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IEVADS

Apollonija daiļrades izpēte zinātniskajā iiteratūrā

Zinātniskajā literatūrā interese par Rodas Apolloniju, viņa personību un daiļradi
parādas XIX gs. 20. gados. 1821. gada pubiicētajā A. Veinerta darba "Par Rodas
Apollonija dzīvi un dai!radi"1 un 1822. gada izdotajā K. L. Struves gramata "Par
Rodas Apolloniju"2 iezimējas tendence analizēt Apollonija dai/radi ka lidz tam
laikam maz pazistamu paradību titeratūras vēsturē: abu autoru darbiem raksturiqs
aprakstošs vēstijurns. Saskatot Apollonija ipatnējo vietu qrieku literatūra, autori
nesaista to ne ar vina dzlves laiku, ne hellēnisma literatūras oarnatiezirnern vispār.

XIX gs. beigu perioda zinātnieku darbiem galvenokārt raksturīga stkāka
Apolloniļa poēmas "Argonautika" izpēte, koncentrējot uzrnarubu uz mākslinieciskās
izteiksmes Ipatnlbarn, sevišķi salldzinajurruern (par atskaites punktu uzskatot
Homēra eposus)3, un uz autora dzejas valodas gramatisko pusr". ka arī
pievēršoties tādiem jautājurniern ka. rnitoloqiskais aparātsv un geografisko izzinu
vieta poema.6. Aizsākas arī "Arqonautikas" sholiju izpetE:1.1Plasākais un
mteresarrtakais ši perioda zinātniskais darbs ir A. de la Villa de Mirmona
rnonoqrāfi]a "Mitoloģija un dievi "Arqonautikā" un "Eneīdā"". PozitTvi vērtēiarns ir
fakts, ka autors saskata kopsakaribas antikajā literatūra, Apollonija ietekmi uz
romiešu dzejnieku Vergiliju . .Jaatzlrno, ka A. de la Vilis de Mirmonts ir pirmais
autors, kas norāda, ka Apollonija "Arqonautikai" bijusi liela ietekme uz vēlāko laiku
dzejniekiem, ipaši Vergiliju. Tomer šo kopsakanbu Apollonija un Vergdija da.ļradē
A. de la Vilis de Mirrnonts pamato, balstoties tikai uz dE-NU tēlu saliozināiurnu abu
autoru eposos.

XIX gs. beigu perioda zinātnieku darbiem raksturiqi:
1) atsevišķu, sarnērā šauru Apollonija ooērnas aspektu analize,
2) deskriptīva metode,
3) trūkst vispārināiurnu un secināiumu, kuros Apollonijs atklātos kā hellēnisma

iaikmeta dzejnieks. Tas liecina, ka 1877.----1878. gada izdotais J. G. Droizena darbs
"Heūēnisma vesture"8 vel maz ietekme teorētisko domu.

XX gs. sākumā šis stāvokiis sāk mainīties. Par to liecina zinātrueku darbi, kas
veltīti jautājurnarn par rnita transtcrrnāciju Apollonija poērnā. f~ Grieku literatūra tiek
skatīta ka vienots process, bet Apollonijs------ ka iepnekščjās !iteraras tŗadjcijt~s
turpinatājs.1 O Turpinas ar! iepriekšejos gados aizsāktā Apolloniia dzejas valodas
izpete.11

XX gs. 20. gadi iezime robežsķirtm _ Apol!onija daiļrades izpēte. Šajā i<:lika
nozīmTgākie putdicüue darbi ir vācu zinātnieka Ulrika fon Vilarnovica-MeHendorfa
rnonumontalars apcerēlums "Heilenisrna dzeja Kallimaha laika" 1Z un kŗiü\iu
zinātniaka 1. Tolstoja raksts "Kirkes apburtie zvēri Apolionija poērnā.J 3

U. fon Vl!am()v;Da-Mnn~md0ria darbs antikās literatūras vesturēiezi,: :1:';Jaunu,
dziļāl«: un pafTiatot;";:ku izpotas nakapi _ Autoru daiļrades anai\ze
pāroornātu <.:tl laikmeta, ta qariqās dzivGS
strāvojurnu ap~:;h,3t

U. fon Vilarno\-ica
izmantojot vicarn

darba ApoHcnijarn ir veltita viena
avotus, par Apotlonija dzivi un



Vilamovics-Mellendorfs veiksrnlqi salldzina dzejnieku ar vina laikabiecjriem
(galvenokārt Kallimahu) un pnekšqāiēiiern.

Nozirruqākās un interesentākās domas, ko autors UZSVE-::r,izpētot Apoüonija
ieguldTjurnu hellēnlsrna titeratūrā (arī visa antīka]ā literatūra), ir sekojošas:

1) Apollonijs, kura nozTme rnūsdienās bieži netiek pienāciqi novērtēta, antlkajā
pasaule bijis loti populārs autors. Par to liecina poērnas "Argonautika" daudzie
pārstradaiurni grieķu un romiešu llteratūrā,

2) Apollonija un Kallimaha dzeja pec idejiskās ievirzes un rnāksfinieciskā
veidojuma ipatnībārn ir loti tuva. U. fon Vilamovics uzskata, ka Apollonijs savu
"Argonautiku" veidojis, par paraugu ņemot Ka!limaha poērnu "Ce!oņi",

ŠI doma tiek pasniegta sarnērā deklarattvi. Galvenais autora arguments ir tas, ka
Apollonijs bijis Kallimaha skolnieks. Pats U. fon Vilamovics atzist, ka "Celoni"
saqlabājušies loti slikti, bet, lai varētu salīdzmāt šo darbu ar "Arqonautiku", pietiekot
ar Kallimaha dzejas pārstāstiern Strabona "Ģeoqrāfijā''.

3) U. fon Vilamovics-Meliendorfs uzsver Apollonija rnāksliniecisko patstāvibu un
oriģinalitati, pārstrādāiot aqrāko autoru izmantotos rnotivus.

Loti svarīqi, ka U. fon Vilamovics-Mellendorfs ir pirmais zinātieks, kas sak risināt
nozīrruqu jautājurnu - argonautu mīts Apolloniļa poērnā un vina priekšteču darbos.
Tomer, runājot par argonautu mita izmantojumu aqrāko autoru darbos, zinatnieka
vēstuurns ir loti konspektīvs, virspusīgs un dektaranvs. Autors aprobežojas ar triju
literāro žanru - eposa, lirikas, drāmas autoru uzskaitfjurnu, kuri vareja ietekrnēt
Apolloniļu. Pec U. fon Vilarnovica-Mellendorfa domārn šie autori ir Hēsiods, Eirnēls,
Sofokls, Mirnnerrns, I\ntimahs, bet qalvenokārt - Pindars. vispār netiek piernineti
prozas autori, kuru darbi ar argonautu mita tematiku vai rnotīviem varēja but zinārni
Apbllonijam.

Ne rnazāk noz.rruos ka U. fon vilarnovica-Mellendorta darbs ir ap.~{)ma zinā
nelielais 1. Tolstoja raksts "Kirkes apburtie zvēri Rodas Apollonija p,)ema",
Pievēršoties īsai "Argonautikas" epizodei, autors parada mita metatoriz āciju
nellēnisrna literatūra. 1, Tolstojs uzsver radošo un apzinato mita izmantojumu
Apolloni]a poērnā vinš pierada, ka dzejnieks, pamatodamies uz Kirkes epizodi
"Odiseja", caurvij šo seno mrtoloqsko motīvu ar Empedokla maclbupardzīvibas
oirrnsākurniern uz zemes.

Da!a zinātnieku 20. gados turpina strādāt pie saurākārn tērnārn, kuras
aizsāktas iepnekšēiās desrnHgades Apollonija ietekme uz romiešu literatCru,
konkrētl uz Verqiliju 14, "Arqonautikas" māksūniec.skā veidojuma ipatnihas
(salldzinājurru) 15, teksta kf!tika Uil sholiju izpēte 16.

30. gados iezīrnejas straujš intereses pieaugums par Apolloniju un \'.'ina
Par to liecina vairaku publicēšana un daudzie raksti perk)dika.
perioda zinatniskajai mBratjrai ir sava savdabiga iezrrne: monowafijas
izpetita kāda sameta problema vai jautājurns, kas saistas ar
bst dzi/aka un nopietli.'\ka A;:y:,;lbnija dzejas analize parādās tieši periodikXt

Starp rnonografi)arn hter:::csantakas ir G E. Dakvorsa "Noja.cJtas šaub3~~
Homēra, ApoHoniia un eposos"1 7,. LKui~\,~sas "Redzes gleznas
p0 ē rna" 18, J. G. "KS.grieķu,m romiešu episkie dzejniek: aprE~kstjj.?-~
sapņus"19.

G. E.
Apol1onl!am
aiz peēmas
dieviem lr Ildz;ga

norada,ka nc"jautu un šaubu
at",pogulotos notikumus ar rntta

ApoHoniJa un Homüra
, notiekosaiE ir
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gribai. Vetcela darba noradits, ka Apollonijs ir pirmais dzejnieks, kura dzejas darba
atveidotie varenu sapni raksturo varenu dveseles stāvokli.

Šiem zinatniskajiern darbiem ir kopīgas iezimes:
1) pozitīvi vērtēļarns, ka autori analizē Apolloniia dailradi grif)ķu (1. Kulessa, J. G.

Vetcels) vai visas antīkās literatūras (G, E. Dakvorss) konteksta. Tomer literārās
pēctecības problērna šajos darbos aplūkota sarnērā pavirši un deklaratīvi,

2) autori saskata Ildzigo, kas vieno Apolloniju ar Hornēru un Vergiiiju, bet
nepievērš uzrnarubu atšķirīgajam, ko nosaka dažādais autoru dzives laiks.

30. gados publicetie daudzie zlnātniskie raksti liecina par autoru nopietnu
interesi un iedziļmāšanos jautājurnos, kas saistās ar Apolloni]a vietu annkās
literatūras vēsturē. Šajos darbos skartas sekojošas problemas:

1) literārā tradicija atsevišķu argonautu mita rnitoloqisku motīvu izmantojuma,
Noztrnīqākie darbi ir L. Kleina "Dievu aparāts Rodas Apollonija "Arqonauūkā'",

kur autors analizē dievu nozrrni Apollonija poērnā salidzinājurnā ar vina
priekšqājēitern Hornēru, Pindaru un FerekTdu, kas arl izmantojuši argonautu mitu
sava daijradē20 un V. B. Stenforda "Divu Hornēra epizožu atoarinajurns'' , kas veltīts
Hornera mttotočisko motlvu atdarinājumiern Apolloni]a poērnā un Teokrita il
idlilē.21

2) Apollonijs un vina laikabiedri Kallimahs un Teokrits (literaras prioritātes
problārna).

A S, F, Govs, pamatojoties uz Teokrtta Xiii idilles analīzi, pievienojas U. fon
Vitarnovica-Meüendorta izteiktajarn dornārn, ka Teokrīts ir atdarinājis Hila epizodi
Apollonija poēma.22 A. Ardizzoni attieciba uz Hērakla un Teodamanta epizodi
uzskata, ka Apollonijs to izrnantojis pirmais, bet Kallirnaham šī motiva apstrāde
"Cēlonos" ir parodija.23

3) Apollonija "Argonautikas" rnākslinieciskās izteiksmes ipatnlbas.
Zinātniskajā domā iczirnējas plaša tendence analizēt tas "Arqonautikas"

iezimes, kas to atšķir no klasiska perioda hterārajiern darbiem. Šo īpatnibu analīze
parada, ka autori saskata, ka ši poēma ir jaunam un atšķirīgam periodam raksturīgs
darbs; tomer šī fakta konstatāciias pietrūkst.

M. R. Henrijs uzsver, ka Apollonijs pirrnais eposa apdzied mjlE-3stibu24 M.
Hadass anaiizē "Arqonautiku" no kornpozicionala viedokļa. Viņš kritizē Apolionjju
par vienotas sržetiskas !īniJas trūkumu, bet atz.st dzejas valodas rnuaikaūtāti un
augstvērtīgo dzejas formu ..25 E, Delažs nerada uz Apolionija plasajārn zināšanarn
geografija, kas pamatojas uz dzejnieka dzves laika pieejamo intorrnāciļu. Autors
norāda, ka autors pāŗn~ērīgi dernonstre savu erudiciju, kas poeruā rada
kontarninācijas iespaidu.25

Neapšaubārrn starp 30. gadu liE-;lakajiem sasniegumiem ierindojarns K. Vende!a
sakartotais "Arqonautikas" sholiju izdevums. ko papildina parskats par
"Arqonautikas" manuskript,em, tajos ietvertie Apollonua dzīves aprakstiufl izzinas
no Svidas iekslkona.2"1

4(), gadu zinatniskajā
sekojošos virzienos:

1) Apollonija
2) Apollonss un
3) Apollonqa
4) "Argonautn<as"
5) heih1nisrna iitŗ;,ratüras

redzama ļoti nopietna Apotonija po~t~m3.scJla,Hze

izmantota n':kdC~liska materiala
, - .. - .. -')(iduta}Ums par ilteraropnontatl.,

v;;~L3k.alaHteratüra,
veidojuma īpatnlbas,

, , ,- . , A Il" "-rdysn.mgas i('ZimeS • po onua po~~rna.
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F. Štesls sava darba "Vestijuma metodes un avotu izmantošanas
interpretacija"28 rnēqina noskaidrot, kādā veida traģēdijas žanrs vispār un konkrēti
traģēdijas ar arqonautu mita tematiku ir iespaidojušas Apolloniju. Autors
qalvenokārt pievēršas sekojošu eplzožu v- notikumi Kizikā, Lemnā, lolkā, kā ari to
motīvu, kas saistīti ar Hneju, Apsirta nāvi un Mēdeju Kerkīrā analrzei. F. Štesls
uzskata, ka Apo!lonijs šo notikumu apdzieoāšanā parnatojies uz traģēdijām, kur
atspoquļoti šie notikumi (iznernurns ir Kizikas epizode, kuru Apollonijs attēlojis
atbilstoši tračēdijas žanra prasībārn, bet kuras pamata ir lokālhroniku materials).
Pec autora domām, ŠTS?.pizodes Apollonija poērnā ir sevišķi veiksmigas.

F. Štesls uzsver, ka dzejnieks avotus izmanto radoši. vlna nopelns ir veids, kā
atsevišķas epizooes ir pasniegtas. Tas ir izdarīts ernocionāli, atspoquļojot czīvi un
apkārtējo pasauli. .Jūtarna ari autora persoruba F. Štesls uzskata, ka būt.bā
Apollonijs ir tuvs Kallimaham.

F. Štesla darbs ir loti nozuniqs Apollonija poērnā izmantota rnitoločrskā materiāla
izpratnei. Autora nopelns ir:

1) Apollonija pamatprincipu rnitoloqiskā materiāla izmantošana noskaidrošana,
2) arqumentēta iespējarno Apollonija avotu analize (šeit jūtama autora

subjektrvā nostāia, jo neviens no analizējarniern darbiem nav saqlabājies),
3) Apollonija un Kallirnaha daiļrades sahozlnaiums jauj apzlnāt abus autorus ka

viena laikmeta dzejniekus ar Iīdzīgiem dzejas pamatprincipiem.
40. gados iczlrnējas jauna tendence - kritiski pārvērtēt literaturas vēsturē par

neapstrīdamu patiesību pasniegta Kallimaha un Apollonija hteraro konfliktu Šis
attieksmes pamata ir rūpīqa Kallimaha un Apollonija literārā mantojuma izpete. F.
Verlejs29 uzskata, ka "Arqonautikas" citāti, kuri ir atrodami Kallimaha "Cēlonos", ir
novecojušā skolot āja Karlirnaha cieņas apliecinajurns savam skotniekarn
Apollonijarn Tādšjādi autors pilnība noliedz jebkuru abu dzejnieku oornstarrsbu
iespējarrubu.

Līdzlgi ir V. Ailena30 uzskati. Viņa argumentacija pamatojas uz domu, ka
"epilijs" antikajā pasaule vispār neeksistēja. Autors secina, ka dornstarpioes
htoratūras teorijas jautāiurnos ------kam dodama priekšroka: eposam vai epilijani
nevarēja būt Kaliimaha un Apo!lonija konflikta celonis (ja šads konflikts vispar ir
bijis).

Sīki izanalizeta rnateriāla de! inter'esanti ir F. Memela31 un A. Nano32 darbi par
Apollonija sekotajiern Vergi1iju un Valēnju Flaku, taču tiem trūkst dz!!akas ana1izes
un vairāk domi ne deskriptiva metode. l.idziqs trūkums piemi! ari E. K.
darbam par literār o por.•,.",t'. a ntikaiā eoosā (Hornērs Apoltoniia\..l 1 ! I L '-'"! ~:~·_~",-",,:..U c lit . j "I"J o ci • ~ ,-) J \. ! : .; ::~"j1

Ovīdijs)33.
Ļoti nozrrruqa atzina ir D. Bassi izteikta (joma, ka Apollonijsir

laikmeta dzejnieks un ka vTf)adaijrade parādas ši perioda literārajiem
raksturiqas ieZimes.34 Tik sk8idh šis secinüjums literatūras vēsturē ir iZtf::ikts
reizi. Tomer jāatzlst ka atzi8as autors nonāk, anatizējot tikai
"Argonautikas" aspektu- biezi maz pazīstamu mitu tzmantojumu.

40. gados aizsakto temu ar)"lnze turp,ni.!ls 50. gados. Tpaši izcelas
Ap·o·q"-'.'"'!·J·"" o'7P;a"p, 'a'raoas Ek,(""tu"r···a·l· r·',·i,·,'t'lr'!'q.....a s ;AZ' im'8's p""'.'..... h .. ,;~.c.l. . -:L,.~-/J-.: _ - :, _' ,,,,,",,'-1. ~':~,' •.,.-o_'!" ,> :.,( .•.• "'.::l .••..• ~_.:- -...:...-Iv·, ,,'., •.• c.~

Karjers uzskata Medeln~; psiholoģlJdS atk.lasmi35. H.
at~;PQgu!G!umu86, O.A. van Krevdens

apzinatu ar rnürķi atklāt aut\}ram nr:zTrnrgas p<)Utk;kn~;; (<.in
idejiskas
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50. gados autori daudz strādā pie "Arqonautikas" rnākslinieciskās analīzes.
l\Jozīrnīgakais ir P. Hendela darbs "Vērojurni par Rodas Apollonija episko
tehniku".38

Autors pamata analizē divus "Arqonautikas" aspektus:
1) iespejarnie Apolloni]a hterarie avoti (žanri),
2) Apolloni]a personiskais ieguldījums avotu apstrāde.
P. Hendels uzskata, ka Apolloniju ietekrnējuši divi literari žanri - arhaiskais

eposs un traqēdi]a. No arhaiska eposa Apollonijs parnēmis pašu žanru. vestūurna
metode ūdzinās Hornērarn, jo autors eposa sākurnā torrnulē sava darba tērnu -
argonautu braucienu, Tikai šī tema ari tiek apdziedāta eposa.

P. Hendels piekrit A. Kertes domai, ka viens no Apollonija avotiem ir traģēdija,
par ko liecina atsevišķu epizožu dramatisms un nobeigta struktūra.

Autors uzsver, ka dzejnieka personiskais ieguldījurns ir laikmeta sentirnenta,
antikvaru, geogrāfisku un etioloģisku faktu piesaistīšana. Sevišķi P. Hendels izce!
etioloģiskos mottvus. To izmantojums raksturo Apolloniju ka dzejnieku un
zinātnieku.

P. Hendela nopelns ir vina prasme saskatit Apollonija daiļradē svaigus,
originalus un hellēnisrna literatorai raksturīgus akcentus, ka ari nopietni analizēt
"Argonautikas" literāros avotus,

Hornēra eposu ietekmi uz Apolloniju, pamatojoties uz argonautu katalogu,
analizē Dž. Fr. Karspekens39, bet sahdzinaiurnus Hornēra eposos un "Arqonautikā"
- W. D. Andersons40.

Turpinot 40. gados izvirzīto domu, ka konflikta starp Kaūimahu un Apolloniju nav
bijis, H. Erbse to meģina pamatot, balstoties uz Kallirnaha himnas Apollonarn
analizi. 41 K. Korbat042 pieļaui literāra konflikta iespējarrūbu. Pec autora dornām,
Kallimaha "Celoni" ir senāks darbs neka Apolloni]a "Arqonautika". Trijos
"Arqonautikas" fraqrnentos zinatnieks saskata parodiju un eolerniku par atbilstošas
tērnas rlsināiurnu "Celonos".

60. gados loti liels skaits darbu liecina par pieaugošu interesi par hellenisrna
literatūru un ari Apollonija daiļradi. Zinatnisk!e penjurni parādās sekOJOŠOS
virzienos:

1) hellenisrna literatūras parskats un analīze; ir nostabilizējies uzskats par
hellēnisrna literaturu ka īpašu attistības posmu antīkās titeratūras vēsturē, tai
raksturīgas iezlrnes atšķir no aqrākās un vēlākās literatūras,

2) Apollonija "Argonautika" ka tipisks hellēnisrna literatūras darbs,
3) Apoltoni]a "Arqonautika" .--- oriqinals un neparasts darbs grieķu ilteratOra,
4) Apollonijs un '\A[la laikabiedri Kallimahs un Teokrits,
5) teksta kritika.
Starp nozlrnlqākajiem 50. gadu zinatniskaūem pētljurniern ir rninarns B.

Vebstora darbs "Hel!enisrna dZBja māksla" .43
Autors sniedz plašu pārskatu par heūenisrna literatūru un ana!izēgan

autoru Apolloniia, Teoknta un KaHimaha daiļradi, gan rnazāk pazistarnu dzs;'jnieku
saolabājušos darbu fragfT1BntuS.

Dž. B. Vebsters henenisma pf,r;Qda literaturas vietu" ..- ta ir starp
Grieķijas ,un Hcwnas EteratOru.

Uelu vēribu 8LÜUrS plf3\k;'rš atdatinašanas oroblērnai antrk.<}j;:*FU,Hat(Jra,
izpaužas oažādos veidos ~k.a atsaw>,'s, citāti, parodija, imitacija. ka
atdarinārnā darba un autora -------atdarinātaja noskaidrošana ir gan derlga, Dan
interesanta, Dž. 8. Vebsters norada, kašl probtērna ir sevišķi san:<:fJita attiE;Gibauz
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Apolloniju, Teokntu un Kallimahu. Zinātnieks uzskata, ka, ja ari prioritātes jautājums
ne vlsnrnēr ir atrisinārns, nepieciešams atzīt Apollonija lielo un oriqinalo talantu.

Alfreds Kerte sava darba "Hellēnisrna dzeja"44 sniedz visaptverošu pārskatu par
hellēnisrna dzeju, ka ari 'pieveršas atsevišķu autoru darbu anahzei.

Zirnlqi, ka A. Kerte megina deflnēt terminus "hetlēnlsrna dzeja" un "aleksandriešu
dzeja". Atzrdarns pirmo terminu par plašāku, autors par aleksandriešu dzejas
pamatpazirnērn uzskata darbu augstu kvalitāti formas zinā un tas adresātu -
izglitotu, elitāru tasitāju. Obhqāts kriterijs nav saistiba ar Aloksandrfju, jo par daudzu
autoru dzīves vietām zinu vispār nav un ši tipa dzeja vareja pastāvēt ari citas
civlūzētās pasaules vietas.

Svarīgs ir A. Kertes secināiurns, kas pamatojas uz "Argonautikas" siku anaüzi -
Apollonija poērna rnākslinieciskā veidojuma zinā ir tipisks aleksandriešu dzejas
darbs, kas būtlbā loti tuvs Kallirnaha daiļradei.

R. Pfeifers sava antikās literatūras pa.rskatā45 lielu uzmanību velta Apolloniia
caijrades anaüzei, uzskatot šo dzejnieku par raksturīgu hellēnisrna literatūras
pārstavi.

Autora izdarītle secinājurni parnatoias uz "Argonautikas" anahzi. Pec R. Pfeifera
dornārn, Apollonijs sava daiļrade stingri seko hteraraiai tradicūa! Vina gara poērna
veido vienotu veselumu, kuru ievada argonautu aizbraukšana pec zelta aunādas
un noslēdz atqriešanās Grieķija.. Tadējadi nav pareizs uzskats, ka "Arqonautika"
hellēnisrna literatūra ir ipatnē]s un savrup stāvošs darbs.

Doma par "Arqonautiku" ka tipisku helīēnisrna literatūras pieminekli izskan d.ri
citu autoru darbos. V. Steffens46 uzskata, ka šaiā darba klasiska laikmeta
traoicijarn atbilst tikai eposa žanrs, Apollonija erudīciia ģE-;ogrāfijā, mitoloģij,'3" ka ari
ikdienas dzīves ainu iekļausana poērnā tuvina šo darbu aleksanorešu dzejas
tradicijām .

Šo pašu secinājurnu izdara F. Vians47, argumentējot savu domu ar varenu \m
dievu oriqinālo atveidojurnu "Argonautika"..... varoni ir daudzšķautnain!, (ie\a
nozirne ir sieviešu tēliem, :::)je'Ji ir noslepurnaini un atsvesmāti no dl\iSk~orŗ:.

K. Lakombrads48 uzskeU3,ka Apolloniia poērnā iozrrnējas hellenisrna Uteratüre.i
rakstunqā traoicionāla nl~t()i()ģiska tēla izmantošana (PrometPJs) jauna kontekstā,
mitoloģiska "jaunrade" ar üustrēt paša autora uzskatus.

!\J. ČistJakova49 norāda, ka hellēnisrna literatūrai tipiska metode, ka Ap()non!J~'
veido poērnā saHdzinajumus. Izmantodams no Hornēra eposiem aizgütus
rnāksliniecrskās izteiksmes tidz ekļus. Apollonijs tos izrnanto estēttskā '.in
drarnatiskā eternenta kāpir<)Šanai poērnā.

P. Hendels50 uzskata, ka hellēnisrna laika priekšstatiem atbilst ApoJk:.>nHa
poērnas dievu te!i -varen:. ar neierobežotu varu un spejārn apveHitL

Atsevisk: autori izsaka i'etradidonalas domas par atseviskiern "Argon:'luFk;-K;"
aspektiem. Dz, Lavalsri 1 :)asonu par antivaroni pretstata
uzskatam par vareni, rakst:JfS atklājas un attrstās G\ŗ.lU un parbnudl;un;u
rezultātā.

E. Fini);)J~'.1 ~;askata
ka kompuz!c>rJS

60, gadu
salTdzina}ijrnam
pamatojas uz ,dzeJas
Hilu saist Ro mntr·}riakj, T

. ,},".k,onarnHestibu "Arqonautikas" m
POefTlaS dala.

v8riba tiek pieversta
!f>aŠi risinot prioritātes jautaji..Jmu
. ~-. . '. - loti t .'BCCinajUml VeiOO]SS,0 i pre run:qi.

'U'0 Dž SOf'rso54 uzskata.Jc ca ,."i,.,..,.;,.,.,;,.'-"!<> I·Y... ' ~ ......, -» .. .i.j~,~~l,,r;l. c- '\.,,~ ,~, !
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"Argonautika", kuras iespaidā Teokrīts sacerējis XIII idilli. Pretējs ir A. Kenkena
uzskats.55

Nozīmīgs ir H. Frenkela "Ievads Apollonija "Argonautikas" teksta kritika!", kura
sniegts pārskats par jaunatrastiern fragmentiem, kļūdārn papirusos un rokrakstos,
sholiji un teksta kritika.

70. gadu zinātniska]« hteratūrā izceļas sekojošu tērnu risinājurns:
1) Apollonijs un Kallimahs; literāra konflikta iespējamiba,
2) "Argonautikas" mākshrueciskā veidojuma ipatrubas.
Nozimīqāka ir pirrnās problemas anaüze. T. M. Kleins57 un J, Smolarčuks-

Rostropovičs58 noliedz literāra konflikta iespējamlbu. T. M. Kleins uzskata, ka
tradicionālais viedoklis------ "Cēlonu" proloqā ar vienu no telhTniem - Kaliimaha
ienaidniekiem - dornāts Apollonijs - nav pamatots. J. Smolarčuks-Rostropovičs
pieļau] personiskas nesaskaņas sakara ar Apollonija izvirzīšanu Aleksandrijas
bibliotēkas vaditāja arnatā, bet ne titerāru konfliktu starp dzejniekiem.

Darbos, kas velttti "Argonautikas" rnāksllnleciskā veidojuma jautājurniern,
qalvenokārt tiek analizēts Mēdejas tels59 un ta vieta poērnas kompozīcija60.

80. gados Apollonija daiļrades izpētē oarāoas zinams apsikurns. Skaita zinā
pubūkāciju periodika ir daudz, bet šie darbi qalvenokārt ir veltlti kadai sikai
problērnai vai epizodes skaidrojumam61 .

tnteresantakais ši perioda darbs liekas R. L, Hantera raksts62, kura autors
pierāda, ka Apoilonijs radoši pārstrādājis mītu par Mēdejas bēgšanu no tēva
majam, sniedzot jaunu motivāci]u - vainas apzinu par palidzibu .Jāsonarn vai
dievu gribu. Oriqinala un diezgan pamatota ir S. A. Natcelas doma, ka Apollonija
poēmā sieviešu tēli ir vitālāki un specīqaki par vtriešiern: tādējādi būtlbā

"Arqonautika" ir sieviešu eposs63.
80.-90. gados nopietnākais un noztrnlqākais pētilums ir N. A. Čistjakovas

rnonoqrāfija'Hettēnisrna dzeja"64, kur autore analizē heuenisrna perioda literatūru.
Galvenā uzrnanība ir oievērsta triju izcilo dzejnieku - Kallimaha, Apollonija un
Teokrīta daiļrades anahzei, ka ari raksturoti rnazāk zināmu autoru darbi. Svarigi, ka
I\J. A. Čistjakova sava darba izmanto jaunākos atrastos tekstu fragmentus, kas tauj
vismaz daļe] iepazī! tos dzejniekus, kuru daiļrade tikpat ka nav pazīstarna. Runāiot
par jaunu žanru veidošanos nellēnisrna literatura, autore uzsver to izaugsmi no
iepnekšēiās literatūras vai folkloras un tālāko attisubas ceļu Eiropas literatūra.

Secinājumi

1. Apollonija da!jradE:-Js izpēto ir aizsākusles XIX gadsimta un turpinas lidz
rnūsdienārn.

2. Galvenās tērnas, pie kuram zinātnieki strādājuši, ir:
- "Arqonautikas" mākslinieciskā veidojuma analīze,
----episkā žanra dzejnieku Hornēra, Apolloruja un Vergilija savstarpēļā ietekme,
- prioritates jautājurns laikabiedru Kallimaha, Apollonija un Teokrrtadalļradē.
3. Tikai XX gs. 40. gados zinatniskaja titeratūrā izskan doma, ka

"Argtmautika" ir heHenisrn<l üteratūrai raksturtqs darbs. Loti parliecn;>si ta
pamatota 60. gados. Sajülaika. izvēršas Apollonlja daiļrades anaüze
fOf1:(j .,

4. Zmātniskajā nteratc.wa maz uzmanlbas ir pievērsts "Arqonautikā" izrnantcta
rnitoloģiska rnateriāla anafizsL
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5. Nozīmīgākie darbi šajā virziena ir U. fon Vūarnovica-Mellendorta rnonoqraūia
"Hellēnlsrna dzeja Kallimana taikā" (1924. g.) un F. Štesla "Vestljurna metodes un
avotu izmantošanas interpretācija" (1941. g.). Tomer šie darbi nesniedz pilnlqu
pārskatu par rrutotočiskā rnateriāla izmantojumu Apollonija poērnā. U. fon
Vilarnovics-Mellendorfs skata "Arqonautikā" izmantoto mitoloqisko rnateriālu tikai kā
vienu no Apollonija calļrades analizes aspektiem un raksturo to deklaratlvi un loti
konspektivi. F. Štesls loti nopietni analizē tikai vienu žanru no iespejarniern
Apo!lonija literāraiiern avotiem - traģediju.

6. Epizodiski argonautu mītam Apol!onija poērnā pievērsuštes zinat nieki XX gs.
sākumā un 30. gados.

7. Lai pareizi izprastu un izvērtētu Apclloniļa vietu antikās literatūras vēsturē,
nepieciešams rOpīgi izanalizēt "Arqonautikā" izmantoto mitoloqisko rnateriālu.

8. Mana darba uzdevums ir, pamatojoties uz argonautu mīta izmantojumu
Apollonija "Argonautikā" un ta salidzinjumu ar ši mita rnotlviern Apotlonija literāro
prlekšqāiēju un laikabiedru darbos:

1) noskaidrot Apollonija pamatprincipus un oričinalitātes pakāpi rnitoloqiskā
rnateriāla apstrādē.

2) sniegt iespējarno pamatojumu konkrēta rnitoloqiska motīva varianta izvelei un
funkcijai Apcltonua poēmā,

3) ieskicēt Apollonija ietekmi uz vēlako literāro tradtciju argonautu mita
mitoloqiska rnateriāla izmantojuma zinā.

'* * '*
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1.MiTS PAR ARGONAUTIEM UTERATŪRĀ
PiRMS RODAS APOLLONIJA

Mits par arqonautiern grieķu mitologijā ir viens no arhaiskākanem. Ši rnīta kodolu
veido rnilētiešu mīts par argonautu braucienu uz austrumiem. Garas un sarežčttas
atūstlbas rezultātā tas ir papüdmāūes gan ar citiem sākotnē] atsevišķi eksistējošiern
rmtiern, piernērarn, Mēoejas mitu (Korinta), dažādiern lokāliem rnotiviern un
variantiem.

Jau izsenis mīts par argonautiem rod atspoquļoļurnu literatūra.
Pārskats par šI mita izmantojumu arhaiska un klasiska perioda grieķu literatūra ir

nepieciešams, lai varētu apzināt Apollonija "Argonautikas" iespējamos rnrtoločiskā
materiāla avotus.

Šaiā darba analizēts argonautu mita izmantojums, balstoties uz zanru,
hronoloģisko, un, kur iespējarns. ģeogrāfisko principu.

* *

1. Eposs

Senākais literārais avots, kurā pieminēts argonautu brauciens, ka ar] argonautu
mita personāži un to genealogija, ir Homēra (./OJ-L repos ) eposi (viii gs. p. m. 8.),
Pašus argonautus Hornērs piemin tikai "Odiseja" vienu reizi, citas ar argonautu mitu
saistltas atsauces attiecas uz mitu netieši. No Hornēra eposiem var gūt intorrnācuu
par šī mita senāko zinārno ūkseto variantu sekojošos aspektos:

1) slavenais kuģis "Argo" un ta brauciens garam klīstošajām klintlrn."
2) .Iāsona cūtskoks.?
3) Aiēta ciitskoks,3
4) .Iāsona ierašanās Lemnas sala, vina un Lemnas valdnieces Hipsipiles

rnūesūba un viņu dēls Einejs.4
Nozirruqākā no atsaucērn uz argonautu mitu Homēra eposos ir Odisejas Xli

dziedājurnā 69,-72. rinda. Šis fragments liecina:
1) par argonautu mita popularitati un izplatibu senatne.
otn cfn lCeJ.-vfļ Y& :JT~pi..rr).~..:rrOY.l:OJlODO~ Y1iJ~)
)11 . ( .••• (, """ 0 ;' j ,.1' , A::> J- -." '-npd::w fTd..6t JU;CII.0u...e;ct ,/7~ (JlŗQ..O .JlAE.OlJ/()dv. '"
/Cd-ļ.. Yif ieC: l:/L v ~VflJ Z)A;c/. 801. At 'Vu€. ŗt:>lA\7t.[' sroz c ..I7e-cp;j..S·

cI / r::; .•• J/(J ~ '}/ '-';dJA> Hp1 J!cLpe.JJejLCļev, e aret <.jJt..Aoŗ 'Iev 1!2C5OJY,
Vienigais pagāja garam no nirstošiern daudzairu kugiem
Argo, ko slavē it visi, no Aiēta atpaka! nākdarns
Tomer pret lielajāmklintim to saberztu bangaina jūra,
Bet to te vadija Hēra, jo .Iāsonu rnūēja viņa.
2) lauj izdari! noteiktus sednajumus par argonautu brauciena ga!amerķi -- Aieta

valsti un tas tokaiizācšu.
Vienlaikus geograflsko reaUju noteikšana, pamatojoties uz Hornēra tekstiem, ir

loti nosacīta. Odiseja ce;ogJrni norisinas nereālā pasaku valstibā. Tadel ari Hornera
pierninētā Aiēta valsts var būt tikpat nereāla ka ciklopu zeme vai ari zem
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tantastlskās virskārtas var slēpt reālu pamatu ka taiāku zeme. Tornēr dornājarns, ka
Hornērs, plernlnēdarns Aiēta valsti, izmantojis reāras zinas par reālārn tautārn un
ievijis tas "Odisejas" teiksmai no ceļoiurnu aprakstos.

Antīkaja pasaulē argonautu brauciena realitāte netika apšaubīta. To uzskatija
par vienu no spožākajiern varoņdarbiem Grieķijas vēsturē, par pirmo kopīqo grieķu
braucienu, ar kuru sakas ürdzruecība un jaunu zemju kolonizācija. Brauciena
iemeslu skaidrojums literatūra ir joti dažāds - tas var būt karagājiens pret
barbariernf vai tirdznieciska ieinteresētTba6, bet mērķis --- zelta aunāda personificē
zelta graudus, kurus Kaukāza iedzTvotāji ar aunādu palldzību savāca strauiaios
kalnu strautos? vai uz pergamenta uzrakstītu alķīmijas grāmatu8.

Nevar noliegt, ka argonautu mita pamata ir reāli, bet [oti dažādi un tadē!
vispārināti notikumi - grieķu jūrasbraucēiu ceļoiurru uz tālām zemēm. Laika gaita
mita reātais kodols apaudzis ar fantastiskām, pasakārn rakstunqārn epizodēm.
Udzīgs process nortslnājies ari Trejas un Tēbu mitu ciklos. Heahtātet atbilstošais
mlta kodols ir saqlabājies ka konkrēta intorrnāciia par argonautu ceļojurna
gaiamērķa - Aiēta valsts atrašanas vietu.

Hornērs Aieta valsti piemin tikai netieši, netiek pierninēts ari nosaukums, ar kuru
ši zeme vēlāk literatūrā pazīstama - Aija ( A 7:d.. ). Hornēra teksti sniedz divu
veidu ziņas par Aiēta valsts atrašanas vietu un ta-tad par argonautu ce]a galamerķi:

1) Aiēta valsts ir nekorikrēta, teiksmaina zeme austrumos, Okeāna krasta,
2) Aiēta valsts atrodas Ponta austrumos.
Senakie, nekonkrētie priekšstati par Aiēta valsts lokalizācilu austrumos, Okeāna

krasta izskan "Odiseja" ka intorrnāciia par burves Kirkes, Aiēta masas un Helija
meitas dzīves vietu Aiaijas sala9. Ši sala atrodas austrumos, kur mit Ausma un
paceļas Hēiijs. Aiēts - vina valsts Aija - Kirkes sala Aiaija ir radniecīgi vardi. Par
to, ka pēc sonākaiiorn priekšstatiem Aiaija ir saistlta ar Aiētu un Aiju, liecina ne vien
nosaukumu radnieciba, bet ari "Odiseja" pierninētais Kirkes parečotais Odiseja
rnājupce]a maršruts.

Odisejam būs [ānobrauc no Kirkes loti IIdzTgs ceļš kā arqonautiern, kas brauca
rnājup no Aiēta10. Tātad gan Aiēta valsts, gan Aiaija atrodas tuvumā viena no otras,
austrumos.

Sakot ar Hesicdu 11, literatura atspoquļojas priekšstati, ka Aiaija atrodas
rietumos. Šie priekšstati parādās ari Apollonijam 12 - Hēlijs aizvedis Kirki no
Kothldas uz tālo Tirrēnu zemi. Tomer Apollonija poērnā saqlabājušās pēdas, kas
parada, ka sakotnē] Kirkes rnāivieta bijusi netalu no Aiēta austrurnos-- tas ir
Kolrudā atrodošās Kirkeja lidzenuma nosaukums ( K L"p r: ol- Z0 v ).

Hornēra eposos atspoquļojas ari vēlakie un konkretēkie uzskati par Aiēta valsts
iokalizaciju Panta austrumos. Tie veidojušies grieķu koloruzācüas ietekme, kad
jūras braucēji savas jaunajās apmešanas vietas austrumos un rietumos centās
atrast konkrētās teritorijas saistību ar argonautu mitu. Jonieši, kas kolonizē]a Panta
austrumus, par Aiēta valsti uzskatiia Kolhīdu, un šis uzskats rtostlpnnāīās. Zināmi
norāoūumi uz šācu uzskatu ir Hornēra eposos.

/

1) Pēc Kirkes ieteikuma Odisejs dodas uz kimmēru valsti13 (fCl.j-l.JLEPLOL ), lai
nokaptu mirušo valst.bā, bet pec tam atgriežas Aiaijas sala pie Kirkes. Lidz
kirnrnēru zemei Odisejs kugo vienu dienu (no rīta lidz vakaram), tātad Aiaijas sala
nav pārāk talu no kirnrnēru zemes.

"Odiseja" kimrnēri ka tauta vispār nav paraortl, bet vinu zeme tiek rrühēta
specifiska nozirnē - tas ir pasaules gals. Kirnrnēri ir mirstīgie un dzīvo sava pEseta
Okeāna piekraste, kur valda migla un tumsa, un nekad neatspid r--lēiijs.
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Vienlaikus kimmēri un viņu zeme ir pilrubā reā.li termini. Viņi apdztvoia Melnās
jūras ziernelu piekrasti, bet VIII gs. caur Kaukāzu saka virzlties uz dienvidiem.

Pēc ta, ka "Ooiseiā" pieminēti kimmēri, var spriest, ka Homēram ŠiS pilrubā
reālās tautas vards ir zinams, bet Isti skaidra priekšstata par viniem nav. Tornēr šI
visai nekonkrētā intormāciia [au] izdant zināmus secinājumus. Tā ka Aiaijas sala
atrodas netālu no kimmēru zemes, un abas no Egejas jūras atdala KlTstošās klintis
(pēc traoiconālā uzskata atrodošās pie ieejas Melnajā jūra), tad Aiaija un lidz ar to
an Aiēta valsts varētu atrasties Melnas jūras baseina,

2) "lūada" loti isi pieminēta .Jāsona apstāšanās Lemnas salā' pie valdnieces
Hipsipiles un vinu dēls Einējs ( )Evyŗzos )14. Ja Jāsons apstājas i.ernnā pa
celarn no lolkas uz Aiēta valsti, tad tas var notikt vienīgi tajā gadījumā, ja .Iāsons
kučo Melnas jūras virziena.

3) Aiēta valsts atrašanas vietu var palīdzēt noskaidrot termins Hollesponts (E.J..lr(es-
J70vz:OS). Grieķu mitoloč'skā traorciia 15 saista šo vardu ar Friksa masu Heili, kas

iekritusi jūra no auna. Frikss un Helle no Tesālūas varēja lidot pari Hellespontam
tikai tad, ja vinl lidoja Melnās jūras virziena. Tadā qadijurnā Aiēta valsts atrodas
M8lnās jūras baseina.

Vienlaikus pēdējais pierādTjurns ir pienernarns ar zināmiern nosacījumiern. Tas
ir spēkā tikai tādā gadTjumā, ja Homēram rnlts par Helles iekrišanu jūra bijis
zinams. Tadu pierācfjumu Hornēra teksta nav:

"1) Homērs nepiemin Helli,
2) dažādie rnlta varianti par Hehi' 6, Heiles nenozīrntqā vieta argonautu mita lauj

domāt, ka Helle ir vēiīns rnitoloqisks tēls un Hornērarn nav bijusi pazistama.
Tikaipēc vēlāko autoru tekstiem var spriest, ka Hellesponta nosaukumu saistTja

ar tajā iekritušo Helli.17 Uzskatija, ka Paktijā ( nti. te r J'Z ), Propontīdas zierneļu
piekraste atrodas Helles kaps.18

lr skaidrs, ka Helle ir Hetlespcnta eponTms. VēIēšanās izskaidrot jūras
nosaukumu ir radijusi mitu par Helli. Domājarns, ka pec ši mita nostiprināšanās
kadu pakalnu Propontidas zierneļos nosauca par Heiles kapu. Tas liecina, ka
vēlākaios gadsimtos argonautu ceļa mērķa atrašanas Melnaļā jūrā. netika
apšaubīta. Vai šis uzskats artiecinams uz Homēru, viennozImTgi apgalvot nevar.

Šķietamā pretruna ar šo priekšstatu ir frāze 1Td..? Acql:<l-O 1T).!OV()oI.. (no Aieta
atpakaļ braukdarns). "Argo" ceļā stajas Kustiqās klintis atpakaļcetā no Aiēta uz
Grieķiju. Tādē] var dornāt, ka ir pastāvējuši priekšstati par Aiēta valsts atrašanos
rietumos. To kategoriski apgalvo K. Roberts 19, ka pieradījumu minot, ka argonautu
mitā nozīmīgs ir ar Korintu satstuais mita slānis, bet Korintas kolonizācha bija vērsta
uz rietumiem. K. Roberts uzskata, ka argonautu brauciena topoqrāfijas maina ir
vētāks un apzināts process, kas noticis arqonautu mita Miletas varianta. Tas varēja
attīsttties pec Kizikas nodibināšanas, kas deva iespēju labāk iepaztt Propontīdu un
Melno jūru. Pretrunas argonautu mita geogrāfiskajā rnaterialā Roberts skaidro ar
diviem galvenajiem sākurna punktiem mita atttstibā - korintiešu un mi!ētiešu
variantu, kuri katrs attistūas savā' virziena un ir stipri atšķiŗTgi.

Homēra "Odiseja" ir svariqs avots ar argonautu mitu saistito divu veidu
mitoloqisko tēlu - .Jāsona un Aiēta ciltskoku noskaidrošanai.,

"Odiseja" sniegta de!a!izēta TTro(Tvp&) ) un vinas pēcteču geņealoģija20.
Tiro ir Tesālijas valdnieks, velak Elidas pilsētas Sa!monas ( 2 <::/.-)..Y pS)I t
valdnieka un šTsp~k'3ētaseGOrü118Sa!moneja meita ( :z.QL)..,jJ- o: v e. uts )<::1. '/ir;3
iemī1Tesālijas upes dievu Erlipeju ( '>tV crr e Y's ) un bieži dodas uzšts upes
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krastiem. Tur vinai tuvojas Poseidons Enlpeia izskata. Pēc Poseidona pareģojuma
Tiro dzemdes vinam delus.

N~}T1irstīga K;eteja ( K;P1rJE J5 )T~o dzemde Ferētu ( if:;<? '( s ), Aisonu
AL. <SCA:>V ), Arntaonu ( JAJ--Lvd>::l. tJV ).
Krēteja -- Tlro ģenealoģijā parādās Tesāiijas un Eiidas rnltoloģiskā saisnba.

Kretejs mitoloģija ir nenozlmīqa figūra, viņam nav sava mita. Savu mitu nav ari vina
dēliem Ferātarn, kurš ir Tesāūias die!1vidaustrumu pilsētas Feru ( epey~{ / )
eponims22 un Arnitāonarn, kurš ir Elidas apgabala Amitaonijas ( 'lJ.p- Vģ<;,l 0Y"O(, )
eponims23. Ar argonautu mitu salstītais Aisons ir Tesāuias austrumu dala atrodošās
pilsetas Aisonas (A2<5d:r~ )24 eporūrns.

Pec arheoloģisko izrakumu liectbārn pilsēta Aisona ir tiešārn pastāvēiusi, bet
gajusi boja. Ta vareja veidoties priekšstats par Aisona ties'bārn uz lolku (;)/G.JAICe& ),
kas atradās tuvumā.

Argonautu mita pamatelements ir nesaskaņas starp Aisonu un viņa pusbrāti
Peliju ( f7e. A [\AS ), Poseidona un 1Iro deju, jautaiumā par kundzību laika.
Hornērs neko nemin, ka Pelijs būtu varu atnērnis Aisonam. Vinarn Peiijs ir likurnīqs
lolkas valdnieks.

Otrs Poseidona un Trro dels ir Neiejs ( N"L). eJ s ),kurš mitologiski saistīts ar
Pi!u ( f7vA.oS; j, lai gan varētu būt Tesahias austrumu pitsētas Nēlejas (Ni.AECe>t...)
eponims.25

"Odisejā" sniegtas zinas par Tiro un vinas oēctečiern attiecibā uz argonautu mitu
ir svarīgas sekojošos aspektos:

1) detalizēti noskaidro Jāsona ciltskoku,
2) caur saviem senčiem un radiniekiem, kuri lokalizējas galvenokārt Tesālijas

austrumos, .Jāsons iegCJst stingru un neapšaubārnu lokalizācjju Tesālijas mitu
ciklos.

Hornēra sniegtas zinas par Aiēta cutskoku saūdzinot ar Tīro pēctečiern, ir daudz
konspektīvākas. Tas izskaidrojams ar to, ka Aiēts oūüoā ir loti specifisks mitoločisks
tels, savas valsts Aijas eponlrns, vinš ir sastopams tikai viena rnitu cikla vienas
geografiski ierobežotas epizodes ietvaros. Hornēra sniegta Aiēta genealoģija ar
nelie!am variāciiārn saglabājas arl vēlākajiern autoriem.

Fec Homēra snieqtaiām zinām Aiēta tēvs ir Hē!ijs, bet rnāte - okeanīda Perse
f7iJ! <.51(. . ) ~~ masa ir burve.Kirke (. ~ ip s: 1.- ?6. _ _.v
Homera p.erninētā l.ernnas epizode liecma, ka mits par Jasona uzturesanos

l.ernnā, viņa un Lemnas valdnieces Hipsipi'es mr!estību un viņu dēlu Eineju (l:UY1OS)
ir loti sens, iespējarns, ka sākurnā nesaistīts ar argonautu mitu. Hornērs šo faktu
izktāsta loti tsi, saistlbā ar Einēju, kurš apqādā ahajus pie Troias ar vinu.27 Kādreiz
Jāsona dēlarn Einējarn Ahillejs pārdevis savu gūstekni Priama dēlu l.ikāonu
( /l1.lIC./.G0V )28, bet no Einēja sanērnis pretī maisārno trauku, kuru feniķieši
dāvināiuš: vina rnātes tēvam Toantam.29

Hornēra pieminētie ar l.ernnu saisutie notikumi un personāži ir noztrnīqi
arqonautu mita izpratne sekojošos aspektos:

1) tie liecina, ka mlts par .Jāsona uzturēšanos Lemnā ir loti sens (nav isti skaidrs.
vai šis notikums ir skatārns argonautu brauciena ietvaros jau Hornēra laika),

2) stingri fjkse Tmiaskara un argonautu brauciena hronoloqiskās attiecības -
argonautubrauciens ir noticis \i\enu paaudzi pirms Trejas kara.

'" .,
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Samērā nozīmīgu vietu pats rnits par argonautiem vai ar to attālāk saistītas
tēmas Ieņern Vili gs. p. rn. ē. dzejniekatH~L~ÜQ.g~\Hrs(.odās) daiļradē, lai gan neviens
viņa darbs nav piinība veitIts šai tematikai. No darbiem, kur piernlnēts rnīts par
arqonautiern vai tā personāži, piinīoā saglabājusies vienīgi "Teogonija".

"Teogonija" un lielais skaits atsauču shoiijos uz Hesiodu lauj izdarīt noteiktus
secinājumus par galvenajiem aspektiem, kuri Hesiodu interese mitā par
argonautiem:

1) mita varenu un vinu dzimtu detatizēta genealogija, saistot dzimtu izcelšanos
ar kopīgu senci, /

2) mīts par Fīneju ( if:' 1..,'i r;:.li S' ) I

3) argonautu brauciena daūbnieki un brauciena maršruts.
izvērstaiā Hēsioda varoņu ģenealoģiju izklāstā iezīmējas divi novirzieni, no

kuriem viens salstīts ar Aieta, otrs -- ar .Jāsona dzimtu.
Aieta ģenealoģijas izktāsts galvenajās iīnijās saskan ar Homēru. Aiēta tēvs ir

Hēlijs, rnāte - okeanida PerseTda( rleJ?611.. (,5 ), bet rnāsa - Kirke. Hesiods ir
pirmais, kas piemin Mēdeju (Hj&L;j.. ),Aiēta un okeanīdas Idujas ( '1dVZč:L )
meitu,30'i ()/dz/i:oZ) St[ o~ tt1fJ;:,I..d-IJ i(;6c;~O)} cv epr-J6r1.l"L

6E.rVd.,J) [jJ1OSU'2 r!JeZ6rJ.. d&d. Xp'(f6/'Z V ~<ppod(-c1Y.
Viņa (Iduja) viņarn (Aiētarn) raoūa Mēdeju ar skaistajārn kājārn
Pakļāvusies mūestlbā zelta Afrodītes de!.
Aiētarn ir vē1viena meita lotosa ( J/o(ļJd;tS6"1. ) (viņas rnāte nav nosaukta),

kura klus! Friksa sieva31. Vēstot par dažādu varonu izcelšanos, Hēsiods piemin
.lāsonu un Mēdeju un viņu dēlu Mēdeju (M{efĒ-Goŗ )

!Cotfp'("V /<:5' Al1rc:LO cf&O~cT!OS pcttJ<.Jios
A '>\ 1 -v ,1 I"V.> /'

~ ('6'O'V0C:'l5 pcn/Af(6L tt1€CJV cil.-e-L'ļeVt:.l:d..6J'Y
) A>/ 1/ .1 }/'(1J'l6~ JTd..p t-?l:E cu J LCI\~ tSd.S 6TOYO€ vr:d..S d..c ru /l oVS J

~OV5 JTo)AOY5 t.ntr6).).E ļJ.,ļod.5 F<S0AE~S VffCDf/Y6JjJ
U.~P"pĻ6"r.;1S (leA. [15 ICd..L J~J.aJd...A08 6ļ>fl,j.J..oEp;c5S- )

.... I I )I! '- ) / Y 1

7;0115 ce » us« 5 IctG)!\ x.o V d.Cf01C€ lo I ...rroAAci JLoyn/(Jd..51
) / ) .•.. \)/ Cl/'.I / (..

U)K,8Ld?5 E..JTL- Y!L05 d..3'(;YV CAl.-ICW:JTiJOd.. rc02(P?v

AltJov(d1S) I:.,<::L{jLL'V Jcl/~EJqV JTCLr(esd.r:> /!..ICOL,T:LV.

/ c) c r r 0
k-d.L'p ? rE 0f'-1ttJE.(6) ~JT) ')j1rsOV0, .:rTDLp.i\JL Ad.d)~
!1 I t" / ,..", .r .... "">/

- tz0E.LO\J CE:I::.E JTŗļ,I.-Od...) (;0\1 0if...PE6CV {,r;pcCfE Xfpwv
Cļ;L)., ?Jy{Or;.S .

Dievišķā valdnieka AiüÜ1 meitu
A· ld ., -'<-, -I-~ -isoru s pec muz~ga veesanas
aizveda no AifHa püc gtütu varoņcarbu izpūolšanas.
Tos daudzus uzd~,;'.,}a 8ugstpratlgais vaidnieks,
niknais, nQz)ndzJgair-; un varrnac1gais PeUjs,
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Tos paveicis, Aisonīds pēc ilgiem klejojumiem nonāca laika,
uz ātrā kuga vezdams lidz jaunavu ar skaistām acirn,
un padarūa viņu par savu jauno sievu.
Viņa laullbā ar tautu valdnieku .Iāsonu
dzerndeja dēlu Medeju, kuru kalnos Hirons
Filirīds uzaudzināja.
.lāsona clltskoku Hēsiods izskaidro tāpat ka Hornērs. Salmoneja meitai Tīro no

Poseidona ir divi dēli: Nēleis un Peiijs, bet no Krēteja trīs dēli: Aisons, Ferēts un
Arnitāons. .Jāsons ir dzimis Aisona un Polirnēdes ( 170 A. t/ jJ-, rl Oi( )33 lauūbā, bet
mežiem apauqušajā Pēlija kalnā viņu izaudzina HTrons.34

Hēsiods varaņu izcelšanos saista ar koplqu senci. Hetlādas eponlrnarn
Hellēnam (d tA A 1'\1 ) ir deli Oms ( Li. ;;:11,05' ), Ksūts ( ~ oiJt1JoS; )un Aiols
( AYo"\0S ).Aiola deli ir Kretejs ( KJ:1'pJevS ), Atamants eAJ"or-:.!:-}f,S ),
Sizifs ~iW~), SaJmonejs ( ~c:ļ')-'JUDYez/s ), Periērēts ( I7EYL 1y 1( S )3:).

