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ТАЈНИ ВРТ

O ГЕ РИ О НИ ДИ
Тра ди ци ја

Нај ра ни је из ла га ње ле ген де о Ге ри о ну на ла зи се у Хе си о до вој Те о го ни ји (287–94):

Χρυσάωρ δ᾽ ἔτε κεν τρικέφαλον Γηρυονῆα
μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.
Τὸν μὲν ἄῤ  ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη
βουσὶ παῤ  εἰλιπόδε σσι περιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ
ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασ εν εὐρυμετώπους
Τίρυνθ᾽ εἰς ἱερὴν διαβὰς πόρον Ὠκεανοῖο
Ὄρθον τε κτείνας καὶ βουκόλον Εὐρυτίωνα
στ αθμῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.

Ге ри о на, си на Хри са о ро вог и Оке а ни де Ка ли ро је, убио је Хе ра кле оти ма ју ћи му 
ста до го ве да, на остр ву Ери те ји пре ко Оке а на. Орт и па стир Еу ри ти он та ко ђе су уби-
је ни; Хе ра кле је по том ста до од вео у Ти ринт. Овај при каз чи ни „прег нант ни са же так 
при че ко ја је си гур но би ла раз ра ђе ни ја у усме ној тра ди ци ји“; осно ва на ра ти ва ве ро-
ват но је ин до е вроп ска.1 У сво јим нај ра ни јим об ли ци ма по ве за на је с од ла ском ју на ка 
у до њи свет ка ко би са вла дао де мо на смр ти и отео му ње гов плен.2 Бли ско и сточ не 
па ра ле ле та ко ђе су узи ма не у об зир у тра га њу за при чом.3 Уоп ште узев, са ма от ми ца 
ста да би ла је древ ни то пос пе сме.4

1 Bri ze (1990) 82. Упор. раз ли чи те при по ве сти у ин диј ској књи жев но сти: бог Ин дра по бе ђу је зма ја 
Вр тру и осло ба ђа узап ће не во де ко је се по ре де са го ве ди ма за тво ре ним у шта ли; Три та Ап тја, лик 
по ве зан са Ин дром, уби ја тро гла вог зма ја Ви ви са ру пу и пу шта ње го ва го ве да, док Ин дра од се ца 
ње го ве три гла ве и од во ди го ве да сво јој ку ћи; Ин дри на го ве да оти ма ју де мо ни и са кри ва ју у во-
де ни ток ко ји окру жу је свет све док их Ин дра не по вра ти. Да ље ви де ти Wat kins (1995) 466–8, Da-
vi es (2006) 118–19, West (2007а) 260–2 (по след њи са при мар ним ре фе рен ца ма и би бли о гра фи јом.
2 Ви де ти Her ter (1954), Bur kert (1977), (1979) 83–, Nis bet и Hub bard о Хо ра ци је вим Car mi na 2.14.8, 
Da vi es (1988б), с ра ни јом ли те ра ту ром.
3 Ви де ти Gan gu tia Eli ce gui (1998), којa по ре ди Ни нур тин су срет са чу до ви штем Аса ку ом.
4 Упор. ир ску еп ску пе сму The Cat tle-raid of Cu a ilg ne, и (о та мил ској по е зи ји) Ка и лаш-апа ти (1968) 
277, s.v. „кра ђа сто ке“. За оти ма ње го ве да (или дру гих жи во ти ња) као узро ка су ко ба у грч кој књи-
жев но сти упор. Хом. Ил. 11.671–2 νεῖκος ἐτύχθηη ἀμφί βοηλασίηι, 18.520–40, 20.89–92, Од. 11.398–403, 
15.383–8, Хес. Де ла 163 μαρναμένους μήλων ἕνεκ’ Οἱδιπόδαο, (Хес.) фр. 204.44–51, М–W, Ки при ја, арг. 
3 GEF, [Хес.] Scut. 12 χωσάμενος περί βουσί, Eleg. Adesp. фр. 62.9 IEG (од Ар хи ло ха: He nry (1998)) 
ἀντιπάλων βουσίν ἐσ, Пинд. Оде 10.60 ἀμφί βουσίν πως χολωθείς, И. 6.31–5, фрр. 169а.1–8 (код Lloyd-
Jo nes (1972) 55–6 = (1990а) 164). Да ље ви де ти Da vi es (1988б) 289 у n.70 (2005) 154–5, (2006) 119 n.79, 
125–6, West (2007а) 451–2, McI ner ney (2010) 97–102.
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Кра ће из ла га ње при кра ју Хе си о до ве по е ме, до да то ве ро ват но у ше стом ве ку, не 
оби лу је де та љи ма.5 Дру га књи жев на вер зи ја при па да Пи сан дру са Ро до са, ко ји мит 
укљу чу је у свој еп Хе ра кле ја. Је дан је ди ни фраг мент са др жи ње го во пр во по ве зи ва ње 
са Хе ли је вим пе ха ром.6

Мит је при ка зан у ар хај ској умет но сти ши ром грч ког све та.7 Нај ста ри ји при мер, 
ве ро ват но из сре ди не сед мог ве ка, при ка зу је Хе ра кла ка ко на те же свој лук на Ге ри о на 
ко ји има три те ла, че ти ри но ге и но си че ти ри шти та; иза Ге ри о на на ла зе се жи во ти ње, 
ве ро ват но го ве да.8 Не што ка сни је на ла зи мо де таљ ни ји при каз.9 Хе ра кле, но се ћи сво-
ју ла вљу ко жу, до хва та јед ну од Ге ри о но вих гла ва са ка ци гом и од се ца је ма чем; дру га 
гла ва за ба че на је уна траг, очи глед но по го ђе на стре лом; стре ле су за бо де не у Еу ри ти-
о на и дво гла вог пса (Ор та, по свој при ли ци), ко ји ле же по крај го ми ле. Оста ли при ка зи из 
сед мог ве ка пред ста вља ју са мог Ге ри о на, пре до ча ва ју ћи ње го во чу до ви шно об лич је 
на раз ли чи те на чи не.10

Две сли ке са чу ва не су из пр ве че твр ти не ше стог ве ка. Јед на по на вља пор трет који се 
на ла зи на обо ду шти та по ме ну тог го ре; дру га при ка зу је Ге ри о на као па сти ра ко ји во ди 
сво је ста до за ма ху ју ћи би чем.11 Не ко ли ко скулп ту ра са чу ва но је из овог раз до бља.12 Од 
от при ли ке 550. го ди не број ва за ко је при ка зу ју овај мит зна чај но се по ве ћа ва; њи хо ва 
глав на те ма, као на број ним ра ни јим пред ста ва ма, је сте бој из ме ђу Хе ра кла и Ге ри о на.13 
Основ на по став ка ове сце не под се ћа на рад прет ход них умет ни ка. Уме сто ка та ло шког 
опи са сва ке ва зе, под вла чи мо зна чај не до дат не де та ље. Нај пре, две ам фо ре из Хал ки де 

5 Хес. Те ог. (979–83).
6 Фр. 5 GEF. Су да Пи сан дра сме шта или „пре Хе си о да“ или у сре ди ну сед мог ве ка (GEF стр. 180). 
West твр ди да се Пи сан дро во пор тре ти са ње Хе ра кла са ла вљом ко жом, лу ком и то ја гом не за ти че 
у умет но сти пре от при ли ке 600. (ibid. cтр. 23), и оквир но усва ја тај да тум као ter mi nus post qu em. 
Али ми ће мо се уско ро сре сти са умет нич ким пред ста ва ма Хе ра кла са ла вљом ко жом ко ји ода-
пи ње стре ле, ко је да ти ра ју из от при ли ке 625–600; чак иа ко то за не ма ри мо, за што би смо прет по-
ста вља ли да су умет нич ки са др жа ји ве за ни за ову по ја ву прет хо ди ли књи жев ним?
7 Ви де ти Bar rett (1968) 6–10, М. Ro bert son (1969), Bri ze (1980), Muth (2008), 65–92. У сле де ћим на по-
ме на ма, &X зна чи „при мер &X код Bri ze (1980).“
8 Про то ко ринт ска пик си да из Фа ле ро на (&11); ви де ти Bri ze (1980) 118 n. 281.
9 Ре љеф на коњ ској груд ној пло чи, из са мо ског Хе ре и јо на, око 625–600 (&8); ви де ти Bri ze (1985).
10 Ре љеф од сло но ва че из са мо ског Хе ре и јо на, око 625–600 (&1): две но ге, три гла ве са ка ци га ма, 
три ко пља и шти та. Брон за на етрур ска скулп ту ра, око 625–600 (&5): две но ге, јед но те ло, три гла ве, 
две ру ке. Скулп ту ре од те ра ко те из Пир ге, крај сед мог ве ка (&2): три гла ве са ка ци га ма, три ру ке 
по диг ну те да ба це ко пља, те ла спо је на у по ја су. Фраг мент од те ра ко те из овог раз до бља из Ча та лар 
Те пеа, ко ји је об ја вио Loh mann (2007) 581, са сл. 10, при ка зу је две гла ве са ка ци га ма у не по сред ној 
бли зи ни; ово би мо гао би ти Ге ри он (та ко Loh mann), или пар хо пли та (та ко Gre a ves (2010) 153).
11 Сред ње ко ринт ски ки ликс из Пе ра хо ре (&12); пик си да од сло но ва че из Кју зи ја (&7). Ге ри о нов 
па стир је обич но Еу ри ти он, али тра ди ци ја о Ге ри о ну као сто ча ру од ра жа ва се у два по зни ја из во ра: 
(Ски лакс) Пе рипл. 26 ἐνταῦθα (сцил. ἐν Ἐρυθείαι) ὁ Γηρυόνης λέγεται ἥκειν, καί τούς βοῦς βουκολεῖν и ЕМ 
231.8–14 Ga is ford Γηρυών... παρά τό γηρύω, ὅ ἐστι φθέγγομαι... πρέπον ὄνομα βουκόλωι κρατκτικοί γάρ.
12 Скулп ту ра Ге ри о на од креч ња ка из Гол џи ја, око 600–550 (&2а); по сто је још две скулп ту ре са Ки-
пра из не што ка сни јег ше стог ве ка (&&3–4) 
13 Ви де ти Bri ze (1990) 74–8, 81–4 за глав ну збир ку. Су коб се та ко ђе ја вља на Кип се ло вом ков че гу, 
из от при ли ке 550 (&10).
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при ка зу ју Ге ри о на са кри ли ма и јед ним па ром но гу; јед на име ну је Ге ри о на на дор ском 
ди ја лек ту као ΓΑΡΥΟΝΕΣ (дру га ΓΕΡΥΟΝΕΣ, што је оче ки ва ни об лик за јон ског умет ни ка).14 
Дру го, Ате на сто ји по ред Хе ра кла на ве ли ком бро ју ва за, обич но на ле вој стра ни сли ке. 
Тре ће, не ко ли ко при ка за пред ста вља ју Ге ри о на у дру штву жен ске осо бе. Њу ве ро ват но 
тре ба иден ти фи ко ва ти као Ге ри о но ву мај ку Ка ли ро ју, по што је „ту жна мај ка“ ти пич на 
фи гу ра ар хај ске умет но сти.15 Че твр то, на јед ној ва зи по ја вљу је се Јо лај, сто је ћи по ред 
Ате не, а она са ма је иза Хе ра кла; на дру гој стра ни сто је не ко ли ко на о ру жа них љу ди 
ко ји очи глед но чу ва ју ста до док се Хе ра кле бо ри.16

Доц ни је у ше стом ве ку Ибик по ми ње ову при чу.17 У пе том ве ку об ра ђе на је у Па-
ни ја си до вом епу, ње го вој мо ну мен тал ној Хе ра кле ји, у Пин да ро вим лир ским пе сма ма, 
те у про зи Хе ка те је вој, Фе ре ки до вој и Хе ла ни ко вој.18 У сво јим Ге не а ло ги ја ма, Хе ка теј 
од ба цу је при чу ко ја сме шта Ге ри о на на Ери ти ју на да ле ком за па ду, и уме сто то га чи ни 
га кра љем обла сти око Ам бра ки је и Ам фи ло хи је у се вер ној Грч кој, мо жда под ути ца-
јем тра ди ци је да су го ве да у овој обла сти по том ство Ге ри о но вих жи во ти ња.19 У Хе ка-
те је вом Опи су зе мље, ме ђу тим, Хе ра кле се кре ће тра ди ци о нал ни јом мар шру том: за-
у ста вља се у за пад ној Си ци ли ји20, уби ја Со ло ја (епо ним ног вла да ра фе нич ког гра да 
Со ли), и оти ма му сто ку пре не го што га де вој ка по име ну Мо тја (дру ги епо ним) упу ти 
у то ка ко да је од ве де.21 Фе ре кид по ми ње то ка ко је Хе ра кле до био Хе ли јев злат ни 
пе хар и ње го во пу то ва ње пре ко Оке а на до Ери ти је. Хе ла ник опи су је Хе ра кло ву по-
тра гу, по свом по врат ку у Грч ку, за ју ни цом ко ја се одво ји ла од ста да и от пли ва ла до 
Си ци ли је док је он бо ра вио у Ита ли ји. Хе ро дот та ко ђе по ми ње при чу и опи су је Хе ра-
клов по вра так у Грч ку пре ко Ски ти је, у ко јој на кон су сре та са би ћем ко је је по ла же на 
по ла зми ја, по ста је пра о тац скит ског на ро да.22

Не ко ли ко ус пут них по ме на Ге ри о на са чу ва но је у атич кој дра ми.23 Чи ни се да ни-
јед на кла сич на тра ге ди ја са овом те мом ни је на пи са на; ово ни је из не на ђу ју ће, по што би 
би ло те шко укло пи ти је у тај жа нр. Ме ђу тим, дра ме о Ге ри о ну при пи су ју се ко мич ном 

14 Обе су од истог сли ка ра, око 540–530; јед на је из Чер ве те ри ја (&15), дру га из Вул чи (&16). Дор ско 
име Ге ри о но во на &16 на ла зи се у дру штву уо би ча је них јон ских име на дру гих ли ко ва. Да ље ви де-
ти Bar rett (1968) 6–8.
15 Bri ze (1990) 83. Дру га мо гућ ност, ним фа Ери те ја, ни је ве ро ват на, као што по ка зу је Bri ze: ло кал не 
ним фе не по ја вљу ју се у умет но сти пре пе тог ве ка.
16 Атич ка ку па са пот пи сом Еу фро ни је вим, из Вул чи, око 510 (Bri ze (1990) &2501); упор. Bar rett (1968) 
8–9. У оно ме што сле ди, &X зна чи „при мер X код Bri ze (1990)“.
17 Ибик, фр. С176.17–18 PMGF.
18 Пан. фр. 12 GEF; Пинд. фр. 169а6–8 С–М; Хе кат. фр. 26 EGM и FGr Hist IF 76–7; Фе рек. фр. 18аб EGM; 
Хе лан. фрр. 110–11.
19 Та ко McI ner ney (2010) 104 са 266 n. 19
20 О Хе ра кло вом по врат ку са ста дом пре ко Си ци ли је ви де ти Ve ro ne se (2010).
21 Ни је ја сно ко ји од Хе ка те је вих на ра ти ва до ла зи нај пре; ви де ти Ber tel li (2001) 86 n. 58. 
22 Хе род. 4.8–10. Hin ge (2004) 307–10 ука зу је на то да фра за Γηρυόνεω βοῦς има ва ри јан ту Γηρυόναο 
βόας у јед ном ру ко пи су, те би ње на мор фо ло ги ја мо жда мо гла ука за ти на то да је Хе ро дот по зна-
вао при чу по сред ством Сте си хо ра. Чи та ње је нео бич но, али са мо не ће по др жа ти ар гу мент ко ји 
Hin ge по ку ша ва да из гра ди на ње му, а Γη- се не укла па у хи по те зу (оче ки ва ли би смо Γα-).
23 Есх. Агам. 870, фр. 74 TrGF (лир ски на ра тив из Хе ра кли да), Арист. Ахарн. 1082, Еур. Хер. 419–24. 
Pe ar son сма тра да је Ге ри он био ју нак Со фо кло вих Ибе ри ја ца (ње го во из да ње фраг ме на та, I 197).
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пе сни ку Ефи пу из че твр тог ве ка и тра ги ча ру из тре ћег ве ка Ни ко ма ху из Алек сан дри је; 
а, пре ма Ди о до ру, „Ге ри он са три те ла“ био је ти пич ни пред став ник (за јед но са кен та-
у ри ма) чу до ви шта ко ја су се по ја вљи ва ла у по зо ри шту.24 Умет нич ке пред ста ве при че 
на ста вља ју се у хра мов ној скулп ту ри пе тог ве ка25, али чи ни се да је из гу би ла при влач-
ност за ваз не сли ка ре овог пе ри о да.

Де таљ ну вер зи ју ми та до но си Апо ло дор:26

Као де се ти по ду хват (Хе ра клу) је би ло за по ве ђе но да до ве де ста до Ге ри о но во са 
Ери те је. Ери те ја је остр во бли зу Оке а на, ко је се да нас на зи ва Га ди ра. Та мо је жи вео 
Ге ри он, син Хри са о ра и Ка ли ро је, ћер ке Оке а но ве. Ње го во те ло са сто ја ло се од три 
људ ска сра сла за јед но и по ве за на у јед но у по ја су, али раз де ље но на тро је од бе да ра 
и сла би на. Имао је ста до мр ке бо је ко је су чу ва ли Еу ри ти он па стир и Орт, дво гла ви 
пас, по то мак Ехид не и Ти фо на. Про ла зе ћи Евро пом, да до ве де Ге ри о но во ста до, Хе-
ра кле је убио мно го ди вљих жи во ти ња и сти гао у Ли би ју те на ста вља ју ћи пре ма Тар-
те су по ди гао, као зна ко ве свог про ла ска, два сту ба је дан на спрам дру гог на гра ни ци 
Евро пе и Ли би је. По што га је Хе ли је же сто ко пе као на пу ту, ода пео је стре лу на бо га, 
ко ји му је, ди ве ћи се ње го вој хра бро сти, по кло нио злат ни пе хар, у ко јем је пре шао 
пре ко Оке а на. Сти гав ши на Ери те ју сме стио се на пла ни ни Абас. Пас га је угле дао и 
јур нуо на ње га; уда рио га је сво јом то ја гом, а ка да је па стир Еу ри ти он до шао у по моћ 
псу, убио је и ње га. Ме нет, ко ји је ту на па сао Ха до во ста до, ја вио је Ге ри о ну шта се 
до го ди ло а овај је, су срев ши се са Хе ра клом по ред ре ке Ан тем, док је од во дио ње го-
во ста до, за мет нуо с њим бит ку и из гу био жи вот. Хе ра кле је укр цао ста до у пе хар, и 
на кон што је до пло вио до Тар те са, вра тио га је Хе ли ју.

На кон што је про шао пре ко Аб де ри је сти гао је у Ли гу сти ну, где су Ја леб и Дер кин, 
си но ви По сеј до но ви, по ку ша ли да му от му сто ку, ме ђу тим, он их је убио и на ста вио 
сво јим пу тем кроз Ти ре ни ју. У Ре ги ју је дан бик је ума као, ско чив ши у мо ре, и от пли вао 
до Си ци ли је, и на кон што је про шао кроз обли жњу област ко ја се на кон то га на зи ва 
Ита ли ја, јер Ти ре ња ни ка жу за би ка ита лос, сти гао је до рав ни це ко јом је вла дао Ерикс, 
краљ Ели ма. Овај Ерикс био је син По сеј до нов и увр стио је би ка у сво је ста до. Пре да-
ју ћи ста до на чу ва ње Хе фе сту, Хе ра кле се дао у по тра гу за би ком. На шао га је у Ерик-
со вом ста ду и ка да је краљ од био да га пре да, осим ако га Хе ра кле не са вла да у рва њу, 
Хе ра кле га је по бе дио три пу та и убио га то ком рва ња те по том по вео би ка са остат ком 
ста да пре ма Јон ском мо ру. Ка да је при сти гао до оба ле мо ра, Хе ра је по сла ла рој оба-
да и ста до се ра штр ка ло све до па ди на Тра ки је. Хе ра кле је по шао у по тра гу, и на кон 
што је ухва тио не ко ли ко го ве да, по вео их је пре ма Хе ле спон ту; али оста так је остао у 
ди вљи ни. Са ку пив ши кра ве уз ве ли ке те шко ће, Хе ра кле је за то окри вио ре ку Стри-
мон, ко ја је до та да би ла плов на, и учи нио је не плов ном ис пу ња ва ју ћи њен ток сте на-
ма; по том је са ку пио ста до и пре дао га Еу ри сте ју ко ји га је при нео на жр тву Хе ри.

24 Ефип фр. 3–5 PCG; Ни ком. TrFG 127 F 3; Ди од. 4.8.4.
25 У ри зни ци Ати ња на у Дел фи ма, ве ро ват но из ме ђу 510 и 490 (&2506; за да ти ра ње ви де ти Fin glass 
(2013а) 45 са n. 81), Зев со вом хра му у Олим пи ји, за вр ше ном око 456 (&2507) и Хе фе сто вом хра му 
у Ати ни, за вр ше ном 415 (&2475).
26 Апо лод. Библ. 2.5.10.
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Ди о дор ну ди ду жи при каз.27 То је нај ду жи ње гов при каз од свих Хе ра кло вих под-
ви га и укљу чу је Хе ра кло ву ве ли ку екс пе ди ци ју ко ја је за по че ла на Кри ту, по том се 
на ста ви ла пре ко Ли би је и Егип та, по том Ибе ри је, Га ли је, Ита ли је, Си ци ли је, по но во 
Ита ли је, за тим Епи ра, пре не го што се окон ча ла у Ар го су. Ба рем не ко ли ко од ових 
при ча по ти че из Ти ма ја.28

Са да ће мо раз мо три ти све до чан ства за дру га два еле мен та Сте си хо ро ве по е ме.

