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TERMOPÜÜLID

KREEKA ÕHK ON PUHTUSE JA SEL-
guse poolest tuntud, seega näeb 
rändur, kui tal vähegi õnne on, 
Ateenasse viiva tee algust juba kau-
gelt üle Malise lahe sinivee, ede-
las terendamas pilvedega pärjatud 
Oita mägi ja otse ees Termopüü-
lide kaljud, mis valvavad sissepääsu 
 Lõuna-Kreeka aladele. 

On kevad, niisiis on ranna-
äärsete kaljude taga üle tuhande 
kahesaja meetri kõrgusele kerkiva 
Kallidromoni mäe madalamate 
nõlvade tammikud ülle tõmmanud 
värskusest rohetava rüü. Teekond 
 Ateenasse saab alguse just siit, 
samast paigast, kus inimpõlve jagu 
tagasi sai ühele külalisele Kree-
kasse tulles osaks soe vastuvõtt – 
on ju Termopüülide nimigi tõlkes 

I • KOHALEJÕUDMINE

Termopüülid • Delfi 

Atika • Maraton

Abielupaar reisil. Jalad on paljad – nii 
mõnigi ateenlane käib terve elu paljajalu.

Ratsanik. Odaga või mitte, aga kindlasti on 
halva kuulsusega maanurki ohutum läbida 
suuremate salkadena.



KOH A L EJÕU DM I N E

[8]

 „soojad väravad”. Tookord tahtis 
külla tulla Xerxes, üks kuulsamaid 
Pärsia kuulsatest kuningatest, kaa-
sas musttuhat sõdalast, ja just siin 
tabas nende sissetungi Kreekasse 
esimene vastulöök. Spartalaste kan-
gelaslik Termopüülide kaitsmine 
oli Pärsia sõdade üks tuntumaid 
lahinguid ning just need sõjad tegid 
Ateenast aastaks 431 eKr kõikide 
võimaluste linna. Nõnda on vägagi 
kohane, et meie teekond saab alguse 
samalt rannalt, kus puhkab väejuht 
Leonidas koos kolmesaja Sparta 
sõjamehega.

Esimeseks peatuspaigaks on 
rannariba, mis mere poolt vaadates 
Anthela läheduses kõigepealt silma 
hakkab. Anthela on kaljuse mäe-
kuru äärde surutud pisikene küla 
„läänevärava” juures – nii kutsu-
takse kõige läänepoolsemat neist 
kolmest kitsasteest mere ja kaljude 
vahel, mis moodustavad ühte-
kokku Termopüülid. Esimeseks 
mureks on peavarju leida, sest veel 
nüüdki, nelikümmend aastat pärast 
lahingut, tõmbab see kant kõvasti 
turiste ligi. Aeg-ajalt on nende 
hulgas mõni tõsine pikajuukseline 
aris tokraat, kes on tulnud vanaisa 
hauale. Sparta kuningas Leonidas 
teadis, et viib oma kolmsada sõda-
last kindlasse surma, ja seetõttu 
valis ta lahingusse minejad välja 
väga hoolikalt ning võttis ainult 
neid mehi, kel oli poegi, kes võisid 

pereliini jätkata. Mõne hindamatu 
väärtusega päeva jooksul suutis see 
käputäis spartalasi Xerxese tohu-
tut sõjaväge tagasi hoida, samal ajal 
kui ülejäänud Kreeka valmistus 
palavikulise hooga kaitseks. Nende 
kolmesaja sõjamehe järeltulijad 
võiksid sulle jutustada õudsest sur-
malahingust võimsalt ülekaaluka 
vastasega. Aga vaevalt nad seda 
rääkima hakkaksid. Spartalased on 
napisõnalisuse ehk lakoonilisuse 
poolest kuulsad. Tegelikult tuleneb 
sõna „lakooniline” just nende kodu-
kandi nimetusest ja tähendab „pärit 
Lakooni(k)ast” või „Lakooni(ka) 
oma” – sellest Kreeka maakonnast 
või selle Kreeka maakonna oma, 
kus asub Sparta.

Kui keegi soovib suhelda kõige tava-
lisema spartalasega, siis ta leiab, et too 
on sõnakunstis enamasti üsna kehv, 
aga seejärel, kus iganes juhtutakse 
vestluses olema, viskab ta nagu või-
mekas odaviskaja sellesse märkimis-
väärse ütluse – lühikese ja tabava –, 
nii et temaga vestleja ei paista lap-
sestki targem.

PLATON, PROTAGORAS, 342D–E

Põhjalikumalt peaks Termopüüle 
hakkama uurima Anthelast lääne 
pool, seal, kus Spercheiose jõgi 
Trachise kaljude juures merre 
suubub. Taamale jääb Oita mägi, 
kus legendi järgi leidis pärast 
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oma vägitegude sooritamist lõpu 
Herakles (keda roomlased kut-
suvad  Herculeseks). Heraklese 
matusetuleriidalt avanes tõenäo-
liselt hea vaade Termopüülidele 
ja tollele viimsele maalapikesele, 
mida kaitstes hukkus Leonidas, 
keda peetakse Heraklese otseseks 
järeltulijaks. Spercheiose ja pisema 
Asopose jõe vaheline väike tasan-
dik ongi koht, kus paiknes pärslaste 
laager, ja lühikese jalutuskäigu 
kaugusel asub madal küngas, kus 

Xerxes istus ja lahingu kulgu jäl-
gis, aeg-ajalt vapustusest ja vihast 
jalule hüpates, kui spartalased tema 
sõjaväe korduvalt tagasi lõid.

