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Võitlus Trooja sõja pärast, 
ehk kuidas lahendada üht 
igihaljast probleemi

Mait Kõiv

T  rooja sõja kohta on aegade jooksul kirjutatud hoomamatult palju ja vaibumise märke 
pole näha. Pigem vastupidi, 1988. aastast taasalanud arheoloogilised uurimistööd 
selle Dardanellide-äärse kindluse ümbruses on üldsuse tähelepanu varasemast roh-

kemgi üles kütnud, tuues kaasa publikatsioonidelaine, mille üheks näiteks on ka äsja eesti 
keeles ilmunud Rodney Castledeni “Võitlus Trooja pärast”.1 Seetõttu võib veel ühe kirjutise 
ilmutamine tunduda liigne, seda enam, et lõplik tõde Trooja sõja ajaloolisuse küsimuses 
vaevalt kunagi selgub ja kõik autorid, ka siinkirjutaja, peavad paratamatult piirduma suu-
resti ammu tuntud tõendite taastõlgendamise ning juba esitatud seisukohtade kordamise, 
põhjendamise ja varieerimisega. Kuid just vaatekohtade ja teooriate hulk, sageli ka nende 
põhjendamatult kindlailmeline esitus, teeb kõrvaltvaatajale probleemis orienteerumise ras-
keks. Nii mõnigi autor (teiste seas ka Castleden) esitab oma paratamatult vaieldava visiooni 
vastuvaidlemist välistaval toonil, vastuargumentidele tähelepanu pööramata, liigendab 
üksikasjad ladusaks, kuigi tõestamatuks kontseptsiooniks ja jätab tausta mitte tundvale 
lugejale mulje, nagu oleks põhimõtteline lahendus käes ning probleem ainult detailides. 
Paraku peitub asja tuum just keskses küsimuses, kas lool Trooja sõjast on enam-vähemgi 
usaldatavat ajaloolist tausta, ja kui on, siis millisest konkreetsemast ajaloolisest-arheoloo-
gilisest kontekstist seda otsida. Sellele küsimusele käesoleva kirjutise pühendanud olengi. 
Ma ei ürita veenda lugejat ühegi seisukoha õigsuses, ei esita ammugi omapoolset “uut 
lahendust”, vaid püüan avada probleemi olemust, näidates eri vaatekohtade tagamaid ja 
võimalikke poolt- ning vastuargumente. Loomulikult ilmneb kõik see mu isiklike hoiakute 
kaudu, kuid olen püüdnud oma suhtumist pigem vaos hoida. Oma vaatekoha avaldamine, 
milleni lõpus jõuan, pole kirjutise peamine eesmärk. 

Vaadeldav probleem väljub ühe distsipliini raamest, hõlmates klassikalist filoloogiat 
(eeskätt nn. Homerose küsimust), Egeuse ja idapoolsete Vahemere maade arheoloogiat, 
hetitoloogiat, egüptoloogiat ja teisi valdkondi, milles kõigis võrdselt hästi orienteeruda näib 
vaevalt võimalik. Ka teemaga seonduv kirjandus on sisuliselt piiramatu (sõltuvalt kirjutaja 
soovist üht või teist argumenti mängu tuua). Ükski Trooja sõja ajaloolisuse käsitlus ei saa 
seega olla ammendav, ammugi ei saa ammendavusele pretendeerida siinne lühike artikkel. 
Olen püüdnud piirduda minu meelest olulisemaga, seda ka kirjanduse osas, pöörates suu-
remat rõhku äsjasematele seisukohtadele ja viidates eelistatult kirjandusele, mis saadaval 
ka Eesti avalikes raamatukogudes. 

1  R. Castleden. Võitlus Trooja pärast, Argo, 2008. Teine äsja eesti keeles ilmunud Trooja-raamat (F. Vinci. 
Homerose eeposte Läänemere päritolu. Olion, 2008) kuulub pigem ulmekirjanduse valda.
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Müüdist viimaste väljakaevamisteni

Kreeka pärimusest, sealhulgas Homerose eepostest tuntud Trooja sõja loo sündmustik 
sai alguse juba rohkem kui inimpõlv enne Trooja ehk Iliose (hilisemas antiikpruugis 
Ilioni) otsustavat hävitamist.2 Trooja kuningas Laomedon, kelle ajal Poseidon ja Apollon 
piirasid linna vägevate müüridega, pettis jumalaid, jättes neile tehtud töö eest lubatud 
tasu maksmata. Karistuseks saatis Poseidon merekoletise troojalaste maad laastama. Ent 
kui Herakles Laomedoni palvel koletise tappis ja tollele saagiks määratud kuningatütre 
Hesione vabastas, ei saanud temagi kuningalt kokkulepitud tasu. Kättemaksuks vallutas 

Kreeka ja Anatoolia lääneosa hilisel pronksiajal (15.–12. sajand e. Kr.)

2  Trooja sõjale, õigemini sõdadele, oli pühendatult arvukalt kangelaseeposi, millest meieni on jõudnud ainult 
“Ilias” ja “Odüsseia”. Troojast lauldi Heraklese vägitegudest jutustavates poeemides, kuid suurele kümne-
aastasele linnapiiramisele oli pühendatud kaheksast eeposest koosnev eepiline tsükkel – nn. Trooja küklos. 
Sinna kuulusid “Kypria”, “Ilias”, “Aithiopis”, “Väike Ilias”, “Iliose hukk”, “Tagasipöördumised”, “Odüsseia” 
ja “Telegonia”. Sama temaatikat käsitlesid arvukad hilisemad antiikautorid, sealhulgas Ateena dramaturgid. 
Meieni jõudnud tekstidest annab sündmustest terviklikema ülevaate I sajandil p. Kr. kirjutatud Apollodorose 
“Mütoloogiline raamatukogu” (Apollodoros 2. 6. 4; Epit. 3–7) ja hilisantiigist pärit Proklose krestomaatia. 
Trooja eeposte ja nende sisu kohta vt. eriti G. L. Huxley. Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis, 
Cambridge, Massachusetts, 1969, lk. 123–173; eesti keeles vt. Trooja loo kohta näiteks R. P. Martin. Vana-
Kreeka müüdid, Pegasos (aasta märkimata), lk. 303–375; märksa lühemalt, kuid eeposte kaupa, M. Kõiv, 
“Ilias”, “Odüsseia” ja Homerose küsimus. – Homeros, Odüsseia. Varrak, 2006, lk. 323.
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ta linna ja tappis Laomedoni koos poegadega. Hesione palvel jäeti neist ellu vaid üks, kes 
tõusis Priamose nime all uueks Trooja kuningaks.3 Priamose poeg Paris (või Aleksandros) 
põhjustas aga uue sõja.4 Sedapuhku sai asi alguse Parise otsusest tunnistada jumalanna 
Aphrodite kaunimaks tema konkurentidest Athenast ja Herast, mille eest armastusjuma-
lanna lubas kuningapojale maailma kauneima naise, Sparta kuninga Menelaose abikaasa 
Helena. Kui Paris Menelaose külalislahkust kuritarvitades Helena koos Sparta kuninga 
aaretega Troojasse tõi, kogusid Menelaos ja tema vend, Mükeene valitseja Agamemnon, 
kreeklaste ühisväe, et Sparta kuningale kuuluv Priamose linnast tagasi tuua. Esimene 
retk paraku ebaõnnestus: õiget teed tundmata jõudsid kreeklased Müüsiasse Troojast 
lõuna pool, kus vallutasid Teuthrania linna, pidades seda eksikombel Ilioseks. Kümne 
aasta pärast taas kogunenud vägi jõudis aga Priamose linna alla. Kümneaastase piiramise 
tähtsamad episoodid koondusid viimasele sõja-aastale. Esmalt tappis Achilleus Trooja 
kindlaima kaitsja, Parise venna Hektori, seejärel ka troojalastele appi tõtanud amatsoo-
nide kuninganna Penthesileia ja etiooplaste valdja Memnoni, kuid langes siis, tabatuna 
Apolloni juhitud Parise noolest. Pärast veel paljusid vahejuhtumeid – muu hulgas tappis 
Philoktetes Heraklese vibu ja noolega Parise ja Odysseus koos Diomedesega tõid öö varjus 
Priamose linnast ära Palladioni (jumalanna Athena kaitsva kultuskuju) – jõudis Odysseus 
mõttele tungida linna Trooja hobuse abil. Vallutajate vägivaldsus ja jumalakartmatus linna 
rüüstamisel ning võidetute kohtlemisel tõi aga taevaste pahameele, mis ei lubanud võidukal 
väel rahus koju jõuda. Odysseuse kümneaastased rännakud enne kodusaarele Ithakale 
naasmist on kõigile teada. Kuid samalaadne saatus ootas teisigi sõdalasi. Menelaos koos 
Helenaga purjetas Egiptusesse, kust nad aastate pärast õnnelikult Spartasse jõudsid.5 
Osa kangelasi aga jäigi võõrsile. Kaks ennustustarka, Amphilochos ja Mopsos, rajasid 
rännakute lõpetuseks linnad Kiliikias (tänapäeva Türgi kaguosa Adana ümbruses),6 isa 
poolt kodust Salamise saarelt ära aetud Teukros (endalt pärast Achilleuse surma elu võt-
nud suure Aiase vend) purjetas aga Küprosele, kus rajas Salamise linna.7 Hädad tabasid 
neidki kangelasi, kes esialgu hõlpsalt koju jõudsid: kreeklaste juht Agamemnon langes 
oma abikaasa Klytaimnestra ja tolle armukese Aigisthose vandenõu ohvriks, Diomedes 
pidi aga reeturliku naise tõttu kodusest Argosest pagema ja lõpetas elu Itaalias.8 Nii tõi 

3  Vt. Apollodoros 2. 6. 4. Lugu on nimetatud juba Iliases (5. 640–651).
4  Suure Trooja sõja ja selle tagajärgede ülevaadet vt. Apollodoros Epit. 3–7.
5  Odüsseia 3. 275–311; 4. 351–586; vt. ka Apollodoros Epit. 6. 29. Küllalt varakult, kuigi tõenäoliselt juba pärast 

kangelaseeposte loomist, kujunes selle pärimuse põhjal variant, mille kohaselt Paris viis Helena Egiptusesse, 
kust Menelaos ta pärast sõja lõppu tagasi tõi, ja kogu Trooja sõda toimus mitte Helena, vaid tema pettekuju 
(kreeka k. eidolon) pärast. Varaseim autor, kes seda versiooni järgis (võib-olla mõtles ka välja), oli VI sajandi 
(e. Kr.) poeet Stesichoros (fr. 192 PMG). Lähemalt on sellest juttu Herodotosel (2. 112–120) ja Euripidese 
tragöödias “Helena”.

6  Lugu algas Amphilochose ja Kreeka väe tähtsaima selgeltnägija Kalchase teekonnaga Anatoolia rannikut 
mööda lõuna suunas, kuni nad kohtasid Kolophoni juures asuvat ennustajat Mopsost. Kalchas jäi võistuen-
nustamises Mopsosele alla ja suri (Apollodoros Epit. 6. 2–4), Mopsos aga liitus ränduritega ning rajas koos 
Amphilochosega Mallose ja Mopsuhestia linnad Kiliikias (Strabon 14. 5. 16–17; varaseima tõendi selle pärimuse 
kohta annavad nn. Hesiodose “Kataloogid” – fr. 279 MW). Vt. C. Robert. Die griechische Heldensage III 2. 2. 
Der troische Kreis. Die Nosten. Berlin, 1926, lk. 1469–1478; F. Prinz. Gründungsmüthen und Sagenchronologie, 
München, 1979, lk. 23–28; N. Oettinger. Gab es einen Trojanischen Krieg? Zur griechischen und anatolischen 
Überlieferung. München, 2007, lk. 10, 14–17.

7  Strabon 14. 6. 3; Pausanias 8. 15. 7. Vt. C. Robert, op. cit. (viites 6), lk. 1479–1487; E. Prinz, op. cit. (viites 6), 
lk. 60–62. Varaseim viide sellele pärimusele tuleb Pindaroselt (Nem. 4. 46) V sajandil e. Kr.

8  Varaseimad teated Agamemnoni kurvast saatusest on “Odüsseias” (1. 28–43; 3. 254–265, 302–309; 4. 514–547; 
11. 387–394; 24. 19–22), hilisemate tõlgenduste seas on kuulsaim Aischylose “Agamemnon”, vt. ka Apollodoros 
Epit. 6. 23., Proklos 109. Diomedese saatuse kohta annab varaseima tõendi VI sajandi (e. Kr.) poeet Mimnermos 
(fr. 17. Gentili-Prato; “Odüsseiast” loeme, et Diomedes jõudis turvaliselt koju: 3. 180–182), vt. lähemalt 
Robert, op. cit. (viites 6), lk. 1487–1496. Mõlemat lugu käsitles tõenäoliselt eepos “Tagasipöördumised”.
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Trooja sõda, edust hoolimata, kaasa kreeklaste kuulsusrikka kangelasajastu languse. Kaks 
inimpõlve hiljem tegi Heraklese järglaste ja doorlaste sissetung Peloponnesose poolsaarele 
(Lõuna-Kreekasse) muistsele hiilgusele otsustava lõpu.9

Selle loo põhipunktide tõelevastavuses ei kaheldud antiik- ega keskajal.10 Kuna antiik-
autorite jaoks oli tegemist reaalse ajalooga, siis pole imestada, et sõda püüti ka kronoloogi-
liselt paika panna. Tuntuimaks said Eratosthenese poolt välja arvestatud aastad 1194–1184 
e. Kr., mis jõudsid kristliku kronograafi Eusebiose vahendusel väikese nihkega (Eusebiose 
järgi langes Trooja 1182. a. e. Kr.) ka keskaegsete õpetlaste teadvusse.11 Antiikajal oli 
kõigile enesestmõistetavalt teada ka koht, kus Trooja sõda pärimuse järgi aset leidis (seal 
paiknes nii Kreeka ajaloo klassikalisel, hellenistlikul kui ka Rooma perioodil Ilioni linn, 
mille elanikud muistsest pärimusest innustunud külaliste pealt kindlasti ka materiaalset 
tulu teenisid).12 Ka 17. ja 18. sajandil, kui Homerose eeposte tekke ja tausta üle sügavamat 
huvi tundma hakati, näis pärimus enamikule asjast huvitatutest üldjoontes usaldatav.13 
Loomulikult püüti tuvastada maastikul ka muistse Ilioni vahepeal ununenud asupaika. Kui 
esialgu näisid sobivaimana hellenistliku ja Rooma-aegse Alexandria Troase mereäärsed 
varemed, siis prantsuse rändur, kirjamees ja diplomaat Jean Baptiste Lechevalier pidas 18. 
sajandi lõpul Homerose Troojaks varemeid Bırnabaşı küla juures Balli Dağ’i kõrgendikul 
rannikust eemal sisemaal. Peagi tõusis huviliste vaatevälja ka Hisarliki küngas, mille ing-
lise mineoroloog Edward Daniel Clarke identifitseeris mündileidude ja raidkirjade põhjal 
korrektselt kui klassikalise Ilioni. Kuigi mõned pidasid Hisarliki ka kangelaspärimusest 
tuntud esiajalooliseks Troojaks, püsis tõsiseltvõetavama kandidaadina Priamose linna 
kohale siiski Bırnabaşı.14 

Sellise teadmisega saabus 1868. aastal Trooja sõja arvatavale tallermaale ka Heinrich 
Schliemann. Ent kui põgusad kaevamised Bırnabaşı juures oodatud tulemust ei andnud, 
jõudis Schliemann inglise diplomaadi ja muinsushuvilise, juba aastaid sealmail uurimistöö-
ga tegelenud ja ka Hisarlikil kaevanud Frank Calverti mõjul veendumusele, et Homerose 

9  Thukydides 1. 12. Doorlaste sissetungi pärimuse kui terviku kohta vt. F. Prinz, op. cit. (viites 6), lk. 206–313; 
M. Kõiv. Ancient Tradition and Early Greek History: The Origins of States in Early-Archaic Sparta, Argos 
and Corinth. Tallinn, 2003, lk. 36–39.

10  Antiikajaloolased käsitasid Trooja sõda reaalse ajaloona, suhtudes siiski kriitiliselt loo juurde kuuluvatesse 
üleloomulikesse või muidu uskumatutesse seikadesse. Herodotos (1. 3) nägi Trooja sõjas kauget eellugu 
Kreeka–Pärsia sõdadele ja Thukydides (1. 8–11) kreeklaste esimest ühisettevõtmist, mis jäi tema kaasaegsele 
Peloponnesose sõjale oma mastaapidelt siiski alla. Keskaegse ettekujutuse kohta Trooja sõjast ja sellega 
seonduvast vt. nt. J. Cobet, B. Patzek. Troja I. Allgemein. – Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike, B. 
15/3, Stuttgart, Weimar, 2003, lk. 598–600; K. Pistorius. Troja II. Trojaner-Geschichte als Gründungsmüthos. 
– Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike, B. 15/3, Stuttart, Weimar, 2003, lk. 615–624; samuti mitmed 
artiklid kogumikus: Troia. Traum und Wirklichkeit (Hrsg. A. N. Sezer, J. Rau), Stuttgart, 2001.

