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Perang Troy merupakan salah satu peristiwa paling penting
dalam Mitologi Yunani. Peperangan yang berlangsung selama
10 tahun ini tetap menjadi kisah yang digemari di seluruh dunia
selama berabad-abad lamanya dan telah ditulis dalam puluhan
bahasa. Dua karya sastra paling terkenal yang berkisah tentang
Perang Troy adalah The Iliad dan The Odyssey gubahan Homer,
yang kemungkinan ditulis pada akhir abad ke-9 atau ke-8 SM.

Bangsa Yunani kuno percaya Perang Troy adalah peristiwa
sejarah yang terjadi di abad ke-13 atau ke-12 SM1, berlangsung
di sekitar Dardanelles yang sekarang adalah daerah di Baratlaut
Turki. Pada tahun 1870, arkeolog berkebangsaan Jerman Hein-
rich Schliemann, melakukan penggalian di sebuah daerah yang
ia identifikasi sebagai Troy. Temuan Schliemann akhirnya mem-
buktikan keberadaan kota Troy dan kemudian diterima sebagian
besar sarjana klasik.

1 Erastoshenes mengatakan bahwa Perang besar itu terjadi pada tahun
1194-1184 SM, dan sebagian besar ahli yang percaya bahwa perang
itu adalah peristiwa bersejarah merujuk kepada Erastoshenes.
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Beberapa sumber lainnya, selain The Iliad dan The Odyssey,
yang melengkapi kisah Perang Troy bersumber dari Epic Cycle,
kumpulan puisi epik Yunani kuno yang berkisah tentang Perang
Troy, baik peristiwa penyebab pecah perang maupun peristiwa
setelah kematian Hector. Puisi-puisi dalam Epic Cycle2 adalah
Cypria, Iliad, Aethiopis, Little Iliad, Iliou persis, Nostoi, Odys-
sey dan Telegony. Cypria, yang kemungkinan digubah di akhir
abad ke-7 SM, mengisahkan penyebab pecahnya Perang: perni-
kahan Peleus dan Thetis, keputusan Paris dan penculikan Helen.
Aethiopis, yang kemungkinan ditulis di abad ke-7 SM, mengi-
sahkan kedatangan sekutu-sekutu kerajaan Troy (Penthesileia
dan Memnon) dan berakhir dengan matinya Hector di tangan
Achilles. Little Iliad, yang kemungkinan ditulis di pertengahan
terakhir abad ke-7 SM, mengisahkan peristiwa-peristiwa yang
terjadi setelah kematian Achilles, termasuk pembuatan Wooden
Horse oleh Odysseus. Iliou persis, kemungkinan besar ditulis
pada abad ke-7 SM, mengisahkan penaklukkan Troy. Nostoi,
kemungkinan ditulis di abad ke-7 atau ke-6 SM, mengisahkan
perjalanan pulang pasukan Yunani, termasuk Agamemnon dan
Menelaus. Terakhir, Telegony, yang mungkin digubah pada
abad ke-6 SM, mengisahkan perjalanan Odysseus ke Thesprotia
dan pulang ke Ithaca, juga kematiannya di tangan Telegonus,
putra Odysseus dari Circe.

2 Tidak diketahui dengan pasti siapa yang menggubah puisi-puisi dalam
Epic Cycle. Pada umumnya, puisi-puisi itu ditulis kira-kira pada abad
ke-7 dan ke-6 SM.
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Beberapa sumber lainnya yang juga berhubungan dengan
kisah Perang Troy diambil dari drama-drama yang ditulis oleh
Aeschylus, Euripides dan Sophocles. Trilogi dari Aeschylus yang
terkenal adalah The Oresteia (Agamemnon, Choephoroi dan
Eumenides) yang mengisahkan pembunuhan Agamemnon dan
Cassandra oleh Clytemnestra dan Aegisthus, kisah balas dendam
Orestes putra Agamemnon dan hukuman yang dijatuhkan pada
Orestes karena membunuh ibunya sendiri. Drama Agamemnon
juga menyinggung kisah pengorbanan Iphigenia. Euripides telah
menggubah beberapa drama yang berhubungan dengan Perang
Troy seperti The Trojan Women, The Phoenissae, Orestes, Iphi-
genia in Tauris dan Helen. Drama-drama Sophocles yang berhu-
bungan dengan Perang Troy adalah Philoctetes dan Ajax. Kisah
kehancuran Troy juga dibahas oleh Virgil dalam The Aeneid,
khususnya di Bagian Kedua.