Taplus leidis aset rohkem ida 
suunas, teispool Anthelat, paigas, 
kus Kallidromoni mäe madal astang 
muudab kuru suhteliselt avaraks, 
ligikaudu 27 meetri laiuseks. Siin, 
„keskmise värava” juures, on vare-
metes müür, mille kreeklased algul 
oma kaitserajatiseks tegid. Hiljem, 
kui kõik oli juba kaotatud, tagane-
sid nad ida suunas ja võitlesid kuni 
surmani ühel madalal künkal, kus 
praegu seisab nende mälestuseks 
kivist lõvi.

Edasi, „idavärava” läheduses 
seisab kolm marmorsammast. 
Esimesel neist on värss ennustaja 
 Megistiase mälestuseks, kes nägi 
hävingut küll ette, kuid jäi siiski 
vabatahtlikult koos kolmesaja 
sõdalasega paigale. Värsi kirjutas 
 Megistiase sõber Simonides, suur 
lüürik, kes elas pärast lahingut 
Ateenas ja suri 20 aastat hiljem.

See on mälestusmärk kuulsale 
 Megistiasele, kelle tapsid kord 
meedlased, kes ületasid Spercheiose 
jõe;
ennustaja, kes küll nägi kurva 
 Saa tuse lähenemist selgelt ette,
ei suutnud hüljata Sparta väejuhte.

SIMONIDES

FAKTE TERMO-
PÜÜLIDE KOHTA

Kuigi seal on terve aastatuhande 
jooksul tuliselt lahinguid löödud, 
teenis piirkond nimetuse „soojad 
väravad” siiski kuumade vulkaa-

niliste allikate järgi.
~

Lahingus jäi ellu kaks 
 spartalast – ja neistki võttis üks 
endalt hiljem elu, nimelt suurest 

häbist, et oli ellu jäänud.
~

Ohtliku lahingu eel kesken-
duvad spartalased erilise hoolega 

soengu korrastamisele.
~

Pärast lahingut laskis võidukas 
Xerxes Leonidase pea teiba otsa 

torgata.
~

Termopüülide lahingus võitles ka 
nelisada teebalast (nemad andsid 

alla).
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Teine sammas on kõikide  selles 
lahingus langenud kreeklaste mäles-
tuseks: „Kord võitlesid siin neli 
tuhat Peloponnesose meest kolme 
miljoni vastu.” Viimane sammas 
on pühendatud üksnes Leonidase 
sõjameestele ja kannab lihtsat sõnu-
mit: „Rändaja, tõtta ja vii Lakedai-
moni rahvale teade: / täitsime tõo-
tuse siin, langenud viimseni me.” 
(Tlk J. Semper, KKA.)

Kui mälestussambad on vaada-
tud ja aega üle jääb, pöördu tagasi 
üle Kallidromoni mäe lookleva raja 
juurde. Teeraja nimeks on Anopaia 
ja sama nime kannavad nii kün-
gas, millest teerada üle kulgeb, kui 
ka jõgi, mis rada mereni saadab. 
Siin saad astuda viie tuhande pärs-
lasest „surematu” (Pärsia eliitük-
suse – toim) jälgedes, kes Leonidase 
sõjaväge selja tagant ründasid ja 
viimaks hävitasid. Kummastaval 
kombel lõpeb Termopüülide-ring-
käik kogu suurejoonelisuse ja traa-
gika kiuste siledate kaljude juures, 
mida kohalikud kutsuvad „musta-
deks kannikateks”.

Anthelas tagasi, ongi käes aeg 
eesel hankida ja mantel teele kaasa 
pakkida (kreeklased ei vaevu rõi-
vastega sekeldama ja riietuvad 
mini malistlikult, nõnda et seesama 
mantlitaoline üleriie – himation – 
on nii mõnegi su teekaaslase ainuke 
kehakate). Vaja läheb ka toekaid 
saapaid, laia servaga reisikübarat ja 

toitu, mida jätkuks kuni Delfini. 
On aeg teha tutvust Kreeka maan-
teega ja saada omal nahal tunda, 
miks tõsisemat sorti rändurid eelis-
tavad Kreekas igal võimalikul juhul 
mereteed.

DELFI

MAANTEE (KUI LOOKLEV MÄGIRADA 
seda nimetust väärib) viib ränduri 
lõuna suunas, kus Zeusi kotkad 
avastasid legendi kohaselt maailma 
keskpunkti. Võimas  Parnassose 
mägi vaatab üle põldude ja olii-
visalude Korinthose lahe poole. 
 Parnassos on Delf i preestritari 
suu läbi kõneleva jumala  Apolloni 
kodu. Just selles müütidest küllas-
tunud paigas, kus maantee otse 
enne Delf it kolmeks haruneb, 
kohtas Oidipus (seesama Oidipuse 
kompleksiga tegelane) oma isa ja 
tappis ta, teadmata oma tegelikku 
päritolu.

Delfisse viiv tee ei jäta mingit 
kahtlust, et korralik matkavarustus 
ja eesel kuluvad igati marjaks ära. 
Parnassosel on kõrgust rohkem kui 
poolteist kilomeetrit ning mäkke 
viiv tee on järsk ja kaljune, koguni 
sedavõrd, et kirjanik  Pausanias 
enam kui poole aastatuhande 
pärast läbi Kreeka reisides ses pai-
gas nuriseb, et „isegi heas vormis 
mehel on raske Parnassose kõrgus-
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tesse jõuda”. Ent teekond on siiski 
vaeva väärt, sest mäenõlval kasva-
vate loorberisalude vahel on peidus 
püütiamängude ja maailma kuul-
saima oraakli kodupaik Delfi.