11  Eratosthenes FGrHist 241 F 1; Eusebios, Chron. 60–61 Helm. 
12  Trooja sümboolset tähendust rõhutasid oma külaskäikudega mitmed kõrged võimukandjad. Pärsia kuningas 

Xerxes ohverdas seal enne sissetungi Kreekasse tuhat veist (Herodotos 7. 43) ja Aleksander Suur avaldas 
oma Aasia-retke algul rituaalset austust kreeka kangelaste arvatavatel haudadel (Diodoros 17. 17; Arrianos 
Anab. 1. 11. 5).

13  J. Cobet, H.-J. Gehrke. Warum um Troja immer wieder streiten? – Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
53, 2002, lk. 296 järgi oli esimene tõsisem kahtleja Le Comte de Caylus oma 1716.–1717. a. ilmunud Kons-
tantinoopoli-reisile pühendatud kirjutises. 

14  Lechevalieri 1785. a. avaldatud seisukoha Bırnabaşı identsusest Homerose Troojaga viis laiema üldsuse ette 
oma publikatsioonides Prantsuse Konstantinoopoli-suursaadik krahv Choiseul-Gouffier, kes samast aastas 
alates korraldas Troase (Trooja ümbruse) kaardistamist. Hissarlikile juhtis esmakordselt 1793. a. tähelepanu 
Choiseul-Gouffier’ ülesandel kaardistamisega tegelenud Franz Kauffer. Selle samasust kangelaseepikast 
tuntud Priamose linnaga oletas esimesena, pärast klassikalise Ilioniga identifitseerimist Clarke’i poolt, 
muinsushuviline šotlane Charles Maclaren 1822. a. Vt. J. V. Luce. Celebrating Homer’s Landscape. Troy 
and Ithaca Revisited. New York, 1998, 61–71, 82–84; J. Cobet, B. Patzek, op. cit. (viites 10), lk. 604–609.
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Trooja on Hisarlik, mitte Bırnabaşı. Alustanud 1871. aastal ulatuslikke väljakaevamisi, tõi 
Schliemann kiiresti päevavalgele mitu üksteise peal lasunud asustuskihti (Schliemann iden-
tifitseeris neist seitse) ja leidis 1873. aastal alt teisest kihist ka rikkaliku aarde, mida uskus 
kuuluvat Trooja sõja aegsele kuningale Priamosele – seisukoht, millele kainemalt mõtlev 
Calvert ajakirjanduses otsustavalt vastu vaidles.15 1882. a. liitus Schliemanni meeskonnaga 
arhitekt Wilhelm Dörpfeld, kellele langes peagi uurimistöö korraldamise põhiraskus ja kes 
kaevamised Schliemanni surma järel (1890. a.) aastatel 1893–1894 ka lõpule viis. Dörpfeld 
eristas Hisarlikil üheksa peamist kihti, pannes niiviisi aluse tänaseni suurtes piirides keh-
tivale stratigraafiale. Ta sai aru ka Schliemanni ilmsest eksitusest Trooja sõjaga seonduva 
kihistuse määratlemisel (Schliemanni poolt Priamose linnana identifitseeritud Trooja II 
kiht pärineb pronksiaegse Kreeka hiilgeajast, seega võimalikust Trooja sõjast vähemalt 
tuhande aasta jagu varasemast perioodist) ja uskus selle asemel, et pärimust Trooja sõjast 
tuleb seostada kõige monumentaalsema kihistuse – VI Troojaga, mille arheoloogiliselt 

15  Frank Calvert oli 1862. a. ostnud osa Hisarliki künkast. Proovikaevamiste tulemusel oli ta jõudnud seisukohale, 
et seal peitub Homerose Trooja, kuid kuna oma vahenditest ulatuslikemateks kaevamisteks ei piisanud ja 
Briti Muuseum tema uurimist ei toetanud, siis soovitas ta paika Schliemannile. Schliemann alustas illegaalselt 
kaevamistega juba 1870. a. kevadel, kuid suuremad tööd said alata alles pärast kaevamisloa saamist järgmisel 
aastal. Calverti kriitika Schliemanni ekslike seisukohtade kohta rikkus hiljem nende suhted. Schliemanni 
uurimistöö ja tema ning Calverti suhete kohta vt. nt.: D. F. Easton. Heinrich Schliemann: Hero or Fraud? 
– Classical World 91, 1998, lk. 335–343; S. H. Allen. Personal sacrifice in the interest of science. Calvert, 
Schliemann and the Troy treasures. – Classical World 91, 1998, lk. 345–354; idem, Finding the walls of Troy: 
Frank Calvert and Heinrich Schliemann at Hisarlík. Berkeley, 1999; J. V. Luce, op. cit. (viites 14), lk. 81–92; 
M. Ceram. Jumalad, hauakambrid, õpetlased. Tallinn, 1961, lk. 37–70; P. Vandenberg. Priamose aare: kuidas 
Heinrich Schliemann oma Trooja välja mõtles. Olion, 2001. Schliemanni Trooja-publikatsioonidest on vahest 
silmapaistvaim: Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Leipzig, 1881, kus Schliemann pidas kihti, millest leitud 
“Priamose aare”, eksikombel alt kolmandaks, mitte teiseks; selle õige määratluseni jõudis ta Dörpfeldi abil. 
1990. a. oli ta uute kaevamistulemuste mõjul loobumas ka oma esialgsest veendumusest, et aarde ilmsiks 
toonud kiht on Priamose Trooja, kuid selle tõdemuse teaduslik esitus jäi juba Dörpfeldile (vt. W. Dörpfeld. 
Troja und Ilion. Athen, 1902, lk. 12–16).

Wilhelm Dörpfeld (1853–1940) Heinrich Schliemann (1822–1890)
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jälgitav purustamine langes sobivalt Mükeene tsivilisatsiooni kõrgaega II aastatuhande 
kolmandal veerandil.16

Schliemanni ja Dörpfeldi kaevamised (Troojale lisaks kaevas Schliemann 1876. aastast 
peale ka Mükeenes ja mujal Kreekas, Dörpfeld aga hiljem Mükeene lähedal Tirynsis), 
millele peagi lisandusid muudki arheoloogilised avastused, sealhulgas Knossose väljakae-
vamine Arthur Evansi poolt Kreetal, avaldasid teaduslikule üldsusele suurt mõju. Enam ei 
kaheldud, et kangelaseepikast tuntud lossid – Trooja, Mükeene, Knossos jt. – olid silma-
paistvad keskused juba pronksiajal. Loomulikult tõstis see taas eepilise pärimuse usalda-
tavust, mis oli 19. sajandi esimesel poolel filoloogia arenguga oluliselt langenud. Homerose 
eeposte tekke uurimisel kujunenud arusaam, et “Ilias” ja “Odüsseia” loodi võimalikust 
kangelasajastust sajandeid hiljem, ja eriti nn. analüütilise koolkonna seisukoht eeposte 
pikaajalisest heterogeensest tekkeprotsessist olid viinud paljud filoloogid ja ajaloolased 
veendumusele, et pärimuse näol on tegu eelkõige mütoloogiaga, mille taga ajaloolise tõe 
otsimine võib olla lootusetu.17 Schliemanni väljakaevamised kõigutasid sellist arusaama. 

Trooja ümbruskond. 
Topograafiline plaan.

16  W. Dörpfeld, op. cit. (viites 15), eriti lk. 601, 632; kaevamiste kohta lk. 1–25.
17  19. sajandi õpetlaste arvamuste kohta Trooja sõja ajaloolisusest vt. B. Patzek. Homer und Mykene. Mündliche 

Dichtung und Geschichtsschreibung. München, 1992, lk. 22–34. Eestikeelset ülevaadet Homerose küsimuse 
lahendustest 19. sajandil vt. R. Kleis. Antiikkirjanduse ajalugu. Tallinn, 1980, lk. 39–41, ja M. Kõiv. “Ilias”, 
“Odüsseia”... (viites 2), lk. 330–331. Loomulikult nägid paljud ka enne Schliemanni Trooja sõja loos reaalsete 
ajaloosündmuste kajastust. Hea näite silmapaistvate Schliemanni-eelsete ajaloolaste erinevatest seisukoh-
tadest annavad inglane George Grote. History of Greece I, London, 1869, eriti lk. 311–312, kes nägi Trooja 
sõjas eeskätt legendi, ja sakslane Ernst Curtius. Griechische Geschichte. Berlin, 1868, lk. 113–134, kelle 
meelest võis sõjaloo taga aimata teatud ajaloolist tuuma.
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Kuigi kaugeltki kõik ei jaganud tema 
veendumust Homerose kangelastest 
kui reaalsetest ajaloolistest isikutest ja 
eepostes kirjeldatud seikadest kui ajaloo-
listest faktidest, ning leidus neidki, kelle 
skepsist kangelaspärimuse kui mütoloo-
gilise fiktsiooni suhtes arheoloogilised 
avastused oluliselt ei muutnud,18 võttis 
üldjoontes siiski võimust seisukoht, mil-
le järgi kangelaslood, eriti lugu Trooja 
sõjast, edastavad ajaloolist tegelikkust 
põhijoontes õigesti ja eepostes kirjelda-
tud ühiskonnapilt näitab enam-vähem 
adekvaatselt elukorraldust pronksiaegses 
Kreekas.19

Sarnasest veendumusest lähtuvalt 
alustas 1932. aastal Troojas taas välja-
kaevamisi Cincinnati ülikooli arheoloog 
Carl Blegen (kaevas seal aastani 1938). 
Oma 1950. aastatel ilmunud neljaköi-
telises publikatsioonis, millele lisandus 

populaarsem kokkuvõte 1963. a.,20 jõudis Blegen järeldusele, et Dörpfeldi poolt Priamose 
linnaks peetud Trooja VI kihistus (Blegen tähistas selle lõppfaasi VIh-na) purunes maa-
värina, mitte vallutuse tagajärjel ega saa seetõttu olla kreeklaste poolt hävitatud linn.21 
Selle asemel tõstis Blegen esile ajaliselt järgmise kihi – Trooja VIIa. See oli varasemaga 
kultuuriliselt kontinuiteetne (müürivaringud olid parandatud), kuid eelnevast mõneti vae-
sem ja tihedamalt täis ehitatud, mida Blegen tõlgendas hädaolukorra ja sellele järgnenud 
piiramise ilminguna (ka majade põrandate alt leitud säilitusnõud – pithosed – näitasid 
Blegeni meelest ohtu ja sõjaseisukorda). Kuid mis peaasi, Trooja VIIa languse puhul oli 
selgeid tõendeid tulekahjust, mille Blegeni meelest põhjustas vaenuväe rünnak. Blegeni 
hinnangul oli VIIa periood suhteliselt lühiajaline, ületamata üht-kaht inimpõlve. Purus-
tused dateeris ta umbes aastasse 1250 e. Kr. või natuke varasemaks, seega pronksiaegse 
Mükeene tsivilisatsiooni hiilgeaja lõppfaasi. Blegeni arvates kinnitas tema uurimistöö veel 
kord Trooja sõja ajaloolisust: ei saanud olla kahtlust, et kreeklaste koalitsioon teiste poolt 

18  Vt. näiteks E. Bethe. Homer und die Heldensage. Die Sage vom troischen Kriege. Leipzig, 1902;  U. v. 
Wilamowitz-Moellendorff. Über die Ionische Wanderung. – Sitzungsberichte der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften 1906, lk. 59.

19  Vt. nt. J. B. Bury. History of Greece to the Death of Alexander. New York [1913], lk. 37–49; W. Leaf. Homer 
and History. London, 1915. Schliemanni mõju kohta eeposte tõlgendamisele Mükeene perioodi ajaloo allikana 
vt. I. Morris. Archaeology as Cultural History. Malden, Oxford, 2000, lk. 84–88. Silmapaistvate uurijate seas 
olid oma hinnangutes märksa ettevaatlikumad Ed. Meyer. Geschichte des Altertums II 1. Stuttgart, Berlin, 
1928, lk. 285–302, samuti M. P. Nilsson. Homer and Mykene. London, 1933, lk. 111–114, 248–278. Mõlemad 
arvestasid kangelaspärimuse mütoloogilist olemust ega pidanud kaugeltki võimalikuks seda täies ulatuses 
tõe pähe võtta, kuid uskusid siiski, et lool Trooja vallutamisest kreeklaste poolt on ajalooline tuum, ja et 
seda tuleb seostada Dörpfeldi poolt esile tõstetud VI kihistusega. On tähelepanuväärt, et isegi nii skeptiline 
ajaloolane nagu Karl Julius Beloch (Griechische Geschichte I 1. Strassburg, 1912, lk. 184) pidas võimalikuks, 
et sõja lugu kajastab mingit ajaloolist tõsiasja.

20  C. W. Blegen, C. G. Boulter, J. L. Caskey, M. Rawson and J. Sperling. Troy: Excavations Conducted by the 
University of Cincinnati I–IV. Princeton 1950–1958; C. W. Blegen. Troy and the Trojans. London, 1963.

21  C. W. Blegen. Troy and the Trojans (viites 20), lk. 143–145.

Carl Blegen
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tunnustatud ülemkuninga juhtimisel tõepoolest võitles Trooja ja selle liitlaste vastu ja et 
linn, mis sõjaretkega hävitati, oli Trooja VIIa.22

Blegeni järeldused olid 1960.–1980. aastate ajalookirjanduses mõõtuandvad,23 kuid 
tekitasid ka probleeme. Nimelt langes Trooja VIIa häving ajaliselt häirivalt lähedale 
Kreeka võimukeskusi endid tabanud purustustele. See ajalookirjanduses “mererahvaste 
sissetungina” tuntud purustustelaine tabas 13. ja 12. sajandi vahetusel e. Kr. Egeuse piir-
konnale lisaks ka kogu idapoolset Vahemere-ruumi, mille tagajärjel langes seni suurt osa 
Väike-Aasiast valitsenud Hetiidi impeerium, kannatasid Küprose linnad ja hävis Süüria 
võimukeskus Ugarit. Purustajad peatati alles Egiptuse piiridel vaarao Ramses III poolt (nii 
lasi ta seda kujutada raidkirjadel oma hauatemplis Medinet Habus).24 Arheoloogia andmeil 
toimus see kõik VIIa langusele sedavõrd lähestikku, et kronoloogiliselt on “mererahvas-
te” purustusi Trooja VIIa hävingust sisuliselt võimatu eristada. Blegeni Trooja-dateering 
– 1250. aasta paiku e. Kr. – oli tingitud mitte niivõrd objektiivsest tõendusmaterialist 
kuivõrd soovist paigutada Trooja sõda pronksiaegse Mükeene tsivilisatsiooni allakäigust 
varasemaks, sest olnuks raske uskuda, et kreeklased suutnuks koondada suurt ühisväge 
ajal, mil nende oma kindlused löögi alla langesid.25 Paljud kirjutajad loobusid Blegeni pa-
kutud, kuid arheoloogia vaatekohast põhjendamatult varasest dateeringust ja tõid Trooja 
VIIa languse 13.–12. sajandi vahetusse e. Kr.,26 kuid püüdsid siiski päästa Trooja sõja lugu 
oletusega, et Priamose linna hävitamine toimus vahetult enne üldist katastroofilainet.27 Ar-
heoloogia viimast ei kinnitanud. Seetõttu pole imekspandav, et paljud ei nõustunud Blegeni 
konstruktsiooniga. Osa autoreid pooldas, ja pooldab tänaseni, Trooja sõja tallermaana 

22  C. W. Blegen. Troy and the Trojans (viites 20), lk. 147– 164; oma lõppjärelduse Trooja sõja ajaloolisuse 
kohta esitas Blegen juba sissejuhatuses (lk. 20). Kindlaid tõendeid vallutuse kohta leidis Blegen siiski vähe, 
piirdudes mõnede inimluude, sealhulgas kahe kolju ja ühe skeletiga (op. cit., lk. 161), mis sundis ka tema 
kaastöölist Caskey’d möönma, et põhimõtteliselt võis linn hävida juhuslikult süttinud tulekahjus (J. L. Caskey, 
Archaeology and the Trojan War. – Journal of Hellenic Studies 84, 1964, lk. 9).

23  D. L. Page. History and the Homeric Iliad. Berkeley, Los Angeles, 1959, lk. 71–74, 97–117, kus autor püü-
dis seostada Trooja VIIa hävingut hetiidi tekstidest ilmnevate sündmustega (vt. allpool); G. E. Mylonas. 
Priam’s Troy and the Date of its Fall. – Hesperia 33, 1964, lk. 352–378; F. N. Stubbings. The Recession of the 
Mycenaean civilisation. – The Cambridge ancient history II 2, 1990 (esmatrükk 1975), lk. 342–358; W. Tay-
lor. The Mycenaeans. London, 1983, lk. 159–160. Blegeni seisukohtadest lähtuvad ka eesti keeles ilmunud 
A. Krawczuki “Trooja sõda” (Tallinn, 1989), eriti lk. 130–138, ja G. Kehnscherperi “Kreeta, Mükeene, 
Santorini” (Tallinn, 1989), lk. 127–130.

24  Kontseptsiooni “mererahvaste” toodud langusest Anatoolias ja Vahemere idaosas kujundas juba Ed. Meyer. 
Geschichte des Altertums, lk. 544–607. Vt. eriti R. D. Barnett. The Sea Peoples. – The Cambridge Ancient 
History II 2, 1990 (1975) , lk. 359–378; V. R. Desborough. The End of the Mycenaean Civilisation and the 
Dark Age. – The Cambridge Ancient History II 2, 1990 (1975) , lk. 658–661; G. A. Lehmann. Die mykenisch-
frühgriechische Welt und der östliche Mittelmeerraum in der Zeit der “Seevölker”-Invasionen um 1200 v. 
Chr., Opladen, 1985; The crisis years: the 12th century B.C. (ed. W. A. Ward, M. S. Joukowsky), Dubuque, 
1992; R. Drews. The End of the Bronze Age. Changes in the Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C., 
Princeton, 1993; M. Van de Mieroop. A History of the Ancient Near East ca. 3000 – 323 BC. Malden, Oxford, 
Carltown, 2004, lk. 179–194; The Greek Age of Bronze. Sea Peoples http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm 
25.01.2009. “Mererahvaste” sissetungi valgustavatest kirjalikest allikatest tuleb lähemalt juttu allpool.

