis ei lasknud nende suhtel saada füüsilist mõõdet, 
pani Zeusi teda üksnes rohkem armastama. Kuigi Metis ei öelnud 
seda kunagi, armastas ta Zeusi samuti. Selle tulemusena oli õhus 
omajagu särtsu, kui need kaks teineteise lähedal olid.

Ühel päeval nägi Zeus, et Metis seisab suure kivirahnu juures ja 
taob selle tasast pinda väikese ümaraotsalise kiviga.

„Mida paganat sa teed?”
„Purustan sinepiseemneid ja soolakristalle.”
„Aga loomulikult.”
„Täna,” lausus Metis, „on sinu seitsmeteistkümnes sünnipäev. 

Sa oled valmis Othrysele minema ja oma saatuse täide viima. Varsti 
tuleb Rhea, kuid mina pean lõpetama oma väikese plaani ette-
valmistamise.”
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„Mis selle purgi sees on?”
„Seal on segu magunamahlast ja vasksulfaadist, mis on tehtud 

magusaks mannasiirupiga, mille andsid meliaadid, meie saarepuu-
valvuritest sõbrad. Ma panen kõik koostisosad kokku ja raputan 
segamini. Niimoodi.”

„Ma ei mõista.”
„Näe, sinu ema ongi kohal. Tema seletab.”
Metis vaatas pealt ja Rhea jutustas Zeusile üldjoontes oma plaa-

nist. Ema ja poeg vaatasid teineteisele sügavalt silma, hingasid korra 
sügavalt ja andsid vande – poeg emale, ema pojale. Nad olid valmis.

Viie taassünd

Kesköö. Maailma kattis paks kangas, mille Erebos ja Nyx heitsid üle 
maa, mere ja taeva, et märkida Hemera ja Aitheri päevase rännu tee 
lõppu. Ühes orus kõrgel Othryse mäe nõlval sammus Kõige Isand 
üksinda rahutult ja õnnetult edasi-tagasi ning tagus endale vastu 
rinda. Kronosest oli saanud kõige pahuram ja rahul olematum titaan. 
Võim kõige üle ei pakkunud talle mingit rõõmu. Kuna Rhea oli – 
ilma seletusteta – ta nende abieluvoodist pagendanud, oli ka uni 
tema jaoks võõraks jäänud. Une ravitsevast palsamist ilma jäetuna 
olid Kronose tuju ja seedimine, mis polnud olnud head ka parimatel 
aegadel, veelgi hullemaks läinud. Viimane allaneelatud lastest paistis 
olevat tekitanud ägeda maohapete ülesajamise, mitte nagu eelmised 
viis. Mis rõõmu saab tunda kõikvõimsusest, kui kõht valutab ja 
mõtted koperdavad pimedana magamatuse paksus udus?

Kui ta kuulis nõlvast üles mäetipule tuleva ja tasakesi ümiseva 
Rhea vaikset armsat häält, Kronose tuju aga tõusis, lähenedes juba 
heameelele. Armsaim õde ja kalleim naine! On täiesti loomulik, 
et Rhea on selle pärast pisut endast väljas, et ta nende kuus last 
alla kugistas, kuid Rhea ju mõistab ometi, et tal ei jäänud muud 
üle. Rhea on titaan, ta teab, mis on kohustused ja saatus. Kronos 
hõikas teda.
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„Rhea?”
„Kronos! Nii hilja ärkvel?”
„Ma olen olnud ärkvel rohkem päevi ja öid, kui suudan kokku 

lugeda! Hypnos ja Morpheus on mulle võõraks jäänud. Mu meel 
on skorpione täis, mu arm!” Macbeth, teine mõrvar, kes ei saanud 
magada ja keda vaevasid sünged ettekuulutused, ütleb kunagi sama, 
kuid alles paljude aastate pärast. 

„No kuule, mu kallis. Kas siis ühe titaanitari mõistus ja kavalus 
ei saa neist tobedatest unedeemonitest võitu? Hypnos ja Morpheus ei 
suuda leevendada sinu keha valu, rahustada sinu tormavaid mõtteid 
ega ravitseda sinu haavatud hinge sugugi paremini kui mina oma 
armsuse ja soojusega.”

„Oma magusate soojade huultega! Oma magusate soojade rei-
tega! Oma magusa sooja…”

„Need omal ajal, kärsitu isand! Kuid esmalt – ma tõin sulle 
kingituse. Imekauni poisi sulle peekritäitjaks.”

Orvast astus välja Zeus, särav naeratus kena nägu valgustamas. 
Ta kummardas ja pakkus Kronosele kalliskividega kaunistatud 
peekrit, mille titaan ahnelt enda kätte kahmas.

„Ilus, väga ilus. Võib-olla proovin ma hiljem ka teda,” lausus 
ta, laskis imetleval pilgul üle Zeusi käia ja kummutas peekri sisu 
üheainsa apla sõõmuga kurku. „Kuid Rhea, ma armastan sind!”

Oli nii pime, et ta ei näinud, kuidas Rhea põlgliku uskumatusega 
kulmu kergitab.

„Sa armastad mind?” sisistas Rhea. „Sina? Armastad? Mind? 
Sina, kes sa sõid ära kõik minu kallid lapsed peale ühe? Sina julged 
rääkida mulle armastusest?”

Kronos luksatas õnnetult. Teda olid haaranud kõige kummalise-
mad tunded. Ta kortsutas kulmu ja püüdis keskenduda. Mis juttu 
Rhea ajab? On ju võimatu, et Rhea ei armastagi teda enam. Kronose 
mõistus oli veel udusem ja kõht veel tormilisem kui tavaliselt. Mis 
temaga ometi lahti on? Õigus, ja Rhea jutus oli veel midagi. Midagi, 
mis oli täiesti arusaamatu.
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„Mida sa sellega mõtlesid,” küsis ta hämmeldusest ja iiveldusest 
pudiseva keelega, „kui ütlesid, et ma sõin ära kõik sinu lapsed „peale 
ühe”? Ma sõin ju ära nad kõik. Ma mäletan täiesti selgesti.”