Delf is on alati palju rahvast, 
eriti aga siis, kui püütia – Apolloni 
preestrinna – hakkab oraaklina 
ennustusi jagama. (Seda teeb püü-
tia iga kuu seitsmendal päeval, välja 
arvatud talvisel ajal, mil Apollon 
viibib päikeselise-
mates paikades.) 
Kui sul pole kavat-
sust mitmeks päe-
vaks jääda, ei tasu 
Delf it püütiamän-
gude ajal külastada, 
sest siis koguneb 
sinna talumatult 
palju rahvast. Män-
gud iseenesest on 
aga vaatamist väärt. 
Neil leidub nii näi-
tekunsti kui sporti, 
sekka võisteldakse 
ka muusikas. (Küll 
aga pole näha ühtki aulost. Aulost 
mängitakse harilikult kas matus-
tel või joogi pidudel, seega ei sobi 
aulosemuusika kokku nii elujõu-
lise kehalist laadi tegevusega nagu 
võistlusmängud.) Võisteldakse 
kaarikute võidusõidus ja täies rel-
vastuses meeste sprindijooksus. Et 
aga mängudega tuleb niigi rahva-
rohkesse kohta kokku veel hordide 

kaupa inimesi, muutub mõnevõrra 
raskeks näha kogu seda karget 
ilu ja kõiki kauneid vaateid, mida 
 Delfil on pakkuda.

Alates aastast 582 eKr toimuvad 
mängud iga nelja aasta tagant, ent 
teatrisse tasub sammud seada ka 
sel ajal, kui seal midagi ei män-
gita. Looduslikult kausjasse nõkku 
mahub istuma tuhandeid pealtvaa-
tajaid, kelle jaoks avaneb hea vaade 

nii laval toimuvale 
kui ka hingematvalt 
kaunile panoraa-
mile. Astu lookle-
vale teerajale teatrist 
vasakul ning mine 
seda mööda Delf i 
kõrgeimasse kohta – 
staadionile, kus leia-
vad aset spordivõist-
lused. Staadion on 
ehitatud mäenõlva, 
põhjapoolne osa 
on mäekülje sisse 
uuristatud ja lõuna-
poolne asub toesta-

tud ja müüriga ümbritsetud eendil. 
Võistlusraja kuju meenutab juukse-
nõela, mille ühes otsas on kivi sees 
väikesed õõnsused, mida jooksjad 
kasutavad stardipakkudena. Staa-
dionit võib maalilisuselt ületada 
vaid vaade allpool laiuvatele Kreeka 
maakohtadele. 

Mõned tunnid võiks veeta erine-
vaid aardekambreid uurides. Igal 

Kõrgel ehisviilul laulsid 
kuldsed ahvatlejad.

PINDAROS, 11. PAIAAN

Tithorea asub Delfist hinnan-
guliselt 180 staadioni [40 km] 
kaugusel, teel üle Parnassose. 

See tee pole kogu ulatuses 
mägine, vaid kuuldavasti 

kõlbab mitu staadionit sellest 
isegi vankrisõiduks. 

PAUSANIAS, KREEKA PERIEGEES, 
10.32.8
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linnal on Delfis oma varahoidla, 
mis on pühendatud Apollonile. 
Majanduslikult väga viletsasse 
seisu sattunud linnal on õigus aar-
ded tagasi laenata – jumal ei pane 
pahaks, kui varandus õigeaegselt ja 
intressidega tagastatakse. Imetabase 
Delfi linna see aspekt annab talle 
hiljem lugupidamatu hüüdnime 
„Vana-Kreeka Keskpank”. Linnad 
püüavad oma aardekambritega teisi 
üle trumbata, aga mitte (jumal 
hoidku selle eest!) räige suuruse või 
suurejoonelisusega, vaid laitmatu 
arhitektuurimaitsega, mis annab 
peenelt mõista, et varakambri ehi-
tanud linn võiks, kui tal selleks vaid 
tuju oleks, püsti panna ka palju 

külluslikuma monumendi. Mui-
dugi on parimaks näiteks Ateena 
aardekamber Apolloni temenos’el 
(pühal õuel). See on dooria stiilis 
sammastega (vt lk121) väike hoone, 
ehitatud Parose marmorist (Parose 
saarelt toodud kaunis, peenekoe-
line, pooleldi läbipaistev ja kargelt 
valge marmor). Esi- ja lõunakülje 
fassaad on kaunistatud tegevus-
rohkete friisidega, mil on kujuta-
tud peamiselt Minotaurose tapjat 
Theseust, ateenlaste rahvusheerost 
(vt lk 38). Ühtlasi on varakambri 
seinad hiiglaslikud teadetetahvlid, 
kuhu ateenlased kannavad raidkir-
jas auavaldusi ja pühendusi. Ehitise 
sisemuses on aarded, mis pühendati 

Tüüpiline Delfi aardekamber – 
siin Siphnose aardekamber.
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jumalale tänuks pärslaste üle saa-
vutatud võidu eest. Pärslastelt võe-
tud sõjasaagi lükkas oraakel tagasi, 
väidetavalt seetõttu, et varanduse 
tõi kohale Themistokles, Ateena 
riigimees ja strateeg, kes läks hil-
jem vaenlase poolele üle.

Ateenlased, nii nagu ka pal-
jud teised Kreeka kodanikud ja 
meretaguste Kreeka kolooniate 
liikmed, paigutasid võidumonu-
mente ja pühendkinke mujalegi 
kui aardekambrisse. Nad panevad 
vaatamiseks välja vaenlaselt val-
lutatud laevade rammtäävid ning 
pronkskilbid märgistusega, et tegu 
on enda võimu alla võetud linnalt 
saadud annetusega – meeldetule-
tus, et Ateena on peale dünaamilise 
kunsti- ja teaduskeskuse ka märki-
misväärse impeeriumi käskijanna.