25  Kaudselt möönis seda ka Blegen ise (Troy and the Troans, viites 20, lk. 163–164). 
26  Blegeni dateeringut kritiseerisid: C. Nylander. The fall of Troy. – Antiquity 37, 1963, lk. 6–11; G. E. Mylonas, 

op. cit., lk. 366–367; jt. Praeguseks on selge, et Trooja VIIa langust ei saa dateerida 1200. aastast varasemaks 
(vt. S. Hiller. Two Trojan wars? On the destructions of Troy VIh and VIIa. – Studia Troica 1, 1991, lk. 145–154; 
P. A. Mountjoy. Troia VII reconsidered. – Studia Troica 9, 1999, lk. 297–301. Mulle teadaolevalt hiliseim 
Trooja VIIa languse dateering on u. 1140–1130 e. Kr., mille pakkus välja C. Podzuweit. Die Mykenische Welt 
und Troja. – Prähistorische Archäologie in Südosteuropa (Hrsg. B. Hänsel), Berlin, 1982, lk. 65–88, kuid see 
pole leidnud laiemat toetust. 

27  G. E. Mylonas, op. cit. (viites 23), lk. 380; F. N. Stubbings, op. cit. (viites 23), lk. 351–358; E. M. Craic. The 
Dorian Aegean, London, 1980, lk. 26–27. 
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Dörpfeldi pakutud kuuendat linna:28 nad kas vaidlustavad Blegeni maavärina-teooriat või 
seostavad seda looga Trooja hobusest, mida saab tõlgendada kas müüripurustaja või maa-
värina võrdkujuna (sellest allpool). Teisi aga jätsid Blegeni uurimistulemused Trooja sõja 
ajaloolisuse osas sootuks skeptiliseks:29 kui ajaliselt sobiv Trooja VI purunes maavärinas 
ja inimtegevuse tagajärjel hävinud Trooja VIIa on ajaliselt sobimatu, millal sai siis toimuda 
Trooja sõda? Ja mis alust on meil üldse arvata, et see toimus?

Kangelaseepika ja seega kogu pärimuse usaldatavust vähendas ka pronksiaegses 
Kreekas kasutatud lineaarkirja B dešifreerimine Michael Ventrise poolt 1952. aastal. 
Toonastest lossidest pärinevad savist kirjatahvlid näitasid, et varem arvatust erinevalt ei 
toiminud Mükeene perioodi ühiskond sugugi nii, nagu seda kujutasid Homerose eepo-
sed. Suhteliselt lõdvalt korraldatud ja vägevate üksikisikute juhitud kogukondade asemel 
ilmnes lineaarkirjatekstides riiklikult reguleeritud ja bürokraatlikult kontrollitud rangelt 
hierarhiline ühiskond, mis mõneski mõttes meenutas muistse Lähis-Ida tsivilisatsioone. Ka 
lineaarkirjatahvlitel nimetatud toponüümid ei ühtinud eeposte omadega. Juba 1954. aastal 
sõnastas sotsiaalajaloolane Moses Finley mõjuka seisukoha, et kangelaseepika kajastab 
eeskätt oma lähimineviku, seega varase rauaaja (peamiselt 10.–9. sajandil e. Kr.) sotsiaal-
seid olusid ja varasema pronksiaja kohta seega usaldusväärset informatsiooni ei paku.30 
Miks peaks sellisel juhul arvama, et Trooja sõja lugu väärib pronksiaegsete sündmuste 
kajastusena suuremat usaldust?

Seetõttu ei kadunud kusagile seisukoht, mis nägi kangelaspärimuses eeskätt fiktsiooni 
ja Trooja sõjas müüti, mille ajaloolist tuuma, isegi kui seda on, me parimalgi tahtmisel 
tuvastada ei suuda. Mõned avaldasid arvamust, et loo inspireerisid Trooja monumen-
taalsed varemed, millele pronksiaegse Mükeene tsivilisatsiooni languse järel Anatoolia 
läänerannikule asunud kreeklased püüdsid seletust leida. Tähtsamate pärimusest tuntud 
kangelaste koondamine ühiseks retkeks nendest uhketest müüridest piiratud kindluse vastu 
võis Väike-Aasia rannikulinnade varase rauaaja laulikutele ja nende kuulajatele tunduda 
ahvatleva lahendusena, mis lisaks muistse linna languse seletamisele ülistas ka nende endi 
esivanemate kuulsust.31 Ja kui lool oligi mingi reaalne ajalooline taust, sai tegu olla üksnes 
vähetähtsa episoodiga, mis hiljem eepikas mõõdutult üles puhuti.32 Nii või teisiti, vähegi 
usaldusväärset informatsiooni selliste seisukohtade pooldajate meelest Trooja sõja loost 
välja lugeda ei saa.33

28  C. Nylander, op. cit. (viites 23); F. Schachermeyr. Die griechische Rückerinnerungen im Lichte neuer 
Forschungen. Wien, 1983, lk. 36–37; M. Wood. In search of the Trojan war. Warwickshire, 1985; D. Easton. 
Has the Trojan war been found? – Antiquity 59, lk. 195; M. J. Mellink. Postscript. – Troy and the Trojan war. 
A symposium held at Bryn Mawr College October 1984 (ed. M. J. Mellink), Bryn Mawr, 1986, lk. 99–100.

29  F. Hampl. Die Ilias ist kein Geschichtsbuch. – Serta philologica Aenipotana 7/8, 1962, lk. 37–63; R. Hachmann. 
Hisarlik und das Troja Homers. – Vorderasiatische Archäologie. Studien und Aufsätze. Festschrift Anton 
Moortgart (Hrsg. K. Bittel, E. Heinrich, B. Hrouda, W. Nagel), Berlin, 1964, lk. 95–112; M. I. Finley. The 
Trojan War. – Journal of Hellenic Studies 84, 1964, lk. 1–9. Vt. ka kirjandust viidetes 31, 83 ja 84–87.

30  M. I. Finley. The World of Odysseus, (2. ed.), 1978.
31  E. Meyer. Gab es ein Troia? – Gazer Beiträge 4, 1975, lk. 155–169; J. Cobet. Gab es den Trojanischen Krieg? 

– Antike Welt 14, 1983, lk. 42–48 (eriti lk. 47–48); B. Patzek. Homer und Mykene (viites 17), lk. 159–161; 
D. Fehling. Die ursprüngliche Geschicte vom Fall Trojas, oder: Interpretationen zur Troja-Geschichte. Innsb-
ruck, 1991, lk. 49–66. W. Kullmann. Homer and Historical Memory. – Signs of Orality. The Oral Tradition 
and Its Influence in the Greek and Roman World (ed. E. A. Mackay), Leiden, Boston, Köln, 1999, lk. 95–113. 
Eestikeelses kirjanduses esindab sellist seisukohta B. Brentjes. Muinasaja mõistatused. Tallinn, 1988, lk. 23–49.

32  M. I. Finley. The Trojan War (viites 29), lk. 2, The World of Odysseus (viites 30), lk. 47, 145 võrdles Trooja 
sõda Karl Suure vasalli Rolandi surmaga Roncevaux´ orus, millel polnud ajaloos suurt tähtsust, kuid mis sai 
siiski inspiratsiooniallikaks kõrgkeskaegsele “Rolandi laulule”.

33  Finley tuntud määratluse kohaselt: “Homer’s Trojan war, we suggest, must be evicted from the history of the 
Greek Bronze Age.” (The World of Odysseus, viites 30, lk. 177).
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Uusi tuuli Trooja küsimuse üle arutlemisse 
tõid USA–Türgi uurimisgrupi geodeesiatööd 
Trooja ees voolava Skamandrose jõe alam-
jooksul, mis tuvastasid aja jooksul kinni-
kasvanud merelahe Trooja külje all, samuti 
tõenäolise sadamakoha avastamine Egeuse 
mere kaldal Beşika lahe ääres kümmekond 
kilomeetrit Hisarlikist edela pool. See lubas 
näha Troojat senisest rohkem sadamalinna-
na.34 Veelgi suurem tähtsus oli kaevamiste 
taasalustamisel 1988. aastal Tübingeni arheo-
loogiaprofessori Manfred Korfmanni juhatu-
sel. Korfmann koondas enda ümber kõrgel ta-
semel rahvusvahelise meeskonna (grupi teise 
juhina tegutses Cincinnati ülikooli professor 
Brian Rose), kaasas loodusteadlasi, saavutas 
finantstoe Daimler-Chrysleri autotootjatelt 
ning hoolitses avalikkuse teavitamise ja uuri-
mistulemuste kiire publitseerimise eest. 1991. 
aastal hakkas ilmuma ka spetsiaalselt Trooja-
uuringutele pühendatud ajakiri Studia Troica. 

Enim vastukaja tekitas Korfmanni ja tema kaastööliste seisukoht Trooja kindlust 
ehk akropoli ümbritsenud ulatuslikust all-linnast. Kuigi linna olemasolu oletas juba 
Schliemann ja Dörpfeld oli tuvastanud kindlusemüüridest väljapoole jäävate hoonete 
vundamente, oli senine tähelepanu koondunud siiski akropolile. See võis diskrediteerida 
Trooja sõja ajaloolisust, sest Hisarlik võis näida liialt väikese kindlusena kutsumaks 
esile tähtsamate Kreeka riikide ühisretke. Nüüd aga väitis Korfmann, et tema eelkäijate 
ja ta oma meeskonna uurimistöö kumulatiivne tulemus tõendab tiheda ja rahvarohke 
all-linna olemasolu Trooja IV ja VII perioodil. See all-linn oli väljakaevajate meelest 
ümbritsetud tõenäoliselt kolmekordse kindlustusvööndiga: kahekordse kraavi ja neist 
sissepoole jääva kivimüüriga. Korfmanni hinnangul võis Troojas elada kuni 10 000 
nimest, mis tõstis ta pronksiaegsete asulate seas üsna auväärsele kohale. Peale selle 
leidis Korfmann akropolilt täiendavaid tõendeid VIIa kihistuse purustamise kohta 
sõjategevuse tagajärjel.35 Ta rõhutas veel Trooja kuuluvust Anatoolia kultuurisfääri, 

Manfred Korfmann

34  J. C. Kraft, I. Kayan, O. Erol. Geomorphic reconstructions in the environs of the ancient Troy. – Science 209, 1980, 
lk. 776–782; I. Kayan. Die troianische Landschaft. Geomorphologie und paläographische Rekonstruktion der 
Alluvienebene. –  Troia. Traum und Wirklichkeit (viites 10), lk. 309–314; sellest uurimusest tulenevate järelduste 
kohta vt. J. V. Luce, op. cit. (viites 14), lk. 121 jj. Beşika lahe kohta: M. Korfmann, Beşik Tepe: New Evidence for 
the Period of the Troyan Sixth and Seventh Settlements. – Troy and the Trojan War (viites 28), lk. 17–28.

35  Vt. M. Korfmann, D. Mannsperger. A Guide to Troia by the Director and the Staff of the Excavations. Is-
tanbul, 1999; idem, Der prähistorische Siedlungshügel Hisarlik. Die “zehn Städte Troias” – von unten nach 
oben. – Troia. Traum und Wirklichkeit (viites 10), lk. 347–354; idem, Wilusa /(W)ilios ca. 1200 v.Chr. – Ilion 
ca. 700 v.Chr. – Troia. Traum und Wirklichkeit (viites 10), lk. 64–76; idem, Troia in light of new research. 
Keynote lecture. Trier, 2004, PDF-Datei: http://www.uni-tuebingen.de/troia/eng/trier_eng.pdf 18.01.2009. 
Põhjaliku ülevaate Korfmanni meeskonna uurimistulemustest annab J. Latacz. Troia und Homer. Der Weg 
zur Lösung eines alten Rätsels. München, Berlin, 2005 (esmaväljaanne 2001), lk. 40 jj. Vt. ka R. Castleden, 
op. cit. (viites 1), lk. 24–44. Hiljutiste arheoloogiliste uurimistulemuste kohta vt. ka The Prehistoric Archaeology 
of the Aegean http://projectsx.dartmouth.edu/history/bronze_age/ 18.01.2009, eriti Lesson 23: Troy VI, ja 
Lesson 2: Troy VII and the Historicity of the Trojan War; The Greek Age of Bronze. Trojan War http://www.
salimbeti.com/micenei/war.htm 25.01.2009.
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mis seostas seda idapoolse Hetiidi impeeriumiga, samuti linna kaubanduslikku tähtsust 
Dardanellide väina Egeuse-poolse sissepääsu juures ja oletas, et suvised kirdetuuled 
sundisid Mustale merele purjetavaid laevu Trooja sadamas pikalt soodsat tuult ootama, 
mis tegi linnast tähtsa ja kohalikule valitsejale tulutoova peatuspaiga.36 Nii maalis ta 
pildi Troojast kui Musta mere kaubateel paiknevast võimsast Anatoolia linnast, mis 
tihedalt seotud idapoolse Hetiidi riigiga (seost hetiitidega kinnitas ka 1995. aastal leitud 
luuvikeelse hieroglüüfkirjaga pronkspitsat, mis pärineb, tõsi küll, juba Trooja VIIa-le 
järgnenud perioodist; tegemist on ainsa kirjaliku tekstiga, mis Troojast leitud).37 Sellise 
linna ründamises Kreeka ühisväe poolt polnud midagi imelikku, seda enam, et nagu 
hetiidi tekstidest arvata võib, tülitsesid hetiidid ja kreeklased tõepoolest Väike-Aasia 
rannikul paiknevate valduste pärast (sellest allpool).

Korfmanni inspireerivad avastused ja väited tugevdasid usku Trooja sõja loo ajalooli-
sesse tuuma (Korfmann ise seostas pärimust ettevaatlikult Trooja VIIa-ga38), mis avaldus 
autoriteetseimalt Baseli klassikalise filoloogi Joachim Lataczi põhjalikus monograafias.39 
Teisalt põhjustasid nad aga skeptikute vastuseisu, mis tuli teravalt esile pärast 2001. 
aastal Stuttgartis korraldatud suurejoonelist näitust ja sellekohase almanahhi avalda-
mist.40 Eriti ärritas vastasleeri Korfmanni kaastöötaja, kunstnik Christian Hauβneri 
rekonstruktsioon ja näituseks valmistatud makett, mis väljakaevajate visiooni suurest 
tihedast linnast manas konkreetselt vaatajate silme ette. Kõige teravamalt Korfmanni 
vastu sõna võtnud arheoloog Dieter Hertel ja antiikajaloolane Frank Kolb süüdistasid 
teda metodoloogilises ebakorrektsuses (liiga kergekäelistes järeldustes ebapiisava tõen-
dusmaterjali põhjal), üldsuse teadlikus eksitamises ja kallutatud tulemuste esitamises, 
et vastata sponsorite ootustele ning tagada seeläbi uurimistöö jätkuvat finantseerimist. 
Kolbi ja Herteli hinnangul, mis leidis toetust teisteltki, lubavad Korfmanni poolt all-
linna kohta toodud tõendeid rekonstrueerida vaid suhteliselt piiratud hajaasustust, tihe 
all-linn oma väidetavate kindlustusvöönditega kuulub aga fantaasiavalda.41 Mitmed 

36  M. Korfmann. Troy: Topography and navigation. – Troy and the Trojan War (viites 28), lk. 1–16; idem, Troia, an 
ancient Anatolian palatial and trading center: archaeological evidence for the period of Troia VI/VII. – Classical 
World 91, 1998, lk. 360–385; idem, Troia als Drehscheibe des Handels im 2. Und 3. Vorchristlichen Jahrtausend. 
Erkentnisse zur Troianischen Hochkultur und und zur Maritimen Troia-Kultur. – Troia. Traum und Wirklichkeit 
(viites 10), lk. 355–368; idem, Die Troianische Hochkultur (Troia VI und VIIa). Ein Kultur Anatoliens. – Troia. 
Traum und Wirklichkeit (viites 10), lk. 395–406. Trooja soodsa asendi ja kaubandusliku tähtsuse rõhutamisel 
võttis Korfmann üle juba ammu väljendatud seisukoha – vt. näiteks J. B. Bury, op. cit. (viites 19), lk. 40 – 41.

37  Vt. J. Latacz. Troia und Homer (viites 35), lk. 67jj. Kuigi põhjapanevateks järeldusteks on ühest pitsatist vähe, 
lubab see siiski ettevaatlikult oletada, et troojalased rääkisid luuvi keelt ja kuulusid seega etniliselt ühte muu 
Anatoolia lääne- ja kaguosa elanikkonnaga.

38  Vt. M. Korfmann. Was there a Trojan war? Troy between fiction and archaeological evidence. – Troy from 
Homer’s Iliad to Hollywood Epic (ed. M. M. Winkler), Malden, Oxford, Carltown, 2007, lk. 20–26.