Хе ли јев пе хар

Мим нер мо је пр ви грч ки пе сник ко ји опи су је Хе ли је ве ко чи је и ко ње.29 У ис тој по-
е ми по ми ње пе хар у ко јем се Хе ли је вра ћа са за па да то ком но ћи:

τόν μέν γάρ διά κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
ποικίλη, Ἡφαίστου χε ρσίν ἐληλαμένη,
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἂκρον ἐφ’ ὕδωρ
εὓδονθ’ ἁρπαλέως χώρου ἀφ’ Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων

У еги пат ској ми то ло ги ји по ми ње се бр од.30 Мим нер мо мо жда до но си ње гов нај-
ра ни ји грч ки по мен, осим ако Ти та но ма хи ја или Пи сан дар ни су ра ни ји од ње га.31 
Сва ка ко Пи сан дар је пр ви ко ји об ја шња ва ка ко је Хе ра кле до био овај пе хар – по сре-
до ва њем Оке а но вим.32 Учи њен је по ку шај да се са гле да ово по ми ња ње и код Сап фо,33 
ме ђу тим, тра го ви на ре ле вант ном па пи ру су чи ни се да то не по др жа ва ју, и ње го во 
по ја вљи ва ње би ло би на гло и не ја сно у том кон тек сту.34

Пе хар се ја вља у умет но сти, три пу та из ме ђу 510. и 480.35 Ако ни шта дру го, ја сно 
нам је то да при па да Хе ли ју: Хе ра кле узи ма пе хар а Хе ли је ни је при су тан. Та ко ђе на-
ла зи мо при ка зе су сре та из ме ђу Хе ли ја и Хе ра кла. Два ле ки та из пе тог ве ка при ка зу ју 
Хе ра кла ко ји при ла зи, са гле да о че ве де сне стра не, Хе ли ју у ње го вим ко чи ја ма, но се ћи 
то ја гу (и лук та ко ђе, на јед ном ле ки ту); Ате на сто ји са дру ге стра не.36 Рат ни ков пре те ћи 

27 Ди од. 4.17.1–25.1.
28 Тим. FGr Hist 566 F90 (пре у зе то из Ди од. 4.22.6).
29 Фр. 12 IEG; ви де ти да ље Соф. Ајант 672–3n.
30 Ви де ти West (2007а) 207–9. За дру ге па ра ле ле из ван Грч ке за пе хар и ко чи је ви де ти Thomp son 
(1955–8) А723–4, по себ но А724.2 (I 144–5).
31 Еу мел фр. 10 GEF. West (2002а) 129–30 = 2011–13) I 384–6 на во ди аспек те по е ме „у скла ду са да-
ти ра њем у осми век“, пре не го што се окре не три ма „дру гим раз ма тра њи ма“ ко ја су га до ве ла до 
то га да ра ди је при хва ти да ти ра ње у по зни сед ми или ше сти век. Но по што је јед но од ових раз-
ма тра ња од су ство Хе ли је вих ко чи ја и пе ха ра пре Мим нер ма, а дру га два ни су по себ но убе дљи ва, 
то чи тав про блем оста је отво рен.
32 Фр. 5 GEF.
33 Wat kins (2007) = (1994–2008) III 1069–87. 
34 West (2005б) 4–5 = (2011–13) II 59.
35 &&2550–2, из ју жне Ита ли је, Ја ли са, и Вул чи. Упор. Dörig и Gi gon (1961) 59–62.
36 &2548 (Ати на, око 500–475), &2549 (око 550–475). За Ате ни ну по моћ Хе ра клу про тив Ге ри о на 
ви де ти Bec kel (1961) 48–9.
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став при зи ва у свест Фе ре ки дов при каз из овог раз до бља, у ко јем бог пре да је пе хар 
од го ва ра ју ћи на Хе ра кло ве прет ње.37 Дру га де ла при ка зу ју ма ње из ра жен не при ја-
тељ ски став. Је дан ле кит из Ере три је при ка зу је Хе ли ја у сво јим ко чи ја ма, ка ко се из-
ди же из Оке а на; ко чи је су на спрам по сма тра ча, али Хе ли је ва гла ва окре ну та је на 
де сну ње го ву стра ну, на ко јој се на ла зи Хе ра кле на оба ли, то ја га му је у ле вој ру ци док 
је де сна по диг ну та.38 Је дан ски фос39 при ка зу је ско ро исту сце ну два пу та, ово га пу та 
са Хе ра клом са Хе ли је ве ле ве стра не. На јед ној стра ни Хе ра кле је у се де ћем по ло жа ју, 
јед на ру ка ис пру же на је као у знак по здра ва, дру га др жи то ја гу; на дру гој стра ни он 
се кре ће оба лом, са пе ха ром и то ја гом у ру ци, од ла зе ћи од Хе ли ја, али гла ве окре ну-
те уна зад пре ма бо гу. „На све че ти ри по су де..., ју нак и Хе ли је гле да ју је дан дру го га, 
као да ће се уско ро од и гра ти раз ме на, и та ко су при ка за ни као глум ци у сце ни.“40 На 
је дан ви ше спе ку ла ти ван на чин Хе ра кло ва упо тре ба пе ха ра да пре ве зе Ге ри о но во 
ста до са за па да мо гла би има ти узо ра у ар хај ским фе нич ким ме тал ним по су да ма ко је 
при ка зу ју би ко ве у сво јој уну тра шњо сти.41 

У књи жев но сти пе тог ве ка, пре да ја Хе ли је вог пе ха ра Хе ра клу (по сре до ва њем Не-
ре ја), на ла зи се код Па ни ја си да.42 Ес хил опи су је пе хар43 а Ан ти мах ка же да „слав на 
Ери те ја“ пра ти Хелијa у бро ду;44 доц ни је се за ти че код Алек сан дра из Ефе са.45 Али 
ни ка да не до се же до сла ве Хе ли је вих бли ста ви јих пре во зних сред ста ва.

Хе ра кле и Фол

Нај пот пу ни ји при ка зи ми та има ју сле де ћи ре до след.46 Док је ишао кроз Ар ка ди ју, 
у ло ву на Ери мант ског ме две да, Хе ра кла је у Фо ли ма уго стио Си ле нов син, кен та ур 
Фол. Фол отва ра по себ ни кр чаг ви на за свог го ста, ко ји му је по кло нио Ди о нис баш за 
та кву при ли ку. Ње гов опој ни ми рис при ву као је оста ле кен та у ре, на о ру жа не ка ме ни-
ца ма и бук ти ња ма; Хе ра кле их је оте рао сво јом бук ти њом и лу ком. То ком су ко ба не-
ду жни Хи рон ра њен је стре лом за мо че ном у Хи дри ну отров ну крв; слич но ору ђе 
иза зва ло је смрт Фо ло ву, ко ји је из ву као стре лу из те ла кен та у ра и слу чај но је за рио 
се би у но гу. Хе ра кле га је са хра нио на кон што се вра тио у Фо ле и на ста вио са сво јим 
ло вом.

37 Фр. 18а EGM. Bo ard man (1989) 194 (са Ta fel 33.3) по вла чи ана ло ги ју са стрел цем ко ји ци ља на 
сун це на грч ко-пер сиј ском ска ра бе ју, ве ро ват но из по зног ше стог ве ка.
38 Атич ки цр но фи гу рал ни ле кит из Ере три је, Ле а гро ва гру па, око 510–500 (&2545).
39 Атич ки цр но фи гу рал ни ски фос из Та рен та ко ји се при пи су је Те зе је вом сли ка ру, око 550–475 
(&2546).
40 Pi ney и Rid gway (1981) 141.
41 Та ко Bo ard man (1989) 194; ви де ти id. (2002) 174 за сли ку по су де са Си ци ли је, мо жда из сед мог 
ве ка.
42 Фр. 12 GEF.
43 Фрр. 69 TrGF (Хе ли ја де), 74 (Хе ра кли де). За текст ви де ти Som mer stein (2010) 196–7.
44 Фр. 66 IEG.
45 Фр. 38 SH.
46 Апо лод. Библ. 2.5.4, Ди од. 4.12. О ми ту да ље ви де ти Wolf (1993) 171–2, Brem mer (2012) 40–2.
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Нај ра ни ји при ка зи ми та на ла зе се у умет но сти,47 је дан из сед мог ве ка, дру ги из 
ра ног ше стог.48 На оба (с по сма тра че вог гле ди шта), на де сној стра ни по ја вљу је се пи-
тос, Фол др жи кан та рос а Хе ра кле про го ни кен та у ре. У не ко ли ким при ка зи ма ове 
сце не Фол по ди же или ис пру жа ру ку, по не кад отва ра длан, као да мо ли за мир но 
ре ше ње нео че ки ва ног су ко ба. Скулп ту ра из хра ма из сед мог ве ка при ка зу је овај су-
коб.49 Је ди ни књи жев ни из вор ко ји би мо гао би ти из сед мог ве ка на ла зи се код Пи-
сан дра, чи ја фра за νοῦς οὐ παρά Κενταύροισιν мо жда опи су је ди вље на ср та је кен та у ра.50 
Сце на из ра ни јег пе ри о да при ка зу је кен та у ра (мо гу ће Фо ла), ко ји пре си па ви но из 
пи то са упо тре бља ва ју ћи ски фос.51

Су коб је та ко ђе ин спи ри сао умет ност ше стог ве ка; по ред ски фо са из Ко рин та по-
ме ну тог го ре (&366), на ла зи мо шест ме то па на Хе ра јо ну из Фо че дел Се ле (Fo ce del 
Se le), фриз на хра му Ате не у Асо су, цр но фи гу рал ну атич ку ам фо ру са вра том, и ко тлић 
из Це ре.52 Ме ђу тим, атич ке пред ста ве ми та о Фо лу (око 530–475), на гла ша ва ју ње го ве 
ми ро љу би ве аспек те. Ви ди мо Хе ра кла и Фо ла ка ко се по здра вља ју; Хе ра кле по ди же 
по кло пац пи то са са ви ном; Хе ра кле, или Фол, за ма че ку пу у пи тос или сто ји над њим; 
Хе ра кле и Фол на ла зе се на го зби.53 Две ва зе ко је при ка зу ју го збу, при ка зу ју кен та у ре 
у га ло пу ка ко хи та ју ка ме ни це и гра не, или Хе ра кла ко ји се бо ри про тив кен та у ра 
сво јом то ја гом.54 На сил ни ка рак тер при че та ко ни је са свим ста вљен на стра ну.

У пе том ве ку Епи харм је на пи сао ко мад са овом те мом,55 што је мо жда учи нио и 
Ари сто фан56, а су срет је очи глед но опи сао Па ни ја сид, ко ји ка же (сва ка ко о Хе ра клу)57:

τοῦ κεράσας κρητῆρα μέγαν χρυσοῖο φανεινόν
σκύπφους αἰνύμενος θαμέας πότον ἡδύν ἒπινεν.

При чу спо ми ње и Те о крит а Лу ки јан по твр ђу је по пу лар ност сце на пи ћа у умет нич-
ким де ли ма.58

47 У овом одељ ку, „&X“ зна чи „при мер X у Dro u gou et al. (1997)“. За те му уоп ште ви де ти Wоlf (1993) 
41–2.
48 Ко ринт ски по кло пац за пик си ду из Пе ра хо ре, око 675–650 (&365); ко ринт ски ски фос, око 600–575 
(&366).
49 Ме то пе са хра ма Апо ло на Ли сеј ског у Тер мо су, око 625–600, при ка зу ју Хе ра кла као стрел ца, са 
кен та у ри ма, из над јед ног ис пи са но је ΦΟΛΟ (&368).
50 Фр. 9 GEF; упор. Hux ley (1969) 104.
51 Ре љеф од те ра ко те из Пра и со са, Крит, око 600 (&358).
52 &369 (упор. Van Bu ren (1942) 437); &370 (упор. We stco at (2012) 151–8 са та блом 92, и 238–9 са да-
ту мом, око 510–490); &367 (око 525–500); Pi e rac ci ni (2003) 99–100, 104–5.
53 &&349–50; &&351–4; &&355–7, 359; &&360–3.
54 &&362–3.
55 Епи харм фр. 66 PCG Ἡρακλῆς ὁ παρ Φόλωι.
56 Арист. фрр. 278–88 PCG Δράματα ἢ Κἐνταυρος.
57 Пан. фр. 9 GEF.
58 Те о кр. 7.149–50; Лу ки јан 17.14.
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Сте си хо ро ва вер зи ја

Сте си хо ро ва об ра да те ме о Ге ри о ну би ла је од су штин ске ва жно сти; ве ро ват но 
нај ду жа и нај пот пу ни ја об ра да у ан ти ци. Шта са др жи што је по зна то из дру гих из во ра? 
А шта је у њој но во?

Не ки аспек ти по е ме оче ки ва ни су за хва љу ју ћи ра ни јим пре зен та ци ја ма ми та. Хе-
ра кле (фр. 8.9) од ла зи на Ери ти ју (фр. 9.1–2) ко ри сте ћи Хе ли јев пе хар (фр. 8) да от ме 
Ге ри о но ву сто ку (фр. 15.27). По ја вљу је се Ге ри о нов па стир (фр. 9) и он је нај ве ро ват-
ни је уби јен (фр. 10.1–2н). Ге ри он, син Хри са о ров (фрр. 13.3–5, 15.24), има шест ру ку и 
но гу (фр. 5); бо ри се са Хе ра клом, и гу би сво ју пр ву гла ву хи цем из лу ка, дру гу у бо ју 
пр са у пр са (фрр. 19–20). Ате на има сво ју уло гу по ма жу ћи Хе ра клу (фр. 18).

Оста ли де та љи у Сте си хо ро вој по е ми, прем да ни су је дин стве ни за ње га, ипак су 
до вољ но рет ки да за слу жу ју да бу ду ис так ну ти. На при мер, Хе ра кле ве ро ват но до би-
ја Хе ли јев пе хар на сто ја њем Не ре је вим (фр. 7).59 Ге ри он има кри ла (фр. 5),60 и са зна је 
за прет њу по сво је ста до од тре ће стра не (фрр. 12–13).61 Оста ле по твр де ових еле ме-
на та до ла зе на кон Сте си хо ра. Ње го ва по е ма мо гла би би ти њи хов из вор, би ло не по-
сред но или по сред но. Па ни ја си дов Не реј не мо же би ти пре у зет од Пи сан дра, код 
ко јег се очи ту је дру га чи ја вр ста по сре до ва ња; нај јед но став ни је је прет по ста ви ти да ова 
за ми сао до ла зи од на шег пе сни ка. Не ки уче ња ци за ло жи ли су се за Сте си хо ров ути цај на 
пред ста ве на ва за ма кри ла тог Ге ри о на, у сми слу да јед на од њих (обе по ти чу од истог 
умет ни ка), име ну је чу до ви ште дор ским ди ја лек том уме сто јон ског ко ји се ко ри сти за 
оста ла име на; ово, твр де они, нај лак ше се об ја шња ва ти ме да је Сте си хо ров при каз 
био умет ни ку на па ме ти.62 Сли кар по ка зу је исту ди ја ле кат ску ва ри ја ци ју на дру гим 
ва за ма, што не ма ни ка кве ве зе са Сте си хо ром,63 та ко да је ово по ве зи ва ње не из ве сно.

Име осо бе ко ја оба ве шта ва Ге ри о на не на во ди се у на шим фраг мен ти ма. Апо ло до-
ров при каз обез бе ђу је упра во та кву лич ност: Ме не та, Ха до вог па сти ра. Ње го ва по ја ва 
у ми то гра фо вом при ка зу нео че ки ва на је; као што на гла ша ва Ба рет (Bar rett), за Ге ри о на 
би би ло јед но став ни је да је био при су тан ка да је Хе ра кле кре нуо у на пад, или да је по-
шао у оби ла зак свог ста да, ви део да је не ста ло и кре нуо за њим. У про ши ре ном на ра-
ти ву ка кав је Сте си хо ров, с дру ге стра не, та кав лик обез бе ђу је по год но успо ра ва ње 
на ра ти ва: „Са мо ако се ве сти до но се Ге ри о ну у ку ћу, ка да је уда љен од сво га ста да, 
мо же мо има ти, пре не го што кре не у по те ру, ду ги низ го во ра и про тив-го во ра ко је 
пе сник ужи ва да са ста вља.“ По што ни је по знат ни је дан про ши ре ни на ра тив ми та о 
Ге ри о ну, нај е ко но мич ни је је да иден ти фи ку је мо не и ме но ва ни лик код Сте си хо ра са 
Ме не том.64 

59 Ви де ти та ко ђе Па ни ја си да фр. 12 GEF; Пи сан дар фр. 5, Оке а на чи ни по сред ни ком.
60 Та ко ђе и на две ва зе из Хал ки де из 540–530.
61 Та ко Апол. Библ. 2.5.10.
62 Та ко Wаtkins (1995) 467.
63 Ви де ти Wac hter (2001) 270–3 (на при мер, јед на ва за има ли ко ве са нат пи си ма Ναΐς и Φοίβη.
64 Vürt hcim (стр. 21) пр ви је прет по ста вио да је ми то гра фов Ме нет из ве ден из Сте си хо ра; Bar rett (1968) 
13, ода кле је пре у зет гор њи ци тат, по ка зу је ко ли ко је ова прет по став ка у са гла сју са ма те ри ја лом 
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Оста ли еле мен ти Ге ри о ни де нео че ки ва ни су. Осо ба ко ја оба ве шта ва Ге ри о на пре-
кли ње га да се не су ко бља ва са Хе ра клом (фр. 15.5–7); Ге ри он од го ва ра хра бро и иза-
зи вач ки, из ја вљу ју ћи да се мо ра бо ри ти упр кос оче ки ва ном смрт ном ис хо ду (фр. 15). 
Ка сни је, Ге ри о но ва мај ка апе лу је на ње га, ко ри сте ћи се је зи ком ко ји под се ћа на Хе ку-
бин апел си ну Хек то ру у Или ја ди 22 (фрр. 16–17). Пре са мо га бо ја, Ате на го во ри По сеј-
до ну да има у ви ду сво је обе ћа ње да не ће бра ни ти Ге ри о на (фр. 18). Од се ца ње пр ве 
Ге ри о но ве гла ве пра ће но је по ре ђе њем са од се ца њем гла ве ма ка (фр. 19.44–7), у још 
јед ној упа дљи вој ре ми ни сцен ци ји на Или ја ду. На свом пу ту од Ери ти је до Ти рин та, 
Хе ра кле се у Ар ка ди ји су сре ће са кен та у ром Фо лом, ко ји га го сти ви ном (фрр. 21, 22).

Је дан књи жев ни при каз мо гао би би ти ра ни ји од Сте си хо ро вог и мо гао би, у те о-
ри ји, са др жа ти не ки или све од ових еле ме на та: Пи сан дров. Ни је ве ро ват но да их је 
са др жа вао (или ве ћи ну њих), из два раз ло га. Пр во, Пи сан дро во де ло об у хва та две 
књи ге,65 и са др жи не са мо ка нон ске по ду хва те не го и ра зно ли ке дру ге аван ту ре. Ње-
го ва об ра да при че о Ге ри о ну би ла би та ко кра ћа и је два да би мо гла об у хва ти ти пом-
но об ра ђе на обра ћа ња, оп се жне опи се, и број не ли ко ве ко ји се на ла зе код Сте си хо ра. 
Дру го, де таљ на ин тер ак ци ја са Хо ме ром, као што на ла зи мо у фр. 15, 17, и 19, ни је дру-
где по твр ђе на за сед ми век.

Број не од ли ке Сте си хо ро ве по е ме не по врат но су из гу бље не; дру ге ће би ти са чу-
ва не у по зни јим из во ри ма, али без по зи ва ња на њи хо во по ре кло. Код Хе ка те ја, Хе ла-
ни ка, Апо ло до ра, и Ди о до ра, Хе ра кле се вра ћа пре ко Си ци ли је, сто га се по ми шља ло, 
у ве зи са овим де лом при че, да он по ти че од Сте си хо ра,66 иа ко за ово не ма не по сред них 
до ка за.67 То ком овог де ла пу та, то пли из во ри у Хи ме ри на чи ње ни су у част Хе ра кла;68 
ови из во ри ја вља ју се на ко ва ни ца ма Хи ме ре од сре ди не пе тог ве ка, и ис так ну ти су 
у Пин да ро вој оди хи мер ском по бед ни ку Ер го те лу.69 Пе сник ко ји има ве зе са Хи ме ром 
мо гао би укљу чи ти ову ло кал ну ле ген ду у свој при каз. По сто ји, ме ђу тим, мно го епи-
зо да сме ште них на Си ци ли ју ко је укљу чу ју Хе ра кла, и мо гла би би ти са мо слу чај ност 
то да јед на од њих укљу чу је град ве о ма бли ско по ве зан са Сте си хо ром. С дру ге стра-
не, бо ра вак на Си ци ли ји (али не и код хи мер ских из во ра), по твр ђен је код Апо ло до ра, 
чи ји при каз у дру гим по гле ди ма ве ро ват но по ка зу је Сте си хо ров ути цај, као што је 
го ре по ме ну то.70

па пи ру сних фраг ме на та. Рет кост дру гих об ра да по др жа ва из во ђе ње ми то гра фо вог при ка за из 
Сте си хо ра. За мо гу ћу па ра ле лу (из хри шћан ске књи жев но сти) за тре ћу осо бу ко ја до но си ве сти о 
на па ду на до њи свет пре не те ње го вом го спо да ру, ви де ти Da vi es (2008а) 263–7.
65 Та ко Су да, стр. 180 GEF.
66 Та ко Mal kin (1994) 209–11, Smith (2012) 123.
67 Ви де ти фр. 21n.
68 Упор. Σ Пинд. О. 12.27bc (1 355.6–15 Drac hmann), Ди од. 4.23.1, 5.3.4.
69 Пинд. Оде 12.19; ви де ти Rut ter (2000) 77.
70 Ди о до ро ва вер зи ја ма ње је зна чај на као мо гу ћи из вор за Сте си хо ра, у овом и у дру гим аспек-
ти ма. Она са др жи да ле ко ве ћи број епи зо да e да би се укло пи ле уну тар гра ни ца и Сте си хо ро ве 
по е ме, а ње гов крат ки, еу хе ме ри стич ки при каз Хе ра кло вог су сре та са Ге ри о ном очи глед но не ма 
ни ка кве ве зе са ар хај ском ли ри ком.
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Фраг мен ти

По е ма је за пи са на на па пи ру сном свит ку из пр вог ве ка но ве ере, у вер ти кал ним ступ-
ци ма. У три слу ча ја, је дан ко мад па пи ру са са др жи де ло ве два су сед на ступ ца.71 У сва ком 
слу ча ју мо же мо да иден ти фи ку је мо ме три ку оба ступ ца. По што зна мо да по је ди нач но 
по на вља ње ме трич ке струк ту ре, три ја де, за у зи ма 26 ре до ва (ви де ти ни же), из то га мо же-
мо из ве сти за сва ки од три ко ма да број сти хо ва у ступ цу: три де сет. Пра вил ност пи са-
ре ве ру ке чи ни ве ро ват ним да је три де сет по сто ја но био број сти хо ва у ступ цу у чи та вом 
свит ку. Са мо ако би ши ри на ступ ца не нор мал но ва ри ра ла, или ако су је дан или два 
сти ха слу чај но ис пу ште ни, ова би се хи по те за на шла на по гре шном прав цу. Прет по став-
ку да ни је би ло та квих из о ста вља ња или ва ри ја ци ја пот кре пљу је ар гу мент ко ји сле ди.72

Са два де сет шест сти хо ва у три ја ди, три де сет у ступ цу, сва ки сту бац по чи ње у тач-
ки че ти ри ре да ка сни јој у три ја ди не го ње гов не по сред ни прет ход ник. На кон три на ест 
сту ба ца ко ји са др же тач но пет на ест три ја да, обра зац ис пу ња ва пун круг: че тр на е сти 
сту бац за по чи ње на истом ме сту у три ја ди као пр ви. И та ко да ље пра вил но, на кон 
сва ког три на е стог ступ ца. Шта ви ше, где год је гор ња или до ња мар ги на па пи ру са са-
чу ва на на фраг мен ту, и ме сто тог фраг мен та уну тар три ја де мо же се од ре ди ти, мо же-
мо да иден ти фи ку је мо сту бац уну тар се квен це од три на ест ко јем при па да, по што су 
по че так и крај сва ког ступ ца уну тар те се квен це је дин стве ни.