Ateena varakambri juurest astu 
nüüd Pühale teele, mis asub kohe 
selle kõrval, ja ühine palujatega, 
kes, õlipuuoksad käes, lähevad 
 salgana templisse oraakli vastuvõttu 
taotlema. Püütialt nõu küsimine on 
tõsine ettevõtmine. Linnad ja isegi 
terved impeeriumid tulevad oraak-
liga sõja ja rahu küsimustes nõu 
pidama, seega ei sobi Apollonit iga 
pisiasjaga tülitada. Piisab põgusast 
pilguheidust kreeka mütoloogiasse, 
et mõista, kui ohtlikuks võib osu-
tuda Olümpose jumala isiklik huvi 
mõne inimolendi käekäigu vastu.

Kel on kindel soov oraaklit 
külastada, annab sellest esmalt 
märku annetusega, mis kannab 
nimetust pelanos (ohvriloomade 
verd valada pole tarvis, piisab 
müntidest). Need, kellele antakse 
võimalus Apolloniga tuleviku osas 
nõu pidada, peavad sooritama mit-
meid riitusi, mis puhastavad meelt 
ja hinge. See tehtud, liigutakse 
Püha teed mööda Apolloni altari 
juurde, kus toimub järjekordne 
ohverdamine nimetusega prothy-
sis (milleks läheb harilikult tarvis 
musta jäära). Kindlaksmääratud 
konsultatsioonipäevadel sooritab 
nõuküsija eest ohvritalituse Delfi 
ametiisik, muil päevil jutulesoovija 
ise. Või teeb seda pigem proxe-
nos, sest võõras saab teiste linnade 
altaritel vaid kaudselt ohverdada. 
(Kombekohaselt valib iga Kreeka 

Oraaklilt omal riisikol nõu küsimas.
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linn kodaniku, kes selle linna koda-
nikke ühes võõras linnas vajaduse 
korral esindab, täites ametiisikutega 
suheldes enam-vähem konsuli rolli. 
 Ateenasse jõudes peaksid kõige-
pealt end esindava proxenos’e nime 
ja aadressi välja uurima.)

Soovitatavalt peaks see teine 
 ohvritalitus võimalikult hästi 
õnnestuma. Ise Delfi preestri ame-
tis olnud biograaf Plutarchos väi-
dab, et Apollon „ei anna üldse min-
git vastust, kui ohvriloom pealaest 
sõraotsani ei värise, sellal kui talle 
veini pähe kallatakse”. Ent templi 
sisemuses läheb tarvis veel üht 
ohvrit, mille peab tooma ennustus-
paiga ehk adyton’i sissepääsu juures. 
(Adyton on templi pühim osa, kuhu 
pääsevad ainult asjassepühendatud 
ametiisikud – adyton tähendabki 
„sissepääs keelatud”.) Prophetai, 
kes aitavad tõlgendada, mida jumal 
oma instrumendi – püütia – kaudu 
teada annab, viivad jutulesoovijad 
ükshaaval nõu küsima.

Ka pole usutav, et jumalik kaitsel-
mus ... osutuks pahatahtlikuks vaid 
ennustamisel ...

PLUTARCHOS, MORALIA, 4.7

Ei tasu oodata, et näed romantili-
sest maa-alusest koopast tupruvat 
kummalist auru, kui narkootilises 
joobes selgeltnägija heietab ulguval 

häälel mõttetusi ja paljunäinud tõl-
gendaja püüab neid seletada.

Tegelikult nõuküsija prohveti-
tari üldse ei näegi, kuna too istub 
vaheseina taga eraldi ruumis – ja 
tegu on päris hariliku naisterah-
vaga, kes istub väga täpselt paika 
pandud kolmjalal. Nagu ette 
nähtud, puhastas ta end eelnevalt 
 Kastalia allika ääres, mis saab vee 
otse mägedest, ja põletas Apolloni 
altaril loorberilehti ja odrateri. See-
järel mediteeris ta omaette kambris, 
võttis siis loorberioksa kätte ja on 
nüüd valmis välja hõikama kõiki 
sõnu ja nägemusi, mida järelepäri-
mine temas esile kutsub.

Kui nõuküsijal oleksid üleloomu-
likult head teadmised geoloogiast, 
võiks ta mõtiskleda Parnassose mäe 
lubjakivilademe all leiduva süsi-
vesiniku olemusest. Kastalia allika 
maa-alune tegevus võib vallandada 
healõhnalist gaasi nimetusega etü-
leen. Väikese etüleeniannuse sisse-
hingamine põhjustab kerget eufoo-
riat ja erilist mõtteselgust. Kindlasti 
loob see kasuliku ühendustee üle-
loomulike jõududega, eriti kui gaa-
sil lastakse konsultatsioonide vahele 
jääval ajal maa-alusesse kambrisse 
koguneda.

Mõnikord juhtub ka nii (ehkki mitte 
kuigi tihti ega kindlakskujunenud 
aegadel, vaid pigem otsekui juhuse 
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läbi), et ooteruum, kus need, kes tule-
vad oraaklilt nõu küsima, on tulvil 
nii hea lõhnaga aroomi, millest pole 
üle isegi kõige kallimad salvid ja 
parimad parfüümid.