39  J. Latacz, Troia und Homer (viites 35). Vt. ka M. Wiener. Homer and History: Old Questions, New Evidence. 
– Epos. Reconsidering Greek Epic and Aegean Bronze Age Archaeology (ed. S. P. Morris, R. Laffineur), 
Liège, 2007, lk. 3–33. Märksa populaarsemas vormis: M. Siebert. Troia. Mythos und Wirklichkeit. Stuttgart, 
2001; B. Strauss. The Troyan War. A New History. New York, Lodon, Toronto, Sidney, 2006; R. Castleden, 
op. cit. (viites 1; ingliskeelne originaal ilmus 2006).

40  Troia. Traum und Wirklichkeit (viites 10).
41  Kolbi ja Herteli kriitika Korfmanni aadressil sai alguse päevalehtedes. Põhjalikumat argumentatsiooni 

vt. D. Hertel. Troia, Archäologie, Geschichte, Mythos. München, 2001; F. Kolb. Ein neuer Troia-Mythos? 
Traum und Wirklichkeit auf dem Grabhügel von Hisarlik. – Troia – Traum und Wirklichkeit. Ein Mythos in 
Geschichte und Rezepzion (Hrsg. H.-J. Behr, G. Biegel, H. Castritius), Braunschweig, 2003, lk. 8–39; idem, 
War Troia eine Stadt? – Der neue Streit um Troia (viites 41), lk. 120–145. Kolbi ja Hertelit toetavaid hin-
nanguid avaldasid teiste seas J. Cobet, H.-J. Gehrke, op.cit. (viites 13), eriti lk. 290–284, 301–305; J. Cobet. 
Von Text zur Ruine. Die Geschichte der Troia-Diskussion. – Der neue Streit um Troia, lk. 119–138, samuti 
mitmed teised samas väljaandes avaldanud autorid.



Tuna  1/2009 13

silmapaistvad teadlased astusid omakorda välja Korfmanni kaitseks, süüdistades Kolbi 
ja Hertelit ennast kallutatud seisukohtade esitamises.42 Probleemi arutamiseks organi-
seeritud konverentsid lepitust ei toonud.43 Korfmann suri 2005. aastal ja uurimistööd 
Troojas jätkuvad tema kolleegi Ernst Pernicka juhtimisel.

Kõrvalseisjal on raske hinnata, kummal poolel on selles vaidluses rohkem õigust, ja nagu 
sellistel puhkudel ikka, võib arvata, et tõde on kuskil vahepeal. Korfmanni rekonstrukt-
sioon ja makett on loomulikult hüpoteetilised (keegi pole vastupidist väitnudki), esitades 
väljakaevajate ettekujust, mitte tõendatud fakte. Võib-olla läks ta siin entusiasmist üle hea 
tava piiri. Kas see õigustab oponentide kohati õelat kriitikat, on iseküsimus. Kuid mis pea-
asi, vaidluse keskmesse tõusnud all-linna suuruse probleem ei saa Trooja sõja ajaloolisust 
kinnitada ega kummutada. Trooja oli hilisel pronksiajal (nn. Mükeene perioodil) kindlasti 
arvestatav keskus, mis ei jäänud oluliselt alla Kreeka kindlustele (näiteks Mükeenele ja 
Tirynsile kui kahele silmapaistvamale nende seas). Idamaade linnadega (sealhulgas Hetiidi 
pealinna Hattušaga) ta tõenäoliselt küll võrdlust välja ei kandnud, kuid oli sellegipoolest 
piisavalt silmapaistev põhjustamaks konflikte Egeuse piirkonnas. Trooja hiilgeaeg (Trooja 

Trooja VI hüpoteetiline rekonstruktsioon (Ch. Hauβner).

42  D. F. Easton, J. D. Hawkins, A. G. Sherratt, E. S. Sherratt. Troy in Recent Perspective. – Anatolian Studies 52, 
2002, lk. 75–109, millele Hertel ja Kolb vastasid järgmisel aastal: D. Hertel, F. Kolb. Troy in clearer perspective. 
Anatolian Studies 53, 2003, lk. 71–88. Vt. ka F. Kolb. Troy VI: A Trading Center and Commercial City? 
– American Journal of Archaeology 108, 2004, lk. 577–613, ja Korfmanni mõttekaaslaste vastust: P. Jablonka, 
C. B. Rose. Late Bronze Age Troy: A Response to Frank Kolb. – American Journal of Archaeology 108, 
2004, lk. 615–630. 

43  2002. a. veebruaris Tübingenis korraldatud debatt tõi kaasa terava sõnasõja ja sama aasta septembris Hal-
les kokku tulnud Saksa ajaloolastepäeval oli esindatud vaid skeptikute leer. Vastaspoolte vaatekohti vt. 
D. F. Easton, J. D. Hawkins, A. G. Sherratt, E. S. Sherratt, op. cit., lk. 77, 84, 96–97, ja Ch. Ulf, Wozu ein 
Bilanz? – Der neue Streit um Troia. (viites 41), lk. 9–10. Nimetatud väljaanne esitab kõige põhjalikumalt ja 
ülevaatlikumalt skeptilise poole seisukohad.
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VI–VIIa) langes üsna täpselt Mükeene tsivilisatsiooni kõrgperioodi ja Trooja VIIa purustati 
inimtegevuse tagajärjel umbes sel ajal, kui algas ka pronksiaegse Kreeka allakäik. Nii VIh 
kui VIIa purustusekihte on võimalik seostada kreeklaste vaenutegevusega. Järgnenud VIIb 
kihistus, mis hävis kahes tulekahjus, tõenäoliselt 12. sajandi lõpul ja 11. sajandi teisel poolel 
e. Kr.,44 jääb küll juba Mükeene perioodi sügava languse aega, kuid sellegi purustamist saab 
soovi korral kreeklaste süüks panna. Võimalikku tausta Trooja sõja loole pakub arheoloogia 
seega küllalt. Teisalt ei anna arheoloogiline leiumaterjal Trooja sõja toimumisele vähimatki 
kinnitust ega saagi seda teha, sest isegi kui on kindel, et purustusi põhjustas vaenutegevus, 
mitte inimlik õnnetus või loodusjõud, ei tuvasta arheoloogia, kes nimelt need hävitajad olid. 
Trooja vallutamisele viitavad tõendid ei ütle veel, et vallutajateks olnuks kreeklased, ammu-
gi mitte, et seda teinuks Kreeka riikide liitvägi Mükeene valitseja ülemjuhatusel. Liiatigi 
on näiliselt sobivaima Trooja VIIa kihistuse seostamine kreeklaste vallutusega jätkuvalt 
problemaatiline, sest langeb Kreeka keskuste endi allakäigu aega. Kui meil oleks ainult 
arheoloogiline tõendusmaterjal, ilma müüdita Trooja sõjast, ei leiaks seisukoht Hisarliki 
kantsi hävitamisest kreeklaste poolt ilmselt kuigi palju toetajaid.

Trooja arheoloogia sõja ajaloolisuse osas seega lahendust ei anna. Võtmeküsimus on 
jätkuvalt, kas ja millisel määral saab usaldada kreeka eepilist pärimust, mis sõjaloo nii 
muinaskreeklastele kui ka meile pärandas. Vastust tuleb otsida ennekõike pärimusest 
endast, mitte Hisarliki varemetest. 

Pärimus kui ajalooallikas?

Trooja sõjad ei ole Homerose väljamõeldis (kui tähistada Homerose nimega “Iliase” ja 
“Odüsseia” meile tundmatut autorit), vaid müüt, s. t. traditsiooniline lugu, mille põhjalik-
ku tundmist poeet oma kuulajatelt enesestmõistetavalt eeldas.45 Pärimus oli pikka aega 
kindlasti suuline, kandudes edasi paljude põlvkondade laulikute (kreeklased nimetasid 
neid aoidideks ja rapsoodideks) esituses. Võib-olla õilmitses kangelaslaulu traditsioon 
juba pronksiaegsetes kreeka lossides,46 kuid ta arenes kindlasti Mükeene tsivilisatsiooni 
langusele järgnenud nn. tumedal ajajärgul (11.–9. sajandil e. Kr.). Kirjalike eeposte loomine 
selle põhjal sai alata alles 8. sajandil e. Kr., mil kreeklased, vahepealse sajanditepikkuse 
kirjaoskusetuse järel, mugandasid foiniikia alfabeedi. Millal täpsemalt “Ilias”, “Odüs-
seia” ja paljud teised meile kaduma läinud kangelaseeposed kirjalike teostena loodi, pole 
teada,47 kuid isegi kui arvata, et see sündis juba 8. sajandil e. Kr., oli pronksiaegse Mükeene 

44  M. Korfmann, Wilusa /(W)ilios ca. 1200 v.Chr. – Ilion ca. 700 v.Chr. (viites 35), lk. 70; D. Hertel, Die 
Gleichsetzung einer archaäologischen Schicht von Troia mit dem homerischen Ilios. – Der neue Streit um 
Troia (viites 41), lk. 102. M. Wiener, op. cit. (viites 39), lk. 26–27.

45  Vt. eriti W. Kullmann. Die Quellen der Ilias, Wiesbaden, 1960, lk. 58–63; J. Latacz. Troia und Homer (viites 
35), lk. 191–240; B. Eder. Noch einmal: die homerische Schiffkatalog. – Der neue Streit um Troia (viites 41), 
lk. 290. Küsimus sellest, kas eksisteeris teadaolevaist eepostest varasem, kogu sõjalugu tervikuna hõlmav 
Trooja-eepos (B. Eder, op. cit. lk. 289; D. Fehling, op. cit. viites 31, lk. 27–55), jääb paratamatult vastuseta. 
Ükski allikas sellist eepost ei nimeta.

46  Selles osas on tavaks viidata Pylose lossi troonisaali kaunistanud, lüüralaadset pilli mängivat laulikut ku-
jutavale freskole. Peale selle näib kangelaseepika olevat säilitanud pronksiajast pärit poeetilisi vormeleid 
(fraase). Mükeene perioodi oletatava kangelaseepika ja selle temaatika kohta vt. M. L. West. The Rise of 
the Greek Epic. – Journal of Hellenic Studies 108, 1988, lk. 156–165; S. Morris. A Tale of two Cities: The 
Miniature Frescoes from Thera and the Origins of Greek Poetry. – American Journal of Archaeology 93, 
1989, lk. 522–531. Agnostilisemat seisukohta vt. I. Hajnal. Der epische Hexameter im Rahmen der Homer-
Troia-Debatte. – Der neue Streit um Troia (viites 41), lk. 217–231.

47  Homerose eeposte loomist on dateeritud 9. sajandist e. Kr. (C. J. Ruijgh. D’Homere aux origines proto-
mycéniennes de la tradition épique. Analyse dialectologique du langue homérique, avec un excursus sur la 
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kultuuri langusest selleks ajaks möödas juba umbes 400 aastat.48 Seega, isegi kui laulikud 
ülistasid kunagi tõepoolest toimunud suursündmust, pidi lugu sellest sajandite jooksul 
muutunud olema. Küsimus on selles, kas eepiliste poeetide vahendusel hilisematele põl-
vedele pärandunud Trooja sõja lugu on neist muutustest hoolimata säilitanud arvestatavat 
ajaloolist tõde ja kas me suudame seda enam-vähem usaldatavalt ära tunda.

Kindel on, et hilisemate antiikautorite poolt välja arvestatud Trooja sõja daatumeid ei 
saa tõe pähe võtta, hoolimata sellest, et need langevad enamikus 13.–12. sajandisse e. Kr. 
– seega aega, mil kreeklaste sõjaretk Trooja vastu võis põhimõtteliselt aset leida. Kuna 
kreeklased 12. kuni 9. sajandini e. Kr. kirja ei kasutanud, ei saanud nad loomulikult ka 
daatumeid kirjalikult pärandada. Hilisematest allikatest teame, et esimesed katsed kro-
noloogiat fikseerida tehti alles 5. sajandil, seega rohkem kui 700 aastat pärast Trooja sõja 
võimalikku toimumist, ja et varasemate sündmuste daatumid kalkuleeriti põlvkondade 
kaupa ajas tagasi arvestades. Kuna puudus ühene arusaam, mitu põlve millisest sündmu-
sest varem Trooja purustati, ja ka keskmise inimpõlve pikkust hindasid erinevad autorid 
erinevalt, siis olid paratamatult erinevad ka tulemused, milleni Trooja sõja dateerimisel 
jõuti. Eratosthenese poolt kalkuleeritud aasta 1184 e. Kr. saavutas teistest mõneti suurema 
populaarsuse õpetlase autoriteedi, mitte usaldusväärsemate andmete (mida tal lihtsalt 
polnud) või parema metoodika tõttu.49 Väljaarvestatud daatumite langemine pronksiaega 
näitab eeskätt, et hilisematel kreeklastel oli ligikaudne ettekujutus sellest, mitu inimpõlve 
tagasi nende esivanemate kuulsusaeg (meie mõistes pronksiaeg) loojangule läks. Võib-olla 
saab usaldada ka antiikmaailmas üldlevinud veendumust, et Trooja hävis umbes kaks põlve 
(antiikautorite hinnanguil 60–80 aastat) enne Heraklese järglaste ja doorlaste sissetungi, 
mis kangelasilmale otsustava lõpu tegi.50 See teadmine tuli loomulikult kangelaspärimusest 
ja tema tõsiseltvõetavus sõltub meie hinnangust traditsiooni üldisele usaldusväärsusele. Igal 
juhul on daatumid, ka kõige optimistlikumal hinnangul, ainult väga ligikaudsed ja nende 
kasutamine Trooja erinevate purustusekihtide ja sõjaloo seostamiseks täiesti alusetu.

Trooja sõja loo näol on tegemist levinud müüdiklišeega. Naise äraviimise ja tagasitoomi-
se süžee, mille ümber lugu koondub, ilmneb variatsioonidena teisteski Kreeka müütides,51 
mis võivad olla inspireeritud mitmelt poolt tuntud jumalanna kuju või mõne muu sümboli 

 création de l’alphabet grec. – J. P. Homeric Questions. Essays on Philology, Ancient History and Archaeology 
[ed. J. P. Crielaard], Amsterdam, 1995, lk. 1–96; Ruijgh dateeris alfabeedi kasutuselevõtu juba hiljemalt 
X sajandisse e. Kr.) 6. sajandini e. Kr. (M. S. Jensen, Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory, 
Copenhagen, 1980), kusjuures levinumad dateeringud kõiguvad 8.–7. eelkristliku sajandi vahel: B. B. Powell. 
Homer, Malden, Oxford, Carlton, 2004, lk. 30–37; J. Latacz. Homer. His Art and His Work, Michigan, 1998, 
lk. 56–59; idem, Troia und Homer, lk. 182 (8. sajand e. Kr.); M. L. West. The Date of the Iliad. – Museum 
Helveticum 52, 1995, lk. 203–219; W. Burkert. Das hunderttorige Theben und die Datierung der Ilias. – Wiener 
Studien 89, 1976, lk. 5–21. Vt. selle kohta ka M. Kõiv. “Ilias”, “Odüsseia” ... (viites 2), lk. 333–340.

48  Kui Castleden (op. cit. viites 1, lk. 75jj.), liigitab eepilise tsükli ja “Iliase” kaasaegsete allikate alla, on see 
kahtlemata eksitav.

49  Trooja sõja antiiksete daatumite kohta vt. W. Burkert. Lydia Between East and West or How to Date the 
Trojan War. – The Ages of Homer (ed. J. B. Carter, S. P. Morris), Austin, 1995, lk. 139–148; R. Bichler. Die 
Datierung des Troianischen Krieges als Problem der griechischen Historie. – Der neue Streit um Troia (viites 
41), lk. 349–367.

50  Esimene, kes selle ajavahemiku meie jaoks aastatena määratles, on Thukydides 1. 12.
51  Jumalustega seonduvalt on siin arhetüüpne müüt Kore-Persephone röövimisest allilma isanda Hadese poolt, 

millele järgnes tema ema Demeteri äraminek jumalate seast Eleusisesse, ja Kore järgnev tagasitoomine 
allilmast, koos Demeteri leppimisega (Homerose “Hümn Demeterile”). Analoogse süžee ilmingud kan-
gelaslugudes: Io minek lehmana Egiptusesse ja tema järglaste Danaiidide naasmine kodumaale Argoses; 
kuldvillakujäära lend Kolchisesse ja kuldvillaku tagasitoomine, koos Medeiaga, argosõitjate poolt; neidude 
ja noormeeste viimine Ateenast Knossosesse Minotaurose roaks ja nede tagasitoomine, koos Ariadne ja 
Phaidraga, Ateena kangelase Theseuse poolt, jt. 
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äraviimise ja tagasitoomise rituaalist, kus lahkumine tähistas normaalsuse katkestust ja 
naasmine korra taastust.52 Helenat austasid spartalased jumalannana,53 ja kuigi sarnasest 
rituaalist tema kultusega seoses andmeid pole, teame ometigi, et vähemalt müüdis viidi 
teda ära ja toodi tagasi teistelgi puhkudel.54 Lugusid noorte meeste katsumustest kaugetel 
retkedel võib omakorda seostada initsiatsiooniriitustega (noormeeste täisikka jõudmise 
rituaalidega).55 Seetõttu on Helena röövimise ja tagasitoomise lugu raske võtta ajaloolise 
tõena. Kuid ei saa välistada võimalust, et mütoloogilisse klišeesse on siiski peidetud mingi 
ajalooline tuum. 