To, ka H~sioda genealogis,ļ<o interešu",",sfērabijusi visai plaša, liecina fragments
no "Lielajam Ehoiārn" ( M.t 6"cl A<::A-L 'Hol.rd...Ļ), kurā skaidrota argonauta Eifēma (E2/-

lf?1~) tzcelšanās no Poseidona un Mēkionikes ( ļvf Il;:;" Ļ 0 y t IC "- )36.
, No atsaucēm uz Hēsiodu sholijos (galvenokārt sholijos Apollonija
"Argonautikai") var iegūt intorrnāciu par Fineju, vienu no argonautu mita senākā
slāņa tēliern. MTts par Fīneiu ir arhaisks; tas lokalizējas Peloponēsā (Arkādija) un
sākotnē] nav saistīts ar rnītu par argonautiem. Tā pamats ir pasakas bieži
sastoparnais rnotlvs par varenu pailgu un padorndevēiu dažādos piedztvojurnos.
Fakts, ka Hēsiods piemin Fīneju saistiba ar argonautu mitu, liecina, ka šis
rnltotočiskais porsonāžs agri kļuvis par argonautu mita satāvda]u.

Hēsioda fragmenti atklā] sekojošus FTnejamita aspektus:
1) Fīneja genealogiju,
2) FTneja mita sižetisko kodolu ------r~dzes zaudējumu un ta celonus (2 vari~nti).
Hēsiodarn Fīnejs ir Foinika ( <P?L VL-5 ,1) un Kasiepejas (Kri.o{l1JIUtj dē~s,

Agēnora ( 3'tčiYGJp ) rnazdēis-". Tlna (6vyoS ) un Mariandina (~YI.-<O'IcfltliOJ)
tēvs.38

Hāsiods vairākkārt pieskaras pašam rnltarn par Fīneju un tā cēloruern. Autors
min divus atšķirīgus iemeslus, kādēļ Finejs kļuvis akls. Tiem abiem kopīgs ir tas, ka
redzes zaudējums FTnejam ir sods:

1) jo vinš devis prioksroku garai dzlvei, nevis redzei39,
2) jo vrnš paraoūis Friksam ce!u40.
Fīneja sods ir ne tikai aklums, bet ari harpiiasē l. Ar šī rrutotočiskā tēla paūdzrbu

ir iespējams noskaidrot Fineja sakotne]o funkciju un viņa mita nozīrni.
Mīts par Fīneju simboüski attēlo gadalaiku ciklisku nornainu. Pats Fīnejs ir dabas

dievs, kas ziema cieš badu, üdz to atbrivo pavasara veji.
Hēsioda tekstos šāou priekšstatu apstiprina sekojoši izteikumi:
1) harpijas aiznes Fineju uz ziemeļiern pie klejotājiem skitiem42,

, 2) Fi.lnejuno .harpij,ām atbrīv9 Boroadi, Viņi padzen harp~as, kas saucas Aello
1, }1~J)..4))un Okipete 1'52 F:.VITE.-7;'2. )43 val OklpodelS2Kv77od1 )44 vajā' tas un panāk,
bet nevar noqaiināt. Boreadi veršas pie Aina ( A t: voS ) kalnā vaidošā Zeva,
bet tas atsūta pie vioiem ~'lermejuļ5, kuršFek vajāšanu oārtraukt. Ta harpijas paliek
dZjvas46. Salas, pie kuram Boreadi panakušj harpijas, bet pagriezušies atpaka],
saņēmUo~s.no:aLj}~umi) ., " . ." "Pagrješan~s salas" ( _2. Z:,po Cfļ~S j47

Apo:iormaArgonautK3s Sf'!Q:qos,atsaucotles uz Hēsiodu, plem;netals otrs
iemesls, kura de! Fine.is zaudeFs redzi, ir tas, ka Vi~1Š parāoūis Friksam ce!uMI. Šis ir
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vēlāks mita variants, kura nekas nenorāda uz Fīneju kā sākotnēju dabas dievu.
Argonautu mita ietvaros Fīneja funkcija mainījusies un viņš kļuvis par pareģi.

Būtībā šis rnotivs vā] saistās ar zeltvilnas aunu. kuru Nefele atsūtījusi Friksa un
Helles glābšanai.49 Agrīnajā mita auns ir erzacupuris un nav tieši saistits ar Friksa
un Helles bēqšanu. Fr. 51 atspoquļojas vēlāki priekšstati, par ko liecina:

1) autors piemin Helii,
2) Frikss un Helie glabjas, aiztidoļot uz zeltvilnas auna.
Sholiji Apolionija "Argonautikai" rada, ka Hēsiods pievērsies ari tādārn

argonautu mita sižetiskajārn llnijārn ka argonautu brauciens. Hēsiocs starp
argonautiem minējis Hēraklu, kurš Magnēzijā devies mekiēt ūdeni un ta nokhdis no
argonautiem,50 Notikuma vieta ieguvusi nosaukumu Afetas( J<\ <fE:.."Cd.- L ) no varda
"atdahšanas" ( g[<f E..6"'l...S ). Šads Afetu nosaukuma etioloģijas skaidrojums ir
tradicionāls.v '

Piezīme sholiios, kura teikts, ka Hēsiods starp argonautiem nav minējis ifikiu
( )//C; L lC.Aor; )52, lauj spriest, ka Hēsioda darbos bijis ietverts argonautu kataloqs.

Sholijos pierninētie Hēsioda priekšstati par ceju, pa kuru argonauti atgriezušies
majas, atšķiras no Homera.53 Hēsiooa priekšstati:

1) atbilst pasaku rnotīviem, ka varenu atqriešanās no svešas zemes nsdnkst
atkārtot turpcela maršrutu,

2) iezrrnē tendenci izmantot pieejamo ģeogrāfisko informāciju (oūnbā tā ir pilnīgi
nereāla), lai racionālistiski skaidrotu argonautu brauciena faktu, kura atbüstiba
patiesibai netiek apšaublta.

Hēsioda priekšstati par argonautu braucienu pa Fasīdas upi uz jūru (okeānu),
karnēr v!~li nonāk l.lbijā un iznes kuģi uz pleciem lidz "mūsu" jūrai, vēlāko autoru
darbos izrādās dorninējošie lidz V gs.

* '"

Pakapeniski Hornēra un Hēsioda darbos izrnantotais milētiešu argonautu rnits,
kura centra ir pats argonautu brauciens, lokālu mitoloģisku tradīciju ietekme
ievērojami paplašinas. Nozīmīgs papi!dinajums ir ar Korintu sarstrtais mito!oģiskais
rnateriāls.

Par īpaša, ar Korintu saistlta mitolo9iska materiāla eksistenci liecina VIIINII gs.
p. m. ē. Korintas dzejnieka Eimēla ( E2rJ!-I(.)o S ) genealoģiski vēsturiskas poēmas
"Korinta~ vēsture" ( Ieop L. V J.Ld- IC.. r:;! ) vlerūqais saqlabāiušals fragments (8
rindasr)4, atsauces sholijos Apollonija "Argonautikai"55 un Eimēla poēmas
pārstāstüurns Pausānija "Grieķijas apraksta" ( 17E.pĻ 1d"1.IJĻ 5 ri5 cc'A .J.oCdOS' ) li
gramata56.

Galvenās tērnas, par kuram iegūstama intorrnāciia no Eirnela "Korintas vēstures"
ir sekojošas:

1) Korinta ir identHicējamaar EfTru; šādas identitikācljas etioločiska!s un
ģenealogiskais pamatojums.

2) Korintas valdnieku dinastija; Aietska šis dinastijas parstavis,
3) I\.ih~:dejasvieta K.orintas valdnieku dinastija; Korintas Mēdejas bernu kulta

pēdas.
EimEHapo(~rna fjksē j(;3tallzētu genealoģisku pamatojumu, kas lautu Korintu

identificüt ar (fku. [!'ira pierrHneta Hornēra eposos, bet tur ar šāou nosaukumu
apzīrnētas vairakas piisBttiS, kas atrodas gan tlida57, gan Argosa58, gan art, ka
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liekas, Tesprotidā59. Pēc Stefana Bizantieša zmam Efīra bijusi Epirā, Tesālijā,
Arkādijā, Etoliia, Itālijā60.Tukidīds piemin Efiru Etolijā un Epīrā61.

Eimēls izmanto ģenealogisko rnateriātu, lai pamatotu, kāde] Efīra sākusi
saukties par Korintu.

EfTra savu nosaukumu ieguvusi no tur dzlvolušās Okeāna un Tetīdas meitas
Eftras ( )E CI V.pd-.. )62. Šada saistlba ar senākajām dievibārn uzsver Eūras seno
vēsturi,

Zirnlqi, ka caur velāko Eūras valdnieku ģenealogiju Eirnēta poērnā parādās
pirmie konkrētie priekšstati par teiksmainās Aijas atrašanos Kolhīdā un Kolrudas
geneaioģisko saistibu ar Efīru.

Vienīgajā fraqrnentā, kas saglabājies no "Korintas vēstures", apdziedāta Eflras
valdnieku genealoģija63. Hēlijam un Antiopei ("AYl::U:>7T1( ) ir dēli Aloejs (1tAa)&~
un Aiēts ( A 2r[ Z: 1( S ), kuriem Helijs sadala savu valsti.

1AA~) orE J' Alryr::'Zs lCd-l AAwcUS l-~:l(VOYl:O'H J/ ", 6 / ).,? /EJI cou 7.:<' /cd. Ļ ~Vl"L TTf/ŗ; J roce 6 0. Y LXO< XW Df}'Y
cSJ.66d.l:O .:JTŗ;ļLfSLV eoZ's'- cY.:rrE:{}~OVOS c2Y!\d...0s Jv::-oC'-
c-, .....,/ j ").11 / /:.f" / 0, ;' .,)
n'\J (LeV E:.\ļ .rī()GÜ !TOC) 7:d..VC/}V "'00& čf't-q; )AAvJ.sZ·c..,(. Ur}":J r: III -+) '-.Il :) I O.J CI'1.'; I u C~VJ;/?) ,?;Ze~Z;L6"tJ.J/ nLrzr:t;( ~ICCV d..1Td.~d~V~
A l::?r:nS d) d.D 6K:tDV l30uyCJ .JTd.üEdv.:>lC.e l:vA-iokC" ,/

J i ( ::>v... C/ .).>\ f » J'"') .-v V <- v v;;\l.-<5"O IC/~V ~lfZ;~.s Lf~?Lŗ\ o.; t;f d..Vr;Oto Z/S ~;{A~S
'2 ::rrd.-L-ŗ ~ VL-cJV05 00" 4)x6Z::O fCoAXL,~Od.L<;:AY.

Bet kad Aiēts un Aloejs piedzima
Helijarn un Antiopei, tad divas daļās zemi
sadalija saviem bērniern Hiperiona mirdzošais dēls.
To, kurā atrodas Asopa, viņš deva oievišķaiarn Aloojarn
To, kura ir Efira, visu atdeva Aietarn.
Bet Aiēts to labprātīgi nodeva Būnarn valoīšanā,
lidz vinš pats leradlsies vai kads no vina
bērruern vai pēctečicrn. Pats devas uz Kolruoas zemi. I

Pec E3ūnanāves Efīrā valda Aloeia dēls Epopejs ( >E rrcsrre: 2/S ), netaisrūqs
un auqstprātiqs cilvēks. Viņa dēls Maratons aizbēq uz Atiku, bet pec t~va nāves
atgriežas Peloponēsā un sadala zemi saviem dēliem Sikionam ( :E. Ļ Ie uco v )
un Korintarn ( JCc5~L vrJ-OS ) - Sikiona lpašurni Asopa rajona un Korinta ipašurni
Efirā ieguvuši nosaukumus Sikiona un Korinta64.

Ļoti nozlrnlqa ir mtorrnāci]a par Mēdeju, ko Pausānijs atstāsta. atsaukdarnies uz
Eimēiu65. Ta sniedz ieskatu par:

1) Mēdejas iokalizāciiu un ģenealoģiju,
2) ir senākais avots, kura saskatārnas Korintā pastāvējušā Mēdejas bernu kulta

oēdas.
Eirnēls vēsta, ka pec Kor!nta. nāves korintieši no lolkas izsaukuši Mēdeju,kura

kopa ar Jāsonu sākusi valdn Korlntā. Tā ka Mēdeja ir likumīga Korintas valdnieka
Aiēta meita, tadviņas atrašanās Korintas valdnieka troni ir pamatota. Ari caur tēvu
Aiētu un vectēvu He!\lu peC izcelšan~1SMēde]a saistrta ar Korintu.

Eimēla tekstos paradas vt}1ākiuzskati par Medeju ka Korlntas valdnieci.
Sākotne.H vlņa.blfusi Korintas ga!venā dieviete (MOsejs viņunosauc par
nemirstīgufB;, bet šo savu jomu zaudejüsi pēc Hēras kulta nostiprmāšanās.
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Pausānija pārstāstītajā Eirne!a fraqrnentā teikts, ka Medeja paslēpusi savus un
.Jāsona bernus Hēras templi, cerēdarna iegūt viniern nemirstlbu. Viņas cerlbas nav
pieplldljusās, un bērni ir gājuši boja. .Jāsons nav varējis to Mēdejai piedot un
atgriezies lolkā, Arī Mēdeja atstājusi Korintu, nododot varu Sīzifam (2.. {6"Vy05 ).

Atsauces uz Mēdeias bernu nāvi ir saistītas ar Korintā pastāvošo Mēdejas bernu
kultu. Šis kults ar atšķirīgu ta izcelšanās skaidrojumu vairākkārt pierninets velaka
autoru un sholiastu darbos67.

Eirnela fragments ir senaka lieciba, ka Korintā ir pastāvējis savs Mēdejas mitu
komplekss, kura centrā!ā tērna ir Mēdejas bernu nāve.

Eirnela poērnā acirn redzot bijuši skarti notikumi Kolhtdā. Par to liecina ptezīrne
sholijos Apollonija "Argonautikai"68, ka piecas Apolloniia dzejas rindas, kuras
paraditas Aiēta sajūtas, veroiot, ka Jāsons met akmeni, un no zemes izaugušo
milžu cina, tieši pamatojoties uz Eirnela dzeju.

* "*

Argonautu mīts izmantots nezinarna autora saceretaia~~r::tg)'ļQ~Jsļg_§~pg~ā::(A/eJ.. 7.1-
.JT.f.r.:J':ld.. ll7T1/. / Nct.1J rro;«: l;L,,::.<J! ) Viii/VII gs. p. rn. e. Poēma nav vestūusi par
Naupaktu -- ši vieta saqtabāŗušos fragmentos vispār nav pierninēta, bet gan ta
izpüdtta Naupaktā. (l.okndā Korintas līča zierneļneturncs).

Pausānijs vesti par diviem uzskatiem attlecibā uz poērnas autoru69. Vi~1Špats
pievienojas viedoklim, ka "Naupaktas eposu" sacerēiis Karkins ( ŗ.::,d:d.v'p K:.- [, YOS ) no
Naupaktas, bet daudzi dornaiot, ka poērnas autors ir kads rnūētletis. Ņernot vera, ka
rnilētiešu kolonizācija bija qavenokārt vērsta uz Melnas jūras piekrasti, argonautu
ceļojurna tematika viņiem varēja likties interesanta un aktuāta. Tāde! ari iespējarna
kaca Miletas dzejnieka uzstāšanas Naupaktā ar poērnu par arqonautiern un
sacenslba ar kadu vietēju dzejnieku. Vēsti]a, ka kopa ar Hesiodu pie lokriešiem
viesojies kads miletietis.70

Galvenās tērnas, par kuru izmantojumu "Naupaktas eposa" liecina
saqlabājusies fraqrnenti, ir:

1) geneaiogija (attiecībā uz KretE-::ja-Tiro celmam piederošo Admeta dzimtu),
2) harpijas,
3) pk?ŠS Kolhrdas notikumu atainojums.
"Naupaktas eposa" acirn redzot nozimlqs tēls bijis Adrnets ( ~djL ILĻ 0S ), i~O

saqlabāļušies fragmenti sniedz izvērstu Admēta dzimtas genealoģiju un parada
notikumus, kam tiešas saistības ar argonautiem nav.

"Naupaktas eposa" teikts, ka "vinš" saucis šo jaunāko masu par Eriopi
{€p<.e6u1r},beUēvs un Admēts to saukuši par A!kimahi (}\A'<Ljt"ti\'l )71. Eriopes vai
A!kimahes tēvs ir Ferets, "Visš"!r Oii8]8, jaunākā Ajaksa tēvs, izcils lokriešu varonis,
kuru ir daIJ\ski pierninet Naupr.ikta iz.p!ldHa poērnā. Oilojs un Admēts abi ir
argonaub.T2 Tā ka "Naupaktas f.'.'posa"oalvenokārt vestas par arqonautu braucienu.
tad te rYnminetl abi un Eriope (Alkimahe), Ülleja sieva un Adrnēta masa.

AdmDt3 izcūā vieta "Naup8.ktas eoosa" ir izskaidroiama ar vina loka!izaciiu,
~ ) 1· . . . . .. . .. ..'

Adrnēta Ferets ar Feru pHsētu TesaJija, no turienes celies arī Admets,
Netālu Foram atro~jss. PaQ8su ŗUsēta { Il ŗj•.)(.ļ, ~cl. L. l, no kuras oēc viena no l' :1ta
\ ' • :-<~";"-':'" .,' )7 .. " :~~;r"- ..:,..,..; ;:,"'-'. '" '!"} ,•••..' '·t:~7·~ \J 'vananL,::>: :: devas bra"".",t,:na ""reJO ,L

VfA fragmenti ,r saistiti ar Adrnētu. Ši saistiba ar varon, ir
netioša, vispfEr nav sakara ar arqonautu braucienu . Tas
velreiz b.:C;tT?l i\dn,~:}tam Naupaktas eposa.
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Apollona dēls Asklēpijs atdzīvlnāiis Hlpolttu/«, bet Zevs satriecis Asklēpūu ar
zibeni75. ApolIons noqalinājis ciklopus76 (vai vinu dēlus?"), kas Zevam devuši
zibeni. Par sodu Apollonarn bija gadu jākalpo Adrnētam.

vieruqais "Naupaktas eposa" fragments, kura vēstlts par argonautu ceļojurnu, ir
ietverts sholijos Apollonija "Argonautikai"?8. Harpijas aizbēg uz Krētu un paslēpjas
Argimtnta pakalnā eAp7fl.:voiīš JOfļ05 ). Domējams, ka "Naupaktas eposs" ir viens
no Apollonija avotiem, Pēc Hēsioda ir zinams, ka Boreādi partrauc vajāt harpijas
pie Strofadu salam. Tāpat tas ir Apo!lonijam. Var dornāt, ka šī mita epizode nav
bijusi atšķirīga "Naupaktas eposa". Ja Strofadu salas ir kādas no Jonijas jūras
salam, tad tas atrodas netātu no Naupaktas. "Naupaktas eposā" atsauce uz
harpiiām un vinu vajāšanu var būt pamatota uz kādu lokātrnītu.

Spriežot pēc sholiasta komentāriem Apotlonija "Arqonautikai", "Naupaktas
eposā" nozlrnlqu vietu ienērnis Kolhīdas notikumu atspoquļoiurns. "Naupaktas
eposs" ir pirmais zināmais hterārais darbs, kur pieminēts Apsirts ( ?lA<fl/pl:oS )
un vina māte Eiri!ite ( Ef;JJV).. Vz1. )79. ŠaJā eposa visi argonauti ir varoni,
gatavi iejūgt veršus80, bet Idmons aicina Jāsonu veikt varonoarbu>". Aiēts ir
nodornējis argonautus ncqatināt pec mielasta, uz kuru ir viņus uzaicinājis, un pec
tam sadedzināt kuģi. Šo nodomu izjauc Atrodite.

Tad Aiētarn dievišķā Afrodīte radīja ilgas
būt kopā. ar savu sievu Eiriliti,
sirdi raizēdarnās, lai pec varondarba .Jāsons
dotos rnāiup ar biedriem, kas cīnījušies blakus.
Idmons, paredzēdams briesmas, aicina argonautus nakti bēgt, bet Mēdeja,

dzirdot aizejošo varenu solus, dodas vinlem !fdz82.
No "Naupaktas eposa" ir saqlabājušās četras rlndinas, kuras dzejnieks vēsta

par Afradītes palidzibu argonautiem.83 Galvenais argonautu uzdevums ir iegūt
zelta aunādu, kura, ka teikts "Naupaktas eposā", atradās Aiēta mājā. Mēdeja
bēqoarna panern aunādu Iīdz84, Nav zinams, vai šo aunadu vispirms .Jāsons ir
atnesis vai tā visu laiku atradusies Aiēta maja.

.Jāsons, ka Afrodite bija iecerēiusi, atgriežas laika, bet pec Pelija nāves pārceļas
uz Korkiru ( Ie C:pr.:- l.I.P'{'). ). Vina vecāko dēlu Mermeru ( _11eprepoS
medību laika kontinenlālajā Grieķijā noqalmajusi lauvu māte8::>.

Cietzeme, kas atrodas pretī Korkīrai, ir Tesprotida. Mermera rnitoloģiskā saistiba
ar Tesprotidas EfTru ir sena. Odiseja pieminēts Mermera de IS lls, kas dzivo EfTrā86.
'espējarns, ka divas saqlabājušās rindinās no "Naupaktas eposa" ir rninēta šī
vieta8? .
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* *

Nav zinārns, cik liela rnērā !akedaimoniešu dzejnieks Kinetons
, ie l... V<;i..J~nJ c.J'V ) izmantojis savā daiļradē argonautu mita tematiku. Vinarn ir bijusi
ģenealoģiska poēma "Eposs" ( )IE ii'1 ) (nav saqlabāiusies neviena rinda),
kura dzejnieks piernineiis Jāsona un Mēdejas bernus - deju Medeiu
( t110€f.,os. ) un me~tuEriopi (~"pL,~lTLS: )88. _ . _.. _

ŠIS fragments lauJ aptuveni secināt Kmetona dzives laiku. MedeJs ir medu
eponīrns. Ja vinš ir ioklauts genealogijā, tas liecina, ka grieķi jau sarnērā labi
pazina mēdiešus. Grieķu kontakti ar mediešiem varēja sākties VII gs. p. m. 13.
Melnas jūras kolonizācijas laikā. lespejarnais Kinetona dzīves laiks varētu but
VilNI gs. p. m. ē.

Sholijos Apollonija "Arqonautikai" pleminēts cits Kinetona darbs "Herakleja"
(~r-.:A~Lot )89. Atsauce uz šo darbu vēstīts par to, kā Hērakls brauciena laikā
zaudējis Hilu. Ta ir viena no argonautu brauciena epizodērn.

Nevar droši apgalvot, ka pieminētā "Hērakleja" ir Kinetona darbs, jo cita vieta
sholiios par "Hēraklejas" autoru nosaukts Konons ( Ie ci Y.:::D V )90.

Pieņērnumam, ka "Hēraklejas" autors ir Kinetons, par labu runa Kinetona dzīves
vieta Lakedaimonija. Ta kā Spartā Hērakls tika īpaši godāts un valdnieki ar vinu
saistūa savu izcelšanos, tad saprotams, ka Kinetons sava eposa vareja dot
priekšroku šai ternatikai.

* *

VI.I.-VI ~~' p. rn. e. Krētas dzejn~eka~~Jr:D§_[1ļ-Q_§rT1()Erltj.LE.v/cf;;s) Dio~ens
Laertljs pleoeve 6500 nnclas garu posmu ŖArgonautlka" ( ~.j'OVot Vl:,LI::-<:J. )91, Kurā
esot vestas par kuģa "Arqo" būvēšanu un .Jāsona braucienu uz Kolhidu. No šis
poērnas nav saqlabājies neviens traqrnents, vieruqi eksistē divas atsauces uz to
eholiios Apol'oniia "Argonautikai", Šis atsauces ir genealogiska rakstura.

Epimenīds nosaucot Aiētu par korintieti, bet viņa rnāte esot Efīra92 un lidzās
b:'ltr'iem Hēsioda pieminētajiem Fnksa dēliem autors minot piekto Presbonu
( npE~f3 {/;:}V )93,

sis nieciqās zinas nespej sniegt nekādu praktisku intormāciju par plašo
Epimenīda poērnu, un tas isti neatbilst poērnas tematam. Nav skaidrs, kadā veida
poemā bijusi attēlota "Arqo" bOvniecfba vai pats argonautu brauciens.

'" *
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Secinājumi

1. Lielais fragmentu, atsauču sholijos un parstāstūumu skaits liecina, ka mīts par
argonautiem bijis plaši izmantots arnaiskaja eposā (VIII-VI gs. p. m. ej.

2. No ši žanra darbiem, kuros plašāk vai rnazak plaši apstrādāts šis rrutotočiskais
materials, vienTgie pilnībā saglabājušies eposi ir Hornēra "Illada" un "Odiseja".
Tajos atsauču veida pierninēti argonautu mita atsevišķi personāži un tēli.

3. Argonautu mita sižetiskā un kornpoziclonālā nozirne dažādos eposos ir
atškirlqa:

1) mlts par argonautiem veido galveno sižetisko ITniju (Eirnēla "Korintas vēsturē' .
ka ari, iespējarns, "Naupaktas eposa" un Epimenfda "Arqonautikā"),

2) tiek pierninētas atseviškas argonautu mita epizodes (Hornēra "Īliada" un
"Odiseja", Hēsioda "Teogonija", "Ue!as Ēhojas", "Kēika kazas", Kinetona eposi).

4. Ģeogrāfiskā's un hronoločiskās robežas arhaiskajam eposam ar argonautu
mita tematiku ir plašas. Tas ir VIII-VI gs. p. m. ē. - Mileta, kontlnetāta Grieķija,
Peloponēsa, Krētas sala.

5. Saglabājušies teksti rada, ka arhaiskajos eposos ar argonautu mita motīviem ir
liela sižetu daudzveidība. Vienlaikus šiem eposiem ir kopiqas iezirnes.

6. Visu autoru darbos liela uzrnanība ir votttta varenu ģenaloģijai. DzüInieku
interese par ģenealoģiju koncentrējas pamata divos virzienos:

1) Tiro-Krēte]a celms,
2) Helijs-Aiets un Kirke-Medeja.
Atsevišķos qadfjurrios ir vērojarna atkāpsanās vel dziļākā ģenealogiju V8StUf"6'

(Kretejs -- viņa tēvs Aiols ------vectēvs Hellēns Hēsiodam) vai ieskats ntlkotnt\'
(Jasona un Mēdejas berni Kinetonam).

Zīrmqi, ka ģenealoģiskas zinas par "nro-Kreteja celmu, ka ari par Aiēta dz[mlu
visu autoru darbos ir vienādas (atšķirības skar tikai nenozunicus personāžus). Tas
liecina par stingri nostabūizēiušos mitoloģisko tradīciju.

7. Arhaiskajos eposos neatkar1gi no ta, vai autors izmantojis rnitu par
argonautiem ka galveno sižeta !iniju vai to pierninējis tikai atsauču veida, dzejnieka
uzrnanības centra bijis pats argonautu brauciens un ta ģeografiskais mÜf\~js" ~;ali;)
zinā priekšstati ir vienveidiqi -~. argonauti kuģo uz Melnas juras austrumiem,
realaia dzlvē atradās Mi!etaskolonljas.

Šis vierinozuruqais uzskats par argonautu brauciena ģeogrüfisko ŗnfrķi
arhaiskaja eposa atklajasdažadi: tas ir pierninets tieši ("Naupaktas eposs';). ml
ir noprotams pecgeogrtHiskün'i reaJi}arn (Horners, Hēsioos) un konteksta
l·<ir.·etons, Ep irnenlds;

8, Tanī argCff1.3utumita amstJI>aspakapB, kas. atklajas arhaiskaji1
arhim1ts parvaroryu juras raucisnu uz aU~3trumīem ir paplašini\F\::;~sun turpina
ŗ)aplašinaties arsakütnüji rnnlhrk~n'l un epizodēm. Senüka eplZT)ÜF
ir salsuta ar mitu par notikurniern Lernn01St,>~~E3.,Šjsmitoloģiskaismater<1Is 89f;
nQsHprinajies argonautu ~üt\!aros, par ko liecina f-+ornüra
(J.enealogiska rahstwa .Jāsona un
Hipsipnes dE~1u.

Zirnfgi, ka. argonauh.} lr a.tšķirīgi katram

pagatni un varon~.)s~
ir maks!(üü. LJ.ll<ü!sH,
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materials kjūst par ievadu, priekšvēstun vai nobeigumu argonautu brauciena
faktam (Mēdejas un Aiēta tēla Eimēla "Korintas vēsturē") vai ari par vienu papildus
epizodi vēstūurna par pašu braucienu (Hērakla un Hila tema Kinetona eposa
"Hērakleja"). .

- autors pievēršas notikumiem, kas nav tieši saistrti ar viņa dzimto pilsetu, bet
tomer vina ir loti būtiski. "Naupaktas eposa" autors, iespējarns, mūētietis, apdzied
argonautu piedzīvojumus Kothida - viena no milētiešu koloruzētajārn tokahtātērn.

- autors sasaista ar argonautu mitu veselus atsevišķi eksistējošus mitu
kompleksus. Tas attiecas uz "Naupaktas eposa" ietverto un Hēsioda piemlnēto mitu
par Rneju un viņa rnocitājām narpiiarn. Fakts, ka šis mitoioqiskais varonis parad as
divu autoru darbos apmēram viena konteksta, liecina par Fīneja mita stingru
saistību ar argonautu mitu VIii-VII gs. p. m. ē.

9. Arhaiskā eposa, kas tematiski saistīts ar argonautu mitu, analīze rada, ka tajā
atklājas divi rnitoločisk: slāni;

1) nostabiüzējušais rnūētiešu arhirntts par argonautu braucienu,
2) arhirnīts, kas atrodas attlstibā ---. to papildina dažādas lokalas mitoloqiskas

tradīciias un mitu cikli.

'" '" ..,

2. Lirika

Mīts par argonautiem sengrieķu lirika salldzinājurnā ar eposu v izrnantüts
rnazāk. Mitoloqiskā rnateriāla ierobežotāku izmantojumu lirika nosaka všl žanra
specifika. Liriskās dzejas centra ir dzejnieks vai liriskais varonis un
pārdztvoļurni saistibā ar kādu personiskas vai sabiedriskas dzrves notikumu,
Mitoločiskā tematika ka dzejas objekts savu nozirni zaudē. Ja dzejnieks pieveršas
mitu mottviorn. tad tas ir apzināts process un kalpo domas ūustrāciļai.

* .•.
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Vii gs. p. m. 8. dzejnieks Mimnerms ( t1ty Y.EPjLoS ) no Kolofonas (Ko).ocptSV)
sava dailradē izmantojis mitu par argonautiem. lr' zinams viens eleģijas fragments
ar šādu tematiku 1, kur Mimnerms piemin .Jāsonu, kurš atved aunādu no Aieta
pilsētas Aijas. .

,...,
Oucfl. JCor'J J'v I.LCļa-. ;C6Jd.-S d-vrl, Yd.- ~C V eJ. ?Jr:&5 :J/iGGJ'J

":l AV Jj I ) \ / C s: /
c e ~,.y L 'lS» '[EllE: ()p.5 dA '00 V0{;66d.. V)I 0 UOV)

.'U6.D Lcsr;Dd-' ne.J(L.O l:tAE.(i)V Xd:.).E:ŗŗ~f!es d..EV-Aov.1
1 J '»))\ >~» 0 •..•• \. ci c I

GU d"V e.lT .JLK".Ld.VOU fCc:L- crv LKOVr.O oo ov
A l J , J I .Q.. ) ")" / Vre r«.o JTO/I.I ...v I ro oi: t GUICeoS '>HeA 1...01..,0

.> ~ / / > /
cX-1C !:,~ve~ ~p?f(f~UJ ICCc~dr<:L,JL cV t..Jdv~r:J..ŗ<t>,I

'52lCed..YOU JTcLjJd.. -XE.l.,AOS 1 LV GPA'c:ro &ElO >1f(100.JV.

Ne toreiz lielo aunādu būtu atvedis atpakaļ .Jāsons
no Aijas pec smaga ceļa veikšanas,
izpildot Pelija laba grūto varoņdarbu,
ne viņš nonāktu pie Okeāna skaistas straumes,
uz Aiēta pilsētu, kur ātrā Hēlila
stari atrodas zelta quļamistabā
Okeāna krasta, kur nonāca oieviškais Jāsons.

Ta ka saglabājušais fragments ir loti jss, tad nav iespēiarns spriest, kāda ir bijusi
mita funkcija Mimnerma daiļradē un kadā. konteksta Ši mita epizode izmantota.
Vienlaikus šis fragments ir loti nozlrnīqs mita izpētē, jo:

1) tajā' parādās aqrinie priekšstati par Aiju ka pasaku zemi Okeana krasta,
2) fragments atbilst rnüētiešu mita variantam, kurš kolotonietirn Mirnnerrnarn

vareja būt labi zinams, par Aijas atrašanos austrumos.

'" *

Atsevišķi argonautu mita eleŗnenti parādas VI!V gs. p. m. ē. dzejnieka Kej§.§
Simonīda dailradē ( 2.. c jL w., v 1..cf1 S J K€L05). Par to liecina atsauces sholijos
un viens dzejas fragments. Sīs skopās zinas lauj tikai saskatīt tos argonautu mita
rnotlvus, kurus izmantojis Simonids, bet nav iespējarns noteikt ne darbu, kura tie
sastopami, ne Simonfda principus mIta izmantošana.

Sholiji liecina, ka Simonīds pievērsies sekojošiem argonautu mita moHviem'
1) pats argonautu brauciens un ta mērķis,
2) .Jāsona un Medejas liktenis pec aunādas iegūšanas.

~~':i.

Simonīds, vēstidarns par argonautu braucienu pec balti-sarkanas HunadasL.,
piernineiis viņuiHrašanos t.ernnā un pk:1danšanos sacensibās, kuru balva ir terps ..-;:3;

Kaari braucienu cauri KustīgajamkHnUm. kuras vinš nosauc par LU\JO/'rd.oes 4.
Citi Simonīda pierninētie notikumi - .Jāsons kļūst par Korintas vaidniekub

"O d' tf.:ET;) lS ic6pcv.~.jov I OU /1d..'ĶY~t:JLd-.y
rv ) 1 / DI.) I \ r s:

Yd..,~[-VJ dvl\0J...0u" DE- KOf\).LUOS
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\5UVrUoo-voS d()[EO~ cXdLOU r dvVd.tS6~v.
Viņš dev~s uz Kodt:tu. bet~.Aag~n@zijaneapnH11as, kopa ar Koklidas vak.Hja

Uc:fl(';Japilseta,



bet Medeja ar fantastisku panēmienu - izvārīšanu lauj .Jāsonarn atgOt jaunTbu6
aclm redzot attiecinarni l:Z laika posmu pec aunādas iegūšanas.

* .,

VēI rnazāk ir zinams, kaca loma bijusj argonautu mita motīviem VII/VI gs. p. rn. ē.
Sicīlijas dzejnieka Stēsihora ( 2. t:'( iS L ~ WpOS ) dailr~dē. Par}o, ka dzejnieks šim
mītarn pievērsies, liecina no vina darba :4 v-A<::Jv tJT(. ntA /.,~ ("Sacensības
par godu Pelijam") saqlabājušais nosaukums un 2 rindas garš fragments 7.

Plaši rnīts par argonautiem ir izmantots dzejnieka EJ[H;t~I~( ntvJcL'p0S )
(518.-438.) daiļradē. Viņa dzeja iezlrnējas pilnīgi jauna attieksme pret mitu un
ipatnējs ta izklāsta veids, ka ar! mīts iegOst jaunu funkciju. Atšķirībā no eposa, kur
mīts tiek izklāstīts secīgi un logiska saistūiā. kur izdatās rnlts, kas veido galveno
sižetisko IIniju un papildmīti, kas izklāsttti konsoektīvāk, lirika mīts atspoquļojas
savādāk. Lirika mīts ir izmantots, lai izgaismotu konkrētu dzives notikumu. Tadēļ
Pindaram nav svanqi siki pārstāstit visu mita saturu, bet gan tikai tas epizodes, kas
saistītas ar atspoquļoisrno notikumu. Lai gan Pindara dzejas kodolu veido mīts,
dzejnieks izmanto atsevišķas mita epizodes, un katra no tam ir sīkāk lzvērsta kāda
detala. Šī detaļa ierosina bagātas rnitoloqiskas asociāciias un parasti veido spilgtu,
atminā paliekošu redzes gleznu.

MTts izgaismo notikumus atbilstoši autora iecerei. Tas rada varonības atmosfēru,
saistidarns šodienas uzvaras triumfu ar uzvarētaia senču un dzimtas aizsācēju -
mitu varoņu - konkrētajiem darbiem.

Mitu varoni Pindara uztvere ir starpposms starp rmrstrqajiern cilvēkiern un
dieviem. Tuvība dieviem tos padara par paraugu cilvēklern. Tadē] rnitoloqiskais
materials Pindaram kalpo par vērtibas mērauklu, tas var izteikt uzstavu vai
brldinājurnu. Tāoēlādi rntts Pindara dzeja ir ieguvis audzinošu funlkciju.

Ta kā rnīts ir sižetiski saistīts ar uzvarētāia dzimteni vai vina senčiem, rnitiskais
61ements surninājurnu padara vel svinīgāku un laicīgo uzvaras dziesmu tuvina
re!igiskai hirnnai.

Mitologiskais materials. kas salsnts ar mitu par arqonautiern, loti plaši izmantots
Pindara IV Prtiskaiā oda.

IV Pltiska oda, kuru Pindars sarakstūis 462. gada, ir veltrta Kirēnes valdniekam
Arkesilajam IV. Arkesilajs piederēja pie Batiadu dinastijas, kuras aizsācējs Bats
639. gada pie Kirenes nodibināiis qrieku kolonijas. Uzskatua, ka Bats ir argonauta
Eifēma pēctecis 17. paaudze.

Pirms Arkesilajs ieguva varu, ViDam bija jacīnās ar Darnofila vadīto OPDZl'ci}u.
Cietis sakāvi politiska clņā, Darnofils aizbeqa uz Griekiju, uz Tēbārn, ki.F viDU
uznērna Pindars. Kad 462 ,gada Arkesi!aja kaujas rati Pītiskajas sp6\~;s guva
uzvaru, Pindaram uzticeia sacerēt epinikiju par godu Arkesilajam.

Pindars IV Pītiskajā epirnkija izmanto rnitoločiskus rnotivus par draudt!bu
draudzrbu noslēdz UbjJas dievs Trītons - Eiripils un Eitērns. Pindars
'"11ito!ogisko atgriešanas f110th'\.i - .Iāsons atgriežas laika, Frikss un argünnL'!i
dZĪ:i :tene, Eitürna pecteči -"- Ubij@..

Pindars, apstrada,Jf>t arg(Jnautu nüta rn!toloģisko rnatenālu, ir va!rniE~S
principa. Mita izk!asts s,:J.kasar MEkk"ijas pareqojurnu l.ernnas sah3, kas Pin;:taran1 ir
pedeja argonautu apstašanā'svit:1ta pirms atgriešanās mājup. Pan:~'ģQ.lUn\:1. \•...üsFls
Par edas adresata Kiren~~s vakinieka Arkesilaja dzimtas pilS8t~1S K,r0}r<~~-;
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paredzamo dibināšanu. Tad Pindars pieskaras argonautu ieprlekšēiiern
piedzTvojumiem, kuru centra ir vinu tlkšanās ar Trītonu - Eiripilu. Tikai tad Pindars
sak apdziedat argonautu brauciena priekšvēsturi un pašu braucienu, izceļot četras
epizodes: .

1) .Jāsona ierašanāsiolkā,
2) viņa tikšanās ar Peliju,
3) argonautu katalogs,
4) .Jāsona varoņdarbi.
Argonautu atpakaļceļš un ierašanas Lemnā ir atklāti loti konspektivi. Tādā veida

Pindara oda rrutoloqiskais vēstijurns ir izveidojis apli, jo tā pārstāstljurns nav
Pindara pašrnērķis, bet rnetaforisku tēlu virkne apdziedātās uzvaras izgaismošanai.

Pindara IV PTtiskā epinfkija ir senākais avots, kas vēsta par argonautu brauciena
ortekšvēsturiv.

Pelijs saņērnis divus orakulus, Viens, kura avots nav rninets, brīdina no Aiohda,
kurš var valdnieku noqailnāt. Otrs orākuls, kuru Pelijs sanernis no Delfiem, vēsta
par brtesmārn, kuras draud no svešinieka, kurš no kalniem nokaps ar vienu sandali
kāiās. Kad Pelijs tirgus laukuma ierauga .Jāsonu ar diviem zobeniem, pari pleciem
pārmestu lūša adu un ar vienu sandali kāiās, viņš grib noskaidrot, kas ir šis
svešinieks. .Jāsons, nepazīdarns Peliju, atbild, ka vrņš ir Aisona dēts un ka viņš ir
ieradies, lai atgūtu tēvarn atņernto varu. Piecas dienas .Jāsons ciemojas pie sava
tēva un tēva brāļiern, bet tad dodas pie Pelija atprasTt varu. Viltīgais Pelijs,
zvērēdarns pie Zeva, apsola varu atdot, kad .Iāsons būs izpildījis goda pienākumu
pret mirušajiem - Delfu orākuls pieprasot un Friksa dvēsele gribot, lai to kopa ar
aunādu atvestu no Aiēta valsts. Šada Pelija prasibas rnotivācija ir Pindara
jaunievedums.

.lāsons Pelija prasibu pienam un saaicina varenus no visas Grieķijas uz loikw9.
Pindara sniegtais argonautu uzskaitijums ir senākais saqabāiušais arqonautu
katalogs.10 Tas ir nozlmiqs vairākos aspektos:

1) Pindara pierninētie brauciena dalībnieki lielāko tiesu ir seni rnitoloqiski
kam ir izcila vieta argonautu brauciena un kas ir pazlstarni arl no citiem rnHu
cikliem,

Pindara pierninetie Boreadi atbrīvo FTneju no narpijarn, Dioskūri ir saistHi ar
uzvaru par Krētas milzi Tatosu, Polideiks pieveic dūru erna Arniku. Herakla
piedalīšanos brauciena pieminejis jau Hēsiods. Eifērns, kuru ari piemiH€WS
Hēsiods, piesaistuies argonautu mītarn sakarā' ar Kirenes apkārtnes kolonizaciiu
vai tas rnēčinājorniern pirmsdoriešu perioda. Pie senākā mitu slāna pieder Ehk'..HlS
un Erits, abi Kalidonas medību dalībnieki, Erits _ .. ari Pelija beru sacensiou
daūbrueks. Mazāk nozlrnīqs ir .Jāsona radinieks Periklimens. Argonauta Mopsa telu
Pindars uzsver pareqa spejas. Pindars ir pirmais zināmais autors, kas starp
argonautiem nosauc dziedoni Orfeju, kurš velakajā tradicijā kļūstpar ioti GOl\rniqu
arqonautu brauciena daHbnieku.

2) Visi Pindara pierrunetie argonauti ir dievu deli (Dioskūri, Herak!s Ze'v"d,
Eifems, PerikHmens - Poseioona, Erits, Ehions - Hermeja, Orfo!s, MDPSS
Apollona, Boreadi _. BQrek{ļ,

Kā vlenīqo argonautupH}dz.fvojumupa ceļarn uz Ko!hldu Plrldars
izoraukšanu cauri Simpiē9i'Idarn 11. VispirmsvifJl uzce! altari Posf'idonarn,
\dņarn vēršus uniüdz paHazet izbraukt cauri btstarnajarn N() Ši bhža
!<;üst nekustīgas un }ürrHeku Cfj{Š ir fh)apdral.lde1s.
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Ļoti tsi Pindars piemin grūtos uzdevumus, kurus .Iāsonarn liek izpiidīt Aiēts --
iejūgt uguni izelpojošos vēršus arkla, kas izgatavots no viena dzelzs gabala, uzart
lauku un noqalināt pūķi, kurš tur zobos aunādu. Šos varondarbus .Jasons var veikt,
pateicoties Medejas rrūlestlbai, kuru viņai iedvesusi Atrodīte, liekot aizmirst
pienākumu pret tēvu. Medejas pahdztba .Jasonarn izpaužas burvju zāļu
sagatavošana, bet vēlāk Mēdeja dodas uz Grieķiju, lai pazudinatu Peliju.12

Argonautu atpakaļceļā Pindars izce! divas epizodes, kuras abas ir saistitas ar
epirukijas pamatdomu - Arkesiiaja stavinajurnu. Šī pamatdoma izskan ari ptašākā
konteksta ka Arkesilaja saist/ba ar pagātnes varoniern ------arqonautiern un
Arkesilaja senču vieta Kirēnes rnitoloqiskaļā vēsturē.

Pirmā no argonautu rnājupcela svariqalārn epizodern rtsinās Kirenes
apkartnē. 13 Caur Okeānu argonauti nonāk Sarkanajā jūra, tad divpadsmit dienas
nes "Argo" uz pleciem pari Ubijas tuksnesim. Tuksnesi vmiern parad as vietejais
dievs Tritons Poseidona dēla Eiripila izskata. Viņš pasniedz Poseidona dēlarn
Eifēmam zemes gabalu ka simbolu tam, ka kadreiz Kirene valdis vina pēcteči.
Majupcela zemes gabals iekrī! jūra, un no ta izveidojas Tēras sala. Grieķu
kolonizācija Kirēnē notiek septiņpedsrnitaiā paaudze ar Taras salas starpniecību.
Ja Eifems šo zemes gabalu būtu iernetis pie Tainara zemesraga, kur atrodas ieeja
pazemes valstlba, tad grieķi būtu kolonizēiuši Kireni jau ceturtajā paaudze (1. i., kad
ahalleši atstāja Peloponēsu doriešu uzbrukuma rezultāta), bet faktiski šaiā laika
viņi tikai kolonizēja Tēru.

Otra nozirruqakā argonautu atpakaļceļa epizode ir uzturēšanās Lemnas sal8..14
No argonautu un lemniešu lauhbām dzims deli, kuru oēcteči kopa ar
lakedaimoniešiem pārcelsies uz Tēru un no turienes uz Kireni. Uzskatija, ka
Kirēnes dibinātājs Bats ir l.akoruka dzivojošā Eitērna pēctecis un T@ra;:; sala
dzivojošā Sama dēts.

Pindara IV Pītiskajā epinlkijā ietvertais mitoločiskais materials iiecina par
aozinatu ta izmantojumu. Pats mits ir izklāstlts epinikūas centrāla]a dala, tadejadr
dustrejot sākurna dala izteikto fakta konstatacūu. Ta kā epinīkijas ekspozTd.:3 ir
slavināts Arkesilajs, tad epinīkijas rrutoloqiskā dala pamato, ka vina gūta uzvara
nav nejaušība, bet likurnsakanba, kas saistīta ar vina senčiem un dievu !abveiTbu.
Epinlkijas nobeiguma dala ir ar konkrētu saturu -----tas ir aicinājurns Arkesiiajam
il-Ilgt ar Darnofilu.

Atseviški argonautu mita rnotivi izmantoti ari citas Pindara epirukijās. Tieiügüst
īpašu tunkcionālu nozimi un kalpo domas uustracnal un akcentēšanai.

Domu, ka grūtības ir cilveka parbaude un ka tas atklā] cilveka īs1<; \·'Ürnbu,
~jndars uzskatārni atkla] ar argonauta Erqlna ( )E'p OlVOS ) tēlu." 5
iZsmej šo varoni, ka vmarn par spiti jaunlbai ir sirmi mati, bet skriešanas sacensītiüs
Ü'2Ši Ergīns iegCJstpirmo vietu.

Pindars izmanto argonautu mita motīvus, lai cHdinatu $3C8nsibu
dzimto pilsētu slavas pilno rr:Jolo@d<o vēsturl. EpirlIkljā, kas vültrta Ksünofontan1 no
Korintas, uzvaretājam skriešana un pieccinā, Pindars atgadina. Konntas
"~-IZ·I'fu· Bellerofontu ~""1 Me-d··· D:, ,k"','· n,~~l'eo·.e-:u's';~c;tus·r ar savām r'>"'>*a·cnZ\ia"m· 1e,.~.< - '.~ ''-'! ..',. ,..:~~.. ' ,',.- ""J:!>..<I:',:- ,(J:-".,l ~ .. ," •.Y:••')._ ,,::-:,:-.} .A. _ : - - '.,' .,', -' ,~,!:.:;-s..t·Ll~.:--.;;:~; _.:: ~::

~"'\:"·l-ll,.-il·a- 'K· ra~ V s:,·lt;!.-" A·ric::,.·,w.l,,-F'+·"m .''(, E""';r">s· 'p. ··l·ŗ'd,'·,·.~ ·""··"k··;··-;; .•".L~"':~ 'r\l, __J'{:"-~ -Ļ~:::H:"ŗJ, ,'!b'~'~~')':::'v~:;'~'}~':.l:__ ~~v:..:_~t~>:, ~':"l:"'<t ., _', :,.~-d~,_.~. t':·'\.~"'.""'l_ :,' .. '~ __J.~.)

::\wa un Aiginas pēcW6us. Starp :.pasiiZcü!aS P~:H0jS

.. ..,
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Mitu par argonautiem sava eleģij~ krājurnā "Lida" ( /\ (j ~ ) izmanŗojs IV gs.
p. m. e. dzejnieks 8DļÜ:nfJtm ( "'Avr;l-jL<:LXos) no Kolofonas (KoAoepwv ).

Antirnaharn ir lpaša vieta grieķu literatūrā. Viņa daiļrade veido pārejas posmu
starp klasiskā perioda un hellēnisrna literatūru. Dzejnieka darbus raksturo
vienlaikus sekošana literarajai tradlciļal un atteikšanās no tas.

Elegiju krajumu Antimahs esot sarakstūls personisku pārdzrvoiurnu rezultātā pec
sievas nāves. Tādēiāoi viņa dzeja saglabājies tradicionalais pamatojums skumju
elēģiju sacerēšanai. Tradicķai atbilstoša ir piernērota mitoloģiska materiāla izvēle.

Atšķirlbā no ieprtekšēio gadsimtu lirikas autoriem Antimahs ir savas dzejas
objekts un subjekts. Viņa daiļrade ir vērsta uz paša autora persontbu, un rnīts ir
Iīdzeklis pārdzīvojumu atspoquļošanai. Antimaha lzvēlētie rnitoioqiskie teli ir
naldlqu spēku iedarbības objekts. Atainojot mita varenu pārdzivojumus un
ciešanas, Antirnahs gan tuvina cilvēku mita varorubas pilnajai atrnostērai, gan
parada varenus, kas ūdzinās ikdienišķiem citvekiern.

Ieskatu Antimaha caiļradē var gūt tikai pec sholijiem Apollonija "Arqonautikai".
ŠIS atsauces lauj saskatu galvenās dzejnieku interesējošās argonautu mita
tematiskas Iīnijas:

1) notikumi Koihīdā: .Jāsona un Mēdejas rnūestlba,
2) Ffnejs un harpijas,
3) Hērakls ka argonautu brauciena dalībnieks.
Antirnaha interešu stērā ietilpst ari geografija, etioloģija un reti sastopami mita

varianti.
Atspoqulodarns notikumus Kolhidā, Antimahs
- īpaši izceļ Mēdejas telu,
------vairakkart izmanto maz pazīstamus rnlta variantus.
Antimaha mākslinleclskā meistarība un prasme izmantot mitoloģisko rnateriālu

domas llustrācijai izpaužas Medejas tēla veidojuma. Mēdeja ir ne tikai .Iāsona
palīqs Aiēta uzdevumu izpiidē. Dzejnieks parada, ka būtlba varoņdarbu veic tieši
viņa. Šada Mēdejas tēla atklāsme ļauj lasitāiarn asāk izjust vinas tai aka liktena
traqiku.

Antimaha pierninētie uguni izelpojošie vērši18 ir traoicionals rnltoloqisks tēls,
bet dzejnieks ir senākais zinarnais autors, kas vēsta, ka Medeja iernidzinājusi püki
ar burvju zalēm un nolaupTjusi aunādu." 9 Antimahs izmanto savdabTgu mita
variantu par .Iasona un Mēdejas laulibārn - tas notiek Kolhīda upes krasta.20

Vēstot par Fineju21, dzejnieks vinu parada ka naidTgu spēku .- harpiju upuri, no
kuram viņu atbrīvo Zēts un Kalets22. Galvenajās Iīnijas šis Antirnaha izmantotais
mitoloqiskais materials, kas saistās ar Flneju, Zētu un Kalētu, ka ar! Strofadu salu
nosaukuma etioloģiju23, ir tradiciona!s. Traoicionali dzejnieks atspoquļojis ari
argonautu atpakaļcela maršrutu - kugodami pa Okeānu, viņi nonāk Ubija un uz
pleciem iznes "Argo" lidz jOrai.24

Hērakla telā tāpat ka Fineja tēlā Antimahs uzsvēris šī tēla traqiku. Šim
izcilākajarn grieķu varonirn nav lemts piedalīties argonautu brauciena Iīdz galam.
Cela biedri vinu izsēdlna krasta, jo vinš ir pārāk smags, lai brauktu ar kuģi "Argo"25.

* *

/
Arqonautu mita rnotīvus izmantojis IV gs. p. m. ē. beigu dzejnieks I~i~~ļ§ (TL~8n'6)
no Selinuntas ( 2. Ļ A L vaDS ) Sicilija. Vinarn bijis ditirambs "Arqo", no kura
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saqlabājušās 13 rindas,26 Šaja fraqrnentā nav pierninēti ne arqonauti, ne vinu
brauciens. Dzejnieks cildina Atēnu, kas devusi mirstīgajiem gudras rnakslas.
tespējarns, ka šaiā sakara Telests vēstūis par "Arqo" un Atēnu ka ta veidotaiu vai
palīgu kuga izgatavošana.

Secinājurni

Par argonautu mita izmantojumu lirika izdant konkrētus secināiumus ir grūti, jo:
1) ir zinārni tikai daži autori, kas izmantojuši argonautu mita motīvus,
2) vlenīqais autors, kura dzeja ar argonautu mita tematiku saqlabajusies gandriz

pilrnbā, ir Pindars. No citu autoru darbiem saqlabājušies neievērojarni fragmenti
(Mimnerms, SimonIds, Telests - pa vienam fragmentam). Vairāk ir atsauču
shoHjos. Antimaha dzejas tematika zinārna tikai pec sholijiem.

Sīkāka lepazīšanas ar lirikas tekstiem, kuros izmantoti argonautu mita motīvi,
parada tiešu salstibu starp autora dzrves vietu un vina apstrādāto rnitoloqisko
rnaterialu. Atbilstoši izmantotajam rnateriālarn autori iedaiās:

1) joniešu un Egejas jūras salu autori (Mimnerms, Antimahs, Kejas Sirnoruds).
2) Sicūijas dzejnieki Stēsihors un Telests,
3) kontinentālās Grieķijas dzejnieks Pindars.

1. Joniešu un Egejas jūras salu autoru daiļradē dorninā sekojoši rnitoloqiski
motivi:

1) milētiešu arhimīts par argonautu braucienu uz Aiju----- Koihīdu austrumos
(Mimnerms, Antimahs) pec zelta (Mimnerms) vai sarkani baltas aunādas
(SimonIds),

2) aqnnie milētiešu mita papildinājumi:
- argonautu ierašanas Lemnā (Sirnorūds),
- tikšanās ar Fineju un harpijām (Antirnans),
- brauciens cauri Kustrqaiārn klint1m (EimonIds),
- Hērakls kā argonautu brauciena dal!bnieks (Antimahs),
- argonautu atpakaļceļš no Kolhidas uz dienvidiem, tad rietumiem (Antirnahs).
Šo autoru attieksme pret izmantojamo mitoloqisko materiālu ir savas īpatnības:
1) pārstāstot senos mitu motīvus, autori seko tradicqai (Simonids, Antimahs).

\Iafrak patstāvibas atklājas to motīvu apdziedāšanā, kur šī tradīcija literatūra vel nav
stabila (Antirnahs par Kolhīdas notikumiem),

2) SimonTdam - autoram, kura dzīves vieta atrodas tuvāk kontinentālajai
Grieķijai, labāk zinārnl un nozirruqi ir ari tie notikumi, kurus atspoquļo korintiešu mits
(Jāsona un Mēdejas atgriešanas Korintā).

II. Niecīgie saglabājušies Sicllijas dzejnieku Stesihora un Telesta fragmenti
liecina par argonautu mita vai ar to attalāk saist-tu motīvu izmantojumu šis salas
autoru daiļrade.

III. Boiotieša Pindara dzeja izmantoto rnitoloģisko motlvu spektrs \r daudz
plašāks. Viņa daiļradē atklajas:

1) argonautu mita pamatshšma - rruletiešu arhimīts un tā agrīnie papūdinājorni
(Lemna, Kolhīda),

2) geogrāfiski tuvais tesāliešu mūs par .lāsonu un Peliju,
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3) dzejas idejisko ievirzi ilustrējošais doriešu mita nozarojums par argonautu
piedzīvojumiem Kirēnes apkārtnē .