Сти хо ме триј ско сло во N на спрам фр. 25.36 (у осмом сти ху епо де), по ка зу је да по е ма 
до ла зи до сти ха 1 300 у тој тач ки. Овај фраг мент сто га до ла зи из че тр де сет че твр тог 
ступ ца; то јест, пе ти сту бац че твр те се квен це од три на ест сту ба ца. Про из и ла зи да би ло 
ко ји фраг мент при пи сан ступ ци ма I до V мо же до ћи у би ло ко ји од нај ма ње че ти ри ствар-
на ступ ца; би ло ко ји фраг мент из сту ба ца VI до XI II има нај ма ње три мо гу ће ло ка ци је.

У Та бе ли I, „S“, „А“, и „Е“ озна ча ва ју „стро фу“, „ан ти стро фу“ и „епо ду“. „Сту бац I“ зна-
чи „пр ви сту бац у сва кој се квен ци од три на ест сту ба ца“ или „сту бац је дан, че тр на ест, 
два де сет се дам“, и та ко да ље.

Са др жај фраг ме на та омо гу ћа ва нам да за кљу чи мо сле де ће о њи хо вим ме сти ма:
(1) Ге ри о нов раз го вор (ве ро ват но са Ме не том), у фр. 15 прет хо ди фр. 19 у ко јем 

Хе ра кле сту па у на пад. По што оба до ла зе из ступ ца XI, раз дво је ни су са нај ма ње три-
на ест сту ба ца. Фр. 13 је ве ро ват но из истог ди ја ло га као фр. 15 и сто га мо ра ста ја ти 
по ред ње га, ме ђу тим, овај сту бац не мо же се иден ти фи ко ва ти.

(2) Ка ли ро јин апел Ге ри о ну у фр. 16–17 мо ра да се на сли чан на чин од ви јао пре 
Хе ра кло вог на па да у фр. 19. И фр. 16 и фр. 12 по ти чу из ступ ца VI, али не из истог ствар ног 
ступ ца, по што се њи хо ве ме трич ке се квен це де ли мич но по кла па ју. Сто га се нај ма ње 
три на ест сту ба ца на ла зи из ме ђу њих. Ако је Ба рет (Bar rett) у пра ву ка да при пи су је фр. 12 

71 Фрр. 19, 23, 25.
72 Bur nett (1988) 132 у n.76 до во ди овај ме тод у пи та ње, твр де ћи (1) да је пи сар мо гао на пи са ти три-
де сет је дан стих у ступ цу уме сто да до зво ли да по след њи стих стро фе чи ни по че так но вог ступ ца, 
(2) да су ин тер ли не ар не на по ме не мо гле ути ца ти на пра вил ност рас по ре да тек ста. Али (1) по тој 
ло ги ци, пи сар је мо гао на пи са ти са мо два де сет де вет сти хо ва ка ко би из бе гао по ста вља ње пр вог 
сти ха стро фе на дно ступ ца, па ипак, фр. 30 је сте са дна ступ ца IX, и окон ча ва се са пр вим сти хом 
ан ти стро фе; (2) гло се су до да те на кон глав ног тек ста, та ко да ни је угро же на пра вил ност рас по ре да.
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Ме не то вом обра ћа њу Ге ри о ну, он да ће се на ла зи ти у ис тој се квен ци као фр. 15, а фр. 
16 мо ра би ти до де љен ка сни јој се квен ци, ве ро ват но оној ко ја не по сред но сле ди; Ка-
ли ро јин апел Ге ри о ну мо ра да до ђе на кон сце не у ко јој он пр ви пут чу је од Ме не та за 
кра ђу свог ста да.

Та бе ла 1: Рас по ред фраг ме на та по ступ ци ма
ст убац I I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I XI I I
м етр ика S1–S4 S5–S8 S9–A3 A4–A7 A3–E2 E3–E6 E7–S2 S3–S6 S7–A1 A2–A5 A6–A9 E1–E4 E5–E8
фраг мен ти ко ји 
се мо гу по ста
ви ти на по че так

12 12 10 15 15

фраг мен ти ко ји 
се мо гу по ста
ви ти на крај

28 16 29 18 30 19 19

S, A, и E озна ча ва ју сто фу, ан ти стро фу, и епо ду.
Сту бац I зна чи „пр ви сту бац у сва кој се квен ци од три на ест сту ба ца, то јест, сту бац 1, 14, 27, итд.

(3) Ве ће бо го ва (фр. 18, сту бац VI II) не мо же ста ја ти у ис тој се квен ци од три на ест 
сту ба ца као Ка ли ро јин апел (фр. 16, сту бац VI). По зни ји фраг мент са др жи по че так ње-
ног обра ћа ња и та ко прет хо ди фр. 17, дру гом одељ ку ње ног го во ра. Али ме трич ки 
обра зац фр. 17 не ја вља се у ступ цу VII ко ји сле ди иза фр. 16, сту бац VI. Ода тле фр. 17 
по ти че из ступ ца VI II или ка сни јег. Ако фр. 17 до ла зи из ступ ца VI II, фр. 18 не мо же би-
ти из истог ступ ца VI II, по што се пре кла па ју ме трич ки. Чак иа ко фр. 17 је сте из ка сни јег 
ступ ца, фр. 18 не би мо гао ста ја ти у ступ цу VI II из исте се квен це, по што те шко да је 
ста јао из ме ђу фр. 16 и 17; не чи ни се ве ро ват ним да је ве ће бо го ва прет хо ди ло и пра-
ће но го во ри ма Ка ли ро ји ним Ге ри о ну. Ода тле фр. 18 не по ти че из исте се квен це од 
три на ест сту ба ца као фр. 17, ни ти (по што фр. 16 и 17 до ла зе из исте се квен це) фр. 16.

Ве ће бо го ва ве ро ват но прет хо ди Хе ра кло вом на па ду на Ге ри о на (фр. 19, ступ ци 
XI –XII). Ако се по год но укла па ју у исту се квен цу, са мо би их ред 73 раз дво јио. Сте си-
хо ро ва ам пли ту да би ве ро ват но ра ди је по ста ви ла фр. 19 у ка сни ју се квен цу.

(4) Фр. 10 (из ступ ца X) мо же чи ни ти де лом ди гре си је то ком Хе ра кло вог уби ја ња 
Еу ри ти о на. Ако је та ко, он би био у бли ској ве зи са 9 а сту бац X ко јем при па да по ти цао 
би из се квен це од три на ест сту ба ца ко ја прет хо ди (ве ро ват но не по сред но) се квен ци 
у ко јој сту бац XI са др жи Ме не тов из ве штај Ге ри о ну.

(5) Фр. 10 (сту бац X) мо же би ти нај ра ни ји у по зи ци ји на ших де фи ни тив но утвр ђе них 
фраг ме на та. Фр. 9 ве ро ват но му прет хо ди. Ако је та ко, се квен ца у ко јој се по ја вљу је 
не мо же би ти пр ва у по е ми. Де вет сту ба ца ко ји би ишли пре фр. 10, не омо гу ћа ва ју 
до вољ но ме ста за све до га ђа је за ко је мо ра мо прет по ста ви ти да су се од и гра ли пре 
тог де ла Еу ри ти о но вог уво ђе ња.

Та бе ла 2 утвр ђу је че ти ри се квен це од три на ест сту ба ца до са да иден ти фи ко ва них, 
као и фраг мен те по ста вље не на сво ја ме ста уну тар њих.73

73 За та бе лу је нај ви ше за слу жан Pa ge (1973а) 148. Führer (1969b) 684 n.1 ука зу је на гре шке у ра ни јем 
по ку ша ју код Snell (1968) 117.
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Та бе ла 2: Рас по ред фраг ме на та пре ма са др жа ју

сту бац
метрика

I (S1–S4) II (S5–S8) III (S9–A3) IV (A4–A7) V (A8–E2) VI (E3–E6) VII (E7–S2) VI II (S3–S6) IX 
(S7–A1) X (A2–A5) XI (A6–A9) XII (E1–E4) XI II (E5–E8)

се квен ца A (1–390) ов де (и у сле де ћој се квен ци) Хе ра кле до ла зи у Тар тес, узи ма Хе ли јев пе хар од 
Не ре ја (фр. 7) и пре ла зи на Ери ти ју (фр. 8)

се квен ца B (391–780) *ме сто ро ђе ња Еу ри ти о но во; смрт Еу ри ти о на? (фр. 9); жи во то пис Еу ри ти о нов (фр. 10)

се квен ца C (781–1170) *Хе ра кле од во ди Ге ри о но ва го ве да; Ме нет са оп шта ва Ге ри о ну шта се до го ди ло? 
(фр. 13); Ге ри он се обра ћа Ме не ту (фр. 15)

се квен ца D (1171–1560) фр. 25. Ка ли ро ја мо ли Ге ри о на (фр. 16)
**Ка ли ро ја го во ри Ге ри о ну (фр. 17)

се квен ца E (1561–1950) ве ће бо го ва (фр. 18)
¦ Ге ри о но ва смрт (фр. 19)

се квен ца F (1951–2340) **Хе ра кле се вра ћа у Тар тес, вра ћа пе хар Сун цу, од во ди го ве да у Ти ринт, и су сре ће 
Фо ла (фрр. 21–2)

* от при ли ке на овом ме сту, ** на овом ме сту или ка сни је, ¦ на овом ме сту или на не ком дру гом 
у сле де ћој се квен ци

Та бе ла по кре ће сле де ћа пи та ња:
(6) Јаз од 390 сти хо ва, из ме ђу ступ ца VI II у се квен ци D и ступ ца VI II у се квен ци Е, 

би ће де лом по пу њен ди ја ло гом из ме ђу Ге ри о на и ње го ве мај ке, де лом ве ћем бо го ва. 
Ово Сте си хо ру пру жа до вољ но про сто ра за ду ге го во ре, ко је су ови ва жни до га ђа ји 
без сум ње под ста кли.

(7) Ако сту бац VI II из се квен це Е до ла зи при кра ју ве ћа бо го ва, има мо са мо 73 сти-
ха из ме ђу фр. 18 и 19, прет по ста вља ју ћи да при па да ју ис тој се квен ци. То ће По сеј до ну 
да ти до вољ но про сто ра да од го во ри Ате ни, и да се фо кус вра ти на са мог Ге ри о на. Пејџ 
(Pa ge) (1973а) 149, сма тра да је у овом ин тер ва лу Ате на по сла ла Ири ду са по ру ком Хе-
ра клу, али би ово мо гло би ти пре ви ше за по пу ну ја за. Еко но мич ни је ре ше ње би ло би 
то да се Ате на обра ти ла Хе ра клу не по сред но, као Ахи лу у Или ја ди на кон та мо шњег 
ве ћа бо го ва (22.182–7, 214–25).

Јед на ва жна од лу ка, ко ја се ти че укуп ног рас по ре да по е ме, под ра зу ме ва по ста-
вља ње епи зо де са Фо лом, ко ју је по твр дио Ате неј. Ве ру је мо да се то до го ди ло ве ро-
ват но то ком Хе ра кло вог по врат ка. Ако се до го ди ло на до ла ску, сме сти ло би се ско ро 
на сам по че так де ла, са Хе ра клом ко ји по ла зи из Ар го са и про ла зи кроз Ар ка ди ју; 
ме ђу тим, би ло би не при клад но от по че ти по е му на ме ње ну при чи о Ге ри о ну та ко ус-
пут ном те мом. Ко нач но, епи зо да има ви ше сми сла као до да так већ го то вој при чи. 
Пре ма Ве сту (Wеsт), овај су срет од и грао се на до ла ску, „сва ка ко не на по врат ку, ка да 
је мо рао да во ди ста до.“74 Али дру ги при ка зи Хе ра кло вог по врат ка ла ко му при пи су-
ју број не аван ту ре то ком по врат ка, ко је би у ствар ном жи во ту би ле оне мо гу ће не 
при су ством ста да.

74 West (1979) 142 уз n. 73 = (2011–13) II 273 n. 73 = М. Lloyd (2007) 383 n. 73.
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Ме трич ка ана ли за

Не ко ли ко фраг ме на та озна ча ва ју крај стро фе и ан ти стро фе (па ра гра фом), или епо-
де (ко ро ни дом).75 Ови зна ци по ка зу ју да су стро фа и ан ти стро фа за у зи ма ле де вет 
сти хо ва сва ка, епо да осам. Ме трич ка схе ма ко ја сле ди пра ће на је на по ме на ма ко је 
ка зу ју ко ји су фраг мен ти од по мо ћи (у би ло ком сте пе ну) у утвр ђи ва њу ме три ке сва ког 
сти ха. Два нај ко ри сни ја фраг мен та је су фр. 15, ко ји са др жи по чет ке свих се дам на ест 
сти хо ва, и не ке од њи хо вих за вр ше та ка, и фр. 19. Ко ри сти мо са мо па пи ру сне фраг-
мен те, по што су ци та ти ма ње по у зда ни у пи та њи ма ме три ке.76 У овој тач ки ста вља мо 
озна ку са мо ка да је из ве сно да не ма ме трич ке па у зе, и обе ле жа ва мо крај пе ри о да 
са мо ка да је на зна чен хи ја том или bre vis in lon go.

Стро фич ки пар

(1) uu – uu – uu – – II H 
(2) uu – uu – uu – uu –
(3) uu – uu – uu– – I
(4) uu – uu – uu – uu –
(5) uu – – II
(6) uu – uu – uu – uu –
(7) uu – uu – I
(8) uu – uu – uu – uu – uu –
(9) uu – uu – uu – uu – III

Епо да
(10) uu – uu – uu – uu –
(11) uu – uu – uu – – II
(12) – uu – uu – uu – uu 
(13) – uu – uu – uu – uu 
(14) – uu – uu – uu – uu –
(15) uu – –
(16) – uu – uu – uu – uu
(17) – uu – uu – III

Ни је са чу ва но до вољ но па пи ру са да се до ка же да (16) иде као го ре а не uu – uu –uu 
– uu – ; али у обе при ли ке где је са чу ван пр ви слог, он је дуг, што је јак раз лог за при-
хва та ње гор ње схе ме.77 Раз де о ба из ме ђу (16) и (17) по ја вљу је се као го ре у фр. 15.11–12 
и 25.35–6, и је дан слог ка сни је у фр. 18.1–2.

75 Па ра граф на кон фрр. 12.24, 15.4, 15.21, 16.3, 16.12, 19.43, 23.3, 30.2; ко ро ни да на кон 15.12, 29.1.
76 Пи ше мо uu за uu са мо ка да је по твр ђен дуг слог. Нај ве ћи број дру гих слу ча је ва uu, осим за фи-
нал но uu на кра ју ре че нич ног одељ ка, би ли су без сум ње кон тра хо ва ни у де ло ви ма по е ме ко ји 
су са да из гу бље ни.
77 Фрр. 15.11, 25.35
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(17) Фи рер (Führer) да је као – uu – uu – – (1969) 684, ту ма че ћи фр. 17.9 –ροσυναις[ као 
–ροσύναις[ιν. То по на вља у (1977) 6, с пра вом, из три раз ло га. (1) Фр. 12.32 по ка зу је да се 
епо да окон ча ва u – (n.). (2) У фр. 18.2, где је до пу на -βασιλῆα из ве сна, не би има ло до вољ-
но про сто ра за -βασιλῆα u – – (та ко West (1969) 135 н.1); ни ти је пред ло же на ду жа до пу на 
ко ја би по бољ ша ла Ба ре то во (Bar rett) -βασιλῆα θεῶν. (3) На дру гим ме сти ма у по е ми 
уну тра шњи ре че нич ни одељ ци окон ча ва ју се uu – – , стро фа и ан ти стро фа uu –. 

Сли чан кон траст у епо ди био би при вла чан.
Кад се раз де ли у ре че нич не одељ ке, схе ма из гле да ова ко:

Стро фич ки пар
(а) uu – uu – uu – – II H 3an
(b) uu – uu – uu – uu – uu – uu – uu – – II 7an
(c) uu – uu – uu – uu – uu – – II 5an 
(d) uu – uu – uu – uu – uu – uu – I uu – uu – uu
– uu – uu – uu – uu – uu – III 14an

Епо да
(е) uu – uu – uu – uu – uu – uu – uu – – II 7an
(f) – uu – uu – uu – uu I – uu – uu – uu – uu – 
uu – uu – uu – uu – uu – – 14da
(g) – uu – uu – uu – uu – uu – uu – III 6da 

Ова ме трич ка схе ма (за ко ју упор. Ha slam (1974) II) по ста вља пет уну тра шњих кра-
је ва ре че нич них оде ља ка. Они у (а), (с), и (е) по твр ђе ни су хи ја том или bre vis in lon go. 
Ова три за вр ша ва ју се uu – – , док се две стро фе за вр ша ва ју uu – .78 Узи ма ју ћи uu – – као 
знак за крај одељ ка (где се uu не мо же кон тра хо ва ти), до би ја мо сти хо ве ко ји се окон-
ча ва ју са (b) и (f).79 У скла ду са прет по став ком да uu – – I озна ча ва крај одељ ка је сте 
чи ње ни ца да се кон тра хо ва на два крат ка сло га у сре ди ни сти ха ни ка да не по кла па ју 
са кра јем ре чи, што чи ни uu – – I – uu – не мо гу ћим.80

Не ки уче ња ци81 прет по ста вља ју крај одељ ка на кон (7), на кон шест ана пе ста у сти ху 
(d) го ре, где по сто ји кон зи стен тан крај ре чи. Узи ма ју ћи (d) као је дан оде љак, то да је ред 
од че тр на ест ана пе ста, баш као што (f) и пр ви оде љак у стро фи Ло ва ца на ме две де 
са др жи че тр на ест дак ти ла. Ове две па ра ле ле та ко ђе са др же уну тра шњу раз де о бу 
озна че ну кра јем ре чи: на кон че ти ри у (f), на кон осам у Лов ци ма. Ме трич ки об лик та ко 
је укуп но узев кон зи стент ни ји ка да се рас по ре ди као го ре, и са др жи обра сце ко је 
Ha slam (1974) 19–20 иден ти фи ку је. (d) по вла чи (c) и (b) и за пра во их ком би ну је, прем да 
ви ше са не ја сним не го ја сним кра јем. (е) од ра жа ва (b) и дру ги део (d). По сво јој ду жи ни 
(f) под се ћа на (d), иа ко се са сто ји од дак ти ла, а не ана пе ста, и има ја сан крај а не не ја сан.

78 Овај обра зац та ко ђе се ја вља у схе ми ко ја је ре кон стру и са на за Сте си хо ро ве Лов це на ме две де.
79 За за вр шет ке (b) ви де ти фраг мен те 10.2, 15.24, 19.11, 19.37; за (f) фрагм. 15.10, 16.18, 23.36.
80 Упор. Ha slam (1974) 15 са n.15, са бе ле шком о из у зет ку у фр. 17.5, ко ји под ра зу ме ва пост по зи тив 
од јед ног сло га.
81 На при мер, Pa ge (1973a) 146, SLG, 5.
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Ко мен тар

Γηρυονηΐς: по што Сте си хо ро ва по е ма на зи ва свог епо ним ног ју на ка Γαρυόνας (фрр. 
17.4, 18.8, 19.44, 43.4), њен ау тор ве ро ват но ју је на во дио као Γαρυοναΐς, ако јој је уоп ште 
дао на слов. Ан тич ки пи сци на слов на во де као Γηρυονηΐς (фрр. 6, 21; упор. Wеst (1970б) 
277 н.3 = (2011–13) II 356 н. 3). Та ко на во де и Сте си хо ро ву Ἐριφύλη (фрр. 92а, 92д, 92е), 
уме сто Ἐριφύλα, ње го ву Ἑλένη (фрр. 84, 88), уме сто Ἑλένα, и та ко да ље.

Уоп ште узев, по е ме на ди ја лек ту не чи ни се да су но си ле и на сло ве на ди ја лек ту у 
ан тич ким тек сто ви ма; упор. Те о крит 28, по е му на ди ја лек ту Ле зба, чи је се име на во ди 
као Ἀλακάτα у ру ко пи су из пет на е стог ве ка, али као Ἐλᾳ[κάτη у па пи ру су из тре ћег 
ве ка (P.Oxy. 3551; Par sons (1983) 129). Ме ђу тим, не ке на сло ве Епи хар мо вих ко ме ди ја и 
Со фро но вих ми ма на во де на од го ва ра ју ћем си ци ли јан ском дор ском они ко ји су их 
ци ти ра ли. У слу ча ју овог по след њег упор. Γᾶ καί Θ[άλασ σα, Ἑβας [γάμος, Π[ρομαθεύς 
или Πύρ<α> (тест. 36.10, 36.20, 35.1 PCG, све на па пи ру си ма из дру гог ве ка но ве ере); за 
по зни је Ώλιεύς τόν ἀγροιώταν (I 212–13 PCG = p. 70 Hor dern, ко ји на во ди Ате неј), ταί 
γυναῖκες αἳ τάν θεόν φαντι ἐξελᾶν (I 193 PCG = p. 40 Hor dern, што на во де Ате неј и Апо-
ло ни је Дис кол). Па пи ру сни фраг мен ти не ко ли ко Ко ри ни них по е ма (за при пи си ва ње 
њој, ви де ти Пинд. Оде, II изд., стр. 32 n. 41) от кри ва ју на сло ве на бе от ском ди ја лек ту 
(фрр. 690 PMG Ὀρέστας, фр. 36.3 Θιομαηια, 694 фр. 13.2).