Võime olla enam-vähem kindlad, et kangelaspärimus on säilitanud teatava informat-
siooni pronksiaegse Kreeka kohta. Nii kasutavad kangelased eepostes pronksrelvi, mis 
poeemide loomisajaks olid kindlasti ammu käibelt kadunud, nimetatud on mõnd ära-
tuntavalt pronksiaegset eset (metsseakihvadest kiiver, kõrge tornikujuline kilp, Nestori 
kuldkarikas), ja ka kangelasmaailma geograafia langeb põhipunktides kokku Mükeene 
perioodi ajaloolise geograafiaga – Mükeene ja Trooja olid silmapaistvad just pronksiajal, 
mitte hiljem (sarnaseid näiteid võiks tuua mitmeid). Teisalt on selge, et kuigi poeet uskus 
end laulvat kaugest minevikust, ei kajasta eepostes kujutatud ühiskonnapilt tervikuna 
pronksiaegseid olusid. Võib vaielda, kas nn. Homerose ühiskonnas tuleb näha Moses 
Finley kombel mälestust eeposte kirjapaneku ajaks äsja möödunud (või mööduma hakkava) 
tumeda ajajärgu oludest56 või on õigus neil, kelle meelest varasemaid olusid mittetundev 
poeet pidi paratamatult kirjeldama oma kaasaega (seega tõenäoliselt 8.–7. eelkristliku 
sajandi ühiskonda, kust jättis välja mõned “moodsad” nähtused),57 või on eepiline maailm 
eristamatu segu eri ajajärkudest pärit joontest,58 kuid pole kahtlust, et pronksiaegse Kreeka 
losside bürokraatlikult korraldatud ühiskond oli poeedile tundmatu. Ja kui poeet ei tead-
nud suurt midagi neist oludest ja sellest ühiskonnast, millest ta end laulvat arvas, kas on 
siis alust arvata, et tema teadmised muistsetest sündmustest olid usaldusväärsemad?

Ühest vastust sellele küsimusele ei ole. Nagu eelöeldustki näha, võib pronksiaja joonte 
püsimist kangelaseepikas hinnata erinevalt: kes näevad eepilises maailmas eri ajajärkude 
tunnuste segu, eeldavad ka pronksiaegsete joonte sulandumist sellesse kooslusse. Paljugi 
sõltub sellest, kui konservatiivseks pidada eepilise värsi traditsioonilist struktuuri ja sõ-

52  Vt. nt. W. Burkert. Katagógia-anagógia an the Goddess of Knossos. – Early Greek Cult Practice (ed. R. Hägg, 
N. Marinatos, G. C. Nordquist), Stockholm, 1988, lk. 81–88. Kangelaslugude rituaalse tausta kohta vt. 
W. Burkert. Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth. Berkeley, Los 
Angeles, London, 1983, eriti lk. 135–212, 248–297; K. Dowden. The Uses of Greek Mythology. London, New 
York, 1992, lk. 95–109.

53  Helena pühamu paiknes Sparta lähedal Therapnes, kus teda austati koos vendade Dioskuuride ja abikaasa 
Menelaosega: Herodotos 6. 61; Pausanias 3. 15. 3; 19. 9. Helenat austati jumalusena ka Rhodosel (Pausanias 
3. 19. 10), Korintose sadamalinnas Kenchreais (Pausanias 2. 2. 3) ja Hiiosel (Hesychios, Heleneia).

54  Esmakordselt röövis Helena juba tema lapseeas Ateena kangelane Theseus ja ta toodi tagasi oma vendade 
Dioskuuride poolt (Apollodoros 3. 10. 7 ja paljud teised antiikautorid); seejärel oli äraviija Paris ja tagasitoo-
jad vennad Agamemnon ning Menelaos. Peale selle on teada lugu, mille kohaselt Helena pärast Menelaose 
surma veel kord ära rööviti, sedapuhku Nikostratose ja Megapenthese poolt, viidi Rhodosele, kus naised 
ta üles poosid; edaspidi austasid rhodoslased teda Dendritise ehk puujumalannana (Pausanias 3. 19. 9–10). 
Helena kui äraviidava-tagasitoodava jumaluse ja Trooja sõja loo orgaanilist seost on rõhutanud näiteks Ed. 
Meyer. Geschichte des Altertums (viites 19), lk. 297–298.

55  Vt. eriti J. Bremmer. Heroes, Rituals and the Trojan War. – Studi storico religiosi 2, 1978, lk. 5–38.
56  M. I. Finley. The World of Odysseus (viites 30), lk. 48–50.
57  Vt. nt. I. Morris. The Use and Abuse of Homer. – Classical Antiquity 5, 1986, lk. 94–115; H. Van Wees. Status 

Warrior. War, Violence and Society in Homer and History. Amsterdam, 1992, eriti lk. 17.
58  A. M. Snodgrass. An historical Homeric society? – Journal of Hellenic Studies 94, 1974, lk. 114–125; 

O. Dickinson. The Aegean from Bronze Age to Iron Age. Continuity and Change Between the Twelfth and 
Eighth Centuries BC. London, New York, 2006, lk. 239–240. 
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nakasutust, mis võis, kuid ei tarvitsenud kanda informatsiooni põlvest põlve üsna väheste 
muutustega. Ent isegi siis, kui pronksiaegsete joonte osa eepilises olme- ja ühiskonnapildis 
on minimaalne, ei tähenda see veel tingimata, et ka lood, millest lauldi, peaksid olema 
pronksiaja osas täiesti ebausaldatavad. Kord ilmet võtnud süžeed võisid püsida küllalt sta-
biilselt, hoolimata sellest, et laulikud ühitasid neid sajandite jooksul korduvate esituste käi-
gus üha muutuvate sotsiaalsete oludega, pannes muistsed tegelased tegutsema laulikutele ja 
nende kuulajatele omases ning mõistetavas maailmas. Tegemist võis olla nähtusega, mis on 
hästi tuntud näiteks kujutavas kunstis: nii kesk- kui ka renessansiaegsed maalid kujutavad 
piibli- ja hiljem ka antiiklugude tegelasi autori kaasaegsetena ega näita kuigivõrd reaalse 
antiikolustiku tundmist, samal ajal kui muistsed lood ise olid kõigile hästi teada. 

Sageli on Trooja sõja pärimust võrreldud teiste kangelaspärimuste, eriti Nibelungide 
looga.59 Ka selle puhul on tegemist ammusest murranguajast (vastaval juhul rahvaste-
rändamise perioodist) kõneleva traditsiooniga, mille põhjal hilisemates ja paljuski teist 
tüüpi ühiskondades loodi monumentaalsed eepilised poeemid – Islandi “Vanem Edda” ja 
kõrg-keskaegne saksa “Nibelungide laul”. Viimases on eriti selgelt näha, kuidas varased 
kangelaslood ühitati hilisema rüütliolustiku ja -mentaliteediga.60 Lool endal on vaielda-
matu ajalooline taust, sest pole kahtlust, et “Nibelungide laulu” Etzeli ja “Vanema Edda” 
“Atli laulu” kangelase taga kumab hunnide omaaegne pealik Attila, et burgundide kunin-
ga Güntheri (“Vanema Edda” Gunnar) prototüübiks tuleb pidada 5. sajandi burgundide 
kuningat Gundahariust, et Nibelungide hukk Etzeli õukonnas kajastab burgundide riigi 
hävitamist hunnide poolt 437. aastal ja et lugu Atli surmast oma naise Gudruni käe läbi 
tuleneb Attila ootamatust surmast pulmaööl aastal 453, kui ta oli abiellumas germaani 
pealikutütre Hildicoga. Kuid samas on ka keskne lugu tundmatuseni muutunud: burgun-
dide riigi hävitamisest Reini ääres on saanud veresaun Etzeli kuningalossis Ungaris (nii 
kirjeldab sündmusi saksa Nibelungide eepos) ja Attila surmast pulmaööl tema tapmine 
kättemaksuks venna eest (nagu ilmneb “Vanema Eddas”). Burgundide huku puhul on 
toodud mängu veel idagootide kuningas Theoderich (“Nibelungides” Berni Dietrich), 
kes tegelikkuses valitses enam kui pool sajandit pärast burgundide purustamist.61 Näeme 
seega, et kuigi pärimus lähtub ajaloolistest tõsiasjadest ja on säilitanud mõnede ajalooliste 
tegelaste nimed (Attila-Atli-Etzel; Gundaharius-Günther-Gunnar; Theoderich-Dietrich), 
on reaalselt eraldi seisnud sündmused kummaliselt põimunud ja kogu pärimus tegelikku-
sega võrreldes sedavõrd muutunud, et ajaloolise tõe rekonstrueerimine selle põhjal oleks 
võimatu. Kui Trooja sõja lugu tegi läbi sama suured muutused, pole sellegi põhjal pronk-
siaegsete sündmuste taastamine kuigi mõttekas. Me peaksime küll arvama, et kunagi oli 
tüli kreeklaste ja troojalaste vahel, kuid mis asjaoludel, millal ja miks, jääks saladuseks. Ei 
saaks olla kindel selleski, kas sõda üldse toimus samas paigas, millest Homeros laulis. 

59  Vt. Ed. Meyer. Geschichte des Altertums (viites 19), lk. 288–296; M. P. Nilsson, op. cit. (viites 19), 185–197; 
R. Carpenter. Folk Tale, Fiction and Saga in the Homeric Epics. Berkeley, Los Angeles, 1958, lk. 71–78; 
M. I. Finley. The Trojan War (viites 29), lk. 2–4; J. B. Hainsworth. The fallibility of Oral Heroic Tradition. – The 
Trojan War. Its Historicity and Context (ed. L. Foxhall, J. Davies), Bristol, 1984, lk. 111–135; K. A. Raaflaub. 
Homer, the Trojan War, and History. – Classical World 91, 1998, lk. 395–396. Trooja pärimuse võrdlus “Rolandi 
lauluga” pole minu meelest päris kohane, sest kui Trooja sõja puhul on tegemist ulatusliku pärimuskomp-
leksiga, siis “Rolandi laul” käsitleb vaid ühte episoodi. “Rolandi laulu” võib võrrelda konkreetselt “Iliasega” 
(mis samuti laulis ühest episoodist suures sõjas), kuid mitte terve Trooja looga.

60  Vt. U. Schulze. Das Nibelungenlied. Stuttgart, 2003, lk. 142–176.
61  Nibelungide pärimuse ajaloolise tausta ja erinevate traditsioonide põimumise kohta vt. J. Heinzle. Das 

Nibelungenlied. Eine Einführung, Frankfurt am Main, 1994, lk. 20–46; U. Schulze, op. cit. (viites 60), lk. 60–77; 
O. Ehrismann. Das Nibelungenlied. München, 2006, lk. 14–16, 21–32; H. Brackert. Stoffgeschichte. – Das 
Nibelungenlied. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung, 2. (Hrsg. H. Brackert), Frankfurt am Main, 
2005, lk. 273–279.
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Loomulikult ei või kinnitada, et pärimus talletuks kõikjal ühtmoodi.62 Võib-olla muutus 
Nibelungide saaga Trooja loost rohkem, sest oli vähem seotud kohalike monumentide ja 
traditsioonidega – kandus ta ju edasi sündmuste toimumispaigast kaugel Islandil ja vara-
keskajal suuri struktuurimuutusi läbi teinud feodaal-Euroopas, samal ajal kui kreeklased 
asusid, mõnedest rännetest hoolimata, jätkuvalt Egeuse mere kallastel ja võisid sellest 
kontinuiteedist oma traditsioonidele pidet leida. Kuid kõik see on oletus. Peame piirduma 
tõdemusega, et suuline pärimus on muutlik, ent muutumise määr võib eri kultuurides eri-
neda. Kui suured olid muutused konkreetselt kreeka kangelaslugudes, pole selge. Ühelt 
poolt võime öelda, et pärimus lähtus tõenäoliselt mingist ajaloosündmusest,63 ja teiselt 
poolt – et see, mis meieni jõudnud, ei vasta kindlasti kuigi täpselt ajaloolisele tõele ning 
võib olla suisa tundmatuseni moondunud. Nii peame möönma, et mitte ainult Trooja ar-
heoloogia, vaid ka see, mis on teada traditsiooni arengust, jätab meid Trooja sõja ajaloolise 
tuuma üle otsustamisel kindla aluseta. 

Kaasaegsed allikad

Teine paljuproovitud võimalus probleemi lahendamiseks on otsida Trooja sõjale sobivat 
konteksti hilispronksiaegses maailmas, lootusega tuvastada viiteid sõjale kaasaegsetes 
kirjalikes allikates. Nagu juba öeldud, õilmitses Kreekas ja Egeuse saartel tol perioodil 
Mükeene kultuur (hõlmas ajaliselt 16.–12. sajandit e. Kr.), enamik Anatooliast aga oli 
langenud Hetiidi impeeriumi võimu alla. Mõlemat piirkonda, nagu Troojatki nende va-
hel, tabas umbes 1200 aastat e. Kr. allakäik: Hetiidi pealinn Hattuša purustati ja suurriik 
lagunes, Trooja VIIa hävis rünnaku tagajärjel ja ka Kreeka pöördus mitmeid keskusi 
tabanud purustuste järel langusele. Languseelsest perioodist on meil aga küllalt palju 
kirjalikke allikaid, nii Kreekast kui ka Hetiidi pealinnast Hattušast. Kuna Kreeka losside 
lineaarkirja B tekstid on majapidamisdokumendid, mis poliitilistest sündmustest midagi 
ei teata, siis pole suuremat lootust sealt Trooja sõja kohta andmeid leida. Ainus võib-olla 
kaudselt Trooja sõjasse puutuv asjaolu on mõnede Aasia päritolu orjataride nimetamine 
Pylose savitahvlitel, mis võib viidata kreeklaste tegevusele Anatoolia rannikul.64 Hetiidi 
tekstid on seevastu palju informatiivsemad.

Juba 1920. aastatel väitsid Šveitsi hetidoloog Emil Forrer ja saksa indoeuropist Paul 
Kretschmer, et Hattuša savitahvlitel esineva Ahhijawa riigi taga tuleb näha Kreekat, 
mille asukaid kangelaseepika nimetas ahhailasteks, samal ajal kui Wilusa tähistab Iliost 
ehk Troojat.65 Kuigi see samastamine tekitas paljudes vastuseisu ega ole täiesti kindel 
tänaseni, on viimaste aastakümnete uurimistulemused pannud enamiku asjatundjatest 
tunnistama, et Wilusa pidi paiknema Anatoolia loodeosas, kus ainus meile tuntud 
suurem keskus on Trooja, ja Ahhijawa on mere taga kusagil Anatooliast lääne pool, 

62  J. Vansina. Oral Tradition as History. London, Nairobi, 1985, lk. 160–199 on juhtinud tähelepanu ajaloolise 
kollektiivse mälu erinevustele eri kultuurides ja ühiskondades. Ajalooteadvuse erinevuste kohta varastes 
Vahemere-äärsetes kõrgkultuurides vt. J. Assmann. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 2000, lk. 163–301. 

63  See näib olevat kangelaspärimustele üldisemaltki iseloomulik – vt. J. B. Hainsworth, op. cit. (viites 59), lk. 114; 
K. A. Raaflaub, op. cit. (viites 59), lk. 400. 

64  Vt. J. T. Killen. The Subjects of the Wanax. – Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of 
Homer (ed. S. Deger-Jalkotzy, I. S. Lemos), Edinburgh, 2006, lk. 91; M. Wiener, op. cit. (viites 39), lk. 16.