Ptaša rnitoločlskā rnateriāla izrnantojurnarn Pindara dzejā ir savs pamatojums.
Autors pievēršas atsevišķiern mita rnotiviern, lai ilustrētu notikumus atbilstoši
iecerei. IV Pttiskajā epinīkijā centrālā mita epizode ir argonautu ierašanas Kirēnes
apkārtnē, tikšanas ar Trītonu, Tritona dāvana argonautam Eifēmam un šīs dāvanas
simboliskā nozlrne - pamatojums grieķu kundzībai šajā rajona

1< * *

3.Drāma

Spriežot pec saglabājušamies traģēdiju nosaukumiem, argonautu mita tematika
traģēdijā izmantota loti plaši, sevišķi epizodes par argonautu apstāšanos Lemnas
salā, par Fineju un Mēdeju. Tā kā teksti saglabājušies loti slikti, saturu iespējarns
rekonstruēt tikai pēc traģēdiju nosaukumiem un sholijiem. Runāt par katra konkrēta
autora īpatnībam rnīta varianta izvēlē un apstrādē ir grūti.

* *

Ka liecina drāmu nosaukumi, Eshils ( AZ<sX JA 05' ) (525.----456. g. p. m. ē.)
argonautu mitu izmantojis 6 drārnās, no kuram saqlabājušies niecīgi fragmenti vai
ari zinārni tikai lugu nosaukumi. .

Traģēdijas (vai satlru drāmas) "Argo" ( ~.p 0-J )saturs nav zinams.
Saqtabāiušaios fragmentos pieminēta kuģa "Argo" apbnnojamā spēja runāt 1, kuru
nodrošina kuģī iebūvētais gabals no svētā Dodonas ozola. (Šis motīvs ir
tradicionāls un loti populārse). Par "Argo" stūrmani Eshils nosauc Īfisu ( '>JCf v5 )3
tradiclonālā Tlfu eporūrna TIfisa4 vietā. ,

Shoiijos Apollonija "Argonautikai" pieminēta Eshila drama "Hipslpile" ('YljJlJnJAt; ),
kurā' vēstlts par krastā izskalotajiem argonautiem. Apbrunotās lemnietes nav
[āvušas viniern izkāpt, pirms viru nav apsoüjušies saistrties ar tam laul'bā>. No
drāmas saglabājušies divi fragmenti, katrs vienu vardu garš,6

Drāmā "Kabirt" ( k ~pc, LJX>L ) bijis ietverts argonautu katalogs un dziru
skats 7. No drarnas saqtabājušies divi īsi fragmE?nti8, I

Dažu aramu nosaukumi "Finejs" ( q;,L Y 6 V5 ). "Lemnieši" ( /1'1JJ- vLOL ) un
"Atarnants" ( 1\ r&JjLd 5 ) jauj dornāt, ka šaiās drārnās lielaka vai rnazākā rnērā
izmantoti argonautu mita rnotivi. Sagiabājušies fragmenti neko konkreti par
traģēdiju sižetu spriest ne!auj9.

"* '"

Samēra plaši mīts par argonautiem izmantots Sofokia ( 2.0cpO « A;ŗS) (496.-
406. g. p. e.) caiļradē. No traqēdijārn, kuru pamata ir šī mita tematika, nav
saqlabājusies pilruba neviena traģēdija. Kaut ari fragmenti ir nieciql, tie kopa ar
traqēdiju nosaukumiem un kornentāriern sholijos rada pilruqāku priekšstatu par
argonautu mita motiviem Sofokla drarnas neka Eshila daürade.
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Traģēdijas "Lernnietes" ( A 1. JL Y!.-ci L. ) saturs ir rekonstruejarns pec sholijiem
Apollonija "Arqonautikai" (Stefans Bizantietis liecina, ka ir bijušas divas drarnas ar
šādu nosaukumu 10). Drārnā bijusi attēlota sīva clņa starp lernnietern un
argonautiem, un vēlākā viņu došanas laulībā 11, ka ari bijis ietverts argonautu
katalogs. No ši kataloga saqlabājušajās traqrnentā 12 pierninēti ~rgonautu
brauciena dallbnieki Ferēta dēls Adrnets un Tesalilā atrodošās Dotiias ( Li GU l""L.OV )
iedzlvotāis lapits Korons ( K6pbJ V 05 ). Pārējie drārnas fragmenti ir niecigi13.

No traģēdijas "Fmejs" ( ŗP I. V E- 05 ) (liekas, ka ir bijušas divas traģēdijas ar
šādu nosaukumu) saqlabājušies niecīgi traqrnenti l ": Fr. 641 liekas liecinarn par
argonautu mita saistību ar Bosforu un jaunam iezlrnērn Fīneja mita atustiba, 1. i.,
Fīneja tokalizāciiu Salrnidesā, Bosfora Trākijas piekraste 15. Par to, cik noturtqs bija
šāds lokalizāciias variants, liecina Finopoles pilsētas nosaukums, kuras dibināsanu
saistīja ar Fīneju 16. Fr. 644 teikts, ka Fīnejs a;guvis acu gaismu, pateicoties
Asklēpijam. . (7vjLJTd.yt~l:d..t)

Par tračēdiias "Tirnpānisti" saturu var spriest pec piezirnērn sholiļos. Sholijos
Sofokla "Antigonei,,17 teikts, ka Fīnejs pec savas sievas Kleopatras nāves
apprecējes otrreiz. Viņa otra sieva Eidoteja ( E 2 do atd.. ) laupūusi redzi vina
bērniem no pirmas laulTbas. Sholijos Apollonija "Argonautikai" 18 rninēts mazliet
citāds ši mita variants. Rn~ pats laupījis redzi saviem bērniem no pirrnas lauhbas,
otras sievas Idujas (::J!dul."d.. ) sarnusinats.

Par tračēciias "Kolhīdietes" ( Ie0 A X tdes )saturu liecina piezīme sholijos
Apollonija "Argonautikai"lg - traģēdija attēlota Mēdejas pahdzrba .Jāsonam. Aiets
uzdevis .Iāsonarn tradicionālos uzdevumus. Vēršl, kurus .Jasons ielūdzis, bijuši ar
vara kāiārn un degošiem purniem20. Jāsons cīnijies ar no zemes izaugušajiem
miižiem21. Medeja paūdzējusi .Jasonam ar burvju ziedi22, bet vinš sotüts viņai
pierādū savu pateicību23, Apsirts ticis noqalinats Aiēta nama24. Pieminēta ari Zeva
milestība uz Ganimēdu25. Par pārējo fragmentu26 saistibu ar traqēdijas saturu
spriest ir grDti.

No traģēdijas "Ski!i" ( Z;:::, V J-d.. L ) saqlabāiušies niecīgi fragrnenti27. Piezlrne
sholijos Apollonija ;;Argonautikai"28 [au] spriest, ka drārnas darbība saistīta ar
argonautu atoakaļceļu no Kolhidas, kuru vini veic pa to pašu maršrutu ka turpceļu.
lespējarns, ka arqonauti nonāk skitu zeme (par ko liecina tračēdiias nosaukums),
un kads no varoņiern rnēqina attaisnot Mēdejas izdanto Apsirta stepkavibu.
atsaucoties uz to, ka katram no viniern ir sava rnate29.. /

Tragēdijas "Sakņu qriezēii" ( cPL ŗ:0 rOJL OL ) fragmentos30 parādīta MedeJas
gatavošanas kadai nonāvēšanai (varbūt Pelija nos!epkavošanai)---- z āļu
sagatavošana31 un Hekates un Hēlija pif;saukšana32.

No traqēoilārn "Pejijs" ( !7c). f.:dv5 )33, "Frikss" ( epJ>7.:SOS )34 ,u~:
"Atarnants" ( ~ a<:::LJLd.. S ) bijušas divas traģēdijas ar šādu nosaukumu)30
saglabajušies tik niecīgi fragmenti, ka saturu rekonstruet nav iespējarns. Par
tragēdiju satura saistibu ar argonautu mitu var spriest tikai pec nosaukumiem, Tas
~ats_~ttiecas ari. uz satīru drārnu "Amiks" ( ).'AjL V rzo S ), no kuras saqlabāŗušies
OIVI ISI fragment!36,

* *

29



.,» / I
431, g. uzvestā Eiripida ( <v» L .JTL 0 '75' ) (485.184. val 480.-406. g. p. e.)

tragēdija "Mēdeja" ir vieniga drārna ar argonautu mita tematiku, kas saqtabājusies
pilnībā. Tračēdliā izmantots rnltoločiskais materials, kas saistīts ar Medejas un
Jāsona uzturēšanos Korinta pec viņu atqriešanās no Kolhidas.

Eirtpida izvēlētā mltoločiskā rnateriāla pamats ir senais ar Korintu saistītais rnits
P8J Medeju un viņas bērniem, qalvenokārt pievēršot uzrnanību Mēdejas bernu
navei. Senakais mita variants ir zinams pec Eirnēla literāras apstrādes eposa
"Korintas vēsture". Pēc šī varianta Mēdeja savu bernu nāvē nav vainlqa. Ceredarna
nodrošināt bērniern nemirstību, viņa tos aizved uz Hēras templi. Tomer bērni iet
boja, bet .Jasons, uzzinājis par Medejas izdarrto, atsakās viņai piedot. 3 7
Parmeniska izktāstrtajā mita varianta38 korintieši negrib, lai par viņiem valdrtu
svešzemniece, un nolemj noqalināt Mēdeju un viņas 14 bernus. Par Mēdejas
likteni nekas nav zinams, bet berni aizbēq uz Hēras templi. Tur korintieši viņus
nogalina, ta apqānot templa svēturnu, Par sodu Korintā sakas sērqa, ko pec Delfu
orakula norācjurna var izpirkt, nodibinot mirušo bernu kultu - septlņiern zēniern
un septinārn rneitenēm no izcilākajārn Korintas gimenem melnas orēbēs un
neapgrieztiem matiem gadu jākalpo Hāras templī.

Didirns, atsaukdamies uz eposu autoru Kreofilu39, sniedz sekojošu mita
izklāstu. Mēdeja noindējusi Korintas valdnieku Kreonu, jo tas piesavinājies varu.
Pati Mēdeja aizbēq uz Atēnārn, bet savus mazos bernus atstā] Hēras templi.
Kreonta radinieki neievēro patvēruma tiesības templī un bernus nogalina. Viņi
nove] vainu par bernu noqahnāšanu uz Medeju.

Eiripīds, izmantodams šos iepriekš eksistējušos mita variantus, izveido jaunu,
kurš nostiprinās vēlākajā literatūra. Eiripīds pārnern no kreoüla Kreonta tēlu un
piesaista to senākaiarn rnīta variantarn, kur Medejas bērni iet boja vinas pašas de].
Eiripīds akcentus pārvieto ----- ja Eimēlam Medeja bija netieši Iīdzvainīga bernu
navē, tad Eiripīdam viņa bernus nogalina apzināti. Eiripida Medeju vada ne tik
daudz greizsirdfba, kā pataloqiski sakāpināta aizskarta goda apzina.

Eiripīda rnlta varianta Jāsons un Mēdeja atbēquši uz Korintu pec Peliia
nonāvēšanas lolkā. Jāsons klūst Medejai neuzticīgs un grib precēt Kreonta mei0J.
Eiripīds Kreonta meitu nesauc varda. Tradicionā!i viņas vards ir Glauke ( rA<:.:Jv V-

f< '1 )40. lai gan romiešu iiteratūrā vina ir vairāk pazīstama ka Kreūsa
(Creusa)41. Medejai ar abiem bērniern jādodas trimda. Bernu vārdus Eiripīds
nenosauc (tradicicnāli tie ir Mermers ( t16PPPOS) un Ferēts (CPi??5 )42.
Valdnieks Kreonts, paklausot Medejas lūgumam, auaui Medejai palikt Korintā vel
vienu dienu. ŠIs dienas laika Mēdeja paspē] pazudināt ar saindēta tērpa pahdzlbu
Jāsona iTgavu un vinas tēvu Kreontu. Mēdeja, noqalinājusi savus bernus, viņu ūkus
aizved uz Heras templi, bet pati aizbāq vect eva Hēlija sOtītajos saules ratos uz
Atēnārn, kur ,t\igejs solijis vinai patvērumu.

Saules rati ir mitoločisks priekšstats, kas saistas ar Hēliju un vina bērniern.
Hēlijs aizvedis savu meitu Kirki saules ratos uz Tirrēniju43. Saules ratu tēlu
atüectbā uz citu Hēiija pēcteci - Medeju pārņernis Eiripids.

Nav isti skaidrs, kādēļ velākaja literatūra dorninē priekšstats, ka Mēdeja aiztico
Č.L,skuratos44.

No parējārn Eiripida tračēoüārn ar argonautu rnita ternatiku45 jr saqlabajusies
niecI~i. f~agmer~t~:.~atu:'LJp.ēc ti~,r~rfe~'l:ls~~) ~a: iespej~rns. __

Eiripida traqēdijas Peliadas saTuru var UZZlnat no parstastlJuma46.
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Mēdeja pārllecinājusi Pelija meitas atjaut vinai ar burvestibu paūdzlbu pārvērst
Peliju par jaunu cllvēku, Lai parādrtu, kā tas notiek, viņa iemetusi katlā gabalos
sadalttu jēru un pakūrusi apakša uguni. Izskatījies, ka jērs, būdams dztvs, katlā
kustas. Tā viņai izdevies pārliecināt Peliadas nonāvēt tēvu.

Par traģēdijas_"~igejs" ( A!Xi! -ls ) ~aturu v.ar ~prie~t pēc s~oliliem "īliadai"47 ..
Pēc bērnu nonavesanas Mēde]a no Konntas aizbēqusl uz Atenam un kļuvusi
Aigeja sieva. Viņa pārliecinājusi Aigeju, ka ta ka no Troizenes atnākušals Tēzejs
grib atņernt vinarn varu, jaunekli vajag noindēt. Tēzejs gatavojies indi izdzert, kad
Aigejs pazinis dēlu pēc zoben~ un sandalērn, Mēdeja tikusi padzlta no Atēnārn.

Traģēdijas "Frikss" ( (/J.jJ 1.;$05 ) (iespējams, ka ir bijušas divas traģēdijas ar
šādu nosaukumu) saturu var uzzināt pēc mitogrāfa Apollodora pārstastījumiem.48

Aiola dēlarn Atamantam, kurš valdlja Boiotliā, no sievas Nefeles bija divi bērni
- dēls Frikss un meita Helle. Atamanta otra sieva lno gribēja pazudināt šos
bērnus. viņa pārlieclnāja sievietes izžāvēt sēklas labību. Kad ši sekla, izsēta zemē,
neizauga, Atamants sūtīja uz Delfiern sūtni uzzināt neražas cēIoni. lno pārliecināja
sūtni teikt, ka levam jāupurē Frikss. Atamants bija spiests paklausit savu
ūdzpilsonu prasibai upurēt dēlu. Nefele izglāba bērnus, atsūtot vmiern zeltvilnas
aunu, uz kura vini aizlidoja.

Eirtpīda traqēdijā izmantots vēllns mita variants, kas izveidojies gara un
sarežqītā atttstības celā.
Atamants ir sens rnltotcčisks tēls. vinš ir Atamanijas ( -'A py.d- JA- d..Y t.. ><:J.. ) eponīrns.
Precīza Atamanijas atrašanas vieta nav zinārna: tā var būt starp Tesāliju un
Epīru49., Epīrā50, Etolijā51, liīrijā vai Tesālija52. Atamantijas atrašanos saistūa ari
ar Fttotīdas Ahaju, kur atrodoties "Atarnanta lidzenums" (~!Jr:J.jL:V7:WY l1~cfuV)53,ar
pilsētu Halu vai Alu, kuras dibināšanu pierakstūa Atamantam54. VēI V gs. šeit
pastāvējis sekojošs ticējums.55 Kādas dižciltlqas dzimtas, kuras aizsācē]s bjis

/

Atarnanta rnazdēls Kutisors ( Ie UZ:L6<:; 6J."po S ),vecākais loceklis nedrīkstēja
ieiet ~ritanejā, jo viņu varē]a tad satvert un upurēt levam Lafustietim
(!I<:/"CļlJ6?:UJ$). Lafustija kains (I\d.-Cfvrrr:WY d..poS ) atradās Boiotqā. Tas liecina,
ka Zeva t.atustieša kults ienācis no Boiotijas, no kurienes domājams sākotnēj
celies Atamants. Boiotijā atradās pilsēta Akraifija ( ;t\ K.. l::>L L ep L ~ ), par kuras
dibinātāju uzskatiļa Atamantu~6 un Atamanta Iīdzenums (~cJ~y'u..ov 17cdWV)57.

Ja ari cilvēku upuris pastavēiis tik ilgi, kā to vēsta Hērodots, mito!oģiskajā
atspoquļoiumā jūtama neqatlva attieksme pret to. Dievi noraida cilveka upuri un
glābj upurēšanai nolemto. Auns, ko Nefele atsūta bērnu glābšanaj, nav glābšanas
üdzeklls, bet erzacupuris (Iīdzīgi Ifigēnijas briežumātei). To pierāda tas, ka auns
tiešām tiek upurēts, tikai nevis Hala, bet Kolhīdā. Frikss ziedo aunu Zevarn
GIābējam ( r:p y ~ L aS )58.

Domājams, ka auna upurēšana Kolhidā ir vēlāks un apzināts rnotlvs, lai
sasaistītu Friksu ar argonautu mitu. Sākotnēji Friksa mīts lokalizējās tikai Tesālijā.
Tesālija lokalizējās ari .Jāsona rnīts, kas veicina]a abu mitu saplūšanu.

.Jasona mita atspoquļojas Tesālijā Pēlija kalna (17iA LeV 6'.p0s ) apkārtnē
pielūgta Ka!nu leva ( ~ Ie?~LO S ) kults59. Ta būtiba bija šada - jaunieši uznesa
kalnā atrooošaiā templi aunādas. Sākotnējais Jāsona uzdevums bija šo aunādu
nonest zemē.

Nozīrniqu vietu mita vēlinajā redakcija ieņem neraža un bads. Domājams, ka
šie motīvi bija ari sākotnējā mita varianta un upurēšana ir ITdzeklis to novēršanai.
Vēlāk ir pievienojušies Uldi tēli ka [aunā parnāte, kuras saisttba ar upurēšanas
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iemeslu ir diezgan rnākslota, un Friksa masa Helle, kurai Friksa mita ir
rnaznozīrnlqa loma.

* *

Vēlākajās traqēdiiās ar Mēdeju saistitie rnottvi ir visplašāk izmantotais
argonautu mita materials. Šis traģēdijas saqlabājušās loti nieciqos fragmentos vai
ari zinārnas tikai oēc nosaukuma. /

No V gs. p. rn. ē. dzejnieka Neofrona (Neo(jJ?GJ'J ) traģēdijas "Mēdeja"
saqlabājušies trīs fragmenti69. Par šī autora dar6rbu un oriqinalitati pastāv pilnīgi
pretēji uzskati. Senatne vairākkārt kategoriski apgalvots, ka Einpīds atdannājis
Neofronu.70 Šodien zinātniekl to noliedz71, uzskatot, ka šada viedokļa veidošanos
varēja veicināt nelabvēūqā attieksme pret Eiripīdu viņa dzīves laika.72

No Slota (I3L01:o) ) traģēdijas "Mēdeja" saqlabājies 1 fragments73. Sholiji
liecina, ka traģēdijas "Mēdeja" bijušas Melantljam V gs. ( He Ari y 0LOS )74,
Karkinam Vgs. ( 1Cd.?r:::.?V05 )75, Dikaiogenam {L:.LICd-LO;ŗiY:J} )76,
Diogenam no Sinopes (ļj,I.fJXEY?5. ~LV6Ji7(ds)77.Antifonam ( ~Yl:L o/CiJY ) bijusi
traģēdija "Jasons"78( )ldv66J'V)

Daži nezinarnu autoru traģēdiju nosaukumi norāda uz tajos izmantoto
arqonautu mita tematiku - "Fineīdas" ( etJL vsLCel Ļ )7 [.1 un "Hils"
((Jy A <S )80,

* *

Seclnājurni

Grieķu V gs. traģēdija ar argonautu mita tematiku ir maz saqlabājusies.
Vienīgais pilnibā saglabājušais darbs ir Eiripīda "Mēdeja". No Eshila, Sofokla un
citam Eirpīda tračēdqārn ar šo tematiku ir saqtaoājušles nelieli fragmenti vai ari to
saturu var rekonstruēt pec sholijiem. Par dažu traģēdiju sižetu var spriest tikai pec
nosaukumiem. IV gs. traģēdija ar argonautu mita tematiku saqlabāiusies niecīgos
fragmentos vai ir zinārna pec nosaukuma.

Traqēdiiai ar argonautu mita tematiku atšķinbā no arhaiska eposa un lirikas ir
savas īpatnības, kuras nosaka žanra specifika:

1) tračēcūā nav sastopams satura zinā plašs mitoloģiskais materials, bet
izmantotas lpaši dramatiskas un spilgtas mita epizodes,

2) autoru uzrnarubas centra nav tik daudz mitoloģiska rnateriāla precizitāte ka
epizodes dramatisms. Tas nosaka jaunas tendences mita attistiba:

- rnilētiešu arhirnrts traqēdiiā nav sastopams,
-- no aqrlniem mTta papildināļurruern izmantotas drarnatiskākās epizodes vai ari

šie papildinājumi ievērcjarnl transtorrnējušies:
a) argonautu ierašanas Lemnas sala un cina ar lernnietērn (Sofokls), kā arT vinu

vēlaka laulība (Eshils) - šis motivs pamatojas uz agrinu milētiešu mita
papildinajumu,

b) Fineja traģiskais liktenis (Sofokis).
Mīts par Fmeju, vina rnocitāiarn harpijārn un argonautu lomu Fīneja atbnvošanā

iek!āvies argonautu mita ka aqrlns papilomājums. Tomer Sofokla izmantotais
mitologiskais materials par Fīneju ievērojami atšķiras no ta, kas bijis atveidots

32



arhaiskaļā eposa un lirika. V gs. tragēdija ieztrnējas Flneja mita paplašlnāšanās un
akcentu pārvietošanās:

- Fme]s tiek lokalizēts Bosfora Trāķiias piekraste (Sofokls). Tas saistits ar
atēniešu zināšanu paplašināšanos un intereses rašanos par Trāķiju Kimona
karagājienu rezultātā,

- jauna Rneja mita kodolu veido Rneja otra lauhba un viņa jaunas sievas
naids pret bērniern no plrrnās laulības ka rezuttātā pats Flnejs vai vina sieva šiem
bērniem laupa redzi.

c) Sofokla traģēdijā "Skiti" transtormētā veida izskan argonautu mita motīvs, kas
ūdzšlnēiā literatūra izmantots satīdzinoši maz - argonautu atpakaļceļš no
Kolhīdas, Zīmigi, ka šis ir pirmais zlnārnais titerārais darbs, kura apgalvots, ka
argonautu atpakaļceļš atkarto celu uz Kolhldu. Tas ir saistīts ar geografisko
zināšanu paplašināšanos un pārliecibu, ka iepriekšēiā literatūrā aprakstitais celš
no Kolhīdas pa Fasldu uz Okeānu un Ubiju un pa jūru uz Grieķiju ir praktiski
neiespējams.

- traģēdija pamata izmantots līdz šim literatūra maz atklātais rnitoloqiskais
materials par Mēdeju, īpaši akcentējot pašas Medejas lomu. Medejas liktenis
traģedijā attēlots dažādos viņas dzīves izšķirošos momentos:

a) Mēdejas paūdzlba .Jāsonarn Aiēta uzdevumu veikšana (Sotokls),
b) Mēdejas loma Pelija nogaJināšanā (Sofokls, Eiripids),
c) Mēdeja Korintā (Eiripids),
d) Mēdeja Atēnās (Eiripids).
Zīmlgi, ka sevlšķi svariqu vietu Mēdeja ieņern Eiripīda traqēcuās, kuras atklā] šI

tēla pretrunīqo un tračisko būtību.
IV gs. traqēdjā ar Mēdeju satstitre argonautu mita motīvi izrādās dominējošie.

,..*

Par to, ka V-IV gs. kornēdijā izmantots rnīts par argonautiem, var spriest tikai
pec zinārnajiern lugu nosaukumiem. Neviens fragments nav saqlabajies. Šādas
komēdijas bijušas "Lernnietes" (Aristotānarn, Nikohararn, Difilam), "dāsons"
(Antifonam vai Antifanam), "Fīnejs" (Teopompam).

4. Proza

Logogrāfi

Par to, cik plaši izmantots arqonautu mīts proza, liecina lielais skaits loqoqrāfu
darbu fragmentu ar ši mita tematiku. /

l.oqoqrāfs ( ). 0 dO X, pd./CfD 5) vai (A 00'0 170 L 05 ; ir pretstats episkajam
dzejniekam ( t JT L:r(O L 0S ) vai (Ji-- V!.JOJTOLOS ), prozas stāstu
sacerētāis. Satura zina loqoqrātu darbi maz atškirās no dzejnieku episkajām
poērnām. Kaut ari ar loqoqrātu vardu apzlrnē aqrinos grieķu vēsturniekus hdz
Hērodotarn (vēsturiskās prozas sakumi ir saistārni ar Joniju), viņu darbi nav īsta
vēsturc. Naivi un bez kritikas logogrāfi atstāsta senlaiku notikumus, pievienojot
rnītus un leģendas. Galvenā starplba starp episko dzejnieku un logogrāfu darbiem
bija ta, ka pirmie sacerēti metriska forma, bet otrie proza.
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Izmantodami oažādus vēstures avotus un rnutvārdu tradīciju, ioqoqrāf aprakstūa
pūsētu dlbināšanu, genealoģiju, dabas parādfbas, tautu ierašas u. c.

l.oqoqrāfu darbi būtībā ir eposs proza, jo vinu darbos ir daudz rnitoloqiskā un
ģenealoģiskā rnateriala.

* *

Hekatēis (EI::..d.. l:d.. 7:ot; ) no Milētas, VI gs. p. m. ē. loqoqrāts, vēsturnieks un
ģeogrāfs, pēc sholiju zinam valrākkārt savos darbos pievērsies argonautu mita
tematikaī' Cik liela rnērā šis mīts bijis izmantots viņa darbos un kāda bijusi ta
nozlrne, spriest nav iespēiarns,
Nozlrrūqākā lntorrnācüa par argonautu mitu, kas iegūstama no Hekatēja darbiem;
attiecas uz argonautu atoakaļce]a maršrutu. Pēc Hekatēja darba "Ģenealoqiļas"( re V.!cl.AoQLr:J...L. ) vai "vēstures" (CI6z:qpt~L ) izteikta uzskata argonauti no
Kolhfdas kugoJuši pa Fasīdu uz Okeanu, bet pa Nīlu - uz Vldusjūru". Sava būtibā tas
ir turpinājurns tradicionalajam priekšstatam. ka argonautu brauciena turpce]a
geografiju nsdrlkst atkārtot atpakaļce]a maršrutsē. Jauns šajos priekšstatos ir jēdziens
par Nūu, kas ietek Vidusjūra. Šādas konkrētas un acTmredzot svaigas geografiskas
informācijas savijums ar tradicionāliern rnitoloqtskiern priekšstatiem liecina par
racionālisma elementiem Hekatēja darbos.

Otra atsauce uz arqonautu atpakaļce]a maršrutu Hekatēja darba "Zemes
apraksts" (nE pt.6XfOs d"-tr jeb fl8yt1'6e~Ļļ;otraiā grāmatā "ĀZija" ( 'A6Ld. )
sniedz pilnTgi pretējas ziņas3. Argonauti no KolhTdas atgriezušies pa to pašu ceļu
ka aizbrauk~ši, jo Fasīda jūra neietekot, bet pa Tanaiou (T-1.'\,Jr:J...LS ) viņi neesot
kuqojušr". Sis fragments aclrnredzot nepieder Hekatējam, jo priekšstats, ka Melna
jūra un Okeāns nav saistrti, ir radies vēlak, sakot ar V gs. p. rn. ē.

Kādā sakaribā Hekatē]s "Ģeneatoqijās" pieminējis Friksa runājošo aunu': un
kuga "Argo" būvi Tesa!ijā ar dievietes Atēnas 'tontdas ( :JI-c 6J Y {,5 )6 palīdzfbu 7,
nav zinams.

'* *

Aküsilājs (~~Oll~i')olOS' ), VI gs. p. m. ē. otras puses loqoqrāts no Boiotijas,
sava darba ar nosaukumu "Ģenealočūas" ( re'Ve""'-AO(ft~L ) pārstāstūis rnītus par
varoņiorn un vietējās teiksrnas, qalvenokārt genealogiskā aspektā.

Par darba saturu var spriest tikai pec sholiļiern.
Akūsilā]a "Ģenaloqijās" ir 2 tematiskas ITnijas, kas saistūas ar mitu par

argonautiem:
1) Frikss un vina ciltskoks,
2) Boreaci un vinu ciltskoks.
AkOsl!ajs prerninēūs Friksu, vma sievu Aiēta meitu totossu e/o cpd (fŗf'l. ) un

dēlu Argu8. Droši vien saistibā ar Friksu AkOsilājs vēstūis par aunādu, kas no jūras
nokrāsota purpura krāsā''. Friksa ģenealogijas jautājurnā Akūsilājs seko
Hēsiodam 10, bet vēstot par aunadu - Kejas SimonTdam11.

AkOsilājs nosauc par argonautiem Zētu ( Z1l:1S ) un Kalētu ( t:cfAd- LS ),
vairāk uzrnanības gan pīevēršot vinu izcetšanās jautāiurnarn. Zēta un Kalēta rnāte ir
Atēnu valdnieka Erehteja (~ ~X ~E.. J~ )meita Oritija t.Q,pi "JĻo::A.. ). bet tēvs -
Borejs ( ŖJ0'pļa.s )12. 't3o~eadigājuši boja no Hērakla rokas pie Tēnas salas (Tf[-

YOS )13.
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**

v gs. p. m. ē. logogrāfs Hellāniks fH AJ...c:fVL K:.0S) no Mitilšnes vairākos savos
darbos pievērsies argonautu mita tematikaī. Par Hellānlka darbu saturu var spriest
tik[ii pēc sholjtern.

Galvenie argonautu mita rnotrvi, kurus pārstāstūls Hellāniks, ir sekojoši:
1) Jāsona ģenealoģija un ar Jāsonu saistītie notikumi,
2) Hērakls un viņa loma argonautu brauciena,
3) Fīneja lokalizacija saskaņā ar milētiešu mita variantu,
4) dažādi rnltiskās vēstures fakti. /
Darba "Tesālilas vēsture" (eerC<::LA.L,JC,d..- ) Heltāniks pievērsies vienam no

galvenajiem ar Tesāliias mītlsko vēsturi salstltaliern personāžiem - .Jāsonam. Acirn
redzot, .Iāsons šaļā darba ienērnls visai nozlmīqu vietu, jo atsauces sholijos liecina
par plaša un daudzpuslqa ar Jāsonu saistltā rnltoločlskā materiāta izmantojumu.
Hellāniks atztst .Iāsona tradicionālo izcelšanos no Aiola dzimtas 14, piemin .Jāsona
un Mēdejas dēlu Poliksenu15 ( /lo ):uSE- VOS) - šāds Jāsona dēla vards liecina
par nenostiprtnāiušos llterāru tradiciju16, ka ari vēsta, ka Jāsons pārcēlies uz
Korintu (acirn redzot pēc Pe!ija nāves)17.

Pēc "Tesālijas vēstures" var spriest, ka Hellāniks pievērsies an paša argonautu
brauciena aprakstam. Starp argonautiem lpaši izcehes Hērakls. Ar Hēraklu saistīti
tad! argonautu brauciena notikumi ka visu argonautu paüdztba varonim cīnā pret
amazonēm 18 un argonautu ierašanas Atetās 19. Droši vien Hellāniks pierninējis
Aretas tādā paša sakanbā ka Hēsiods - šaiā vieta Hērakls aizqājs meklēt ūdeni,
bet argonauti aizbraukuši tālāk bez viņa20. I

Hellāniks "Arqoūoas vēsturē" ( }.\P)(o.A LlC eJ... ) pieminejis Hērakla fi}flufi Hilu21 un
Agēnora dēlu Rneju22. ZJmfgi, ka rv1itilēnes toqoqrārs Hellāniks seko rnilētiešu rruta
variantarn un saista Rneju ar Melnās jūras dienvidu piekrasti, Paflagoniju, kur vinš
esot valdnieks.

Ari citos darbos Hellāniks pievērsies dažādiern rnitoloģiskiem faktiem, kuriem ir
tieša ~i netieša saistlba ar argonautu mitu. Darbā "Hēras priesterienes" f/~ Pt:LdJ..,

(;/lS ClHJ?o<..S ) Hellānil<s pieminējis Orhornenā dzlvojošo Atamantu~3, bet
"Vēsturēs" (CjfS(;o.pL<d.-L ) - faktus, kas salstrti ar argonautu brauciena
onekšvēsturt. Helles kaps atrodoties Paktiļā ( 17<::L JC l:?f Il ) Trāķijas piekrastē24,
bet zelta aunāda karājoties Zeva tempfī25.

,;.*

No desmit "Vēstures" ( CIez:oy!d..1.. ) qrāmatārn, kuras V. gs. p. rn. ē. iogogrāfs
Ferekids ( cPS;pt:.- IC. v'd";z 5 ) pārstāstūis rnītus, 6. un 7. gramata bija vettīta
argonautu mītam. "Par qrārnatu saturu var spriest tikai pēc sholijiem. Lielais skaits
atsauču shoüjos uz Ferekīda darbu liecina, ka argonautu rnīts bijis pārstāstīts loti
s1ki un plaši.

Galveriās tematiskas llnijas, kuras Ferekīds izvērsis argonautu mita
oārstāstūumā, ir sekojošas:

1) Fnksa ciltskoks un ar Friksu salsutle notikumi,
2) TIro-Krēteja celms,
3) argonautu brauciena pnekšvēsture,
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4) kuģa "Arqo" nosaukuma skaidrojums,
5) argonautu katalogs,
6) Fīnejs,
7) notikumi Kolhldā. '

,Ļ~ti ~ozl~T1Igs f~kts. ar ,Friksu saistrtajā rnitotojuskalā ma!eriāI,~ ir F~re~īd~
pierninētā Fnksa mates Ternisto ( Be.,j.L L<Sl: CU ) qatavība tIkt upurētat, lai
novērstu ner8Žu20. Acīm redzot ta ir afsauce uz senu kulta paradumu. Vēlākajā
mita redakcija šo upurēšanas motivāciju pastiprina ļaunās pamātes tēls un viņas
viltīga nciba, izraisot neražu.

Ferekīds apraksta Friksa un Helles glābšanos, aizbēqot pari )ūrai zel~v~nas 9una
mugurā27, piemin Friksa tālāko 'ikten~-. tauūbas ar Aieta meitu Eiēniļu (cv1yl-«)28,
piemin an Friksa delu Melanu ( lieAd..5 ), viņa sievu Eirikleju (EJJYlJK.).~L"')
un viņu abu dēlu Htperētu ( c.yJTe~'7S )29.

Argonautu mita priekšvēsturi FerekIds papildinājis ar plašu, visuma tradicionālu
Jāsona dzimtas ģenealogijas izklāstu, Tāpat ka Homers30 un Hēslods?", FerekIds

piemin Tlro un vinas bernus, no Poseidona - Neleju un Peliju, no <rēteia -
Aisonu, Feretu un Arnitāonu-š'. l.lelāku uzrnaniou Ferekīds pievērsis .Jāsonam un
viņa tiešajai dzimtas linDai. Jāsona tēvu Aisonu Fereklds nosauc par Magne~ijas
oūsētas Aisonīdas ( Al<:rwvtS )33 vai Tesāliias pilsētas Aisoniļas ( ACtS6JV~34
oiblnātāiu. ,

Tradiconālo genealogisko un etloločisko materialu par Tīro pēctečiern Ferekīds
papitdinājis ar spilgtu detaļu, kas lauj nojaust vēlākas naidiqās .Iāsona un Pelija
attiecibas. Aisons mirstot uztlcējis brālim Pelijam sava dēla .Jāsona audzināšanu.
un valsts varu lidz dēla pieauqšanai. .lāsona rnāte Alkimede ( ;.q A Ie L LL e:cf1[ ),
baidīdamās no Petija, nodevusi dēlu audzmāšanā pie Hfrona35. J

Argonautu brauciena priekšvēsturi, naidu starp Pe!iju un .Jasonu Ferekīds
apraksta loti Iīdzīgi Pindaram36. Pelijs saņērnis no orākula brīdinājumu uzrnamties
no cllvēka ar vienu sandali kajās. Kad Pe\ijs rika upurēšanu par godu Poseidonarn,
ierodas .Jāsons, kurš, celdamies pari Anauras ( ;t1 Vd.,.VPOS) upei, pazaudējis vienu
sandali. Ieraugot cilvēku ar vienu sandali kājās, Pelijs atceras orākula pareģojumu.
Nākarnajā dienā vinš jautā. .Jasonarn, ko tas darrtu, ja saņemtu pareģojumu, ka
viņarn lemts iet boja no kāda pilsoņa rokas. .Jāsons atbild, ka šādu cilvēku vinš
sūntu uz Aiju pec zelta aunādas. Šācu atbildi jauneklim iedveš Hēra, gribedama, lai
Pelijam par nelaimi Grieķijā ierastos Medeja37,

Ferekidam bijis ari argonautu katalogs, kura rninēti varoni, kas brauc ar kugi
"Argo" (kuga nosaukumu Ferekīds atvasina no Friksa dēla Arga varda38). Sholiji
liecina, ka Fereklda argonautu ~ataloga minēti Tlfiss ( TL'Cf. v.s .)39, Filamons
( <PL.A ŗ:ļ ~\) )40, Ids ( )110 d.S )41 , AitaITds( A Z nJoJ.t dfJS )42, ldrnons
( )!dJ!!6JV )43, Herakls44 un Boreadi45. Šo varenu lokalizāciia ir loti atšķiriga,
bet kopīgs ir tas, ka tie ir dievu dēli46, IzņērnYQ]s ir kuģa stūrmanis Tlfiss. Korintas
jūras Iīča zierneļos atrodošās oilsētas Titu ( T,-, CfcA- L. ) vai Situ ( .:EZYd...L )
eponTms. Fereklds vinu saista ar Boiotiias austrumu piekraste atrodošos Potniju
( 1707:'1 L~) pilsētu. .

Pec sholijiem var nedaudz spriest par argonautu ldmona un Hērakla lornu
argonautu brauciena. Abi šie varoni neaizbrauc lidz galam, Idmons iet boja
rnariandinu zeme no meža kuiļa ievainojumierrrt". Hērakls paliek Tesālijā Afetu
piiseta, jo viņa svars kugim "Argo" ir par lielu48,

Ferekīds argonautu turpce]a apraksta ietverts tikšanos ar Fīneju, kurš viņam
atbilstoši rnüētiešu mita variantarn ir bitīniešu un paflagoniešu valdnieks49. Fmeju
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no harpijārn atbrīvo Boreadi, aizdzenot tas pari Egejas jūrai lidz SicTlijas jūrai, no
kurienes tas aizbēg uz Krētu4.

Ferekīds aprakstūis notikumus Kolhidā, kad tur ieradušies argonauti. Par to
liecina sholiju atsauces' uz uzdevumiem, ko Aiēts licis Jāsonam izpildīt - uzart
lauku ar vēršiern, kam ir vara kājas un kuri izelpo uguni50. Vai Ferekida pierninetā
pūķa noqalināšanav ' ir bijusi viens no Aiēta uzdevumiem .Jāsonarn, jeb .Jāsons to
izdarūis, lai iegūtu aunādu, nav skaidrs.

Fereklds piemin, ka Medeja pec Jāsona pavēles nolaupījusi Apsirtu un aizvedusi
pie argonautiem. Kad argonautiem dzinušies paka], Mēdeja jaunekli nogalinājusi,
sagriezusi un iemetusi upe52,

Nav zinams, vai Ferekīds pārstāstliis Kolhtdas notikumus īsāk, kā pašu
braucienu vai ari sholijos ir mazāk atsauču uz ŠO Ferekīda darba daļu. Priekšstats
par Kolhīdas notikumiem Ferekīda pārstāstījumā neveidojas. Nav zinams, ar ko
beigusies šī Ferekida "Vēstures" dala. FerekIds esot pieminējis, ka Medeja
izvārūusl Jāsonu, tā padarot viņu jaunu53. Nav saprotams, kādā konteksta šis fakts
skatārns.

**

Ziņas par V. gs. p. m. ē. Hēraklejas lokālvēsturnieka tH~ŗggg!_~( cHp<5d'u.J,poS)
darbu "Argonautika" ( ~ P 6"0 V<::A. V l:LC..,() var gūt tikai pec atsaucērn shol[os
Apollonija "Argonautikai". '"Sīs atsauces liecina, ka Hērodors:

1) pārstāstūis mitu par argonautiem loti plaša sižetiskā aspektā,
2) saistūis dažādas argonautu brauciena epizodes ar tokālmītiern un mītiem par

pilsētu dibināšanu Ponta dienvidu piekraste.
Argonautu mita pārstāstijurnu Hērodors ir sacis ar Atamantu un vina dzimtas

genealogijas skaidrojumu. Hērodors piemin Atamanta u,ņ Temisto bernus Shoineju
( :2X 0L.•.,..ve <is ), Errtriju ( 'E;p 2f1PUJ.S.) , Leukonu ( 11e v.c&V), Ptoiju
( n t:c.p 0s. ), ka ari Friksu un Helli54. Šī atsauce ir loti svarlqa, jo ta !auj spriest
par Atamanta sakotnēlo rnitoloqisko lokalizaciiu pirms šis tēls tika saistlts ar Halu.
Atamanta bērni Sho inejs, Eritrijs, l.eukons, Ptoijs ir dažadu Boiotijas vietu eponirni,
Shoinejs ir Boiotiias oitsētas Shoinas ( ~XO ZVvo l' ) vai Shoin~a upes
( Lx,0t VLl(f) epc'līms55, Eritrijs - Boiotijas pilsētas Eritru ( 7=P Vdpd...L }
eponims56, Leukons - Boiotijas zlerneļaustrurnos atrodošā l.eukonlda
( l\eUK«JvLs) vai pēc otra nosaukuma ( te [;5lT~L )K0R,uezerta eponīms57,
PtOjs - Boiotijas zierneļaustnmos atrodošā Ptoija kalna ( flrqJov )eponīms. Ja
nem vera, ka pie Kopu ezera atrad as Atamanta Iīdzenums
( Xt/)d)Lti-Vr:LO\l lTt:"Ot.1N)58 un pilsēta Akraifija (J,4K:Poz.LCfĻr;A. ), par kuras
cjibinataju uzskatīja Atamantu59, tad var droši lokalizēt Atamantu Boiotiia.

Hērodors ir pamata sagiabājis tradicionato argonautu mita varenu genealoģiju
un notikumu gaitu. Pamātes lno vilnbu de! Frikss un Helle bēg no dzimtenes, bet
Helle iet boja pie Pkatijas60. Par Friksa sievu kjūst Aiēta meita Halkiope (Xd-ARldrt)61,
Hērodors ir pirmais, kas šada varda nosauc Friksa sievu62, un šis vinas vards
saglabājas vēlākaiiem autoriem. Arī .Jāsona mati Hērodors nosauc cila varda ka
vma priekšgajeji5 Hēsiocs un Ferekīds - par Polltērni ( fioA Vy1JLt'L )63.

Hērodora "Argonautikā" ir bijis argonautu katalogs. Hērakla piedalīšanos
braucien9 Hērodors noliedz64, jo varonis šajā laika atradies pie Omfales
(~~dhz)65.

Atsauces sholijos liecina, ka Hērocors pierninejis tādus argonautus ka Eiribatu
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( EJ J?vJ2:.!:r: IL s )vai Eir~botu(E~pvpdD?5 )66, Id~onu {IOJL (i)V _ )67,
Zētu (Z1Cf5 )un Kalētu ( Ie~A.4..Ls. )68, Erglnu ( ) cp?5 L VOS )69, Tiūsu
( Tl:'C;YS )70 un Orfeju71 ()OpCfE VS)

Šo arqonautu izvēle liecina par Hērodora reinteresēttbu noteikta grupa varenu,
ar kuriem saistttie noptikumi risinās Hērodora dzirntala Hērakleja vai tas apkartnē.
ūornājams, ka šo notikumu pārstastā Hērodors izmanto lokālrnltus.

Sevišķi nozīrnīgs Hērodoram varēja likties argonauts ldrnons, kurš iet boja
rnariandinu zeme 72. Hērodors vēsta, ka pēc orākula pavēles Idmona apbedīšanas
vieta diblnāta Hērakle]a 73.

Ar Hērakleju saistltā Hēraklejā ipaš: qodātā argonauta Tifisa boja eja74.
Hērodors vēsta, ka pēc Tīfisa par "Arqo" stūrmani kļuvis Ergīns 75. Hērodora

"Argonautikā" ar ŠO mitoloģisko tēlu notikušas ievērojamas izmaiņas. Sākotne]i
ErgTns ir celies no Boiotijas Orhornenas/v, bet Hērodors viņu pārceļ uz Miletu,
tādējādi qodinādarns Milētu, Hēraklejas un citu Ponta dienvidu piekraste atrodošos
pūsētu metropoli.

Ar argonautiem Eiribatu, ka arl Zētu un Kalētu saistītie notikumi attiecas uz
Hērakleļu rnazākā mērā, jo tie risinās Ponta baseina.

Galvenais notikums, kas saistās ar argonautu Eiribatu, ir viņa pahdziba Oilejam,
kad to ievaino Areja salas putni ar savam spalvārn, kas ūdzmās bultārn/". Lai gan
sholiji neko neliecina par to, kāda ir bijusi Eiribata loma Hērodora "Argonautika"78,
autora ieinteresētība notikumos, kas saisttti ar Hērakleju un tas tuvāko apkārtni, ka
ari uzskats par Areja salas atrašanos Pontā netālu no KolhTdas79, lauj secināt, ka
Hērodors aprakstūis Areja salas putnu uzbrukumu argonautiem un Eribota
palldzību Oilejam.

Tradicionāli argonautu brauciena dalībnieki ir Zēts un Kalēts80, kuru qalvenā
funkcija argonautu brauciena ir atbrīvot no harpiiārn Hneju, Hērodoram varēja
likties aktuāli ar Rneju saistrtie notikumi, jo Fīnejs tika uzskatīts par Patlaqonijasš '
vai Paflagonijas un Bitīnijas82 paqātnes rnitoloģisko valdnieku. Herodora interese
par Hēraklejas un tai tuvuma esošo vietu mitoloqisko vēsturi ir acirn redzama.

Starp arqonautiern Hērodors piemin ari Orfeju. Ar šo brauciena dalībnieku
Hērodora vēstūumā saistās interesants fakts. Orfeju .Jāsons uzņērnis par argonautu
pēc Hīrona norādūurna, kaut ari ŠiS varonis fiziski ir vāiš. Ja uz kuģa nebūtu Orfeja,
argonauti nevarētu pabraukt garam sirēnām83. Zīmīgi, ka Hērodors ir senākais
avots, kas parada, ka brauciens garam sirēnām ir viena no argonautu ceļa
epizodērn. Hērodora interesi par šo mitoloģisko faktu var izskaidrot ar uzskatu, ka
sirēnas lokalizējas Panta baseina84, tātad taiās ģeagrafiskajas robežas, kuram
autors pievērš lpaēu uzrnarubu,

Pec sholijiem ir redzams, ka Hērodors loti siki aprakstljis argonautu
piedzTvojumus turpceļa uz Kolhīdu, qalvenokārt tos, kas risinājusies Propontidā un
Panta, ka ari papildinājis tos ar ģeografisku un etioloģisku materiālu. Lai gan
sholijos ir atsauces uz argonautu apstāšanos dažādās vietas, turienes argonautu
piedzīvojurni ir zinam! galvenokārt pec Apollonija "Arganautikas". Tieši ka šos
notikumus aprakstljis Hērodors, zinu nav.

Sholiji liecina, ka Herodots ir apraksūiis argonautu apstāšanos Lemnas sala85,
Kizikā dzīvojošos dolionus86 un viniem naidioos kairrrinus - rnakronusš? un no, ~ ,

zemes izaugušos milžus88, «ā ari rnariandinus un vinu ienaidniekus bebrikusb8.
Mazliet vairāk zinu ir par divārn citam epizodēm, kas norisinas pirms argonauti pa
Aherontas ( ?A X t!. p w V ) upi nonāk jOra90. Vispirms vini izdara ziedojumus uz ta
paša altāra ka' t=:riKsadēli, kad tie atqriezās no Kolhīdas91. Agri no rita arqonauti
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piestā] pie salas ŗn~adas - e VV L 01.,,5 ), kur ierauga Apollonu, kuru apvelta ar
pavardu RIta- ( cECfJ 0) )92.

Herodots ir izvērsti aprakstūis Kolhīdas notikumus. Vinš piemin orakulu.. kurš
Aiētarn pareģojis boja eju paša pēcteču dē], tadē! Aiēts uzdevis .Iasonarn iejūgt
vēršus.93 Dornāiarns, ka šī atsauce sholijos nav preclza. Mineta cēlor~a-seku
sakarībā ir grüti izprotama. Aiēts varētu baidīties no savas meitas un Friksa dēliem,
bet vēršus iejū.9t vinš uzdod .Jāsonarn. K. Roberts doma, ka frāzi vrro t:r!Jy d.,{; r:ov

2YŗdYliJV Ji7o)ardü.v~ag aizvietot ar vno c6Jv ,4Z6;lcv td'ļ6vwV Jl1OABfJ-d.L-. To
apstiprina Higina tabulas - fabula Nr. 3 ir teikts, ka orākuls brīdina Aiētu no
briesrnārn, kas viņarn draud no Aiola pēcnācējiem, fabula Nr. 245 - Aiēts nogalina
Friksu, Aiola dēla Atamanta pēcteci. Ja pieņem šādu sholija atsauces redakciju, ka
Aiētarn parečotas draudošas briesmas no Aiola pēcteču puses, kļūst skaidrs
briesmu pilnais uzdevums .Jāsonam. Aiola dēla Krēteja rnazdēlam.

Hērodors piemin trīs Aiēta uzdevumus .lāsonarn: iejūgt vēršus, noqalinat pūķi un
atnest zelta aunādu95. Gribēdams argonautus pazudināt, Aiēts ir kopa ar sievu, pēc
Idmona poamudinājuma argonauti aizbēq, un viņiem ūdz dodas Mēdeja96.

Ļoti nozlmlqa ir Hērodora frāze par argonautu atgriešanos rnāļup no Kolhīdas pa
to pašu ceļu ka aizbraukušš'". Šāds 5. gs. raksturīgs viedoklis liecina par to, ka
kļuvusl pieejarnāka precizāka geografiska informāciia un ir skaidrs, ka pa Fasīdu
no ponta nevar noklūt Okeāna.9S Turklāt Hērodoram ka Ponta dienvidu piekrastes
ieozīvotāļam ŠI apvidus ģeografijai bija [ābūt labāk zināmai neka kontinentalās
Grieķijas autoriem.

* *

Vēsturnieki

Atsevišķas atsauces uz mitu par argonautiem ir pirmā grieķu vēsturnieka
Hērodot~ (ē'-I-{p6C50z:os ) (480.-425.) darbos. Herodots no iepriekšēūern grieķu
logogrāfiem atšķiras ar daiļrades metodi un tematiku. Mīts par argonautiem
Hērodota "Vēsturē" (c/cs COytd.L) pieminēts nedaudz, jo autora interešu steru veido
nevis rnltoloqiskā pagātne, bet reālā pagātne, savstarpēŗā saistībā aplūkotas grieķu
un barbaru, Eiropas un Āziias attecrbas. Mitologiskais materials parādas ekskursos
un atsevišķās epizodēs.

Hērodota atsauce uz argonautu saisüou ar Kirēnes dibināšanu9g ir loti nozlrnīqa,
jo tā pamato uzskatu par argonautu pēctečiem ka īsteniem Kirēnes dibinatājiern un
Kireni - ka teritoriju, uz kuru grieķiem ir neatnernarnas tiesības.

Pa ceļarn uz Kolhīdu no Tesālijas arganauti grib apbraukt apkārt Pelopanēsai,
nokļūt Oelfos un ziedot tur vara triikā]i. Pie Malejas zernesraga (ttdv ...{t.I[ ) ziernsļu
vejš argonautus aizpūš uz Kireni, kur vini nonāk uz sekla Tntorudas ezera
( lp/'" rU) v ts ).Ezera dievs Tritons '( ŗp [, l:"6.JV ) apsola palidzet, ja arqonauti
atdos trjjkāji. Sēdedams uz trijkaja, Trītons pareqo, ka nākotnē ap Trttonīdas ezeru
izaugs simt grieķu pilsētu, ja kads no argonautu pēctečiorn aizvedis šo treikāji
māiup. Uzzinot pareģojumu, vietējie iedztvotaj trejkāj noslepj100. ".

Kirēnes rnītisko diblnatan, Aril'jtoteli ( YfJ:J L IS'Co ci!J.. 2J' ) vai Batu ( fu Z:ŗ05 )
uzskatūa par argonauta Eifērna ( EO<ļ1~OS ) un !emnietes ( IldvJ!-~.x!( )
Lamahes pēcteci101. Pec Hērodota zinām Kirēnes dibina.tāji izceļoiuši no Tēras
( G1u0tL )102. Argonautu pēctečus no l.ernnas izdzinuši pelazgi. Viņi apmetušies
i.akedairnčnā, bet velak Spartas valdnieka Tera ( e1..pd",J ) vadibā pārcēlušies uz
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salu Kallisto (kura vēlāk ieguvusi nosaukumu Tēra), lzcelotā] no Taras Bata vadība
nodlblnājuši Kirēnes pilsētu,

Hērodota vēstūurnē par notikumiem Ubijā parādās daudzslāņains mitoloģiskais
materials: '

1) argonautu ierašanas Kirēnē (Ubijā). kas ir viena no senākajārn argonautu
mita epizodēm 103, atspoquļo grieķu aqrīnos kotoruzāciias rnēqinājurnus Afrikas
zierneļos pirms VII gs. p. m. ē.

2) atsauce uz Kirēnes dibināšanu pamatojas uz Kirēnes reālo dibināšanu VII gs.,
ka arī uz uzskatu par Kirēni kā grieķiem likumīgi piederošu zemi un priekšstatu par
Kirenes valdniekiem kā argonautu pēctečiem.

NozīmTgs ir mitoloģiskais materials, kuru Herodots izmanto, vēstot par grieķu
nolaupito kolhu valdnieka meitu Mēdeju:

1) Herodots ir senākais autors, kurš lieto vardu savienojumu "Kolhīdas Aija"
( A Lŗļ. il Kc»);Atf ),tādējādi stingri identificējot teiksmaino pasaku zemi Aiju ar
Kolhīdu MeTnās jūras piekraste 104,

2) Mēdejas nolaupīšana kā iemesls vēlākaļiern grieķu-persiešu kariem ir mita
variants, kas zinams tikai pēc Hērodota.

Savukārt pilsētas Afetu nosaukuma skaidrojumā Herodots seko tradīcijai -
argonauti aizsūtliuši Hēraklu pēc ūdens, bet paši aizbraukuši (~CfE z« t-J.~Cf[JJZ5)105.

* *

Argonautu rnits ieņem nozlrnīqu vietu dažadu lokalvēsturnieku darbos. Zīrrūqi, ka
lokalvēsturnieki vairāk pievēršas tam mita epizodēm, kas risinas vinu dzimtajās vai
dzives vietas. /' /' J

Dēiohs( .61(L..O.xoS )v~iDēilons( LlI[G/\,0X05 ),Vlgs.p.m.ē.
logogrāfs no Prokonnēsas ( fl,po ICO V Vil 005 )vai Kizikas ( te ļ;C;L K...0S ),
ir senākals zlnārnals autors, kas aprakstūls argonautu ierašanos Kizika, ka ari tur
risinājušos notikumus. Zinas par Dēioha darbu "Par Kiziku" (/7G"pL Ku{"/' !Cozj)
iegūstamas tikai no sholijiem Apollonija "Argonautikai".

Cik var spriest pec sholijiem, Deioha darba centrālo vietu ienērnis argonautu un
vietējo iedzlvota]u sākotnējās draudzīqās tikšanās un vēlākā konflikta atainojums.

Pēc Oēloha ziņārn Kizikas apkārtni apdzīvo savstarpēji naidīqie pelazgi un
tesālieši. Pelazgi rnēčinājuš: tesāliešiern aizbērt ostu. Savstarpēja naida iemesls ir
fakts, ka tesālieši izdzinuši pelazgus no Tesāüias106.