PLUTARCHOS, MORALIA, 4.50

Et püütia nägemused on vahel 
ähmasevõitu ja katkendlikud, tuleb 
tõlgendajal neist võtta, mis võtta 
annab. Nii et kui Lüüdia kunin-
gas Kroisos (see hirmus rikas 
 Kröösus) tuli nõu küsima, kas ta 
peaks pärslastele kallale minema, 
sai ta vastuseks, et kui ta neid rün-
dab, on tagajärjeks suure impee-
riumi langemine. Kahjuks unus-

tas  Apollon mainida, et jutt ei käi 
mitte pärslaste, vaid Kroisose enda 
riigi hukust, ent küllap sai Kroisos 
sellest hiljem isegi aru. Näe, ehk on 
spartalane, kes seal praegu ootab, 
samast delegatsioonist, kes tuli 
küsima, kas Sparta peaks Ateenaga 
sõtta astuma. Apollon vastab, et 
sel juhul võitleks tema spartalaste 
poolel. Ja kui sõda aasta pärast 
puhkeb, pole jumal oma lubadust 
unustanud ja saadab lendu katku-
nooli, mis ateenlaste ridu tublisti 
harvendavad.

Siiski oli oraakel ateenlastele 
ka abiks, kui andis nõu usaldada 
 Salamise merelahingus pärslasi 
 vallutama läinud trireemidest 
 „puumüüri”. Ühtlasi soovitas ta 
tuulte poole palvetada, ja eks hävi-
tanud võimas torm varsti suure osa 
Pärsia laevastikust.

Parimad nõuanded tee peale 
kaasa võtmiseks on vast kaks aja-
proovile edukalt vastu pidanud 
Delfi maksiimi. Esimene neist – 
„tunneta iseennast” – väidetakse 
olevat nõuanne noorele Sokratesele. 
Teine – „mitte midagi liiast” – sobib 
täpipealt pagasi kohta, mida rändu-
ril tuleb algul Boiootia tasandikule 
viivat rasket teed mööda ja hiljem 
edasi Atikasse kaasa vedada. Kui 
aega jääb, tee en route vahepeatus 
Helikoni mäe juures, kus on muu-
sade kodu ja kuulus Hippokrene 
allikas, väidetavalt paljude hilisema 

Püütia Apollon, muusikakunsti meister, 
armastatud olümposlane ja ennustuste 
jumal.
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aja romantiliste poeetide inspirat-
siooniallikas. Need, kes leiavad 
inspiratsiooni romantilistest seik-
lustest, peaksid meeles pidama, et 
Boiootia naiste ilu on sama kuulus 
kui sealtkandi meeste põmmpäi-
sus – ent kui see oletus peakski tõele 
vastama, leidub kindlasti erandeid, 
mis reeglit kinnitavad.

ATIKA

NII PARNASSOSE KUI KA HELIKONI 
mägi kuuluvad samasse Parnese 
mäestikku, mis Boiootia tasandiku 
idaservas taas rändaja ette kerkib. 
Mäekitsustest läbi, jõutakse lõpuks 
ometi välja Ateenasse.

Ühe kõrvale kolmest peami-
sest Atikasse viivast teest jääb ka 
Panakton, piirikindlus, kus Ateena 
noorukid sõjaväeõppuste osana 
garnisonis teenivad. Kuna Atika on 
poolsaar ja meri kuulub ateenlaste 
kindla kontrolli alla, vajab Atika 
maismaal kaitset ainult loodepiiril. 
Tõsiasi, et piirikindlused on linnast 
endast mitmete kilomeetrite kau-
gusel, meenutab tõika, et Ateena 
pole mitte üksnes linn, vaid ka 
riik, ja enamik ateenlasi elab Atika 
maakonnas. Tihedale kaubandus-
likule suhtlemisele vaatamata elab 
suurem jagu ateenlasi väljaspool 
linnamüüre, nii nagu kõik antiik-
aja rahvad. Ateenas käiakse hää-

letamas, peenemat kaupa ostmas ja 
kindlasti suurtel pidustustel, kuid 
paljude ateenlaste jaoks on kodu 
hoopis nende deemos ehk koha-
lik kogukond, mille hingekirjas 
nad seisavad. Ateena linnriigis on 
Atika rohkem kui 2400 ruutkilo-
meetril umbes 140 sellist deemost, 
mille rahvaarv ulatub sajast mitme 
tuhande inimeseni.

Ateenlased määratlevad end 
sugukondlike sidemete kaudu seo-
tud suurte rühmade (fraatriate) 
abil, milles tihti domineerivad 
kindlad sugukonnad (ains. genos, 
mitm . gene), ja deemoste abil. 

FAKTE DELFI KOHTA
Oraakli institutsioon sai alguse 

orgu sattunud lambakarjuse 
nägemustest.

~
Oraaklit kirjeldab juba Homeros 

eeposes „Odüsseia”, niisiis 
pärineb oraakel vähemalt aastast 

800 eKr.
~

Vastus kirjutatakse üles siis, 
kui nõu küsitakse kellegi teise 

nimel – muudel juhtudel antakse 
vastus suuliselt.

~
Oraakel ei ilmuta tõde ega varja 

seda, vaid annab nõu, kuidas 
tõeni jõuda.

~
Sparta seadusandja Lykurgos 

pidas enne linnale konstitutsiooni 
kehtestamist nõu oraakliga.



KOH A L EJÕU DM I N E

[17]

����������������������������
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
���������������������������	

Ateena kodaniku jaoks on deemo-
sesse kuulumine väga oluline, nii et 
deemose nimi on koguni osa tema 
enda nimest – näiteks võib ta tut-
vustada end nii: Kleon Araphenist, 
Hipparchose poeg. Ühtlasi kuulub 
iga ateenlane ühte neist kümnest 
hõimust ehk füülist, mis said nime 
mõne mütoloogilise kangelase järgi, 
ent siin pole tegu põlvnemisega esi-

isadest. Füülideks jaotamine on osa 
aastal 508 eKr toime pandud polii-
tilisest reformist, mis andis deemos-
tele nende praeguse ülesehituse.