65  E. Forrer. Die Griechen in den Boghazköi-Texten. – Orientalstische Literaturzeitung 27, 1924, lk. 113–125; 
idem, Vorhomerische Griechen in den Keilschrifttexten von Bogazköi. – Mitteilungen der deutschen 
Orient-Gesellscheft 63, 1924, lk. 1–24; P. Kretschmer. Alakšanduš, König von Viluša. – Glotta 13, 
1924, lk. 2005–2013. 
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mis ei jäta Kreeka kõrval palju valikuvõimalusi. Seetõttu ollakse praegu suhteliselt üks-
meelsed, et hetiidi tekstide Ahhijawa võrdub pronksiaegse Kreekaga, kuigi pole selge, 
millise konkreetse riigi valitsejaga mitmete Kreeka võimukeskuste seas on Ahhijawa 
kuninga näol tegemist.66 Nimepidi hetiidi tekstid ühtki Ahhijawa kuningat nimetanud 
ei ole. Wilusa puhul on kõhklusi rohkem, enamiku arvamus näib siingi kalduvat selgelt 
Troojaga samastamise kasuks.67

Ahhijawalaste ja sealse kuninga sekkumine Anatoolia asjadesse tegi Hetiidi valitsejatele 
mitut puhku tõsist muret. Juba 15. või 14. sajandil e. Kr. (kuningas Tudhalia I või Tudhalia 
II valitsusajal) toetas “Ahhijawa mees” Attarasija hetiidi mässulist vasalli Madduwattat, 
korraldades koos temaga lõpuks ka retke Alasia (Küprose) vastu, mida Hetiidi suurkunin-
gas oma valduseks luges.68 Selle intsidendi otsene seostamine Trooja sõjaga on kronoloo-
gilistel põhjustel väga küsitav (Trooja purustustekihid ei luba sõda dateerida 13. sajandist 
e. Kr. varasemaks),69 kuid Attarasija nimi on paljudele meenutanud kreeka pärimuses 
Agamemnoni isana tuntud Mükeene kuningat Atreust ja see seos omakorda ahvatleb 
arutlema Mükeene kaugeleulatuvate huvide üle Väike-Aasias ning Vahemerel.70

Umbes samast ajast pärineb ka varaseim teade Wilusa kohta. Thudhalia I teatab oma 
annaalides sõjaretkest Anatoolia lääneossa, kus lõi puruks umbes kahekümne “maa” liidu, 
mille hulgas on kõrvuti nimetatud Wilusija ja Taruisa, mõlemad nähtavasti Anatoolia loo-
deosas. Wilusijat võib samastada hilisematest hetiidi tekstidest tuntud Wilusaga, Taruisa 
meenutab aga silmapaistvalt Trooja nime. Kui see samastamine paika peab, olid kreeka 
pärimuses enam-vähem sünonüümidena mõistetud Ilios ja Trooja 15. eelkristliku sajandi 

66  Hilispronksiaegse Anatoolia lääneosa poliitilise kaardi rekonstrueerimise kohta Hattuša kiilkirjatekstide põhjal 
ja tekstide võimalikust seosest Trooja sõjaga vt. D. F. Easton. Hittite History and the Troyan War. – The Trojan 
War (viites 59), lk. 23–44; J. Mellaart. Troy VIIA in Anatolian perspective. – The Trojan war (viites 59), lk. 63–82; 
H. G. Güterbock. Troy in the Hittite texts? Wilusa, Ahhiyawa, and Hittite history. – Troy and the Trojan War 
(viites 28), lk. 33–44; F. Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich. Wien, 1986; P. Högemann. Der Untergang 
Troias im Lichte des hethitischen Machtzerfalls (14.– 2. Jahrhundert v.Chr.). Erlanger Studien Zur Geschichte 
1, 1996, lk. 9–37; F. Starke. Troia im Kontext des historischen und sprachlichen Umfelds Kleinasiens im 2. 
Jahrtausend. – Studia Troica 7, 1997, lk. 447–487; D. F. Easton, J. D. Hawkins, A. G. Sherratt, E. S. Sherratt. 
Mykene und Homer (viites 35), lk. 98–165; D. F. Easton, J. D. Hawkins, A. G. Sherratt, E. S. Sherratt, op. cit. 
(viites 42), lk. 94–101; S. Heinhold-Krahmer. Zur Gleichsetzung der Namen Ilios-Wiluša und Troia-Taruiša. 
– Der neue Streit um Troia (viites 41), lk. 146–168; idem, Ahhiyawa – Land der homerischen Achäer im Krieg 
mit Wiluša? – Der neue Streit um Troia (viites 41), lk. 193–214; T. Bryce. The Kingdom of the Hittites, Oxford, 
2005, lk. 57–60, 129–136, 212–214, 224–227, 289–293, 306–310, 359–362. The Greek Age of Bronze. Trojan 
War, viites 35. Ka samastamistesse skeptiliselt suhtuv Heinhold-Kramer möönab, et Ahhijawa tuleb paigutada 
Kreekasse (Ahhiyawa, lk. 207, 214). Ahhijawa keskuseks on pakutud näiteks Rhodost (D. L. Page, op. cit., lk. 15; 
P. A. Mountjoy. The Aegean – West Anatolian interface in the Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom of 
Ahhiyawa. – Anatolian Studies 48, 1998, lk. 33–67), Mükeenet (Schachermeyr, Mykene und das Hethiterreich, 
lk. 44–81) ja Teebat (J. Latacz. Homer und Mykene, viites 35, lk. 281–283). Kõnealust valdkonda on käsitlenud 
ka R. Castleden, op. cit. (viites 1), lk. 64–67, 91–99. 

67  Samastamist pooldavad näiteks F. Starke. Wilusa. – Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, 12/2, 2002, lk. 
513–515; J. Latacz Troia und Homer, lk. 97–119; J. D. Hawkins (D. F. Easton, J. D. Hawkins, A. G. Sherratt, 
E. S. Sherratt, op. cit. viites 42, lk. 98–100); T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 360–361; 
M. Wiener, op. cit. (viites 39), lk. 12–13;  skeptilisemalt suhtub S. Heinhold-Krahmer. Zur Gleichsetzung ... 
(viites 66). 

68  KUB 14. 1 (olen nii selle kui ka teiste hetiidi tekstide sisuga tuttav tõlgete ja sekundaarkirjanduse vahendusel). 
Vt. F. Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich (viites 66), lk. 141–161; T. Bryce. The Kingdom of the 
Hittites (viites 66), 129–136.

69  Esialgselt dateeriti Madduwatta Tudhalia IV aega (u. 1240–1215), mis lubas tema tegevust otseselt Trooja 
sõja temaatikaga seostada (E. Forrer. Die Griechen in den Boghazköi-Texten, viites 65, lk. 116–118; idem, 
Vorhomerische Griechen ..., viites 65, lk. 17–21; D. L. Page, op. cit. viites 23, lk. 97–102).

70  Vt. F. Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich (viites 66), lk. 171–175; M. L. West. Atreus und 
Attarissiyas. – Glotta 77, 1983, lk. 262–266.
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hetiitide jaoks teineteisest sõltumatud naaberpiirkonnad. Kuidas seda seletada, pole selge.71

Rohkem asjasse puutuvat informatsiooni pärineb 13. sajandist e. Kr., mil mitmed 
Hattuša tekstid on kurtnud Pijamaradu-nimelise tegelase pahategude üle. See tõenäo-
liselt Anatoolia päritolu võimukandja oli andnud oma tütre naiseks Ahhijawa kuninga 
asevalitsejale Millawandas (Mileetoses), kasutas seda oma baasina ja tõenäoliselt sekkus 
Hetiidi kuninga Muwatalli II valitsusajal (u. 1290–1272) Wilusa siseasjadesse. Tema vastu 
astus välja üks Muwatalli vasallkuningatest (Seha jõe maa kuningas Manapa-Tarhunda), 
kuid sai veel enne hetiidi abivägede kohalejõudmist Pijamaradult lüüa. Pijamaradu ründas 
ka Lapza (tõenäoliselt Lesbose) saart Anatoolia ranniku lähedal ja viis sealt käsitöölisi 
Milawandasse.72 Muwatalli vägede kohalejõudmine (neid juhtis väepealik Gassu) küll taas-
tas Hetiidi ülemvõimu ja võib koguni olla, et hetiidid suundusid sõjaväega Wilusa peale, 
kuid Pijamaradu jäi tabamata.73

Tõenäoliselt just selles olukorras sõlmiti meieni säilinud leping Muwatalli ja Wilusa 
kuninga Alaksandu vahel. Lepe meenutas, et Wilusa oli tunnistanud Hetiidi kuninga 
ülemvõimu juba riigi legendaarse rajaja Labarna valitsusajal ja et Wilusa kuningad, eriti 
Kukkunni, olid alati hetiitidele truuks jäänud. Nüüd kinnitati liitu veel kord ja Alaksandu 
kohustus saatma hetiitidele abivägesid. Võib oletada, et Alaksandu oli Pijamaradu sek-
kumise järel hetiitide toel Wilusas võimule tõstetud (või taastatud) valitseja. Tema nimi 
meenutab kreeka Aleksandrost ja on mõnegi asjatundja meelest kreeka päritolu. Tõsiasi, 
et ka Paris kandis Aleksandrose nime, on andnud alust Alaksandu otseseks seostamiseks 
kangelaspärimusest tuntud Trooja kuningasooga.74

Pijamaradust kuuleme uuesti mõni aeg hiljem Hetiidi kuninga, tõenäoliselt Hattušili 
III (u. 1265–1240) poolt Ahhijawa kuningale saadetud kirjas (nn. Tawagalawa kirjas). 
Sedapuhku oli Pijamaradu tegutsenud liidus Ahhijawa kuninga venna Tawagalawaga ja 
toonud tema juurde Milawandasse Anatoolia kaguosast Lukkast (Lüükiast) suure hulga 
hiljuti Hetiidi kuninga vastu mässu tõstnud mehi (neile lisaks ka hulga vange). Hetiidi 
kuningas oli neid jälitades tunginud Ahhijawa kuningale kuuluvasse Milawandasse, kuid 
ei suutnud takistada Pijamarandu põgenemist koos oma inimsaagiga Ahhijawa kuninga 
valdustesse üle mere. Milawandast saatis Hattušili Ahhijawa kuningale jutuks oleva kirja, 
meenutades kahe valitseja varasemat head läbisaamist (Tawagalawa oli kunagi sõitnud 
ühes kaarikus Hetiidi kuningapojaga) ja kinnitades, et ei taha endale Ahhijawa kuninga-
le kuuluvat Milawandat, kuid nõudis kuritegeliku Pijamarandu ja temaga koos üle mere 
toimetatud meeste väljaandmist. Muu hulgas meenutas Hetiidi kuningas oma Ahhijawa 
ametivennale, et Wilusa (?) küsimuses on omavahel juba kokkuleppele jõutud.75

Umbes samast ajast pärineb üks tekst, mis võib olla Ahhijawa kuninga kiri Hattušili 

71  KUB 23. 11, 12. Vt. H. G. Güterbock, op. cit. (viites 66), lk. 39–41; J. Latacz. Homer und Mykene (viites 35), 
lk. 120–128; S. Heinhold-Krahmer. Zur Gleichsetzung ... (viites 66), lk. 156.

72  Neist sündmustest teatab Manapa-Tarhunda poolt Muwatallile saadetud kiri (KUB 19. 5 + KBo 19. 79), 
milles palus Hetiidi kuningalt kiiret abi. Vt. järgmises viites osundatud kirjandust. 

73  Vt. F. Starke. Troia im Kontext (viites 66), lk. 453; T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 
224–225; S. Heinhold-Krahmer. Zur Gleichsetzung ... (viites 66), lk. 154–155. 

74  Vt. J. Latacz. Troia und Homer (viites 35), lk. 131–147; T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), 
lk. 226–227. Alaksandu nime päritolu kohta vt. P. Högemann, op. cit. (viites 66), lk. 18; J. Latacz. Troia und 
Homer (viites 35), lk. 146. Alaksandu seostamine Kreeka kangelaspärimuse Alexandros-Parisega: M. Wood, 
op. cit. (viites 28), lk. 207; S. Morris, op. cit. (viites 49), lk. 532; M. Wiener, op. cit. (viites 39), lk. 15; vt. ka 
T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 359; skeptilisemalt W. Kullmann. Homer and Historical 
Memory (viites 31), lk. 108. 

75  KUB 14. 8. Vt. F. Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich (viites 66), lk. 214–251; J. Latacz. Troia 
und Homer (viites 35), lk. 152–153; T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 290–292. Wilusa 
mainimist ei saa teksti katkendlikkuse tõttu päris kindlaks pidada.
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III-le. Kiri puudutab vaidlust varem Assuwale (Aasiale? – igal juhul asus Assuwa Anatoolia 
lääneosas) kuulunud saarte pärast, mida mõlemad osapooled lugesid õiguspäraselt endale 
kuuluvaks. Kirja saatja meenutas, et juba tema esiisa Kagamuna sai saared endale, kui 
andis oma tütre Assuwa kuningale naiseks. Kagamuna nime taga on oletamisi nähtud 
Kreeka kangelaspärimusest tuntud Teeba rajajat Kadmost, mis lubaks pidada Achijawa 
kuningat eelkõige Teeba valitsejaks.76 

Kuidas vaidlused Ahhijawa kuninga ja Hattušili III vahel lõppesid, pole teada. Kuid 
Hattušili III järglase Tudhalia IV ajal (u. 1240–1215) oli Milawanda langenud Hetiidi ku-
ninga võimu alla. See ilmneb ühest Hetiidi kuninga, peaaegu kindlasti Tudhalia IV poolt 
anonüümsele Anatoolia lääneosa vasallkuningale saadetud kirjast (nn. Milawata kirjast), 
kus muu hulgas palutakse saata Hetiidi kuningale kirja adressaadi juures viibiv Wilusa 
kuningas Walmu, kes vahepeal oli oma riigis võimult kõrvaldatud ja keda Tudhalia tahab 
nüüd uuesti Wilusa valitsejaks tõsta.77 

Nagu nimetatud tekstidest näha, põrkusid Ahhijava ja Hetiidi kuninga huvid Anatoolia 
lääneosas 13. sajandil e. Kr. mitmel korral ja Hetiidi vasallriigil Wilusal oli neis keerulistes 
vahekordades etendada oma osa. Vähemalt kahel korral pidi Hetiidi kuningas tegelema 
oma ülemvõimu taaskehtestamisega Wilusas, tõstes (või taastades) seal troonile esmalt 
Alaksandu ja umbes ühe inimpõlve jagu hiljem Wilusast minema aetud Walmu. Vähemalt 
korra, enne Alaksandu võimuletõusu, näib Wilusa olevat langenud Ahhijawa kuninga liitla-
se – Pijamaradu – kontrolli alla. Sellisel taustal pole kuigi raske ette kujutada ahhijawalaste 
retke Wilusa vastu, mida võiks hõlpsalt käsitleda Trooja sõja ajaloolise tuumana. Kuid 
Ahhijawa otsest sõjategevust Wilusa vastu pole nimetatud. Seetõttu peame möönma, et 
kuigi hetiidi kirjalikud allikad osutavad, et kreeklaste sõjaretk Anatoolia rannikule võis 13. 
sajandil e. Kr. tõepoolest aset leida, jätavad nad meid sellegipoolest Trooja sõja ajaloolisuse 
küsimuses selge vastuseta – nad ei saa seda kinnitada ega välistada.

Trooja sõja problemaatikaga seondub ka pronksiaegset tsivilisatsiooni raputanud 
“Mererahvaste” tegevus. Hetiidi tekstidest kuuleme kuningas Tudhalia IV järeltulija 
Šuppiluliuma II kahest võidukast merelahingust täpsemalt määratlemata vaenlaste vastu 
Alasia (Küprose) juures, samuti etteheidetest oma vasallile, Süüria rannikul paiknenud 
Ugariti kuningale tolle võimetuse pärast tegutseda vastu “Šikalaiju [rahvale], kes elavad 
paatidel”. Ugariti kuningas omakorda kaebas Alasia valitsejale, et too ei suuda kaitsta maad 
juba laastavate vaenlaste eest, sest tema maavägi on saadetud Hatti (hetiitide) maale ja 
laevad Lukka (Lüükia) juurde Anatoolia lõunarannikul. Vahetult seejärel on nii Hattuša 
kui ka Ugarit vaenujõudude poolt purustatud.78 

Lähemalt kuuleme purustajate kohta Egiptuse tekstidest. Juba natuke enne Hattuša ja 

76  KUB 26. 91. Tegemist on ammu tuntud teksti uustõlgendusega Frank Starke poolt 2003. aastal. Kagamuna 
samastamist Kadmosega, mida pooldavad F. Starke ja J. Latacz (Troia und Homer, viites 35, lk. 282–284; The 
Greek Age of Bronze. Trojan War, viites 35), on jõuliselt vaidlustatud: vt. M. Wiener, op. cit. (viites 39), lk. 16–17. 
Teebal polnud kangelaspärimuse järgi Trooja sõjaga suuremat tegemist. Ta oli, pärimuse järgi, selleks ajaks 
Argose sõdalaste poolt hävitatud, ja kuigi Boiootia maakonna (kus Teeba paiknes) väed osalesid Trooja sõjas 
(Ilias  2. 494–510) ning retk lähtus Boiootias asuvast Aulisest, ei kuulunud boiootlased sõja peategelaste hulka.

77  KUB 19. 55 + 48. 90. Vt. F. Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich (viites 66), lk. 251–266; 
S. Heinhold-Krahmer. Zur Gleichsetzung ... (viites 66), lk. 203–204; T. Bryce. The Kingdom of the Hittites 
(viites 66), lk. 306–308.