Šo divu cilšu nesaprašanās traģiski ietekme Kizikas valdnieka Kizika un vina
sievas likteni. Kad arqonauti ierodas Kizikā, Kiziks vinus sagaida loti viesrnūiqi l 07.
Argonauti uzce! templi Jāsona Apollonam ( )/ CL () dVļ,;O~' ).

Oeiohs piemin kauju, kura iet boja Kiziks"108. Pēc piezirnern sholijos var spriest,
ko Dēiohs, Iīdzīgi kā vēlak Apollonijs, ir aorakstūls argonautu otrreizēju piestāšanu
Kizikā, traģisko pārpraturnu, kura rezultatā clnās nesenie draugi, Kizika nav! un
apbedīšanu 109, ka ari vina sievas Kleitas ( IeA E LZ:'lo ) nav! vai pasnāvibu 11O.

lr zināmi divi argonautu brauciena dahbnieki, kurus pieminējis Dēiohs.
Viens no tiem ir Polideiks 111, Ši rnitoloqiskā personāža lzvele DEHoha de:rba ir

viegli izskaidrojama:
1) Polideiks kopa ar brāli Kastoru ir neiztrūkstoši dahbnieki qrieku lielajos

varondarbos, ari Kalidonas rnedibās un argonautu brauciena,
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2) tā kā Dēiohs apraksujis notikumus, kas risinājušies Kizikas apkārtnē,
dornāļarns, ka viņš pieminējis Polideika dūru cinu ar Amiku.

Otrs Dēioha pieminētai~ argonauts ir Arnfiarajs (/4JL'fLd-r0.s )112, kurš tāpat ka
Polideiks ir Kaīidonas medTbu dalibnieks. Amfiarajs nepieder pie noztrnīqākajiern
argonautu brauciena dalībniekiem. Iemesls, kadē] Dēiohs vinu piemin starp
arqonautiern, varētu būt:

1) tradīcija - Kalidonas varoni piedalās argonautu brauciena,
2) īpašā cieņa, ko Arnfiarais baudua Propontīdā (Bizantijā viņam bija kults un

altāris 113).

III gs. p. m. 8. Kizikas lokālvēsturnieks Neants (NdvJ1..S ) tāpat ka Dēiohs
pievērsies Kizikas mttoločiskaia: paqātnei, kas salstīta ar argonautu ierašanos
Kizikā.

Ziņas par Neanta darbu tematiku var iegūt tikai no sholijiern Apollonija
"Argonautikai".

PiezImes sholijos liecina, ka Neants interesējies par etioloģijas jautājumiem.
Neants izskaldrojis kāda Kizikas tuvumā esoša avota rašanos ar nimfu asarārn

Nimfas skumušas par Kizika sievas Kleites nāvi114. Savukart Klaras ( /C)..cirP05)
pilsēta Jonijā savu nosaukumu ieguvusi no lozēšanas ( K:.. A f(.p 05 ), pec kuras
Apollons šo pllsētu saņēmis 115.

Kirēnes lokālvēsturnieki tāpat kā Kizikas lokalvēsturnieki, pievērsušies tārn
argonautu mita epizodērn, kas saistītas ar viņu dzimšanas vai dzīves vietu. Zinas
par Kirēnes lokālvēsturniekiern ir loti trüclqas, un ziņas par šo autoru darbu
tematiku var iegūt tikai pēc shoiiiiern. Kirēnes lokālvēsturnieku dzīves laiks nav
zinams.

Galvenā tema, kas atkartojas Kirēnes lokālvēsturnieku darbos, ir argonautu
ierašanas Kirēnes apkārtnē un pārlieciba par argonautu pēctečiem ka vēlākajiem
Kirēnes dlbinātājiern. Šo notikumu apraksta Kirēnes lokalvostumieki, dažkārt
atškiroties detalās, seko Pindararn un Hērodotam 116.

Spriežot pēc sholijiem, Akesandrs( JA IC e<Jcl. v qpOS ) ir aprakstuis argonautu
ierašanos Kirēnes apkārtnē un satikšanos ar Tritona ezera dievu Trrtonu 117, ka ari
atbilstoši tradīcijai saistūis Kirēnes dibināšanu ar argonauta Eifēma pēctečiem, kuri
no Lakonijas pārcēlušies uz Tēru, bet tad uz' Ubijas piekrastj118. 1

Tāpat Kirēnes dibināšanas priekšvēsturi aprakstūis Teohrēsts ( (9cOXJ:lIZQ["OJ~ )119.
Akesandrs pieversies ari etioloģijas problērnām. Viņš saista Kirenes nosaukuma

izcelšanos ar jaunavu Kirēni, kuru Apollons pārvedis uz Āīrikas zierneļu piekrasti.
Kirēne kļuvusi par šis vietas valdnieci, pec savas uzvaras par lauvu, kura postiiusi
zemi, jo vietējais valdnieks Eiripits apsohiis atdot varu tam, kas lauvu uzvarēs.

* *

nŗn~l§.( TiJl'ŗJ...iJ or;. ) no Taurornenas (346.-250.) ir pirmais zmāmais
vēsturnieks, kas argonautu braucienu papildināiis ar materiāliem, k[k; saistiti ar
vinu ierašanos rietumu jūras. Šādam papildināiurna ir liela nozTme. jo:

1) tas iezīrnē pilnigi jaunus priekšstatus par argonautu atpakaļceļa iespējamo
maršrutu, vienlaikus atgriežoties pie senākā uzskata, ka atpakaļceļš neatkārto
turpceļa maršrutu,
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2) ta ka Timēja priekšstati par rietumu zemju un jūru ģeografiju bieži vien ir
realitātei neatbilstoši, vēlākie autori, kas pieņem Timēja priekšstatu par argonautu
rnāļupce]u rietumu virziena, konkrēto brauciena ģeografiju apraksta loti atškirīq!

Timējs izmantojis argonautu mitu sava darba "ltaliias un Sicīlijas vesture"
( :>; Z;d--A L K:~ JCd...l .:E. Ļ tet'A L.K..f.). Ši darba saturs, cik var spriest pēc sholijiem un
oārstāstīiurniern, ir bijis plašs - tā ir ltāliias un Sicīiijas rnitoloqiskā vēsture un to
mitu pārstastūurns, kuru darbiba risinājusies šinīs vietas vai to apkārtnē. Arī no
argonautu mita Timējs ir izmantojis to rnaterialu, kas attiecas uz notikumiem
rietumos.

Tlrnējs raksta, ka argonauti nav varējuši izbraukt no Ponta, jo ieeju Pontā
nosprostojuši Aiēta kuģi. Viņi kugojuši pa Tanaidu ( rdvd-.. L..5 ), bet, lai nonāktu
kādā cita upe, kas ietek Okeanā, viņi nesuši kuģi uz rokārn. Viņi virzūušies pa upi
uz rietumiem, bet pie Gaoerārn ( rJ'.dE- L~ ) - Spāniļā iebraukuši jūra.

Kā pierādījurnu saviem apgalvojumiem Tirnē]s izmantojis ģeogrāfisko un
etioločtsko materiālu. ltālijā esot Telamona un Aiēta vārdos nosauktas ostas
Telarnona ( Te A<::LrtJv )un Kaiēta ( ie CI;.$: il: 12-),bet EtaJijassalā (42 t&<;;{..A ~ )
esot Argo varda nosaukta osta ( JAy 2(<:po5 ). Par to, ka argonauti kuģojuši
garam ķeltu zemēm, liecinot tur pastāvošais Dioskūru kults. Ķelti viņus īpaši
pielūdzot, jo viņi senatnē ieradušies pie ķeltiern.

Timeja aprakstītaiā argonautu atpakalceļa maršruta ir saglabāti ari traoicionati
rnotīvi, kas saisttti ar argona utu ierašanos Kirēnes apkārtnē 120, pec tam kad vini ir
pabraukuši garam Sicīlijas jūra. atrodošamies Klīstošajām klintirn 121. Argonauti
izkļuvuši no Sirtārn, tikai pateicoties turienes valdnieka Tritona padomiem.

Tirnēja darba nozlrnlqu vietu ieņērnis Kerkīras rnitoloqiskās vēstures
pārstāstljurns. Šeit, tāpat ka aprakstot argonautu ceļojurnu uz rietumiem, Tirnejs
savij mitoloģisko un etioloģisko materiālu. ./

Tirnējs skaidro Kerkfras aqrākā nosaukuma Drepane ( L)? c..Tī<:LY Il. ) izcelšanos
ar sirpi ( C{P IE. 1Tcl- v..z. ), ar kuru Krons sakropļojs Urānu vai Zevs Kronu. Šis cirvis
esot paslēpts Orepanē 122.

PēC Timēja ziņārn Jāsona un Mēdeias kazas notikušas Kerkīrā, un Medeja tur
iedibinājusi ikgadējus ziedojumus Apollona tempn123.

Liekas, ka fakts par .Jāsona un Mēdejas kāzārn Kerkīrāir Timeja jaunievedums,
bet tam ir nepieciešarnie mitoloģiskie prtekšnosacūumi. Kerkīra ir Korintas kolonistu
aprnešanās vieta. Ir zinams ari mita variants, pec kura Jāsons un Medeja apmetas
Kerkira. 124. Mēdejas iedibinātā upurēšana Apollona templi var būt kāda vietēja
kulta skaidrojums.

Nav skaidrs, kadā sakarībā Tirnējs pierninējis Aiēta masu Kirki un vinas varda
nosaukto Kirkeja ( fe f.-..? r.::.ct.-2"o·V ) ITdzenumu Kolruoā 125, jo Kolrūda neietilpst
Timeja interešu sfērā.

" *

. ~ -..
Ģeoqrats Tlmgn_}ļķs~ ( TL J-1-' W Vot3. ),kura darbi "P"arskitiem" ( n <r-

L rev tS c.3 V ) un (Vai)"Skitu vesture" ( 2. I'C V 1(] t. K:..r:/ ) pieminēti sholiios
Apollonija "Arqonautikai" (par paša autora dzivi un darbiem zinu nav) ir izmantojis
argonautu mita motīvus, kuri saistrti ar viņu interesējušo ģeografisko Iokalitāti.

Atsauces sholijos uz Tirnonāksa darbiem nespej radit priekšstatu par to, kādā
nolūka. un cik plaši vinš izmantojis mitu par argonautiem. Acīm redzot, Tirnonāksa
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darbos aprakstito notikumu (vai vietu) geografija ir visai plaša - KolhTda un lstras
upes ( )1fSZ:""p0.5 ) - Donavas baseins Eiropas dienvidaustrumos.

Nedaudz vairāk ziņu sniedz sholiju atsauces uz Tirnonāksa aprakstītajiem
Kolhidas notikumiem.' Timonākss pieminējis tradicionālos argonautu mita
personāžus: .Jāsonu, Mēdeju, Aiētu 126 un Apsirtu ar pavardu Mirdzošais
( q:,dv e({jcJV )127. Vienlaikus mita izmantojumam Timonāksa darba ir savas
īpatnības:

1) Tirnonākss pārstāsta kādu maz izplatītu mita variantu par notikumiem Kolhidā
------Aiēts labprātlql atdod .Jāsonarn Mēdeju par sievu, un šis kazas notiek Kolhrda,

2) ūdzlqi Tirnējarn Timonākss cenšas pamatot arqonautu mīta atspoquļoto
notikumu realitāti, pieminot dažādas reāliias, kuru nosaukumi liecina par saikni ar
argonautiem: .Jāsona dārzi, sporta laukumi, diski, Mēdejas quļarnistaba, Jāsona
uzceltais templis Aijā. r

Piezime sholijos par Istru, kura sadalās Sindu Iīdzenumā (:E.t"'JdC<JV T!EdUJy) divas
dalās, no kuram viena ietek Adrijas, otra - rnelnajā jūra, ir tiri geografiska
rakstura 128. To, ka Tirnonākss, vēstīoarns par Istru, ir pierninējis argonautus, var
spriest tikai pēc tā, ka šī sholiju piezīme saistīta ar Apollonija argonautu atpakalce]a
aprakstu, kā ari pec ta, ka Apollonijs dalēji pārņem viņa geogrāfisko mtorrnaciiu.
Acim redzot, ari Timonāksam, tāpat kā Tirnējarn, argonauti atpakaļceļā virzījušies
rietumu virziena.

Sholijos Apollonija "Argonautikai" pierninēts Timagēts ('TLļLd.;r1TOS ) un vina
darbs 17e.Pl Ar~ytJv vai l1?r,ft ve S ("Par ostārn'[, kura aprakstltos faktus
par argonautu atpakaļceļu ir izmantojis Apotloniis. Par Tirnaqētu ir zinams, ka vinš
dzTvojis pirms Apollonija, bet par viņa darba ietverto mītu par argonautiem zlnas var
gūt tikai no sholijiem Apollonija "Argonautikai".

Sholiji rada, ka Timagēta darba bijusi aprakstīta geogrāfiski plaša teritorija ,---
lstras upes baseins, Melnas jūras baseins un, lespējarns, Kolhida.

Eiropas dienvidaustrumu oaļaa qeoqrātija Timagēta darba ir aprakstita saisttoa
ar argonautu braucienu no Kolhidas rietumu virziena un atgriešanos majas cauri
rietumu jūrām. Šeit gaivenajās Iīnijās Timagēts seko Timējam un Timonāksam, lai
gan konkrētā brauciena geogrāfija ir atšķlrīqa.

Sholjji sniedz dvu veidu sarnērā atšķrrlqas zinas par to, kf\da veda Hmagets
aprakstījis argonautu braucienu pa Istru. "

Viens brauciena variants ir pa lstru, kas i~sakas Ķeitu kalnos (Ke;tG~'<1.i 6p,c ),
bet tad ietek Ķeltu ezera ( KE).. z:iJ'v A..l:'jLVI(.. ) un sadalās divas daļas, no kuram
viena ietek Melnajā jūra, bet otra -- Ķeltu jūra. Caur tas qrivu argonauti nonāk
Tirrēnijā.

Pec otra varianta Istra sadalās trīs daļās, no kuram viena ietek "mūsu' jūra, otra
- Melnaja jūra, bet trešā - Adrijas jūra. Tirnaqēts esot vienigais autors, kas
aprakstot, kā argonauti pa lstru iebraukuši "mūsu" jūra 129.

Acīm redzot Timagēts ir aprakstījis lstras baseinu diezgan Siķ"i, pieminot ari
nosaukumu vienai no Istras ietekārn jūra - Skaista ieteka ( fC<:::J..Aov
f0(;()JLcL )130, kā ari 'stras tuvurna atrodošos Anqūra kalnu (:J1dOOVpovq'~131.

Tirnaqēts piemin Areja salu, kuru apdzīvo stirntalīdi --- putni ar dzelzs
spalvārn 132. Ši atsauce sho!ijos lauj secināt, ka:

1) Timagēta interešu sfērā ietilpst Melnās jūras baseins, jo tur netālu no Kolhīdas
atrodas Areja sala 132,
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2) Timagēts izmanto jaunākos mitoloģiskos priekšstatus, atbilstoši kuriem Areja
salu apdzlvo briesmīgie stimfalīdi134.

* '"

Stlolijos Apoüoniia "Arqonautikai" minēti vairāki autori, kuru darbus izmantojis
Apotlonlls. Vienīgas zinas par šo autoru darbiem un to tematiku ir iegūstamas pēc
sholiiiern Apollonija "Argonautikai", c '

Kleons J}Q ~_Q_rli~sKiprā ( K).. ~/6Jv 0 /co uJJ&C z/s ) pārstastšis lokālrrrtus,
kuri saistīti ar dažādām argonautu brauciena epizodēm. Starp argonautu brauciena
dalTbniekiem Kleons minējis Kantu ( Kd..v aJoS ), kāda Eibojas lokalrnīta
varoni135. Uz lokālmītu pamatojas arī argonautu apstāšanās Maqnēzijā pie varoņa
Dolopa ( Li 0"). 0 tf ), Tesālīas rnūisko tedzlvotāiu eponīma, kapu kalna 136 un
Sikinas ( :z. [. Ie L V 05' ) salas nosaukuma rašanās skaidrojums. Kleons, tāpat ka
Teolits ( eC:OA U cos )Sikinas nosaukumu saista ar Lemnas valdnieces Hipsipiles
tēva Toanta ( e d O:-Jl.. S' ) un Oinoijes (OZ-voi'?. )salas nimfas Oinoijes dēla vardu
Sikinu. Kad citas lemnietes vīriešus noqalināiušas, Hipspile tēvu izqlabusi, ieliekot
kastē un palaižot jūra. Vilr~i izskalojuši Toantu J?ie Oinoiies salas 137.

A_~_ķ,!~piadsno Tragilas Traķijā (?4c..c)11Td d15 6' 0O(<YL.)~J9,pārstāstot mitu par
argonautiem, vairāk pievērsies tam rriaterlālarn, kas saistījies ar Trākiju un tas
apkārtni. Asklēplads piemin Fineju 138 un nepieciešamTbu argonautiem ļaut izlidot
balodim starp Kusnqajārn klintīm (Simplēqadārn) balodi, lai noskaidrotu, vai ceļš ir
drošs 1"39. Šī atsauce varētu pamatoties uz Trakjjā lokallzētā Flneja padomu
argonautiem, ka izbraukt cauri Sirnplēgadām. Ar Trākiju ir saisttts Asklēpiada
pierninētais argonauts Filamons ( <PL A+J1. u..w-V )149, Trākijā lokalizētā rnītiskā
dziedona Tarnirisa f e.:JL. UpLS r tēvs. Acirn redzot, Asklēpiads ir izcē!is
argonautus, kuru izcelsme saistūa ar Tesātiiu un Jāsona dzimtu - tads ir Alastors
( ~AAcies-z:6.)f ),.Jāsona tēvoča Nēleja dels 141 .

* *

Secinājumi

Prozas žanra darbi VI-Iii gs. ir argonautu mita rnotiviern izceļas ar sevišķi lielu
skaitu, kā ari sižetisku un ternatisku daudzveidību. Tornēr izdartt konkrētus un
viennozirnlqus secinajurnus par argonautu mita vietu proza ir loti grūti, jo,
neraugoties uz lielo skaitu autoru, vinu darbu tematika ir zinārna vienīgi pec darbu
nosaukumiem un sholiliern (vienTgais autors, kura darbi ar dažam argonautu rnīta
enizodērn saglabājušies pilruba, ir Hērodots). Bieži nav zinams, vai rnīts par
argonautiem šajos darbos veidojis galveno vai papildus sižetisko liniju.

Vispārināts prozas autoru klasificējums, kas pamatojas uz visai trūciqārn zinārn
par viņu darbiem, ir šāds:

1) loqoqrāf (Hekatejs, Akūsilajs, Heüaniks, FerekTds, Hērodors),
2) vēsturnieki (Herodots) un lokālvēsturnieki (Dēiohs, Neants, Akesandrs,

Teohrēsts, Timējs),
3) geogrāfi (Timagēts, Tirnonaks).
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i. Galvenais avots zinārn par argonautu mita rnoüviern loqoqrātu (Vi-V gs.)
darbos ir sholijl Rodas Apollonija "Argonautikai". Sholiji liecina, ka logogrāfu
darbos:

1) argonautu mita oārstāstūurnam ir veltīts vesels darbs (Hērodors "Argonautika")
vai atsevišķas ta daļas (Ferekīds "Vēsture" VI-VII qrārnata),

2) rnīts par arqonautiem parādās atsevišķu epizožu veida (Hekatējs, Akūsilājs,
Hetlārūks) .

1. Ferekīda un Hērodora darbiem ar argonautu mita tematiku raksturīgs, ka šie
autori mitu pārstāstāuši loti plaši, sakot ar Friksu un beidzot ar notikumiem Kolhīdā
(ši mita dala, liekas, bijusi pārstāstlta konspeküvāk). Hērodors pieminējis ari
arqonautu atgriešanos no Kolhīdas (atpakaļceļš atkarto turpceļu),

Galvenās argonautu mita sižetiskēs Iīnijas, kas izmantotas Hērodora un Ferekīda
darbos, ir:

1) tradtcionāf nostlprinālles rnitoloqisko varoņu genealogijas izklāsts (Atamanta
dzimtas ciltskoks Hērodorarn, Dm - Krēteja celms Ferekīdam),

2} argonautu mita priekšvēsture - .Jāsona un Pelija konflikts (FerekJds),
3) argonautu turpce]a epizodes:
- tradlcionālās (argonautu ierašanas t.ernnā - Hērodors),
- tradlcionālas epizodes jauna konteksta (Flnejs ka Bitlnijas un Paflagonijas

valdnieks - Ferekīds),
_. epizodes, kas pamatojas uz lokālrnrtlern un ir saistītas ar autora dzimto vietu

(notikumi Proponudā un Pontā Kizikas lokālvēsturnieka Hērodora darba),
4) notikumi Kolhīdā:
--- Aiēta uzdevumi .Jasonarn (Ferekids, Hērodors),
- Mēdejas palīdzība arqonautiern (Ferekīds) un aizbēqšana viruern lloz

(Hērodors),
5) argonautu kataloqs:
--- Ferekldarn visi pierninētie argonauti ir dievu deli,
- Hērodorarn oierninēti argonauti, kuri saistiti ar argonautu piedzīvojumiem

Kizika,
Neskatoties uz sarnēra lielo tematisko vienveidibu argonautu mita pārstāstā

Ferekida un Hērodora darbos, Hērodora izktāstā .iezirnēias vina prirnārā interese
par notikumiem, kas risināiušies vina dzirntās Kizikas. tuvākā vai talaka apkārtne.
Tas liekas galvenais iemesls, kads! Hērodors izvēlējles pārstāstit argonautu mitu.

II. To autoru darbos, kur argonautu mīts pierninēts atsevišķu epizožu veida, šo
epizožu tematika qalvenokārt saistās ar darba sižetisko ievirzi:

1) Akūsilāja darba "Ģenealoģiļas" aprakstīti Friksa un Boreādu ciltskoki,
2) Hellanika mitologiski vesturiskajos darbos pierninēti mito!oģiskie varoni, kas

saistās ar dotā apgabala vai ta tuvuma atrodošās apvidus rnitoloqisko paqātni:
-,--.ar Tesāšiu kā argonautu brauciena sākurna punktu tieši saistās tur tokalizētais

,jāsons un Herakls kā argonautu brauciena danbnieks ("Tesaiijas vēsture"),
-- ar Arqoüdu netieši saistās Arqosā lokalizētā Hērakla rnūulis Hils un karrninos

I\rgolidai esošaļā Arkādijā lokalizētais Fīnejs ("Argolīdas vēsture"),
3) Milētas ioqoqrāfa Hekatēja "c,.;enea!ogijas" izskan miletiešu arhirnita motīvi par:
-- argonautu brauciena sākurniem no Tesalijas,
- argonautu atpakaļceļu no KolrWdas, virzoties pa Fasīdu uz dienvidiem, tad uz

rietumiem.
il. Vēsturnieka Hērodota "vēsturē" mīts par argonautiem pierninēts atseviškas

epizodēs un mitoloģiskos ekskursos, jo autors ir ieinteresēts qalvsnokārt reālaja
vēsturā, nevis rnitoloqiskaja pagātnē. Ši iemesla de], papildinot savu stāstliumu ar
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mitoloģisko materialu, Herodots pamata saqlabā traoicionālos mitu variantus
(argonautu ierašanas Kirēnes apkārtnē un tikšanās ar Trttonu ka pamatojums
vēlākajai grieķu kundzibai šaiā apgabalā, Afetu pilsētas nosaukuma skaidrojums).
Atšķirībā no ta, Medejas notaupīšana ka iemesls vēlākajiern grieķu-persiešu kariem
ir oriqināls mita variants, kas zinams tikai pec Hērodota.

l.okālvēsturnieku interešu sfēra ir daudz šaurāka (vinu darbu saturs zinams
galvenokārt no shotiiiern Apollonija "Argonautikai"). Viņi apraksta savas dzimtas
pllsētas vesturi saisnbā ar argonautu ierašanos šajos apvidos, i.okālvēsturnieku
darbos parādās sekojošu geogrāfisku lokaūtāšu rnitoloqlskās vēstures apraksti:

1) Kizika (Oēlohs, Neants),
2) Kirene (Akesandrs, Teohrēsts),
3) Kerkīra un rietumu jūras (Tirnēis).
Timējs izceļas starp lokālvēsturniekiern ar plašāku skatijurnu uz apskatārno

materiālu. Timējam raksturīgi:
- autors pievēršas tēmai, kas lldzšinējā iiteratūrā skarta salidzinoši maz

argonautu atpakaļce]a detalizētarn aprakstam,
- pēc Timeja priekšstatiem argonauti no Kolhīdas rnāiup ceļo uz rietumiem pa

upērn ndz jūrai,
- Timeja darbos savijas geogrāfiskais, etioloģiskais un mitoloģiskais materials.
Ģeogrāfu Timonāka un Tirnaqēta darbiem (saturs zinams tikai pec sholijiem

Apollonija "Argonautikai") raksturīgs ģeografiskā un rnitotočiska rnateriala savijums,
Abu autoru geogrāfisko interešu sfēra ir Iīdzīga --- Eiropas dienvidaustrumu daļas

qeoqrafūas apraksts saisnbā ar argonautu rnājupceļu no Kolhidas pa lstras upi uz
rietumiem; atškiriba ir geogrāfiskās detaļās.

Atšķtrtbā no Timagēta Timonākss vairāk uzrnanības pievērsis konkrētarn
argonautu mita rnitoločlskaiarn rnatenatarn - notikumiem KolhIdā, kuru apraksts
pamatojas uz kādu mazāk zinārnu mita variantu.
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IL APOLLONIJS UN VINA LAIKMETS
1

Mīts par argonautiem plašākā skatūuma kā jebkura iepriekš piermneta autora
darba ir izmantots III gs. p. m. ē. dzejnieka Apollonija posma "Argonautika". Daudz
kritizētais, bet vel vairāk apbnnotais un vēlākajā literatūrā atdarinātais Apollonlļa
darbs ieņem savdabīgu vietu gan uz sava laika, gan visas hellēnisma literatūras
fona. Daudzējādā zinā neatbilstošs traoicionālaiiern priekšstatiem par hellēnisma
Iit8ratūras pamatprincipiem, tas sakņoias sava laikmeta un veidots uz iepriekšējās
literatūras bāzes.

Apotloniis ir tā laikmeta dzejnieks, kuru tradicionaü, sekojot vācu vēsturnieka
J. Droisena terminoloģijai, apzirnē ar vardu "hellenisms".1

Hellēnisma hronoloģiskās robežas var noteikt tikai aptuveni. Parasti par
hellēnisma sākumu uzskata Maķedonijas Aleksandra uzkāpšanu troni vai nav!
(336. un 323. g.), bet par beigām - kauju pie Akcijas (Roma iekaro pēdēio
neatkarīgo hellēnistisko valsti - Eģipti) vai Augusta principata nodibināšanos (31.
un 28. g.). Starp šiem diviem konkrētajiem gadu skaltļrern atrodas trls gadsimti,
atškiriql gan no iepriekšējiem, gan no vēlākajiem.

Hellēnisrna laikmeta bütiba ir divu atšķlrīqu olvllizāciju - rietumu (Hellādas)
un austrumu (Azijas) cieša mijiedarbība vai saplūšana. Termins "heūēnisrns" nav
precizs - tas izce] tikai vienu šl procesa aspektu - austrumu helienizāciju un
grieķu kultūras izplatlbu pasaule. Būtībā šis process nebija vienpusiqs, vienlaiciqs
vai viendabTgs. Austrumu nelteruzāctja norisinaias vienlaiclqi ar rietumu
orientalizāciju. Tas notika atšķirīgi dažādās vietas un dažādā laika. Perqarnā,
Antiohijā un Aleksandrijā dorninēja grieķu kultūra, bet Anatolijā, Sīrija,
Mezopotārniiā un tietākaiā Eģiptes dala - austrumu kultūra.

Hel!ēnisma laikmeta aizsākurnus ievaotia viens no Grieķijas vēstures
noztrrūqākajern notikumiem - kauja pie Heronejas 338. g., kad grieķu apvienotos
spēkus sakāva maķedoniešu armija. Ši kauja ieztrnēja Grieķijas politiskas
neatkanbas zaudēšanu un pakļaušanos Maķedonijai.

Ne mazāk svariqs notikums, kas vistiešākajā veida ietekrnēja vēstunsko
notikumu gaitu nakamajcs gadsimtos, bija Aleksandra uzkāpšana Maķedoniias
troni.

Aleksandrs savas valdišanas trispadsrnit gados maķedoniešu-grieķu armijas
priekšgalā parstaiqāja trls kontinentus - Eiropu, Afriku, ĀZiju. 20-to gadu vidū
Aleksandra iekarotā irnpērija sniedzas no Adrijas jūras lidz Indijas okeānarn, no
Donavas un Kaukāza kalniem lidz Nūbijai.

Iekarojumu rezuttātā tika dibinātas jaunas pilsētas un izveidoti tirdzniecibas
cel! starp apgabaliem, kas veicināja Aleksandra atnestā hellēniskā dzīves veida un
kultūras un iekaroto zemju kultūras mijiedarbību.

Pēc pēkšņās Aleksandra nāves 323. g. aprnērarn piecpadsmit gadus formali
saglabājās vienota valsts. lstenlbā atsevišķos noztrnlqākajos apgabalos vara
atradās ietekrruqāko un talantīqāko Aleksandra karavaooņu rokas. Vinu
savstarpējas cinas par rooežērn un ietekmes steru sadali noslēdzas ar vairāku
patstāvīgu valstu izveidošanos.

Hellērustiskās valstis, kas izveidojas sabrūkot Aleksandra impērijai, bija
atškiriqas. Vairāk vai rnazāk atšķirigs bija to vēlākās vesturiskās attistrbas ceļš.
Vienlaikus nettēntstisko valstu soclālajā, ekonomiskaiā, politiskaja un kultūras
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dzīvē ir daudz kopTgu iezīmju, kas lauj apskatrt hellēnisko pasauli kā vienotu
veselumu ar Iīdzīgām attlstibas tendencēm:

1. Hellēnistiskās valstis qalvenokārt ir monarhijas, ko pārvalda Aleksandra
karavadoni (diadohi) vai 'to pēcteči (epigoni).

2. Hellēnisma perioda ekonomiskajā dzīvē iezīmējas radikalas izmaiņas.
Ekonomiskās dzīves uzplaukums koncentrējas galvenokā.rt Mazāzijā, Slriiā, t:ģiptē.

Hellēnisko valstu ekonomisko uzplaukumu veicina dažādi faktori
naviqacijas tehnikas pilnveidošana, tirdzniecības ostu labiekā.rtošana un
paplašināšana, labāku sauszemes ceļu izveidošana.

Ekonomikas attīstību veicina naudas sistērnas plašāka izplatība rnaiņas
tirdzniecības vietā, kā ari banku - privāto, pilsētu vai ternpļu banku
nostlprināšanās.

3. Atšķlrībā no tirdzniecibas, kas koncentrēias privātpersonu rokas,
lauksaimniecfbas orqanizāciļa hellēniskajā valstis atradās galvenokārt valsts
pārzinā.

4. Hellēnisrna perioda turpinās Aleksandra aizsāktā pilsētu cettniecība.
Jaunās pūsētas ir stratēčiski, adrninlstratīvi un politiski centri, parasti ar polisas
statusu.

5. Hellēnistisko valstu iedzīvotāii veido sabiedrību, kur iekarotāju un ieceļotāju
skaits ir daudz mazāks par vietējo iedzīvotāju skaitu. Šis disproporcijas rezultātā,
neraugoties uz abu pušu centieniem saqlabāt savu etnisko identitāt', notiek
pakāpeniska grieķu-maķedoniešu ortentatizāciia un vietējo iedzīvotāju, sevišķi
augstāko slaņu, hellenizāci]a.

Sākurnā hettērusttskaiās valstīs pastāv ledzivotaju iedaūjurns pec etniskā
principa - vara un baqāüba pieder iekarotajiern maķedoniešiem un grieķiem.
Pakāpeniski veidojas dalījums pēc rnantiskā principa. lzvlrzās priekšplānā jauna
šķira, kurai raksturlqi pievēršanās ekonomiskajai darbTbai pilsētā, zemes Tpašums
un interese par hellēnisko kultūru (finansisti, banku lpašnieki, nodokļu savācēii).
Nozlrruqu slani heüēnisko valstu socrātaiā struktūra veido ierēdr~i un priesteri.
Svarīgs faktors hellēniskā dzives veida izplauba ir grieķu un rnaķedoniešu alqotni,
kuru apmešanas uz dzīvi jaunajās dienesta vietas valdnieki veicināja.

SvarTgākais hellēnistiskas pasaules sasniegums bija kultūra, kas veidojas,
saplūstot vietējiem tradicionāliem kultūras elementiem ar to kultūru, kuru atnesuši
iekarotā] un oārcelota]i. grieķi un neqrieķi, Šo kulturu sintēzi ietekmēja dažādi
apstāk]l: etnisko grupu (vietējo un atnācēiu) skaitliskās attiecības, to kultūras
uments, dotajai videi raksturTgie politiskie, ekonomiskie un sociālle apstākļl.
Vienlaikus hellenisrna kultūra, neskatoties uz dažādiern tas variantiem, ir vienots
veselums. To nosaka kultūru sintēzē neiztrūkstošais grieķu elements un ltdzlqās
attistrbas tendences hellenisrna pasaule. Grieķiskā elementa saglabāšanos
veicināja grieķu tradictonālās izqhtibas slstērnas un dzīves veida pastāvēšana
hellenistiskajas valstis.

Hellēnistisko valstu starpa sevišķi izcēlās t:gipte. Ipaša nozime visas
hellēniskas pasaules kultūras dzīve bija Aleksandrijai, lielakajai un noztrruqakaiai
t:ģiptes pilsētai. Aleksandrijas loma kultūras dzrvē bija tik neapstrldarna, ka nereti
ar hellēnistisko pasauli saistrtos kultūras procesus apzīmēja ar vardu
"aleksandriešu" .

Aleksandriešu dzejas ziedu laiks ir III gs., kad darbojas tads vispāratzīts
aleksandriešu vadošais dzejnieks ka Kallimahs, viņa jaunākie laikabiedri Teoknts
un Apollonijs.
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Šo dzejnieku radoša darbība pamata ir satstita ar Aleksandriju. Viņi
neapšaubārni pazina viens otra daiļradi, par ko liecina sižetu, motTvu un tēlu lldzlba
vinu darbos. Lai varētu izpētit Apollonija poēmas rnitoločisko materiālu un noteikt ši
autora daiļrades orlčinalitātes pakāpi, kā arī to, cik liela rnērā autors seko tradīcijai
rnltoloqiskā materiāla izvele un apstrādē un cik liela rnērā vinš ir novators, ir
nepieciešams ne vien apskaut argonautu mita izmantojumu Apollonila priekšqājēju
darbos, bet arl salīdzināt Apolionija "Argonautiku" ar dzejnieka laikabiedru dzeju.
Ne mazāk svarīgi ir izvērtēt Apollonija daiļradi uz viņa dzīves vietas un laikmeta
vēsturtsko notikumu fona.

* *

Ziņas par Apollonija dzīvi ir trūcīqas. Viņa bloqrāfija praktiski nav zinarna, jo
vienīgie lrrtormāciļas avoti ir vēlinas liecības - divi sarnērā pretrunTgi dzives
apraksti viduslaiku sholūos-", piezlrne Svidas vardnTca3, ka ari Aleksandrijas
bibliotēkas vadītāju kataloqs'l,

Apollonila dztves laiks ir III gs. p. m. ē. Domājams, ka viņš dzimis Aleksandriia,
un vina vecāki piederējuši pie pirmajiem grieķu ieceļotājlern Egipte, kuru aizbildnis
bijis Apollons. Dzīves aprakstos plerninēts Apollonija konflikts ar viņa skolotāiu
Kallimahu. Šo nesaskaņu rezultata dzejnieks atstājis Aleksandriju un pārcēlies uz
Rodu, kur kļuvis par Rodas pilsoni un baudījis lielu atzinību un slavu (Vita A).
Vienlaikus rninēts an fakts, ka Apollonijs pec uzturēšanās Roda atgriezies
Aleksandrfjā, kur kļuvis par bibliotēkas vaditāju un pec nāves apqlabāts hdzās
Kallimaham (Vita B).

Domājams, ka Apollonija un Kallimaha konflikta pamata ir dažādi uzskati
literatūras teorijas jautājurnos un atšķirīgi viedokli par dzejnieka attieksmi pret
'iterāro tradīciju. .

Kallimahs sava literāraja darbiba pamatojas uz noteiktiem principiem, kurus
atkārtoti torrnulē sava dzeja:

1. Dzejas stilam [ābūt skaidram, vieglam un filiqrani izstrāoātam, dzejas domai
"- piesātinātai. Dzejniekam jāvairās no ūekvardibas.

2. Kallimahs apzinājās, ka ir paqājis laiks (arhaika un klasika), kad literārā
žanra specifiku noteica ta rašanās laiks un vieta. Hellēnisma laika uterāro žanru
nozīme un pielietojuma rnērķis pamatos mairujās. Kallimahs uzsvēra
nepieciešamību apzināti izmantot literāro tradtciiu, rneklēt tai jaunas izpausmes
formas, kas atbilstu jaunajam laikmeta prasibarn.

Apollonūa daiļrade parada, ka jautājurnā par dzejas būtību vina uzskati
ieverojami atškiras no Kallimaha literaras darbības pamatprincipiem.

Apollonija piovēršanās eposa žanrarn izskaidrojama ar objekuviorn un
subjektīviem nosaciiurniern.

1. ObjektTvais nosacījums.
Apollonija interese par eposa žanru ir laikmeta nosacīta. Hellēnisms,

nojaukdams šauras polisu robežas, paver cilvekam plašākus apvārsnus tieša un
parnestā nozirnē. Dzejā' ši tendence atspoquļojas poērnas par rnttoločiskiern
vareniem un viņu veiktajiem varondarbiern (Rians, Eitonons, Nikanoru;. Vienīqais
pilnTba saglabājušais hellēnisrna varoņeposs ir Apollonija "Arqonautika''.

2. Subjektīvie nosaciiurni.
a) Ar rrutoloqtskā materiāla palidzlbu Apollonijs pamato Ptolerneja Filadelfa

politiku.
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Pirmajiem Ptolemejiem raksturiqa tieksme nostiprlnāt Egiptes hegemoniju
hellēniskajā pasaulē. Ptolemejs I un Ptolemejs II centās izveidot Aleksandriju par
nellēniskas pasaules centru, pasludinot sevi par vierūqaiiern tstaliern Aleksandra
sskotājlern . .

t:giptes agresīvā arpolitika sevišķi izpaudās Ptolemeja II valdīšanas laika. Šis
valdnieks ievērojami paplašināja ~giptes robežas. Apollonija "Arqonautikā"
rnltoločtskā forma atspoquļojas konkrēti vēsturiski notikumi -- t:giptes cīņa ar Kirēni
un Ptolemeja II gatavosanās Hremorudas karam, ka ari tendence paradī! Ēqipti kā
Atēnu bijušas slavas mantinieci, bet ēģiptiešus - ka vienu no cildenākajārn lin
senākajām pasaules tautām.

b) Apailonijs tiecas pierādit episkā žanra, episko varenu un vinu varondarbu
lomu un nozīmi Hellādas senakaia vēsturē.

Šī iemesla dē1 Apollonijs par savu paraugu izvēlas Hornēru, Apollonija
argonauti ir ievēroiarni grieķu varoņi, atzrti par daudzu izcilu dzimtu aizsācējiem.
Viņi ir cēlušies no dieviem vai dziva tiem Iīdzās. Viņi ir paaudzi vecāki par Hornēra
vareniem - Trojas kara dalibniekiern. Šis fakts lauj Apollonijam notušēt sekošanu
Homēram un rada priekšstatu par brīvu sacensību dzejnieku starpa, kura skolotāja
un skolnieka lomas nav stingri noteiktas.

Tādējādi veidojas aleksandriešu dzeja iecieruta dzejiskā rota]a, kuru izprast
un novērtēt var tikai erudits lasītājs. Citiem lasītājiem Apollonijs var likties jauna
laika episkais dzejnieks, sekotāis Homēra nospraustajam paraugam.

Apollonijs sava poērnā "Argonautika" apstrādajis neparasti plašu matoriālu,
kas varē]a piesaistrt lasrtālus ar loti dažadu interešu loku. Dzejnieks izmanto
baqātīqu ģeografisku, etioločisku. vēsturisku, etnoqrāfisku informāciju. Apollonija
pievēršanās šada veida reāliiarn nav nejauša. Tā liecina par autora centieniem
piešķirt poērnai vēsturisku skanēlurnu, parādtt rrutu ka paqātnes slaveno vēsturi,
kas nemainīgi projicējas gan tagadnē, gan nākotnē. Apollonija laikabiedru darbos
atspoouļojas mita transtorrnāc]a par pasaku, etioloqiskārn leqendārn vai sadzīves
ainārn. Apollonijs cenšas atdzrvinat mitu un tuvināt to savu laikabiedru pasaulei.

. Iii gs. dzejniekam Apollonijam neizdevās radrt Hornēra eposiern radniecīgu
varoņeposu. Ta iemesls ir fakts, ka Apotlonijs dzīvoja cita laikmeta, kad cuvēku
pasaules uzskats un intereses bija rnainūušās. Dzejnieks, papildinot savu POēfT1U
ar faktoloģisko rnateriālu, dabas ainam un cilveka ernoctonatas pasaules
attēloiurnu, nereti pauž savu mdividuālo attieksmi un vērtējurnu, ka ari lauj poērnā
atbalsoties vēsturiskiem notikumiem. Heūāniskās literatūras konteksta Apollonijs
nav spējis saqlabāt to obiektivitātes Iīmeni, kads bija raksturīgs arhaiskajarn
eposarn.

* * *
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III. MīTS PAR ARGONAUTIEM APOLLONIJA LAIKABIEDRU
(KALLlMAHS, TEOKRīTS) DZEJĀ

Apotloniis labi pazinis un izmantojis aqrāko autoru darbus ar argonautu mita
tematiku. Par to liecina sīkāka iepazīšanās ar rnitoloqiskā rnateriāla izmantojumu
aqrāko autoru darbos, bet apstiprina shotiji, un tādu iespēju pielauj hronoloģiskie
dati.

Argonautu mita tematikai pievērsušies an ievērojamākie Apollonija laikabiedri
Kallimahs ( JCcL.U.t}!d.-X05 ) un Teokrīts ( ee.6K:~L;r:OS ). Jautājums par šo
dzejnieku ietekmi uz Apon6niju (vai ari otrādi) ir loti sarežqīts,

Noskaidrot, vai Apollonija dzeju ir ietekrnējusi Katlimaha un Teokrīta dailrade,
lauj sekojošu problērnu izpēte:

1) Apoūoruja, Kaltlrnana, Teokrīta dzejas saraksttšanas laika (absolūtā vai
reIatīvā) precizēšana,

2) ar argonautu mrtu saistuā mitoloģiskā rnateriāla anaūze Ka!limaha un Teoknta
daiļradē atsevišķi, tad saūdzināiumā ar Apolloniju.

1. Lai izvērtētu Apollonija, Kallirnaha un Teokrīta dzejas iespējarno savstarpē]o
ietekmi, objektīvs priekšnoteikums ir šo autoru mūs interesēiošo darbu
sarakstīšanas laika precizēšana, To noteikt ir loti gnJti. Nav zinārni ne autoru dzives
gadi, ne darbu sarakstīšanas laiks. Vispārēju priekšstatu par šo autoru
nronotočisko vietu literatūrā var gūt, pamatojoties uz dzejnieku biogrātiskajiem
datiem un pec atsaucērn uz reāliern vēsturiskiern notikumiem viņu dzeja. Diemžē1
šada intormāci]a var būt diezgan nepreciza, ka ar! ne vienmer ir iespējams
izsecināt uzrakstīšanas laiku tiem darbiem vai fragmentiem, kur skarta argonautu
mita tematika (īpaši tas attiecas uz Kailimahu).

Par Kallimahu ir zinams, ka vinš dzīvojis Ptolemeja Filadelfa vaioišanas taikā
(285.-246.), bet miris Ptolemeja Eiergeta valdīšanas laika (246.-221.), Dzejnieks
dzimis Kirēnē. Aleksandrijā Kallimahs strādāūs par skolotaju, udz Filadelfs uzticējis
vinam Aleksandriļas bibliotēkas pārzināšanu.

Dažiem dzejas darbiem, pamatojoties uz darba tematiku. var noteikt
saraksttšanas laiku. Himna Zevam ir vettita Filadelfam viņa valdīšanas sākuma
perioda (i. e. ap 280. g.). lespējarns, ka Kallimahs to sacerējis drtz pec ierašanas
Aleksandriiā. Fr. 392, kur pterninētas Arsinojas laulības, var būt sacerēts 276.1275,
g., bet fr. 228 par Arsinojas deif1kāciju 270. g. Himna Oēlas salai sacerēta 269.----
265. g. pec Arsinojas nāves un pirms kara ar Antigonu Gonātu. Pēc 265. 9
sacerātos Kallimaha darbus datēt nav iespējarns. Nākarnais pieturas punkts ir
Eiergeta valdtšanas sakums 246. g. Uz šo laika posmu var attiecināt "Berenīkes
matu cirtu" un prologu "Oēloruern", kuru, pec dzejnieka paša vārdiern, vinš
sacerējis, būdams vecs.

Ziņas par Teokrīta dzjvi un daiļradi var iegOt no dlvārn vina bioqrāfiiarn, bet
galvenokart uz viņa paša darbu analizes pamata. Viena Teokrtta biogrāfija teikts,
ka dzejnieka oaūrades uzplaukuma periods ( ci. K.JA- i )bijis Ptolemeja Sotēra
vaiotšanas laiks (305.-283,), otra dzīves apraksta - ka Filade\fa valdīšanas laiks
(285.-246.). Ta kā Teokrrta slava pamatojas uz viņa bukolikārn, J. Kr rL droši
vien nozlmē ši darba sarakstišanu,

Teokrita 15., 16., 17, idillei var izseclnāt uzrakstīšanas laiku.
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15. idille dzejnieks piemin valdnieci Arsinoju - tātad ta sarakstīta pirms viņas
nāves 270. g. 16. idille sarakstīta pēc Hierona apvērsurna Sirakūzās 275.12'74. g.
17. idille ietver sava veida Filadelfa pārvaldrto tautu katalogu (pec sīriešu kara) un
tur pieminēta Arsinoja.' ŠI idille var būt sarakstīta 274.-2"70, g. Šis tns idilIes
sarakstitas aptuveni viena laikā 274.-270. g. Domājams, ka šajā perioda Teoknts
sacerēiis ari citas idllles.

Noskaidrot Apollonija "Argonautikas" sacerēšanas laiku ir vē1 sarežčltāk. Divas
Apollonija biogrāfijas sniedz diezgan daudz faktu, bet tie ir pretrunīqi.

Vlenīqais hronoloģiskais pieturas punkts ir Oksirintas papiruss Nr. 1241, kura
teikts, ka Apollonijs bijis vēlākā valdnieka Ptolemeja Eiergeta audzinātajs un
bibliotēkas vadītāis starp Zēnodotu un Eratostēnu.

Eiergets ir dzimis 284., nācis pie varas 246, q. Tatad Apollonijs vareja būt vina
audzinātājs 60. gados ITdz246. g.

Neapstridams Apollorūa dzīves fakts ir trimda Roda. Nav skaidru zinu, kura vina
dzlves posma ta bijusi un cik ilgi turpinājusies. No bioqrāfiiās snieqtaiarn zinam
izriet šādas iespējas:

1) Apollonijs devies trimda pec 246. g. Trimdas laika viņš pabeidzis (vai
pārstrādājis, vai nobeidzis) "Argonautiku" (Vita A).

Tādā gadījumā "Argonautikas" pabeigšanas laiks sakrīt ar Kallimaha daiļrades
beigu posmu un "Argonautika" pabeigta ilgi pec Teokrīta ldillērn. Pilnīgi pieļauiarna
ir doma, ka Apolionijs varēja labi pazlt un iespaidot ies no savu laikabiedru dzejas
(vismaz hronoločlski tas ir iespējarns),

2) rnazāk ticams ir uzskats, ka Apollonijs bijis trimda, pirms vlnš kļuva
troņmantinieka audzinātāļs un bibliotēkas vadītājs. Tātad "Arqonautika" sacerēta un
pārstrādāta lidz 60. gadiem ("Argonautiku" Apollonijs parstradajis trimdas laikā)
(Vita B).

Vel problemātiskāks ir Apollonija biogrāfijās plernmetais vina poērnas izdevums
( tJ7 L' dE.. L.5 I.-S ), kurš sanērnis neqatlvu vērtējumu. Nav skaidrs, vai ar to oornāts
poērnas pirmais izdevums, vai tā ir bijusi visa poēma vai tikai dala, vai tas vispār
bijis torrnāls izdevums vai tikai fragmentu prlekšlasijurru.

Zinātnieku domas šajā jautājurnā dalās. A. Kerte atzlst, ka varē]a būt divi
"Argonautikas" izdevumi, viens pirms trimdas. Vienlaikus autors pasvltro, ka šie
secinājurni pamatojas uz vēlinārn Apollonija biografijam 1. H. Frankels noraida
domu par sākotnē]u neveiksmigu izdevumu. Ar l rrC O€. L5 L.5 viņš saprot
priekšlasījumus vai privātas kopijas.2 A. Leskijs uzskata, ka pec neveiksmīga
izdevuma Aleksandrijā Apollonijs parstradaiis savu poērnu Roda, Aizbraukšanas
iemests uz Rodu bijusi nelabvēūqā attieksme pret Apollonija darbu.3 A Kenkens
apšauba gan to, ka Apollonija aizbraukšana saistīta ar neveiksmīgu
pirmpubIJcējumu, gan to, ka "Argonautika" vispar Aleksandrijā publicēta.f R.
f::Jfeiferspieļauj, ka bijuši divi teksta varianti> T. B. Vebsters vienādi piesarozrq:
~Lturas pret abarn bioqrāfijārn, pieļaujot divas iespējas: 1) "Argonautika" pabeigta
trimda pec 246. g., 2) "Arqonautika" pabeigta trimda lidz 261, g., kad Apollonijs
atgriezies Aleksandrijā, kiuvis tronrnantinieka audzinātāis un bibliotēkas vaditājs.

Šie dažādie viedokli liecina, ka nronoločiskās ziņas par Apollonija, Kallimaha un
Feokrtta dzīvi un daHradi ir parāk trūcīqas, lai veidotu pamatu šo autoru dzejas
hronoloģiskas pēcteclbas atrtsinajurnarn.

H. Mitoloqisko materiālu par argonautiem ir izmantojis Apollonijs, bet rnazakā
~'nēraari Kallimahs un Teokrits. Sava darba es vispirms apskatlšu ši mitoloģiskā
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rnateriāla vietu Apollonija laikabiedru daiļradē. Atbilstošie argonautu mita motīvl
Apouontla "Arqonautikā" un to sandzlnālurns ar Kallirnaha un Teokrita dzeju tiek
apskatlts Apollonija poērnas rnitoloqiskā rnateriāla anahzes ietvaros.

* *

I
K~Jlimahs ( Kr::}..,)" A L. ļJ.-cL X 05 ) sava daiļradē vairākkārt pievērsies argonautu mita

motJviem. Šo darbu teksti saglabājušies loti slikti - isi fragmenti, piezunes sholijos
vai pārstāstījumos. Nav zinams darbu sacerešanas laiks. Šī iemesla dēļ ir grūti
konkrēti runāt par argonautu mita tēmām, kas interesejušas dzejnieku, ka ari par
mita funkcionālo pielietojumu viņa darbos.

Saqlabāiušies Kallimaha tekstu fragmenti liecina, ka dzejnieka uzrnanības
centra ir bijis:

1) argonautu brauciens no Kolhīdas mājup,
2) ar argonautu atpakaļcsļa geogrāfiju saistttie etioločlskie ekskursi,
Pec Kallimaha uzskata argonauti atgriezušies rnāiup no Kolhīdas pa to pašu

ce]u, ka aizbraukuši turp.6 Tā kā Mēdeja Kolhīdā noga!inājusi Apsirtu 7, kolhīdiešu
vienība devusies paka] aizbraukušaiiern argonautiem (kuģi "Argo" Kallimahs
nosauc par runāiošu - CP(jJV1E6Dd 8), Kolhīdiešiem nav izdevies argonautus
panākt. Viņi baidījušies atgriezties dzimtene, un tadēļ nodibinājuši Istras piekraste
pilsētu Polu ( n6A <:A. L. ), kur apmetušies uz dzīvi. Šis vards kolhīdiešu valoda
nczlrnējot Bēqļu pilsēta9.

Garākais no Kallimaha saqlabājušarnies fragmentiem ar argonautu mita
tematiku (11 rindas) vēsta par argonautu apstāšanos Anafas salā, par salas
nosaukuma rašanos un par izsrniešanas rituālu, kas tiek ievērots uz salas.
Argonauti šo salu ieraudzūuši Apollona izšautās bultas gaisma, tādēļ sala ieguvusi
nosaukumu Anafa ( )A v J- <f '2. )- parāditā. Anafas salā pastāvošo izsmiešanas
rituālu Kallimahs saista ar Kolhidas sieviešu smiekliem par to, ka argonautiem nav
bijis, ar ko izdant ziedojumus. 10 lespējams, ka šajā sakaribā ir pieminēta milzTga
rietus gāze 11 un argonautu vēršanās pie Zeva pec paūdzibas 12.

Kallimahs pierninējls argonautu ierašanos taiāku salā. Šo salu ar divpusēju
ostu 13 dzejnieks apzīmē ar nosaukumu Drepane ( .6.pf.-llcf. V '2 ), ar šo vardu
saprazdarns Demētras sirpi. .

Par Kallimaha ieinteresētibu dažādos kultos liecina viņa pieminētās rituālās
udens nešanas sacenslbas Alqinas salā.l 4

Kallimaham šie argonautu mita rnonvi varēja būt aktuāli un interesanti, jo:
-- Kallirnaha dzives laika fģiptes ārpolitika prlekšptānā izvirzās tieksme

nostiprināties Egejas jūras baseina Kiklādu salas. Apdziedot argonautu eejojumus
pa šo reqionu, viņu uzceltos ternpļus un uz salam iediblnatos kultus, Kallimahs
netieši cenšas pierādīt Egiptes ka Grieķijas bijušas slavas un varenības
mantinieces tiesibas uz šim teritorijām.

-- Kallimahs bija personiski ieinteresēts mita par argonautiem, īpaši vinu
C~}lojuma atpakaļ no Kolhidas. Argonautu ierašanas Kirēnes apkārtnē atbilstoši
rnitoloģiskās vēstures priekšstatiem ir tieši saistita ar vēlāko Ter-as vesturi un
KaHimaha dzimtas Kirēnes oibināšanu, Kallimahs uzskatīja, ka viņu radniecrba
'/~eno ar Kirēnes legendaro dibinātāju Batu, argonauta E1fērnapēcteci .

., ",
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TeokrIts ( 8e.6 K:yL roS )pievērsies argonautu mita motīviem XIII un XXII idille
(domājarns, ka tās sacerētas III gs. 70. gados.) I

Teoklits XIII idilli - epiliiu formāli velta savam draugam Nlkijam (N(KLd.S) sakara ar
drauga nelaimīgo rnīlestību. Būtībā dzejnieks izmanto rnitoloqisko rnateriālu
konkrētas domas atklāsrnei. Teoknts parada, ka nelalrniqa rnūestrba ir
nesavienojama ar cilveka harmonisku eksistenci. Teokrita XIII idille nelaimīgas
muesttbas upuris ir Hērakls, viens no arhaiskā.kajiem un ievērojarnākajiem
vareniem grieķu rnitoloqšā. rv

Idilles qalvenās darboiošās personas, ir Hils fYAoLS ) un Hērakls (Hpd.ICAqS ).
Kamer argonauti jūras krastā gatavo pusdienas, Hils dodas atnest ūdeni Hēraklarn
un Telarnonam. Ziedošā pļavā vtnš atrod avotu, kurā' dejo tns nimfas. Kad nimfas
ierauga skaisto jaunekli, tas apkampj vinu un ierauj dzelme. Hērakls, satraukts par
Hila ilgo prombūtni, paņern loku un vāli un dodas viņu rneklēt. Herakls tnsreiz sauc
Hilu. Hils viņu sadzird, bet ūdens noslāpē zēna atsaukšanos. Herakls ilgi khst
apkārt, rneklēdarns Hilu, bet argonauti aizbrauc bez viņa tālāk, jo doma, ka Herakls
no brauciena ir izstāiies. Tornēr Hērakls kājām nokļūst Kolhidā.