Tugev noor hääl laksatas läbi öise õhu nagu piits. „Mitte päris 
kõiki, isa!”

Kronos, keda oli vallanud rahutukstegev iivelduslaine, pöördus 
jahmunult ja nägi, kuidas noor peekrikandja varjust välja astub.

„Kes… kes… keeeeeeeeeee!” Kronose küsimus muutus korraga 
kontrollimatuks oksendamishooks. Üheainsa võimsa krambiga 
paiskus tema kõhust suur kivi. Linane kangas, mille sisse kivi oli 
olnud mähitud, oli ammu maohappes lahustunud. Kronos tunnistas 
kivi juhmilt, pilt silme ees ujumas ja nägu valge. Aga enne, kui ta 
suutis mõista, mida näeb, ründas teda see kohutav tunne, mis ütleb 
oksendajale täiesti kindlalt, et tulemas on veel midagi. Palju.

Zeus hüppas kärmelt ligi, haaras väljutatud kivimüraka ja virutas 
selle kaugele-kaugele, täpselt samamoodi, nagu Kronos oli kunagi 
visanud täpselt samast kohast kaugele-kaugele Uranose suguelundid. 
Hiljem saame teada, kuhu kivi maandus ja mis edasi sai.

Kronose kõhus jätkas soola, sinepi ja oksejuure segu oma emeetilist 
tööd.* Üksteise järel sülgas ta välja kõik allaneelatud viis last. Esime-
sena tuli Hera.** Seejärel tulid Poseidon, Demeter, Hades ja viimaks 
Hestia, siis varises vaevatud titaan kramplikult hingeldades kokku.

Kui te mäletate, siis oli Metise joogis mingi osa ka maguna-
mahla. See hakkas otsekohe uinutavat mõju avaldama. Kronos tõi 
kuuldavale veel viimase müriseva oige, keeras end külili ja vajus 
sügavasse unne.

* Joogi valmistas Metis ja oleks tore uskuda, et sealt pärinebki sõna „emee-
tiline” – „okseleajav” –, kuid ma ei usu, et see nii oleks.
** Kuigi sünnilt oli Hera olnud viimane, kes sündis enne Zeusi, hakati teda 
nüüd lugema teiseks lapseks. Kui lapsed Kronose kurgust väljusid, pöörati 
nende vanuseline järjekord justkui ümber. Zeusist sai ametlikult kõige vanem 
laps, Hestiat aga, kes oli olnud esmasündinu, hakati nüüd pidama kõige 
nooremaks. See kõik tundub täiesti loogiline, kui oled jumal.
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Juubeldushüüdega kummardus Zeus oma norskava isa kohale, 
et haarata tema võimas sirp ja anda sellega surmahoop, millega 
tema piinad lõpetada. Tal oli kavas Kronosel pea maha lüüa ja see 
võidurõõmsalt maailmale näitamiseks kõrgele tõsta, luues sellega 
võiduka elava pildi, mida kunagi ei unustata ja mida kunstnikud 
aegade lõpuni kujutama jäävad. Kuid sirpi, mille Gaia oli sepista-
nud Kronose jaoks, ei saanud kasutada tema vastu. Kuigi Zeus oli 
võimas, ei suutnud ta seda isegi üles tõsta. Ta tegi proovi, kuid see 
oleks olnud justkui maa külge kinnitatud.

„Gaia andis talle selle ja ainult Gaia saab selle temalt ära võtta,” 
ütles Rhea. „Jäta see.”

„Aga ma pean ta tapma!” ütles Zeus. „Meie eest tuleb kätte 
maksta!”

„Tema ema Maa kaitseb teda. Ära pahanda teda. Sul läheb teda 
tulevatel aegadel vaja. Sa saad oma kättemaksu.”

Zeus jättis katsed sirpi liigutada. Tegi tuska, et ta ei saanud lüüa 
pead maha oma vihatud isal, kes lamas ja norskas nagu orikas, kuid 
emal oli õigus. See võib oodata. Liiga palju oli seda, mida tähistada.

Othryse mäel tähevalguse all naersid tema ja tema viis õde-
venda, trampisid jalgu, hõiskasid ja huilgasid joovastusest. Naeris 
ka nende ema ja plaksutas rõõmust käsi, nähes, et tema säravad 
pojad ja tütred on nii terved ja rõõmsad, viimaks ometi välja maa-
ilma pääsenud ja valmis oma pärandit endale nõudma. Üksteise järel 
embasid kõik viis päästetut Zeusi, oma noorimat, kuid nüüd juba 
vanimat venda, oma päästjat ja juhti. Nad vandusid talle igavest 
truudust. Koos tõukavad nad Kronose ja kogu tema koleda rahva 
võimult ning seavad sisse uue korra…

Hoolimata oma päritolust ei hakka nemad end titaanideks nime-
tama. Nendest saavad jumalad. Ja mitte lihtsalt mingid jumalad, 
vaid ainsad ja õiged jumalad.



12. Muusad – üheksa õde, kellest igaüks esindab ja kaitseb oma kunstivormi.

13. Kolm moirat ehk saatusejumalannat. Klotho ketrab lõnga, mis kujutab elu, 
Lachesis mõõdab selle pikkuse välja ning Atropos valib, millal elu läbi lõigata.



15. Olümpose võidukad jumalad.

14. Jumalad peavad titaanidega lahingut kümme aastat kestnud sõja ajal, 
mida tuntakse titanomahhia nime all.