78  G. A. Lehmann, op. cit. (viites 24), lk. 225–236; F. Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich (viites 66), 
lk. 334–346; R. Drews. The End of the Bronze Age (viites 24), lk. 3–30; M. Van de Mieroop, op. cit. (viites 
24), lk. 184–184; The Greek Age of Bronze. Sea Peoples (viites 24). Purustuste ja nende võimalike põhjuste 
kohta Kreekas vt. O. Dickinson, op. cit. (viites 58), lk. 24–57; J. Hall. A History of the Archaic Greek World 
ca. 1200–479 BCE, Malden, Oxford, Carltown, 2007, lk. 41–55. Hetiidi riigi languse koha vt. T. Bryce. The 
Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 331–351. 
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Ugariti langust kuulutas vaarao Merneptah (1224–1204), et on purustanud Egiptust lääne 
poolt rünnanud “põhjarahvad”, teiste seas Akajwaša ja Lukka, keda võib hõlpsalt samas-
tada hetiidi tekstidest tuntud Ahhijawa ja Lukka ehk, teisisõnu, kreeklaste ja lüüklastega 
(probleeme tekitab tõik, et Akajwaša mehed olid, teistest põhjarahvastest erinevalt, ümber 
lõigatud, samal ajal kui kreeklaste kohta pole sellest kombest ühelgi ajalooperioodil midagi 
kuulda).79 Ramses III (118 1152) dokumendid (raidkirjad Medinet Habu hauatemplis ja 
tema järeltulija Ramses IV võimuletõusu ajal kirjutatud “Harrise papüüros”) räägivad 
aga vaarao poolt purustatud suurest “mererahvaste” rünnakust Aasia suunalt. Need oma 
saartel kogunenud rahvad olid selleks ajaks juba hävitanud muude maade seas Hatti ja 
Alasia (Hetiidi riigi ja Küprose), koondasid oma jõude Amurrus (Süürias), kuid löödi 
nüüd Ramsese poolt nii maa- kui ka merelahingus otsustavalt puruks. Nii vähemalt soovis 
seda igavikustada Ramses III. Tema poolt üles loetud “mererahvaste” hulgas figureerisid 
Peleset (tõenäoliselt piibli vilistid), Šekeleš (tõenäoliselt “paatidel elavad” šikalaiju Hetiidi 
kuninga kirjast), aga ka Tjekker ja Denjen.80 Neist viimast on varasemate Egiptuse tekstide 
järgi põhjust pidada kreeklasteks (Danaioi, nagu kangelaseepika muistseid helleneid sageli 
nimetas).81 Tjekker taga on aga nähtud kangelaspärimuse järgi Trooja sõja järel Küprosele 
asunud Teukrose järeltulijaid teukreid (Teukroi).82 

Toodud andmed osutavad, et 13.–12. sajandi vahetusest peale Vahemere idaosi rün-
nanud “mererahvaste” hulgas oli tõenäoliselt ka Egeuse piirkonna (Denjen, võib-olla 
Akajwaša ja Tjeker) ning Anatoolia läänepoolsete osade (Lukka) asukaid. Kui meenutada, 
et Trooja VIIa hävitati umbes samaaegselt muude purustustega Egeusel ja Anatoolias, 
seega natuke varem “mererahvaste” jõudmisest Ramses III aegse Egiptuse piiridele, ja 
et kreeka kangelaspärimuse järgi viisid Trooja langusele järgnenud rännakud mõnegi 
kangelase Vahemere idaossa, Menelaose koos Helenaga Egiptuseni välja, siis pole raske 
tõlgendada kangelaspärimust legendaarse kajastusena Trooja purustamisele järgnenud 
reaalsetest migratsioonidest Vahemerel.83

Lahendused

Eelöeldu viib meid paratamatult üsna agnostilistele järeldustele. Arheoloogia kinnitab 
ühelt poolt, et linn, mida hilisemad kreeklased pidasid oma muistsete kangelaste poolt 
purustatud Troojaks, oli hilisel pronksiajal tõepoolest nimetamisväärt keskus ja sai sel pe-
rioodil ka neljal korral tõsiselt kannatada (Trooja VIh XIII sajandi algupoolel, Trooja VIIa 
XII sajandi algul, Trooja VIIb1 XII sajandi lõpul ja Trooja VIIb2 XI sajandi lõpupoolel e. 
Kr.), neist kolmel korral tulekahju läbi. Teisalt aga ei sobi ükski neist purustusekihtidest 
hästi pärimusega Trooja sõjast. Pronksiaegsed tekstid osutavad küll, et juba pronksiajal 
kandis hiljem Trooja ja Iliosena tuntud linn tõenäoliselt Iliose (Wilusa) nime ja et ta tekitas 
aeg-ajalt probleeme kreeklaste ning hetiitide vahelistes suhetes, kuid kreeklaste sõjaretkest 

79  R. D. Barnett, op. cit. (viites 24), lk. 366–369; G. A. Lehmann, op. cit. (viites 24), lk. 50–56; R. Drews. The 
End of the Bronze Age (viites 24), lk. 48–50; The Greek Age of Bronze. Sea Peoples (viites 24). 

80  R. D. Barnett, op. cit. (viites 24), lk. 371jj.; G. A. Lehmann, op. cit. (viites 24), lk. 20–25; R. Drews. The End 
of the Bronze Age (viites 24), lk. 50–53; M. Van de Mieroop, op. cit. (viites 24), lk. 184–185; The Greek Age 
of Bronze. Sea Peoples (viites 24).

81  Kreeklaste kohta varasemates Egiptuse allikates vaata G. A. Lehmann, op. cit (viites 24). lk. 8–12; J. Latacz. 
Troia und Homer (viites 35), lk. 157–162. 

82  G. A. Lehmann, op. cit. (viites 24), lk. 34–35; R. D. Barnett, op. cit. (viites 24), lk. 376; The Greek Age of 
Bronze. Sea Peoples (viites 24).

83  Nii näiteks Subbings, op. cit. (viites 23), lk. 353–358.
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Iliose vastu neis tekstides juttu ei ole. Kangelaspärimuse osas peame tõdema, et kuigi see 
tõenäoliselt lähtus mingist ajaloolisest sündmusest, tegi ta enne kirjalikeks eeposteks vor-
mimist läbi sedavõrd pika arengu, et lugude ajalooline tuum võis tundmatuseni moonduda. 
Seega peame tunnistama, et Trooja sõja ajaloolisust, kui pidada selle all silmas pronksi-
aegse Iliose vallutamist kreeklaste väe poolt, pole võimalik ei kinnitada ega kummutada. 
Igaühel on voli uskuda, kumba soovib. Uskujad leiavad vähesegi fantaasia korral arheoloo-
giast ja hetiidi tekstidest hõlpsalt neile sobiva konteksti, uskumatutele aga pakub teadmine 
suulise pärimuse muutuvusest ja arheoloogilise tõendusmaterjali ning kaasaegsete kirjalike 
teadete ebamäärasusest piisavalt argumente, et põhjendada skeptilist hoiakut. 

Nagu eespool öeldud, peavad skeptikud Trooja sõda Hisarliki varemeist inspireeritud 
väljamõeldiseks või vähemalt liialduseks, mille põhjal ajaloolist tõde rekonstrueerida oleks 
naiivne. Mitmed neist on arvanud, et erinevate Kreeka piirkondade kangelaspärimus 
seostati Väike-Aasia rannikule ja lähedasele Lesbose saarele asunud aioollaste laulikute 
poolt Trooja ja selle ümbruskonnaga. Seejuures on eriti rõhutatud kangelastraditsiooni 
pärinemist Põhja-Kreeka maakonnast Tessaaliast. Ühelt poolt räägiti siin hilisemal ajal 
sama aioolia murret, mida Väike-Aasia läänerannikulgi, mistõttu võib kõnealust ala pidada 
aioolia rände lähtekohaks. Teisalt võib leida märke, mis viitavad Achilleusele ja tema isale 
Peleusele kui eeskätt Tessaalia kangelastele. Seetõttu pole raske põhjendada väidet, et 
algselt Tessaaliaga seondunud pärimus viidi emigrantide poolt Väike-Aasiasse ja omandas 
seejärel sealsete laulikute vahendusel tõeliselt panhellenlikud mõõtmed.84 Lugu Trooja 
sõjast on sellise seisukoha järgi aioolia laulikute poeetiline fiktsioon.

Osa uurijaid on läinud veelgi kaugemale, oletades, et pärimus, mis Trooja varemetega 
seostati, jutustas algselt mõnda teise kohta suunatud retkest.85 Nii arendas saksa õpetlane 
Ernst Meyer edasi seisukohta Troojaga seostatud lugude Tessaalia päritolust ja uskus end 
tuvastavat algversiooni, mille kohaselt troojalased, kelle vastu retkele mindi, elasid kus-
kil Kesk-Loode-Kreekas (Spercheiose jõe ülemjooksul).86 Cambridge´i ajaloolane Rhys 
Carpenter aga arvas, et algne versioon võis rääkida pigem sõjaretkest Egiptuse vastu, ka-
jastades kreeklaste osalemist mererahvaste rünnakutes idamaadesse. Ta pidas võimalikuks, 
et see motiiv sulas pärimuses ühte mälestusega aioollaste asumisest Väike-Aasia lääneran-
nikule, kust aeti ära sealsed põlisasukad (kellest pärimus rääkis kui troojalastest). Nende 
kahe pärimusmotiivi sulam seostati Trooja ümbruse maastiku kui sõja fiktiivse tallermaaga 
(Carpenteri meelest kirjeldas Homeros Troojana Bırnabaşıt, mitte Hisarliki).87 Enamik 
sõja ajaloolisuses kahtlejaid siiski hoidub sellistest spekulatsioonidest, piirdudes lihtsalt 
tõdemusega, et kriitiline meel ja terve mõistus sunnivad sõjamüüti pigem umbusaldama 
kui tõsiselt võtma.88 Hisarliki varemed ei saa nende meelest müüdi tõelevastavust kuidagi 

84  Seisukohta kangelastraditsiooni Tessaalia algupärast põhjendati juba 19.–20. sajandi vahetusel: E. Bethe. 
Homer und die Heldensage (viites 18); idem, Die Sage vom troischen Kriege III, Homer: Dichtung und 
Sage. Leipzig, Berlin, 1927, eriti lk. 66–83, 161–168; P. Cauer. Grundlagen der Homerkritik. Leipzig, 1909, 
lk. 191–237. Hiljem on sarnast seisukohta jõuliselt arendanud R. Drews. Argos and Argives in the Iliad. 
– Classical Philology 74, 1979, lk. 111–135. Vt. ka H. W. Signor. Nine against Troy. On epic phalanges, 
promachoi, and an old structure in the story of the Iliad. – Mnemosyne 44, 1991, lk. 57–61; D. Fehling, op. 
cit. (viites 31), lk. 52–54; D. Hertel. Troia (viites 41), 105–117.

85  Radikaalsel kujul esindab sellist mõttesuunda F. Vinci, op. cit. (viites 1), kelle arvates on kreeklaste Skan-
dinaavia päritolu esivanemad toonud endaga lõunasse kaasa ja mugandanud sealsesse konteksti algselt 
Läänemere-äärsest sõjast jutustanud loo.

86  E. Meyer, op. cit. (viites 31).
87  R. Carpenter, op. cit. (viites 59), lk. 60–67. 
88  Tasakaalukalt agnostilist vaatekohta esindab näiteks K. A. Raaflaub, op. cit. (viites 59), selgemalt skeptilist 

A. Giovannini. La guerre de Troie entre la mythe et histoire. – Ktema 20. 1995, lk. 139–176. Vt. ka kirjandust 
viites 31.
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89  E. D. T. Vermeule. “Priams Castle Blazing”. A thousand Years of Trojan Memories. – Troy and the Trojan War 
(viites 28), lk. 77–92 on Homerose eepostes leiduvate oletatavalt varasemast Mükeene perioodist pärit joonte 
põhjal arvanud, et pärimuses kajastub 15. sajandi kreeklaste retk. S. Morris, op. cit. (viites 46) on minoilisest 
Thera asulast leitud freskodele, eriti nn. laevasõidufreskole tuginedes oletanud linnade vallutamisest laulva 
pronksiaegse eepilise poeesia olemasolu ja väitnud, et Trooja pärimuses võivad kajastuda mitmed varasema 
Mükeene perioodi kreeklaste retked Anatoolia rannikule.

90  S. Hood. The Bronze Age context of Homer. – The Ages of Homer (viites 49), lk. 25–32 dateerib Trooja 
sõja hilisemasse, 12. sajandisse e. Kr. 12. sajandi võimaliku olulisuse kohta pronksiaega kajastavate 
pärimuste vormumisel vt. näiteks J. Maran. Coming to Term with the Past: Ideology and Power in 
Late Helladic IIIC. – Ancient Greece: From the Mycenaean palaces ... (viites 64), lk. 143–144; vt. ka 
S. Deger-Jalkotzy. Die erforschung des Zusammenbruchs der sogenannten mykenischen Kultur und der 
sogenannten dunkeln Jahrhunderte. – Zweihundert Jahre Homer-Forschung (Hrsg. J. Latacz). Stuttgart, 
Leipzig, 1991, lk. 147–149. B. Eder. Antike und moderne Mythenbildung: Der Troianische Krieg und 
die historische Überlieferung. – Griechische Archaik. Innere Entwicklungen – Externe Impulse (Hrsg. 
R. Rollingen, Ch. Ulf). Berlin, 2004, lk. 118 dateerib Trooja loo ajaloolise tuuma umbmääraselt 10.–9. 
sajandisse e. Kr.

91  W. Gauer. Überlegungen zum Mythos vom Krieg um Troia und zur Heimat Homers. – Gymnasium 103, 
1996, lk. 519–521. Ühel või teisel viisil on Trooja sõja lugu aioolia rändega seostanud teisedki, näiteks R. 
Carpenter, op. cit., lk. 64–66; W. Kullmann. Homer and Historical Memory (viites 31), 103. 

92  F. Schachermeyr. Die griechische Rückerinnerungen ... (viites 28), lk. 36–37; op. cit. (viites 28); D. Easton. Has 
the Trojan War Been Found? (viites 28), lk. 195; M. J. Mellink. Postscript (viites 28), lk. 99–100; M. Siebert, 
op. cit. (viites 39), lk. 178–183; T. Bryce. Letters of the the ancient Near East. The Royal Correspondence of 
the Late Bronze Age. London, New York, 2003, lk. 207–208; vt. ka idem, The Kingdom of the Hittites (viites 
66), lk. 365–367; R. Castleden, op. cit. (viites 1).

kinnitada, nagu ei tõesta midagi ka Wilusa samastamine Hisarlikiga (mida osa uurijaid 
jätkuvalt umbusaldab).

Skeptikute hulka võib tingimisi liigitada needki, kes küll usuvad, et pärimus kajastab 
kreeklaste reaalset retke Hisarliki kindluse vastu, kuid arvavad, et see ei toimunud mitte 
Mükeene tsivilisatsiooni lõppfaasis, nagu rääkis kangelaspärimus, vaid sellest varem või hil-
jem. Nii on otsitud sõjale ajaloolist tausta Mükeene perioodi varasemast järgust – 15. ja 14. 
sajandist.89 Teisalt on pärimust seostatud 12.–11. sajandil e. Kr. kahes tulekahjus langenud 
Trooja VIIb-ga. Kreeklaste organiseeritud ühisretkest saab selle langusajastu kontekstis 
vaevalt juttu olla. See-eest võis kõnealune periood olla väga oluline kangelaspärimuse 
formeerumise seisukohalt: kuna äsjane kõrgaeg oli ühelt poolt päästmatult kadumas ja 
teisalt veel värskelt meeles, võisid just nüüd võtta ilmet hiilgeajast ja selle hukust jutustavad 
lood ning laulud.90 Konkreetsemalt saab Trooja VIIb2 hävingut seostada kreeklaste (antud 
juhul aioollaste) rändega Egeuse läänekaldalt mere idarannikule.91 Kangelaspärimusega 
see küll ei sobi, sest Aioolia-rännak, mis selle seisukoha järgi langeb kokku Trooja sõjaga, 
oli pärimuses omaette sündmus paar-kolm põlve pärast Trooja sõda. Kuid teadupoolest 
võib suuline pärimus erinevaid ajaloosündmusi kunstlikult ühte liita.

Usaldajate leer jaguneb jätkuvalt laias laastus kaheks, vastavalt sellele, kas sõda seos-
tatakse Dörpfeldi poolt esile tõstetud Trooja VI-ga (detailsema stratifikatsiooni järgi VIh) 
või Blegeni soosiku VIIa-ga. 

Näib, et Trooja VIh on viimasel ajal pooldajaid juurde võitnud.92 Selle populaarsus 
põhineb vaieldamatul tõsiasjal, et ta hävis Mükeene tsivilisatsiooni kõrgajal (13. sajandi 
esimesel poolel e. Kr.) ja sobib seega kreeklaste suure ühisretke sihtpunktiks kronoloogi-
liselt kõige paremini. Teisalt saab seda suhteliselt hästi seostada ka hetiidi allikatega, sest 
toimus tõenäoliselt samaaegselt Pijamaradu ja Alaksanduga. Alaksandut, kes mäletata-
vasti Pijamaradu sekkumise järel Hetiidi vägede toel Wilusa troonile tõsteti ja võis olla 
sealt eelnevalt minema kihutatud, võib nime põhjal samastada Parisega (Aleksandrosega), 
Pijamaradus on aga nähtud koguni Achilleuse prototüüpi – Ahhilleus rüüstas Homerose 
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järgi Lesbose saart ja Pijamaradu korraldas retke Lapzale (tõenäoliselt samuti Lesbo-
sele).93 Blegeni seisukohta, mille kohaselt Trooja VIh hävis maavärinas, ei pea paljud 
siduvaks, sest pärimuse järgi tegid kreeklased Trooja maatasa ning arheoloogia põhjal 
pole inimkäte ja loodusjõudude lammutustööd alati lihtne eristada. Pealegi võib abi lei-
da loost Trooja hobuse kohta, tõlgendades seda näiteks müüripurustaja metafoorina.94 
Veel teravmeelsema tõlgenduse pakkus välja Austria ajaloolane Fritz Schachermeyr, kes 
nägi Trooja hobuses maavärina võrdkuju.95 Oli ju hobune kreeklaste uskumist mööda 
Poseidoni lemmikloom ja Poseidon omakorda maad väristav jumal. Võib-olla peidab ho-
buselugu endas tõsiasja, et kreeka vägi suutis Troojast jagu saada alles siis, kui Poseidon 
maavärinaga neile appi tuli?