Teokrīta XIII idille ir ieztrruqa ar to, ka autors vienlaikus pievēršas tradicionātaiam
rnitoločiskajarn materiālam un atsakas no ta. Dzejnieka rnērķls ir atklāt Hērakla
ernocionālos pārdztvojurnus uz rnitoloqiskās pasaules fona. Idille pārtiecinoši
ilustrē Teoknta domu, ka rnitoloqiskas pasaules konteksta cilveka jūtas nav
izprotamas. Idilles sākurnā izskanējušie jokpilnie dzejnieka pārrneturni Nīkijam par
padošanos jütām lasītāju noskaņo uz labvehqu konflikta atrisinājurnu. Tomer idilles
beigas izskan loti nopietni. Teokrīts pat nepiemin Hērakla iespējamo atbrivošanos
no jūtārn. Tadejādi dzejnieks noraida rnitotoqiskas pasaules nežēüou.

Teoknts izmanto argonautu mita mitologisko materiālu an XXII idille. ŠT idiile pec
savas kompozīcijas ir diptihs, katra no abām idilles daļām ir veltīta vienam no
Diosk9riem. Pirmās daļas varonis ir Polideiks ( 170A U~cSl:.{rKr;5·),otras - Kastors
( KcJ..D7:&Jp ).

Ar Polideiku salstrtie notikumi tiek skatrti argonautu mita ietvaros.
Idilles darbiba norisinās Bitīnitā, Argonauti noklust bebriku zeme. Dioskūri dodas

rneklēt ūdeni un smaržīga meža pļavā atrod avotu. Tuvums sēž kads spēcīqs un
rnežonTgs virs ar lauvas adu ap pleciem. Tas ir bebriku valdnieks Amiks (;)lA.?- VKOS ).
Viņš ne!auj Dioskūriem pienākt pie strauta, bet piedāvā dūru cinu ar nosacijurnu, ka
uzvarētais kļūs uzvarētāia vergs. Poiideiks izaicināiurnu pienern Divcrnā Amiks
zraoās zaudētājs. Tomer Polideiks vinu atbnvo, kad Amiks, piesaucot savu tēvu
Poseidonu, ir zverejis turprnāk neaizskart ceļotājus.

Teokrlta pievēršanos argonautu mita rnitoloqiskajarn rnateriatarn nosaka
objektīvi un subjektivi faktori.

Objsktivie faktori

1. Teokrīts savas idiHes apdzied ieverojarnus mitoloģiskus varenus (Herak!s,
Dioskūri), par kuru popu!aritati Het,ina kulti, svētki, ipašvārdi, toponīmi, etioiog15:>}\o,s
ieģendas.

2. Teokrita idilles ar tur izmantotajiem argonautu mita motīviem iezīrm1
atgriešanos pie varondziesrnārn, kas nebija oierakstrtas un ši iemesla de!
oakāpeniskl aizgāja aizrrsrsnbā
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3. Teokrīts parada rnitoloqiskos varoņus sava laika problemātikas konteksta un
tā tuvina tasrtāiam.

Subjektivie faktori

Tā kā jautājums par Apollonija un Teckrīta dzejas prioritāti nav skaidrs, tad
pastāv iespeja, ka Teokrīts iesaistās dzejiskā sacensībā ar Apolloniiu, kura poērnas
iecere vai pirmās divas grāmatas viņam varēja būt pazlstarnas.

* * *
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IV. MīTS PAR ARGONAUTIEM APOLLONIJA POEMĀ
"ARGONAUTIKA"

1. Ievads

Rodas Apollonija "Arqonautika" ir galvenais un plašākais iiterārais avots, kas
sniedz ziņas par argonautu mitu (par argonautu brauciena priekšvēsturi, bet
qalvenokārt tomer par pašu argonautu braucienu un notikumiem Kolhidā).

Apollonila poērnas "Argonautika" kompozīcija ir veidota ta, ka tas centralā ass ir
pats argonautu ceļojums pa jOru un varoņdarbi, ko viņi šī ceļoiurna laikā. veic. Pats
autors poēmas sākurnā atbilstoši episkajai tradīcijai formulē sava darba galveno
sižetisko Iīniju:

'" ('>)\ ')..... / .....::v Q. /
vVV 0 d..V C6'w (tE 'VE '"LV 1:"(, ICd.L OÜYOjLd rVn.JqlSd..t;t-i(V

rl'p6ŠUJV, do~:x~s re ::rropovS JA6'5 I ~<5cA. t:' €yf.~d-Y
JTAtis:6jL~-YOL. 1.
Tagad es pastāstīšu par varenu dzirntārn un vārdiem un par garo ceļu pa jūru

un ko viŗ;-liceļodarni ir veikuši.
Šajā's rindiņās ir skaidri pateikts, par ko Apolloniļs posma vēstis. Visa poērnas

kompozīcijā autors no sevis torrnulētās gaivenās sižetiskās ijnijas neatkāpjas.
Turklāt šī vadoša sižetiskā linija nosaka to materiālu, kuru Apollonijs izvēlas
apstrādāt. Balstfdamies lielāko tiesu iepriekšējo autoru darbiem, mltoloqiskā
materiala izmantošana Apollonijs ir pārstetdzoši svaigs un oriqinals.

Sava poērnā Apollonijs qalvenokārt izmanto literāri apstradātu rnītu. Gandriz
katrai nozlrrūqākajai Apollonija "Argonautikā" sastopamajai mita epizodei var atrast
paraugu iepriekšēiā literatūrā. Šī iepriekšē]o gadsimtu literatūra, kur vairāk vai
mazāk izvērsti izmantots rnīts par argonautiem, skaitliski un hronoloqiski ir loti
plaša. Šai mitoloģiskajai ternatikai pievērsušies ari Apollonija laikabiedri Kallirnahs
un Teokrlts .. Tādēļ . nav pārstetdzoši, ka Apollonijs, apstrādēŗot rritok.ģisko
rnateriālu, ir izrnantoūs dažādus slānus.

Šos slāņus precizi atdallt nav' viegii. Ne vienrnēr sens mitoioģisks tēls jau
sākotnē]i bijis saisttts ar mitu par argonautiem (piemēram, Alkinojs un Arēte
Apoltoniia "Arqonautika" ieņem sarnērā nozlmiqu vietu, bet nekas neliecina, ka vini
bi.iušiši mita dala agrāk par IV gs. p. rn. ē.).

Apollonija "Argonautikā" izdalās sekojoši mita slaņi:
1) senākais (Ii g. tūkst. p. rn. e.) - parasti tanls epizodēs, kur Apoüoniļs izmanto

senāko autoru darbus (l-lomērs, Hesiods, Eirnēls, "Naupaktas eposs", Kinetonsi
parādas senākie mita varianti vai to pēcas,

.2) rnlti, kas veidojas grieķu kolonizāciias rezultātā, Vlil------Vlgs. p. m. ē., kad
miletieši iespiežas Propontīdā', boiotieši un megarieši Mazazüas zierneļu piekraste,
bet izceļotāü no Tēras salas - l.ibijas ziernelu piekraste,

3) jaunākie elioloģiskie rniti, IV gs. p. m. e.), kas saisüti ar Egejas jCinJ un
rietumu jūrārn.

Svarīqākais Apollonija "Argonautikā" izmantota rrutoločiskā materiāla izpratne
:i8kas mita daudz slānalntbas analize, mita saistība ar individa lnteresērn.
;::ināšanām un pasaules uztveri. ka ari ar cilveka qariqās dzives izmaiŗp3.m.
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PateicTgakais materials tam ir pats argonautu brauciens. Tādēļ šinl darba viss
argonautu celojurns uz Kolhidu un atpakaļ skatīts kā vienots veselums. Galvena
uzrnanība ir pievērsta rnltoločlskā rnateriala hronoločiskai un, kur iespējams,
geogrāfiskai klasifikācijai, vienlaikus raksturojot Apo!lonija attieksmi pret jau agrāk
uterāri apstrādātārn mita epizodērn un viņa oriģinalitates pakāpi. Konceptuāli
atšķirīgs ir ar Kolhidu saistrtais rnlts, kura apstrade liecina, ka Apollonijs ir patetisks
un iejūtigs dzejnieks. Lai gan Apollonijs tieši nepievēršas argonautu brauciena
priekšvēsturei, poēmā ir pietiekami daudz netiešu norādljumu, kas [au] par to
spriest. Atsevišķi rnāiieni jauj nojaust art Medejas rnūestibas traqiskās beigas.

* *

2. Argonautu brauciena rnitoloqiskā priekšvēsture Apoilonija
poērnā "Arqonautika":

a) Jāsons un Pelijs

Argonautu mita priekšvēstures kodolu veido Pelija naids pret .Jāsonu un
vēlēšanas viņu pazudināt. Ši iemesla dē] Pelijs sūta .Jāsonu briesmu pilnajā
brauciena uz Kolhidu. Literārā tradīcūa sniedz samērā vienveidTgu Pelija naida
iemesla skaidrojumu, atšķiroties tikai nianses. Senāko rnotivāciiu sniedz Pindars 1,
uzsverot briesmas, kas Pelijam draud no Aioūda. un nepieciešamTbu piesarqaties
no cilveka, kurš nokaps no kalniem ar vienu sandali kajas. Ferekīds? saqlabājis
Pelijam sniegta pareģojuma noslēpurnaināko un vispārinātāko dalu - Pelijam
iasarqās no cilveka ar vienu sandali kāļās.

Apollonijs pamata seko saviem priekšqājējrern faktu izklāsta zina. Viņa poērnā
Pelija un .Iāsona naids pieminēts tikai garāmejot. Ta ka dzejnieka formulētā
poēmas pamatdoma ir cita - tas ir pats argonautu brauciens, tad Pelija un .Jāsona
naids un ta iemesli neveido nozīmigu sižetisku llniļu, Šo tradicionālo mitoloģisko
rnotīvu Apollonijs papildina ar sadzlvss detaļārn un racionālistisku cēlona-seku
sakarlbu skaidrojumu.

Arī Apollonija poērnā Pelijs sanernis pareqcjurnu, ka viņu noqalinās cilvēks ar
vienu sandali kajas3. Šada izskata .Jasons ierodas pie Pelija, bet Apollonijs atklā] ta
iemeslu ...- otru sandaf Jāsons pazaudējis, pārceldamtes pari putojošajai Anaura
( ~ "\i d. VY 0'5 ) upei. T1kITdzPelijs .Iāsonu ierauga, viņš tam pavēl doties uz
KolhTdu. UdzTgi Ferekīdarns , Apo!lonijam Peli]s rrko upurēšanu par godu
Poseidonam un citiem dieviem, bet aizmirst Hēru. Tas ir iemesls Hēras naidam pret
Peliju. Atriecībā pret .Jasonu, Hēra vienmēr uzskatīta par viņam labvelīgi noskaņotu
dievi5, un Apollonijs ir pirmais, kas atklāj ŠIS labvēūbas cēloņus6. Hera saka:

Kalt cf' ~A~ws tCL ~<:A.l JTpl.'V l~OL J:E'Jo.. <fLA{j..Ļ> )li~G0-Y
lcor' l.rrL JT'OOxoq6i.;V cl:.Xl"S ..rrX1Jovros ~VcU./DOV

~..rrv )J I 1) /\ ..)
J.·y.u,pGJV) EVVOffl...~S .JTEtptA>jLE--vq. d'Y[~PO/\T(~EV/
nJ:§' p ii S f., E d V ('J.i::iv • V f..- (De r::et> &> WC:J.)... lI'\}e t:0 at:do-VLd. rv

\J l .:J ..••• " I I •• C ,'- ».o 'DE-ci.. lCcl.l 1Sfl:-O]f(..d.-l., JTf;.PL.tl(~E-f-S O/." o e, K:d.-C cl:Ur:WV
J; F> ·.r I /Xe,0J~-dj;.};Ol/) K,c:L)Yd.~JL9d. K:,'/J )LVOOJfevoĻ- Cf,?pc)o;T:Q.,-

v tsn t: df:. U 6L($"d-Uey~'V OAOCOVDci."CO) s:«: P: olVd...C.LDcL.s
(j ..;-;;:.( .••• ••.. ..;:.; ]ļ J " J J \ '" , CI& J
c:J...ir;o5/ EO/."S WJ!0L~L ~E.tV JTfOfALS CfE..pcV li wp.
L (.ĀJ 'v V JL 0i. jf).. A 7-,"c r 0 V .JTE'p et:Ļe.t:».L .
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Arī citādi man aqrāk bija loti rnlļš Jāsons
kopš ta laika, kad pie diezgan pārplūdušās Anauras grīvas
man, kas pārbaudūa cilvēku qodprātlbu, viņš nāca pretī,
atgriezdamies no rnedibārn. Visi kalni tinas sniega,
tāpat an loti augstas virsotnes, bet no tam
ar troksni brāzās ziemas strauti.
Viņš iežēlojās par mani vecenītes izskata, un, pacēlis
savos plecos, pārnesa pari tekošajarn ūdenim.
To es vienmēr augstu novērtēju.

Secinājurni

1. Argonautu brauciena priekšvēsture - naids starp Peliju un Jāsonu
Apollonija poērnā neiekļauias poērnas kompozīcijā un parādas tikai atsevišķās
hronoloqiski ar galveno sižeta ITnijunesaistitās epizodēs.

2. Mitotočiskā materiāla apstrādē Apollonijs pamatā seko Pindaram un
Ferekīdam, vairāk uzmanības pievēršot atsevišķu motīvu psiholoģiskajam un
racionāl istiskarn pamatojumam.

3. Pēc Apollonija vēlākie autori ne vienrnēr saglabā viņa sniegto Jāsona un
Pelija naida motivāciju. Ļoti tuvu variantu Apollonijarn sniedz Higins 7 un
Apollodorsš', atšķirīgs tas ir Valeriiarn Hakarnf (Pelija skaudiba pret .Jāsonu) un
Orfiskajā "Argonautikā"10 (Pelija bailes, ka Aisonīds vinarn atņerns troni).

'" '"

b) "Arqo" un argonauti

I
Jāsons ~n c~tivaroni uz K.?lhīd~ doda~ ~r kugi "~.rgo" ( )A..e·(f (,U ). Kuga

nosa_u~~.ma~celsa~os Apol~onlJss8l~ta_.art~ izqatavotāiu Argu ( 1:\P(f05' ), kurš
to buveJls pec dievietes Atenas norādūurniem:

N....• .... ') c .Iq ) \ I ) r \.. 'IeL rE-V ouv O~ .npooruev &JTL,r-\.,f.ct."oīJ<51,V d..,O L.OO 1.,.

.)~Pl(OY :.4Jrr';d.,{Q5 ~d.r{ELV VJTOaff(.jN06VYQ<SVV,-i
Kugi slavina agrāko laiku dziedoni
Ka Args to izgatavoja pēc Atēnas norādliumiern.

")...." '\ '" 0.." / ..... r,/ C ')/ Ad.ur'?. 3"d...~ /Celt." VŗCdv (fJOf(v tCd...f'€-' 6VV OE. 01.,. npc;.05
r;f-V~ĻV ~t.6cop~di2.S rce~'J'LS V.JTO?}'7..}Lo6VVQ6LV.
Viņa taču izgatavoja ātro kugi; kopa ar vinu Arqs
Arestorīds strādā]a oēc vinas norādjjurniern.
Atsevišķās poēmas vietas atklājas sakotnējie priekšstati, ka kugi "Argo'~ '"

i?:gatavojus!pati dieviete Atēna - Apollonijs nosauc "Argo" par «6jaOV ~AaT'l\l.J~S>Jr;<iJVL6oS 3
- Itonas Atēnas darbu".

Apollonija posma argonautam Arqam ierādīta īpaša vieta. Zimīgs ir vina
atveidojums _. jauneklis ar melnu vēršādu par plecierrr", kas [au] spriest, ka
/\polionija Argsir vēlīns rnitoloqisks tēls, kas veidojies, saplūstot diviem cYiem
U~Hern,SākotnejiArgs ir Argosas eponlrns. Viņš ir saistīts ar Foroneju (<Po.pu)"v i,115 ),

ko Argosas rnitotoqijā uzskata par pirmo mirstīgo cilvēku uz zemes>. Foroneja
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/
meita Niobe ( N Ļ 0 F> t( ) ir pirmā rnirstīqā sieviete, kuru apprec Zevs6. Zeva un
Niobes dēls ir Argosas eporürns Args. Pec cita mita Args ir simtacains milzis, lo
sargs. Vinš nekadā ziņā nav saistārns ar Foroneja dzimtu, jo viņa tēvs ir Inahs
()ļ/Vd...XOŗ; ) var Restors (p{,rs-r0p ) vai pat vinš dzimis no zemes?
Apoilonijam Arga tēls zaudējis savu fantastisko veidolu. Viņš ir parasts jauneklis no
Peloponēsas, Arestora dēls. Šada tsia transtorrnāciia Apolloniia poērnā liecina par
autora tieksmi cilvēku raksturojuma rnaksirnāli uzsvērt reālistisko aspektu.

Apollonijs neatkāpjas no tradtcūas, vēstīdams, ka "Argo" uzbūvēts Tesalija,
Pēlija kalna ( Il1. A LOV ) noqāzē". Kuģi Atēna ielikusl gabalu svētā Dodonas
ozolaš', kas piešķir kučirn spēju runat1O. Līdzīgi Kallimaham, kurš piemin, ka .Jāsons
uzcēlis attāri par godu Apollonam Krasta Apsarqētāiam ( >~ fC, T.:LOS )11,
Apollonijs vēsta par argonautu uzcelto altāri par godu Apollonam, kas rūpējas par
uzkēpšanu uz kuqa ! )Erf.f..~LOS )12.

* *

Kas attiecas uz brauciena dalībniekiem, tad argonautu katalogi ir bijuši jau
pirms Apollonija. Senākais ir Pindara katalogs 13, kura autors uzskaita tikai dievu
delus. Arqonautu katalogi ir bijuši Eshilarn tragēdija (vai satīru drāmā) "Kabīri"14,
Sofokla traģēdija "Lemnietes"15, ka ari Ferekida 16, Hērodora 17 un Kirijas Kleona 18
darbos.

Apollonija poērnā argonautu katalogs ieņem īpašu vietu, Ja ari Hornēra "kuģu
katalogs" ir Apollonija paraugs, tad varoņu uzskaitījuma nozīme Apollonija poērnas
kornpozīciiā ir atškirīqa.

Homēram "kuģu katalogs" ir iekausēts eposa darbības attrstiha un neizjauc
darbības ritumu. Apollonija katalogs atrodas paša poērnas sākurna!", tūl1t pec tam,
kad autors solūs pastāstlt par varenu dzirntarn un izcelšanos. Vācu zinātnieks P.
Hendels20 pamatoti uzskata, ka Apollonija kataloqarn poērnas kornpozīciiā ir īpaša
nozlrne. Tas faktiski ir tikai uzskaitījums, nevis pati darbība un tadē] ar nodomu
norobežots no pašas poēmas. P. Hendels pierada, ka laika kategorijai Apollonija
"Arqonautlkā" raksturīgs vienmērīqurns un nepārtrauktiba, un kataloga ievietojums
cita vieta to izjauktu, O. Smik.q21 pārliecinoši pierada, ka Apolloniju ietekrnējusi ne
vien episkā, bet er\ dramatiska tradrcija. Tadē1 varenu katalogs varētu būt sava
veida darbojošos personu saraksts, jo ne visi Apollonija poērnas varorn bija
iasttājarn labi pazīstarni. Vienlaikus kataloga lietotie daudzje darbIbps ,vardi, kuri
vēsta par varoņu ierašanos, rada kustības iespaidu: lfA Un.YEJ?)..UV~VJŗ;LYrz~ v de. 22
ieradas' 'i'K.d.vr: v 'tK:OVWJ J..l{} LK<:J... VOV 23 - atnāca: /CLE lLE[(iCb:J.JO'IJ) {(lo.. itev 24 ".....''), ' ., c . ,J.r-
nāca: tF"J I ~ IZ: aizgaja25, € i'ste.ro 26 - sekoja. Ši atsevīško
varenu parādlšaoās noslēdzas ar vinu kopjgu gājienu uz kuģi "Argo".

Apollonija poērnā argonautu brauciena uz Kolhidu piedalas aprnērarn 55
da!Tbnieki, un daži varoni pievienojas pa ceļarn.

Apollonija plašais argonautu kataJogs atbilst autora iecerei parādit arqonautu
braucienu kā neatņemarnu un neaizrnlrstarnu Grieķijas vēstures faktu, īstenu visas
Grieķijas varondarbu. Tade] kataloga geografiskas robežas ir loti plašas -
argonauti pārstāv kontinentālo Grieķiju, .Joniju, salas.

Atbilstoši ģeografiskai lokalizacijai Apollonija argonauti veido vairākas grupas:
1) argonauti no Tesālijas:
a) .Jāsona dzimta,
b) laoiti:
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2) arqonauti no Peloponēsas;
3) argonauti no Vidusgrieķijas (Aitolija, Boiotija, Lokrida, Eiboja);
4) argonauti no Atikas un SalamTnas;
5) argonauti no .Jonilas un tuvējām salam:
6) citi argonauti.
Anatizējot Apollonija arqonautu katalogu, jāievēro, ka dzejniekarn bija pieejami

aqrāk dzīvojošo autoru katalogi. Šie katalogi pamata veidoti atbilstoši noteiktam
principam (Pindara un Ferekīda argonauti ir dievu dēli, Hērodors piemin varenus,
kuri ir kaut kādā veidā salsttti ar Hēraklejas vai tas apkārtnes rnitoloqisko vēsturi,
Sofokla pieminētie argonauti cēlušies no Tesāliias) Apollonijs savā' katalogā ir
saglabājis qandriz visus (16 no 17) tepriekšēio autoru uzskaitūurnos rninētos
argonautus.

Tā kā Apollonijs savu katalogu veido plašāku neka ieprtekšējie autori, tad
vinarn nepieciešams to papildināt ar citiem argonautu tēliem. Šeit Apollonijs vadās
pec sekojošiem principiem:

1) piesaista mitoloģiskus tēlus, kas pazlstarni pēc citiem mitu cikliem (Trojas,
Kalidonas, Pelija beru sacensību, kentauru cinu mitu cikli),

2) plaši izmanto ģeogrāfiskus eponīmus (Iokālvaroņus vai nenozīmīgus
rnitoločlskus tēlus, kuri paztstami tikai pēc Apollonija poērnas),

Sikāk analizējot Apollonija argonautu katalogu, ir lietderīgi nernt par pamatu
argonautu geogrā'fiskās lokalizācijas kntēriiu, vienlaikus pievēršot uzrnanību:

1) ja tēls ir sastopams iepriekšējops argonautu katalogos:
a) vai tas ietilpst ari citos mita ciklos,
b) vai tas pazlstarns tikai pēc argonautu mita;
2) ja Apo!lonijs ir pirmais zinārnais autors, kas piemin doto tēlu:
a) vai tas ir zinams pec citiem rrutiern,
b) vai tas ir sastopams tikai Apollonija poērnā argonautu mita ietvaros.

1. Argonauti no Tesālijas

Argonauti no Tesālijas Apollonija poērnā veido divas grupas: Jāsona radinieki
un citi Tesālāas varoni, qalvenokārt lapitī'

No Apollonija pierninētaiiern .Jāsona radiniekiem - argonautiem divi varoni ir
zinārni kā argonauti pēc iepriekšējo autoru carbiern. Sofokls pieminējis Admetu2?,
kurš ir pazīstarns ari pec citiem mītiem28, bet Pindars - Periklimenu29. Apollonijarn
Admēts ("AOJL'lroS ) ir Jāsona brālēns, Tesal.ij~spilsētas Feru ( lPEY""J",
eponīma, Ferēta dels30, bet Periklimens ( !7t:..-..pvŗ;j.UjJ-€YOS), Nēleja ( N'č-.A. 6 U5
dēls, ir cēties no Pilas ( t7 (; A o5 )31. Apollonijs Periklimenam saglabā. ta
tradlctonāto izcelšanos un lokalizāciiu, kuru piemin Homērs32). Autors uzsver
varena dzimtas radniecību ar .Jasonu, lai gan pec savas lokalizāciias Periklirnens
3aistlts ar Pilu.

Tie Jāsona radinieki, ar kuriem Apollonijs papildina iepriekšējo autoru
katalogus, ir maz pazistarni rnitotočisk: tēli, kuriem poēmas sižeta risinajumā
n{)zimes nav. Šie arqonauti ir Jāsona brālēna Bianta ( 8t!d...5 ),Arnltaona dela
; ),"1 u.u nJ-J..wV ) un māslcas Pēro (I7t(P6J ),N~i~a meitas dü!iTalajs

IeL )1.'::L65 ), Arējs eApi ....os )un Leodoks ( Ae CildOA:05 )33. Viņi ierodasne
i\rgosas, ar kuru tie saistrti caur laulību.

Vienlqais Jāsona radinieks, ar kuru Apollonijs papildina iepriekšējos kataJQgus
un kurš ir pazīstarns no Kalidonas cikla, ir Pelija dēls Akasts ( .)lA t: <::J....- 6(., 0 S )34.
Apollonija poērnā parādās ar ŠO rnitoloqisko personāžu saisttta senāka trüta
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varianta pēdas - nekas neliecina par Pelija un .lāsona naidu. Uz šo naidu norāda
vēlāks mita papildinājums - Akasts ierodas kopa ar Argu. Argam Pelijs bija
uzdevis uzbūvēt kugi, kurš vētrā ātri ietu boja, bet Args šo pavēf nav pildījis.

Otru Apollonija Tesāliļas varoņu grupu veido lapiti-- sākotnēji, dornājarns,
reāla cilts, kura pec tradiclonālā uzskata apdzīvo Zlemeļtesālqu.

Argonauti no Ziemeļtesatiias ir sens un nozlrnlqs argonautu mita elements.
varāki no viniern - Mopss35, Korons36, Erits, Ehions37 plernlnētl pirms Apollonija
ka argonautu brauciena dalībnleki un ir pazistarm ari no citiem mitu cikliem
(Kalidonas rnedibas - Mopss38, Erits un Ehions39, Pelija beru sacensibas -
Mopss40, Erits41, clņas ar kentauriem - Mopss42, Korona tēvs Kainejs43, clnas ar
Heraklu - Korons44. Vienīgi Ferekīda pierninētais Aitalīds45 nav zinams no citiem
rnltiem.

"". Slavenais mitu varonis Mopss ( 110 t/Jo5 ) ir viens no nozīmī~akajiem
argonautiem Apollonija poēm~46. Mopss ir Tesalāa pie Titarēsiias ( TeT:d..- f> Il fSL, 05 )
upes atrodošās Mopsijas( t1otfļ"QV) pilsētas eponīms.

Apollonija poērnas Mopsa tēlā parādās iezīrnes, kas raksturīgas diviem loti
atšķirīgiem, sākotnē] atdalītiem rnitoločtskiern tēliem. Viens no tiem ir karotājs,
izcilo grieķu varoņdarbu üczdanonieks, bet otrs - parečls, Teiresija mazdēls-".
Apollonijs ir pirmais zinārnais autors, kura darba parādās šāds Mopsa dels.

Mopss Apollonija poērnā atklāias qalvenokārt ka padomdevējs argonautiem.
Viņš iet boja atpakaļceļā no indīgas čūskas kodiena. Autors papildina šo
dramatisko epizodi ar savdabīqu etioloģisku rnotlvu. Pat Medejas māksla nespej
glabt Mopsu, jo čūska ir radusies no asirnrn, kas nopilēja no Gorgonas galvas, kad
Persejs lidoja pari Ubijai.

Citiem Apollonija argonautiem, kuŗi pierninēt: aqrāko autoru darbos v-- Hermeja
deliem vēstnesirn Aitahdarn ( A lo<;j..A. /..d1ļ5 )48, Eritam (.J'E"p vz:o5 )un Ehionam
( )EX (" wV ) no TesāJijaspilsētas Alopes ( 'A A 6 TrIL )49, tapitam Koronam
(;C6pt.JvoS)50, Apollonija poērnā sižetiskas nozirnes nav.

Gandrīz visi Tesāliļas varoni. ar kuriem Apollonijs papildina savu katalogu, ir
zinārni no citiem mitu cikliem. Asterions oiedatās Pelija beru sacenstbās> ' .
Polifēms - clnās ar kentauriern-", Pēlejs ir Trejas kara dalibrneka Ahilleja tevs54,
Apol!onija poērnē šie tēf ir nenozTmīgi. Dzejnieks qalvenokārt uzsver, ka vini saisttt
ar Tpsāiiju pec lzcelšanās:

""-- Asterions ( I ~6 cc..~v @V ), Kornēta dēls ierodas no Tesalijas pilsetas
Peiresijas (neLf'i..\5(.cl,)55. Peiresijas senais nosaukums ir Asterija ()A6'""1:i'yLOV )56,
tatad Astorions ir eoonīms,

- Polifēms ( /70).. Jyr;,p.oS ) ierodas no Larisas ( 1\ ~,p 1.-<S"d.. )57,
- Pelejs ( n 'lA E.US ) ierodas no Ftijas ( <P ,(jC 1..-. )58.
Argonauts Hndams ( EiJ'p 11d.f.jLd.-S )59 ir vienīgais no Apoilonija Tesāhjas

vareniem, kurš nav pieminēts iepriekšē]o autoru darbos un nav zinams pec citiem
rn~ti~m.A~ollonijs vēsta parl'Eirida~lla tēvu Ktimenu ( !erLj1-e YO S' ) no Tesāhjas
f}iisetas Ktirnenes ( kr;~VJI.J 1 ā kā Ktimens lr eponlrns, var dornāt, ka tēvs un dēls
lr lokālvaroru.

II. Argonauti LO Peloponēsas

Apollonija argonautu kataloga liela dala varenu celušies no dažādiern
Peloponēsas apgabaliem,
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No agrāko autoru argonautu katalogiem ka brauciena daūbnieki ir pazīstarni
J\rgs60, DioskOri61, ids62, Idmons63 un Eifēms64. Daži no šiem varoņiem ir zinam!
ari pēc citiem rnrtu cikliem. Sevišķi daudzveidtqas ir Arga rnitoloqiskās funkcijas
( skat. "Argo" un arqonairti). Kalidonas mitu cikla minēti Dioskūri65, Ids66, Eifēms67,
Pelija bēru sacensību mita - Diosküri68 un Eifēms69.

Apotloru]s savā poēmā saglabā šos argonautu tēlus, galvenokārt akcentējot
geograftsko lokalitāti, ar kuru tie saistīti pēc izcelšanās. Dzejnieka rnērķis ir parādrt,
ka argonautu brauciens ir varoņdarbs, kuru veikuši varoni no visas Grieķijas un tas
ari atnesis slavu visai Grieķijai.

Dažiem no Peloponēsas varoņiern Apollonija poērnas sižeta nsinājumā ir
sarnēra nozīmīga vieta. l'

Svarigs mitoloģisks t~ls Apollonija "Arqonautikā" ir Poseidona un Titija (Ti..:CUOS )
meitas Eiropas (Ev,pd>TTI( ) dēls Eifēms (ElJ<f1/1..o.s ), lielisks s~ējējs, kuram
piernrt spējas skriet pa ūdens virsmu/", Viņš ierodas no Tainara ( Tr::J...L v-c oov )
.' "_ l.J
L.akonlja.

Ne rnazāk svarīqs rnltoločtsks tēis Apollonija poēmā ir pareģis Idmons ~/JP(i;-J)
no Argosas 71. Vinš pazīstarns tikai no argonautu mita. Apol!onijs piemin divus
atšķirīgus Idmona ģeneaJogijas variantus. Viņa tēvs ir Abants ( :>lA ~d... 5 )72,
Krēteja mazdēla Melampa dēls ( Mi).. r:i..jL 1I0S )73. Tāoēiadl Idrnons ir viens no
Aiolidiem74. Vienlaikus Apol\onijs pielauj, ka iornona tstais tēvs ir Apoilons75.
Pareqa spējas Idmons var būt mantojis gan no Melampa, gan no Apollona.
Apollonija ooērnā qalvenokārt ar Idmonu saistrtie notikumi risinās mariandinu

. -76zeme .
Mazāk nozlrnlqi Apollonija poērnā ir kuga "Argo" izgatavotājs, Argosas eponīms

Argsn ( )/Apo~S ), ar Spartu saistltie Dioskūri Polideiks (fioAud6!/I('1S ) un
Kastors ( !Cd 6'c(V.p )78 (Polideiks varak izcelas viena poērnas epizode ,,, vinš
dūru ?īņā u~ar bebriku vald~ieku ~miku ( )/ļjfJ-V ie- 0S )79), ka arī rnesēniešu
varoņiS Atareja ( ">A <.p -::LpE.:vS ) dels Ids el/6;L5 )80.

Sādu Peloponēsas argonautu uzskaitijurnu, kas zinams no agrāko autoru
darbiem, Apollonijs papildina ar citiem Peloponēsas varoniem. Vispirms lr jārnin
Ida dvmu brāli L.inkejs ( (\ urA. E ils )81, kā arī arkadietis AnkejS ('Ad" ,,\iL es ),
l.ikurqa dēls (/u../!C6opo05 )82. Abi šie varoni ir aizgūti no Kaiidonas mitu cikla83,
Tomer lielāka dala Apo!lonija jaunievesto peloponēsiešu argonautu tēlu ir
rnazpazīstaml mitoloģiski tēli bez savas vietas mitotočiskajā sistērnā. Ar] Apollonija
ooērnas sižeta risināiurnā viniem nav nekādas nozlrnes. Šādi tē1i ir:

- Hēlija dē!s Alēta brālisAuqeiļs ( Avoe~rzs ) no Elidas84,
- brē] Amfidamants ('fr:j.LCf(,Ķ,f..yrXS) un Kēfej:~J kl('i~-2i5 )no Ark7dijas8~:
'- bra!i Asterijs ( )ArĻipi..~ )un Amfions r~CfC(L.\I) no Pellēnes (I7E.A AyV 1. )80,
- Naup!ijs ( Ne(. li I7'A LOŗ) no Argosas87. /
No šiem Apollonija Peloponēsas arqonautiern nedaudz atšķiras Hiants (cP),"cf.,.5 ),

uionTsa dels88, Peloponēsas pilsētas Flijas ( epA LO V5' ) eponirns. Dornājams, ka šis
mitologiskais tēls ir lokālvaronis, par ko liecina Apollonija lietotais senais pi!setas
nosaukums Aretireja (,)~LJvpir:7-- )89, kurš sastopams jau Homēram90.

III. Argonauti no V1dusgrieķijas (Aitolil.·< Boiotija, l.okrlda, Eiboja)

Agrāko autoru darbos saistībā ar argonautu mitu ir pierninēti divi Vidusgrieķ\jas
varoni - Eribots un Tifiss.

Eribots ('t;,PI..ŗ~c!JC15 ) ir sens rnitoloqisks tels91, kas pazīstams an ka PeÜj8
beru sacenslbu dalibnieks92, Aoolloruja poērnā viņš ir celies no LokrTdas03.
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Galvenais notikums, kas Apo!lonija "Arqonautikā" saistās ar šo varoni, ir vina
paltdziba savam novad niekam Oilejam, kad to ievainojuši putni94,

Vienīgais Vidusgrieķijas argonauts, kas pierninēts aqrāko autoru darbos tikai
argonautu mita ietvaros, ir Tifiss ( TZ cŗ vS .)95. Tīūss ir sens mitologi~ks tels,
vieruqats argonauts no Bo.otiias, Korintas jūras üča Tespijas ( eess rr L d..- L )

apgabala pilsētas Sifu ( 2. 7:'fd.... Ļ. )96 eponirns. Šis pilsetas izcilo lomu argonautu
mīta pasvītro fakts, ka kādā mita varianta rninēts, ka kugis "Argo" izgatavots Sīfas un
ka ta izgatavotājs ir tespietis Args97. Apollonija poērnā Tīfiss ir "Argo" stūrmanis,
kas pec saules un zvaiqznērn var noteikt gaidāmo laiku.

Citi Vidusgrieķijas varoni, kurus Apol!onijs iekļau] savas poērnas varenu
katalogā, qalvenokārt ir pazīstarni no Kalidonas rnltu cikla. Šādi varoni ir Oineja
( 0 l v e 0S ) dēls Me!eagrs ( M e.): i<:t..O.?05/ )1 un lfikls ( "l cpc f;:.A 05 )98, kuri
ierodas no Kalidonas, ka an Eiritions ( EV~ ut:L-t.VV )99 no Opuntas (>oīiOE. LS ).
No Trojas mitu cikla Apollonijs aizgūst Oileju ( :>0L" ).. c- v5 ), Ajanta, T rojas kara
varena tevPOO un lfitu e1hpcroS ) no Fokidas101.

Tomer lielākā dala Apollonija poērnas varenu kataloga argonautu no
Vidusgrieķijas ir neizteiksmīgi mitoloqiski teli, kuri tikai pec varda ir pazistarni no
Apollonija "Argonautikas". Apollonijs pamato viņu piedaūšaqos braucienā ar
radniecību Kalidonas medību varoņiem: Laokoons ( /\c:J,..o s:c» u:JV ) ir Meleagra
tevocis102, bet Menoit!js ( HE. VO Lrt-05 )no Opuntas ir Eiritiona radinieks103; vai
ari dzejnieks izvēlas lokālvaroņus, ar v kuru palīdzibu argonaytu braucienam
piesaistās noteikta ģeogrāfiska lokalitate. Sāds tels ir Kants ( teci. y nJOS ) no
Eibojas 104, kura tēva vards Kanēts ( ie~v rz (l50S ) ir Eibojas kalna Kanēta
( tel.Y 'tS ) eponīms. Apoilonijs uzsver, ka no O!halijas ( at J...d.... A L\:A. ) Eiboja
ierodas ari Eirita (E;].pur;o5 )deli Klitijs ( KA (;CLOS ) un lfits e1j'f'- roS) 105,
teli, kas varda pec pazistarni tikai no mita par arqonautiern. I

Pie Vidusgrieķijas vareniem ir pieskaitārns Palernonūs (nd...J\<:::J...~OY L0) l.erna
dēls (l\t~'YOS ) (Lems - Argolīdas l.ernas eporurns), kurs ieradies no O!ena
pilsētas ( ) X).. E \J 05 )106. Lai gan pilsētas ar šādu nosaukumu bija Ahajā un
~itoljja 107, ta ka argonautu katal09a Pa lemonijs rninēts starp ka!idoniešiem un
t-okajas varoni Naubola cēlu ( Nc::i-- upoAoS ) lfitu ()II<f'--c0S ), var saprast, ka
runa ir par Aitoliju.

IV. Argonauti no Atikas un Salarnlnas

Atikas arqonautu Apollonija poērnā nav daudz. Nozirruqākie Atikas varoni ir
Bor~j~, ( (3 op S 15 )_~~A!enu val/dnieka Eŗehteja ( )EP E. X ".3 e. V5 ) < ~,eitas
Oreituiias e2pEL.tlJV/...et ) eeli Zets (Zrzl::'?.S ) un Kalets ( fC<:;;LA.ct.L 5 )'ub, Š;~'}
mitoloģiskie varoni tradicionāli ir loti nozīmīga argona utu mita sastavoaļa lO::;) un
viņu funkcija mita ir atbrīvot Fīneju no harpiiārn.

No Trojas mitu cikla Apollonijs ir aizguvis Trojas kara varena Ajanta tüvu
Telarnonu ( Te Act.j_Lc0V ), kurš uz braucienu ierodas no Salaminas11O,

Ļoti nenoztrnīqa loma Apollonija poērnas sižeta risinājurna ir diviem citiem
Atikas vareniem, kuri ir pazistarni tikai ka argonautu brauciena dalībnieki. Viens no
tiem ir Falers { Mrzy:j, Atēnu ostas eponims ln, bet otrs - Būts
( 80 li T:rzs )112,

V, Argonauti no Jonijas un Samas
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Apo!lonijs sava katalogā iekļau] divus argonautus no Jonijas. Viens no tiem ir
Ergīns (?E~G.ZYOi) ~o Mileta~11?,. tradicion~ls argona_u~ubrauciena dalfb~ieks 114,
paztstarns tikai no Sl mita. Otrs Jonietis Apoūorua kataloga lr AnkeJs ( 14čICO""/.., 05 ) no
Samas. Ankejs ir Sarnas tokālvaronis. lepriekšē]o autoru katalogos vinš nav rninēts,
bet Apollonija poēmā šis rnitoloqiskais varonis ir nozlrnlqs - viņš kļūst par "Argo"
stūrmani pec Trtisa nāves.

VI. Citi argonauti

Apollonijs nosauc kā argonautu brauciena dallbniekus arl divus varenus, kuri
ienern izcilu vietu grieķu rrutoločiskaiā sistērnā. Tie ir Orfejs un Hērakls.
Ortejs ir tradlcionāls argonautu brauciena dalībnieks 115, Apollonijs savu varenu
uzskaltūurnu sak ar Orf~u ("Opcpe fJS l, Traķijas upes dieva Oiaqra ( ot~(fPOS )
un Kalliopes (1Cd..)..J-t.-Olf'l ) dēlu116, kurš ierodas no Trāķiias, Apollonijs uzsver, ka
Jāsons viņu uzņēmis brauciena pēc Hrona padoma. Tomēr Orte]s Apollonija poēmā
ir nozīmīgs tikai viena epizode - pateicoties viņa spēlel, argonauti var pabraukt
garam sirēnārn.

īpaša veida ar argonautu braucienu saisnts lietakais grieķu varonis Hērakls
( CHp~ r: A pfs ). Par Hērakla piedaüšanos argonautu brauciena vēsta
nostiprlnājusles llterāra tradīcija 117. Apollonija poērnā Herakls ierodas kopa ar
savu draugu Hilu (<./Y A et. S )118. Mita logika neļauj viena varondarbā piedahties
diviem' izciliem varoņiern. Ta ka argonautu vadonis ir Jāsons, Hērakts izrādās lieks.
Jau aqrīnos mita variantos parādās pamatojums, kādē] Hērakls brauciena dodas,
bet nenonāk Iīdz galam. Hēsioda darba argonauti aizbrauc, karnēr Hērakls oodas
m(.;klēt ūdeni, Antimaham un FerekTdam - Hēraklarn jāatstā] kugis "Arqo" , jo vina
svars kuģim ir pārāk liels. Hērakla atstāšana krasta pakapeniski sak saistlties ar
Magnēzijas piekrastes pilsētu Afetām ( 'A'tE ~ L ) un kļūst par etioloqisku
skaidrojumu pilsētas nosaukumam 11 s Apoflonijs Hērakla paliksanu Atetās skaidro
ar jaunāku mita variantu - arqonautl aizbrauc, karnēr Hērakls meklē Hilu, kuru
nirntas ierāvušas avota 120.

Secinājurni

1, Argonautu kataiogs Apollonija "Arqortautike" ir īpašs poēmas komoozicionāis
elements, kura vērojama episkās dzejas un drārnas ietekme.

2, Apollonija argonautu katalogs pamatojas uz argonautu katalogiem viņa
priekšgajēju Pindara, Sofokla, Ferekīda, Hērodora darbos, Apolionijs saqlabā
qandrīz visus (16 no1?) iepriekšējo autoru pieminetos arqonautus. Tie ir argonautL
:,\a8pazlstarni no vairākiern mitu cikliem (Adrnēts, Periklimens, Mopss, Korons, Erits,
Ehions, Args, Dioskūri, Eifēms, ids, Eribots, Zēts un Kalēts, Oriejs, Herakls) vai tikai
no argonautu mita (Aitaūds, Idmons, Tlūss, Ergīns).

3. Apollonija novatorisms izpaužas, papildinot iepriekšējo argonautu katalogus,
APOllonija pamatprincips argonautu izvētē ir ģeografiskais. Lai parādītu argonautu
braucienu ka visas Grieķijas varondarbu, dzejnieks piesaista argonautus no
dažadām Grieķijas vietārn, ka ari no Jonijas un salam.

lespēju robežas Apohonljs ievēro hronotoqisko principu. Tas ir iesp~)jams tikai
attiecība uz tiem varoniern, kuri ir pazīstami no citiem, "hrono!oģiski datējamierrf
"!1ilologiskas vēstures faktiem. Tādi notikumi ir Kalidonas medības, PeiHa bMu
':,ncensības, clnas ar kenaturiem, kas risinājušies neilgi pirms argonautu brauciena.

šiem mitu cikliem Apolionijs aizgūst Akastu, Asterionu, Politērnu, Linkeju,
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Ankeju Likurga dēlu, Meleagru, lfiklu, Eiritionu. Apollonijs izmanto art varoņus, kuru
dēli pazīstarni no vēlākiem rnitoločiskās vēstures notikumiem - Trojas kara
(Pelejs, Oilejs, Tetarnons, Ints no Fokldas).

Citi Apollonija [aunievestie argonauti ir lokālvarorji un eponīmi, uz kuriem
hronoloqlskais princips nav pielietojams (Talajs, Arēis, Leodoks, Eindarns, Augeijs,
Amfidamants, Kēfejs, Asterijs, Amfions, Nauplijs, Laokoons, Menoitijs, Kants, Klitijs,
Ifits no Eibojas, Palemonijs, Falers). Šie varoni ir bez savas mitoloģiskas
"biogrāfijas" un ir sastopami tikai argonautu mita ietvaros.

4. Ztrniqi, ka Apollonija posma nav neviena varoņa no Korintas. Ši literārā
tradīcija apstiprina uzskatu, ka sakotnējals mīts par .Jāsonu un aunādu lokatizejās
Tesālijā un nebija saistīts ar Korintu vai Medeju.

3. Argonautu piedzīvojurni brauciena laikā

a) Senākā slāņa mitoločlskie tēll Apollonlja "Arqonautikā"

Apollonija posma "Argonautika", kur savijušies dažādi mīti un kur sastopami
daudzi mitoloģiski varoni, vērojarna liela mitu slānu dažādiba.

Daudzveidīgi ir Apollonija posma sastopamie senākie mitoloģiskie teli. Šie teli
pec savas saistības ar argonautu mitu un nozīmes Apollonija poērnas kornpoztcija
ir atšķirīgi:

1. Teli, kurus saistiba ar argonautu mitu pieminējuši Hornērs un Hesiods (Kirke,
Klīstošās klintis, Flnejs, argonautu atoakaļcela maršruts).

2. Tēli, kurus pieminējuši senākie autori Hornērs, Hesiods, Peisandrs bez
saistības ar argonautu mitu:

a) tēti, kurus ar argonautu mitu sasaista Apollonija literārie priekšqāiē] (sirenas,
stimfēlīdi, Alkinojs, Arete),

b) tēli, kurus ar argonautu mitu sasaista Apollonijs (Skilla un Haribda, Trinakijas
sala).

* ",.

I
Apollonja posma sastopama Kirke ( IeLp ~rc.. ) pieder pie argonautu mita

arhaiskaka slāņa tel iem .
Senākas zlnas par Kirki sniedz Hornērs 1. Viņam burve Kirke, kas dzivo uz

Aiaijas salas, ir Aiēta masa un Helija un Perses meita. Kaut ari Homērs nenorāda
uz Kirkes saistlbu ar argonautiem un tātad arī sākotnēju viņas vietu argonautu mita,
par to lauj spriest vinas ozives vietas Aiaijas salas nosaukums.

Aiaija ir radniecīgs vards Aiētam un viņa pārvaldltajai Aijai. Tas [au] dornāt, ka
Kirke vispirms bijusi saisüta ar argonautu mitu, un no turienes tikusi pārnernta mita
par Odiseju.

Ta ka Kirke nav piernineta ne saglabāju:šajos darbos ar argonautu mita tematiku,
ne sholijos vai pārstastūurnos (ir zinams vienīgi Tirnējs, kas pierninējis Kirkejas
( te: L,pt:;;<:J..lQV ) ūdzenurnu Kolhīda2, tad nav iespējams spriest, kāda bijusi vinas
funkcija agrīnajā argonautu mita un ta literārajā apstrādē. lespejarns, ka vina
palīdzējusi argonautiem atpakaļceŗā un bndinajusi no saqaidārnajārn briesrnārn,
tapat ka Fmejs turpcelā.
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Kirke Apouoniia "Argonautikā" ir spilgts, bet samera nenozirruqs tēls. Vina
parādās tikai vienā. epizodē-'. Pie Kirkes ierodas .Jāsons un Mēdeja, cerēdami
sanernt šķlsūšanu pec Medejas brāļa Apsirta noqalināšanas. Kirke vinus gan šķistī,
bet, nojautusi patiesību, padzen.

Apollonijam šis mitoloģiskais tēls atbilstoši hellēnisrna literatūras tradicijām ir
ieguvis ikdienišķus, cilvēciskus vaibstus. Kirke ir satraukta Jaunu vest oša sapņa
iespaidā. Vinu nornāc sapnī redzētās asinis un uguns, tādē] vina dodas uz jūras
krastu mazgāties. Attieksmē pret Mēdeju uzsvērta Kirkes dveseles cīņa-----
nedrošība un nezina, ka pareizi rikoties.

No rnltoloqisko priekšstatu viedokļa interesantas ir arnortas būtnes, kas pavada
Kirki uz jūru. Hornērarn pie Kirkes majas ir redzami par dZfvniekiem pārvērstie
cilvēki". Apollonijam būtnes ap Kirki nav ne cilvēki, ne zvērl, bet abu sajaukums.
Tādus tos ir radljusi zeme, pirms ta ieguvusi savu gallgo formu5. Apo!lonijs
asprātīgi apvieno pasaku ar Empedokla rnāclbu par pasaules pirrnssākurniern.f

Apollonija un vēlāko autoru darbos Kirkes te/am ir sava vieta un noteikta funkcija
--- šķīstlt .Jāsonu un Medeju pēc Apsirta noqalināšanas 1. Kirkes tēla sižetiskais un
kompozicionālais izmantojums literāraiā tradīcijā pec Apollonija rada, ka velākie
autori prectzi seko Apollonija paraugam, un pec Apolloniia poērnas Kirke ir
pārūecinoši nostipnnāiusies vai atgriezusies no jauna darbos ar argonautu mita
tematiku.

* *

Viens no interesantākajiem un spilgtākajiem argonautu mi!a senākā slāņa tel iem
Apolloniia posma ir Klīstošās klintis ( n A. C:A. (( re: 'Cd.. L st e: t:p ct..l." ), kas
"Arqonautikā" ieguvušas originālu, pilnlgi jaunu skanejurnu.

To, ka Klistosās klintis neapšaubāmi bijušas saisntas ar argonautu mitu jau ta
aqrlnajā attīstības pakāpē, liecina Hornēra "Odiseja"8.

Kirke stāsta Odisejam par qrüūoārn, kas vinu sagaida ce!ā. pec tam, kad viņš būs
pabraucis garam Sirēnu salai. Odisejs var izvelēties vienu no diviem bīstarniern
ce!iem. Viens no tiem ir gar Klīstošajārn klintlrn, otrs - starp Skillu un Haribdu.
Odisejs izvēlas pēoē]o.

Par KIīstošajam klinnrn "Odiseja" teikts, ka:

Paceļas drausrruqas klintis virs jūras pa labi; tām apkārt
Bangojas, sķeldarnies augstu, Amfitrites tumšaces viļni.
MOžīgi laimlqie dievi tas devē par KJ1stošām klintirn.
Nedrīkstpat baiūqās dOjas, kaut skrietu visātrākā gaita,
Laisties caur drausrruqārn klintirn, arnbrosšu Zevtēvarn nesot.

Saqlabāiušajos darbos un fragmentos ar argonautu rnīta tematiku pec Hornēra
H~Hstošasklintis nav rn:nētaS. Ta iemesls acīm redzot ir fakts, ka autori, vēstot par
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<vgonautu atpakaļceļu, atsakās no ģeografiski diezgan nekonkrētajiem Hornēra
pnekšstatiern un izvēlas Hēsioda pieminēto maršrutu ------no Kolhīdas pa Fasīdu uz
okeānu un tad uz Afrikas zierneļu piekrasti. Šads maršruts ir baqātaks ar
ģeografiskām reālijārn ' neka Hornera pierninetais un tādeļ liekas argonautu
brauciena attēlojumam piemērotaks.

Apollonija poērnā Klīstošo klinšu tēls vienlaikus saqlaba savu saikni ar Hornēru
un .parādās jauna gaisma.

"Argonautikā" argonautiem divreiz nākas sastapties ar bīstamām klintirn jūra.
Vienas ir turpceļā - tas Apollonijs nosauc par Meinaļam klintirn (lCvJvE.-d,l., rr.~/r;. 9),

.•.. I .

bet otras ir atpakaļceļā - tas nosauktas par KIīstošajarT1klintīrT1({/AclJ!vUL .rrt:. J . 10).
Svarīqi ir noskaidrot, vai kads no šiem Apoilonija tēliem atbilst argonautu mita

senākā slāņa rnitoločiskaiiern priekšstatiem.
Kopigs tēls (vismaz pēc nosaukuma) Homēram un Apollonijam ir Küstošās klintis

. Apollonijs sava poēmā seko Homēram, teikdams, ka ar šim klintīrn arqonautiern
nākas sastapties atpakaļceļā, Udzīgs ir ari tas, ka kūstošo klinšu tuvumā atrodas
Skilla un Haribda.

Atšķirīgs ir l<1īstošoklinšu apraksts Homēram un Apolloniiam, tāpat atšķinqa ir šo
tētu nozīme darbu mākslinieciskajā veidojuma,

Hornērs uzsver, ka klintis ir augstas. Apolionijam klinšu atveidojums ir vairāk
izvērsts:

{1).OnJtt d~ nAdļK:,rdL jL~'tc-L34J uno n;~j1vd~ĻJTir;?~L
nox (1.) e Q\) I Q Xi.; JTd... 000 n}e,V dJTOJTLV&)J CI..., t...,r(}o LLe. ve (pA 0 s:
V)i ) J" / 1 _~ 1 / C J;~q.. /7'.:'.::>
cl.r;:,pcVYv t~ 'frvorr~AWVJ ~v.f?,LrļJG..1\:ŗŗ60S" u)r~~UiJ :Iī€r:p'7,S
~~Vr.i? d) d~AvOELS dvLiJflP ..JTEAcvj OlJd6 sev d.:U?fcL5
€ 6pcl ~€,s f}f.-At.OL O.

Tālāk zem dzi la ūdens dunēja Klīstošās klintis,
no kurienes aqrāk izlauzās kvēlojoša iiesma,
no klinšu virsotnērn paceļoties virs ugunīgā kalna,
Dūmos debesis kļuva melnas. nebija redzarni saules stari." 0
Apollonija posma Homēra maz poetiskais mitoloģiskais tels ir paraudzis

izsmatcinata hellēnisrna literatūrais raksturīgā aininā, vienā no mākslinieciski
auqstvērtīqāksjārn visa "Arqoneutikā''.

vizuātu redzes gleznu autors veido, parādot. ka argonauti izbrauc cauri
Klīstošajam klintīm ar Tetidas un nereidu palidzibu, Nerejdas ir saliozmatas ar
i':'lunavam, kas jūras krastā. spēlē bumbu. Tapat ka jaunavas nelaui bumbai nokrls;t
zeme, ta nēreidas sarga "Arqo" no klintlm.

Otras klintis, cauri kuram arqonautlern jābrauc turpceļa, Apollonijs nosauc par
~'y4E-}lnajamklintlm ( K u.f.y ed...L ..:Jīg r:~. Arqonautus no tam bndina Hnejs 11:

ntrpo..S j1:ev Jl(Jf:~ Jl. 0z.:~VI depOfJjL'lJivres .1-jJ-€ZOI
Ie 1)1 / C 1 '" )J . .-v""

v.d-.Vf.J,-'I,~ O'ftrsn e uos d.A05 C-: ~V}VOļ/{60V.
r:dw\J OVl:LVct. (j)np_1." dLr:::J..-!.LJTE-OSS C:§d..,).to..,aq}-dvL-.
o~ 't,.J:p o t:« jJLŗJf{~/,",V lJoftp/,LJrdvj~ vEIv~q6~V)
cl1)dv

o
(lJciJfdv §:V"vGolCZLV cV~';J""CLcd..-L.... d·J,f...rz)\/;"(7LV Ci ,-

c,("S 6V)/ 'VJTcpr86 dE- J[OAAo,! d,J..~S ICOJy}j-U-V~T;-d..LI udwp, ,..
13Pr::A<lt)0jLE-lJOV·" 6"Gpr('vf-S dt- JTCjJl> 6r:u4JcA« f3?Ef-u inŗ:,
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o Z t:J \) r:5 CS) .:ITP:J~Jel .]TE) E Lļ d/., :JTe 'P i6""C::A cr-Jci. 6
vfļ/.IS 'Jj:no L .JTjgof.Lc aJe'Vl:e;s tqte'r}2Y. 1..'1 0/ dI...> a.[J1:QV
.:nel:pd-w'Y ncyto-YcJē. 60,?- .JTlE?1Jo.s6DĻ dĻ'[Z-olL.