Ге ри о но во име нај пре се ја вља као Γηρυονεύς (Хес. Те ог. 287 и 982, код Ве ста (Wест) 
по пи та њу дру гог), и као Γηρυών код Ес хи ла Агам. 870. Нај ве ћи број грч ких пи са ца на-
зи ва ју га Γηρυόνης (на при мер, Хе ка теј, Пин дар, Еу ста ти је), што на дор ском да је Сте си-
хо ро во Γαρυόνας. То је об лик ко ји се на ла зи на ва за ма из ше стог ве ка (ΓαρυФόνης, 
Γηρυόνης). За об ли ке код грч ких пе сни ка ви де ти For ssman (1966) 119–20, и ла тин ских, 
Ho u sman (1910) 253–4 = (1972) II 829–30.

5

Јед на схо ли ја код Хе си о да ка же да и код Сте си хо ра Ге ри он „та ко ђе“ (καί) има шест 
ру ку, шест но гу и кри ла; ово „та ко ђе“ зна чи да по ред то га има три гла ве. Ге ри он има три 
гла ве и код Хе си о да. Ви ше ру ку и но гу је сте бли зу стан дар да умет нич ких пред ста ва 
Ге ри о на од са мог по чет ка, а ка сни ји књи жев ни опи си при ка зу ју ње го ве три гла ве и три 
те ла; о ве ћем бро ју удо ва ко ји не при ја те ља чи не још стра шни јим, ви де ти Wеst (2007а) 
300. Кри ла се на дру гим ме сти ма ја вља ју са мо на две ва зе из Хал ки де (ви де ти го ре).

Ру ко пис Т до да је καί Χρυσάορος на кон Ὠκεανοῦ, али овај ру ко пис од ра жа ва при-
ре ђи вач ку ак тив ност уче ња ка из че тр на е стог ве ка Де ме три ја Три кли ни ја (ви де ти 
из да ње ко је је на чи нио Di Gre go rio, p. IX–X), те та ко мо же мо прет по ста ви ти да до дат ни 
текст по ти че од ње га а не из ори ги нал не схо ли је.

6

Схо ли ја из Апо ло ни ја Ро ђа ни на ка же да је Сте си хо ро ва по е ма спо ми ња ла остр во у 
Атлан ти ку „Сар пе до ни ја“. Ово остр во нај пре се ја вља (као Сар пе дон) у Ки при ји фр. 30 GEF 
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τῶι δ’ ὑπο κυσαμένη  τέκε Γοργόνας, αἰνά πέλορα, Ι αἳ Σα ρπηδόνα  ναῖον ἐπ Ὠκεανῶι βαθυδίνηι 
νῆσον I πετρήεσ σαν. За кон фу зи ју из ме ђу две ре чи упор. Хе сих. c.230 (стр. 269 Han sen) 
Σα ρπηδών ἀκτή: ἀντί τοῦ Σα ρπηδονία. Τοπος δέ οὓτος Θράικης, κτλ. (Сар пе до ни ја или 
Сар пе дон та ко ђе су би ли на зи ви рто ва у Тра ки ји и Ки ли ки ји: ви де ти Кра тес из Ма ло-
са фр. 127 Brog gi a to). Хе си од сме шта дом Гор го на πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο Ι ἐσχατιῆι πρός 
νυκτός, ἳν’ Ἑσπερίδες λιγύφωνοι (Те ог. 274–5), ве ро ват но ми сле ћи на исто ме сто. Не 
зна мо за што име остр ва та ко на ли ку је име ну ли киј ског вој ско во ђе у Или ја ди. Остр во 
бла же них по не кад се сме шта на да ле ки за пад, ме ђу тим, Сар пе дон је од не сен у Ли ки-
ју на кон смр ти (Хом. Ил. 16.666–83).

Ово остр во та ко ђе је мо жда спо ме ну то у при ка зу Ге ри о но вих пре да ка (та ко М. 
Ro bert son (1969) 216), по што је ње гов отац, Хри са ор, из био из по се че не гла ве јед не од 
Гор го на, Ме ду зе; то би мо гло би ти Хри са о ро во ме сто ро ђе ња (та ко An to nel li (1996) 60). 
Дру га мо гућ ност је да је Хе ра кле по се тио остр во на свом пу ту пре ма или са Ери ти је 
(та ко Kle i ne, стр. 66).

7

Pa ra do xo grap hus Va ti ca nus, де ло из дру гог ве ка но ве ере (Stern (2008) 441), твр ди да 
је Сте си хор опи сао ме та мор фо зу Не ре је ву; о Не ре ју ко ји ме ња об ли ке ви де ти Bux ton 
(2009) 169–77. У сво јој edi tio prin ceps, Ро де (Roh de) (1872) 39 по ве зу је овај унос са Сте-
си хо ро вом Ге ри о ни дом. Пр ви до да так по ти че од Ро деа, дру ги од Ви ла мо ви ца (Wi la-
mo witz) (1898) 522 = (1935–72) IV 33.

Код Па ни ја си да, Хе ра кле до би ја Хе ли јев злат ни пе хар од Не ре ја (фр. 12, GEF); пре 
ње га Пи сан дар име ну је Оке а на као мор ског по сред ни ка (фр. 5 GEF). Не реј та ко има 
очи глед но ме сто у на ра ти ву о Хе ра кло вим по ду хва ти ма и ди рект на хи по те за прет-
по ста вља да је и у Сте си хо ро вој по е ми та ко ђе Хе ра кле до био пе хар ње го вим по сре-
до ва њем. Ова хи по те за има да љу пред ност у то ме што Не реј, Ста рац са мо ра (Хес. 
Те ог. 233–6, Хом. Ил. 1.358 и да ље, Од. 24.58), има па ра ле ле са Ге ри о ном у раз ли чи тим 
аспек ти ма, по себ но у њи хо вој по ве за но сти са све том мр твих (упор. Da vi es (1988б) 284). 
Обо ји ца су по ве за ни са да ле ким за па дом; обо ји ца су сто ча ри, чи је жи во ти ње (фо ке, 
го ве да) сим бо ли зи ра ју мр тве; мо ре, са ко јим су обо ји ца по ве за ни, че сто је по и ма но 
као гра ни ца из ме ђу све та жи вих и мр твих. Су срет са Не ре јем та ко би са чи ња вао „увод-
ну аван ту ру“ (Vo ra ben te u er), ко ја ан ти ци пи ра аспек те ко нач ног су сре та са Ге ри о ном, 
што се че сто на ла зи у при ка зи ма ју на ка ко ји тра га ју за не чим уну тар Грч ке и из ван ње 
(па ра ле ле код Da vi es (1988b) 284 n. 39 (2001а) 9). Хе ра кло ва бор ба са Не ре јем и дру гим 
мор ским бо жан стви ма по твр ђе на је у ар хај ској умет но сти по зног сед мог ве ка; ви де ти 
Glynn (1981), Brom mer (1983), We stco at (2012) 158–64.

У дру го ме пре да њу, ко је се за ти че код Фе ре ки да (фр. 18а EGM) и Апо ло до ра (2.5.10), 
Хе ли је пре да је пе хар на кон што му Хе ра кле за пре ти лу ком. На дру гим ме сти ма чи ни се 
да Апо ло дор пра ти Сте си хо ров при каз, али не тре ба да прет по ста вља мо да је та чан у 
сва ком де та љу; на дру гим ме сти ма он се по не кад уда ља ва од уо би ча је ног из во ра и тада 
сва ка ко мо же би ти ду жник Фе ре ки дов (та ко MLW). Оке а на је код Фе ре ки да Хе ра кле 
при си лио да бу де не ак ти ван, пре те ћи му сво јим лу ком, на кон што му је уда рио брод.
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Бри зе (Bri ze) (1980) 68–9, 77–8, на кон рас пра ве од ба цу је при пи си ва ње фраг мен та 
би ло ко јој дру гој по зна тој Сте си хо ро вој по е ми. Сме штен је у не по твр ђе но де ло ко је 
се ба ви ло Хе ра кло вом по тра гом за хе спе рид ским ја бу ка ма, ко ја се код Фе ре ки да ја-
вља у при по ве сти о бор би про тив Не ре ја ко ји ме ња об ли ке (фр. 16а EGM; та ко Bur kert 
(1979) 185–6 n. 13). Ова мо гућ ност не мо же се ис кљу чи ти, ме ђу тим, на ма је при хва тљи-
ви је при пи си ва ње Ге ри о ни ди, из раз ло га ко ји су го ре из не ти.

8

Овај фраг мент са др жи це лу стро фу или ан ти стро фу (та ко Pa ge, LGS, стр. 264). 
ἀφίκοιθ’ ἰαρᾶς ποτί βένθ εα νυκτός ἐρεμνᾶς има ме трич ку схе му иден тич ну сти ху (c) у 
стро фич ком па ру. Оста так се не укла па тач но ни у је дан од оста ла три сти ха, али ве о ма 
је бли зу, та ко да је ме трич ка струк ту ра ја сна. У на по ме на ма ди ску ту је мо о емен да ци-
ја ма ко је има ју за циљ ре кон струк ци ју ме три ке.

1–2 +ἃλιος δ’ Ὑπεριονίδας+ Ι δέπας +ἐσκατέβαινε+ χρύσεον, „Хе ли је, де те Хи пе-
ри о но во, ста де да ула зи у свој злат ни пе хар. Ме трич ка схе ма је – u – uu – uu – II uu – uu 
– u – uu, прем да би тре ба ло да бу де uu – uu – uu – – II uu – uu – uu – uu . По сто је три 
гре шке, на по чет ку, на кра ју пр вог сти ха, и у сре ди ни дру гог; раз ма тра мо их јед ну по 
јед ну.

(1) Чи та ње τᾶμος („у то вре ме“...; Bar rett, LGS) за пре не се но ἃλιος пред ста вља па лео-
граф ски убе дљи во ква ре ње (ΤΑΜΟΣ / ΑΛΙΟΣ), где би по гре шно чи та ње би ло узро ко-
ва но кон тек стом (бли зи на Ὑπεριονίδας). За τᾶμος упо ре ди Хом. Химн. 4.101 (ко је сле ди 
на кон опи са об да ни це), Хес. Де ла 585 (на кон опи са го ди не ко ји је уве ден са ἣμος δέ). 
Дру га мо гућ ност, ἃλιος је гло са за Ὑπεριονίδας ко ја се не ка ко про ву кла у текст (та ко 
Wеst, у пи сму из 1969, ap. Führer (1977) 7; за та кве ко руп ци је ви де ти Соф. Ајант 28n.). У 
том слу ча ју, шта год да је из вор но ста ја ло у тек сту, ни је мо ра ло по се до ва ти би ло ка кву 
па ле о граф ску слич ност са на ве де ним.

Дру ги пред ло зи ма ње су ве ро ват ни. ἇμος (Ka i bel, у свом из да њу Ате не ја, III 32.8) 
да је „ка да је Хе ли је... Хе ра кле је ушао...“ Али δέ у апо до зи (ов де у сти ху 8; упор. Den ni ston 
177–85)) не ма па ра ле ла на кон ἥμος / ἇμος. Мо жда је не ка та ква озна ка би ла по треб на 
на кон не у о би чај но ду ге за ви сне ре че ни це ко ја је умет ну та. Ипак, ра зум но је не уво-
ди ти је на ба зи прет по став ке. Gar rod код Di ehl (стр. 46) узи ма да ἅλιον зна чи „мор ски“, 
ка ко би се сло жи ло са δέπας. Али ред ре чи ко ји би усле дио ἅλιον... δέπας ... χρύσεον, 
био би не у о би ча јен.

(2) Ὑπεριονίδα <ἲ>ς (претп. West код Pa ge, LGS) еко но мич но ре кон стру и ше ме три ку 
(са ди га мом ко ја спре ча ва хи јат). За ко нач ну фра зу упор. Хом. Од. 12.175–6 μεγάλη ἲς I 
Ἠελίου τ’ αὐγή Ὑπεριονίδαο ἂνακτος, ([Хес.] фр. 198.2 М–W Ὀδυσσῆος ἱερή ἲς. Дру ге до-
пу не укљу чу ју μέν (Bar rett, ibid.) и δέ (Par di ni (1994) 61, зах те ва ју ћи укла ња ње ἅλιος δ’.

(3) ἐσκατέβαιν’ ἐ<σ> χρύσεον (претп. Par di ni (1994) 63) је сте нај лак ша ин тер вен ци ја, 
пра ће на са ἐσκατέβαινε παγχρύσεον (претп. West код Führer (1977) 7). ἐσκατέβαινεν 
(Bergk, стр. 637) ни је ме трич ко, по што је uu – – I из о ста вље но у сре ди ни сти ха.
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Прет по ста вља ју ћи да се ра ди о ду бљој ко руп ци ји, Führer (1966б) 675 пре ме шта и 
ис пра вља, ка ко би раз ре шио сва три про бле ма. uu – δέπας ἐσκατέβαινε<ν> Ὑπεριονίδας 
<παγ>χρύσεον.

Ὑπεριονίδας је епи тет Хе ли јев код Хо ме ра Од, 12.176 и Хе си о да Те ог. 1011 (Ἑελίου 
Ὑπεριονίδαо), и си но ним за бо га у xомерској хим ни 2.74. Ὑπερίων је по не кад Хе ли јев 
отац, по не кад си но ним за Хе ли ја, а по не кад Хе ли је има му шко де те по име ну 
Ὑπεριονίδας; ви де ти West о Хес. Те ог. 134; Ric hard son о Хом. Химн. 2.26.

δέπας обич но озна ча ва Хе ли јев пе хар (Пи сан дар, фр. 5 GEF, Ес хил, фрр. 69.3, 74.4 
TrGF, Фе ре кид фр. 18а EGM, Ан ти мах фр. 66.1 IEG); за сми сао ове ре чи ви де ти фр. 22in. 
На дру гим ме сти ма на зи ва се λέβης (Еу мел Ти та но ма хи ја фр. 10 GEF, Те о лит FGr Hist 
478 Ф1, Алек сан дар из Ефе са фр. 38 СХ), φιάλη (Па ни ја сид фр. 12 GEF), κύλιξ (Ју ли јан 
7.219d), ποτήριον (Ате неј 11.470а), и po cu lum (Ма кроб. Сат. 5.21.19). Еу фо ри он (фр. 72 
Lightfo ot) го во ри о пу то ва њу χαλκείηι ἀκάτωι. Пред ста ве на ва за ма при ка зу ју пло ви ло 
као по су ду за ме ша ње ви на и во де са ши ро ким гр лом.

Хе ли јев пе хар зла тан је код Мимн. фр. 12.7 IEG, Ес хи ла фр. 74.4 TrGF, Фе ре ки да фр. 
18а EGM, Ан ти ма ха фр. 66.1 IEG; Еу ста ти је о Ди он. Пе ри ег. 558 де гра ди ра га на брон за-
ни λέβης. Ње го ви зра ци по чи ва ју у злат ној ода ји код Мимн. фр. 11а.2 IEG. О зла ту и 
бо го ви ма уоп ште ни је ви де ти фрр. 10.3–4, 90.10, 100.7, Соф. Ај. 92–3n.

ἐσκαταβαίνω ја вља се на кра ју сти ха у Хом. Од. 24.222 и у про ро чан ству код Хе ро-
до та 5.92е2. Ком би на ци ја пре фик са при год на је: ἐσβαίνω зна чи „укр ца ти се на брод“, 
а καταβαίνω је упо тре бље но за Хе ли јев за ла зак код Хес. Те ог. 761.

2–5 ὄφρα δι’ Ὠκεανοῖο περάσας I ἀφίκοιθ’ ἱαρᾶς ποτί βένθ εα νυκτός ἐρεμνᾶς, 
„та ко да, Оке ан пре шав ши, мо же да стиг не у ду би не све те там не но ћи.“ Упоp. Хом, Од. 
10.508 (крај сти ха) δι’ Ὠκεανοῖο περήσηις, 11.158–9. ἀφίκοιθ’ уме сто ру ко пи сног –κηθ’ 
за слу га је Блум фил да (Blo om fi eld) (стр. 258), ἱαρᾶς уме сто ру ко пи сног ιερ- Пеј џа (Pa ge), 
PMG.

Ес хил на сли чан на чин опи су је ка ко Хе ли је у свом пе ха ру пу ту је μελανίππου 
προφυγών I ἱερᾶς νυκτός ἀμολγόν (фр. 69.6–7 TrGF). ἱερός при дев је νύξ у Еур. Ијон 85, фр. 
114.1 TrGF), Ме ле а гра АP 5.8.1 = 4348 HE (али не у епи ци: Fe no glio (2005)), κνέφας код 
Хом. Ил. 11.194 = 11.209, и ἣμαρ у Ил. 8.66, 11.84, Од. 9.56, Хес. Де ла 770, 819; да ље ви де-
ти Clar ke (1995) 311–12. νύξ мо же би ти пер со ни фи ко ва на, чак и са пра те ћим при де ви ма; 
упор. Хес. Те ог. 757 Νύξ ὀλοή, νεφέληι κεκαλυμμένη ἠεροειδεῖ, а та ко ђе Сол(он) фр. 36.5 
IEG Γῆ μέλαινα. За νύξ ἐρεμνά упор. Хом. Од. 11.606, Хес. Те ог. 758; та ко ђе ор фич ку ка та-
ба зу фр. 717.29 PEG κεύθεα νυκτος ἐρεμνῆς, Арг(она у ти ка) 342. ἀχλύα νυκτός ἐρεμνῆς. 
Wi la mo witz (1883b) 397–8 n1 = (1935–72) И 111–12 n1. пи ше ἐρεμνά, ме ђу тим, не ма по-
тре бе да при де ви бу ду под јед на ко рас по ре ђе ни из ме ђу до ступ них име ни ца (упор. 
фрр. 9.5–6, 18.4–5, 97.215, Соф. Ај. 134–5n.). Прем да је βένθ εα гра ма тич ки повезанo са 
νυκτός, бли зи на Ὠκεανός мо же под ста ћи ње не мор ске асо ци ја ци је (та ко Silk (1974) 24 
са 25 n.3).

Јед ном ка да се Хе ли је сме сти на за па ду, сва ме ста су под јед на ко там на, та ко да ова 
фра за ве ро ват но не опи су је Хе ра клов пра вац. Пре ма Пеј џу (Pa ge) (PMG стр. 101), од-
но си се на пут са за па да пре ма ис то ку, по што ка да се јед ном Хе ли је сме сти на за пад, 
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ис ток се на ла зи у нај ду бљој та ми; ово се чи ни нео прав да но сло же ним. Ате неј уво ди 
фраг мент го во ре ћи да он пред ста вља Хе ли јев пут пре ма за ла ску, то јест, са ис то ка на 
за пад. Ово мо ра би ти гре шка (Хе ли јев пут пре ма за ла ску од ви ја се у ње го вим ко чи ја-
ма), мо жда узро ко ва на кон фу зи јом пре ма фра зи βένθ εα νυκτός ἐρεμνᾶς. Wi la mo witz 
(по твр. Lesky (1948) 34–5 = (1966) 35–6), по ве зу је ову фра зу са ποτί ματέρα: Хе ли је се 
вра ћа у ду би не но ћи, ње го ве мај ке, на ис то ку. Јер ноћ је мај ка Сун ца или да на, упор. 
Хес. Те ог. 124, Есх. Агам. 264–5 са Fra en kel, Соф. Трах. 94–6, мо жда фр. 730е.6 TrGF. Ме-
ђу тим, Хе си од сме шта ноћ не на ис ток не го на за пад (Те ог. 214–15, 274–6), а ποτί ματέρα 
чи ни се по ве за ним пре са оним што сле ди не го са оним што прет хо ди.

6–7 ποτί ματέρα κουριδίαν τ’ ἂλοχον παίδας τε φίλους, „сво јој мај ци, мла дој же ни 
и сво јој дра гој де ци.“ Од су ство по себ них име на за Хе ли је ву по ро ди цу чи ни ис ку ство 
оп штим; та ко Хе ли је, као и сва ки смрт ник, вра ћа се са свог днев ног по сла по ро ди ци 
(та ко Wi la mo witz, loc. cit.); упор. Еур. Тро јан. 20–1 ὡς δεκ ασπόρωι χρόνωι I ἀλόχους τε καί 
τέκν’ εἰσίδωσιν ἂσμενοι, фр. 773.40–1 TrGF ποτί τέκνα] τε καί φιλίας ἀλόχους, Ари стоф. 
Те смо фор. 1204–6, West (1997) 532–3 (2007а) 211 (за Хе ли је ву же љу да се вра ти ку ћи, у 
дру гим књи жев но сти ма), и Апол. Род. 3.41 ἀλλ’ ὁ μέν εἱς χαλκεῶνα καί ἂκμονας ἧρι βεβήκει 
код Stin ton (1977) 160 = (1990) 370 („Хе фест, као и сва ки дру ги за по сле ни су пруг, ују тро 
од ла зи... оста вља ју ћи сво ју же ну ње ном по слу“). У дру гим при ка зи ма Хе ли је ва мај ка 
је Тхе и ја (Хес. Те ог. 371, Пинд. Оде 5.1), или Еу ри фе са (Хом. Химн. 31.2–3), ње го ва же на 
је Пер се и да а ње го ва де ца Кир ка и Еjет (Хес. Те ог. 956–7); ње го ва ве за са Кли ме ном, у 
ко јој се ро дио Фа е тон, би ла је ус пут на афе ра. За κουριδίαν ἂλοχον упор Хом. Ил. 7.392, 
Оlson о Ари стоф. Мир 843–4; за παίδας τε φίλους, Хом. Од. 19.455, Ил. 7.279 (ду ал).