Umbes 1200 aastat e. Kr. või pisut hiljem põletatud Trooja VIIa pooldajad peavad 
ühitama kreeklaste sõjakäigu samal ajal Egeust, Anatooliat ja idapoolseid Vahemere maid 
tabanud purustustelainega. See võib tekitada probleeme küll kreeklaste suure ühisretke 
postuleerimisel (sest kuidas said kreeklased kokku hiigelväe ajal, mil nende endi kindlused 
rünnakute all langesid?), kuid sobib see-eest hästi pärimusega kangelaste sõjajärgsetest 
rännakutest, eriti Menelaose, Mopsose ja Teukrose retkedest ida suunas, mida saab hõlp-
salt siduda mererahvaste rünnakutega Vahemere idaosas. Ka Trooja sõja ning kangelas-
maailma allakäigu alguse seostamine pärimuses näib seeläbi kinnitust saavat. Pole raske 
ette kujutada konfliktidelainet, mis sai alguse Egeuselt ja rullus kõikjal hävingut toova 
ahelreaktsioonina ida poole. Trooja sõjas võiks sel juhul näha kõnealuse ahelreaktsiooni 
ühte vallandajat või vähemalt esimest ilmingut. Samas võib sõda tõlgendada ka kreeklaste 
meeleheitliku ja lõppkokkuvõttes edutu katsena tugevdada oma vahepeal hetiitidele loo-
vutatud positsioone Anatoolia läänerannikul (meenutame, et Hattušili III ajal Ahhijawa 
kuningale kuulunud Milawanda oli Tudhalia IV ajal langenud hetiitide kätte).96 Peale 
selle lubab VIIa kihistuse samastamine Trooja sõjas purustatud linnaga hõlpsalt ühitada 
kangelaspärimusega ka varasema VIh hävingut, seostades viimast Heraklese rünnakuga 
Trooja vastu üks-kaks põlve enne linna lõplikku hävitamist kreeklaste ühisväe poolt. Nii 
oleks meil kaks järjestikust Trooja sõda nagu kangelaslugudeski: esimene, mis jäi ajaloo-
lisse mällu Heraklese vägitööna (VIh), ja teine, mida mäletati kui Agamemnoni juhitud 
ühisretke (VIIa).97

Mõned pärimuse põhimõttelised usaldajad jätavad küsimuse selle seostamisest konk-
reetsete kultuurkihtidega lahtiseks või peavad tõenäoliseks, et Trooja sõja lugu sulatas ühte 

93  Trooja VIh purustamise võimalikku seostamist hetiidi tekstidest tuntud sündmustega vt. M. Wood, op. cit. 
(viites 28), lk. 205–209; T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 359–367. Alaksandu-Aleksandrose 
samastamise hohta vt. viites 74. Pijamaradu kui Achilleus: vt. Bryce, op. cit. (viites 28), lk. 208. Peale selle 
on Pijamaradut oletamisi samastatud ka Priamosega: S. Morris, op. cit. (viites 49), lk. 532. Achilleuse retk 
Lesbosele: Ilias 9. 128–130.

94  M. Wood, op. cit. (viites 28), lk. 230. Trooja hobust peeti müüripurustaja võrdkujuks juba antiikajal: Pausanias 
1. 23. 8; Plinius, Naturalis Historia 7. 202.

95  F. Schachermeyr. Die griechische Rückerinnerungen ... (viites 28), lk. 36–37.
96  D. L. Page, op. cit. (viites 23), lk. 71–74, 97–117; G. E. Mylonas, op. cit. (viites 23), lk. 352–378; F. N. Stubbings, 

op. cit. (viites 23), lk. 342–358; A. Krawczuk, op. cit. (viites 23); G. Kehnscherper, op.cit. (viites 23), lk. 127–130; 
S. Hiller, op. cit. (viites 26), lk. 146–149; B. Strauss, op. cit. (viites 39); N. Oettinger, op. cit. (viites 6). 
VIIa kihistusega seostab sõda ka omal ajal laineid löönud Eberhard Zagger (Ein neuer Kampf um Troia. 
Archäologie in der Krise. München, 1994, lk. 214–249), kujutades Trooja sõda osana kogu Vahemere idaosa 
haaranud “maailmasõjast” ja nähes Troojas ning selle languses prototüüpi Platoni poolt nimetatud Atlantise 
hävingule (lk. 281–289; idem, Atlantis – eine Legende wird entziffert. München, 1992; idem, Plato’s Atlantis 
Account: A Distorted Recollection of the Trojan War. – Oxford Journal of Archaeology 18, 1993, lk. 77–87. 
Ettevaatlikult on VIIa-d pooldanud ka Korfmann ja Latacz (M. Korfmann. Was There a Trojan War? (viites 
38); M. Korfmann, J. Latacz, J. D. Hawkins. Was There a Trojan War? – Archaeology 57, 2004, lk. 39).

97  S. Hiller, op. cit. (viites 26), lk. 147–149; E. Zagger, op. cit. (viites 96), lk. 193–197. 
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98  J. Latacz. Troia und Mykene (viites 35), lk. 333 jätab küsimuse lahtiseks, S. Hiller, op. cit (viites 26). ja 
T. Bryce. The Kingdom of the Hittites (viites 66), lk. 367–371 rõhutavad erinevate sündmuste kajastumist 
pärimuses.

99  Penthilidai suguvõsa Mytilenes Lesbosel tuletas end Agamemnoni poja Orestese pojast Penthilosest (Strabon 
13. 1. 3; Aristoteles, Politika 1311b). Peale selle seostus Agamemnoni vanavanaisa Tantalos Sipylose ja 
Ida mägedega Väike-Aasias (Aischylos ap. Strabon 12. 8. 21; Apollodoros 3. 5. 6), ja tolle poja Pelopsiga 
(Agamemnoni vanaisaga) seotud pärimus, millel suur rituaalne tähendus Olümpias (vt. W. Burkert. Homo 
Necans, viites 52, lk. 93–103), omas teiselt poolt samuti seoseid Lesbose saarega (vt. C. Robert. op. cit., 
viites 6, lk. 208–209; M. L. West. The Hesiodic Catalogue of Women. Oxford, 1985, lk. 157–158). Tantalose 
ja Agamemnoni suguvõsa lugu võib seetõttu näha kui Väike-Aasiast ja Lesboselt lähtuvat traditsiooni, mis 
sidus Väike-Aasia rannikualad Peloponnesose suurte keskuste Olümpia ja Mükeenega.

100  Spartas austati Zeus Agamemnonit, tema naist Klytaimnestrat ja Troojast sõjasaaagina kaasa toodud 
Kassandrat (S. Wide. Lakonische Kulte. Leipzig, 1893, lk. 333–339; M. Kõiv. Ancient Tradition ..., viites 9, 
lk. 141–142). Mükeenes näidati Agamemnoni ja temaga koos tapetud kaaslaste, samuti tema isa Atreuse ja 
naise Klytaimnestra ning tolle armukese Aigisthose haudu (Pausanias 2. 16. 6–7), ja linna lähedal paiknes 
tõenäoliselt Agamemnoni pühamu (M. Kõiv. Ancient Tradition, viites 9, lk. 50). Kuna kõige kindlamalt 
seondus Mükeenega linna müütiline rajaja Perseus ja tolle järglaskond, siis ei või välistada võimalust, et 
Agamemnoni suguvõsa seostamine Mükeenega oli suhteliselt hilisem ja ajendatud kangelaseepika populaar-
susest arhailisel perioodil, 8.–6. sajandil e. Kr. (M. L. West. The Hesiodic Catalogue ..., viites 99, lk. 158–159; 
M. Kõiv, op. cit., lk. 324–333). Kuid vt. ka F. Schachermeyr. Die griechische Rückerinnerungen (viites 28), 
lk. 106–117, kus Agamemnoni ja tema suguvõsaga seonduvat pärimust on vaadeldud otsese kajastusena 
pronksiaegses Mükeenes valitsenud dünastiast.

101  Helena kohta vt. allikaid viites 53. Tema pühamus Therapnes – nn. Menelaionis – austati kangelannat koos 
Menelaosega (Pausanias 3.19. 9) juba hiljemalt alates 7. sajandist e. Kr. (Alkman fr. 7 Page; arheoloogilise 
tõendusmaterjali kohta kultuse algusest Menelaionis vt. M. Kõiv. Ancient Tradition ..., viites 9, lk. 65). 
Helena Sparta tausta kohta vt. eriti E. Bethe, Die Sage ... (viites 84), lk. 94–106.

mälestuse mitmest erinevatel aegadel linna pärast peetud relvakonfliktist, mis toimusid 
erinevatel ajaoludel ja võisid lõppeda eri tulemustega.98 Selline lahendus on oma ettevaat-
likkuses kindlasti mõistlik. Ühelt poolt toetub ta üldistele tõdemustele, et kangelaslaulu 
traditsioon lähtub reeglina mõnest ajaloolisest sündmusest ja et Trooja sõja puhul annavad 
nii arheoloogia kui ka kaasaegsed kirjalikud allikad pärimusele üldjoontes sobiva tausta, 
teisalt aga väldib toetumist mitmetitõlgendatavatele ja katkendlikult tuntud arheoloogi-
listele ning ajaloolistele üksikasjadele, mille hõlbus vaidlustamine ähvardaks põhimõtte-
list pooltargumenti nõrgestada. Seetõttu piirdutakse tõdemusega, et Trooja sõja lool oli 
tõenäoliselt ajalooline tuum, kuid selle täpsemat ajaloolist ja arheoloogilist konteksti pole 
me pädevad tuvastama.

Probleemile lahenduse otsimisel tuleb alati silmas pidada, et Trooja sõda on meile 
tuntud kreeka müüdi, mitte arheoloogia või hetiidi tekstide põhjal. Sellest saab rääkida 
eeskätt müüdile toetudes. Kõik muu annab ainult tausta, mis ei suuda müüdi võimalikku 
ajaloolist tuuma otsustavalt ei kinnitada ega kummutada. Müüdi puhul jääb aga ka kõige 
skeptilisema suhtumise korral küsimus: miks seostus see just Troojaga? Kui oletada, et 
Trooja varemete lähedusse asunud aioollased mõtlesid võimsate müürirusude ajel välja 
oma loo selle purustamisest, tuleb vastata ka küsimusele, mis sundis ülejäänud kreeklasi 
seda väljamõeldist üksmeelselt omaks võtma. Igas Kreeka piirkonnas olid omad tradit-
sioonid, mille mugandamist (või koguni asendamist) aioolia laulikute väljamõeldud looga 
pole lihtne seletada. On tõsi, et osa loo peategelastest seostub aioollaste traditsioonidega. 
Achilleuse oletatavast Tessaalia päritolust oli juba juttu. Vähemalt üks Lesbose hilisem 
ülikusuguvõsa luges oma esiisaks Agamemnonit, mis lubab sedagi kangelast seostada 
aioolia pärimuskompleksiga.99 Sarnaseid näiteid leiab teisigi. Kuid Agamemnonit austati 
kultuslikult ka Mükeenes ja Spartas,100 enamik sõja kangelasi oli aga juurdunud mujal 
ega omanud aioollaste aladega Trooja ümbruskonnas või Tessaalias suuremat seost. Nii 
austati Helenat ja Menelaost eelkõige Spartas,101 Odysseus oli kindlalt seotud Ithaka 



Tuna  1/2009 27

saarega Kreeka läänerannikul, kus juba 9. sajandil e. Kr. näib olevat alguse saanud tema 
kultus,102 ja tema naine Penelope seostus Arkaadia maakonnaga Lõuna-Kreekas.103 Aias 
pärines Salamise saarelt Ateena lähedal ja Diomedes seondus Mükeene-lähedase Argose 
traditsioonidega.104 Kui oletada, et aioolia laulikud koondasid kogu selle eri piirkondadest 
pärit kangelastekogumi oma naabrusesse ja mõtlesid välja loo seletamaks nende külje 
all paiknenud kindluse purustamist, jääb arusaamatuks, mis tagas sellele kohalikule 
fiktsioonile kõikehõlmava menu. Mida oli teistel kreeklastel asja Trooja varemetega, 
juhul kui nende oma pärimused kõnelesid kangelaste sootuks teistest tegudest? Seetõttu 
tuleks arvata, et Trooja sõda mängis teatavat rolli ka neis traditsioonides, mis pärandusid 
väljaspool aioollaste asualasid ega saanud olla ajendatud Hisarliki varemetest. See aga 
sunnib otsima pärimusele üldisemat alust, mida on lihtsaim seletada oletusega, et Troo-
ja lugu lähtus, nagu teistegi rahvaste traditsioonid, reaalsest ajaloosündmusest. Ja see 
sündmus pidi olema piisavalt oluline kinnistumaks Kreeka erinevate paikade ajaloolises 
mälus. Mükeene tsivilisatsiooni langusele järgnenud migratsioonid võisid sellest räägitud 
lugude laiale levikule muidugi kaasa aidata, ja tõenäoliselt vormisid Väike-Aasia ran-
nikualade laulikud need omakorda terviklikuks müüdisüžeeks, kuid seda müüti poleks 
laiemalt omaks võetud, kui ta poleks haakunud sellega, mis kajastus teistegi piirkondade 
traditsioonides. 

Algsündmuse eeldatav olulisus, mis seletaks tema püsimist eri piirkondade ajaloolises 
mälus, sunnib teda seostama murranguajajärguga, sest tuleks arvata, et järgnevate põlvede 
pärimuses kinnistusid eeskätt tulevikku vormivad dramaatilised sündmused. Pole juhuslik, 
et germaani kangelaspärimuse juured peituvad just keskaegsele Euroopale aluse pannud 
rahvasterändamise ajas. Egeuse ja Kreeka puhul tõi murrangu umbes 1200 aastat e. Kr. 
vallandunud katastroofiahel ja oleks kummaline, kui see pronksiaegse tsivilisatsiooni 
langusele viinud sündmustik poleks pärimuses mingit kajastust leidnud. Varasemast ajast 
jutustavaid lugusid pidid need sündmused aga kas hägustama või koguni mälust kustu-
tama. Seetõttu näib mulle 12. eelkristliku sajandi alguse murrangusündmuste konteksti 
kuuluv Trooja VIIa purustamine traditsioonile alust paneva sündmusena tõenäolisem kui 
varasem ja suurema stabiilsuse perioodi jääv Trooja VIh häving, ükskõik mis seda ka ei 
põhjustanud. 

Siia juurde veel paar tähelepanekut. Mükeene tsivilisatsiooni langus kajastub ar-
vatavasti ka lugudes Heraklese järglaste ja doorlaste sissetungist Peloponnesose pool-
saarele.105 Kõnealune sissetung ilmneb pärimuses aga kui viimane järk Trooja sõjaga 
alguse saanud kangelasmaailma allakäigus. Arheoloogia põhjal teame, et pronksiaegse 
tsivilisatsiooni langus kestis, koos vahepealse lühema tasakaaluperioodiga, kogu 12. 
sajandi e. Kr.,106 mistõttu näib igati sobiv paigutada Trooja sõda langusajastu algusesse 
(ja seostada Trooja VIIa-ga), doorlaste sissetungi lugu aga vaadata kui langusaja lõpu 

102  Nn. Tripoodide koopas Polise lahe ääres: vt. C. Morgan. Corinth, the Corinthian Gulf in the Western Greece 
During the Eighth Century BC. – Annual of British School at Athens 83, 1988, lk. 315–316; J. V. Luce, op. 
cit. (viites 14) lk. 224–227.

103  E. Bethe. Die Sage ... (viites 84), lk. 171–173.
104  Aiase kohta vt. F. Schachermeyr. Die griechische Rückerinnerungen ... (viites 28), lk. 278–280. Diomedese 

kohta: E. Bethe. Die Sage ... (viites 84), lk. 106–110.
105  Paljud peavad sedagi pärimust fiktsiooniks: vt. näiteks K. J. Beloch. Griechische Geschichte I 2. Strassburg, 

1913, lk. 76–96; F. Prinz, op. cit. (viites 6) lk. 206–313; R. Osborne. Greece in the Making, 1200–479 BC. 
London, New York, 1996, lk. 32–37; J. Hall. Ethnicity and Identity in Greek Antiquity. Cambridge, 1997, 
eriti lk. 56–65; mõneti ettevaatlikumalt: idem, A History ... (viites 78), lk. 43–51. Vt. ka F. Schachermeyr. Die 
griechsche Rückerinnerungen ... (viites 28), lk. 341–349. Pärimuse ajaloolise tuuma kaitseks vt. I. Malkin. 
Myth and Territory in the Spartan Mediterranean. Cambridge, New York, Melbourne, 1994, lk. 15–45.

106  O. Dickinson, op. cit. (viites 58), lk. 58–78.
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kajastust. Kellel kangelaspärimuse kronoloogiasse rohkem usku, leiab niisugusele 
korrelatsioonile kinnitust ka pärimuses kahest inimpõlvest, mis Trooja sõda doorlaste 
sissetungist lahutas. Lugusid kreeka kangelaste rännakutest idamaadesse Trooja sõja 
järel saab, nagu juba korduvalt öeldud, hõlpsalt seostada Trooja VIIa hävingule vahetult 
järgnenud “mererahvaste” sõjaretkedega. 

Nagu näha, kaldun ma uskuma, et Trooja-lool oli mingi ajalooline tuum ja et seda võiks 
otsida eelkõige Mükeene tsivilisatsiooni languse kontekstist. Selline tõdemus ei tee aga veel 
võimalikuks sündmuste täpsemat rekonstruktsiooni. Nibelungide saaga kohta teada olev 
peaks selle vastu hoiatama. Ei saa muidugi välistada, et mõne Trooja sõja kangelase nimi 
tuleneb ühelt või teiselt pronksiaja lõpu reaalselt tegelaselt, ent isegi kui see nii on, ei või 
kinnitada, et kõigil neil ka tegelikult Trooja vallutamisega midagi tegemist oli. Sündmuste 
täpsem iseloom, nagu ka Trooja ründamise motiivid ja ründajate lähem identiteet (kas neid 
juhtis Mükeene kuningas või mitte) jäävad paratamatult saladuseks. Trooja legend võib 
küll lähtuda reaalsest sündmusest, kuid sõda sellisena, nagu me seda pärimusest teame, 
on müüt, mitte ajalugu.
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