Jf'LlCe?:~ div rfLd' o..?'rl:ol c ~'Z, z;y~'S!t3e 1CEf:).€v"")rO-02lJ "-

cZ~J..) ['-li, ~~?r;?Jvŗj.."yz;es /ed..L.S ,&))1./ f.cy6L.V eJ>Gl:jld..
r;cjL -Y e 8 o\..A~S oc:eĻ;YCJJTo>J.

Vispirms, dodamies prom no šejienes,
jQs jūras šaurumā redzes iet divas melnas klintis,
cauri kuram neviens nevar izklüt.
ja tas nav nostiprinājušās uz oziļērn saknēm,
bet bieži, stāvēdarnas viena otrai pretī. tas sasitas kopa.
Uz augšu putodami pace las lieli VilņI,
dardoņa atbalsojas' vientuūqajā krastā,

Ar izmeģinajuma balodi vispirms vajag pārbaudit,
Uzmanigiem esot, palaist uz priekšu no kuga,
Ja tas cauri klintīm neskarts ar spārniern iztidos,
Paši ilgi nevilcinieties doties celā,
Bet stipri satvēruši savas rokas airus,
Dodieties pari jūras šaurumam.

/ /
Ja saūdzlna Apollonija Melnas klintis K. Ud..v e..LL J7El:F'- ar Hornēra

VHstošajarn klintīm, liekas. ka runa ir par to pašu vietu, kopiqs ir ari baloža tēls.
i\lüķirigs ir tikai nosaukums. Fak~ski jau Homērs nenosauc savas klintis varda, par
l<rstošajām kiintīm n Ad-(f F::. z»: c tas sauc dievi:

f7)\,cļ-ī't.fr::iS ~6e"C~Ļr, ~Jf tļ~ ..~E{O?"_.;:;rJlCd-.pes fCct.J.ļO?l6~Y, A2..
Lalm,gk, dievi tās sauc pa: Klls,osaJam \kLntlfl '1'

Tātad Apollonijs izmanto [oti senu, jau sākotnēj ar argonautu mitu saistitu
:'nüologisku tēlu, kas Hornēram ir visai nekonkrēts, un pārstrādā to.

Apollonija rnērkis ir būt maksimāii uztictqam Hornērarn un vienlaikus konkretizēt
(F'Klgrāfisko rnateriālu, kas jauno atklājumu gaisma ne vienmēr atbilda mito!oģiskai
\ŗ~dlcijai .

Priekšstati par klintim, kas sasitas viena ar otru, antkaiā literatūra pēc Hornēra
b,ja/oti izptatītl. Šādām kEntlm mineja oažādus nosaukumus: 6VVc:ryJ. &5 13,

(s U'Jc:fj:J~r~ d"as 1 4;..., 6"V V d,p6J-L DI- 1 5
dL- es- <::S""d- L ~ u '0 Y G.;) DO v 6" ~ l.- rr:c r r:::n:l..•L U;

" ;) <:'It.,.. .. v r- 1 7 v - ~ > 1 8
';~JTE -c. ~ Iv ~ <.. 5 c -..;5. ?.!Y L 01.1 6 d. Lo ,y;!:!. f-'-' 'IT A Y[ ({ ci.. ej) <:1...L
, .SeVISķj!zplatlts nosausurns lr ~v. /..J.... tr.AYL (( ~ dO<. L.. ,

lepaZistot Propontīdu un Pontu, antika tradīciia saka pakāpeniski identificēt
pie ieejas Melnaļā jOrā (to nosaukums ir Melnas klintis K u <::i. y e ..",(L )

;'jr teiksmainajam Simp)ügadam20. Tas varēja notikt pateicoties tam, ka mitoioģiskie
(iriekšstati fzradijās atbdstosl realitātei. Klintis pie ieejas Melnaļā jūra no tālienes

veidojam noslēqtu :sienu, bet piebraucot tuvāk, tas it ka pašķiras. 21
ApoHonUa laika uzskats par S:rnp\Bg~'ļdu reaütati un to konkretu atrašanas vietu ir

':QSHprlnšjies. Ja arooDsuti brauc uz Kolhidu, viniern ir jāizbrauc cauri
Sit'nplegadam, Apoiloni!s šo tradic,ju respektē, vienlaikus neatkāpjoties no Hornēra
::':'ÜE:~9talamzjQarn. \/i(iŠ Hcmüra pārnern baloža tēlu, un sasaista to ar saviem
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(1~')ogrāfiskajiem priekšstatiem. Hornēra dotais sarnērā nekonkrētais klinšu
,'\osaukums lauj Apollonijam izveidot divus objektus viena vieta, vienlaikus stingri
sekojot Homēra sniegtajārn ziņārn.

Par to, cik skrupulozi' Apollonijs ir strādāiis, cik sfki un precīzi pārbaudūis mita un
agrāko autoru sniegto zinu atbilstrbu realitātei (sevtšk: ģeografija) var spriest, ja
salidzina Sirnpleqadu epizodi Apollonija "Arqonautikā" un Pindara IV Pītisko
s;.:pinīkiju.

vleniqais autors bez Hornera, kas pirms Apolloruja piemin Sirnpleqadas un
argonautu braucienu tam cauri, ir Pindars22 (viņš Sirnplēqadas apzlrnē ar
nosaukumu ~lIvcrpojJ-OL. ).Pindaram arqonauti celā uz Kolhidu uzcel altāri
par godu Poseidonam, izdara upurēšanu, piesauc Poseidona paüdzrou un laimīgi
izbrauc cauri bīstamaiārn klintun. Kopš Ši brīža klintis kļūst nekustīqas, un jūrnieku
ceļš ir neapdraudēts.

Galvenais akcents, kas Apollonijam atšķiras no Pindara, ir tas, ka Pindars neko
nemin par Fīneja padomu argonautiem, ka izbraukt cauri klintlrn. Savukārt vienāds ir
tas, ka Pindaram argonauti izbrauc cauri klintfm turpceļā uz Kolhīdu.

Tas, ka Pindars neko nevēstī par Fīneju un vina palīozibu arqonautiern, ir loģiski,
jo pec Pindara laika uzskatiem Rnejs lokalizējas Ponta dienvidu piekrastē23 vinpus
Bostora. Tātad Fīneja un argonautu sastapšanas pirms Simplēgadām nav
iespējarna.

Apollonija dzīves laikā Fīneja lokalizācija ir rnainūusies - Finejs tiek saistīts ar
Ponta Trāķijas piekrasti24. Apollonijs, lai būtu iespējarns saglabāt Flneja tēlu, kurš
ir ne vien dramatisks, bet ari loti sen saistrts ar argonautu mītu24, mazliet pārvieto
ģE-;ogratiskos akcentus - Fīnejs ir bijis Trakiias valdnieks, bet pec redzes
zaudējuma vinš dzivo Propontīdas dienvidu piekraste iepretim Bitīnijai.

Tādā veida Sirnplēqadu rnotivs parada Apol!onija tieksmi saqlabāt rnaksirnātu
geogrāfisko precizitati, apvienojot to ar ernocionāli iespaidīgu motīvu izmantojumu.

Vēlākie autori, vēstot par argonautu braucienu, helāko tiesu vairāk vai rnazāk
precīzi seko Apollonija aizsāktaiai tradicijai par bīstamām klintlrn gan celā uz
Ko!hidu, gan ari atceļā no tas.25

1< *

Fjnejs ( (/J/..- V e. -(5 )arqonautu mita ieņem sarnērā nozuniquvietu. tai gan tas
sens mitoloģisks tēls, kura sākotnēja nozirne, iespējams, bijusi cita, arqonautu mita
viņš parādās ka pareqis un paūdz vareniem vinu uzdevumu veikšana.

Apollonija "Arqonautikā" ar Fineju saistitie notikumi ir kornpozicionali nozTmīgi un
ir atspoquļoti sarnērā plaši26. /

", A~Ollonijam Fīnejs ir ~genora ?e~s27~viņ~ sie~a ir K~eopatra (_X:)..GOrrdvr;~rz .
~;)oreJa melta28. Ar Fineju saistltaiā rnitoloqiskajā rnateriālā, ko apslračiays
Apollonijs, izceļas tris galvenie motīvi:

1) Fineja lokatizācija,
2) Flneja sods un ta iemesls,
3) Boreadu tzrēkināšanās ar harpiiārn.
Šo terT'U risinājurna Apollonij,:j originalitates pakāps ir atšķirlca.
Apollonijs savādāk ka jebkurš cits zinārnais autors norāda Flneja atrašarmi;

vietu. Tas ir saistits ar autora velešanos iekausēt poērnas kompozīcijamRu par
Hneju un saista to ar arqonautu brauciE~nu cauri klintīm, kas atdala ProponHdu nc;
Ponta. Apollonsarn Finejs atrodas Propcntidas piekraste pretī Bitinijai29:

69



... ~r6;ŗ;l.. cf) JA)tt> <ļ /

Jv&iJJTcj>/JV 6'dLI( i3LVlJVj:dL
))Ev t!Jd.. 6~' € Tld.JC "[;LO)) oiov
...Nākošā diena
vini piestāja zeme, kas ir pretim Bitīnijai.
Tur jūras krastā dzīvoja Fīnejs.
Tornēr rnitoloqiskaiā tradīciļā ir zinārna arl cita Fīneja lokalizāciia. Fīneju sauc

;\ar paflagoniešu30 vai paflagoniešu un bitīniešu valdnieku. Šādi priekšstati ir
saisttti ar milētiešu Melnās jūras piekrastes kolonizāciju. Atiskajā, drāma32 par
Fineja dzīves vietu sak uzskatu Salmidēsu ( Z. d...AP: xr d Il6""~ 05 )
Trāķijas piekraste. Tas saistrts ar Atēnu nostiprināšanos Trāķūā V gs. p rn. ē.
Atsauces uz šo variantu ir Apollonija poērnā - viņarn Fīnejs savulaik ir bijis
Trākijas valdnieks33.

Fineja pārkāpurns vai pat noziegums un dievu sods par to ir šI mita neatņernarns
rnotivs. Dievu sods ir acu gaismas atņernšana Fīnejam un harpiju uzsūtīšana,
iemesls dažādiem autoriem ir atškirlqs. Ja Hēslodarn Fmejs tiek sodīts par to, ka
devis priekšroku ilgai dzīvei, nevis acu gaismai vai ari par to, ka parādüis ceļu
Friksa dēliem34, tad Apollonijam šis rnotivs atšķiras tikai detaļās - ApolIons devis
rinejam pareča spējas, bet Zevs Fine]u ir sodljis, jo vinš pārāk skaidri atklājis
cilvēkiern dievu nodomus.35

r;fJ /Vd.., ~ at čf[pOvs t~V 2.Jī~ dI(VdL- 0 v t'd-.A AG v
2~ 51 EJ.c[.> OcprO-ct.A C;;y VJ...UfCc p2Jv epcL0s'ovdi td--VUOr(}dĻ

j/) / ) I ļJ f1 c"> "-~~'f d..JTEL'pf..(ff...,~cf6(fl.,V ev et.essi» I (}~1 0(, r:A")~f..,1.d) '»
«re.6~d-.."[cA. JTe u JlJ jLe. vo L. ne o z.Vd.. L e t:c;ļ" L at... re..J- dv(fE LOC\).

J)..A~ 00d.. vŗti 6JV ;XCPVw J ;JTe)..r:J...S J..e (S60U6"dL. ) ~,
C~O.JTlJL.dL. <'SL6 c:l"'C0S xeLo;:)v z ' J.JT6IJd-tL(j)f(AP,f,fYL.v

J- I CI ~ IJ / r; ')'j lJ I rv

\)~YfXLw5 '7.P;JTcA.-~OV,C/lc..L.JTfL.0c, eJ f\~or:c /f?PF;''2S
aUd čr:so')) J).Xor;f.. [;uc&ov, LVd.. ~WWV cl'id..-XO~r:o.
I'\..d...L aI tAv JLvdd-.ALnv 6d}J-f[v xto"Y~o061. "LtS tr).'[

tn !':.d.:t, )..E.VYCd--.vCn-vJe- ~ODEVf..L'i-YOSI d.>,J\i J.nol'1Aol1
L / ,..., C - (1 " J 1 ,,1/111 ..r. r'/crr'7.. eJ S" tro 1."0"";; 0 t. <::i. .rrt:JT\) (. A f.. L,T d... Yd. f..:)d.. 1.",..05 '

Par to Zevs vinarn uzsūtūa müžiqu vecumu
un atnērna saldo aCIJ gaismu, neļaucams viņam
priecāties par baqātlqajiern edieniern, kurus
kairnini vienrnēr vinarn nesa uz māju par pareģojurniem.
Bet pēkšni cauri rnākoniern ātri parādidarnās
Harpijas no mutes un rokārn ar knabjiern izrāva vinarn ēdienu.
Kādreiz no ēdiena nekas nepalika, kādreiz """
tik daudz, lai dzivotu un ciestu,
jo vinas izplatīja sliktu smaku. Nebija spēka
ne vien pienest edienu Die mutes, bet arl1ai;ü< stāvēt.
Tik slikta bija smaka dZlf'i.JatHekarrj)
Sofokls izvēlas !oliatsķ!rlgumita varianhJ, lai izskaidrotu Fineja soda

Dramās "Timpānisti"'~VEun "Pinej:s"87 izmantot~) [aunas parnātes tēls, kura pan v<~j
kuras parnudinātais Flnejs }8UpmS redzi saviernb.~~miem no pirrnās sievas.
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Boreadu izrēķināšanās ar harpijām ir tradicionāls Fīneja mita elements. To
piemin Hēsiods38, ari Antimahs39. Galvenajas hniias šiem autoriem seko
Apollonijs40. Viņam Boreadi iežēlojas par Fīneju un metas notvert harpijas. Kad tas
\ilGiem ir jau gandriz izdevies, parādās Irīda un liek vajāšanu pārtraukt. Viņa zvēr
Stiksas varda, ka narpiias nekad vairs neatgriezīsies mocīt Fīneju. Harpijas dodas

kādu alu Krētā. Salas, pie kuram Boreadi panākuši harpijas, bet tad vajāšanu
pa~raukuši, kopš tā laika saucoties Pagriešanās salas ( ~ r:pop.f6&s ).

Sis salu nosaukuma etimoloģijas skaidrojums ir sens. Hesiods to saista ar
Boreadu vēršanos pie Zeva ( &JTf...,Cf[;pe 41w ) ar lūgumu ļaut notvert
harpijas41. Apollonijs precīzi I seko Antimaha skaldrojurnarn'[? - salas agrāk
saukušās Peldošās ( nA0"'Cd.-L- ), bet nosaukumu zrpO'fd.J::Ji.S ieguvušas,
jo šinī vieta Boreadi pārtraukuši vaiāt harpijas un pagriezušies atpakaļ
Ie 'ci))
\ DV':ŗŗd~ <fļ;PI€-bY.~, f' t' -d t - lit - t drcii kau zie sag a ajusies ragmen I nora a uz no ungu 1 eraru ra ICIJU, as
sasaista Rneju ar argonautu mitu. Pec Apollonija Ši tradīcija turpinas43.

Pec Apollonija poērnas konceptuālās ievirzes argonautu brauciena maršruts
atbilst senākaļarn mita slānirn - priekšstatiem, ka varenu rnājupcelš no tālas
zemes nevar atkārtot turpce]u. Šada aspekts Apollonijs seko saviem priekšgājējiem
Hēsiodarrrš", Antimaham45 un Pindaram46.

Savukārt argonautu brauciena maršruta praktiskaiā reauzāciiā Apollonija poērnā
parādās jaunāku laiku uzskati. Apollonijs atsakas no Hēsioda. Antimaha un
Pindara priekšstatiem, ka argonauti no Kollūdas brauc mājup pa Fasidas upi,
nonak jūra, no turienes Okeānā un beidzot Llbijā, kur uz rokārn iznes "Arqo" jūra.
Apollonijs neseko ari uzskatam, kas literatūra izskan sakot ar V gs. p. m. e.------ ka
argonauti atgriežas maļup pa to pašu ceļu, pa kuru aizbraukuši uz KolhTdu.47

Apollonija "Arqonautikā" argonautu atpakaļce]a attelojurna iezlrnējas
atgriešanās pie senākā uzskata, ka brauciens uz Koihīdu un atpaka! no tas uz
Grieķiju ir pa atšķirīgu maršrutu. Šo seno priekšstatu baqātina rnateriāh, kurus
Apollonijs pārņem no jaunakajiern geografiem Timeja un Timageta48. Arī šeit
Apollonijs pārnern tikai šo autoru vispāriqako ievirzi ------arqonauti dodas mājup no
Kolhīdas rietumu virziena pa rietumu jūrarn (sīkāk skat. IV 3c) nooaļu).

Apollonija aprakstitais argonautu mājupceļa maršruts ir pilnibā fantastisks un
reali neiespēiarns, tāpat ka tas bija vina prieksqājējiern Timējam un Timagētam.
Tas atklaj Apollonija rnērķi ------saglabājot tradlcionālo seno brauciena koncepciju,
bagātinat to ar (pec paša Apollonija uzskata) ģeografiskam reāliiām. tadejadi pec
iespejas apvienot senākos mitu sižetus ar realitāti.

Vēlākie autori turpina Apollonija izvērsto domu par argonautu māiupceļu pa
rietumu jūram49, lai gan konkrētais brauciena maršruts var būt ieverojami
atšķirīgs50.

Sicēnas ( :E.. C LoP l{v€.5 ) pieder pie mitoloqisko priekšstatu arhaiska ka s!āņa.
Sirēnas sākotnej uzskatīja par mirušu cilvēku dvēselērn vai nāves dēmontem,

rnitoloqiskajā tēlā galvenais ir to saistība ar nāvi. Kaut ari sirēnas ar laiku,
':'8višķi literatūra, iovērojarni izrnainas :)0 iegOst pat atškmqu ārē]o veidolu, tas
':'dglabā savu saistibu ar nāvi.

Senakais hteratūras avots, kur pieminētas sirēnas, ir Hornēra "Odiseja"51,
Horneram sirēnas ir Jaunavas, kas sēž ziedošas pļavās. Vinas ar savam dziesmārn
epbur jūrniekus, kuri vairs neatgriežas dzimtene un iet boja. Homersskaldri
';Hpasaka iemeslu, kāde] sirēnu savaldzinātie jūrnieki iet boja. Zinanla rnērā
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':;kēnas liekas ūdziqas lotofagiem, jo cūvēks, kas apēdis lotosa ziedu, aizmirst
dzimteni un zaudē vēlēšanos taiā atgrielties·52

Pirmais zlnāmals autors, kas sasaista sirēnas ar argonautu mitu, ir Hērodorsf
Zif!līgi, ka Hērodorarn izskan doma, ka tikai fiziski nespēclqā Orieja klātbūtne uz
ksJ9a lauj argonautiem pabraukt garam sirēnārn. Ši saistiba arqonauti-e-Ortejs->-
:,Jrenas saqlabājas ari vēlakajern autoriem54.

Nav nekādu lieclbu par to, ka sirēnas būtu saistttas ar argonautu mitu aqrak par
V gs. p. m. ē. Ari Orfejs ka argonautu brauciena dalībnieks pirmo reizi rninets V
"]\'L 55 Tādē] liekas iespēlarns, ka Apol!onija poērnas sirēnu un Orfeja epizode
pamatojas uz salīdzinoši jaunu literāro tradīciju.

Apollonija "Arqonautikā" sirēnas salīdzināļurnā ar Homēra sirēnārn ir ieguvušas
tantastiskakus pasaku tēlu vaibstus. Apollonija sirēnas ir neparasti pusputni-

pussievietes, kuru brlrušķiqās dziesmas pazudina garam braucošos jūrniekus.
Argonautiem izdodas pabraukt viņārn garam tikai pateicoties Orfejam, kura balss
un liras spēle pārspēj šis būtnes. Sirēnu valdzinājumam nespej pretoties vienīgi
argonauts Būts, kurš ielec jūra. Viņu no nāves izglābj Afrodīte56.

Senakais avots zinārn par teiksmainajiem stimfēlīdiem (Areja salas putnierry) ir
Pausāniļa pārstastttais Peisandra no Kamira ( ne l eJdo.. V dp 0.5 <5 Ie:;:ļ.jL '-pt- 2J5 )
(!aikam VI gs. p. m. ē.) vēstījums. Pausānijs piemin putnus - cilvēkēdājus, kas
kadreiz dzīvojuši pie Stimfēia ezera ( Z t: Vy 'f tz.).. ;:'5 A (.JL \J 'L )
Arkādija un kurus nogalinājis Hērakls57. Vienlaikus Pausaniļs uzsver, ka pec
:~:eis~n?ra ~e~ktā ~erakls šos putnus nav n9galin~ji~, be~ a.~ troksni padzinis.
"'ausanIJalaika putni ar nosaukumu zrt.jL<fIl)\L.ckSdZ'VOJot Arabija.

Pec Pausānija un vinas pieminētā Peisandra redzams. ka stimfēlīdi ir saistrti ar
Herakla mitu ciklu.

Ari vēlāko autoru darbos stirntēlkf nav ietilpuši argonautu mitu cikla58.
Dornāiarns, ka Hērodors ir senākais zināmais autors, kas saistījis stimf8Hdus ar

argonautu mItu59. (STkākskat. Hērodora tekstu anaāzi).
Apollonija "Arqonautlkā" argonautu tikšanas ar bTstamajiem putniem ir viena no

t:oZfmIgākajām argonautu brauciena turpceļa epizodem,60 Tomer Apolloniia putni
sava būtibā ir loti atšķirIgi no tiem, kas saistrti ar Hēraktu:
li Hērakla stlrnfēūdi ir bailigi putni, kas slēpjas biezajos mežos ap ezeru. \tir:i

apejraud zemi sava liela Skaita dē], jo iznīcina zemes auglus61.
Apolloni]a aprakstitie putni uzbrūk cilvēkiern un ar savam bultām lidztqajārn

::\pa!vārntos ievaino vai nonavē. Argonauti no šim bultārn var qlābties, tikai uzliekot
CWUQu cepures, no vairogiem izveidojot aizsegu un tik stipri sitot pa vairoqiern, ka
;::utni aizbēg.62

2) baiūqie Hērakla mita stimfelīdi apdzlvo Stirntēla ezera apkārtni ArkādijsG3.
Kareivigie Apollonija putni apdzl"vo Areja salu netālu no Kolhidas Pontā64.
ZImīgi, ka ApollonHs seko tradīcijai, kas abas putnu sugas saplCJdina.

iJnpIds65 un Timagets66 piemin, ka Areja salu apdzivo stirnteudi.
Aclrn redzot, šo atšķlfīgo mHoloģisko priekšstatu saplūšanu veicināja fakts, ka

Mlkotneji gan stimfeHdi. gan FInejs, kas brīdina argonautus no bistarruem putniern,
id<.anzējās Arkādijt:LUdz ar FineJa lokalizācqas rnainu uz Propontīdu vai P\)nta
dk,mvidu piekrasti, varēja rasties rnita variants, pec kura putni parceiasuz.Arejd

Pontā. Par to liekas liec\nam fakts, ka Hērakla cina ar putniem var büt Areja
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Senākais avots, kur pieminet: Apollonija poērnā sastopamie Alkjnojs
tJAA;cLyocŗ.) un Arēte ( 'Apirq ),ir Homērs68. Viņam šie rrutoločiskie

ir pieminēti saisttoā ar rnītiern par Odiseja klejojumiem.
Problematisks ir jautāiurns, kas ir pirmais autors, kurš sasalstūis Alkinoja un

Arētes tēlus ar argonautu mitu. Uz šo jautājumu nevar atbildēt viennozīmīgi. Ir fakti,
;'a8 jauj spriest, ka šis pirmais autors ir Tirnējs lVIIII gs.)

~ Timējs vēsta par Kerkīru, kuru pēc tradicionāla uzskata apdzlvo faiāki69,
- KerkTrā notiek ..Iasona un Mēdejas kazas?".
Domājams, ka rakstot par šiem notikumiem, Timējs nevarē]a atstat novārtā

Alkinoja un Arētes tēlus, lai gan saqlabāļušos fragmentos tie nav rninēti. Ja Timējs
:T bijis pirmais autors, kas literārā darba runājis par Alkinoju un Arēti argonautu mita
:etvaros, tad šis viņa variants pamatojas uz kādu lokālrnttu, kas vēstīja par
::lfgonautu ierašanos Korintas kolonijā Kerkīrā. Radniecīgs mita variants sastopams

literatūra ~ pēc Pelija nāves Jāsons un Mēdeja dodas uz Kerkīru." 1

Apollonija "Argonautikā" apdziedātā argonautu ierašanas Kerkīrā pie Alkinoja
Arētes72 ir interesanta no vairākiem aspektiem:
1) ko Apollonijs pārnern no sava literarā priekšgājēja Tlrnē]a,
2) Apollonija individuālais ieguldTjums šis epizodes apstrāoē un ietekme uz

v8lakiem autoriem.
1. Apollonijs seko Tirnejarn, pārnernot no vina galvenos sižetiskos akcentus:
- argonauti ar Mēdeju, bēgdami no Koihidas, ierodas Kerkirā,
- .lasona un Mēdejas kazas notiek Kerkīrā.
2. Apollonija oriqinalitāte qalvenokārt parādās rnitoloqiska rnateriala

:'nakslinieciskajā apstrādē. Apollonija poērnā Kerkīras epizode veido patstāvīqu
epfliju ar savu kornpozicionalu struktūru, kas ietver darbības atttstibu,
:2Clsprindzinajumu, kulrnināciiu un atrisinaiurnu.

Apollonijs parada Alkino]a labvēllqo attieksmi pret Kerkirā piestāluštern
argonautiem. Saspnnozinajurns veidojas, kad Kerkīrā ierodas kolhu vlenība un
C:8prasa Mēdejas atdošanu. Darbtbas kulminācija ir Mēdejas izrnislqā griešanas

Arētos pēe palīdzibas. Tam seko atrtsinājums. Pēc Alkinoja dornārn, vienīgais
I{::mesls neizdot Mēdeju kolhiern būtu vinas un Jāsona tauüba. Tādeļ nakti ar Arētes
nalīdzību tiek noorganizētas .Jasona un Mēdejas kazas, bet no rita Alkinojs atsakās
atdot Mēdeju kolhiem.

Zimlqi, ka šo plašo, epīlijam Iīdzīgo argonautu brauciena epizodi Apollonijs ir
papildinājis ar etioločisko materiālu (skat. IV 3e)).

Literatūrā pec Apolloru]a argonautu ierašanas pie Alkinoja un Arētes pēc
begšanas no Kolhīdas ienern stabilu vietu sarnērā vienveidigā forma79. To var
zskaidrot ar sekojošiem iemesliem:

1) tā ka ir nostiprinājies priekšstats, ka mājup no Kolhidas argonauti dodas pa
,'jetumu jūrārn, viņu celš var vest garam Kerkīrai, kur pēc tradictonātā uzskata
dZivojuši faiāki,

2) Apollonija poērnā aodzieoata argonautu viesošanās pie Alkinoja un Arētes
pieskaitāma poēmas rnaksHnieciski veiksrniqākajārn epizodēm, tādēļ nav
Pi1ŗsteidzoši, ka ta ietekmejusi vēlākos autorus.

Dažus tētus, kas pazistami nodtiem mjtiem, saistībā ar argonautu mitu pirmais ir
f%:mineFs Apollonijs. Šie kAi ir$ļ<1n~(~lCvAA'L ) un Haribda (X~Y(Jr&S )
iJnIrjDakjlg ( ePL Y <J.-K' C.'l j.
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Būtlbā šāds process, ka autori piesaista tēlus no citiem cikliem argonautu rrutarn,
n2W jauns (Hērodors, Tirnējs). Tēlu izvēli Apoilonijam ir noteikusi viņa orisntāciia uz
Homeru un varoņeposa žanru,

Zīmīgi, ka šie tēli, kurus Apol!onijs piesaista argonautu rnitarn, viņa poērnā ieņem
nenozīmigu vietu, Gan Skilla un Haribda, gan Trinakija ir pieminēti tikai kā objekti,
ar kuriem argonautiem nākas sastapties brauciena laikā'.

z;{JL.ev p~p ~iCVA~qs ;lL66~ JTPO~Cfdv('VZ,LO JfEr:PtL"
et;( 6) J.jL07:0V fboddvC5ce V dv "v«. [3}.. v r;o 'U<5'd. Xc:::LPVf3dĻS'

Šeit parādūās stāvā Skillas klints,
tur nepārtraukti dunēja Haribda, augšup putodama iJdeni.74

J;K;d eS; lļr~0J30'Y
8PiJ'Vd.lUVQS ).eLjL;;)Vd.j pOUJV 7.:JiO<f6v JHcAtOLO,

...Atri viņi paorauca garam
Tnnakūas pļavai, Hē!ija vēršu barotājal.Z>
Ari vēlākajā literatūra, kas argonautu mIta traktējurnā qalvenokārt bāzejas uz

Apolionija poērnu, šie tēū pierninēti garamejot76 vai nav pieminēti vlspār?":

Secinājurni

1. Apollonijs sava poērnā izmanto mitoloqiskus tēlus un priekšstatus, kas ir
pazlstarni no arhaiskākajiern mrtiern (Kirke, Klistošās klintis, Finejs, argonautu
atpakaļceļa maršruts, sirēnas, atimfēūdi, Skilla un Haribda, Trinakijas sala).

2. Senākās ziņas par šiem tēiiern un priekšstatiem ir iegūstamas qatvenokart no
Hornēra, ka ari no Hēsioda un Peisandra darbiem. Šie darbi ne!auj viennozimīqi
secināt, ka senākajā literatūras attīstības pakapē visi iepriekš rninētie arhaiskie
rnitoloģiskie teli un priekšstati bOtu saistīf tieši ar mitu par arqonautiern.

3. Argonautu mita ietvaros pierninēti Kirke, KlTstošās klintis, brauciena
atpakaļceļa maršruts (Hornērs), Finejs (Hēsiods), bet saistibā ar citiem rnrtiern -
~üŗenas, Alkinojs un Arēte, Skilla un Haribda, Trinakijas sala (Homērs), stirnfēlldi
(Peisandrs) .

4. l.iterāro darbu ar argonautu mita tematiku analīze liecina, ka pakāperuski
autori sasaista ar argonautu mitu arhaiskus mitoloqiskus tēlus, kas pazīstami no
citlem mītiem (sirenas. stimfēlīdus - Hērodors, Alkinoju un Aret!----- Tirne]s, Skiliu
un Haribdu, Trinakijas salu - Apononūs). Ta iemesls ir:

1) vēlēšanās sasaistīt konkretu geografisku vietu un tur pec tradicionālā uzsklata
~()kalizetos rrutoloqiskos tēlus ar aprakstāmo argonautu braucienu (Hērooors.
Tirnejs, Apolloniis),

2) tuvinat savu poēmu arhaisko eposu "atrnosterai" ar mērki pierādīt episka
h1nra ortoritāro nozirnt (Apo!ioniļs),

3) Apollonijam pievēršanās srhaiskajā eposa pierrunētajiern mitologiskajiBrn
>~Hemir savdabīgs poētiskas S3GBnSībasveids ar Hornēru.
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b) Senākie grieķu kolonizācijas mīti poērnā

Lielako Apollonija "Arqonautikas" da]u veido vēstījums par argonautu
piedzīvojumiem turpce]ā uz Kolhīdu un atpakaļceļā uz Grieķiju. To papildina
detalizets redzēto vietu, kultu, varoņu un valdnieku atveidojums, ka ari izzinas
ŗnaterials par vietējiem tlcējurniem. to izcelšanos un dažadu nosaukumu etioloģijas
3kaidrojums. Apollonijs ir izmantojis loti plašu rnateriālu, kurš nav hronoloģiski un
telpiski vienveidīgs.

Pamata rnitoloqiskais rnateriāls, ko izmantojis Apollonijs, lai atspoquļotu
<)rgonautu cejojumu, ir jaunaks neka iepriekšēļā nodala apskatitais VII-VI gs. p. m.

Apollonija avoti qalvenokārt ir tokālvēsturrūeku darbi un lokālrruti.
Tā kā kolonizācijas mTti veido loģiskus tematiski noslēgtus ciklus atbilstoši

k>kalizācijai, tad, sekojot K. Roberta klasifikācūai, es tos qrupēju neatkarīqi no ta,
\<ai konkrētais notikums norisinājies argonautu turp vai atpakaļceļā.l

Lieli un nozīmīgi argonautu piedzīvojumi norisinās Propontrdā, Pontā, Egejas
un Lībijas piekraste.

Axggng_~JhLpiedzīvoiumi Pr_oponHdā ir viena no Apollonija poem';,s argonautu
turpcela spitqtākaiārn epizodēm. lpašu vietu ieņem notikumi Kizikā ( F:- LI ŗ:L iCC5')2.
/\po!!onija avots šis epizodes apraksta ir VI gs. p, m. ē. Kizikas lokālvēsturnieks
Deiohs ( .6 'L.Ļ(;)X 05 )3

Apollonija "Argonau~kā" argonauti nonāk Propontīdas dienvidu piekraste,
~\jlikā, kur valda Kiziks (Kv;I"!;;. Kiziks ir Eneja (A Zv e.V')' ) dēls, bet Enejs ir Trākuas
pdsētas Enas ( A tY05 )eporūms." Kizika rnāte ir Traķijas valdnieka Eisora
CEvocJgOS ) meita Enēte ( IJL Y1,-1:t2._ j. Cits Eisora dēls - Akamants
i .14 r-::-;l.jJ ...sJ...S ) pierninēts "ūiadā" ka trāķiešu karavīru vadītajs5. Kizika cilts dolioni
i .6oAv::Yve.s ) par savu ciltstēvu uzskata Poseidonu.6 Pats Kizlks nesen aporecēirs
~{ie~ti(KA.&icY( ) no Perkotes (flE,i.P~r;IO pilsētas Troādā/.

Dolloni un vinu valdnieks Kiziks uznern argonautus loti laipni. Kad arqonauti ir
Jizbraukuši, nakti saceļas vētra. Kuģis otrreiz piestā] dolionu zemē, bet argonauti
tumsa šo vietu nepazīst. Vinus nepazlst ari dolioni, kuri doma, ka pie Svētās klints
(.clE-~ lllr:.jJd-- ) izcēlušles viņu ienaidnieki rnakrie] (l1<:i.-c,pĻļ~ S ).Iesakas
C:ņa, kura .Jāsorīs nogalina valdnieku Kiziku. Iet boja ari daudzi citi dolioni. Tikai
\.:taustot gaismai, abu pušu ciruta] saskata savu kļūdu, Vinus pārņern izmisums.
}<:iziks tiek apraudāts tris dienas, tad vinarn par godu sarīko spēles un vinš tiek
apbedīts. Nāvē dodas Kizlka sieva Kleite. Viņu apraud meža nimfas, bet no nimfu
asarārn rodas strauts, kuru nosauc par Kleiti.8

Apollonijs atbilstoši nellenisrna literatūras trao'clļārn ne vien iejūtigi apdzied šo
traģisko notikumu, bet an izmanto to, lai skaidrotu strauta nosaukuma rašanos.
Saistība ar Kizika nelairnīgo likteni Apollonijs piemin vēl vina paša dzīves laika
'::-kSistejošu kultu. Tāpatkā pēc Kizika boja ejas tauta aizmirsa malt graudus un
dDm~1t par ediena saqatavošanu, ta ari viņa nāves gadadienas miltus gatavo
kopīgās dzimavās.?

Kaut ari rnitoloqiskie priekšstati, kas salsnjas ar Kiziku, ir loti seni, Apollonija
Cüemā maz kas ir saglabajins no to sākotnējā veida. Uz mita pirmatnējo variantu
n~)ŗada tikai atsevišķas pēdas,
L., .: l\pollon~a piemi~ētais Aŗü,~ki}as~vots ( t:..p iY 1. . "J4Pl:do/::; [1.. )10 ir ~astoparnsari
<:wneram. ,1 Homērarn p:\", Artakljas avota dzivo lalstnqonl ar savu valdnieku Antitanu:
/\(.:'O!lonija aprakstītiedoHnr;i ir pavisam cttādāki cilvēki. Priekšstats par "Odiseja"
n-ünet0J'iem naidīga!iem tomsrir saaiabats dolionu ienaidnieku tēlā."- ... . . . '... . ..... ,.' ..

Pec Hornēra auk:ru priek~1s~t1 par Kizikas rajona dzfvojcšārn ciltīm ir dažādi,



Efors vēsta, ka dolioni ir pelazgieši, kurus Tesāliias un Magnēzijas iedzīvotāji
:üdzinuši no vinu sakotnējārn dzīves vietām. Tāde], uzztnāiuši, ka "Arqo" ir tesāliešu
kUģis, vi~li nakti tam uzbrük.t?

Cita mita varianta Kizikas apkārtnes iedzivotā]i veido divas naidīqas grupas:
pelazgus vai makronus ( Mci- IC'pWV€"S ) un dolionus Kizika vadlbā. Pelazgi no
Ziemelgrieķijas tiek identificēf ar rnakrijiem vai makroniem no Eibojas (Eiboja
h:i1dreizsaukusies !'1dK:pLS )13, Attlecibas starp šim ciltirn ir naicfigas. Šis rnotlvs
Dagiabājas visu autoru darbos, bet detaļas nav vienprātības (sevišķi cilšu
nosaukumos).

Sholijos norādīts, ka Apollonijs seko Dēioha variantam 14. Acīm redzot, te ir
domāts naids starp divām Kizikas apkārtnes clltirn, kuras Apotlonijs nosauc par
makrijiem (vai pelazgiem) 15 un dolioniem (Dēiohs šis ciltis sauc par pelagiem un
tesāliešiem 16) un dolionu tračiskā cīņa ar arqonautiern pec to otrreizējas
piestāšanas Kizikā, kā ari Kizika nāve, Kizika sievas pašnāvība, viņas varda
nosauktais avots. 17

Apolloniļs papildina argonautu piedzīvojumus Kizikā ar fantastisku epizodi. No
zemes izaugušie milži ( ((iL ?te y e: ZS ) grib aizbērt ostu ar nolauztiem klinšu
gabaliem. Šos milžus ir uzsūtūusi Hera, lai sagādātu Hēraklam papildus grūtibas.
Heraklam ar citu argonautu palidzību izdodas milžus nonāvēt.18

. Šāds rnotīvs ar Kiziku saistītajos notikumos ir sens. Apollonijam, tas parādās
sahozinājurnā ar vina priekšgājējiem transformētā veida.

Ostas aizbēršanu piemin Dēiohs19, bet viņam to izdara tesāliešiern naidīgie
pelazgi. l.īdztqs variants, bet ar vairāk uzsvērtiern fantastiskiem elementiem
sastopams Agatoklam20. Agatoklam pelazgu vieta darbojas giganti. Giganti
gribejuši nosprostot Rindaka ( Cp{; V do(. IC as ) upi ar akmeņiem no zemOdens
klintīfT1. Kizikas aizbildne Kora !ikusi akrneniern iesaknoties un veidot salu, kura
vēlāk nosaukta iedzīvotāja Besbika ( f3 Et 6' P'L co5 )varda. Uz šis salas Kora
uzveikusi atlikušos gigantus.

Mitoloqiskajā materiāIā, kas attiecas uz argonautu uzturēšanos Kizikā,
nozlrrūqu vietu ienern etioloqiskas legendas. Šeit īpaši izceļas leģen~a par mati
D~ndimiju( .L'ļ {.,"Vef U.JLL1.. )21 (Reju) un vinai uzcelto templi Dindima (Ai., vdl(;!LOV)
:<~lnā, kuru vēlāk saisUja ar argonautu ierašanos?". Pirmais šo motīvu piemin
F'indars23. Pindaram 12 dienas un naktis pec Kizika bērern plosās vētra un
Dtgonauti nevar aizbraukt. Mopss ierauga Hēras sūtīto zivju dzeni, un saprot, ka
argonauti varēs aizbraukt tad, kad uzcels templi mātei Dindimijai, kas ari tūda] tiek
:zdar1ts.

Apollonils seko Pindararn, bet viņarn akcenti ir pārvietoti. l.idzlqs abiern
:-;utoriem ir zivju dzeņa tēls, ka art Mopsa bndinaiurns doties uz Dindima kalnu un
P!Hsaukt dievu mati. Apollonijs sava vēstūurnā izce] sekojošus momentus:

1} gleznaina dabas ainu, kas paveras argonautu skatam no Dindima kalna,
2) realiias, kas saistrtas ar dievietei veltīto upurēšanu (altara izgatavošana, tüls,

Args izgriež no vinkoka),
~3) dievietes piesaukšanas process (argonauti Orteja vadibā uzsāk (jeju,

<X(jami ar šķēpiem pa vairoqiern) ka celonis frJgiešu kulta paradumam
Fc:-!>anus,kad piesauc CFe\lietL

Apollonijarn dieviete argonautus uzklausa, parādot brīnurnu zlrnes. Viena ne,
ir avots, kas izsitas no kiints ()n vētak iegOst .Jāsona vardu (;cp1YI( )Id.. (y'oYLrz j.

māte part rauc arl vētras jDra.
Daudz konspektīvāj; 3pra.kst1ts celonis cita ternp]a celtruecibai un tempj3

r:<~<:;aukumaskaidmiurns24_ Ka.d arqonauti izkāp] Kizikas krasta, viņi uzce] templi
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Apo!lonam, kas apsarqā izkāpšanu krasta ( JE Ie ļ3ci 6" L.0 S ) (Oeiohs piemin
§~du templi ar nosaukumu )/cA.,66v (.,0S 25) un izdara tur ziedojumus.

Apollonijs piemin vel dažas reāliļas, kuras pec viņa dornārn ir saistītas ar
argonautu ierašanos Klzlkā, ,.,

Kizikā atrodas Jāsona aizstāves Atēnas e1rz<50V f.,1. ?t1 tcJ1v '2. ) templis, kura
,cürodaskuģa "Arqo" enkurs. Pec Tlfisa padoma to atstājuši argonauti pie Artakijas
avota, lai nomalnītu pret smagaku26.

Klints, pie kuras argonauti piestā] tajā nelairruqa]a naktī, kad kļūdas de! otro
,\;'izi atgriežas Kizikā un iesaistās ciņā ar Kizikas iedzlvotājiern, no tā laika saucas
Svētā klints ( cIE.? re .:n€Z;PI'L )27.

Nākarnais llelākais argonautu piedzīvojums Propontidā saistas ar argonautu
ierašanos Mlsijā pie Argantoneija kalna ( f4..pd~v tffcirvE:l-oy) Kijas upes ( ;eLaS )
Grīvā28. Argonautus laipni uzņern vietējie iedzivotāli, kas viņus pacienā ar vīnu un
&kiienu. Hērakls dodas uz mežu, lai izgatavotu jaunu airi. Viņa jaunais draugs Hils
(oyA<:;LS ) dodas uz strautu pasmelt ūdeni. Hērakls ir izaudzinājis Hilu pec tam,
š{ad strīdā nonāvējis viņa tēvu oriopu Teiodamantu ( 8t:L.o&'j-Ld-S). Šaja pilnmeness
nakti mežu un kalnu nirntas sapulcejas, lai svlnētu svētkus par godu Artemīdai. No
avota izpeld avota nimfa un ierauga skaisto Hilu. Viņa ar vienu roku apkampj Hilu,
lai viņu noskūpstrtu, bet ar otru ierauj jaunekli dzelme. Hils skali iekliedzas, bet viņa
saucienu dzird tikai Potitērns. Satvēris šķēpu, Politērns metas mekl et Hilu,
cornādarns, ka tam uzbrukuši vietejie iedzlvotāj vai meža zvēri. vrņš sastop
Hēraklu, kurš skali sauc un meklē Hilu. Tikrnēr pec Trfisa padoma argonauti
aizbrauc, nezinādami, ka divi biedri palikuši krasiā' Kad viņi to ievero, Telamons
dusmas iesaucas, ka tas izdarīts ar nodomu, lai Hērakla slava neaizēnotu .Jāsonu.
Viņš prasa griezties atpakaļ, bet tam iebilst Boreadi. Parādās juras dievs Glauks un
saka, ka tas noticis pec Zeva gribas. Politērnarn un Heraklarn japaliek Mlsijā.
Polifemam lemts tur dibināt pilsetu Kiju, bet Hēraklarn jāatqriežas pie Eiristeja
izpildīt darbus.

Epizode ar Hi!u ir sarnērā nozlrnīqa "Argonautikas" kornpozlcijā. Pec savas
struktūras ta atqadina hellērusrna ierruļoto epīliju ar neiztrūkstošo etroloqisko
dementu, bet rnitotočiskā materiāla apstrade. Apollonijs ir oriģināls. Ši epizode,
kas vēlākaiā üteratūrā ir loti populāra, pirms Apolloniia ir maz izvērsta. Šo rnateriālu
ir izmantojuši Kinetons29 un Hellāniks30. Turpretī Apollonija laikabiedri labpral
pieveršas rnrtam par Hilu. Liekas, ka šo mitu izmantojis Kallimahs31. Teokntarn XBl
:di!le ir veltlta Hērakla un Hila rnūestioai. Tā ka sarakstlšanas laiks nav zinams nn
Teokrīta XIII idillei, ne Kallimaha dzejas fragmentam, ne Apollonija "Arqonautrka]",
nevar pārliecinoši atbildēt uz jautājurnu par Teokrīta, Kallimaha vai ApoHc~nija
Drioritāti.

Zinātnieku secinaiurni, kas izdanti uz mitoloģiskā materiāla anaüzes pamata, ir
atšķirīgi.
A. F. Govs uzskata, ka Teokrīts savu XIII idilli veidojis, pamatojoties uz

i\poHonija ooērnas Hila epizodi, bet parveidojis to atbilstoši hellēniskās dzn!as
piem32. Līdzīgs ir 1. B. Vebstera secinājums. Pec vina dornārn, Teokrtta

.~.unanibas centra ir Hērak!a mHestiba uz Hilu. Tādēļ viņš diez vai ()Dtu pirmais
Ci"-3saistījisšo mitoioģisk<>materia!uargon.autu rnītarn. Dnzāk viņf, šo variantu
:',Brņemis no ApoHonija33. Prete!i ir A.. K@nk~~nauzskati. Viņa skat!jumā ApoHoniJa
Duemas Hila epizode ir sareŽģi!.:::H<a,paplašiflata un variēta. Tas izskaidrojams ar
ApoUonija vēlrni atšķirt\es no Teokrita;34. R. Pfüif9rs apšauba, ka Apo!loflila avots ir
\":Dkrīts. Pec vi(la d0ŗn~Wn,g~ir k0lda E'plzode no Kallimaha "Celoņiem<~5.
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Domājams, ka Hils sākotnēj ir bijusi tokāldieviba - varbūt Kijas upes dievs vai
:):Joas dievs. Uzskatīja, ka viņu nolaupūušas nirntas. Hilarn bija savs kults, kura
i\:spogulojas šie priekšstati - vietējie iedzīvotāji kalnos meklēja Hilu un skali
dd!edza viņa vardu.

Mitologiska tradtclla Hilu argonautu brauciena saista ar diviem varoņiem -
~\Yifēmu vai Hēraklu36. Tā ir acīmredzama lokāltradīcijas ietekme, jo Polifēmu
uzskatīja par Kjjas pilsētas dibinataju37, bet Hēraklejas iedzivotāii uzsvēra Hērakla
siidstTbuar savu pilsētu.

Tajā mita varianta, kur centra izvirzīts Polifēms, Hils ir Polifēma mflulis38. Kad
>-WsMīsija pazūd, ari Polifēms paliek turpat, lai meklētu jaunekli. Vēlāk vinš te
:5bina Kijas pilsētu, bet pats iet boja cīņā ar halibiem.39 Apollonijs no šī mita
i::ürr~ēmisetloločisko momentu - Polifēma palikšana Misija ir cēlonis vēlākai Kijas
:Fblnašanai,

Plašāk Apollonijs pievēršas Hērakla - Hila rnitarn. Šaja mitā (un ari
i\pollonijam) Hils ir Hērakla mīlulis. Hērakls neaizbrauc argonautiem Iīdz uz
Kolhīdu, jo paliek Misija, lai meklētu pazudušo Hilu. Kornpozicionāli un sižetiski ŠI
epizode Apollonijam ir loti svarīga - tā pamato, kadē] Hērakls izstāias no
hrauciena, un par istu argonautu brauciena vadltāju kJūst .Jāsons.

Apollonijs izmanto iespēju pazudušā Hi!a sakara skaidrot kādu vietējo kultu.
:\)zikas iedzīvotaji nepārtraucot meklēt Hiiu un vienmēr interesējoties par Tesalijas
P:,ls~tu.Trahī~u ( -ce!( X (.s _. _ ), j?ture Hē~a~ls ~.i.zv~disvietējos )a_unie.šuspar
<"niekiem, piedrauēēdams izrūcināt MISIJU, Ja iedzlvotāii pārtrauks rneklēt Hllu40.

Pēdēļais lielākais argonautu piedzīvojums Propontrda norisinas Bitīnija (&,J(j)/Ļ~)
t::\~brikuzemē ( 13€(=> P 1/ t::., E ŗ )41 un ta ir cīņa ar [auno bebriku valdnieku Amiku
e"AJ:-<-ViCC5 ), Poseldona un nirntas Melijas (He-At'?.. )dēlu.

Amika tēlam ir izteikti arhaisks raksturs. Vinš atgādina [aunu milzi. Apollonijs
san-dzinaar briesrnlqā Tltoia ( T1.- cf C<,) t.-!J 5 ) vai Gaias ( r<:J.. ['l. )

i:0:miem42. Amikam ir fantastisks izskats - vinš ir tērpts melnā apmetni un bruņots
'2,' gana rnünu, kas izgatavota no olīvkoka43.

Apollonija Amiks neļaui argonautu kugim piestāt sava zemē un prasa, lai kads
arqonautiern clnrtos ar vinu dūru clnā. Uzaicinājurnu pienern Polideiks un ciņā

.\miku nogalina. Šeit Apoūoni]s atšķiras no Peisandra un Epiharma, kuriem
::!(jjideiks Amiku sasien44. Pēc Amika nāves argonautiem uzbrūk citi bebriki, bet

tiek sakauti. Karnēr viņi paspē] pazinot citiem savas zemes iedzrvotāpern par
i\rnika nāvi, bebriku zemei uzbrūk mariandini sava valdnieka Lika vadibā.

Mits par Amiku ir sens. Domājams, ka Amiks sākotnē] bijusi kāda lokāloievtba.
Pirms Apollonija literatūra mitu par Amiku izmantojuši Peisandrs, Epiharms un

Dtiohs45, Sofoklam bijusi satīru orārna "Amiks"46.
Nozīmiqu vietu divcīņa ar Amiku ieņem Teokrrta XXII idillē.
Tāpat kā analizēiot Hila epizodi Teokrita XIII idille un Apollonija "Arqonautikā",

iUteciba uz Amika epizodi izvirzās jautājurns par Teokrīta vai Apollonija prioritāti.
Hunajot par Amika epizodi, zinātrueki parasti nenorāda uz tiešu aizguvumu. Lai
)\<n A. F. Govs uzskata, ka Teokrīts ir izmantojis Apollonija rnaterialu atbilstoši
'::Hleniskās dzejas tradTcijam47• citu zinātnleku domas nav tik viennozīmigas. R.
;\nifers uzsver, ka m1ts par A~nikuir sens. Pec vina dornarn, Teokrits un Apol!orüjs
?n~(lfltojuši vienu avotu, bet mita maks1irHeciska apstrāde abu dzejnieku darbos ir
;<sķinga48. T. B. Vebsters uzskata, ka Teokrlta un Apollonija dzejas darbu pamata
ŗ2ttšķirfgi viena mita variar:H:019 nopietni §oj'autajumu risina A. Kēnkens. Viņš

prioritātes probiemu, trad;cionalos un jaunrades momentus
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dj\icīr~asattēlojumā. Kēnkens secina, ka Teokrīts saglabājis tradlclonāto, komisko
Arnika tēlu, kas ir pazistams no komēdijas un satlru drārnas. Apollonils turpret! šo
tSu apvelta ar reātistiskārn cilvēka īpašībām. ArT Arnika un Potideika cinas aina
t~;okrīts seko tradīcijai, atbilstoši kurai Polideiks ir neuzvarams. Apollonijam abi
cinitāji ir IīdzvērtTgi. Tādējādi veidojas dramatiska un saspringta clņas aina. Pēc
f<:enkenadomām, šie fakti liecina par Apollonija posteritati.50

Secinājumi

1. Galvenās eplzodes Apolloniia poērnā, kas saistās ar notikumiem Propontīdā,
.. i) argonautu ierašanas Kizikā un valdnieka Kizika tračlskā boja eja, 2) Hila
pazušana Mīsijā un Hērakla un Polifēma nošķiršanās no argonautiem, 3)
sastapšanās ar bebriku valdnieku Amiku un Polideika cina ar vinu,

2. Apolloni]s nav pirmais autors, kas apraksta argonautu piedzivojurnus
Pŗopont!da. Pirms vlņa ir jau nostiprinājusies ūtorāra tradrciļa vismaz no VI gs. p. rn.
:}(Dēiohs). Daži ar Propontīdu saistītie mitoloģiskie tēli sastopami ari Homēram
Kizika brālis Atamants, Artakijas avots).

3. ApoHonija priekšgājēju darbi par argonautiem Propontidā ir saqlabālušies
jc;H fragmentāri. vislabāk ir saglabājies Kizikas tokālvēstumieks Dēiohs - viņa tr.
2-8 vēsta par notikumiem Kizikā. Ka Apollonija priekšgājēji aprakstūuši Hilu un
.A.miku,var spriest tikai pēc niecīgām piezlrnērn sholiļos.

4. .lautājurns par Apollonija laikabiedru Kallimaha un Teokrtta dzejas ietekmi uz
un Amika epizodērn Apollonija poērnā nav mrlsinārns, pamatojoties uz

:~·}itoloģiskā materiāla analizi. Secinājumos nav izslēdzams subjektivais moments,
trūkst nronotoqiska apstipnnājurna,
5. Pēc Apollonija ar PropontTdu saistītie argonautu piedzTvojumi klūst par

nti1tda!amu mita sastāvdalu51. .
6. Apollonija pcērnā ar PropontTdu saistītajam mitoloģiskajam rnateriālarn ir

uNkā.rša funkcija:
"- Kizikas notikumi, Hila pazušana un argonautu sadursme ar Amiku ir

:':'lsevišķi epīliji ar savu iekšējo struktūru. Visas poērnas konteksta sevišķi veiksmīga
ir epizode ar Hilu, jo tā pamato Jāsona izvirztšanos par īsto argonautu vadoni.

- Kizikas notikumu un Hila pazušanas epizodi Apolloniļs papildina ar bagātīgu
::Hiologisko rnateriatu - pi!sētu dibināsanas (Kiju dibina Polifēms), dažadu
nc:saukumu (Svētā klints, Jāsona avots, .Iāsona Atēnas templis u. c.) un kultu
:;jievietes Dindimijas kults, Hila kults Mīsijā, Kizika nāves gadadienas kults)
s+\aidrojumu.

Apollonija attēlotajos argonautu piedzīvojumos Pontā galvenokārt parādās
'TntOloģiskais rnateriāls, kas pamatojas uz lokālrnittern.

Apollonija poērnā pirmā argonautu apstāšanās vieta Pontā ir maza Tinladas
et v LJ'S ). Šis motīvs ir pazlstarns jau pec Hērodota52
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Viņiem parādūās Latonas dēls, kas no Likijas
atqriezās pie ūelās hiperboreju tautas.
No abām pusērn pari vaigiem viņa zeltainas
cirtas viļņojās, kad viņš spēra soli.
Kreisajā roka vlņš turēja sudraba loku,
aiz muguras pari pleciem bija nostiepta
bultu maksts. Visa sala
notncē]a zem viņa soliem, vilņi atsitas pret krastu.
To redzot, viņus pārņērna neizsakāmas šausmas.
Neviens neuzdrošlnājās skatīties tieši dieva
skaistajās acis. Viņi stāvē]a, nolaiduši acis uz zemi.
Tālumā viņš aizgāja, dodamies pa gaisu uz jūru. ,
Apoilonijs vēsta, ka Oriejs ieteic salu nosaukt par Rita Apollona salu (EWLOS ),

b0;t krastmala uzcelt altāri dievam. Izpildijuši ritualu kora dziesmu, argonauti uzce!
\!lenprātības templi ( te?V c Oj.LOVO'~'?5 ) un zvēr savstarpēju vienprātlbu,

Dzejnieks skaidro ne vien salas un ternpļa nosaukumu rašanās etioločiiu (ŠI I

materiāla pamata ir lokātrntti), bet ari Apollona kulta dziesmas izsauciena tflK
;~U~~ogiju.A~ol!o~ijs šo vardu ~ista ar lļOJ!-d:L . - i~~rs~ēt54. ~a ka
'"\Q.tumahahirnnā Apollonam lr sastopams Sl pasa rzsaucrena skaidrojums (tiesa,
:~ka!drojums ir atšķiriqs: Kallimahs šo izsaucienu saista ar t:'?JLL, - mest55), ši
( ūeclba, ka Kallimahs un Apo!lonijs ir pazinuši viens otra darbus un nav
nOliedzama savstarpēja ietekme.