* * * * *

Keinginan untuk menyusun buku ini muncul pertama kali
setelah penyusun selesai menerjemahkan The Iliad dan Odyssey
karya Homer, lalu Mythology karya Edith Hamilton dan versi
ringkasan The Aeneid karya Virgil. Empat buku itu merupakan
dorongan tersendiri dan sumber utama dalam penyusunan buku
ini.

Buku yang disusun secara sederhana ini harapannya dapat
menjadi suatu pengantar bagi siapa pun yang ingin mengetahui
kisah Perang Troy secara singkat tetapi menyeluruh, mulai dari
penyebab pecahnya perang, penculikan Helen, upaya diplomasi
Odysseus dan Menelaus untuk mengembalikan Helen, pembu-
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atan wooden horse, kematian Achilles, hingga bagaimana nasib
orang-orang Troy yang selamat.

Bagaimanapun juga, bagian-bagian tersebut tidak ditemui
dalam The Iliad, The Odyssey ataupun The Aeneid3. The Iliad
hanya mengisahkan tahun akhir dari peperangan, The Odyssey
berkisah tentang perjalanan pulang Odysseus dan The Aeneid
berkisah tentang kehancuran Troy dan bagaimana nasib orang-
orang Troy yang selamat dari keganasan pasukan Yunani.

Dengan demikian, buku ini ialah hasil dari proses memilih,
menyusun, menambahkan dan menuliskan kembali informasi-
informasi mengenai Perang Troy yang terdapat dalam sumber-
sumber sebagaimana telah disebutkan di atas. Pada akhirnya,
segala kelebihan dan kekurangan yang ditemui dalam buku ini
penyusun serahkan kepada para pembaca yang budiman.

Selamat membaca!

3 The Iliad, The Odyssey, dan The Aeneid, adalah tiga sumber informasi
utama yang banyak dibaca mengenai Perang Troy.
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Bagian Asia Kecil yang berbatasan dengan terusan sempit
yang sekarang disebut Dardanelles, pada zaman kuno disebut
Troas. Ibu kota Troas adalah Troy, berjarak tiga mil dari tepian
Laut Aegean, terbentang di bawah kaki Gunung Ida dan dekat
sungai yang mempertemukan sungai Simois dan Scamander
(Xanthus). Penduduk Troas disebut bangsa Troy.

Sebagian penduduk yang pertama kali menetap di daerah
Baratlaut Asia Kecil, sebelum disebut Troas, berasal dari Thrace,
negeri yang terbentang sampai ke Utara Yunani. Raja negeri
Thrace adalah Teucer. Selama di bawah kekuasaannya, seorang
pangeran bernama Dardanus mendarat di Thrace. Dardanus
adalah putra Zeus, datang dari Samo-thrace, sebuah pulau di
Laut Aegean. Dardanus berhasil menyelamatkan diri dari banjir
besar yang menyapu negerinya hingga ia akhirnya mendarat di
Thrace dengan rakit kayu. Tidak lama kemudian, Dardanus
menikah dengan putri Teucer dan membangun sebuah kota di
bawah kaki Gunung Ida yang kemudian ia beri nama Dardania;
Dardanus menjadi Raja Thrace setelah kematian Teucer, dan ia
mengubah nama Thrace menjadi Dardania.

I
Troy Sebelum Pengepungan
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Dardanus adalah leluhur bangsa Troy. Ia punya cucu laki-
laki bernama Tros, yang darinya nama Troy diambil. Setelah
kematian Tros, singgasana kerajaan diwariskan kepada putranya
Ilus. Ilus kemudian membangun Troy; sebab itu Troy terkadang
disebut Ilium atau Ilion; Homer memberi judul puisinya Iliad.
Terkadang juga Troy disebut Dardania atau Teucria. Kepemim-
pinan Ilus diteruskan putranya Laomedon, yang kemudian ia
wariskan kepada Priam.