8–9 ὁ δ ἐς ἂλσος ἒβα δάφναισι + κατάσκιον + ποσί παῖς Διός [ – uu –, „Α οн, сту пи 
у гај се но ви ти др ве ћа ло во ро вог, син Зев сов.“ Овај шу ма рак ве ро ват но је на Ери ти ји. 
Сте си хор пре ла зи са сли ке Хе ли ја ко ји се вра ћа свом до му и по ро ди ци на Хе ра кла 
ко ји от по чи ње кри тич ну фа зу свог по ду хва та. Мо же мо се пи та ти због че га би Хе ра кле 
сту пио у шу ма рак (па ра ле ле код Fa ulk ner о Хом. Химн. 5.20), ако је ве ли ко ста до с њим; 
ова кво ме сто пре би по го до ва ло уса мље ном пут ни ку ко ји сти же у по тен ци јал но не-
при ја тељ ско окру же ње.

За ло вор, упор. Хом. Од. 9.182–3 σπέος ... δάφνηισι κατηρεφές (о По ли фе мо вој пе ћи-
ни), Еур. Ифиг. Та ур. 1246 σκιερᾶι... ἂλσος εὒφυλλον δάφναι (где пре би ва Пи тон), Ана кре-
онт фр. 443 PMG μελαμφύλλωι δάφναι χλωρᾶι τ’ ἐλαίαι τανταλίζει; та ко ђе Хом. Од. 20.278 
ἂλσος Ὕπο σκιερόν ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος, Хом. Химн. 5.20 ἂλσ εα... σκιόεντα (ко је во ли 
Ар те ми да), Апол. Рoд. 2.404 ἂλσος... σκιόειν Ἂρεος. Мо жда ποσί на гла ша ва по вра так на 
су во тло на кон пу то ва ња мо рем („egre gie ob ocu los po ni tur gra vis Her cu lis in ces sus“, 
Schne i de win у свом из да њу Иби ка, стр. 98), прем да овај да тив че сто пра ти гла го ле 
кре та ња без по себ ног на гла ша ва ња (Соф. Ај. 1280–1n.).

Са чу ва ни текст скан ди ра се uu – uu – – – uu – u – uu – uu , док је на ма по треб но uu 
– uu – uu – uu – uu – uu – uu – uu – uu – . Нај ве ро ват ни је об ја шње ње је сте то да је 
κατασκιόεν (Bar rett, LGS), ha pax. Де но ми на тив ни при де ви на –εις обич но се гра де од 
не сло же них име ни ца (σκιόεις итд.), али упор. ποτιφωνήεις (Хом. Од. 9.456), περιτιμήεις 
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(Хом. Химн. 3.65), ζακρυόεις (Ал кеј фр. 34.8 Vo igt итд.), ὑποσκιόεις (Ни кан дар 96). Шта ви-
ше, WSB ука зу је на βαθυδινήεις (Хом. Ил. 21.15), ко је спа ја δινήεις и βαθυδίνες, баш као 
што κατασκιόεις мо же спа ја ти σκιόεις и κατάσκιος; и на при де ве из епи ке као што су 
ὁξυόεις и φαιδιμόεις, ко ји су ме трич ки по год не екс тен зи је дру гих при де ва (ὁξύς, 
φαίδιμος), баш као што κατασκιόεις мо же би ти про ду же ни об лик κατάσκιος. 

Дру ге до пу не ма ње су убе дљи ве. κατασκίαρον (Pa ge, LGS) је ha pax. κατασκιάον (Pa-
ge LGS) да је па ра ле лу са гла го лом у Хом. Од. 12.436, али пар ти цип пре зен та ак ти ва 
чи та се не при род но. κατάσκιος <ἂψ> („по но во на траг“, по твр ђен је у епи ци и код Сап-
фо фр. 34.2 Vo igt; Führer (1977) 8) на го ве шта ва упо тре бу пе ха ра на пу ту на траг са Ери-
ти је.

На кра ју, Ἡρακλέης (Pa ge, LGS) пред ста вља ис ку ше ње, са име ном ко је атрак тив но 
за о кру жу је стро фу (та ко ЈD, по ре де ћи Дод со во (Dodds) из да ње Еу ри пи до вих Бак хант-
ки ња, стр. 72, за ову упо тре бу у са крал ном кон тек сту; до да ти и при ме ра ра ди Соф. 
Ан тиг. 1153/4), ма да „ако је Ἡρακλέης ста ја ло на кра ју, да ли би га Ате неј из о ста вио?“ 
(МLW); оста ју и дру ге мо гућ но сти (на при мер, као при дев). Обра сцу пе ри фра зе ко ја 
не по сред но пра ти лич но име ко је се нај пре прет по ста вља не мо гу се упу ти ти за мер ке: 
упор. ЕG 1138 ὁ τοῦ Διός παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς (Пом пе ји), Ho u smann (1918) 227 = (1972) 
III 973.

9

Код Хе си о да, Ге ри о но во остр во, „мо рем окру же на Ери ти ја“, на ла зи се из ван „Оке-
а на слав ног“ (Те ог. 294). Сте си хор га по ве зу је са од ре ђе ним ге о граф ским по ло жа јем 
на да ле ком за па ду, Тар те сом: „Док је Хе си од... по ста вио епи зо ду са Ге ри о ном пре ко 
Оке а на без пре ци зи ра ња, (код Сте си хо ра) ге о гра фи ја нео д ре ђе ног про сто ра раз ви ла 
се до те ме ре да се по кло пи ла са ге о гра фи јом осво је ног про сто ра“ (Vansscho on win kel 
(2006) 85). Тар тес је био град на ре ци ка сни је по зна тој као Бе тис, а по том као Гва дал-
ки вир. Са ма ре ка до би ла је исто име; исти овај фраг мент ци ти ра Стра бон ка ко би пот-
кре пио сво ју тврд њу да су „ста ри пи сци“ про ши ри ли име са гра да на ре ку. (Име је 
ка сни је по ве за но са би блиј ским Тар ши шом, ме ђу тим, то по ве зи ва ње ни је из ве сно: 
ви де ти Аubet (2001) 204–6).

По ве зи ва ње Ери ти је са Тар те сом мо гла би би ти Сте си хо ро ва ино ва ци ја, или Пи-
сан дро ва. Овај по ми ње Хе ли јев пе хар и ис тра жи ва ња Ро ђа на на за пад ном Ме ди те-
ра ну, ко ја су по че ла пре пр ве Олим пи ја де, сход но Стра бо ну (14.2.10; упор: Hux ley (1969) 
101). Хе ро дот сме шта остр во у исту област, да ље од Га ди ре, ина че Га де са, мо дер ног 
Ка ди за (4.2). Фе ре кид и Апо ло дор иду још да ље по и сто ве ћу ју ћи Ери ти ју са Га де сом 
(фр. 18b ЕGM, Библ. 2.5.10).

Фе ни ча ни су тр го ва ли са овом об ла шћу (Hu el va) од пр ве по ло ви не де ве тог ве ка 
(Be len De a mos (2009) 195–6). Пре ма Хе ро до ту, пр ви Грк ко ји је тр го вао са Тар те сом био 
је Ко лај са Са мо са го ди не 638. (4.152). Фо кеј ци, ко ји су по че ли да ис тра жу ју за пад ни 
Ме ди те ран у дру гој по ло ви ни сед мог ве ка, по том уста но вив ши по сто ја ни је тр го вач ке 
ве зе, на ро чи то су се ис ти ца ли у тр го ви ни ме та ли ма (упор. Хе ро дот 1.163, Wa il lin ga (1993), 
70, Do min gu es (2004) 430–2, Kerschner (2004), Mo rel (2006), Mal kin (2011) 143–6, 154–5, 
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De me tri ou (2012) 24–30. Њи хо во при су ство чи ни се да је обе ле же но про ме ном ти па 
грн ча ри је ко ја је про на ђе на у овој обла сти: у по зном осмом и ра ном сед мом ве ку, 
атич ке и ко ринт ске ва зе до ми нант не су, док но ве ко ли чи не при сти жу у по зном сед мом 
ве ку, углав ном из ис точ не Грч ке.

Са чу ва ни текст скан ди ра се
uu – uu – – – uuu – – – – uu – uu – uu – uu – uu – – – – – 
– u –

Две сит не и ши ро ко при хва ће не емен да ци је (Ἠρυθείας уме сто -ίας, κε υθμῶνι уме-
сто -ώνων) ре зул ти ра ју са 

uu – uu – – – uu – – – – – uu – uu – uu – uu – uu – – – – 
– uu – 
По сто је са мо два ме ста у ме трич кој схе ми ко ја се мо гу при ла го ди ти обра сцу од 

пет ду гих сло го ва ко је пра те два крат ка, на два ме ста у на шем одељ ку: (е–f) и (f–g), као 
што сле ди:

1
(е) σχεδόν ἀντιπέρας κλεινᾶς Ἐρυθείας
(f) Ταρτε σ σοῦ ποταμοῦ παρά παγάς ἀπείρονας ἀργυρορίζους ἐν κε υθμῶνι πέτρας.
Ово не да је крај ре чи на кон че ти ри дак ти ла, као што се на ла зи дру где у овом сти ху 

(παγάς ἀIπείρονας, а ре зул тат су два уза стоп на кон тра хо ва на ан цеп са.
2
(f) σχεδόν ἀντιπέρας κλεινᾶς Ἐρυθείας
(g) Ταρτε σ σοῦ ποταμοῦ παρά παγάς ἀπείρονας ἀργυρορίζ-
(а) ους ἐν κε υθμῶνι πέτρας.
Ово оста вља крај епо де у сре ди ни ре чи.
3
(d) σχεδόν ἀντιπέρας κλεινᾶς Ἐρυθεί-
(е) ας Ταρτε σ σοῦ ποταμοῦ παρά παγάς ἀπείρονας ἀργυρορίζους
(f) ἐν κε υθμῶνι πέτρας.
Ово оста вља крај ан ти стро фе у сре ди ни ре чи.
4
(f) σχεδόν ἀντιπέρας κλεινᾶς Ἐρυθείας Ταρτε σ σοῦ ποταμοῦ παρά
παγάς ἀπείρονας ἀργυρορίζους
(g) ἐν κε υθμῶνι πέτρας.
Ово ре зул ти ра са два уза стоп на кон тра хо ва на ан цеп са, као и од су ством зах те ва ног 

кра ја ре чи у (f) на кон че ти ри дак ти ла (ἀντιπέIρας).
Не по сто ји емен да ци ја ко ја би мо гла да ис пра ви би ло ко ји од ових не до ста та ка; 

али је ме три ка до вољ но сми сле на да охра бри став да је текст умно го ме ис пра ван. 
Нај јед но став ни ји лек би ла би ла ку на, као што се по не кад на ла зи у одељ ци ма ко је ци-
ти ра ју Стра бон и оста ли: (упор. [Хес.] фр. 240 М–W (Страб. 7.710), где се пре ба цу је са 
сти ха 1 на стих 5, или [Хес.] фр. 70.21–3 (9.3.16), где се из о ста вља је дан стих (упор. Lo bel 
(1962а)). Стра бон је мо гао узе ти са мо оне сти хо ве ко ји су од ва жно сти за ње гов ге о-
граф ски циљ.
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Да би се ла ку на учи ни ла ме трич ком би ло у 1 или 2, она би мо ра ла па сти не где у 
Ταρτε σ σοῦ...ἀπείρονας, и мо ра ла би би ти со лид на – до вољ но ве ли ка у 1 да по ме ри 
ἀργυρορίζους на крај (f), у 2 да га по ме ри на крај (а). Ме ђу тим, фра за Ταρτε σ σοῦ... 
ἀργυρορίζους чи ни се да је ве о ма чвр сто ве за на да би до пу сти ла та кав јаз. На су прот 
то ме, со лид на ла ку на мо гу ћа је у 3 и 4, ако би се по ста ви ла на кон Ἐρυθείας, у сми са о-
ној па у зи (та ко Pa ge, LGS), по ме ра ју ћи је на зад не што ра ни је у (d) у 3, у (е) у 4. Сма тра-
мо да је 4 из глед ни је, по што 3 зах те ва реч од два крат ка сло га пре Ταρτε σ σοῦ, ка ко би 
се укло пи ла у ме три ку (τόθι је мо гу ће, али зах те ва ло би глав ни гла гол ко ји до ла зи 
знат но ка сни је). Ода тле 

(е) uu – uu – uu – σχεδόν ἀντιπέρας κλεινᾶς Ἐρυθείας
(f) – uu – uu – uu – uu I – uu – uu – uu Ταρτε σ σοῦ ποταμοῦ παρά παγάς ἀπείρονας 

ἀργυρορίζους
(g) ἐν κε υθμῶνι πέτρας.
(е) би се мо гло чи та ти uu – σχεδόν ἀντιπέρας κλεινᾶς Ἐρυθείας, и та ко да ље.
У тек сту смо ово на пи са ли у скла ду са ли не ар ним рас по ре дом на па пи ру су.

περί τοῦ Γηρυόνος βουκόλου: Ге ри о нов па стир по твр ђен је још код Хе си о да, Те ог. 
293, и че сто се ја вља у умет нич ким пред ста ва ма ми та. ]νομῆα из фр. 11.3 мо гло би се 
од но си ти на ње га. Ње го ви ро ди те љи би ли су Арес и Ери ти ја, пре ма Хе лан. фр. 110 
EGM; упор. Сер ви ја о Верг. Eнeид. 8.299 (II 242.12 Тhilo и Ha gen) Euryti o na pa sto rem Mar tis 
fi li um. Дру га тра ди ци ја чи ни овог огреа са мо стал ним па сти ром (стр. 232 са n.11 го ре), 
али би ло би ар би трар но чи та ти περί Γηρυόνος τοῦ βουκόλου (као Vo igt (1886) 1634.43–4), 
да би се наш од ло мак укло пио. Не ки од Хе ра кло вих про тив ни ка има ју име Еу ри ти он 
(ви де ти Da vi es (2004) 254–6, (2008а) 264 н.5); мо гло би би ти то да је наш Еу ри ти он из-
вор но од го ва рао јед ном од њих, као што у вед ском ми ту не ко ли ко пот чи ње них Ин-
дри ном не при ја те љу Вр три из вор но од го ва ра ју по је ди ним про тив ниц ма Ин дре (упор. 
Fon ten ro se (1959) 201–2).

1–2 σχεδόν ἀντιπέρας „пра во на су прот“; за ем фа тич ну abun dan tia ver bo rum у ис-
ка зи ва њу ло кал них ре ла ци ја (Re ne han (1976)122) упор. Пин дар 1.74 πάρ ποδί σχεδόν. 
Uc ci ar de lo (2010) 192–3 сма тра да је σχεδόν део Стра бо но вог уво да у ци тат (он че сто 
ко ри сти ту реч), по што ни је по твр ђе на у овом сми слу „от при ли ке“ пре пе тог ве ка 
(упор. LSJ s.v. 4); али по што не мо ра мо да усво ји мо тај пре вод, ње го ва при мед ба је 
пред мет рас пра ве. ἀντιπέρας се у ар хај ском и кла сич ном грч ком на ла зи је ди но код 
Ту ки ди да и Ксе но фон та.

2 κλεινᾶς „сла ван“; о овом при де ву упо тре бље ном за остр во упор. Сол. фр. 19.3 
IEG, Соф. Ај. 596–8n. Ан ти мах фр. 66.2 IEG по ми ње (ним фу) Ἀγακλυμένη Ἐρύθεια.

Ἐρύθειας се ду гу је Кси лан дру, у ње го вом из да њу Стра бо на, стр. 157, уме сто ру ко-
пи сног Ἐρυθίας. Име се ве ро ват но из во ди из истог ко ре на као и ἐρυθρός, зе мље да ле ко 
на за па ду ко ја је обо је на у цр ве но Хе ли је вим за ла ском; Ге ри о но во ста до на зва но је 
φοινικαῖ βόες из истог раз ло га (Апо лод. Библ. 2.5.10). Пре ма ан тич ким пи сци ма, ме ђу тим, 
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име се из во ди по на ро ди ма око Цр ве ног мо ра (Пли ни је NH 4.129) или Хе спе рид ске Ери-
ти је (фр. 10.1–2н.).

4–7 Ме сто Еу ри ти о но вог ро ђе ња „по крај ре ке“ и у „шу пљи ни сте не“ прет по ста вља 
по ро ђај у тај но сти (упор. Bra swell о Пинд. 4.4.6(b) Καφισοῦ παρ’ ὂχθαις, та ко ђе у опи су 
ро ђе ња).

5 παρά ре дов но тра жи аку за тив на зи ва ре ке: упор. фр. 100.9–10, Хес. Те ог. 282–3 
Ὠκεανοῦ παρά πηγάς I γένθ’, Соф. Елек тра 184n.

παγάς „ток ре ке“; упор, Хом. Ил. 20.9 = Од. 6.124 πηγαί ποταμῶν, Хес. Те ог. 282, Хом. 
Химн. 5.99, Пинд. фр. 30.2 С–М (Есх.) PB 89, 434, Wi la mo vitz о Еур. Хер. 390. Ал тер на тив-
ни пре вод „из во ри“ не мо же се срав ни ти са де та љем да се ро ђе ње до го ди ло бли зу 
Ери ти је, ко ју Сте си хор, као и Хе си од (Те ог. 290) ве ро ват но узи ма за остр во: остр во ће 
би ти сме ште но бли зу ушћа ре ке а ње ње ног из во ра.

О аку за ти ву плу ра ла –ας са крат ком ал фом упор. фр. 97.303 Алкм. фр. С5(b). 14 PMGF, 
Wеst о Хе си о до вим Де ли ма 564, Еdwards (1971) 141–65, Wil li (2008) 65. Та кви аку за ти ви 
та ко ђе се на ла зе у не ко ли ко пе сни ка ко ји су би ли или го вор ни ци за пад но грч ких ди-
ја ле ка та или у бли ској ве зи са ме сти ма у ко ји ма су го во ре ни за пад но грч ки ди ја лек ти 
(Еdwards, стр. 142).

ἀπείρονας „бес кра јан“. У епи ци овај је при дев обич но пре ди ка тив мо ра или зе мље 
(Хом. Ил. 1.350, 7.446, Хес. Де ла 487, итд); то јест, рав них по вр ши на ко је се бес крај но 
про те жу пре ма хо ри зон ту. Та ко ђе се ко ри сти за огра ни че ну по вр ши ну во де, Хе ле спонт 
(Хом. Ил. 24.545). Сте си хор је пре нео епи тет са мо ра на ре ку, чи је се во де мо гу по сма-
тра ти као да се пр о те жу у ду бо кој да љи ни ско ро на исти на чин.

5–6 ἀργυρορίζους „са ко ре ни ма од сре бра“. Ре ка мо же би ти ἀργυροδίνης (Хом. Ил. 
2.753, Хес. Те ог. 340, Бак хил. 8.26–7,12. 42) или ἀργυροειδής (Еур. Ијон 95). Ов де се епи тет 
мо же по себ но од но си ти на руд ни ке сре бра у бли зи ни; упор. Страб. 3.2.11 οὐ πολὐ δ’ 
ἂπωθεν τοῦ Κάστλωνός ἐστι καί τό ὂρος ἐξ οὒ ρεῖν φασι τόν Βαῖτιν. ὂ καλοῦσιν Ἀργυροῦν 
διά τά ἀργυρεῖα τά ἐν αὐτῶι, Schul ten (1950) 179 s.v. „Sil ber“. Руд ни ке сре бра у ју жној Ибе-
ри ји екс пло а ти са ли су још Фе ни ча ни од осмог до ше стог ве ка (Тreister (1996) 148–53).

Ко ре ни су на дру гим ме сти ма при пи са ни зе мљи или мо ру (Хес. Те ог. 728, са Ве стом 
(Wест), Арист. Ме те ор. 353б1 ἀρχαί καί ρίζαι γῆς καί θαλάττης, Пар мен. D–К 28 B 15а = 1 
244.6), ете ру (Ем пед. D–К 31 b 54 = 1 332.22), и остр ви ма (Ка ли мах Хим. 4. 34.–4, Апол. 
Род. 2.320). Иа ко се за ре ке дру где не ка же да их по се ду ју, па ра ле ла са мо рем ве ро-
ват но је до вољ на да се бра ни та упо те ба, по себ но што је Сте си хор упра во при ме нио 
на ову ре ку дру ги епи тет са мор ским ко но та ци ја ма; асо ци ја ци је из ме ђу πηγαί и ρίζαι 
(West о Хес. Те ог. 738) мо гу по јед но ста ви ти ме та фо ру.

За ква ли фи ка ци је παγάς са два при де ва, док πέτρας не ма ни јед ног, ви де ти фр. 8.2–
5н. Wi la mo witz (1879) 169 = (1935–72) IV емен ди ра у -ίζου; за гре шку упор. Пинд. 1.2.7–8 
οὐ ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου [Heyne: -φθογγοι у ру коп.] ποτί Τερψιχόρας Ι 
ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι ἀοιδαί, Соф. Ај. 134–5n., Wеst (1937а) 153 s.v. 
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„аси ми ла тив на ко руп ци ја“. (Прет ход но је Tzschuc ke пи сао ἀργυρορίζοις... κε υθμῶσι, у 
из да њу Стра бо на Si e ben ke es et. al. VII 637–8n.) Ар гу мен ти Ви ла мо ви ца, да емен ди ра ни 
текст пру жа под јед на ку ди стри бу ци ју при де ва и да при пи су је ко ре не (пе ћи ни) у пла-
ни ни (упор. Есх. Про мет. 365 ρίζησιν Αίτναίαις ὑπό, По либ. 2.66.10 τῆι τοῦ λόφου ρίζηι), а 
не ре ци, по бро ја ни су го ре.

7 ἐν κε υθμῶνι πέτρας „у пе ћи ни у сте ни“. „κε υθμών је би ло ко је ме сто ко је вас κεύθει“ 
(Bar rett о Еур. Хи пол. 732–4); ов де озна ча ва пе ћи ну, по при ште број них ра ђа ња и из ла-
га ња де це у ми ту и у ствар ном жи во ту (упор. Bin der (1964) 125, 127 и та ко да ље, а 166 
за ро ђе ње Авра мо во у пе ћи ни по ред ре ке; та ко ђе Us ti no va (2009) 3–4 и Cur tis, стр. 160, 
о бо жан ским ро ђе њи ма у пе ћи на ма). По што се овај фраг мент мо же по ста ви ти у ди-
гре си ји по ве за ној са уби ством Еу ри ти о на (фр. 10.1–2n.), мо же мо упо ре ди ти две та кве 
ди гре си је у Или ја ди ко је се од но се на ро ђе ње дво ји це ма њих рат ни ка по ги ну лих у 
Тро ји: по ги би ју Си ме си ја, ро ђе ног παρ’ ὂχθηισιν Σιμόεντος (4.475), и Сат ни ја, ὅν ἂρα 
νύμφη τέκε νηΐς ἀμύμων Ι Ἠνοπι βουκολέοντι παρ ὅχθας Σατνιόεντος (14.444–5). Мо жда 
је Сте си хор укљу чио слич ну ети мо ло ги ју за Еу ри ти о но во име; Еур. Ифиг. (420–1) εὒρυτον 
παρά Ι κρήνην су ге ри ше при кла дан при дев.

