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ПОМОР ОД КУГЕ У АХАЈСКОМ 

ТАБОРУ – НАЗИРЕ ЛИ СЕ ТО 

КРАЈ ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ 

РАТА? 

 

Након дужег затишја, ситауција на     

ахaјско-тројанском ратишту се   

драстично мења. Ахајски јунаци    

падају „као муњама покошени“. Муње     

су, како наш извор наводи, у овом       

случају стреле бога Аполона које     

свуда сеју смрт. Слике хаоса и ужаса       

видљиве су на сваком кораку, јер      

Аполонове стреле непогрешиво   

погађају своје циљеве и немогуће је      

сакрити се и побећи. Лешинари     

круже над табором и развалче тела      

ахајских јунака. Да ли ће Калхант по       

први пут погрешити? 

Вођени најновијим дешавањима   

покушали смо да ступимо у контакт са       

Аполоном лично. Није одговорио на     

наш захтев, али нам се уместо њега       

обратио његов свештеник Хрис. Како     

је навео, разлог за Аполонову срџбу,      

који иначе подржава Тројанце, је     

Хрисова молба да казни првенствено     

Агамемнона, а затим и све Ахајце, јер       

је одбио да му врати ћерку Хрисејиду.       

У жељи да врати своју кћер, Хрис је        

лично са даровима отишао до     

Агамемнона и понизно га молио да      

услиши његову молбу. Агамемнон га     

је дрско одбио и запретио му да се не         

враћа или му следи смрт. Уплашен за       

свој живот, Хрис се повионовао     

наредби, али се није помирио са      

судбином. Замолио је Аполона за     

помоћ, а Аполонов одговор је помор      

Ахајаца. 

Да ли је ово пресудан тренутак у       

десетогодишњем рату? Има ли спаса     

Ахајцима и да ли је Калхант      

погрешно передвидео исход рата?    

Чини се да ћемо морати да сачекамо       

на ове одговоре. 

 

Филип Петровић 
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КРИЗА СЕ НАСТАВЉА 

СВАЂА ИЗМЕЂУ АХИЛА И 

АГАМЕМЕМНОНА 

Нема краја Ахајским мукама! Ахил и      

Агамемнон у свађи. Зашто су     

савезници постали непријатељи? 

Како наш извор наводи, помор     

Ахајаца навео је Ахила да савет      

потржи од пророка Калханта, који     

саветује да Агамемном врати    

Хрисејиду. На јуче одржаном сабору     

Ахајаца, на Ахилов захтев, Калхант је,      

уз Ахилову подршку, вести саопштио     

Агамамнону. Међутим, Агамемнон се    

побунио. Оптужио је Калханта да     

доноси само лоше вести, а Ахила да се        

намерно удружио са њим како би му       

оспорио улогу вође Ахејаца. Пале су      

тешке оптужбе, а сујетни Ахил био је       

спреман и да потегне свој мач. Ипак,       

након дуже расправе, Агамемнон    

пристаје да врати Хрисејиду у замену      

за Ахилову робињу Брисејиду. 

Агамемнонове оптужбе и захтев да     

преда Брисејиду тешко су погодиле     

Ахила. Како сазнајемо, Ахил је     

свестан да је највећи ратник на      

страни Ахајаца и да заслужује све      

ратне пленове који су му додељени.      

Ипак се, на савет богиње Атине,      

обуздао је гнев и предао Агамемнону      

Брисејиду. Али ми смо у ових девет       

година већ упознали Ахилов карактер     

и занамо да му сујета не дозвољава да        

се лако преда. Предао је Брисејиду,      

али је и напустио бојиште. Рат се       

повео забог жене, а сад су жене и        

разлог свађе два савезника. Да ли је       

ово коначни крај Ахајаца? 

 

Tiffany Perić 
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НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СА 

ОЛИМПА  

ТАЈНИ САСТАНАК ТЕТИДЕ И    

ЗЕВСА 

Тетида je услишила молбу свог сина      

Ахила и тајно се састала са Зевсом на        

Олимпу. Као што је и обећала, Тетида       

је од Зевса затражила да помогне у       

поразу Ахајаца и тако освети увреде      

које је њеном сину нанео Агамемнон. 

Након дванаестодневног излета, Зевс    

није очекивао да ће га по повратку на        

Олимп сачекати овакав захтев. Већ     

смо извештавали да се Зевс није      

формално определио ни за једну     

страну, мада се чини да нагиње      

Тројаницима. Познато нам је и да је       

Херина љубомора посебно усмерена    

према Тетиди, која не само да је Зевсу        

спасила „живот“, већ је намеравао и      

да се њоме ожени. Наш извор наводи       

да је Зевс, иако тешка срца, обећао       

Тетиди помоћ, али је питање да ли ће        

обећање и испунити. Наиме, Хера је      

открила тајни састанак и на Савету      

богова оптужила Зевса да самостално     

жели да одреди ток рата. Вест се није        

допала ни Атини и Посејдону који,      

поред Хере, отворено подржавају    

Ахајце. Међутим, сазанајемо да    

Аполон и Арес, а нарочито Афродита      

нису имали ништа против.  

Било како било, тренутни развој     

догађаја никако не иде на руку      

Ахајцима. 

 

Маша Јовановић Лекић 
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ИНТЕРВИЈУ СА 

МИРМИДОНСКИМ КРАЉЕМ 

АХИЛОМ 

ГЛАС: Добар дан и хвала што сте и        

Ви пристали да говорите за ГЛАС. 

Ахил: Добар дан. Хвала на позиву.      

Мислим да Ахајски народ треба да      

сазна и другу стрну приче. 

ГЛАС: Баш смо због тога и овде.       

Обавили смо и интервју са     

Агамемноном у коме наводи да су      

сујета, охолост, бахатост и    

преостељивост главни разлози што    

сте се повукли из битке. Шта Ви       

кажете на то? 

Ахил: Све што сам имао да кажем       

Агамемнону рекао сам му на савету.      

Овде ћу само поновити да је себичан       

и осион и да ставља своје интересе       

испред интереса Ахајаца. 

ГЛАС: Да ли и Ваши разлози за       

повлачење из битке нису били     

себични? 

Ахил: Зависи како посматрате. Ја сам      

се, пре сазивања сабора, саветовао са      

Калхантом коме верујем и који је      

изнео непосредан разлог Аполонове    

љутње. Ја бих без поговора вратио      

Хрисејиду ако од тога звисила     

судбина Ахајаца. 

ГЛАС: А шта је са судбином Ахајаца       

сада када сте се повукли из борбе и        

тражили од своје мајке да Зевса убеди       

да помогне Тројанцима у овим     

кључним тренуцима? 

Ахил: Десет година сам се     

беспоштедно борио на страни Ахајца.     

Нисам мислио само на себе. Нека сада       

Агамемнон размишља о томе шта ће      

бити даље. Немам више шта да      

изјавим. 

 

Милица Јовановић Лекић 


