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56   TSIVILISATSIOONI HÄLLID

Achilleuse lapsepõlv
Zeus andis merenümf Thetise naiseks surelikule. Thetis kartis, et sellest liidust  

sündinud poeg, kangelane Achilleus, võib nagu ta isagi osutuda surelikuks.  
Sellepärast püüdis ta Achilleust igasuguste ohtude eest kaitsta.  

Kuid saatuse käest ei ole võimalik pääseda ja Thetise püüdlused osutusid asjatuks.

Thetis karastas oma esimest kuut järeltulijat 
tules, lootes nii neist välja põletada kõik, 
mis pole jumalik. Ükski tema lastest ei jää-
nud aga ellu. Pärast seitsmenda lapse sündi 

ei lubanud ta abikaasa Peleus Thetisel enam sellisel viisil 
toimida ja päästis nii lapsukese elu. Poisist kasvas tugev 

ja mehine noormees. Sellega leppinud Thetis pani lap-
sele nimeks Achilleus. Tundes aga ikkagi hirmu inimlike 
nõrkuste pärast, tegi Thetis veel ühe katse oma poega 
kaitsta. Ta viis poja allilmas voolava Styxi äärde. Selle jõe 
veed muutsid inimesed surematuks. Thetis kastis oma 
poega Styxi voogudesse teda kannast kinni hoides. See-
tõttu jäi kand ainukeseks kaitseta kohaks poisi kehal.

Tark kentaur Cheiron õpetas Achilleusele nii 
sõjakunsti kui ka rahuaja teadmisi. Kui aga tuli teade, 
et Kreeka parimad sõjamehed kogunevad Troojat rün-
dama, ärkas Thetises taas hirm oma poja pärast. Achille-
use kaitsmiseks riietas ta poja tüdrukuks ja saatis Skyrose 
saarele. Sealse kuninga tütar Deidameia rõõmustas, kui 
ta avastas, et uus neiu oli tegelikult noormees. Ta armus 
noormehesse ning sünnitas Achilleusele poja.

Kuid nagu Thetis oli kartnud, leidsid saadikud 
viimaks Achilleuse üles. Neil oli väga raske hästi mas-
keeritud kangelast ära tunda. Kreeklaste väejuht Odys-
seus kasutas aga kavalust. Ta saatis naistele igasuguseid 
kingitusi, mille hulgas oli hulgaliselt ehteid, kuid ka 
relvi ja nende seas mõõk. Kui üks „tütarlastest” haaras 
mõõga ja hakkas sellega mänglevaid liigutusi tegema, 
said saadikud kohe aru, kellega on tegu. Nende nõud-
misel tuli Achilleusel sõtta minna. Nii said tõeks Achil-
leuse armastava ema kõige hullemad hirmud. 