κε υθμῶνι је Хер ма но ва (Her mann) кон јек ту ра (у из да њу Стра бо на, Si e ben ke es еt аl., 
VI II 637–8н.) за ру ко пи сно κε υθμώνων; фра за ἐν κε υθμώνων πέτραις не ма сми сла и чи ни 
се да су па де жи по ме ша ни. За фра зу ова ко емен ди ра ну упор. Еур. Кикл. 407 ἐν μυχοῖς 
πέτρας, Хом. Химн. 4.229 πέτρης ἐς κε υθμῶνα  βαθύσκιον (о ме сту ро ђе ња Хер ме са), Хом. 
Од. 13.367 μαιομένη κε υθμῶνα ς ἀνά σπέος, Хес. Те ог. (Хес.) фр. 204.139 М–W.

10

Lo bel (1967а) 7 по ве зу је два ко ма да па пи ру са ка ко би са чи нио овај фраг мент, на 
осно ву кон ти ну и ра них хо ри зон тал них вла ка на.

1 uu] κ[ύ]μαθ’ ἁλός βαθ[έ]ας „та ла си ду бо ког мо ра“ ([ύ]) до пу нио Lo bel (1967а) 8, [έ] 
Bar rett код Pa ge LGS). Реч у ја зу мо гла би би ти διά или ἐπί (до пу ни ли Pa ge и Bar rett, 
обо ји ца LGS), а обо је је по твр ђе но са κῦμα, κύματα од Хо ме ра на да ље. κύμαθ’ ἁλός по-
твр ђе но је код Хо ме ра Од. 12.68, 22.387, Си мо ни да фр. 1.16 IEG; βαθέα од ре ђу је ἃλς код 
Хо ме ра Ил. 13.44 βαθείης ἐξ ἁλός (упор. Од. 12.214, Те огн. 10, Пинд. 5.88). Тра го ви βαθ[έ]
ας ве о ма су сла би; Cur tis (стр. 75) пи ше βαθέ]ας.

1–2 ἀφίκον[το „сти гли су“; као што М. Ro bert son (1969) 215–16 с пра вом прет по ста-
вља, су бје кат су ве ро ват но Еу ри ти он и Ери те ја, ње го ва мај ка (Хе лан. фр. 110 ЕGM), 
ко ја је би ла јед на од Хе спе ри да (Хес. фр. 360 М–W, Апо лод. Библ. 2.5.11; Апoл. Род. 4.1427 
зна за Хе спе ри ду по име ну Ери ти да). Ка сни ји при ка зи чи не је Ге ри о но вом ћер ком 
(Па ус. 10.17.5, Стеф. Виз. Е 127 = II 164.6–12 Bil ler beck и Zu bler). На кон што је ро ди ла Ге-
ри о но вог бу ду ћег па сти ра, до не ла је бе бу на остр во где су она и ње не се стре обич но 
бо ра ви ле. Нај ве ро ват ни ји про стор за ово и фр. 9 мо гла би би ти ди гре си ја о ра ном 
жи во ту Еу ри ти о на а нај ве ро ват ни је ме сто за та кву ди гре си ју мо гло би би ти тре ну так 



89

ка да је па стир уве ден или уби јен (упор. та кве при ка зе ко ји се ја вља ју код Хо ме ра при-
ли ком смр ти рат ни ка, као у Ил. 4.473–89). Ro bert son пред ла же exem pli gra tia: „(Хе ра кле 
је убио Ор та). Та да до ла зи па стир Еу ри ти он, Еу ри ти он ко га је Хе спе ри да Ери ти ја ро-
ди ла Аре су. Арес ју је во лео, и ка да је оста ла труд на с њим на пу сти ла је сво је се стре 
и лу та ла по све ту. Ко нач но, у шу пљи ни ме ђу сте на ма, по ред бес крај них, са сре бр ним 
ко ре ни ма, во да Тар те са, пре ко пу та по зна те Ери те је, ро ди ла је сво је де те. По ди гла га 
је у пе ћи ни а ка да је по рас тао као де чак укр ца ла се на брод с њим и њих дво је оти шли 
су пре ко та ла са ду бо ког мо ра до ле пог остр ва бо го ва где су Хе спе ри де има ле сво је 
злат не до мо ве. Ту је жи ве ла са сво јим се стра ма а ка да је Еу ри ти он по рас тао слу жио 
је код Ге ри о на, чу ва ју ћи ње го ва ста да на Ери ти ји. (Али је ње га је та ко ђе убио Хе ра кле)“.

Ако Хе ра кла по ста ви мо на ме сто су бјек та, су сре ће мо се са две те шко ће. (1) Ни је 
ла ко ви де ти шта би дру го би ло по ве за но са гла го лом у плу ра лу. Bar rett (1968) 22, по-
ми ње три не у бе дљи ве мо гућ но сти: Јо лај (али, ка ко сам ка же „чи та ва екс пе ди ци ја 
при лич но је уса мље нич ка“); за оп шти не до ста так при ја те ља у Хе ра кло вим по ду хва-
ти ма, по себ но овом, ви де ти Da vi es (1988б) 278 n8), го ве да, или сам пе хар (али Хе ра кле 
би те шко био по ста вљем у исту ра ван са жи во ти ња ма или ње го вим ору ђи ма, ко ли ко 
год зна чај ни би ли у сво јој вр сти). (2) Хе ра кле зби ља пу ту је на остр во Хе спе ри да (у 
Хе ли је вом злат ном пе ха ру, пре ма Фе рек. фр. 17.9 EGM), ко је би се мо гло на ла зи ти бли-
зу Тар те са и Ери те је на да ле ком за па ду (упор. Мимн. фр. 12.7–11 IEG са Ан тим. фр. 66 
IEG; за овај по ду хват ви де ти Ber nar di ni (2011), Fow ler EGM 11 &8.4.10), ме ђу тим, не по-
сто ји пре се дан за ком би на ци ју два ве ли ка по ду хва та то ком са мо јед ног пу то ва ња.

2 θ]εῶν περικαλλέ[α ν]ᾶσον „на нај леп шем остр ву бо го ва“ (доп. Lo bel (1967а) 8); 
упор. Те огн. 1277 περικαλλέα νῆσον, Хом. Ил. 3.421 Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ ἵκοντο. 
Фе ре кид фр. 16c EGM по ми ње вр то ве Хе спе ри да као τόν τῶν θεῶν κῆπον, ὅς ἤν παρά τῶ 
Ἄτλαντι. Ал фа у ν]ᾷσον је сум њи ва, а Cur tis (ст. 110) ра ди је чи та ]σον , али реч те шко да 
мо же би ти би ло шта адру го.

3–4 τ]όθι Ἑσπερίδες π[αγχρ]ύσεα δώ[μα]τ ἒχοντι „где Хе спе ри де има ју сво је злат-
не до мо ве“ (доп. Lo bel (1967а)8). За τόθι као ре ла тив ( ὃθι би би ло пре ви ше крат ко), 
ви де ти Gow о Те о крит. 22.199, до да ју ћи Пинд. 9.6а, фр. 52f.15 С–М. Не ја вља се у ар хај-
ској епи ци. Хе спе ри де су ћер ке Но ћи ко је су се ста ра ле о злат ним ја бу ка ма пре ко 
Оке а на (Хес. Те ог. 214–16) уз по моћ зми ја (ibid. 333–5). Оне се по ја вљу ју у умет но сти од 
сре ди не сед мог ве ка (McPhee (1990) &&64, 70). Ку ће бо го ва обич но су опи са не као 
злат не; ви де ти Dig gle о Еур. Фaетон 238, до да ју ћи фраг мент Сап фо 1.7–8, 127 Vo igt, 
Пинд. 9.56, Хел. Adesp. фр. 938 SH. Хе спе ри де та ко ђе има ју παγχρύσεα μῆλα (Хес. Те ог. 
335). За ве зе из ме ђу бо го ва и зла та уоп ште ни је ви де ти фр. 8.1–2n.

6 κ]αλύκω[ν: та ко Bar rett (1968) 21,24. До њи део де сног по те за ал фа и ле ва по лу-
кру жни ца оме ге ви дљи ве су; ни јед на ре кон струк ци ја ни је из ве сна, али ни јед на дру га 
реч не укла па се у тра го ве и ме три ку. Bar rett ин тер пре ти ра реч као алу зи ју на пу пољ ке 
на ја бу ко вом др ве ту Хе спе ри да.
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11

3 ]νομῆα [ „па сти ра“; ве ро ват но Еу ри ти о на (Lo bel (1967)9) или Ме не та (Laz ze ri (2008) 
356).

12 

Овај фраг мент са сто ји се од три ко ма да па пи ру са ко ји, ка да се ис прав но по ре ђа ју, 
чи не ре до ве 1–6, 20–30 и 31–5. По чи ње мо са фраг мен ти ма ко ји чи не ре до ве 1–6 и 
31–5, од ко јих оба по ти чу са вр ха њи хо вих сту ба ца. По де ље на хо ри зон тал на влак на 
ука зу ју да су 1–6 ста ја ли ра ни је у па пи ру су не го 31–5, али не об ја шња ва ју про сти ра ње 
ја за. Или два ко ма да по ка зу ју су прот не стра не истог ступ ца, са 1–6 ко ји за по чи њу 
сва ки ред а 31–5 га за вр ша ва ју (та ко Lo bel (1967а) 22), или 1–6 пред ста вља ју по че так 
јед ног ступ ца а 31–5 крај на ред ног. При хва та мо дру го ста но ви ште (ода тле ну ме ра ци-
ја) из раз ло га ко ји сле де. (Ди ску си ја ко ја сле ди осни ва се на WSB, са ре дак ту ром PJFF.)

]δόκα у 32 мо ра се скан ди ра ти uu, као у ме трич кој схе ми (12), (13), (16), или u – , као 
у (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (14), (17). По што му та ко ђе прет хо ди ду жи стих и пра те га три 
сти ха нај ма ње исте ду жи не, мо же мо ис кљу чи ти све ове мо гућ но сти из у зев (7), (9), (10), 
(17); ода тле се ]δόκα мо ра скан ди ра ти u – . Ако је 32 био ду ги стих, он ће би ти или (9) 
или (10) у ме трич кој схе ми; ако је кра так, он ће би ти (7) или (17).

Ако је Ло бел (Lo bel) у пра ву, та да или 1 = 31, или је 1 кра так ред а 2 = 31. Зна мо да 
31 пред ста вља или (6), (8), (9), или (16) у ме трич кој схе ми. Та ко да ако је 1 = 31, оче ки-
ва ли би смо па ра гра фе или ко ро ни де под 4, 2, или 1; ако је 2 = 31, оче ки ва ли би смо 
је дан под 5, 3, или 2. Та квих па ра гра фа не ма.

Јед но ме сто где па ра граф ра зу мљи во не до ста је је сте под 5. Ако је па ра граф ту 
ста јао, 31 би пред ста вљао (6) у ме трич кој схе ми, и чи нио би део истог сти ха као 2. 
Сле ди ло би да 1 пред ста вља (5) али то ни је мо гу ће, по што се ње гов по чет ни τη[ не би 
укла пао у ме тар: кон тра хо ва ни ан цепс ни је мо гућ не по сред но пред кра јем ре че нич ног 
пе ри о да. Ни ти се мо же по че так 2, απο[ (са зна ком за ду жи ну из над ал фа), укло пи ти у 
ме трич ко отва ра ње (6).

Да ља по твр да да два фраг мен та не по ти чу са су прот них стра на истог ступ ца про-
из ла зи из не сла га ња из ме ђу вла ка на и ли ни ја пи са ња, ко је је из гле да пре ве ли ко да 
би се мо гло раз ре ши ти у ши ри ни јед ног ступ ца.

Утвр ди ли смо да 31 пред ста вља или (6), (8), (9), или (16) у ме трич кој схе ми. Овај стих 
ја вља се на вр ху ступ ца, ко ји мо ра би ти XI, V, III, или IV. По што смо утвр ди ли да 1 дола-
зи на врх не по сред но прет ход ног ступ ца, 1–6 мо ра ју се по ја ви ти у ступцма X, IV, II, или 
VI. Та ко фраг мен ти сва ки по на о соб пред ста вља ју је дан од сле де ћа че ти ри ме трич ка 
одељ ка –

1–6: А2–А7, А4–А9, С5–А1, Е3–Е8.
31–5: А6–Е1, А8–Е3, С9–А4, Е7–С3.
Ме трич ка раз ма тра ња оне мо гу ћа ва ју две мо гућ но сти за 1–6, као што сле ди:
А4–А9: ду га ал фа у 2 не мо же ста ја ти на по чет ку (5), по што крај њи дво стру ко крат-

ки слог пре кра ја пе ри о де не мо же би ти кон тра хо ван.
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С5–А1: ду ги пр ви слог од 1 не мо же ста ја ти на по чет ку (5), као што је прет ход но 
об ја шње но.

А2–А7 је мо гу ће, али два уза стоп на па пи ру сна ре да ко ја по чи њу са ан цеп сом не 
би има ла па ра ле ле у овој по е ми. Овај рас по ред учи нио би нео п ход ним ен кли тич но 
που (или ποι) у 2, по кри ва ју ћи ина че не до пу ште ни ра спон uu – –.

То оста вља Е3–Е8, где се схе ма по кла па са фраг мен ти ма. Фраг мент та ко до ла зи из 
ступ ца VI. Про из и ла зи да 31–5 до ла зе из ступ ца VII, и има ју ме трич ку схе му Е7–С3. Чак и 
без до ка за ко је пру жа 1–6, још увек би смо те жи ли то ме да сме сти мо 31–5 у тај сту бац, због 
оно га ко ји сле ди. 32 је бо ље узе ти као крат ки стих, не ду ги, због ње го ве по зи ци је по ве-
за не са оста лим сти хо ви ма. Ово оста вља из бор из ме ђу А6–Е1 и Е7–С3. Обе схе ме по-
кла па ју се са фраг мен том, али ова дру га бо ље, по што по ста вља 34 ]ἀνήρ ουτ[ у (2), где је 
кон тра хо ва ни ан цепс има па ра ле лу (у фр. 19.36). На су прот, прет ход на схе ма по ста ви ла 
би кон трак ци ју у (9), крај њи стих ан ти стро фе, где се мо же сма тра ти да на ру ша ва ри там 
са мо га кра ја стро фе (да ју ћи ... – – – uu – III, уме сто ... – uu – uu – III; та ко Führer (1977) n. 40).

На кон ово га пре о ста ју сти хо ви 20–30, са тре ћег ко ма да па пи ру са ко ји по ти че из 
ступ ца VI. Ње гов де сни раз мак до ла зи на тач но исто ме сто као на ко ма ду ко ји са др жи 
сти хо ве 1–6. Ни је ве ро ват но да се два раз ли чи та ступ ца VI де ле вер ти кал но на истом 
ме сту, и то та ко да се ре зул ти ра ју ћи фраг мен ти не по кла па ју ме трич ки, иа ко ме ђу 
со бом за у зи ма ју ви ше од по ло ви не ступ ца тек ста. Pa ge (SLG, стр. 17) пред ла же ве зу 
ко ју смо усво ји ли.

Bar rett је (1968) 13–14 из нео прет по став ку да ови фраг мен ти по ти чу из Ме не то вог 
опи са Хе ра кла. ποκα у 33 мо же упу ћи ва ти на го вор, по што се хо мер ско πο τε ја вља 
ма хом у го во ри ма. Ако ]δόκα у 32 пред ста вља ἰο[δόκα или ὀΐστο]δόκα (про стор на во ди 
на ово по след ње), „то бо лац“, у но ми на ти ву од го ва ра ло би при ка зу Хе ра кло ве по ја ве 
(фр. 281n.). У 34 ἀνήρ би мо гао би ти Хе ра кле а сле де ће ουτ[– uu – uu– ] ν ἧτορ мо гло би 
да пред ста вља „ње го во ср це не ће за дрх та ти“ или слич но. Па стир, ти пич ни мар ги нал-
ни лик, че сто се ја вља као гла сник у књи жев но сти (ви де ти Coo (2010) 88–90).

Ако је Ба ре то ва (Bar rett) хи по те за о Ме не ту тач на, за овим фраг мен ти ма у ступ ци ма 
VI и VII усле дио би Ге ри он ко ји ис ка зу је сво ју на ме ру да се бо ри са Хе ра клом. Ме нет 
би он да гле дао да га од вра ти од то га (фр. 13), а Ге ри он би на то од го во рио да се не бо ји 
да по ги не (фр. 15, сту бац XI).

2 ἀ πο[: за хва љу ју ћи ди ја кри тич ким зна ци ма на па пи ру су зна мо да је ал фа но си ла 
ак це нат и да је би ла ду га. Сто га је ве ро ват но у пи та њу ре ла тив жен ског ро да ἃ (ма ње 
ве ро ват но члан, по што је ре дак код Сте си хо ра); мо жда ἃ πο[κα (МLW).

23 χρυ[σ-: до пу нио Führer (1969b) 681.

27 αφα[: мо жда Ἁφα[ιστ- (доп. Führer (1969b); упор. фр. 40.2, Пинд. 7.35, Епи харм фр. 
113–232 PCG (и на слов Κωμασταί ἢ Ἅφαιστος, фрр. 73–5), али по сто је и дру ге мо гућ но-
сти (на при мер, ἂφα[ρ).

31 κε]φαλάν „гла ва“; доп. Lo bel (1967а) 22.
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13

1–2 ἀλ]γινόεντος „бо лан“ (доп. Lo bel (1969а) 19; не ма га код Хо ме ра, али упор. Хес. 
Те ог. 226, Мимн. фр. 11.2 IEG), чи ни се ве ро ват ни јим не го ἀργινόεντος (епи тет за гра до-
ве код Хом. Ил. 2.647, 656), као што при ме ћу је Ло бел. Ре фе рен ца се мо же од но си ти на 
бол ко ји ће Ге ри он ис ку си ти ако сту пи у бор бу са Хе ра клом.

3 ὦ φίλε „при ја те љу“; иста фра за ја вља се у фр. 15.16, у ди ја ло гу из ме ђу Ге ри о на и 
Ме не та. Bar rett (1968) 14, су ге ри ше да Ме нет апе лу је на Ге ри о на да има у ви ду сво га 
оца и мај ку пре не го што кре не у бит ку.

3–5 ματ[έρα Καλλιρόαν] καί ἀρηΐφιλο[ν Χρ[υσά]ορα „мај ку сво ју Ка ли ро ју и рат-
нич ког Хри са о ра“ (доп. Bar rett (1968) 23–4). Гла гол би мо гао би ти не што у зна че њу 
„сми луј се, по ми сли на“ (и сто га из бег ни су коб са Хе ра клом). Крај ње сло во са тач ком 
би ће еп си лон или оми крон.

14

Овај фраг мент (ко ји не мо же по ти ца ти из сту ба ца III, IV, или X) мо жда је са др жа вао 
„го вор ко јим је Ге ри он ис ка зао свој пре зир због кра ђе“, (Bar rett (1968) 16, до пу ња ва ју-
ћи и ука зу ју ћи на мо гу ће ἀ]δίκοσιν у 11, и обра ћа ње Зев су у 12; упор. Ар хил. фр. 177 IEG 
за обра ћа ње том бо жан ству и зах те ва ње прав де.

15

Овај фраг мент са сто ји се од че ти ри ко ма да па пи ру са. Три од њих са чи ња ва ју сти-
хо ве 1–29. Од ова три, два ма ња (ко ји са др же де ло ве ре до ва 24–7 и 25–9) са ста вио је 
Lo bel (1967а) 14, a по ве зао са ве ћим Bar rett (код Pa ge, LGS). Ко мад ко ји је та ко на стао 
има са чу ва ни врх ступ ца и мо же мо се уве ри ти из ме три ке у то да су сти хо ви до ла зи ли 
у сту бац XI. Да љи исе чак са др жи ре до ве 77–81. Lo bel (1967а) 12, сма тра, на осно ву хо-
ри зон тал них вла ка на, да се овај ко мад на ла зио на де сно од фраг мен та 15.16–20, али 
по што не де ле вер ти кал на влак на, ни је мо гао би ти си гу ран у раз мак. Ре до ви на овом 
исеч ку мо ра ју пред ста вља ти или стро фу / ан ти стро фу 4–8 или епо ду 5–стро фу 1, по што 
дру ги ред не ма тра го ва пи са ња, и та ко је је дан од два нај кра ћа сти ха у ме трич кој схе ми 
(стро фа 5 или епо да 6). Не ма ступ ца у ко јем је ред 16 за у зет би ло стро фом / ан ти стро-
фом 4 или епо дом 5, осим са мог ступ ца XI. Али у ступ цу XI II, ред 17 је сте ан ти стро фа 
4; а влак на ово по твр ђу ју као и Ло бе ло ву им пли ци ра ну по зи ци ју. Ода тле је овај ма њи 
део ста јао два ступ ца на де сно од ве ћег.

Сти хо ви 1–4 уво де го вор (ко ји од го ва ра прет ход ном го во ру, чи ји је део мо гао бити 
са чу ван на по чет ку сти ха 1), ко ји се про те же од сти ха 5 све до кра ја фраг мен та. περί βουσίν 
ἐμαῖς (27) по ка зу је да је го вор ник Ге ри он и да је све стан прет ње ко ју пред ста вља Хе ра-
кле; ὦ φί[λε (16) по ка зу је да је ње гов са го вор ник (и ве ро ват но онај ко ји га је оба ве стио) 
му шка осо ба, а не Хе ра кле лич но. Од дру гих мо гу ћих кан ди да та, Еу ри ти он ће до са да 
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већ би ти мр тав; Хри са о ру, Ге ри о но вом оцу, не мо же обра ти ти са ὦ φίλε, а опис Ге ри-
о на као „си на Хри са о ро вог“ (ве о ма ве ро ват на до пу на у 3–4), те шко да би мо гао уве сти 
го вор ко јим би се обра ћа ло тој осо би. Као што је го ре об ја шње но, Ба рет ре ша ва овај 
про блем уво де ћи лик Ме не та, па сти ра Ха до вог, ко га са овим на ра ти вом по ве зу је Апо-
ло дор у при по ве сти ко ја је ве ро ват но ре флек си ја Сте си хо ро ве по е ме.