Atika on külade ja linnade maa. 
Enamik inimesi elab kogukonnas, 
eraldiasetsevaid talusid tuleb harva 
ette. On üsna tavaline, et heal jär-
jel ateenlaste perekonnale kuulub 
siin-seal mitmeid maalappe, mille 

HÄRG JA MAJA – KREEKA TÄHESTIKU 
KRINGLID-VINGLID

TÄHESTIK

Α α alfa 
Β β beeta
Γ γ gamma 
Δ δ delta 
Ε ε epsilon
Ζ ζ dzeeta
Η η eeta
Θ θ teeta 
Ι ι ioota 
Κ κ kapa
Λ λ lambda
Μ μ müü
Ν ν nüü
Ξ ξ ksii
Ο ο omikron
Π π pii
Ρ ρ roo
Σ σ sigma
Τ τ tau
Υ υ üpsilon
Φ φ fii
Χ χ hii
Ψ ψ psii
Ω ω oomega

Kreeklased on varmad tunnistama, et said 
kirjakunsti foiniiklastelt, ehkki tegid omapool-
seid muudatusi. Esmalt lisasid nad foiniikia 
tähestikust seni puudunud täishäälikud, 
see järel keerasid paljud tähed külili. See osutus 
 võimalikuks, kuna kreeka tähed vastasid 
 kindlale häälikule, samal ajal kui foiniikia 
tähed olid alles osaliselt piktogrammid. Nii 
oli näiteks A „aleph”, mis tähendas „härg”, ja 
 sestap kujutas seda pisike sarviline veisepea. 
B oli „beth”, mis tähendab „maja” (nagu 
sõnapaaris „bêth lehem” – „leiva maja”) ja 
mida tähistab kahe katusekühmuga pisikese 
maja kujutis.

Maailma vanimate hulka kuuluv kreeka 
tähestik on üks vastupidavamaid, püsides 
peaaegu muutumatul kujul mitu aasta-
tuhandet kuni 21. sajandini. Nii mõnelegi 
tähele on lisandunud sümbolväärtus, nende 
hulka kuuluvad näiteks salapärane pii (pii = 
3,14159) ja oomega (väljend „alfa ja oomega” 
tähendab „algus ja lõpp”). Kui aga kõik need 
kriksadullid kipuvad üle mõistuse käima, sea 
sammud pagaripoodi ja pista põske üks mõnus 
kringlike.
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jaotus muutub vastavalt abiellumis-
tele, surmadele ja majanduslikule 
jõukusele, ent peaaegu alati asuvad 
need maatükid perekonna enda 
deemose piirides. Deemosed ei ole 
ainult poliitilised üksused, sest iga 
deemose liikmetel on ka teistest eri-
nev iseloom ja ilme.

Kui kellelgi on deemosega min-
geid asju ajada, on seda märksa 
hõlpsam teha, kui abiks on demarc-
hos. See on valitud 
ametnik, kes täidab 
l innapea f unkt-
siooni, juhatab dee-
mose olulisi ettevõt-
misi, paneb kirja 
t ä i sk a s va nu i k k a 
jõud nud noorukid 
ja määrab, kes on 
sobilik rahvakoosolekul hääletama. 
Igal juhul on demarchos’eks tähtis 
ja laialdaste tutvustega mees (kõik 
avaliku elu tegelased on Kreekas 
meessoost), kelle sõprus on kõrges 
hinnas.

... ikarialased ja ikarialaste dee-
mos kroo nivad Nikoni selle eest 
de marchos’eks, et ta korraldas Dio-
nysose auks pidustused ja mängud 
nagu kord ja kohus ...

R AIDKIRI IK ARIAST, AVASTATUD 
AASTAL 1888 PKR

Olgugi linn kosmopoliitne, on 
Atika sisemaa kolkalik ja võõras-

tega harjumata. Kuivavõitu pin-
nas pole põllumajanduseks kuigi 
sobiv. Jätkuvalt liigendavad maa-ala 
 Parnese mäestiku seljandikud, mis 
jäävad maastikku iseloomustavaks 
jooneks kuni Maratoni tasandiku 
kohal kõrguva uhke ja püra miidja 
 Pentelikoni mäeni. Õhukese ja 
kivise mullakihiga maal leiavad 
 paljud inimesed rakendust põllu-
pidamise  asemel mõnel muul alal 

ja on pigem söe-
põletajad, kivimur-
rutöölised või naha-
parkalid. Levinud 
tegevusa lak s  on 
mesindus, samuti 
tunnevad ateenlased 
uhkust heade olii-
vide üle. Väideta-

valt on oliivipuu pärit just Atikast. 
Legend räägib, et kord võistelnud 
Poseidon ja Athena omavahel selle 
nimel, kumb neist saab Ateena 
linna kaitsejumalaks. Mehed hää-
letanud Poseidoni poolt, aga naisi 
olnud rohkem ja nemad valisid 
Athena, kes õnnistas maad oliivi-
puuga.

Ateenlased peavad nisu tihti-
peale Musta mere äärsetest koloo-
niatest sisse vedama, kuna import 
on palju tasuvam kui viljakasvatus. 
Sellele vaatamata idealiseeritakse 
põllutööd ning iga ateenlane soo-
viks olla maaomanik. Õnneks on 
põllumaa omadused sama mitme-

Ahharna taaditudid … 
 Maratoni lahingu veteranid, 

kes on visad nagu tammepuit, 
vintsked nagu vahtrapuit.

ARISTOPHANES, AHHARNLASED, 
180–181
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kesised nagu kogu Atika maakond 
ning põllulapi hind, olenevalt suu-
rusest ja headusest, jääb kümne ja 
viiesaja drahmi piiresse, seega lei-
dub igaühele midagi.