Kisah berdirinya Troy sangatlah menarik. Pada suatu waktu
Ilus memutuskan untuk berpetualang, sebagaimana kebiasaan
pangeran muda dan pahlawan pada masa itu; ia akhirnya tiba
di istana raja negeri Phrygia, negeri yang terbentang di Timur
Troas. Di sana Ilus melihat penduduk setempat sedang menye-
lenggarakan pertandingan atletik, dan para pemenangnya akan
mendapat hadiah yang amat indah dari sang raja. Ilus mengikuti
pertandingan gulat dan mendapat hadiah 100 budak, 50 laki-
laki dan 50 wanita–hadiah yang menurut kita aneh, tetapi tidak
di masa itu, karena sistem perbudakan masih berlaku. Selama
tinggal di Phrygia, Ilus dijamu dengan baik; ketika berpamitan,
sang raja memberinya seekor sapi muda belum beranak. Sang
raja menyarankan agar Ilus mengikuti ke mana hewan itu pergi
sampai ia beristirahat di suatu tempat tertentu, dan setelah itu
Ilus harus membangun kota di tempat sapi muda itu berhenti
dan istirahat.

Ketika Europa dibawa pergi seekor sapi, ayahnya menyuruh
saudara-saudara laki-lakinya mencarinya dan melarang kembali
tanpanya. Salah satu dari mereka, Cadmus, setelah mencari
Europa ke berbagai negeri, pergi ke Delphi untuk menanyakan
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keberadaan saudaranya kepada Apollo. Sang Dewa menyuruh
Cadmus menghentikan pencarian Europa dan menyuruhnya
membangun sebuah kota baru. Ia akan bertemu dengan seekor
sapi ketika meninggalkan Delphi, ucap Apollo; Cadmus harus
mengikutinya dan membangun kota di tempat sapi itu istirahat.
Demikianlah kota Thebes yang terkenal didirikan.

Ilus melaksanakan saran sang raja. Bersama 100 orang pengi-
kutnya, Ilus mengikuti sapi muda itu yang melangkah sesuka
hatinya. Setelah mengikuti sapi itu beberapa mil jauhnya, sapi
itu berhenti di kaki Gunung Ida, tepatnya di tanah subur yang
diairi dari dua sungai, dan di tempat itu Ilus bermalam. Sebelum
tidur ia berdoa kepada Zeus agar memberinya pertanda bahwa
tempat itu memang tepat untuk membangun kota. Keesokan
paginya Ilus melihat patung Athena ada di luar tenda. Patung
itu tingginya tiga kubik, tangan kanannya memegang sebilah
tombak dan tangan kirinya memegang perisai.

Patung itu kemudian menjadi sangat terkenal, disebut Palla-
dium dari Troy. Bangsa Troy meyakini jika patung itu dikirim
dari langit dan keselamatan kota mereka bergantung pada pen-
jagaannya. Patung itu kemudian ditaruh di kuil yang khusus
dibangun untuk Athena dan dijaga ketat.

Ilus lalu merencanakan pembangunan kotanya. Ilus sangat
yakin jika Zeus telah merestuinya; demikianlah kisah pendirian
Troy. Kota itu kemudian menjadi Ibu Kota Troas dan menjadi
kota yang paling kaya dan kuat di dunia. Laomedon putra Ilus
membangun tembok raksasa yang mengelilingi Troy, yang me-
lindungi para prajurit dan rakyat Troy dari serangan pasukan
Yunani. Tembok itu dibangun oleh Poseidon; ia dihukum Zeus
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karena terbukti berkonspirasi menggulingkannya dari Olym-
pus, dan sebagai hukumannya, kerajaan Poseidon di laut diambil
alih selama satu tahun oleh Zeus dan ia harus mengabdi kepada
Raja Troy, Laomedon.

Ketika membangun tembok itu, Poseidon dibantu Apollo,
yang juga diusir dari Olympus karena ingin menggulingkannya.
Apollo memiliki putra bernama Aesculapius, yang dapat meng-
hidupkan orang mati dan menguasai ilmu penyembuhan. Zeus
takut jika manusia lebih memilih menyembah Aesculapius dan
melupakannya. Zeus akhirnya membunuh Aesculapius dengan
halilintarnya. Marah atas kematian putranya, Apollo mengan-
cam akan membunuh Cyclop, pencipta halilintarnya. Namun
sebelum melakukannya, Zeus mengusirnya dari langit. Apollo
tinggal di bumi selama beberapa waktu lamanya hingga akhir-
nya ia diijinkan kembali ke Puncak Olympus.