1 χε ρσίν δ [: та ко Lo bel (1967а) 13, за па пи ру сно χηρσίν δ[, хи пер до ри зам. (χήρ је 
дор ски об лик од χείρ, али χηρσίν се не ја вља че шће од χειρσίν.) Озна ча ва ју ћи δεδίσκ[ 
у 6, Ло бел на во ди из Хом. Ил. 15.196 χε ρσί δέ μή τί με πάγχυ κακόν ὣς δειδισσέσθω „не ка 
не по ку ша ва да ме за пла ши си лом, као да сам ку ка ви ца“), та ко же ли да об ја сни χε ρσίν 
на овом ме сту; Ме нет је мо жда упо зо рио Ге ри о на на суд би ну ко ја га че ка у Хе ра кло-
вим ру ка ма.

1–3 τόν] δ’ ἀπαμ[ειβόμενος] ποτέφα I „ре че му у од го вор“ (τόν доп. Bar rett (1968) 
23–4, по твр. Lo bel (1967а) 13. Овај и дру ги лир ски из ра зи, као на при мер у фрр. 35.1–2, 
93.6–7, Бак хил. 5.159–60 καΐ νιν ἀμειβόμενος τᾶδ’ ἒφα има ју па ра ле ле са еп ским фор му-
ла ма као што су ἀπα μειβόμενος δέ προσηύδα ... τόν δ’ αὔ(τ) ... ἀπα μειβόμενοις προσέειπειν 
/ ἀμείβετο φώνησέν τε, и ὂφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν (Ил. 22.239). Упор. 
по себ но (у по гле ду 5–6) Хом. Ил. 20.199–201 (430–2) τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας ἀπα μείβετο 
φώνησέν τε I Πηλεΐδη, μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὣς I ἒλπεο δειδίξε σ θαι κτλ.

3–4 uu – Χρυσάορος ἀ[θανάτοιο [ u – uu – uu – : по што фра за на зна ча ва Ге ри о нов 
од го вор, ἀ[θανάτοιο (доп. Lo bel (1967а) 13) не из бе жно je. Χρυσάορος се до бро укла па 
са мо у прет ход ни јаз, Καλλιρόας (доп. Bar rett код LGS) од го ва ра са мо ка сни јем, али 
мо же се на ћи на јед ном од ова два ме ста. Две мо гу ће до пу не су κρατεροῦ Χρυσάορος 
ἀ]θανάτοιο [τε Καλλιρόας γενέθλα („по то мак Хри са о ра моћ ног и бе смрт не Ка ли ро је“; 
Prest (1989) 69–70) и κρατερός Χρυσάορος ἀθανάτοιο γόνος καί Καλλιρόας („моћ ни по то-
мак бе смрт ног Хри са о ра и Ка ли ро је“; Bar rett код LGS). При кла ња мо се овом по след-
њем, из сле де ћих раз ло га:

(1) За Хри са о ра се дру где не ка же да је бе смр тан. Ње гов отац био је По сеј дон, али 
ње го ва мај ка Ме ду за би ла је јед на од смрт них Гор го на а по том ци из та квих ве за обич-
но су смрт ни. По зна то је да је њен ро ђе ни брат бе смрт ни Пе газ (упор. Хес. Те ог. 276–81, 
Пинд. 13.92), али коњ ски слу га бо жи ји по се бан је слу чај. Ин тер по ли ра ни од ло мак Хес. 
Те ог. (979–83) ко ји опи су је ње го ву ве зу са Ка ли ро јом до ла зи у оде љак по све ћен ве за-
ма из ме ђу бе смрт них же на и смрт них љу ди (ibid. 963–8).

(2) Сте си хор је сва ка ко мо гао од лу чи ти да га про гла си бе смрт ним (упор. Bar rett 
(1978) 30). Ако је сте, то би Ге ри о ну обез бе ди ло два бе смрт на ро ди те ља. Ако је та ко, 
те шко да би по сто ја ла сум ња у то да је Ге ри он та ко ђе бе смр тан, што не би од го ва ра ло 
ни ми ту у це ли ни ни ти овом фраг мен ту у ко јем (ако ишта дру го) сам Ге ри он раз ма тра 
мо гућ ност да је смр тан.

(3) κρατερός би мо гло би ти при пи са но Ге ри о ну, али био би не по го дан при дев за 
Хри са о ра, ко га Сте си хор на дру гом ме сту опи су је као ἀρηΐφιλος (фр. 13.4–5) а Хе си од 
као καρτερόθυμος (Те ог. 979). Ка да је овај при дев на рас по ла га њу, чи ни се не по де сним 
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на зи ва ти га ἀθάνατος уме сто ње га, по себ но сто га што је ал тер на тив ни опис за дру гу 
лич ност, Ка ли ро ју, чи ја се бе смрт ност не до во ди у пи та ње.

5–6 Епо да за по чи ње го во ром, као и ан ти стро фа у фр. 16.4; у фр. 18.6 го вор за по-
чи ње у сре ди ни стро фе. На дру гим ме сти ма код Сте си хо ра, го вор за по чи ње у сре ди ни 
стро фе у фрр. 92.8 и 170.3 (упор. фр. 97.254), у сре ди ни стро фе и сре ди ни сти ха у фр. 
93.3; и окон ча ва се у за кључ ном де лу епо де у фрр. 93.5, 97.231, и 103.41, и у сре ди ни 
епо де у фр. 97.290. Да ље ви де ти Führer (1967) 66–76 за скло ност Пин да ра и Бак хи ли да 
пре ма го во ри ма, или њи хо вим увод ним или за кључ ним фор му ла ма, ко ји се по ду да-
ра ју са по чет ком или кра јем стро фе.

μή μοι θά[νατον uu – uu – ] τα δεδίσκ[ε(ο) – uu – – „не по ку ша вај да упла шиш ме... 
по ми њу ћи смрт“ (доп. Lo bel (1967а) 13). ]τα ће за о кру жи ти при дев ко ји се сла же са 
θάνατον. Мо гућ но сти укљу чу ју κρυόεντα („хла дан“; Bar rett, LGS), упо тре бље но о Ἰωκή 
у Ил. 5.740, Φόβος у 9.2, πόλεμος у Хес. Те ог. (936) и Τάρταρος у [Хес.] Scut. 255; и στονόεν]
τα („је ца ју ћи“ Laz ze ri (2008) 116, као код [Симон.] АP 7.514.2 = 991 FGE στονόεντ’ ἢγαγεν 
εἰς θάνατον.

Ово оста вља uu – за пар ти цип ко ји ре ги ра θά[νατον. Нај бо ља мо гућ ност, θροέων 
(Bar rett (1978) 30–1), има па ра ле лу код Соф. Го спод. Едип 1425 (Ан ти го на о Еди по вим 
про ро чан стви ма про тив сво јих си но ва) ὃς σφῶιν θάνατον ἐξ ἀμφοῖν θρ οεῖ. Гла гол се 
ја вља у тра ге ди ји, по себ но ли ри ци и код Бак хил. 3.9; не ма га у епи ци, „али тра ге ди ја 
(и Бак хи лид) мо ра ли су га од не куд пре у зе ти“ (Bar rett). Три да ље до пу не да ју по гре шан 
сми сао, као што на по ми ње Bar rett (1978) 30: προφέρων („исту па ју ћи, за ме ра ју ћи“; Pa ge 
LGS), φράζων („го во ре ћи“), προλέγων („пред ви ђа ју ћи“).

За δεδίσ[κε(ο) (не кон тра хо ва но дру го ли це ме ди јал ног им пе ра ти ва) Lo bel (1967) 13 
по ре ди Арист. Ли си стр. 564 ἐδεδίσκετο (са Σ стр. 29 Han gard ἐφόβει), Хе сих. D. 390 (1 
409 Lat te) δεδίσκετο δίδωσιν ἐκφοβεῖν Su е 201 (II 202.24 Adler), Еуст. Ил. 782.57 (II 834.9 
Van der Valk) δειδίσκετο ἀντί τοῦ ἐξεφόβει, Хом. Химн. 4.163 τί με ταῦτα δεδίσκεαι [Pi er son: 
τιτύσκεαι, у рукопису] ἠΰτε τέκνον; чи ни се да ово пру жа до вољ но до ка за ка ко би се 
утвр дио об лик δεδίσκομαι на по ре до са еп ским δειδίσσομαι.

Ка сни је, ἀγάνορα θυμόν „мо је по но сно ср це“ (доп. Bar rett код LGS) обез бе ди ло би 
по год ну до пу ну; ова уо би ча је на еп ска фра за (ви де ти Risch (1955) 64.26–70) ја вља се на 
кра ју сти ха код Хом. Од. 11.562 (у аку за ти ву) и Ил. 24.42 (да ти ву). Али по сто је и дру ге 
мо гућ но сти, као што је τλήμονα θυμόν „мо је по сто ја но ср це“ (Хом. Ил. 5.670).

7 μηδέ μελ[ – uu – uu – uu : μηδέ με ве ро ват ни је je не го μηδ’ ἐμέ, по што би ово дру-
го до не ло не же ље ну но ву ем фа зу на го вор ни ка. Или μηδέ με λ[ или μηδέ μ’ ἐλ[ би ло би 
мо гу ће; за прет ход но, упор. μηδέ με λίσσ εο (Pa ge (1973а) 140), μηδέ με λαθέσθαι κέλε’ 
αἰδόος (Bar rett (1978) 29), а за ово дру го, упор. μηδέ μ’ ἐλ[εγχ (Lo bel (1967а) 13). По на вља-
ње исте за ми сли у 11–12 не пред ста вља ар гу мент про тив по след њег.

8–24: Овим фраг мен том упра вља ју две кон ди ци о нал не кла у зе, ко је за по чи њу са 
αἰ μέν (8) и αἰ δ’ (16). (Mal to mi ni (1984) 68–70 по ре ди хо мер ске мо но ло ге у ко ји ма го вор ник 
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пред ста вља два мо гу ћа то ка рад ње са εἰ μέν... εἰ δέ, као у Ил. 17.91–105.) У по то њем 
(8–15), пре лаз са про та зе (8–10) ка апо до зи (11–15) озна чен је са κρέσσον[ у 11; ка сни је 
(16–24), про та за (16–19) ме ња се у апо до зу (20–4) са још јед ним (успе шно ре кон стру и-
са ним) ком па ра ти вом νῦν μοι πολύ κά[λλιον (20). Прет ход на про та за ба ви се бе смрт-
но шћу, по то ња смрт но шћу. Чи ни се да Ге ри он ка же: „Ако сам (бу дем, бих мо гао би ти) 
бе смр тан, бо ље је чи ни ти ова ко; али ако сам (бу дем, бих мо гао би ти) смр тан, бо ље је 
по сту пи ти дру га чи је.“

Та кве ал тер на ти ве под се ћа ју де лом на Сар пе до но во обра ћа ње Гла у ку код Хо ме ра:

ὦ πέπον εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε
αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ᾽ ἀθανάτω τε
ἔσσ ε σθ ,̓ οὔτέ κεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην
οὔτέ κε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς κυδιάνειραν· 
νῦν δ᾽ ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφε στᾶσιν θανάτοιο
μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ᾽ ὑπαλύξαι,
ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξο μεν ἠέ τις Ἡμῖν.

(Ил. 12.322–8)

Као и Ге ри о нов го вор, Сар пе до нов се де ли на два де ла. Пр ви је кон ди ци о нал ни: 
ако мо же мо сте ћи бе смрт ност пре жи вев ши овај рат, та да би би ло не ра зум но при зи-
ва ти смрт на ста вља ју ћи са бо јем. Али про та за је у оп та ти ву, на гла ша ва ју ћи тра гич ну 
не мо гућ ност та квог по ступ ка. Дру ги део вра ћа се ствар ном све ту, са фак тич ном тврд-
њом (смрт је сву да око нас), ко ју пра ти им пе ра тив (та ко, хај де да се бо ри мо).

Дру ги од ло мак ко ји ду гу је овом хо мер ском го во ру по ја вљу је се код Пин да ра, где 
Зевс пред ста вља сле де ће мо гућ но сти бе смрт ном По ли де у ку, на кон смр ти ње го вог 
смрт ног бра та Ка сто ра:

εἰ μέν θάνατόν τε φυγών καί γῆρας ἀπε χθόμενον
αὐτός Οὒλυμπον θέλεις ναίειν ἐμοί σύν τ Ἀθαναίαι κελαινεγ χεῖ τ
Ἂρει,
ἒστι σοι τούτων λάχος εἰ δέ κασιγνήτου πέρι
μάρνασαι, πάντων δέ νοεῖς ἀποδάσσ ασ θαι ἲσον,
ἣμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένε ρθ εν ἐών,
ἣμισυ δ οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισιν.

(10.83–8)

За Сар пе до на, пер спек ти ва веч ног жи во та би ла је не мо гућ ност, ис по ста вље на 
са мо да би се на гла си ла ре ал ност не по сред не смр ти. За По ли де у ка, бе смрт ност је 
ње го во тре нут но ста ње у ко јем, ако же ли, мо же на ста ви ти да ужи ва; ин ди ка тив θέλεις 
(84) у су прот но сти је са Сар пе до но вим оп та тив ним μέλλοιμεν. Ме ђу тим, у дру гој кон-
ди ци о нал ној кла у зи, Зевс му ка же да ако же ли да по де ли сво ју бе смрт ност са бра том, 
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мо же да за ме ни ста ни ште из ме ђу Ха да и Олим па. По ли де ук гла са за ову дру гу мо гућ-
ност (89–90). Пин дар је при ла го дио хо мер ски го вор: ње гов ју нак има ствар ни из бор 
из ме ђу бе смрт но сти и (по лу)бе смрт но сти (ода тле два кон ди ци о на ла), и би ра ово 
по след ње ка ко би спа сао бра та. (По сту пак у ко јем се са ме же ље хо мер ске епи ке пре-
о бра жа ва ју у ствар ност већ се мо же при ме ти ти у еп ском ци клу су; упор. Хом. Ил. 
9.445–6 – No stoi фр. 6 GEF са Grif n (1977) 42 = Ca irns (2001) 370–1.)

Ка ко Сте си хор ко ри сти овај хо мер ски мо дел? У сти ху 9 ]μαι да је кључ. Ово мо ра 
би ти пр во ли це јед ни не ин ди ка ти ва, глав ни гла гол пр ве про та зе: πέλομαι (Pa ge, LGS) 
или ἒσομαι (Bar rett (1968) 14). Као Пин дар, Сте си хор је пре о бра зио хо мер ски оп та тив 
у ин ди ка тив. Што се ти че оно га што до ла зи ка сни је, учи ње не су сле де ће су ге сти је.

(1) Би ло да сам бе смр тан или не, не смем да из бег нем бит ку са Хе ра клом. Ако сам 
бе смр тан, уто ли ко бо ље; не мо же ме уби ти. Ако ни сам, та да ћу ра ди је умре ти ча сно 
не го да жи вим без ча сти (Pa ge (1973а) 149–50). (2) Ако сам бе смр тан, бо ље је тр пе ти 
бру ку и до зво ли ти Хе ра клу да оде са мо јим ста дом; ако сам смр тан, бо ље је бо ри ти 
се (за шта се за ла гао Bar rett (1968) 15–16). (3) Ако ми је су ђе но да бу дем бе смр тан, ако 
се не бо рим са Хе ра клом, бо ље је тр пе ти бру ку и до зво ли ти Хе ра клу да оде са мо јим 
ста дом; ако ми је су ђе но да бу дем смр тан, бо ље је бо ри ти се (за шта се за ла гао Bar rett 
(1978) 28). (4) Ако ћу за до би ти бе смрт ност, то је вред но из бе га ва ња бит ке са Хе ра клом 
и по ни же ња, пу стив ши га да укра де мо је ста до. Дру га чи је, бо ље је да умрем ча сно 
не го да осра мо тим се бе и сво је има ње (Ro zo ko ki (2008) 67; она сма тра да Ге ри он из-
ла же пр ву про та зу као по зна ту не мо гућ ност.

Сми сао (1) је сте из ван ре дан, али Bar rett (1968) 15–16 с пра вом пи та да ли је мо гућ 
до да так ко ји са др жи та кву ми сао. Ни Pa ge ни ње гов исто ми шље ник Laz ze ri (2008) 
117–19 не пру жа ју та кав до да так. Ro zo ko ki (2008) 68 сма тра да ни је ло гич но (то јест, 
„не ве ро ват но је“?) да Ге ри он у сво јим го ди на ма не зна да ли је смр тан или бе смр тан, 
и да га Сте си хор при ка зу је на ова кав на чин, „осим ако ни је же лео да... на чи ни па ро-
ди ју уме сто епи ке.“ Али то је при лич но до слов на при мед ба. Ње но соп стве но ми шље ње 
(4), не укла па се у грч ко. Ако Ге ри он зна да ни је бе смр тан, не би упо тре био ин ди ка тив 
у пр вој про та зи. За (2) би се мо гло ка за ти да сле ди тра го ве, али не пру жа за до во ља-
ва ју ћи сми сао. Као што Pa ge (1973а) 150 за ме ра, „ако је Ге ри он бе смр тан, он да је та чи-
ње ни ца лош раз лог да се Хе ра клу до зво ли да оде са ста дом. Чо век ко ји то ка же, ако је 
смр тан, ви ше во ли смрт од сра мо те, и ни је ве ро ват но да ће та ко ка за ти, ако је бе смр-
тан, дра жа му је сра мо та не го смрт. Bar rett (1978) 27–8 при зна је сна гу овог ар гу мен та.

(3) укла па се у тра го ве и има сми сла. Bar rett пред ла же сле де ћи до да так: αἰ μέν γά[ρ 
πέπον ἀθάνατος τ’ ἒσο]μαι καί ἀγή[ραο ς ἀνέρα τόνδε φυγών] ἐν Ὀλύμπ[ωι], κρέσσον [με 
καθήμενον ἐνθάδ’ ἐ]λεγχέα δ[έχθαι ἒπεα] I καί τ[οῦδ’ ὑπαλεόμενον ἀλκάν] I κεραἲ[ζομένας 
ἐπιδεῖν βόας ἁ]μετέρω[ν ἀπόνοσφιν ἐπαύλων. Он за ми шља си ту а ци ју у ко јој је Ге ри о ну 
са оп ште но – то је ве ро ват но учи нио Ме нет – да ће сте ћи бе смрт ност ако из бег не смрт 
од Хе ра кло ве ру ке. Та ква „усло вље на бе смрт ност“ би ла би не у о би ча је на, „али ма ло 
то га са Ге ри о ном је уо би ча је но, та ко да не ви дим ни ка кву те шко ћу у обич ној не у о би-
ча је но сти“ (Bar rett). Шта ви ше, мо ра би ти про сто ра за Ге ри о но ву сум њу у то да ће уи-
сти ну по ста ти бе смр тан или се дру га чи је не ће бо ри ти са Хе ра клом. Bar rett (стр. 28 n.5) 
по ка зу је ка ко у Еу ри пи до вом Хи по ли ту Те зеј сум ња у ефи ка сност три кле тве ко је му 
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је По сеј дон обе ћао ис пу ни ти, иа ко га је бог ве ро ват но упо знао с тим не по сред но (на-
во ди на 887–9). Упо тре ба мо ти ва би ла би фи ни за о крет у Сар пе до но вом го во ру. У 
ње му пер спек ти ва бе смрт но сти ко ја се на хо ди у из бе га ва њу те по себ не бит ке на пре-
ду је пре ма нео др жи вој не мо гућ но сти. Сте си хор ово пре о кре ће у ствар ну оп ци ју ко ју 
чу до ви ште од би ја ода би ра ју ћи да сту пи у бит ку.

8–10 αἰ μέν γά[ρ uu ἀθάνατος uu ]μαι καί ἀγή[ραο ς – uu – uu – ] ἐν Ὀλύμπ[ωι „ако 
... (бу дем) бе смр тан и не остарeо на Олим пу“. За Ба ре то ву до пу ну ви де ти фр. 15.8–24n.; 
Pa ge (1973а) 139 пред ла же αἰ μέν γά[ρ γένος ἀθάνατος πέλο]μαι καί ἀγή[ραο ς ὥστε βίου 
πεδέχειν, што MLW ме ња у φύσιν ... ὥστε θεοῖσιν συ νεῖν. Lo bel (1967а) 12 чи та тау пре 
не го га ма за сло во у прет по след њем сло гу, али бла го пре кла па ње по преч не ли ни је 
на ле вој стра ни ка рак те ри стич ни је је за га му у овом ру ко пи су (упор. фр. 15.23.).

ἀγήρως ἀθάνατος јук ста по ни ра ни су у Сар пе до но вом го во ру (Хом. Ил. 12.323) и 
дру где у епи ци (West о Хес. Те ог. 277); „у Или ја ди људ ски жи вот де фи ни сан је дво стру-
ком не у мит но шћу ста ре ња и смр ти; што се бо го ва ти че, су прот ста вље ним љу ди ма, 
бе смрт ност и веч на мла дост нео дво ји ви су (Grif n (1977) 42 = Ca irns (2001) 372). За ἐν 
Ὀλύμπ[ωι у овом кон тек сту упор. Пинд. 10.84 (ци ти ра ни фрагм. 15.8–24n.).

11–12 κρέσσον[(u) – uu – uu – u ἐ]λεγχέα δ[– uu – „бо љи... за пре зир“ (доп. Lo bel 
(1967а) 13). κρέσσον, из вор ни об лик ком па ра ти ва ја вља се као та кав у јон ском (упор. 
Хи пон. фр. 123 IEG, Те огн. 218 итд, Ана ни је фр. 3.3 IEG, Си мон. фр. елег. 33.5 IEG). Он по-
ста је κρείσσον (а μέζων по ста је μείζων) у не ким ди ја лек ти ма, ана ло ги јом са ком па ра-
ти ви ма као што су ἀμείνων и πλείων (та ко Chan tra i ne (1942–53) I 256). Наш текст Хо ме ра 
ну ди κρείσσων, ме ђу тим, то би мо гао би ти ати ци зам за пе сни ко во κρέσσον (West (2001а) 
31–2); па пи рус Хес. Де ла 210 има ово по след ње. Дор ски има κάρρων (< καρτјων) и у 
ла кон ском (Алкм. фр. 105 PMGF, Carm. Pop. фр. 870.3 PMG) и си цил ском (Епи харм фр. 
163 PCG, Со фрон фрр. 59, 116 PCG = Hor dern; упор. Wil li (2008) 129–30).