Mitologisko rnateriālu, kas saistrts ar argonautu ierašanos mariandinu
(M~pVd. vduvoL )zemē56, Apollonijs pasniedz kā ep11iju. I .

Mariandinu zemē valda Liks ( 1\ VIe0S ). Daskila dēls (LJ.d-6";Cü)..0S), kurš
::zQem argonautus loti draudzTgi. Tā iemesls ir argonautu uzvara par Lika senajiem
:~'naidniekiem bebrikiem. Sevišķi rnariandini goda Arnika uzvarētāju Polideiku.
r:ndaridiern Liks apsala uzcelt templi un pilsētas priekša, ITdzTgidieviem, veltīt
::lugiigas druvas. Liks loti nožēlo, ka kugotāji zaudējuši tādu cola biedru ka Herak!u.
\ii08 Hēraklu atceras no jaunūias, kad tas ieradies pie viņa tēva ar Hipolites jostu

pa!Tdzējis tēvarn ciņā pret rnīsiešiom un frīgiešiem.
Viesošanās pie Lika beidzas ar dzīrēm, Liks sūta arqonautiern hdz savu dēīu

f>askilu, bet aizbraukšanu no rnariandinu zemes apēno divi traģiski notikumi. No
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:'ileŽa kuiļa ievainojumiem iet boja Idmons57. Argonauti viņu ar godu apqlabā, bet
\,šetējiem iedzīvotājiem ApolIons pavēl Idmona kapu kalna tuvumā dibināt pilsētu,
š\:urvēlākaios gadsimtos viņu goda ar Agamestora vardu .

. Mariandinu zeme arqonauti zaudē ari stūrrnani Tīfisu, kurš mirst slimibas
rezultātā, Pec viņa nāves argonautus pārņern izmisums, jo liekas, ka vairs nebūs
,espējams atgriezties majas. Par jauno stūrmani kjūst Ankejs, kuram Hēra dāvā
drosmi uzņemties šo darbu58.

Saltdzinot šo Apollonija apstrādāto rnitotočisko materiālu ar Hērodora
fragmentiem59, ir redzams, ka Hērodora izmantotie lokalrmti faktu izklāsta zinā ir
Apollonija tiešais avots.

Tomer dzejnieks nevairās ari no savdabīqas šo faktu interpretācijas, ja tas
atbilst viņa poēmas kompozicionālajai struktūrai. Plemēram, Apollonijam ldmons
un Tlfiss iet boja turpceļā, bet Hērodoram tas notiek atpakaļceļā, kad argonauti otro
reizi piesta] mariandinu zeme. Apollonijs šo detaļu maina sekojošu iemeslu dē]:

1) geogrāfiski apsvērurni - ja argonauti dosies mājup no Kolhidas pa citu
maršrutu, tad viņu otrreizēja atgriešanās mariandinu zeme nav iespēiama,

2) mākslinieciski apsvērumi - divu varenu nāve ir vieruqais ar pašiem
argonautiem saistrtais notikums rnariandinu zeme. Ja tas nav, šī epizode poēmas
kompozīcijā ir lieka. Tomēr dzejnieks negrib zaudēt spilgto ettoločisko leģendu par
Hēraklejas oiblnāšenu Idmona apbedlšanas vieta.

Apollonija apdzledātaios argonautu piedzrvojurnos Pontā qalvenā uzmanība ir
pieversta etiologiskiem motīviem.

Ši mitoločiskā materiāla izmantojuma zina interesants ir jautajurns par
dzejnieka oriqlnalitātes pakāpi. l.ielākās qrūtrbas ši jautajurna rtsināšanā rada
fakts, ka nav zinārnl konkrēti autori, kas būtu pirms Apolloniia apstrādājuši šo
rnitoločtsko rnateriālu. Dzejnieka izvēlētie rnlti ir vairāku veidu:

1) pilnībā trūkst zinu par šo motīvu izmantojumu citu autoru darbos; iespējarna
Apollonija "mitoločiskā jaunrade".; /

Apdziedot argonautu braucienu garam Kallihoras ( i::..~)"J..LX o.p 0S ) upes
Qrīvai60, Apollonijs sasaista upes nosaukuma etioloģiju ar Diorusu, kurš pec
atgriešanās no Indijas šeit iedibinajis orgiju un koru tradi,9iju. Alu, kuras priekša tie
notiekot, kopš ta laika saucot par Ganu atpūtas alu ( A il A LoO\) eX V l:JJov ).

2) nenoteiktas zinas sholijos61, ka šāds mita variants ·lokāli bijis pazistarns.
Apolloni.s to mākstinieciski izstradā, lai kāpinātu poērnas ernocionālo iedarbību un
saglabā no lokālrnltlern zinārno etioločsko rnatenālu
)Ev rf[ 17a.-/IAcL'ļOV 6q_ L....nJc \le-Aou &jqOS lfS[ ~ /.:oU ~qDpOS ~5,
rs U6r;pd.- t:« ViSdS CHpd..F::.JeL tJī) ~fL~~ovc(S i ti.ptJJ &[,5 Jye ļ..wprrJf..V I::-d,.l
dJīf..tfd.:VE. fV:A.l1l bcfo)l JJf.D~ r;t' 'J fTr::J..;t<Ao-..yo-vtd-.:v. I:J'V dt JT€.()L, ;:rVEV!Jcu
<. ';.JIJ n J -([/ ļJ.... .-v) ļ ~ :> ~ JI'J
L(j~~pi...ti.V ~JI~ fTd..pd. ~f.Ld.r!n .. d.... U e Jre PL ro» U '(;Jf\OlJ d.ur:os ErrllcJ.-~E. Y .

Patlaqoniiā ir ARtora d8la Stene~a kaps, kürš, kopa ar Heraklu devies pret
drnazonem, ievainots atgriezās atpakaļ un nomira pa ceļarn netālu no Paflagonijas.
Stāstu par Stenelu vinš pārnērna no Promanda, stāstu par tēlu vinš izdornāja pats.
orC05 rev epf(<ft..,)} 6JTL [;0 "Goil ;4JTOAAwvas f3wr43 -c~v J...Uyctv
r~llsr,<J,v-dL-} dl..O !Cd.L r:~\)XtJycl'Y JTp'06QčOPEU6/}cl060 6& nDOjLcL-

1J0cf~-s iJrl .67:1)'75 d.~z:f?v [(6eZC:ŗ6d-Lv UJT~ :lOpLf6WS. ~~YE.S
cf~~ o~ŗ.:wr; A.8ļ0Y-fY1~ Xu5pņ,,'V (OU) J7Ep'v nd<f!)..ŗj"dOV~ŗ:AV
(t:CVQL Cfd..CS LV I o..J~QI... .•• ';

Viņš saka, ka lira ziedota uz Apollona attāra,
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tādē1 zeme ari ieguvusi šādu nosall~um~,;
PromatTds saka, ka to uz kolonnas ziedojis
Orfejs. Daži saka, ka zeme par kuru šo stāsta
(ne)atrodas PafJagoriijas tuvumā, ,~et... _ _ ~_'. 6'1
Apollonija varlantā šis mita materials parad as šādi:

)IEvJev de llJcveAov r:J.CfoV e0?dJCOY )AiCro'p~daLo)
O? Cd r' )Aur::LŗovLo(;)v JTolu6d..p6€oS tK/ JTOAtjLOLO..p \. J- ~" / 1 '_0 'H I '"J</J d.))LCiJV;-.-ydt} 'tJ-P fS)j'Jd;vflAvvf;v N-fl\t?.-l.--.... rv

(3t ~JL/f.:\) os. ,lCjJ tee 6 tiY;- v t.r;; )J. '9X L/d..}..0 v tr3il-.i:f-' v ~ K:-Cre ~. "
bIJ u.ev fl1'l 'Y JToOT.:€ pw ec Ej-LE. [;P~ov. Il K:.f.-ld..P «ut: 'L

-J ",. J, ,/ .) ,/ v

C/JefY\iecŗo,/vlZ y;vX IL)} ,,JTOAVdd.. ~PliOV IiK;~PL. d-O

AL..()(fo ue&v r;vrnJo'V JTE~ ouiifed-S eJ.. V~d..S 2& (5((}dL- •
I il '/..J Il" ./ (vŗ;vf:f°l.J e fSI:."e'fd,;vrzs ~JTl.(3r:J..g 6ICOJ7Ld.ŗ:f,"[;o 'V'ldv

0"0(.,05 ZdrvJ OLOS JT6AeLL6vd~- tev' Jf.L<pl dE. R.cLAft,/ ~ " J;- '" :> \ J. / j
r:f..,'CJ?~}f'2/\OS 'fOķYLiCl.:>/AO<pCP &fTE.Il~Jfero J{1/i..1f;. /
K:.d...L jJ 0 !.LS'\) dU'"CI..S r5dVVe~e'Oct\) $='o.(JjOV 60i.. d ~6u:rov[(.s
.Q / J \ S).-l_ ,/ f:> / 1
':jdjL(!.Jf(<5'",!'J '" [;0115,.. U wp(5l!.-"" eOJTpO...J7eU;'V eJ7LK:.GA6~L

;4 un v r: L-d75 tt 0 to S A 0'-' l3 Q 6L. t:e. i:E,L,)\iJ 5(j...<5 rU-d-. '-' •'t .t" J :>"..... r- rv J 'l••r - / :> ("\ li
oc /0 CL-Y~:>jLe-v) JCpo..!::}TYUJS /)d..L'f0S/ rSrrd..<Sci-v,cJCa,f.-jYdJOV[E

JT7L<Sf-L~l, C~ ŗj.L.'9L-d-At:f ~ ?t:~j~Aou r;d...<f~;vJ.r(Pf-JTtv~vr.;o),
XUŗ; Ad f.JE OL VeVO\F[.O) iCd.-L h VYL-Qd. V f-- V l:o U-r::J., IJ.-'?,)..wv ... )( .._r_( ) ~ ". j . (, () ,/ ,/ 1 .1 J .,./
otVULit·~ 0 du ļUZ;l\üJv vJo)ā~?cp ~JTO~/t w;:,-, ". ) "-
f!:?OV1 cfe'jfdJ':C.;;:Ol...;.jL/Z.1f eCfltsoov ~'fv df.: K:d.L ,PPCfcE-VS
{,Jtz.K:-€. AVP?Y'" ZIV xov de- /\vP'L J7tAf.-L- OYYr:::JLci xwpcp,

Tālāk Vi~li redzēja Aktorīda Stenela kapu kalnu, . ,
kurš, no drosrnrqārn cīnārn ar amazonēm atqnezoarmes,
gāja taču vinš kopā ar.Hēraklu, _
tika ar bultu ievainots un nomira jūras krasta.
Tālāk daudz vairsneqāia. Palaida pati
Persefone (uz zemi) nelairruqo Aktorīda dvēseli,
kura lūdza kaut tsu bridi laut vienaudžus redzēt. ~,
Kapu kalna virsotne uzkāpis, vinš skatiiās uz kugl.
Pats vinš bija tāds, ka devas uz karu.
Skaistā' brunu cepure ar četriem puškiern
rnirdzēja visapkārt ar sarkanam spalvām. _,
Tad vinš iegrima tumšā miglā. Tie, kas redzēia,
bnnūās. Pareģis Mopss Ampikids lika _ _,
piestāt krastā un ar ziedojumiem rem~~t (dvēseū).
Vini ātri nostiepa buras un pietauvoiušies
kr~stā sāka rūpeties par Stenela kapu kalnu,
ziedoja vīnu un upura ozrvniekus.
Bet Apollonam Kugu sarqātājarn uzcēla

. upuraltāri un sadedzinā]a upurdzīvniekus.
Oriejs ziedoja liru, un vieta ieguva Liras vardu"
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3) ja eksistēluši vairāki mītu varianti par argonautu apstāšanos dažādās vietas,
Aooltonijs izvēlas to, kas vairāk atbilst viņa poērnas ~žetiskajai tevirzei.

Vēstot par argonautu apstāšanos Sinopē ( LLV tA)fT'l )63, Apollonijs
nemin, ka vini tur satikušiDe!maha ( ~'?J;:-dXO; ) delus De~leonu (L1'[L-..lianl ),
/~utoliku( A;) ŗ;6AvtC05 ) un Flogiju ( c13A 0 ;r L. 0S ). Sie varoni bijuši kopa ar
Heraklu, bet tas no viņiern aizqālis (iemesls netiek rninets).

Šai epizodei "Argonautikas" kornpozrciia nav nekādas nozīrnes. Dzejnieks to
izmanto tādēl, lai parādrtu Sinopes mitoloģisko saistrou ar Hēraklu.

Apollonija vēstūurnarn par Sinopi pamata ir lokālmīts, kas literatūra paradas
~'airākos variantos. Sholijos "Argonautikai" rninēts, ka Dēileons, Autoliks un Flogijs
:<opa ar Hēraklu devušies karaqajienā pret amazonēm, bet tad vai nu
nomatdūušles no Hērakla vai labprātīql palikuši Sinope.64 Plūtarhs vēsta, ka šie
varoni devušies clņā ar arnazonērn kopa ar Heraklu, bet atpakaļceļā kuga boja ejas
del palikuši Sinope65.

To, ka lokāīrrūtarn par Hērakla salstību ar Sinopi (caur Deīrnaha trls dētiern)
pamata ir senāks variants, liecina Strabons66, kurš vēsta, ka Autoliks uzskatīts par
Sinopes dibinātāju un godāts kā dievs. Tā kā Autolika tēvs Deīmahs celies no
Trikes ( T'p CK; Ie 'lJ pilsētas Tesalija, Strabona pārstāstūais rnīts lauj spriest, ka tas
saistits ar rnllētiešu kolonizāciju

Secinājumi

1. Apollonija izklāstītais rnitoloqiskais materials par argonautu braucienu pa
Pantu ir neviendabīgs:

--- notikumu, kuros būtu iesaistīti paši argonauti, tikpat ka nav,
- autora uzrnanības centra ir etio!oģija.
2, Šadam rnitoloqiskā rnateriala izklāstarn ir savi iemesli:
- argonautu brauciens pa Pontu literatūrā pirms Apollonija ir maz aprakstus.
Vienīgais zinarnais autors, uz kura darbiem pamatojas Apollonijs, ir Herodors.

TaS eplzodes, kas apskatītas šī ApoHonija priekšqājē]a darbos, Apollonija poērnā ir
spilgtakas un vairāk izvērstas (argonautu viesošanās pie valdnieka Lika
i;';ariandinu zeme, Idmona un Tīfisa nāve),

- konspektlvāk un sausāk Apolloniļs izklāsta to rnitoloqisko materiālu, kas
namatojas uz lokālrnttlern (Stenels, Dēileona, Autotika un Flogija iesaistīšanās
argonautu brauciena),

---- trūkstošo konkrēto titerārās tradīciias nostiprināto materiālu par argonautu
;:::;t~dZīvojumiemApollonijs papildina ar bagātīgu etioloqisko inforrnacuu - dažadu
'}8ogratisku vietu (Kallihora, Lira u. c.) nosaukumu skaidrojumu, bet qalvenokārt
ltrnplu nosaukumu un tur piekopto kultu uzskaitījumu (vionprātrbas templis, altāris
f~!ta Apollonam, aitāris Apollonam Kugu sarqātājarn u. c.)

3. Velaka]a literatūrā tiek pārnerntas galvenokārt Apollonija atveidotās
~~P!Zodespar argonautu uzturēšanos mariandinu zeme un Idrnona un Tifisa navi67.
Citas Apollonija pierninētās realiias pariet tikai atsauču veida.68

Apollonija poērnā vēstījumā par ~r.9.~EJ_~_YJ1LRt~QzīvojumiJ3rIL..Egejas luras
!l%§JÜ!1ā no mitoločisko priekšstatu izmantojuma viedokļa nozīmīgas ir trls
'K:iZodes:

1) Medejas uzvara pār Kretas milzi Talosu,
2) argonautu uzturēšanas l.ernnas sala,
3) argonautu plecališanās Samotrākes mistenļās.
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· 0polionijs vizuāli iespajcflghi atveido Krētas salas ( 'S0r( t:rz ) vara rnilzi Talosu
ToL.AuJj ):

GaV J-LSV Xd--A.lCe[fl5 r[)."-''Z rE- Y66JY d:v JtPdJT6JV
~0t;rz> AO/.;JfOV /ovr;d-. J+e-r J~dpd..o,!.JV ~jLLrifģ9.b6LV
'EfJj!6.JJif( ĶpOYL-d'?S Y1..60U fTop'tv Ef!--jLf::Yd.-L /0'[; po\);
0J?i..S .JTE.pI.. X~A ;cel., OLS Kpn fl(V JTo&L~ di..,'V,.§VOYT:d.
d..fi.A> Ifr:OL t"3 jĻ~V J..AAo dCjL.d-S }(,d-L 'QV(.,dv cč curxo
Xd.-A K.€.0S . 1cfJV?gP 'lteros" ~:rrd..-l (St / 0(, ~GIC:,[,r:e-vo}r:os
6UC.3~ tt~d-_:17~c.iYfd.~~Td.- ~'fvpov" ~v~d-.p,l8 T:,?-Y'Jf-
A€"IILO.s 0.jL'2'Y

J
tGJ~Sj eXc

J
JTf.,LJJcl.T;d.. /C,dvL 1/Jd.'Vcl-ro(.,o.

Vinu no ošu paaudzes cilvēku vara saknes
pēdē]o starp pusdieviern
Kronfds Eiropai deva par salas sargu,
lai viņš trts reizes ar vara kājām pārstaiqātu Krētu,
Vinarn bija neievainojama miesa un
locekli no vara. Viņarn pie potltes zem czīslas
bija aslnirn pilna dzrsla, pārklāta
ar plānu adu. Tā izšķīra dzivibu un nāvi.
Apollonija poērnā Taloss grib aizkavēt argonautu piestāšanu Krētas salā, bet,

pateicoties Mēdejas burvestfbām, uzkāpj asam akmenim un noasino.
Mākslinieciski pārliecinošs ir tēlojums, kura Taloss salīdzināts ar kalnā augošu

aizcirstu priedi, kuru vēja brāzrnas izqāž ar visārn saknēm.
Šo poētisko redzes gleznu Apol!onijs savij ar etioloqilu - pirms aizbraukšanas

no Krētas salas arqonauti tur uzcel templi Atēnai Minoidai ( MLYCV{S )70.
Apollonijs, vēstidarns par vara milzi Talosu, seko tikai vienam no loti atsķlnqiern

priekšstatiem par šo personāžu un ar viņu saistītaJ.i~ notikumiem.
Kmetons Talosu uzskata par Radamanta (~dr:LJLd ..:V/}V5) vectēvu, Krēta dēlu

(KpfS )71, Ibiks - par Radamanta iemnoto72. Apol!odors atzīst, ka domas par
Talosu ir loti dažādas: daži viņu uzskata par vara paaudzes ciiveku. daži - par
verSi73. Sirnonīds no Kejas stasta, ka Taloss esot vara cilvēks, kurš iznīcinot
cilvēkus, piespiezdarns pie savam liesrnojošaŗārn krūtlrn un smiedamies par vinu
mokām. Ta kā Taloss dzivojis Sarrūniiā ( L<::L'p d6 ),no '.8.cēlies izteiciens
"sardontskl smiekli"74.

PēC Apollonija vairāk izplatlts ir uzskats, ka Taloss ir vara milzis, kurš trīs reizes
(Henā pārstaiqā Krētas salu un atvara uzbrucejus, mezdams viniern akrnenus/>.

rnüa varianti, ko min Apollodors, atšķiras tikai detaļas, bet būtibā ūdzinās
A.pollonijam. Talosu pazudina Mēdejas burvestības vai ari tas, ka Medeja sola
Talosu padarit nemirstīgu, bet lsterubā izvelk naglu no pleca, un milzis noasino.
Apollodors piemin ari mita variantu, ka Taloss iet boja, jo Poiants vinarn iešauj
pome. Arī Sofoklam Taloss iet boja, ievainodams potīti un noasinodarns/>

Domājams, ka Kretai un Kretas rnüzirn Talosarn Apollonija poērnā ir arī cita
nuzīme. Tā netieši atspoquļo notikumus Apollonija laika politiskaļā dzīve---
oto!emeja II tieksmi nostlpnnaties uz Krētas salas, kas nodrošinātu t:ģiptes kontroli
par Egejas jūru. t:giptei piedoreia Kiklādu salas un Tera, bet cenbas uz kundl~bu
i<reta nevainagojas panākurniem.

Apollonijam Krēta un notikumi Kreta varēja būt aktuāli un interesanti, tadē! viņš
saista ar savas poēmas sižetu. Apollonijs ir pirmais, kas Kretas rnilzi Talosu

"':'k!auj argonautu mita. Vēlakie autori šis argonautu brauciena epizcdes
dtveidojumā balstās uz Apolloniia izstradato rnateriālu. 76
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NozTmīgākais argonautu piedzīvojums Egejas jūra ir vinu uzturēšanās Lemnas
1\ f(JLY~) salā turpceļā uz Kolhidu .
. Ar Lemnas salu saistitie motīvi ir seni, iespejarns, ka tie sākotnē]l veidojuši

atsevišķu mitu ciklu. Senākais avots, kas piemin .Jāsona un Lemnas valdnieces
Hipsipiles (<'Y<jJI.JTUAll) rnūestlbu ir "lüada''. Jāsonam un Hipsipilei ir dēls Eunejs
;>Evv10S l, kurš r~osūtavīnu ahajiešiem, kuri cīnās pie Trojas77. Kādreiz ,.Eunējs
nopir?ISno Patrokla (j7d..ŗ~k..Ao~) Pria~a ((l,p&..jL?;) del~.LJkaonu_(/\v~ottJv ),
Ahi!leJaeApLA A e vs J gOsteknl un pārdevis Lemna. Eunē]s par gutseknl atdevis
skaistu krateri, kuru kadreiz feniķieši dāvināiuši viņa mātes tēvam Toantam(e OdS )78. EiripTds piemin Lemnas slepkavības, kuras iet boja cilvēku un
dievu ienista dzimta79.

Apollonijs ir pirmais, kas detalizēti izvērš šo argonautu brauciena epizodi, kura
pec viņa kļūst par būtisku argonautu mita sastāvdaļu, lai gan atsevišķas epizodes
dažādi autori apraksta dažadi80.

Apollorsjarn lemnietes negoda Afrodītes kultu. Par to dieviete vinas soda,
likdama viņu vīriern pievērsties Trākijā saqūstltaiārn verdzenēm. Lemnietes
atriebjas, nonāvēdarnas ne tikai savus vīrus un verdzenes, bet ari visus citus
viriešus.

Kad argonauti piestā] Lemnas salā, viņi sūta Aitalidu izlūgties l.ernnas
valdnieces Hipsipiles atlauju izkapt krasta. Hipsipile apspriežas ar citam sievietēm
un uzklausa savas vecas aukles Polikso ( /T o ):u~ C:J ) padomu, ka vienam
sievietērn lzdzlvot būs grūti. Tadēļ vinārn jādornā par vīriem. Vēstnese lūnoja
( )/ et L vefņ, ) pazino argonautiem par valdnieces atļauj,'.

Argonautu ierašanas i.ernnā un nkšanās ar lemnietem ir dramatisma pilna
epizode. Ta ir plaši un dažādi izmantota traqēdiiās. Esrularn lemnietes neļau]
argonautiem izkāpt krasta, pirms tie nav kļuvuši viņu viri. Sofokla teksta minēta
sadursme starp lernnietērn un arqonautiernē t . Ipatnē] ši epizode parādīta
Pindaram. vinš ir vienīgais zinārnais autors, kas apgalvo, ka arqonauti ieradušies
LEmma atpakaļceļā no Kolhidas, pec tam, kad vini izbraukuši cauri Okeānarn un
Sarkanajai jūrai. Pindaram, kad arqonauti ieradušies l.ernnā, tur notikušas
38Clkstes, kuru ba!vai bija tērps82. Balvu skriešana ieguvis Ergīns, kuru lemnietes
i2Srnejušas, ka vinarn tik jaunam jau esot sirmi mati.83 Lai gan Apollonijs šādas
sacensības nepiemin, tas varētu būt tradiclonāls Lernnas mita elements. Par to
h'jcina vairakkārtejās Apollonija atsauces uz tērpiem, ko lemnietes dāvājušas
i:ltgonautiem84.

lfinoja aizved Jāsonu pie Hipsipiies, kura izskaidro viriešu trūkumu ar to, ka
~:üevietes,sadusrnojušās par viru aizraušanos ar qūsteknērn, nav [āvušas viniern
;::tgriezties pilsēta. Hipsipiie sola .Iāsonarn valdnieka troni, ja viņš un vina biedri
?lemtu palikt l.ernnā, Arqonauti labprāt pieņem lemniešu priekšlikumu.

PēC vlesrnīhqās uzņemšanas argonauti paliek Lernna. Šī epizode bijusi īpaši
Piaši apspelēta dažādās kornedijās ar nosaukumu "Lernnietes'f'>. Ztrniqi, ka
ni~X;ī9je saqtaoāiušies fragmenti qatvenokārt parada dziru ainas.

ApoHonijs vēsta par argonautu uzturēšarios Lernnā tikai üdz tai dienai, kad
"1srakls skarbiem vārdiern viniern atgādina par aizmirsto pienakurnu, un arqonauti
ci::)dastālāk ceļā uz Kolhidu.
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Ar notikumiem Lemnā Apollonijs sasaista interesantu rnitoloqisku sižetu, kas
;:lttlecas uz Hipsipiles tēvu Toantu86,

Lai glābtu tevu no noqalināšanas, Hipispile ielikusi viņu kaste un palaidusi jūra.
\/!l)U izglābuši zvejnieki no Oinoijas ( oi-sot. f?., ) salas. Apollonijs papildina šo
matenālu ar etioloģisku mtormacūu. Oinoijas sala vēlak nosaukta par Sikin8Ssalu
, 2: [, K;{,;YQ~ ) Toanta un nimfas Oinoijas dēla Sikina varda.

Apollonijs loti īsi un noslēpurnaini piemin argonautu piestāšanu Atlanta meitas
Eiektras sala ( )H A ļ 1Cl.:jJf( J:I rAd..v res )un piedaūšanos turienes mistēriļās, lai
nocrošinātu sev veiksmīgu tālāko braucienuē? Sholijos norādits, ka ar šo salu
dornāta Samotrake ( ~<:LJ-LoaJ'pef.- r.::.rz.. ) un Samotrākes misterijas88. Apollonijs ir
pirmais zinarnais autors, kas saista argonautu braucienu ar Sarnotrākas rnistēriļārn,
Pec viņa šis motīvs ieskanas vel spēcigāk. Ortlskaļā "Arqonautlkā" pec Orfeja
padoma rnlstēriiās iesvētās visi argonauti89, bet Valērijam Flakam - tikai Orfejs90.
Diodors, atsaukdarnies uz Dionīsiju Skitobrahionu, vēsta, ka argonauti ieradušies
Sarnotrākā atpakaļceļa no Ko!hīdas un ziedojuši zelta traukusv". Jau iepriekš
Oriejs, būdams jau iesvētīts, vērsies divas reizes ar lūgumu pie Samotrakas
dievibām novērst vētru, un viņa lūgums izpildīts92,

Secinājurni

1. Ar Egejas jūru Apollonijs saista vairākus argonautu brauciena notikumus.
Nozīmīgakie ir argonautu ierašanas Lemnas sala, Medejas uzvara par Krētas milzi
Talosu un argonautu piedalīšanās Sarnotrākas mistērijas.

2. Šo Apotloniia Egejas jūras piedzivojurnu epizožu saisüba ar ieprieksējo
i!teraro tradiciju ir atšķiriqa:

-- sākotnēj patstāvīqs mīts. Lemnas notikumi sasaistās ar argonautu mitu jau
"īHada". Vēlāko autoru darbos dauozkārt pieminētā arqonautu uzturēšanās Lemnas
sala liecina par stabilu literāro tradīciju (Eshils, Sofokls, komēdijas, Pindars).

- Taloss ir pazīstams mitoloģisks tels, kas daudzkārt un loti atšķirlgi pieminets
~!teratūra (Kinetons, lbiks, Sofokls, SimonTds no Kejas). Nav Zi~1U, ka pirms
Apoilonija šis tēls būtu iekļauts argonautu rnrtā

-- argonautu piedalīšanās Sarnotrākas misterijas ir Apollonija jaunievedums,
3. Argonautu Lemnas piedzivojurni dažādos aspektos apskattti ieprlekšē]o

,~utoru darbos. Pamatojoties uz saviem priekšqāļējiern, Apollonijs veido epūiju ar
:?stradatu kornpozīci]u. Ši ir viena no Apollonija poēmas izverstākajārn un
!nākslinieciski pilnvērtlqākajārn epizodēm.

4. Apollonijs piesaista Talosa tēlu argonautu mītam, tai caur to netieši atklātu
'::avam laikam aktuālus politiskus un ideoloqiskus notikumus .-----Ptolerneja II tieksmi
:\')stiprināties Kretā.

5. Apoilonija jaunievedums argonautu rnitā - argonautu piedahšanās
:'~:,arnotrākasmistērijās saisttts ar Apollonija laika aktuāla kulta nosüprmāšanos un
VPiatību,

6. Apollonija apdziedātās Lemnas93, Talosa-'" un Sarnotrākasš'> epizodes ir
;:::arnats vela.kajiem autoriem šo notikumu apraksta.

~rgonautu piedzīvoihJ--':DL1IQil~(argonautu mita ar Ubijas vardu [āsaprot Kirēne
tas apkārtno) jau izsenis bijuši nozlrnlqa šT mita sastāvda]a. Par to liecina

,:.;tsauceuz Hēsiodu sholfn:JsApoHonija "Argonautikai" 96:
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Hēsiods un Pindars Pitiskajā epirūkijā, un Antimahs "Lidā" saka, ka viru
iargonauti) braukuši pa Okeānu uz Ubiju un, nesdami "Argo", nonākuši pie mūsu
Jjras.

Nozīrnīgu vietu epizode par argonautu ierašanos Ubija ieņern Pindara, ari
Hērodota dalļradē, bet Apollonijs izmanto abu autoru rnaterialu, veidojot un izvēršot
savu mitoloģisko variantu97.

Atpakaļceļā no Kerkīras argonautu kuģi novirza mežonīgs vejš, kas pūš
deviņas dienas. Kuģis nonāk Sirta ( ~ 1J'p7:LS ) uz sēkla. visapkārt plešas
tuksnesis. Stūrmanis Ankejs ir izmisuma. Dzejnieks ernocionāti tēlo argonautus,
kuri doma, ka viņus gaida kaunpilna nāve, un raudošās sievietes, kuru žētabas
~:;alŗdzinātas ar gulbja dziesmu. Tad .Jāsonarn parādās trls Ubijas nirntas, kuras
kādreiz no Zeva galvas dzimušo Atēnu nornazqāļusas Tritona ezera ūdenos Viņas
saka neizprotarnus vardus:9S
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...Kad tev Amfitrīte
iejūgs ātros Poseidona ratus,
savai rnātei izrādiet pienācīgo pateicibu,
ka vina ilgi cieta, nesdama jūs savā klēpL
Tad jūs atqrieztsieties uz svēto Ahaidu. . / .
leraudzūis no jūras izskrienam brmurnainu zirgu, Peleis ( rrrz ).. e. v.5 ) skaidro ši

'/ēIejuma jēqu. Argonautu rnāte ir viņu kugis, kuru, oaceļot uz pleciem, [ānes zirga
aizskriešanas virziena.
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Šis ir rnūzu vēstiiurns. Es dziedu,
izdzirdējis to no rnūzām. Es uzklausūu
šo pilnlbā ticamo dievišķo vēstūurnu,
ka jūs, labākie no viriem, valdnieku dēli,
ar spēku un tikumu pa Ubijas srnilšainaiiern
tuksnešiem, pacēluši kugi un visu, kas taiā
atradās, uzlikuši uz pleciem, nesat
veselas divpadsmit dienas un naktis.
Vai kads varētu izstāstīt par tam
grūtibām un rnokām, ko jūs izcietāt?
Tiešām, jūs esat cēlušies no dievu asinlrn,
jo varējāt veikt tādu varoņdarbu, kad
nepieciešam1ba piespieda. Bet uz priekšu
kad (kuģi) aiznesa lidz Trītonīdas
ezera ūdeņiem, kad tos prieciqi sasniedza, viņi nolaida
kugi no stiprajiem pleciem.99
Argonautus moka neizturarnas slāpes. Viņi meklē avotu un nonak Hespendu

dārzā. Hesperīdas izmisuma stasta, ka tikko te bijis Hērakls, kas nolaupliis zelta
ābolus. Uzklausūušas Orfeja lūgumu pec pahdzibas, pašas Hesperīdas pārvēršas
Kokos un liek tuksnesi izaugt zālei. Izdzirduši Hespendas Aigles ( At'tJ·) 1( ) nicīgo
stāstljurnu par rup]o Heraklu, kas ar kājas spērienu pa klinti ir izsitis avotu,
argonauti steidzas meklēt savu agrāko cela biedru, kurš nezināoarns ir izolābis
viQus no rnokpilnas nāves.

Ubija iet boja divi argonauti: Kantu nogalina gans, kura aitas tas gribēja
nolauptt, bet Mopss mirst no ind1gas čuskas kodiena.1 00

"Arqo" ilgi un nesekmīgi meklē izeju no Trttonīdas ezera jūra. Tad Orfejs pavē1
izlikt zeme lielu Apollona trejkāj ka velti vietejiem dieviem, lai noorošinātu laimfgu
atgriešanos majas. Kad argonauti to ir izdarijuši, paradās Poseidona dēls dievs
Tritons ( To (r;w'V ) un sniedz viniern zemes gabalu ka dāvanu. Vinš sevi nosauc
ŗ~Brl.lbiias valdnieku Eiripilu (Eu.p{;'.nuA..os ). Trītona dāvanu sanem Eifēms un
iudz parādīt ceļu, ka no ezera izkļūt jūra. Tritons viniern to izstāsta. Redzot, ka
Trūons ar trejkā]i pazūd Trītonīdas üdeņos, argonauti saprot, ka viņi tikušies ar
dievu. Vir)! mudina .Jāsonu ziedot šim dievam aitu. .Jāsons paklausa un piesauc
nezināmā dieva paūdzlbu. Tritons viņu dzird un sava lstaļā izskata ------puscilveks-
nuszivs izvada kugi jūra. Argonauti pateicibā uzcel Tntonarn un vina tēvam
Poseidonam altarus, bet vietejā osta no šī laika iegūst nosaukumu Argo osta
(~P(f~OS )101.

Ar Trītonu saistitā argonautu mita epizode netieši atspoqu]o grieķu
knlonizacijas meginajumus Kirēnes apkārtnē pirmsdoriešu perioda. Savukārt tas
rnateriāls, kas attiecas uz perspektivu, ka Eitērna pēcteči kādreiz valdrs Kirēnē 102, ir
.Hunaks un saistits ar reālo Āfrikas zierneļu piekrastes kolonizāciju VII gs. p. m.
'2.'02

Eitērns redz sapni, ka Trītona cavatais zemes gabals pārvēršas par sievieti,
'~!Jruvaronis iernn. Ta izradās Tritona un Ubijas ( 1\ I-p'lJ?, ) meita. Vina lūdz Eifen~Ll
::,}mestviņu jūra notālu no Anafas, no kuras vina kādreiz pacelsies, dornāta Eitērna
P~~;ctečiem.

Pec .Jāsona padoma Eitērns iemet jūra Tritona dāvāto zemes gabalu. No ta
~·,:>jassala Kailista ( Ie oJ...A A. L ~C 'c ).
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Nākotnes vīzijas veidā Apollonijs vēsta par šis salas lomu un nozīrni Eifēma
p{~cteču dzīvē 103. Sākumā Eifēma pēcteči dzīvos Lemnā, bet no turienes viņus
pndzTstlrrēnieši, Viņi pārcelsies uz Spartu, bet no turienes Tēra vadībā izceļos uz
h:a!listu, Kallista tiks nosaukta par Tēru Tēra varda. Šim rnitoločiskaiarn rnateriālarn
;, reāls zemteksts - Kirēni dibinājuši izceļotā] no Tēras.

Apollonijam ar Kirēni saistīto argonautu piedzīvojumu atainojums ir divkārši
nozīmīgs. Vispirms rnākslinieciskā veidojuma zinā tā ir viena no spilqtākaiārn un
poētiskajām epizodēm arqonautu brauciena. Savukārt rnitoloqiskā rnateriala
:2man1ojums šinī epizode Apollonijam ir ar konkrētu politisku zemteksu.

Ptolemeja II valdīšanas laikā Egipte paplašlnāia sev pakļauto zemju robežas
un pretendēja uz kundzību Kirēnē. Šis vēlēšanās parnatotlbu Apollonijs atklē] caur
(:'tologisku mitu. Ja Eifēms pec Jāsona padoma iemet jūra Tritona dāvāto Kirēnes
zemes gabalu, no kura izaug Tēras sala, tad šl sala ir grieķu ipašurnā nodota
f<+reneszeme. Grieķu lzceļota] no Tēras var pretendēt uz Kirēni kā savu īsteno
dz~mteni.

Zīrnlqi, ka Kirēnes tēmas aktualitātei reālajā dzīvē zūdot, ši argonautu
p:edzīvojumu epizode izzūd ari literatūrā vai ari tiek pieminēta tikai garāmejot.104

Apollonija izvērstaia vēstūurnā skaidri redzami viņa avoti - Hērodots un
Pindars. Dzejnieks šos abus avotus apvieno, demonstrējot lielu patstāvību un
radošu pieeju.

Hērodota intereses qalvenokārt salstltas ar geogrāfiskajiem un ot.oročiskajrern
niementiem argonautu Libiias piedzīvojumos.105 Tiecoties pec rnakslrnālas
(~eogrāfiskas precizitātes, Herodots pamato, ka argonauti Ubijā noklust (viņam tas
"'0tiek turpceļā uz Koltlidu). Argonauti brauc apkārt Peloponēsai uz Delfiem, lai tur
zledotu vara trejkāji, bet zierneļu vejš pie Malejas zemesraga (I'1cJ....Aer::J... ) viņus
nizpüš uz Ubiju, kur vini noklust uz sekla Trttonīdas ezera. Hērodotam Tritons ir
[)rlnumains valdnieks, kas ka maksu par palidzību argonautiem pieprasa vara
trejkāji. Savukārt Trrtona pareģojums par simts grieķu pilsētārn Trītonldas krastos ir
tnitologisks pamatojums reaiajai grieķu kolonizācijai Kirenes apkārtnē.

Meģinājums rast saikni starp mitu un reālo vēsturi atklājas Pindara
apdziedātajos arqonautu piedzīvojumos Ubijā106. Zīmīgi, ka šo pašu mitoloģisko
materiālu (atšķiras tikai detaļas) ar tādu pašu rnērķi ir pārņēmis Apollonijs.

Pindararn argonauti nonāk uz Trītonīdas ezera sekla. Dievs Tritons Eiripila
iZskata pasniedz argonautam Eif8mam zemes gabalu. Ta ir zīme, ka kādreiz Kirēnē
v~ldiS Eifēm",pēcteči. Argonautu atpakaļceļā zemes gabals iekrīt jūra un klūst par
lems ( e 'l-P": )salu, ar kuras starpnieclbu grieķi vēlāk kolonizē Kirēni.

Pindaram šis mitoloqiskais rnateriāls kalpo konkrētam mērķim - slavināt
Ht!renesvaldnieku Arkesilaju, kura senci Battu, argonauta Eifēma pēcteci, uzskatūa
par Kirēnes dibinātāju VII gs. p. m. ē.

Secinājumi

1. Apollonija vēsHjums par argonautu piedzivojurniern Kirēnes apkārtnē
pamatojas uz stabilu meraru traoiciiu. Šo argonau1u brauciena epizodi pieminējis
hiBSiods, bet plašāk to epoziedāiuši Pindars un Herodots.

2. Apollonija poērnā K\renes notikumu epizode ir nozīmīga vairakos aspektos:
- pamatojoties uz senu lHerāru tradīciju dzejnieks izvērš šo epizodi par epTliju,
- Apollonijs pārstradā Pindara un Hēsioda izmantoto plašo daudzslanaino

n>itologisko rnatertāiu, lai aik@.tu sava laika potitiskās un ideotočiskās tendences ----
RtOlomeja il tieksmi f1astiprinaties Kirēnē un šo pretenziju pamatotibu.
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3. Vēlāko autoru darbos Apollonija lzstrādatā Kirēnes epizode nenostiprinas.
:a celonis ir šaiā mitoloqiskaiā rnateriala ietverta reālā zemteksta aktualitates
zudums.

c) Jaunākā slāņa rnīti Apollonija "Argonautikā"

Pirms Apollonija mita par argonautiern notikumi Egejas jora gandriz nemaz
nebija atspoquļoti (izņemot Lemnas notikumus). Apollonijs pirmais papüdina]a
argonautu mitu ar eplzodērn, kas nsinās šaiā regiona (argonautu tikšanās ar Kretas
rnüzl Talosu un piedallšanās Samotrakas mistērliās), ka arī ar dažādiem Egejas
tQJas etioloģiskajiem mītiern. Šie etiotočlskie mīti ir saITdzinoši jauni (lV-III gs. p. m.
ē.). Bieži vienTgais avots, kur šādi rrūti ir pieminēti, ir Apollonija poērna.

Apollonijam nozīmigs ir etioločtskais mīts par salas Anatas ( AvJ:.cp rz. )
nosaukuma rašanos un tur pastāvošo izsm iešanas rituālu. Ši epizode Apollonija
poērnā veido atsevišķu epniju.1

Kad argonauti pec apstāšanās Krētā turpina ce]u rnāiup pa Egejas jūru, pēkšņi
visapkārt parādās necaurredzama tumsa. Argonautus pārnern bailes, bet .Iāsons
piesauc Apollona paüdztbu, apsolot baqātas dāvanas. Apollons viņus uzklausa.
Nokāpis no debesīm, viņš nostāias uz Melantija ktintirn (1'16)",({vrLOl- o.c6lTcAoL )
un pace] augstu gaisa savu zelta loku. Šaja gaisma argonauti ierauga mazu salu,
pie kuras vini izmet enkuru,

Ši epizode Apollonijam izmantota, lai izskaidrotu Apollona epitetu
(gaismas nesejs). Autors epitetu saista ar gaismu. kuru vinš parada argonautiem.2

Salas nosaukumu Anafa ( JA 'v c:i f'Z )- parādltā, Apollonijs pamato ar to.
ka salu Apollons parādāis argonautiem.3

Apollonijs arl ataino neparastu svētku rituālu uz Anafas salas ------vīriesu un
sieviešu sacenšanos jokpilnos stridos. Šada rltuāla izcelšanos Apollonijs saista ar
argonautiem, kuri salas tuksnesīqajā krasta izdanjuši ziedojumus Apollonam,
izmantojot ūdeni. Mēdejas kalpones taiākietes, to redzot un atceroties baqātiqās
uourēšenas Alkinoja pilī, sākušas viņus izsrr-iet. Tas iezTmējis sākurnu vēlakaiarn
svētku izsrniešanas ritualam.4'

Apollonija rnitoloqiskais materials qalvenajās liniiās ir tads pats, kā Kal!imaha
aprakstitais5, -Atškirība ir tikai cetaļās. Kaltlrnaharn sala Anafa savu nosaukumu
iegūst no gaismas, kuru izstaro Apotlona izšauta bulta. Sievietes, kas argonautus
izsmej, Kallimaham nav taiākietes, bet kolhietes.

Šis rrutoločlskais materials ir neapšaubārni joti Iīdzīgs un liekas parādarn, ka
ClZejnieki pazinuši viens otra darbus. Tomer [autāļumā par viena dzejnieka ietekmi
Uz otru IīdzIgi tam, ka apskatot Teokrtta-Apoūonija prioritates problērnu, zinātnieku
(jomas dalās.

R. Pfeifers uzskata, ka Apollonijs Anatas epizodes atveidojuma cieši seko
Kallimaha "Celoņiem".6 P. Hendels norāda, ka Apollonijs, apdziedot Anatas
netikumus, ir nevis atdarinātāļs, bet virtuozs S0kotajsJ T. B. Vebstera domas ir
pretējas - Kallirnahs pazinis Apollonija poērnas pirrnās divas qrārnatas un brbd tas
P<lrstrādajis.8
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VēIākie autori, skaidrojot Anatas nosaukuma rašanos, izvēlas Kallimaha
materiālu9 vai ari vidusce]u starp Kallimaha un Apolloniia snieqtajārn ziņam.10
Savukārt izsrniešanas ritualu piemin Apollodors, un viņa avots ir Apollonijs.T'

Apollonijs ir pirmais autors, kas piemin argonautu ledlbinātās rituālās ūdens
našanas sacensības Egīnas salā ( A G X L V!L )12. Šo sacensību aizsākurns ir
argonautu draudzlql jokpilnās sacensības pēdējā apstāšanās vieta Eglna par to,
kas pirmais aiznesis traukus ar ūdeni uz kugi. Šāds kults Eginas sala saqlabājies
arT vēlāk,

Odens nešanas sacensibas Eqmas sala piemin ari Kallimahs 13, bet nekas
neliecina, ka tas būtu saistīts ar argonautiem. Var secināt vienīgi to, ka abi dzejnieki
pazinuši šādu rituālu, No vēlākiern autoriem vienigi Apollodors piemin sacensības
üdens nešanā.l 4

Seclnāiumi

1. Atsevišķu mitu grupu Apollonija poēmā veido Egejas jūras etiotoqiskte mīti.
2. Hellēnisma periodam raksturīga interese par etloloqüu; tas veicinaia šādu mitu

rašanos un izplatību.
3. Pirmie autori, kas izmanto Egejas jūras etloločiskos mītus, ir Kallimahs un

Apollonijs, Apollonijs tos apskata argonautu mita ietvaros. Tā kā Kallirnaha darbi ar
šo tematiku saqlabāļušies fraqmentāri, kontekstu ne vienmēr var noteikt.

4. Atsevišķu etloločisku mitu izmantojums Kallimaha un Apollonija dzejas darbos
tematiski ir loti tuvs. Ta iemesls var būt

- abiem autoriem rakstunqa interese par etioloģiju,
'- abi autori varēja izmantot vienu avotu - kadu lokālu etioloģisko mitu

pārstastūurnu.
5. Literatūrā pēc Apollonija Egejas jūras etroločlskie rnīti Apollonija redakcija ir

izmantoti Apollodora Bibliotēkā un Orūskaiā Arqonautikāl 5

Apolionija "Argonautikas" mitoloqiskā rnateriāla jaunāko slāni veido miti par
argonautldm,!!Ü~l!:!Qg?.Lļļm,n.Qm,ĶgļJ}ļg,~§mQ~mEL~!!:!m.l,!.j.ū.E?m.,Šo slāni var apskaut divos
aspektos: 1), pati argonautu atpakaļceļa koncepcija, 2) atsevišķ' etioloģiski mlti
rietumu jūras.

Konkrētie priekšstati par argonautu brauciena geografiju dažādos laikos ir bijuši
pilnTgiatšķirīgi. īpaši tas attiecas uz argonautu rnāļupceļu no Kolhidas.

Hēsiodarn 16 un Pindaram 17 argonauti virzās no KolhTdas uz dienvidiem, tad pa
Okeanu uz l.ibiju,

Sakot ar V gs. p. m. ē.18, ieztrnējas ši pilnlq: fantastiska maršruta noliegums un
nOma, ka argonauti atgriezušies mājup pa to pašu ceļu, ka sasnieguši Kolhrdu, 1. i.,
Pa Propontidu un Pontu.

IV-III gs. p. m. ē. vienlaikus oastav šis uzskats (Kaūfrnahs)19 un iezimējas ari
cits viedoklis, kas būtibā ir atgriešanas pie Pindara un Hesioda varianta. Ta
,tzsacejs ir Timējs no Tauromenas (IV-III gs.) un Timagēts (dzives laiks nezinārns)
'" argonauti atgriežH~>majup, virzldamies no Panta uz rietumiem. Ta ka ari šiem

·~~utoriemtrūkst konkrētas geografiskas intorrnācijas, ka šāds maršruts praktiski ir
't:s~pējams, tad viņu darbos ir daudz fantastikas elementu. Abu autoru koncepciju
;:>ii:~ņemApollonijs un izmanto sava poērnā, vienlaikus diezgan atšķirīgi traktēiot
konkrēto geografisko tokalitati, pa kuru brauc arqonauti.
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Vālāko autoru darbos atkārtojas Apollonija izvērstā doma, ka argonauti
f.;1pakalcelano Ko!hTdas kugo pa upērn, lidz sasniedz rietumu jūras, bet konkrētā
bt3uciena geogrāfija dažādos darbos ir atšķiriga (vistuvākais Apollonijam ir
Ac:o!lodors)20.

Apollonija argonauti sākurnā mājup dodas pa to pašu celu, kā uz Kolhtdu. Viņi
O'DstājPaflagonija21, atstaiot tur valdnieka Lika dēlu22, bet Mēdeja pie Haiisas
. dA A us )upes veic noslēpumainu upurēšanu par godu Hekatei.

Apstāšanās Paflagonijā ieztrnē krasu pagriezienu argonautu ceļojurnā, Vini
dtcsras, ka Fīnejs viņiern ieteicis doties mājup pa citu ceļu,

Args stāsta par ēģiptiešu priesteriem, kuri jau sen zinājuši ceļu, pa kuru būs
j}ibrauc argonautiem23. Šajos Arga vardes izskan ta idejiskā tendence, kas caurvij
Apollonija poērnu - doma, ka ~ģipte ir Grieķijas bijušas varenības un slavas
n\3ntiniece. t:giptieši ir pasaules senakā tauta. Viņi jau bijuši sasnieguši augstu
~V':l~ni,kad Grieķijas pirmiedzjvotā] vē1 bijuši loti primitīvi.

interesanta ir Apottorn]a doma par cilvēku, kas savu karapulku vadībā
pL\tstaigājis kiju un Eiropu un oibināils jaunas pilsētas, no kuram dala eksistējot

tagad24. Tāda pilsēta esot Aija (ATr::/... ), kuru apdzlvoiot ēgiptiešu pēcteči.
Ac~mredzot, Apol!onijs ar šo karavadoni doma Hērodota pieminēto Sesostrisu, kurš
nonācis KolhTdā25. KoihTdiešiem esot saglabātas no senčiem mantotas kartes,
k.ir3S atzlrnēti jūras un sauszemes ce!i.

Šajā kartē esot attēlota lstras upe ( :W16"t:t.P0s ). Tā sakas tālu zierneļos
H~paijakalnos ( cpt.Od..L«j.., 2fp'l ), bet uz Traķijas un Ski~as robežas sadalās.
\/iQnadala ietek Melnaja jOra, bet otra - Trinakrijas jūra (ŗPL Vr:A.lCpt..os, 1TOY7:0S )

ir, Adrijas) jūra.
Argonauti virzās uz Ponta zierneļrteturrriern un pa vienu no Istras daļārn -

:'(3.reku ( Nc:1p/lICOS . ) cer nonākt Adrijas jūra. Šo domu par argonautu
nraucienu uz rietumiem, izmantojot to Istras daļu, kas ietek Melnaiā jūra, Apollonijs
pārņemis no Timagēta26. ,,/

Pa citu Istras ieteku, ko sauc Skaista (/\:'<:::1.),0'1 67:~), no Melnās jūras iebrauc
h:Dlhi Mēdejas brāļa Apsirta vadībā un nosprosto argonautiem celu uz Adrijas jūru.
ArT šo faktu Apollonijs parnērnis no Timagēta27,

Šo visai sauso geogrāfisko izklāstu Apollonijs pēkšņi pārtrauc, papildinot ar
dramatisma pilnu ainu, kas raksturo .Jāsonu un Mēdeju28. Šis skats vienlaikus
:Gllmē arl tālāko iespējamo Jāsona un Mēdejas attiecibu atnsnoas perspektivu un ir
i:@ prologs Eiripīda "Mādejā" attēiotajiem notikumiem.

-Jāsons baidās, ka kolhi sadursmes gadījumā argonautus uzveiks, pateicoties
savam skaitliskajam pārākurnarn.. Mēdeja nojauš viņa šaubas un sašutuma pārrnet
Sonjuma laušanu un to, ka Jāsons ir gatavs atdot Mēdeju valātājiern. Jāsona
g1evums izpaužas vina bailes no Mēdejas draudiem un slēptajos rnājienos
~'/ooejai, ka vaiadzetu nogalināt Apsirtu.

Apsirta nogalināšana argonautu mita ir viena no nozirnlqākajārn epizodērn. Ši
qjzode literatūra parādās dažādos variantos, kuriem kopīqs ir viens - tas ir
nwrnais lielais Mēdejas noziegums vlņas noziegumu virkne.

AtšķirTbas mita variantos par Apsirta noqalināšanu pamata ir viena detaļa:
1) Mēdeja Apsirtu nogalina Ko1h1dā (Kallimahs)29, paņem vina Ifķi lidz uz kugi

')\ŗgo", sadala to gabalos un iemet Fasīdā (Sofokls30, Eiripids31). Tādējādi viņa
:':odrošina iespēju "Argo" aizbraukt no vaiatāiiem jo Aiēts aizkavējas. savākdarns

noqalināta dēla loceklus.
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2) Mēdeja paņem Apsirtu lidz uz kuga, nogalina un sadala vina Iīķi gabalos, kad
Aiets dzenas paka] (Ferekīds, Apo!lodors32). Aiēts apglabā Apsirta locekļus Tomi
pi!seta (rOJLd-.-L ),.kas no ta iegūst savu nosaukumu33.

3) Mēde]a nogalina Apsirtu Tomi pilsētā un tur pa laukiem izmeta viņa
inrAk!uc:34•..c.,.•••.•"-' v •

Apollonijam šis mīts iegūst savu oriģinaiu variantu, kurš pirms viņa nav fiksēts,
Lai izvairltos no sadursrnres ar kolhiem Apsirta vadibā, Medeja ievilina brāh

:unpn uz Artemīdas svētās saias un tur viņu nogalina .Jāsons. Šo variantu vai ari
nedaudz lzmairntu pārnern dala vēlāko autoru35.

Apollonijam kolhi pa jūru grib vaiāt argonautus pec tam, kad uzzinājušl par sava
vedoņa noslepkavošanu, bet Hēras sacelta vētra izjauc viņu plānus. Baididarnies
no Aiēta dusrnārn, vini neatgriežas Kolhīdā, bet paliek dztvot uz tuvējārn salām36.

Ļoti Iīdzīgs motivs par kolhiešiem, kas, Aiēta uzdevumu neizpūdljuši, baidās
atgriezties majas un tādēļ dibina jaunu pilsētu, kur apmetas uz dzīvi, izskan ari
Kallirnaha dzeja.3 7

Apolloni]s piemin, ka argonauti apstājas hilleju zemē38. Apollonija avots zinārn
par šo zemi ir Timējs39. Hil!ejus pieminējis ari Kallimahs, nav gan zinams, vai
saistībā ar argonautu mītu.40 Apol!onijs pārstāsta no Timeja aizqūto etioloģisko
mitu par nesen mirušo hilleju valdnieku HiI!u f'>IAAos), Hērakla un Melitas/ - .... 4~M E. At.. c'l ) dēlu. Sis rnlts saglabājas ari vēlāk ka tradicija. ! Apollonijs papildina

rnateriālu ar spilgtu epizodi, kura nav sastopama nevienam citam autoram.
Hilieji parāda argonautiem tālāko ceļu, ka balvu saņemot par to lielu Apollona
trejkaji -----vienu no diviem, kurus .Iāsonam devis pats Apollons.

Arqoneutl ir Kerkiras ( Kep re V~ ) tuvumā, ķad Hēra, uzzinājusi, ka Zevs uz
argonautiem ir sadusrnots, jo vini noqaünājuši Apsirtu, saceļ vētru, kura aizpūš kuģi
atpakal uz ziemeliem42.