Meskipun telah membuat marah Zeus, nama Aesculapius
tetap dihormati melebihi manusia lainnya, dan bahkan ratusan
tahun setelah kematiannya, orang-orang yang sakit dan buta
mendatangi kuilnya meminta penyembuhan. Di sana mereka
berdoa dan memberi persembahan, dan setelah itu pergi tidur.
Kemudian mereka akan bermimpi bertemu Aesculapius, dan
Aesculapius memberi mereka resep.

Meski Poseidon harus mengabdi kepada Laomedon selama
satu tahun, Laomedon berjanji akan memberinya imbalan jika
pembangunan tembok selesai. Namun ketika pembangunan
tembok itu selesai Laomedon tidak menepati janjinya.

Apollo menggunakan kekuatan musiknya saat membantu
Poseidon. Jika Poseidon memindahkan batu-batu dari gunung
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dan membentuknya maka Apollo yang memindahkan batu-
batu itu ke tempat susunannya dengan alunan musik.

Jauh sebelumnya, Laomedon pernah dihukum Poseidon
dan Apollo karena tidak menepati janjinya. Setelah diijinkan
kembali ke Olympus, Apollo mengirim penyakit ke Troy, dan
Poseidon mengirim monster laut (ular). Rakyat Troy banyak
yang mati akibat hukuman dari kedua dewa itu.

Laomedon bertanya kepada orakel bagaimana meredakan
kemarahan dewa Poseidon dan Apollo. Orakel menjawab jika
bangsa Troy setiap tahunnya harus mempersembahkan perawan
untuk monster laut kiriman Poseidon. Karena itu, dalam satu
tahun sekali seorang perawan diikat di tepi pantai dan dijadikan
persembahan untuk monster laut Poseidon. Pada suatu ketika,
pilihan jatuh kepada putri Laomedon yang cantik, Hesione.
Laomedon sangat terpukul dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk
menyelamatkan putrinya. Ia tidak punya pilihan lain, karena
jika tak ada perawan yang dikorbankan, monster laut itu pasti
mengamuk dan membunuh lebih banyak lagi rakyatnya.

Namun terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Saat Hesione
akan dibawa ke tepi pantai untuk diikat di batu karang, pahla-
wan Yunani, Hercules, berkunjung ke Troy. Ia dalam perjalan
pulang ke Yunani setelah mengikuti ekspedisi terkenal ke Timur
bersama Jason dan The Argonauts. Hercules bersedia menyela-
matkan Hesione dan membunuh monster laut itu dengan syarat
Laomedon memberinya kuda-kuda “abadi” miliknya. Kuda-
kuda itu adalah pemberian Tros, yang ia dapatkan dari Zeus,
karena Zeus meminta putranya Ganymede mengabdi untuk
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para dewa di Olympus, dan Ganymede harus melayani dewata
jika mereka mengadakan pesta makan.

Sebagai gantinya, Zeus menghadiahkan Tros kuda-kuda
yang indah dan abadi. Kuda-kuda itulah yang diminta Hercules
sebagai imbalannya. Laomedon, merasa tidak ada pilihan lain,
menyetujui permintaan Hercules. Hercules pergi ke tepi pantai,
membawa pentungan besarnya dan mengenakan kulit singa di
bahunya; ia selalu memakai kulit singa itu ketika ingin melaku-
kan perbuatan yang heroik, dan kulit singa itu ia peroleh setelah
membunuh seekor singa gunung di sebuah hutan di Yunani.

Apa yang dialami Hesione juga dialami oleh Andromeda,
yang namanya dijadikan rasi bintang. Andromeda adalah putri
raja Ethiopia, saudara perempuan Cepheus and Cassiopea. Ibu-
nya meremehkan dewa, mengatakan bahwa putrinya jauh lebih
cantik dibanding Nereid, 50 peri laut putri Nereus. Poseidon
marah atas kesombongannya itu dan mengirim ular laut untuk
menelan Andromeda. Ketika Andromeda diikat di batu karang
sambil menunggu ajalnya, Perseus datang dan membunuh ular
itu, membawa pergi Andromeda dan menikahinya.

Hercules duduk di samping Hesione yang sudah diikat di
batu karang dan tak lama kemudian monster itu muncul dari
laut. Hercules bergerak menghampirinya; ia menghantam mon-
ster itu dengan pentungannya hingga mati. Hesione selamat,
dan rakyat Troy kini terbebas dari malapetaka yang mengerikan
itu. Namun ternyata Laomedon tidak menepati janjinya kepada
Hercules.
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