Head tasast rohumaad on Atikas 
vähevõitu ja sellest johtuvalt on vähe 
ka veisekarju, kuid teeäärses võsas-
tikus või söötijäetud 
põllul uitab lambaid 
ja kitsi. Tihti võib 
näha ka mõnd väi-
kest seakarja, kes 
tuhnib metsasalus 
või lesib talu juurde 
ehitatud seasulus. 
Apelsin on Kreekas 
alles tundmatu vili, 
aga päikeselistele 
mäenõlvadele raja-
tud viinamarjaistandused toodavad 
Kreekamaa parimat veini.

Viigimarjad kasvavad Atikas 
hästi, kuid ainult valitud piirkonda-
des. Hoidmaks ära seda, et rikkad 
need alad üles ostavad ja viigimar-
jad välismaale müüvad, keelas 

Solon – varasema aja arhont – Atika 
maakonna kuivatatud viigimarjade 
väljaveo Kreekast, et neid rahvale 
kindlasti jätkuks. Ametivõimudele 
hakati viigimarjade salakaubaveost 
teada andma ja pealekaebamisest 
kujunes kiiresti üks poolehoiu võit-
mise viise. Siit ka orjalikku talla-

lakkujat tähistav 
laensõna „sükofant”, 
mis tähendas algselt 
viigimarjade peale-
kaebajat. (Viigimari 
on kreeka keeles 
sykon – toim.)

Atika teede ääres 
kohtab tihti kivist 
herme – reisimise ja 
kauplemise jumala 
He r me s e  au k s . 

Näi teks asub herm iga deemose ja 
Ateena vahel, kummastki võrdsel 
kaugusel. Kivikuju kroonib jumal 
Hermese büst, keha kujutaval rist-
külikukujulisel plokil kerkib aga 
hüüumärgina esile üllatavalt rõhu-
tatud sugutunnus (õnne ja rikkuse 

Maal enne päevad möödusid 
mis rõõmudes

kesk räpasust ja korratust ja 
hõlbu sees,

mesilinde, lambakarju ning 
oliive täis!

STREPSIADES 
ARISTOPHANESE PILVEDES, 

43–45 (TLK U. MASING, KKA)

Talumees künnab adraga põldu, naine sammub järel ja viskab seemned vakku.
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sümbol). Otse selle all on ligikaudu 
järgmise tähendusega kirjarida: 
„Mine oma teed ja mõtle siivsaid 
mõtteid.”

Liiklus on võrdlemisi tihe, 
enam jaolt liiguvad teel vankrid ja 
jalakäijad. Aiapidajad toovad köö-
givilja linna turule, kaupmehed ja 
ülesostjad suunduvad omakorda 
deemoste turgudele. Olgu ärilisel 
või meelelahutuslikul eesmär-
gil, aga Ateena tavakodanik käib 
 linnas märkimisväärselt sageli 
ega pea seejuures paljuks ka kuni 
30-kilomeetrist jalutuskäiku. Mõni 
paneb sandaalid jalga, kuid pal-
jud kõnnivad päris paljajalu. Toas 
jalanõusid enamasti ei kanta ja nii 
mõnigi  inimene elab terve elu pal-
jasjalgsena (ehkki linnalähedased 
deemosed korraldavad koosvii-
bimisi Ateenas, kus elab suurem 
jagu deemose liikmeid, säästes nii 
nende jalavaeva). Mitmed ateenla-
sed reisivad deemoste vahel ringi, 
igas deemoses käib ainuomane ja 
vilgas kultuuri-, majandus- ja usu-
elu. Aastas on aegu, mil Sunioni, 
Rhamnusi või Eleusise kultuskes-
kustesse võib suunduda sama palju 
inimesi kui Ateenasse.

Deemose elukorralduse tundma-
õppimiseks võiks valida Maratonist 
pisut põhja pool varjulises lahe sopis 
pesitseva Rhamnusi. Nekropoli 
lähe duses, sellest põhja pool paik-
nevad kaks pühamut on igati vaata-

misväärsed. Eriti veel juhul, kui sul 
peaks olema asja seal elava juma-
lanna Nemesise manu, kes eksiteele 
sattunuid jumaliku väega nuhtleb, 
iseäranis ülemäärase uhkuse ja 
upsakuse eest. Võta aega, et imet-
leda jumalanna kuju, mille valmis-
tas skulptor Agorakritos. Kuju on 
tehtud kaunist Parose marmorist, 
mille ploki tõid sissetungi ajal kaasa 
pärslased, lootes enesekindlalt, et 
lasevad sellest teha Ateena valluta-
mist tähistava ausamba.

Külgvaates herm oma selgelt rõhutatud 
sugutunnusega.
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Pühamust avaneb lahele  hunnitu 
vaade ja küllap oskavad sellest 
kõige suuremat rõõmu tunda need, 
kel läks nüüdsama korda juma-
lanna kättemaksuhimu vaigistada 
ja seeläbi meelerahu tagasi saada. 
 Rhamnusi külastamine on kasulik 
neilegi, kel tarvis Atikasse kiirus-
tada, sest asub siin ju väike sadam, 
kus tegeletakse peamiselt teravilja 
sissevedamisega läheduses paik-
nevalt Euboia saarelt.  Rhamnusi 
gümnaasium, teater ja akropol 
annavad tunnistust tõigast, et 
Ateena linnriigi kodanik võib elada 
igati rahuldustpakkuvat elu, ilma 
et tal tarvitseks tegelikult jalgagi 
Ateena linna tõsta.