Apollonijs izmanto tradicionālu argonautu mita motīvu43 ------kuģī "Argo" iobūvētu
runajošu baiķi44, iai atklatu argonautiem Zeva dusmas. Autors veiksmīgi sasaista
kopa sašutušā Zeva Iēmumu likt argonautiem ilgi klejot, lidz Kirke vinus būs
~\~~lstĪjusino iziietajārn asirurn, ar talako grūto un sarežčīto ceļu ..~

Lai izskaidrotu, ka argonauti no Adrijas jūras jtekļūst Tirrēnu jūra, Apollonijs
izvirza savdabīgu, bet geografiski netespēiamu hipotēzi. -Pašas koncepcijas, ka
argonauti kugo pa ķeltu zernērn. autors ir Timējs45. Šo domu Apollonijs pārņern no
Tirneja, bet ceļojurna praktiskas puses realizācija ir paša Apollonija jaunievedums.
Taacīmredzamais iemesls ir Apollonija labāka intorrnētiba geografijas jautājumos.
i«aut ar] Apollonija apdzledātais argonautu brauciens ir reāli neiespējarns, tas
\i3irak atbilst apgabala geografijai ka Timeja apraksts. Atseviškās Apollonija
'JBografiskajas detaļās var saskatu reāli eksistējošus ģeografiskus objektus.
i\P0!lonija pierninēta Rodana ( <Podct v6S ), kas ieplūst Sardīnijas llcī, ir Hona,
Eridana ( )HpLdC'J.- voS ),kas ietek Adrijas jūra, ir Po, trešā upe, kas zierneļos

v ~
Okaānā, ir Reina. Ar vētrainiern ezeriem var saprast Zenēvas un Bodenas

{'?crus, ar Herkinijas klintīrn (6' ŗ;:,,6JTE. AOj <':{p K 15 v c OS ) .------Švarcvaldi.
Pec Apollonija uzskata ķeltu zeme upe Rodana veidojas no trim citam .rpērn.

no tam ir Eridana, kas ietek Adrijas jūra, otra - Rodana ( <:Pa eJ0.. Y 6s ),
ietek Sardīnijas HcT,bet trešā upe virzās uz zierneļiern un Oksānu.

Vēstot par argonautu braucienu pa Eridanas upi, Apollonus to papildina ar vizuāti
::pHgtu rnitoloqisku ekskursu, kas atdzī'vlna sarnērā vienrnu]o vāstijumu. Upes
kr·:~stosnokritis no ratiem izkdtušajs saules apdedzinātais Faetons. Vel tagad no
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viņa brūcērn paceļottes dūmi, un neviens putns nevarot parlidot šai vietai pan.
Krastos stāv par papelēm pārvērstās Hēlija meitas un no vinu acīm rit dzintara
tases. Ķelti domājot, ka šis dzintars ir Apollona asaras, ko vinš lejis par Zeva
noqatināto savu dēlu Asklēpiju.46 No Eridanas argonauti iebrauc Rodanā, ce]o gar
vetrainiern ezeriem. Viņi gandriz novirzās pa nepareizu pieteku, kas novestu kuģi
Okeānā, bet Hēra ar skalu kliedzienu no Herkinija klints ( c.[:PK..V VLO 5 ) viņus

nobiedē, un argonauti pagriežas atpakal47.
izbraukuši cauri ķeltu un ligüru zemēm, argonauti nokļūst pie Stoihādu (~rOl;"';&.s)

salārn Adrijas jūra48 un tur nodibina kultu par godu Dioskūriem49.
Apollonijam taiaka argonautu apstāšanās vieta ir Etalūas sala ( A lJ<:J...J. Ld_ ). Šis

salas krasta esot vē1 saglabājušies argonautu diski un ieroči, ka arī licis nosaukts
par godu "Argo" par Argo ITci( )ApoqJOS )50. Arī šis epizodes atveidojumā
Apollonija avots ir Timējs51 .

Apolloniis papildina Etaliias epizodi ar spilgtu etioloqisku redzes gleznu. Salas
krasta atrodas akmeni, kas saqlabāiuši cilveka ādas krasu. Ar šiem akmeņiem
argonauti pec brauciena nostaucūuši sviedrus.

Apollonijam argonautu pēdējais lielais piedzīvojums rietumu jūras saietas ar vinu
ierašanos Kerkīrā (Apo!lonijs lieto seno salas nosaukumu Drepane ( Dpe...rrJ'Yf[ )52.
Ar .Drepani saistitais rnitoloqiskais materials ir aizgūts galvenokārt no Timēja, lai
gan atsevišķas Apollonija piezlrnes rada, ka vinš pazinis ari citu ar KerkTru saistīto
rnateriātu.

No Timeja Apollonijs pārņem sekojošus faktus:
--- argonauti ar Mēdeju, bēgdami no Kolhīdas, ierodas Drepanē un tur notiek

Jasona un Mēdejas kazas (sikāk sk. nodaļu "Senākā slāna rnitoloqiskie teli
Apol!onija "Arqonautika"),

- Drepanes nosaukuma skaidrojums.
Apollonijs atkarto Timēja pierninēto mita variantu, ka sala savu nosaukumu

ieguvusi no sirpja ( dJ:>el
1T-d- VO\l ), kurš atrodas zem salas. Ar šo sirpi Krons

kad reiz sakropļojis Urānu.53
Vienlaikus Apotloniis piemin arl citu mita variantu - šis sirpis piederēiis

Dēmetrai. Ar to viņa iernacijusi pļaut lablbu titaniern, kas apdztvojuši salu pirms
faiakiem. Šo skaidrojumu Apollonijs pārnernis no Hesioda.54

- Mēdejas iedībinātais upurēšanas kults.
Apollonijs no Timēja ir pārnērnls ziņas par tradicionālu ikqadēju Mēdojas

ledibinato upurēšanu Apollona Ganu aizbildņa ( N6JL'-'05 ) templi (ta ir atsauce uz
kadu tokāttraotcuu). Atšķirlbas ir detaļās. Apo!lonijam šis upurēšanas notiek pie
moiru un nimfu altāriern55, Tlrnējarn - pie nimfu un nēreidu a!tariem.56

Nav zinams, vai Apo!!onija sniegta etioločiskā izziņa par alu, kura notikušas
.Jāsona un Medejas lauābas un kura pēc tam ieguvusi nosaukumu Mēdejas ata
(d:V-Cpov !irz.de.{1S) pamatojas uz Tirnēju vai uz kacu iokālrnttu.

Secinājumi

1. Apotloniia poērnas rietumu jūru mHi atspoquļo notikumus, S8lstm ar
argonautu rnāiupceļu no Kolhidas.

2. Šo notikumu atamcjumā ApoHonija avoti ir jaunākas paaudzes loka!vesturnieki
Timagēts (argonautu brauciens pa rretumujGram, tikšanās ar hillejiem,
salu, Etalijas, Kerkīras epizodes).
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3. Apollonijs dažadu epizožu atveidoļumā atšķirTgi izmanto no Timeja aizgūtas
zinas. Apoilonijs tieši pārņern dažas epizodes (Stoikādu salas, hilleji, Etalija,
k(erkTra),bet papildina tas ar etioloqisko rnateriālu:

-----Apollonijs IIdzTgi Tirnējarn saista Drepanes nosaukuma rašanos ar sirpi, kurš
;Hrodas zem salas (pieminot ari citus mita variantus),

- tāpat ka Tlmējs Apollonijs skaidro hilleju tautas nosaukuma rašanos ar ŠiS
tautas ciltstēva Hērakla dēla Hilla vardu (pieminot ari epizodi par hillejiem ka cela
raditājiem argonautiem).

- Iīdzīgi Tirnējarn Eta!ijas salas licis saucas Argo licis par godu kugim "Arqo"
i)Xpollonijs šo faktu papildina ar reālilu uzskaitūumu, kas saqlabāiušās sala pec
argonautu ierašanas)

vai nedaudz izmaina Timēia ziņas:
- Apollonijam argonauti nodibina kultu Dioskūriem Stoihādu salas (Timējarn šis

kults ir Okeāna krasta),
--- Apotlonijarn Mēdeja iedibina upurēšanas kultu Kerkīrā Apollona Ganu

aizbildņa ternpü pie rnoiru un nimfu altāriern (Timējam - pie nimfu un nēreīdu
altāriem).

4. Nozlrnīqākais motīvs, ko Apollonijs pārņern no Timeja, ir argonautu brauciena
koncepcija. Šis motīvs Apollonija poērnā ir gan paplašināts, gan ievērojami
izmainits.

UdzTgi Tirnējarn, Apollonija poērnā argonauti virzās pa upēm un jūram uz
rietumiem. Atšķirīga ir paša brauciena ģeografija, kas liecina par Apollonija labaku
informētibu šajos jautājurnos. Lai gan Apollonija poērnā atspoquļotais maršruts
geografiski nav iespējarns, tomer viņa pierninētie objekti daļē] atbilst reālajai
lokalitates ģeogrāfijai.

5. Atsevišķu rnotīvu atveidojums var būt Apollonija jaunievedums. Ipaš: tas
attiecas uz vairākkārt pieminēto lntorrnāciju par Eģipti ka pasaules civilizāciias
šDpuli un eģiptiešiem ka senāko un cildenāko pasaules tautu. Ši Apollonija izvērstā
tema ir ar politisku un ideoločisku zemtekstu.

Nav zinams, vai oričinātais Apsirta noqalināšanas atveidojums ir Apollonija
ic3unievedums vai tas pamatojas uz kādu mita variantu par kuru trūkst rakstisku
decību.

6. Apollonija sekotāju attieksme pret dažāda veida Apollonija rnateriālu par
argonautu atpakaļceļu ir atšklnqa:

'- Apollonija sekotāji nemaz neskar brauciena maršrutu, lai gan var nojaust, ka
argonauti virzās uz rietumiem, un loti maz pārņern Apollonija etioloģisko rnateriālu
V\pollodors). Tas liecina, ka ģeografiskās un etioloqiskās informācijas ietveršana
nterāra darba nav aktuāla.

'- Apollonija sekotā] Apollodors, Hiqins, Ortiskā Argonautika pārnern vienigo
notikumiem baqāto epizodi no Apollonija poēmas - Kerkiras epizodi57.

4. Kolhidas notikumi Apollonija "Arqonautikā"

a) Kolhidas mita galvenie personāži (Mēdeja un Aiēts)

Nozlmlqu argonautu mita sastavdaļu veido ar Kolhidu saistītie notikumi. Mita
dt1stlbas vēsturē šis materials pamatojas uz milētiešu mitu, kura centra ir argonautu
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cn!ojums uz austrumiem, un korintiešu mitu, kas vēsta par notikumiem, kuri saistrti
:{.;ŗ Mēdeju. Galvenie varoni, kas fiqure Kolhidas notikumos, ir Medeja un Aiēts. Abi
šie tēli ir zināmi no korintiešu mita. I

Aijas ( A r<:J,... ) valdnieks Aiēts ( At ql: 'lS ) ir Aijas eponīms un pazīstams
tikai no mita par argonautiem. Tas ir loti sens un plaši pazīstarns tēls. Senākais
avots, kur pierninēts Aiēts, viņa tavs Hēlijs, rnāte Perse un masa Kirke, ir "Odiseja?".
/'oieta tēls sastopams daudziem autoriem pirms Apollonija, kuri pievērsušies
:~rgonautu mita ternatikai.š

Aprakstot Aiēta genealoģiju un lokalizāciju, Apollonijs qalvenokārt seko
uadīcijai. Viņam Aiēts ir Hēlija3 un Perses4 dels, Kirkes brātls>. Aiēta sieva ir
okeanīda Eidujja ( EZ 6vZ-d--- )6, no kuras viņarn ir meita Mēdeja ( lVi&t..<:J.. )7.
Aie.tameita HaJkiope ( XcLAŗ;.;u5nf) ir Friksa sieva.f Aiēta dēlam Apsirtam
(J{l\ tf V,p7:0S) rnāte i~~u~āza .I~imfaAs~e~O~eija.~_)A6~~Y4..dCl-r::/.. )~. ..

Izmantodams traoicionālo Aiēta lokalizācūu Aija Kolhldā (AU K.o).X<.S) 10, Aoolloniis
šo vietu precizē!". Aiēta dzīves vieta ir Kitaida (K/'U~<LL[.s ), kur j9ŗā ietek upe Fasīda
irfJJ:6't...S ), kas virzās pa Kirkeja ITdzenumu(J!"čx:fwv f(,l.jJK;oLl-OY ) no Amarantu
kalniem (>Ay->:Lpd..vrJ.). Tuvumā atrodas Areja birzs (;rA<S0S ")'Apc-oS ). kura
pCJķisapsarqā ozolā pakārto zelta aunādu.

Apollonija poērnā Aiēts ir sarnērā nenozīmīgs tēls. Daudz kolorītāks un
oriģinālāks ir Mēdejas tēls, kura izveide dzejnieks izmantojis baqātiqu iepnekšējo
autoru literāro darbu materiālu.

Lai izprastu Apollonija Medejas oriqinalltātes pakāpi, jaatbiid uz diviem
jautājurniern:

1) kādi ar Mēdeju saistitie notikumi ir atainoti autoru darbos pirms Apollonija,
2) kāda ir Mēdejas loma darbos ar Kolhīdas un arqonautu rnāiupceļa tematiku
l.iterārajos darbos pirms Apouonūa Medejas tēls ir izmantots plaša konteksta:
1) Mēdeja Kolhīdā (Naupaktas eposs 12), Antirnahs 13, Sofokls 14, Ferekīds 15,

Herodors16, Tmonākss!"),
2) Mēdeja uz arqonautu atpakaļceļa fona (Pindars 18, Sofokls 1g, Timējs20).
3) Medeja pec ierašanās Grieķijā:
- lolkā (Sotokls?", Eiripīds22)
- Korintā (Eimēls23, Simonīds24, Eiripīds25)
- Atēnās (Eiripīds26)
- ģenealoģiju izklāstos (Hēsiods27, Kinetons28).
Bez šiem darbiem Mēdejas tēls bijis izmantots daudzas IV gs. p. rn. e. traģēdijās,

ka art kornēdiļās. No šiem darbiem saglabā'jušies tik nenozirnīqi fragmenti vai an
zinams tikai lugas nosaukums "Mēdeja", tā ka saturu rekonstruet nav iespejams.
Lugas nosaukums [auj spriest, ka šo drārnu centra bijis Mēdejas tēls.

l.iterārie darbi pirms Apoüonija, kuros Medejas tēls bijis saistlts ar Kolhīdas
notikumiem vai argonautu rnajupceļu no Kolhidas saglabājušies niecTgos
lragmentos, bet galvenokā.rt to saturs zinams pec sholijiern Apollonija
"Argonautikai" (iznērnurns ir Pindara IV Pītiska epinlkija). Tādē] jebkuri sednajumi

Mēdejas tēla vietu šajos darbos nevar būt kategoriski. Tornēr liekas, ka šajos
darbos galvenokārt uzsvērta Mēdejas paudziba Jāsonam Aiēta uzdevurnu
\iu;kšanā un zelta aunādas ieqūšanā, nekad! nernotivējot r'1/~üdejas rīcību
nzņemums ir varbūt Sofokla "KolhTdietes"29),

Tādē] var secināt, ka Apoilonijs oriģināli un patstā.vīgi izmantojis populāru
'Wtoloģisko rnaterialu, veidojot hellēnisma literārajārn tradīcijām atbilstošu dzejas
<~arbu. Tradlcionāla sižeta ietvaros dzejnieks ir spējis izveidot netradrcronan,
>'Graru tēlu.
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Apollonijs samērā konspektīvo iepriekšējo autoru izmantoto rrutotoqisko
matertātu par Mēdejas paūdzlbu .Jāsonarn ir ievērojami paplašinājis. Vina poērnā

papildinājumi parādās sekojošos aspektos:
1) Apollonijs veido oriģinalu ainu - Hēras un Atēnas ierašanos pie Afrodītes un

viņU kopIgu ricibu, lai ar iemīiējušās Medejas starpniecibu ncorošinātu panākumus
,j2:'!sonam,

2) Mēdejas rnūestības uz Jāsonu faktu Apollonijs parada ka procesu.
1. Apolloniia poēmā Jāsonam iespēju iegūt zelta aunādu nodrošina dieviešu

Hems, Atēnas un Afrodītes labvēIIba. Literatūrā pirms Apotlonija šis motīvs tikpat ka
nav izvērsts üznērnurns ir "Odiseja", kur pieminēts, ka .Jāsons ir Herai mīlš30).
Apollcnijs pamato, kādēļ Hera un Atēna ir ielnteresētas .Iāsona pasākuma
labvēllqā iznākurnā:

-- Jāsons palrdzējis Hērai pārkļūt pari upei, kad tā pienērnusi nevarīqas
vecenītes izskatuš").

- Atēna ir darinājusi (vai paITdzējusi darināt) kuģi "Argo"32.
Apollonijs veido Hēras un Atēnas tikšanās ainu ar Atrodītl kā rotaļtqu rrnrnu,

savdabiqu turpinājurnu Dēmodoka dziesmai par Afrodlti un Areju33. ŠIS ainas
humoristiska pamatnoskana un Hornēra eposu reminiscences liecina, ka:

- rnrts tuvinas ikdienai,
- Apollonijs iesaistās dzejiskā sacensībā ar Homēru.
Hēras un Atēnas ierašanas pie Afrodītes viņas rita tualetes laikā atqadina

Homēra "Iūadas" Hēras tualeti34. Hēras tualetei eposa ir kornpozicionāla nozīme -
dieviete grib savaldzināt Zevu un novērst vina domas no kara. Apoilonija poērnā
Atrooites tualete tikai raksturo vieglprātīgo dievieti.

Pec Hēras un Atēnas lūguma Afrodīte vinas ved uz dārzu rneklēt Erotu, kurš ir
aizņornts kauliņu spelē ar Ganlrnēdu. Erots ir gatavs izpildTt Atrodītes lūgumu iešaut
Medejas sirdi bultu, kas liktu vinai iemīlēt .Iāsonu, ja ka balvu vinš saņerns
brīnišķigu bumbu, ar kuru bērnībā ir spēlējies pats Zevs. Erots, nolaidies uz zemes,
savu bultu izšauj. Šis šāviens Apollonija poēmā ir parodija par Panoara šāvienu
"Iliada"35. Ja Pandara šāviens izšķir Trejas kara likteni, tad Erota bulta nodrošina
argonautu brauciena lairnlqu iznākurnu.

Il. Vislabāk Apollonija māksūn'eciska jaunrade, izmantojot tradicionālu
mltoloģisko rnateriālu, izpaužas, tēlojot Mēdejas jūtu cinu un mīlestības rašanos
pret .Iāsonu. Zīmlgi, ka Apotlonūa izmantotaļā rnitotočlskaiā materiālā ir konstatēts
Medejas rnīlestlbas fakts (bet lielāko tiesu to var tikai nojaust). Dzejnieks ir
(jiepiidījis vienu nelielu mita niansi ar pārliecinošu indivlda iekšejas pasaules
atklasmes ainu, kas ir šts poēmas veiksrnīqākā epizode.

b) Jāsona varondarbs

Literārajos darbos, kuros aprakstlti Kolhīdas notikumi, centralā vieta ir ierādūa
Jüsona varondarbarn, veicot Aieta uzdevumus, un zelta aunādas ieqūšanai. Arī
ApoHonija poērnā Kolhīdas notikumu atveidojums centrējas ap šim divārn
üpL:'odem un iepriekšejā nodala apskatīto Medcjas tēla psiholoģijas utklasmi.

Apollonija "Argonautikā" .Jāsona varondarbs H~tver trls aspektus:
1} iemesls, kādeļ Aiēts .Iāsonarn uzdod grūtus, praktiski nerstenojamus

Uzdevumus,
2} .Jāsona varoņdarba būtība,
3} varondarba veikšana nepieciešamie maģiskie līdzekļi.
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Apol!onija poēmā ir rninēts divkāršs iemesls, kādēļ Aiēts grib pazudināt .Iāsonu
citus argonautus:
.-- Aiēta tēvs Helijs viņu brīdinājis sarqāties no saviem pēctečiem, Ar šiem

n\~ctečiem. Aiets saprot' savas meitas Halkiopes un Friksa dēlus, kuri ieradušies
kopa ar argonautiem 1 .

~ Aiēts negrib atdot aunāou (ta iemeslu Apollonijs skaidri nemin, bet var
saprast, ka Aiēts baidās zaudēt varu-').

Attiecībā uz šo mita detaļu - kads! Aiēts grib pazudināŗ argonautus -
/\pollonija mita variants iezimē pārejas posmu starp to, kas literatūra vēstrts pirms
un pec viņa. Ziņas par šo epizodi Apoilonija literāro priekšqājēju darbos ir loti
trücigas. Vienīgais avots ir Hērodors, kurš piemin Aiēta saņemto pareqojumu, ka
viņam ir lemts iet boja savu pēcteču dē13. Nav zinams, ka (un vai vispār) autori
i:kaidrojuši Aiēta nevēlēšanos atdot aunādu.

Vēlāko autoru darbos atšķirfbā no Apoiionija netiek rninētas briesmas, kas
valdniekam draud no pēctečiern, bet gan Aiētarn parečotais dzīves vai valdīšanas
ilgums tiek saistits ar laiku, karnēr viņa lpašumā būs aunāda, Diodors stāsta, ka
Aietam pareqots, ka vinš ozīvos tik ilgi, karnēr svešinieki, kas atbraukuši ar kugi,
nenolaupīs aunādu", Higins - Aiēts valdis tik ilgi, cik ilgi Marsa templi būs
aunāda.f To pašu Valērija Flaka "Argonautikā" Aiētam sapni pareqo Friksa ena6,

Apollonija izmantota rnitoločiskā rnateriāla un vina makslinieciskas oriqinalitātes
i.zpetē nozīmīga ir Jāsona varoņdarbu aina.

1. Apollonijs respektē nostlprinājušos literaru traoicüu, kas sarnērā vienveidiqā
forma sastopama ieprtekšē]o autoru darbos. Pindaram Jāsons iejūdz vēršus, uzar
ar viniern lauku un nogalina pūķi, kas sarga zelta aunādu/. Ferekldam .Jāsons uzar
lauku ar uguni izelpojošiem vēršiern, kuriem ir vara nagi, ka ari nogalina pūķi8.
Sofokls piemin vara vēršus, kas izelpo uguni9, Antimahs -----Hētesta izgatavotos
v(~ršus1o No "Naupaktas eposa" var saprast, ka Aiēts uzdevis Jāsonam tikai vienu
uzdevumu - kadu, tas nav rninēts.

Apollonija "Arqonautikā" Aiēts liek .Jāsonarn izpildīt tns uzdevumus - apart
iauku ar diviem bnnurnainiern Hēfesta izqatavotiern vēršiernl l. kas izelpo uguni,
kuriem ir vara kājas un vara purni, tad izsēt pūka zobus un noqalināt no tiem
izaugušos rnilžus, kuri pacelsies no zemes 12.

2, Apollonija novatorisms atklājas .Jāsona varoņdarba atainojurnā. Dzejnieks
,zmanto tradicionālu mitoloqisku rnateriālu arkonkrētu rnerki:

-'- Apolloniis parada, ka .Iāsons ir īstens varonis, kas vlrišklbas un spēka zinā
neatpaliek no citiem mitoločiskiern varoņiem, .lāsona varoņdarba aina atsauc
atrrunā varoneposus, un šis reminiscences liecina par Apollonija dzejisko
s~acensībuar Homēru.
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... Tūūt viņš paņērna mirdzoša
vara bruņu cepuri pilnu ar asiem zobiem
un (uzlika) uz pleciem; kailu kermeni, viena
ziņā üdziqs Arejam cita zinā ar zelta šķēpu brunotam Apollonam
Paskatijie~; uz lauku, \/i~1Š redze]a vēršu vara jOgu .
un lldzās arklu (izgatavotu) no viengabala stipra tērauda.
Tad viņš tam tuvojas, ūdzās iedūra rnilzīqo šķepu
tieši ar galu un nostiprināļls uzlika orunu cepuri.
Viņš gāJa talak ar vienu pašu vairogu, verodarns
neskaitārnās vēršu pēdas. Bet viņi no neredzamas
zemes alas, kur tiem bija stiprais aploks, ietlts visaokārt
dūmos, abi kopa paraduas, izelpodami spožu uquni.
To ieraugot, varoni izbiias. Bet vins tos,
stingri nostajies, sagaidTja ūdziqi piekrastes klintij jūra,
kas iztur neskaitārnu vētru saceltos vilnus.
Viņš turēja sev priekša pret viņiern vairoqu.
Viņi maurodami uzbruka vinarn, ar spēcīgajiem
ragiem. Tomer vir» vinu nemaz nevarēia izkustināt.
Ta kad reiz labi izveidotas kausētavēs sUDras
plešas iemirdzas, lai uzpūstu briesmu uguni,
bet tad pārtrauc elpot.
No turienes nak briesrnigs troksnis, kad
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uguns izlaužas no apakšas.
Ta ari vērši, izelpodami no rnutērn ātru liesmu,
mauroja, bet viņu ietina briesmīgs karstums.
Tas trāpūa ka zibens,' bet jaunavas zales sarqāļa.
Viņš, satvēris labējā vērša ragu galus,
loti spēclqi vilka, lai tuvinātu
vara jūgam, tad nogāza to zeme uz ceļiern,
ātri ar kāiu iespēris pa vara kāju. Tāpat viņš
otru noqāza uz cel iem ar vienu spērienu,
Aizmetis zeme savu plato vairogu, te un tur,
ta un šā nostādarnies, viņš viņus, nokritušus uz
priekškāļārn, pieturēja, pats viscaur uguns apņemts.
Aiēts bnnūās par vira spēku 13.
- saskaņā ar hellēnisma literatūras tradīchārn Apollonljs rnitoloqtsko materiālu

par .Jāsona varoņdarbu papildina ar konkrētām un reāllstlskārn sadzīves dotalārn,
ta veidojot pārlleclnošu vizuālu gleznu.

Mitoloģisko priekšstatu konkretizāci]a, papūdinājurns ar faktoloģisko un
etioloģisko mtorrnācllu atklājas Apollonija vēstūurnā par burvju zālēm, kuras
Mēdejas\ iedod .Jāsonam, lai vinš spētu pretoties vēršu spēkam un ugunīm.
Apolloniļa poēmas burvju zāles ir izgatavotas no auga, ko sauc par Prometeja
ziedu. Tas izaudzis Kaukāza kalnos no Prometeja asinīm, kas izpilējušas uz
zemes, kad vinu plosiia ērglis 14.

Pirms Apollonija vienīgais zinārnais autors, kas šādas zāles pieminējis, ir
Pindars, bet viņa priekšstati ir loti nekonkreti15. Pēc Apollonija burvju zāles
pieminētas vairāku autoru darbos, tiesa, ari loti nekonkrētā forma 16. Spilgto
Apollonija epizodi ir pārņērnis Valürijs Flaks 17.

Loti iespējams, ka priekšstats par burvju zalern, kas izgatavotas no Prometeja
zieda, ir Apollonija jaunievedums, lai gan iespējams, ka to pierninējis jau Sotokls.18

c) Zelta aunādas iegūšana

Argonautu brauciena pec zelta aunādas pedēiais un qrütakais pārbaudūurns ir
pašas aunādas iegūšana. l.rteratē.a ar šo mita epizodi notikušas izrnamas, kuram
raksturīqa pakāpeniska konkretizācija un racionālistisks fantastiska mitoloqiska
oersonāža - pūka nozīmes skaidrojums.

Zelta aunādas iegūšanas epizode mita uteraraja apstrade notikušas izrnainas
izvirza vairākas problemas:

1) .Jasona uzvara par pūķi (pOķa nonāvēšana vai .errudzmāšanaj: šis uzvaras
'Dma un nozirne aunādas iegūšana,

2) Medejas loma aunādas iegūšana.
1. Senākais avots, kur plerninēts .Jāsona varoņdarbs, ir "Naupaktas eposs" ~.

limigi, ka šeit autors atkārtoti piemin varoņdarbu, un vienmēr tas ir vienskaitll. Ka
papildus intorrnāclja svarīqs ir takts, ka Mēdeja, bēqot lidz arqonautiern, iznes
&loadu no Aiēta rnāias". Kas ir .Jāsona J.. JA ov , par to saqlabājušos fragmentos
'~ekas nav rninēts. Ja saudzina ar citiem ,~HJtoriem, ir redzams, ka .iāsona
\'aroņdarbi nosacīti iedalas divas grupas - v€~ršu iejūgšana, lauka uzaršana, cīņa
dr rnitžtem un uzvr.?rapar pQķL Tadel liekas !oģiski secināt, ka "Naupaktas eposa"
,')utors ar vardu ci nJ A 0 v \t'ienskamrapzlmē .Jāsona uzvaru par pūki Niecjgie
'Naupaktas eposa" fragmenhnelauj izoarlt konkrētākus secinajurnus ne par
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.!üsona varoņdarba būtiou, ne ari Ga ta ir clņa ar pūķi) par to, kāda ir ši briesrnoņa
saistiba ar aunādu.

Pirmais zlnārnais autors, kas skaidri pier-nin, ka .Jāsons nonāvē pūķi, ir Fereklds-'.
ka ši atsauce uz Ferekldu ir shoūios, nevar skaidri saprast, vai Ferekīdam cina ar

;YJķi bijusi viens no Aiēta uzdevumiem .Jāsonarn un vai ta ir saistlta ar aunādas
,ügūšanu.

Hērodora priekšstati par pūķi ir raclonālistlskl pamatoti - vinarn pūķis ir
:junadas sarqs." Izpildot Aiēta uzdevumu, .Iāsons pūķi nogalina un atnes aunādu,

Udzīgi tas ir Apollonijam. vina poērnā Mēde]a ar .Jāsonu dodas uz Areja birzi,
xur milzu ozolā atrodas zelta aunāda, kuru apsarqā pūķis. Mēdeja piesauc miega
dievu Hipnu un ar burvju zālēs sarnērcētu zariņu pārvelk pūka aclm. Pūkis aizmieg,
bet .Jasons paņem aunādu.

Pec Apollonija velakaja literatürā pūkis tiek nepārprotarni saistrts ar aunādu.
Nostiprinās uzskats, ka pūķis, kuru jāpieveic, lai iegūtu aunādu, ir tas sargs (tas ir
pateikts skaidri5 vai saprotams pec kontekstaē).

l.iteratūrā sastopami divi mita varianti par to, ka pūķis tiek uzvarēts.
Mazāk izplatīts ir rnotīvs par pūka noqalināšanu 7.
Antimahs ir pirmais zināmais autors, kas vēsta, ka Mēdeja PUĶI ar zalērn

iemidzinajusi, lai varētu notaupīt aunēcu", To pārnern Apolloniļs'ē, un pec vina šis
variants kļūst dominēiošais.U'

II. Ja, vēstot par zelta aunādas ieqūšanu, Apollonijs faktu izklāsta zinā seko
literatūra nostiprinatai trarncijai, tad dzejnieka novatorisms izpaužas, attēlojot
Mēdejas pahdzību .Jāsonarn un vinas lomu ši varondarba veikšana.

l.iteratūrā pirms Apollonija Mēdejas ndzdaüba .Jasona varoņdarbu veikšana ir
pieminēta maz un ta ir ierobežota. Ši Iīdzdal!ba ietver aunādas aiznešanu no Aiēta
majas ("Naupaktas eposs"!") vai burvju zāļu iedošanu .Jāsonarn (Pindars 12.
Sofokls 13). Šajā ziņā vienīgais iznērnurns ir Eiripīds - viņam Medeja pašroclqi
nogalina pūķi, kas sarga zelta aunādu 14.) r

Apollonija poērnā Mēdeias palīdzība ir tik nozlrnīqa. ka .lasons bez tas nespētu
grūtos uzdevumus veikt Mēdeias palīdzTba izpaužas:

-----Medeja iedod .Jāsonarn burvju zāles un izskaidro, ka cinlties ar ver šiern un no
zemes izauoušaiiern milžiem,

-- Mēdeja kopa ar .Jāsonu dodas pec aunādas un.iemidzina pūķi.
Sahdzinājurnā ar Iiterāraiiern priekštečiem Apolloru]s ir izveidojis jaunu, reljefu

Medejas tēlu. Ta iemesis ir:
- dzejnieks izmanto tradicionālu rnitoločisku materiālu un izvērš siku mIta

ŗ:iansio Uz šis nianses fona veidojas oriqināls mīta papildinajurns.
~. iespejarns, ka Apolloniju retekrnejis Eiripīda Medejas tēls.
Velakie autori qalvenās llnijās pārnern šo Apollonija izstr ādāto mita

papl!dinajumu, kas uzsver Mēdejas ūozdalību .Iāsona varondarbos.">

Secinājurni

1, Apollonija"Argonautika" ndzas mitoioģiskajam rnateriālarn par argonautu
braucienu uz Kolhkh.1unatpaka! uz GrieJ{iju otru mitoloqiska rnateriala cikJu veido
~<u~hīdasnotikumi.

2, Apolionija poeffialzmantotais rnitoloqiskals materials parKo~hldas
nOUkumiem ietver: Medejas teju, .Jāsona varondarbu, zelta aunādas nolaupTšanu,

3. Medejas tēls ir plašJizmantots ApolloniIa Iiterāro pnekšqāieju dai\radē, h
zinami vairāki autori, kas aprakstllušl Mēde,itl saistlbā ar notikumiem, kas aktuali
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Apollonijam - uz Kolhīdas un argonautu atpakaļceļa notikumu fona ("Naupaktas
eposs", Antimahs, Sofokls, Ferekīds, Herodors, Tlrnonākss. Tirnejs, Pindars).

4. Apollonija papildinājumi rnītarn par argonautu piedzīvojumiem Kolhīdā saistās
galvenokārt ar Mēdeias 'tēlu, Dzejnieks no saviem pnekšqājēiiem pārņem Ko!hidas
Mēdejas mita taktoločisko rnateriālu, uz kura bazes pārveido mita varoni par
nriQinā!u, dramatisku, dzejas darba mākslinieciskajām prasībām atbilstošu telu.
ZImīgl, ka visu Kolhidas notikumu centrā Apollonijs izvirza Medeju.

6. Jāsona varoņdarbu un zelta aunādas iegūšanas atveidojumā Apollonijs faktu
.zklāsta zinā seko titerārai tradicijai (Hērodors, Pindars, Ferekīds, Sofokls,
Antimahs, "Naupaktas eposs"). Viņa oriģinalitāte izpaužas, paildinot mita faktus.

- ar psiholoqlsko motivāciju (Aiēts grib pazudināt argonautus, jo nepareizi
izprot pareģojumu uzrnanīties no saviem pēctečiem un baidās zaudēt varu,

- ar reālijām, tādējādi piesātinot mitu ar cilvēciskiem un ikdienišķiem
elementiem (Jāsona clņa, Mēdejas burvju zales).

6. Vēlākie autori, vēstot par Kolhīdas notikumiem vai atsaucoties uz tiern, pamatā
seko Apollonija iedibinātajai mita redakcijai, centrā izvirzot Mēdejas tēlu un
psiholoqiski rnotivējot viņas Iīdzdalibu Jāsona varoņdarbos un aunādas
iegūšanā 16).
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NOBEIGUMS

Secinājumi

Apollcnha poērnas "Arqonautika" rnitoloqiska materiāla anaüze saistrba un
salidzinājurna ar tiem viņa üterārajiern priekšqāiēiiern un laikabiedriem, kas
izmantojuši argonautu mita motivus, rada, ka dažadu žanru (eposs, lirika, drāma,
proza) dažadu laikmetu (V111-111gs. p, m. e.) autoru daiļradē rnlts par argonautiem
izmantots loti plaši.

Apollonija literāro priekšgājēju, ka ari laikabiedru darbi argonautu mita
mitoloģiskā materiāla izlietojuma ziņā ir atšklriql.

Šis atšķirlbas parādās gan starp žanriem, gan hronoloqiskā aspektā.
Arhaiskajā eposa rnīts par argonautiem ir:
- patstāvīga vērtība un veido galveno sižetisko Iīniju,
- izmantots atsevišķu atsauču veida.
Mita funkciju eposa nosaka eposa veids. Secjgs mita vai tā atsevišķu epizožu

izklāsts ir sastopams varoneposā ("Naupaktas eposs" VIIINII gs. p. m. ē.,
Epimenida "Argonautika" VilNI gs.) vai mitotočisk: vēsturiskajā eposa (Eimela
"Korlntas vēsture" VIIINII gs.) Atsauces uz atsevišķiem mita faktiem un varoniern
sastopamas genealoģiskaja eposa (Hesioda "Teogonija", "Katalogs" VIII gs.,
Kinetona "Eposa" VilNI gs.) vai Hornēra eposos kā paralēles ar tur pierninetajiem
mitoloqiskaiiern varoņiern vai notikumiem.

Lirika arqonautu mita tunkcionalais pielietojums ir atšķirigs. Lai gan dzejas
darba kodols ir rnīts, rnitoloqiskals rnateriāls atbilstoši autora iecerei tiek izmantots
traqrnentāri, lai izgaismotu autora domu (Pindars VI/V gs., Antimahs IV qs.,
Kallimahs IV/III gs., Teokrīts III gs.).

Līdzīgs stāvoklis ir ar drārnu V-IV gs. p. m. ē. Niecigie fragmenti, bet qalvenokārt
lielais ztnārnais drārnu nosaukumu skaits liecina, ka autori izvētējušies ipaš:
notikumiem bagātas un saspringtas arqonautu mita epizodes (l__emnas notikumi) un
spēciqus varenus (Medeja, Fmejs), To pierada ari vieruqa saolabajusies tragedija
ar arqonautu mita tematiku - Eiripida "Mēdeja".

Proza argonautu rnrts qalvenokārt izmantots ka:
- plašs (Ferekids V gs.) vai autora iecerei atbilstošs atsevišku epizožu

parstāstijums rnitotoqiskās vēstures (galvenokārt lokālvēstures) izklāsta ietvaros
iHellaniks V gs. p. m. 8., Hērodors V gs. p. rn. e., Herodots V gs. p. m. 13" Kizikas,
y(ŗenes lokātvēsturnieki (Vi-III gs. p. m. 8.), Tirnē]s IV/III gs. p. rn. ē. Tirnonākss,
Timagets IV gs. p. rn. e,),

"- genealogiju izklāstos (AkOsilājs VI gs. p. m. 13., Hellāruks).
Katra literatūras žanra ir autori, par kuriem ir zinams tikai tas, ka vini pievērsušies

argonautu rnītam. Ziņas par šo autoru darbiem sniedz tikai dažas isas piezirnes
sholijos, kas nnlauj spriest par mita ~::jnkcjonalo izlietojumu dota autora daūradē.

Argonautu mita funkciiu izpēte ApoHonija literāro priHkšgajeju un laikabieüru
ddrbos liecina, ka arqonautu mita otašākais izklāsts ir bijis sastopams arhaiskajā
eposa (VII-VI qs.),

Lirikai, drāmai un prozai rakstunqs, ka:
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- autors pievēršas atsevišķām mita epizodēm,
-----šo epizožu izvēle un tunkcionālais izmantojums atbilst autora titerārajai

iccerei un domas ilustrācijai.
Apollonija pasaules skatījums un dzlves uztvere, kuru caurstrāvo rnitoločiskās

vestures diženuma apzināšanās, nosaka dzejnieka literāro orientāciju uz Homēru
:.in pievēršanos noteikta veida literarajarn žanram un noteiktam mitoloģiskam
materiālarn:

- Apollonija orientācija uz Homēru liek dzejniekam izvēlēties rnitoločisku
!nateriālu, kura atainoti notikumi, kas hronoločiski tuvi Homēra aprakstTtajiem un
kuru arhaiskurnu pierada atsauces uz tiem Homēra eposos,

- vienTgais literārais žanrs, kur rnlts tiek izklāstīts secīgi plašā diapazona ITdzlgi
Homēram, ir varoneposs.

No Homēra dzejnieks pārnern:
- varoņeposa žanru,
- tradicionālu rnateriālu,
- atsevišķus mitoloģiskus tēlus un priekšstatus.
Mitologiskais materials, ko Apotlonüs ir izmantojis sava poērnā, pamatos ir divu

veidu:
1) rnitotoqiskais materials, kas atsooquļots literārajā tradīcijā pirms Apouonüa,
2) rnitoloqiskais materials, kas literatūra pirms Apollonija neparādās,
Atšķirība starp šo divu veidu mitoloģisko materiālu qalvenokārt skar Apollonija

poēmas māksliniecisko pusi. Tur, kur Apollonijarn ir pieejams konkrēts jau
lzstrādāts faktoloģiskais mita materials, dzejnieks lielāku uzmanību pievērš tā
makslinfeciskai apstradei. Šis epizodes veido poērnā atsevišķus epīlijus ar savu
:ekšējo struktūru (notikumi l.ernnā, Kizikā, Lībijā, Hila pazušana, Arnika un
Polideika divcina). Tas epizodes, kuru atainojums dzejnieks nevar balstlties uz
Yf-:rāro tradiciju vai ari tā ir nenoteikta, Apollonija poērnā parādās kā sauss, iekšē]
nesaistīts mitoloģisko faktu uzskaitūurns.

Attieciba uz mitoloqiska materiala atspoquļojurnu un funkcionālo izmantojumu
Apollonija poērnā iezimējas vairākas likumsakarības, kas liecina par mita noteiktu
funkciju Apollonija poērnā. Mīts dzejniekam ir pamatmateriāls, kuru autors apzināti
izmanto, lai istenotu savu ieceri:

1) parādlt argonautu braucienu ka reāli eksistējošu epizodi no Grieķijas
~;~avenaspaqātnes. visas Grieķijas varondarbu, kas projicējas vēlākos gadsimtos.
Saja nolūka autors galveno vērību pievērš argonautu brauciena hronoločiskai un
üeogrāfiskai konkretizācijai,

2) atklāt sava laika aktuālus notikumus un idejiskās tendences ar rnitoloqiskā
t!)ateriāla palidzibu,

3) atbilstoši heüērusrna titeratüras raksturam tēlot literāra darba personāžus
imitologiskus varenus da!ej! dievus) ka ikdienišķus cilvēkus, kuru ricību nosaka
!t\dividualā rlcības motivacija.

1. Apo!lonija pOf.'rna arqonautu mita rnitoločiskais fons iegūst vēsturiskas
~~2Imes.Šo procesu nosaka fakts, ka Apo!lonijs uztver un atspoquļo rnltoloqiskos
t~t)tikumljs kā slavas pdnu, apbr1"nasvērtu un diženu periodu Grieķijas vēsturē.

"Arqonautikā" m1toiogiskie notikumi tiek parāditi ka vēsturiski patiesi un
''itOnoIOģlski konkret., Tie t!sinas vienu cilveka paaudzi pirms Trojas kara. Šo
\"3sturiskās patiesibas iin k(>nkn3UbasizjOtu autors panāk vairākos veidos:

ar ģenealogiskiernizkH~st:ern:
~- Apollonija varonu \\at8:oga ir ~etverti vairāki argonauti, kas rnitos paz.starni ka

"'-ŗajas kara varone .
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2) apdzledot notikumus, kas hronoloģiski ir sastatārni ar Trejas karu vai citiem
vēsturiskiem notikumiem:

- Apollonijs vēsta par Jāsona un Lemnas valdnieces Hipsipiles rrulesnbu, bet
Vir,ludēls Einējs minēts "lliadā" Trejas kara sakara,

- Apollonijs oārņern no Homēra kuģa "Argo" izbraukšanu atpakaļceļā no
Kolhīdas cauri Klīstošajārn klintīm, kura notikusi pirms "Odisejā" pieminētajiem
notikumiem,

- lpašu vēsturiskās realitātes sajūtu rada mitoloģiskā materiāla sasaiste ar
vēstures faktiem - grieķu kolonizācijas rnēčinājurniem Kirēne pirmsdoriešu
perioda un lsteno kolonizāciiu no Tēras salas VII gs.,

- relativo argonautu brauciena hronoločiju precizē nakotnes perspektivas
veida paredzama Melnas jūras dienvidu piekrastes pilsētu Kijas un Hēraklejas
dibināšana, kas reāli notika VII gs.

Mitoločiskā rnateriāla tuvināšanās realitātei Apollonija posma izpaužas caur
ģeografisko konkretizāciju. Ši konkretizācija skar argonautu ceļoiurna maršrutu un
Kolhīdas lokalizāci]u.

Argonautu ceļš uz Kolhīdu literārajā tradrciiā aprakstīts sarnērā vienveidlqi.
Apollonijs no tradīcijas neatkāpjas, bet sava posma, piesātinot argonautu
brauciena aprakstu ar atsaucērn uz eksistējošārn geogrāfiskam lokalitātēm, pan ak
realitātes iespaidu. Dzejnieks piemin Lemnas salu, Kiziku, Bitīniju un tur atrodošās
upes, Sinopi u, c.

Attēlojot argonautu rnajupceļu no Kolhīdas, Apollonijs, tiekdamies pēc
maksirnālas ģeogrāfiskas precizitātes, apstrādājis rnltoloģisko rnaterialu daudz
patstāvīqāk:

- dzejnieks pārnern no Hornēra uzskatu, ka argonautu rnāiupcelš neatkārto
celLJuz Kolhidu,

- Apollonijs sag laba iepnekšēiā literatūra izstrādātos spilqtākos argonautu
mājupce]a momentus - ierašanos Kirēnē un argonautu gājienu pari tuksnesim ar
kugi "Argo" - Apollonijs papildina argonautu rnājupceļu ar jaunāku rnitoloqisku
materiālu, kas atspoquļo kiejojumus rietumu virziena.

Mitoloqiskais rnateriāls par argonautu braucienu uz rietumiem balstās uz
Apollonija laikā pieejamo geogrāfisko intormācūu. Lai gan atsevišķās deta!as ŠiS

maršruts atbilst geografiskai reatitttei. vairāk ir fantastisku un reāli neiespējarnu
momentu. Tas liecina, ka Apollonija dzlves laika priekšstati par Eiropas centrālo un
rietumu dalu bijuši visai nekonkrēti.

Mitoloģiskā rnateriala konkrettzacija attiecas ari uz Kolhidas atrašanas vietu.
Kādreiz nekonkrētā fantastiska zeme austrumos Apollonija poērnā ir stingri
ioentrūcēta ar Kolhīdu Ponta austrumos Fasīdas upes krasta.

Ģeoqratiskas konkretrzacuas nolūkos Apollonijs plaši izmanto daudzveidiqu
etio!ogisku rnateriālu. Parnatūnijās tas ir divejads:

1) Apollonijs izmanto aqrako autoru darbos sastopamas etioloqiskos rnītus, kwt
._- saistrti ar geogrāfisko tokantāšu nosaukumu rašanās skaidrojumu (Strotadu

::::aiu, Drepanes salas, Argo iīča nosaukuma rašanās),
~ pamato ternpļu uzcelšanu un kultu rašanos (Dindimijas templis, Tiruadas

'>alas altaris):
2) Apollonija jaunievedums ir tāda paša veida eüoloqisko mitu izmantojums,

v('lirāk uzrnarnbas pievēršot kulta mitu skaidrojumam:
~ ternp]u, aitāru, kultu izcelsme {Propontīdā - templis Apollonam, kas apsarga

:tkāpšanu krastā, templis .Jāsona aizstāvei Atēnai, altāris Oind.rmja], Kizika nāves
q8dadienas kults, Hiia meklēšanas kults, Pontā. - Vienprātibas templis Rīta
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Apollona salā, Krētā - templis Atēnai Minoidai, Egīnas salā - rituālas ūdens
nešanas sacensibas),

- ģeogrāfisko nosaukumu rašanās skaidrojums (Jāsona avots, Svētā klints
Kizikā, Anatas sala Egejas jūrā, Rita Apo!lona sala Pontā, Kallihoras upe Panta
piekrastē) .

2. Apo!lonijs ir veidojis savu poērnu kā rnāksliniecisku pamatojumu Ptolemeja II
laika t:ģiptes ideologiskajām tendencēm. To parāca īpašā veidā pasniegts
rnitologiskais rnateriāls, kas ilustrē domas, ka:

- t:ģipte ir Grieķjjas, lpaši Atēnu, agrākās varen1bas mantiniece,
- ši iemesla dē] t:giptes pretenzijas uz Kirēnes rajonu ir likumīgas un

pamatotas,
- dievu panteona lpaši izce/as Apo!lons, kura kultam Apollonija dzives laikā,

kad tgipte tiecās nostiprināties Egejas jūras baseinā un Balkānos, bija sevišķa
nozirne.

3. Pēc savas darļraoes idejiskās ievirzes būdams tsts hellēnisma laikmeta
dzejnieks, Apollonijs apzināti izmanto mitoloģisko materiālu atbilstoši sava laika
literatūras tendencēm:

- Apollonijs pievēršas hellēnisma titeratūrā plaši izrnantotajai rnuestlbas
tematikai (Mēdeja 3. dziedājumā). Zīmigi, ka autors ir pratis pārtiecinoši atklāt
mdivloa iekšējās atttstības un persorubas veioošanās pslholočlsko pamatojumu,

- Apollonijs ietver savā poērnā hei!ēnisma literatūrā iecienito viegli
humoristisku sadzlves ainu (Hēras un Atēnas ierašanās pie Afrodītes, tikšanās ar
Erotu). Zfmigi, ka dzejnieks par šis ainas vareniem ir izvē!ējies dievus, kuri šajā
konteksta ir pilnībā ieguvuši ikdienišķu cilvēku vaibstus.

Apollonijs ir spilgta un talantīqa persornba hellēnisma literatūrā. Viņa poēmas
"Arqonautika" mitoločiskā materiāla anaūze lauj šo darbu uzskatīt vienlaikus par
hellēnisma literatūrā pastāvošo tendenču kvintesenci un ari par hellēnisma
literatūras orlontācijai rnazāk atbilstošu darbu. .

1. Apollonija poērnā mita izmantojumā iezīmējas hkurnsakanbas, kas raksturīqas
hellēnisma literatūrai:

- tictoa rnttam ir zudusi, rnlts ir atdalljies no kulta un rituāla sfēras un
transformējies par metaforu,

- autors mita sižetu uztver kā materiālu savu ieceru atklāsrnei: autors mitu
apzināti pārstrādā atbilstoši savārn interesērn un rnākslinieciskai ievlrzei,

- uz mita materlāla fona parādās jaunas tērnas, rnotrvi, tēli. Literārā darbā liela
nozTme tiek pievērsta sadzlvei un personibai,

- autors izmanto maz pazīstarnus mītus (sevišķi etloločiskos) vai pievēršas
"rnltoločiskat jaunrade:".

2. Apollonija poēmā mita .zmantojurnā ir saskatārna tendence, kas mazāk
raksturīqa hellēnisma literatūrai - orientācija uz pagātni. No pagātnes nāk
Apoūonüa paraugs Hornērs, ar kuru dzejnieks uzsāk dzejisku sacenslbu, pagātnē
sakņojas Apollonija izraudzltais varoņeposa žanrs. Savu poēmu autors veido,
pamatojoties uz arhaisku mitu. Ar šiem lidzekliem Apollonijs mēģina atdzivināt
aizejošo rnitoloģisko pasaules uztveri un tuvināt to lasītājiem.
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54. Apollonius Rhodius. op. cit. IV 995 ff
55. ibid. !V 1217 ff
56. Timalus fr. 7 (Schota Apolionii Rhodii IV 1217)
57. Apollodorus.op. cit. I 9, 25; Hyginus. op. cit. 23; Orpheus. op. cit. 1298 ff
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IV-4.a

1. Homerus. Odyssea X 139 ff, tāpat Higina fabulu ievadā. Apollodoram Kirke ir
Aiēta meita (1 9, 1, 16)

2. Hesiodus. Theogonia 956 ff; Eumelus fr. 2; Naupactica fr. 4 (Scholia Apollonii
Rhodii III 242); Epimenides (ibid. Iii 242); Pindarus. Pythica iV 214 ff, 223 ff;
Sophocles fr. 317; iespējams Pherecydes fr. 71 (Scholia Apollonii Rhodii li!
411); Herodorus fr. 51 (ibid. 1)1 594); Timonax fr. 2, 3 (jb/d. IV 1217); Il! 1236)

3. Apollonius Rhodius. op. cit. III 309
4. ibid. IV 591
5. ibid. Iii 310 ff
6. ibid. III 243; 269
7. ibid. III 247 ff
8. ibid. II 1147 ff
9. ibid. III 241 ff
10. Mimnermus fr. 11; Herodotus.op. cit. I 1; VII 193, 197; Apolloruus Rhodius.op

cit. III 417 ff
11. Apollonius Rhodius.op. cit. II 399, 403 ff; 1094
12. Naupactica fr. 7, 8 (Scholia Apollonii Rhodii IV 59, 86)
13. Antimachus fr. 10, 11 (ibid. IV 156, 1153)
14. Sophocles fr. 315, 316
15. Pherecydes fr. 73 (Scho!ia Apollonii Rhodii IV 223, 228)
16. Herodorus fr. 54 (ibid. IV 86)
17. Tirnonax fr. 2, 3 (ibid. IV 1217)
18. Pindarus. Pythica IV
19. Sophocies fr. 503
20. Tirnaius fr. 7, 8 (Scholia Apollonii Rhodii IV 1217, 1153)
21. Sophocles fr. 491, 492
22. Euripldes. Tragicorum Graecorum Fragmenta. p. 550-551
23. Eumelus fr. 3 (Pausanias.op. cit. II 3, 10)
24. Simonides ir. 204 (Argumentum Euripidis Medea )
25. Euripides. Medea.
26. Euripides. Aegeus (Scholia A Iliados XI 740)
27. Hesiodus. Theogonia 965 ff
28. Cinaetho fr. 2 (Pausanias. op. cit. II 3, 9)
29. Sophocles fr. 316
30. Homerus. Odyssea Xli 72
31. Apollonius Rhodius. op. cit. III 66 ff
32. ibid. I 551, 721, 18
33. Hornerus, Odyssea VH! 266 ff
34. Homerus. IIias. XIV 170 ff
35. ibid. IV 104 ff
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IV-4.b

1. Apollonius Rhodius. op. cit. !II 594 ff
2. ibid. II! 372 ff
3. ibid. III 594 ff
4. Diodorus. op. cit. IV 47, 6
5. Hyginus. op. cit. 22
6. Valerius Flaccus.op. cit. V 231 ff
7. Pindarus. Pythica IV 225 ff
8. Pherecydes fr. 71, 72 (Scholia Apoltorui Rhodii II 411; !V 156)
9. Sophocles fr. 312
10. Scholia Apollonii Rhodii III 409
11, Apollonius Rhodius. op. cit. III 228 tt, 409 ff
12. ibid. III 412 ff
13. ibid. III 1280 ff
14. ibid. III 851 ff
15. Pindarus. Pythica IV 221 ff
16. Horatius. Epodi III 9 ff; Ovidius. Heroides XII 97; Metamorphoses VII 98 ff;

Apollodorus op. cit. I 9, 23
17. Valerius Flaccus. op. cit. VII 356 ff
18. Sophocles fr. 316
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IV-4.c

1. Naupactica fr. 6 (Scholia Apollonii Rhodii III 523); fr. 7, 8 (ibid. IV 59, 86)
2. Naupactica fr. 9 (ibid. IV 87)
3. Pherecydes fr. 72 (ibid. IV 156)
4. Herodorus fr. 53 (ibid. IV 87)
5. Euripides. Medea 408 ff; Apollodorus.op. cit. I 9, 23, 11; Ovidius. Heroides. XII

49, 107; Metamorphoses VII 149; Valerius Flaccus. op. cit. VIII 75; Ortiskajā
Arqonautikā adu apsargā pūķis un Hekate aiz burvju vārtiern 887 ff.

6. Antimachus fr. 10 (Scholia Apollonii Rhodii IV 156); Hyginus. op. cit. 22;
Seneca. Medea 569 ff

7. Pherecydes fr. 72 (Scholia Apollonii Rhodii IV 156); Herodorus fr. 53 (ibid. IV
87); Eiripīda "Mēdejā" (480 ff) Mēdeja pati nogalina pūki

8. Antimachus fr. 10 (Scholia Apolionii Rhodii IV 156)
9. Apollonius Rhodius.op. cit. IV 123 ff
10. Apollodorus.op. cit. I 9, 23, 11; Hyginus. op. cit. 22; Ovidius. Metamorphoses

VII 149 ff; Heroides XII 49, 107; Seneca. Medea 569 ff. Nedaudz savādāk ir
Valērijam Flakam (VIII 68 ff; - Mēdeja sauc paūqā miega dievu; Orfiskajā
Argonautikā (934 ff) Mēdeja un Orfejs piesauc dievus, un Oriejs pūki
iemidzina.

11. Naupactica fr. 7, 8 (Scholia Apollonii Rhodii IV 59, IV 86)
12. Pindanrs. Pythica IV 215 ff
13. Euripides. Medea 480 ff
15. Apollodorus.op. cit. I 9, 23; Hyqinus.op. cit. 22; Valerius Flaccus.op. cit. VII,

Viii; Orpheus. op. cit. 887 ff; Seneca. Medea 569 ff
16. Apollodorus. op. cit. I 9, 16 ff; Orpheus. op. cit. 760 ft: Hyoinus.op. cit. 22;

Valerius Flaccus. op. cit. V 177 ff; Seneca. Medea 569 ff; Ovidius. Heroides XII,
Metamorphoses VII
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