MARATON

RHAMNUSIST KAKSTEIST KILOMEET-
rit edela suunas paikneb veel üks 
väike deemos, surutud Agrieliki 
mäe äärsele tasasele maalapikesele. 
Pinnas on korralikult niisutatud 
ja sestap kasvatatakse siin 64 kilo-
meetri kaugusel asuva Ateena tur-
gude jaoks köögivilja. Selles väi-
keses vaikses turulinnas pole eriti 
midagi, mis laseks arvata, et inim-
põlv tagasi sõltus siin toimuvast 
terve Lääne tsivilisatsiooni tulevik.

Ent kõnni pooleteise kilo-
meetri jagu Ateenast tuleva peatee 
poole, kus Agrieliki ulatub merele 

FAKTE ATIKA KOHTA
Paljud Atika deemosed said nime 

mõne lille või muu taime järgi.
~

Laps kantakse deemose nime-
kirja seitsme aasta vanuselt.

~
Võidukate lahingute mälestus-
märke nimetatakse tropaioni-

teks – siit ka tänapäeva laensõna 
„trofee”.

~
Vahemaade mõõtühikuks on 

Atikas staadion, mis tänapäeva 
staadioni põhjal otsustades on 

umbes 180 meetrit.
~

Sõjakatel ahharnlastel on sõja-
jumal Arese auks püstitatud 

küllaltki muljetavaldav tempel, 
nii nagu kord ja kohus.

~
Räägitakse, et veinijumal 

Dionysos sündis Eleutherai 
deemoses.

~
Atika oli asustatud juba vähemalt 

viis tuhat aastat enne Periklese 
aega.

~
Maratoni laht on sissetungijate 

laevastikule hea ankrupaik, kuna 
Kynossura poolsaar blokeerib 

kirdetuule.
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 lähemale ja otse tee ääres seisab 
Heraklese pühamu. Nüüd asud sa 
samas paigas, kus Ateena sõjavägi – 
relvis sõdalased, keda nimetati 
suurte ümmarguste kilpide (hop-
loi) järgi hopliitideks – valmistus 
seisma silmitsi musttuhande pärs-
lasega, kelle armee ähvardas linna 
vallutada ning kustutada Ateena 
poliitiliste uuenduste ja kultuu-
ritõrviku veel enne, kui see oleks 
jõudnud täie jõuga süttida.

Pärslaste sõjavägi seadis end 
kaheksa staadioni [u pooleteise 
kilomeetri] kaugusel lahinguval-
mis. Mehed sättisid 
enesekindlalt nooli 
vibule, arvates, et 
niidavad K reeka 
hopliidid jalust veel 
enne,  kui  nood 
Pärsia sõdalasteni 
jõuavad. Ent nad ei 
osanud arvestada 
ateenlaste meeletu 
sprindiga, mis tulistamisele järg-
nes. (Siinkohal oli kasu kõigist 
neist täies relvastuses võidujook-
sudest, mida spordiüritustel hoo-
lega harrastati.) Noolterahe vihises 
 välejalgsetel kreeklastel üle pea, ja 
juba tungisid nad võimsalt Pärsia 
sõjaväe eesmistesse ridadesse, kus 
sõdurid olid üksnes kergelt relvas-
tatud.

Lahingupaik paistab hästi silma, 
sest Maratoni lagendiku keskel kõr-

gub hiiglaslik mullahunnik (soros), 
kus puhkavad need 192 ateenlast, 
kes Maratoni lahingus langesid. 
Harilikult maetakse sõjasangarid 
küll linna, kuid nendel kangelas-
tel on au puhata samas paigas, kus 
nad hukkusid, ja neile püstitatud 
monument, 9 meetrit kõrge ja läbi-
mõõduga ligikaudu 49 meetrit, 
hakkab lagendikul peaaegu igalt 
poolt eksimatult silma.

Lahingu eesliini ühel küljel, 
kus lahingukäik pöördus ateenlas-
tele soodsasse suunda, seisab sõja-
mälestusmärk – kõrge ja nägus 

m a r mor s a m m a s . 
Üsna selle läheduses 
asub pikk ja madal 
kraav, kuhu visati 
pikema tseremoo-
niata rohkem kui 
kuue tuhande pärs-
lasest sõduri laibad. 
Eraldi haud on ole-
mas hiljem surnud 

Ateena väepealikule Miltiadesele, 
kes palus sängitada end mulda just 
võidupaigas.

Sõjahõngulise suveniiri soovija-
tel tarvitseb vaid ületada Charadra 
jõgi ja uurida enda ees laiuvat sood. 
Võidukad ateenlased ajasid sellesse 
sohu tuhandeid pärslasi, ja need, 
kes laevale ei pääsenud, sinna ka 
surid. Spordihimulised noorukid 
võivad lahti riietuda ja läbida joos-
tes vahemaa Maratonist  Ateenasse, 

Minu, sokujalgse Paani, arkaad-
lase, meedlaste vaenlase, ateen-

laste kaasvõitleja [ausamba], 
püstitas Miltiades.

PÜHENDUS PAANILE 
 MARATONIS
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korrates Pheidippidese sangar-
likku tegu, kui ta võidusõnumi 
linna  toimetas (aga seejärel suri 
 Pheidippides kurnatusest, nii et ses 
osas ei tasuks teda jäljendada). Pea 
meeles, et vastupidiselt Spartale ei 
spordi Ateena naised mitte mingil 
juhul alasti.

Need aga, kes eelistavad jõuda 
Ateenasse tavapärasemal moel, 
või vad tellida kalapaadi, sest sada-
mas käib neid tihti, ning purjetada 
rõõmsalt ümber Sunioni neeme ja 
otse sõidu pealt imetleda kaunist 
Poseidoni templit, mida neeme-
pealsel parajasti ehitatakse.