Ак це нат на па пи ру су ἐ]λεγχέα прет по ста вља при дев ἐλεγχής („за пре зир, сра мо тан“) 
као у Хом. Ил. 4.242, 24,239 (та ко Lo bel (1967а) 13). Не по твр ђе на сло же ни ца на -ελεγχής 
не чи ни се ве ро ват ном.

13–15 καί τ[– uu – uu – –] Ι κεραι[ζομεν – uu – uu ἁ]μετέρω[ν (ἁ)μετέρω[ν до пун. 
Lo bel (1967а) 13, по твр. Bar rett (1978) 29; ви де ти фр. 15.8–24n.). У 14 WSB па жљи ви де-
таљ ни пре глед от крио је мр љу од ма сти ла на иви ци па пи ру са, ко ју он сма тра тре мом 
ко ја озна ча ва са да не ста лу јо ту, та ко обез бе ђу ју ћи ви тал ну по др шку за до пу ну ко ју је 
на но во пред ло жио 1978 (прет ход но пред ла жу ћи (1968) 16, „да је мо жда не ки део од 
κεραΐζειν“).

У 13 Bar rett (1978) 32 до пу ња ва τ[οῦδ’ ὑπαλεόμενον ἀλκάν „од ри чу ћи се хра бро сти 
овог чо ве ка (он по ре ди ὑπαλύξαι у Сар пе до но вом го во ру код Хом. Ил. 12.327), на кон 
ко јег сле ди (стр. 29) 14–15 -ας ἐπιδεῖν βόας ἀπόνοσφιν ἐπαύλων „да гле дам ка ко ми сто ку 
ко љу да ле ко од мо јих ста ја“. Али ἐφοράω озна ча ва не са мо „све до че ње не го над зи ра-
ње и узи ма ње ак тив ног уче шћа у оно ме што се ви ди“ (West (1990c) 262; упор. Соф. Хел. 
175n.); пре би смо оче ки ва ли περιοράω у овом кон тек сту (ви де ти LSJ s.v. II), прем да би 
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би ло те шко укло пи ти га у ме три ку. ποτιδῆν би мо гло спа си ти Ба ре то ву ина че при хва-
тљи ву до пу ну. Ипак, оста је пред мет рас пра ве, а гла гол ви ђе ња (или до пу шта ња) мо гао 
би се на ћи у 13 пре не го у 14.

16–17 αἰ δ’ ὦ φί[λε – uu – uu γῆ]ρας [ἱκ]έσθαι „ако ти, дра ги мој,... до жи виш cтарост 
(φί[λε доп. Lo bel (1967а) 13, по твр. Bar rett (1968) 14 и код LGS). Во ка тив ве ро ват но озна-
ча ва емо ци о нал ну уз бу ђе ње (HLS), док Ге ри он раз ми шља о из ве сно сти соп стве не 
бе смрт но сти. Пеј џо во (Pa ge) χρή στ υγερόν μ’ ἐπί γῆρας (LGS) да је фа ми ли јар ни при дев 
за од ма клу ста рост (упор. Хом. Ил. 19.336, Апол. Род. 4.872). Дру ги та кви епи те ти укљу-
чу ју λυγρόν (Хом. Од. 24. 249–50), δειλόν (Хес. Де ла 113–4), ὠμόν (ibid. 705 са West), 
ἀργαλέον (Мимн. фр. 2.6 IEG), οὐλόμενον (Те огн. 527, 768), ἀπε χθόμενον (Пинд. 10.83) и 
та ко да ље (упор. Lloyd-Jo nes (19639 84 = (1990b) 173). Ове па ра ле ле мо гле би су ге ри-
са ти χρή μ’ ἐπί δειλόν λυγρόν као адап та ци је Пеј џо ве до пу не. 

18–19 ζώ[ει]ν τ’ ἐν ἐ[παμερίοις uu – ]θε θ[ε]ῶν μακάρω[ν „жи ве ти са ство ре њи ма 
про ла зним, да ле ко од бла же них бо го ва“, (доп. Bar rett код LGS). Пред лог ко ји не до ста-
је би ће ἂνε υθε (Bar rett (1968) 14), ἀπάνε υθε (ibid.). ἂτε ρθε или ἀπάτε ρθε (Bar rett код Pa ge, 
LGS), са прет ход ним да ти вом ко ји се за вр ша ва на -οις или -οισιν ка ко би се укло пио. 
За сми сао ἐπάμερος ви де ти Dic kie (1976); за аспи ра ци ју ви де ти Bar rett (1978) 33–4 n. 17.

20–4 νῦν μοι πολύ κά[λλιον – uu –] ὃ τι μόρσιμ[ον – uu – uu – ] καί ὀνείδε[ u – uu 
– –] καί παντί γέ[νει uu – uu ἐξ]οπίσω Χρυσ[άο]ρο[ς υ]ἱόν „мно го је пле ме ни ти је за 
ме не... оно што је су ђе но... сра мо та... чи тав мој род... у бу дућ но сти, си на Хри са о ро ва“; 
ве ро ват но ова ко: „мно го је пле ме ни ти је за ме не да под не сем све оно што је су ђе но, 
сра мо та да не пра ти ме не и чи тав мој род у бу дућ но сти, та ко да не по ми њу си на Хри-
са о ро ва“. Пин да ров при каз још јед не жр тве Хе ра кло ве, Ди о ме да, ко ри сти иде ју да 
пре тре ба ода бра ти смрт не го би ти опљач кан: κρέσσον γ]άρ ἁρπαζομένον τε θνάμε ν 
[πρό χρη]μάτων ἢ κακόν ἒμμεναι (фр. 169а.16–17 С–М, ко ји по ре ди Born mann (1978) 34; 
упор. Ел. Арист. 2.229 = ½ 209.16–17 Be hr, οὐ γάρ εἱκός φησίν [sc. Пиндар] ἁρπαζομένον 
τῶν ὄντων καθῆσθαι παρ ἑστίαι καί κακόν εἲναι.

20 се нај бо ље до пу ња ва са κά[λλιόν (Lo bel (1967) 13) ἐστι παθῆν (Pa ge, SLG; παθεῖν 
LGS) „бо ље је под не ти“. πάσχω се ја вља у овом кон тек сту код Есх. Сед мор. 263 πείσομαι 
τό μόρσιμον, Соф. Ан тиг. 235–6 τῆς ἑλπίδος γάρ ἒρχομαι δεδραγμένος τό μή παθεῖν ἄν ἄλλο 
πλήν τό μόρσιμον; упор. Пинд. фр. 52к.22 С–М, Хор. C. 1.11.3 ut me li us qu i dqu id erit pa ti, са 
Nis bet и Hub bard. Bar rett (1978) 33 пред ла же κά[λλιον ἁμφιέπειν „бо ље да се по за ба вим“, 
сма тра ју ћи да Ге ри он го во ри о оно ме што ће учи ни ти а не са мо о по сле ди ца ма. Али 
ка да је по тен ци јал на по сле ди ца озбиљ на као смрт, при род но је да Ге ри он њу по ми ње 
не по сред но те сто га под ра зу ме ва и де ло ко је ће би ти њен узрок.

21–4 мо же би ти до пу ње но ὃ τι μόρσιμ[ον ἦι μή δυσ κλεΐα] καί ὀνείδε [ἐμοί τε γένηται] 
καί παντί γέ[νει παρ ἀεισομένων ἐξ]οπίσω Χρυσ[άο]ρο[ς υἱόν]: та ко Bar rett (1978) 29 (из у зев 
за 21 [ον и 24 та ко ђе Bar rett код Pa ge, LGS, и 23 та ко ђе West, у пи сму из 1968, ко је по-
ми ње Bar rett (1978) 33–4, и та ко ан ти ци пи ра до пу ну γέ]νει ко ју је учи нио Dig gle (1970) 
5). Führer (1977) 8–9 пред ла же ὃ τι μόρσιμ[ον ἤ θάνατον προφυγῆν] καί ὀνείδε[α παισί 
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φίλοισι] καί παντί γέ[νει καταχευέμεν ἐξ]οπίσω Χρυσ[άο]ρο[ς υ]ἱόν („бо ље.. не го да као син 
Хри са о ров умак нем од смр ти и сра мо ту на ву чем дра гој сво јој де ци и це лом ро ду у 
бу дућ но сти“), али син так са је сло же на: са мо за крај ње две ре чи по ста је очи глед но да 
προφυγῆν и καταχευέμεν ни су ди рект но за ви сни од κάλλιον, не го су део кон струк ци је 
аку за ти ва са ин фи ни ти вом. Кер ти со ва (Cur tis) тврд ња да је „по след ње сло во у (24) 
ве о ма ве ро ват но ка па“ (стр. 127) не тач на је.

Ку ка ви це и дру ги зло чи ни те љи узрок су сра мо те за по том ство: упор. Еур. Хе ра кле 
21.24 τέκνοις ὃνειδος... λιπεῖν, Лис(ија) 14.33 ὂνειδος τοῖς παισῖ καταλιπεῖν, 21.24 ὀνείδη καί 
ἐμαυτῶι καί ἐκείνοις περιάψω. На ла зи мо γένος (γε νεή) са ἐξοπίσω код Хо ме ра Од. 1.222, 
Тир те ја фр. 10.12 IEG (прет пост.), 12.30, Сол. фр. 13.32 (прет пост.), 27.10 (упор. Dig gle (1970) 
5). Као Хек тор (Хом. Ил. 22.104–10), Ге ри он је „при ну ђен да уђе у бит ку ко ју ће из гу би-
ти во де ћи ра чу на о угле ду“ (HLS).

ἐξοπίσω (доп. Führer (1969б) 678; упор. фр. 97.202) бо љи je из бор од οπίσω, по што се 
крај ре чи ни ка да не на ла зи из ме ђу (2) и (3), на шест ме ста где је по твр ђен пре кид ре-
да. Ви де ти та ко ђе Tur ner (1987) 17 о по де ли ре чи „на кон јед ног кон со нан та, ако је то 
сло во део пред ло га ко ји чи ни сло же ни цу“ (упор. фр. 183.10–11).

Дру га кон ди ци о нал на кла у за за вр ша ва се Ге ри о но вим по но сним по ми ња њем са-
мо га се бе у тре ћем ли цу (Соф. Ај. 98n.); из раз је на ро чи то по го дан у кон тек сту где 
се бе са гле да ва кроз очи дру гих.

25–6 μ]ή τοῦτο φ[ί]λον μακά[ρε]σσι θε[ο]ῖσι γ]ένοιτο „да не бу де во ља бла же них 
бо го ва; (μ]ή и γ]ένοιτο доп. Lo bel (1967а) 13, по твр. Bar rett (1968) 23–4. Мо ли тва бо го ви-
ма по себ но је упа дљи ва „у кон тек сту у ко јем је ве ро ват но у пи та њу по ло жај оно га 
ко ји го во ри у од но су пре ма смрт ни ма и бе смрт ни ма“ (HLS). Упор. Хом. Од. 7.36 μή τοῦτο 
φίλον Διί πατρί γένοιτο, 1.82 εἱ μέν δή νῦν τοῦτο φίλον μακάρε σσι θεοῖσι. У хе си од ском 
Ка та ло гу на ла зи мо φίλον μακάρε σσι θεοῖσι, али са мо за љу де (фрр. 10(а). 60, 23(а).33, 
30.24–5, 136.19, 176.4 М–W).

27 περί βουσίν ἐμαῖς „за мо је ста до“; упор. Хом. Од. 17.471–2 ὁππότ’ ἀνήρ περί οἷσι 
μαχειόμενος κτεάτε σσι I βλήεται ἤ περί βουσίν ἤ ἀργεννῆις ὀΐεσσιν, [Хес.] Scut. 12 χωσάμενος 
περί βουσί. За оти ма ње сто ке ви де ти у уво ду.

29 ]κλε ος[: мо гу ће је и κλεος и Ἡρακλέος (доп. Lo bel (1967а).

79 θ]άνατον βιοτ[: мо жда ἀθ]άνατον βίοτ[ον „бе смрт ни жи вот“ (доп. Pa ge SLG, стр. 
16), или θ]άνατον βιότ[ου („ода бра ти смрт уме сто жи во та“).

16

Ред 7 су ге ри ше то да се ро ди тељ обра ћа де те ту. Ве ро ват но се Ка ли ро ја обра ћа 
Ге ри о ну у истом го во ру, или ба рем и ис тој сце ни као фр. 17, ко ји до ла зи ба рем два 
ступ ца на кон ове. Ње на по ја ва у овом тре нут ку иза зва ће сим па ти је слу ша ла ца пре ма 
ње ном си ну.
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2–3 πε]φυλαγμε[ν u – uu – πεν ἰ[δοῖς]ά τε νισόμ[ενον uu –... „ви дев ши га ка ко до-
ла зи“ (πε] доп. Lo bel (1967а) 16; по твр. Bar rett (1968) 18). Нај ма ње је дан гла гол го во ре ња 
је из гу бљен; ποτέφα (доп. Bar rett (1968) 18) је јед на мо гућ ност. Ca stel la ne ta (2005) 30–4 
пред ла же -]πέ νι[ν ὦκ]ά τε νισόμ[ενος, и при пи су је го вор Ге ри о но вом оцу Хри са о ру. Она 
раз у ме ове ре до ве као део го во ра у ко јем Хри са ор убе ђу је си на да из бег не (πεφυλα-
γμένος) Хе ра кла и да се хи тро по ву че на си гур но (ὦκά τε νισόμενος). Ме ђу тим, сми сао 
ко ји прет по ста вља за νίσομαι не ма аде кват не па ра ле ле (та ко Laz ze ri (2008) 130–1 са 
n.304). Хри са ор дру где ни је укљу чен у мит о Ге ри о ну, на кон што је по стао отац чу дови-
шта; на су прот то ме, Ка ли ро ја се по ја вљу је у број ним умет нич ким пред ста ва ма при че.

Ва ри јан та νεισόμ[ по твр ђе на је из над ре да, за јед но са на по ме ном ко ја гла си „та ко 
је би ло...“, ве ро ват но ре фе ри шу ћи на дру ги при ме рак или из да ње по е ме.

4 Ов де за по чи ње ди рект ни го вор, са ан ти стро фом (фр. 15.5–6n.).
νίκα [u] κράτος [uu – –] „по бе да... моћ“. νίκη и κράτος че сто се здру жу ју (Соф. Хел. 

85n.). На па пи ру су се чи та NI KA, без ак цен та; мо гу ће је и νίκας и νίκα (νίκα[ς τι WSB, νίκα 
[τε HLS). По што на дру гим ме сти ма од ре ђу је ак це нат у дво сми сле ним об ли ци ма (фр. 
15.12), ве ро ват но би се и ов де по сту пи ло та ко, да су се по ја ви ле дво сми сле не ком би-
на ци је, као што су NI KAI или NI KAN.

5 στυγε[ρ-: доп. Bar rett (1968) 23–4.

7 π]είθεο τέκνον [ „по ко ри се, де те мо је“. π]είθεο за па пи ру сни атич ки об лик πείθου, 
за хва љу ју ћи МLW; Bar rett (1968) 18 пи сао је πείθευ. Ви де ти Wil li (2008) 61, иа ко он не 
на во ди да је текст на овом ме сту ствар прет по став ке.

9–10 αἰ]γιοχο[ „но се ћи еги ду“ (доп. Lo bel (1967) 16); шта год би ло из вор но зна че ње 
(ви де ти Wеst (1997), 115, Fa ulk ner о Хом. Химн. 5.23), мо же мо прет по ста ви ти да је Сте-
си хор ова ко раз у мео епи тет. Уо би ча јен је у епи ци, а та ко ђе се на ла зи у ли ри ци (Сап фо 
фр. 86.2 Vo igt, Ал кеј фр. 343, Пинд. 4.58); Зевс је увек бо жан ство опи са но на овај на чин, 
ме ђу тим, Сте си хор је ве ро ват но мо гао при пи са ти при дев Ате ни, чи је су ве зе са еги дом 
по твр ђе не још код Хо ме ра (упор. Ил. 2.446–9, Од. 22.297–8). Ако је θήσε[ι у 12 пре ди кат 
бо жан ства, Зевс је нај ве ро ват ни ја мо гућ ност, по што је ис каз о бу дућ но сти нај ве ро-
ват ни је он из го во рио (HLS).

Мар ги нал на на по ме на ]γεγρ ста ја ће за γέγραπται „на пи са но је“, та ко би се ве ро ват но 
уве ла ва ри јан та у чи та њу.

12 θήσε[ι „ста ви ће“ (доп. Lo bel (1967а) 16. За ак це нат ви де ти го ре.

17

Ге ри о ну се обра ћа мај ка Ка ли ро ја (та ко Lo bel (1967а) 10), ко ја га пре кли ње да се не 
бо ри са Хе ра клом; ово је очи глед но пре ма слич ном мо ти ву код Хом. Ил. 22.79–89), где 
Хе ку ба из ла же сво је гру ди и мо ли сво га си на Хек то ра да се кло ни Ахи ле ја. Алу зи ја на 
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овај од ло мак уз ди же Ге ри о нов по ло жај им пли ци ра ним по ре ђе њем са тро јан ским 
рат ни ком, и до да је на па то су ње го вог по ло жа ја чи не ћи га чо веч ни јим: пу бли ка је 
охра бре на да раз ми шља о не жном де тињ ству чу до ви шта.

2–3 uu – u ]ἐγών [μελέ]α καί ἀλασ[τοτόκος κ]αί ἂλ[ασ]τα παθοῖσα „ја, не срећ на 
же на, не срећ на због де те та ко је сам ро ди ла, не срећ на због пат њи сво јих“ (Camp bell; 
μελέ]α доп. Bar rett (1968) 23–4, ἂλ[ασ]τα Lo bel (1967а) 10, ἀλασ[τοτόκος Bar rett (1968) 16). 
По што се на па пи ру су чи та ἀλα ς[, дру ги слог но си ак це нат; ово ис кљу чу је би ло ко ји 
део од ἂλαστος, али не и из ве де ни цу или сло же ни цу. Ба ре то ва до пу на, прем да ha pax, 
лин гви стич ки је мо гу ћа, пра ве је ду жи не, ре тор ски ефект на (за по на вља ње јед но став-
ног пра ће ног сло же ним упор. Хом. Ил. 2.325 ὂψιμον ὀψιτέλε στον, Соф. Ан тиг. 834 θεός 
τοι καί θεο γεννής, Fe hling (1969) 249), и ре ми ни сцен ци ја на Хом. Ил. 1.414 τί νύ σ ἒτρεφον 
αἰνά τεκοῦσα (Те ти да Ахи ле ју), 18.54 ὢιμοι ἐγώ δειλή, ὢιμοι δυσαριστοτόκεια (Те ти ди на 
ре ак ци ја на ту жну и пре у ра ње ну смрт си на). Ме ло дич ни ha pax у ка сни јем одељ ку 
мо жда је ин спи ри сао Сте си хо ро ву соп стве ну ко ва ни цу. Ако је по сто ја ла алу зи ја, Сте-
си хор је мо гао би ти им пли ци тан и осо бит, из јед на ча ва ју ћи ту гу бо ги ње Те ти де за 
ње ним си ном Ахи ле јем са Ка ли ро ји ном ту гом за Ге ри о ном.

За ἂλ[ασ]τα παθοῖσα упор. Алкм. фр. 1.34–4 PMGF ἂλαστα δέ Fέργα πάθον, и хо мер ску 
фра зу πένθος ἂλαστον (при ме ри код Si de ras (1971) 46); πένθος се из во ди из истог ко ре-
на као πάσχω (Bar rett о Еур. Хи пол. 139–40). По ре кло при де ва ни је по зна то (упор. Bar-
rett о ibid. 877–80).

4 – uu Γ]αρυόνα γωνάζομα[ι „Ге ри о на […] мо лим” (доп. Lo bel (1967а) 10). Прет ход на 
реч ве ро ват но је σε (Lo bel), обез бе ђу ју ћи аку за тив пред во ка ти вом. Пре то га, νῦν је 
пре ви ше ду го, ἀλλά пре ви ше крат ко (та ко Bar rett (1968 16); дру ге мо гућ но сти укљу чу-
ју πολλά и τοῦτο (та ко Ca stel la ne ta (2205) 37–8 и C. F. L. Au stin ibid. 38 n.75). γουνάζομαι 
је ина че огра ни че но на епи ку; до ди ри ва ње ко ле на је уо би ча јен став при мо ље њу 
(упор. Go uld (1973) 76 = (2001) 26 ) а овај гла гол ушао у упо тре бу за мо ље ње, би ло да 
има фи зич ког кон так та или не.

5 αἴ ποκ’ ἐμ]όν τιν μαζ[όν] ἐ[πέσχ uu „ако сво је гру ди ого лим (μαζ[όν доп. Lo bel 
(1967) 10, по твр. Bar rett (1968) 23–4). Упор. Хом. Ил. 22.82–3 Ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ᾽ 
αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον, што су ге ри ше не до ста-
ју ћи гла гол (ἐ[πέσχον Bar rett, ἐ[πέσχε θον Pa ge, обо ји ца LGS). Упо зо ра ва ју ћи да је α та-
ко ђе мо гу ће, Uc ci ar de lo (2010) 193 пред ла же ἀ[νέσχε θον, на во де ћи Хом. Ил. 22.80 μαζόν 
ἀνέσχεν; али ово ме гла го лу не до ста је сми сао „пру жа ју ћи пре ма“ ко ји се ов де зах те ва. 
Ху ма ни за ци ја Ге ри о на са свим је окон ча на; усред па то са за бо ра вља мо да се упи та мо 
ка ко је Ка ли ро ја до ји ла тро гла во де те.

8–9 – uu – u]φίλαι γανυθ[εuu – uu – ]ροσύναις: Ка ли ро ја га „мо жда пре кли ње да 
оста не παρά ματρί φίλαι... и да ужи ва у εὐφροσύναι, ве се љу“ (Bar rett (1968) 16), на су прот 
су ко бу (Bra swell о Пинд. 4.129(b), Ver ga dos о Хом. Химн. 4.449); упор. на чин на ко ји Хеку-
ба мо ли Хек то ра ἀλλά μέν ὂφρα κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω (Ил. 6.258) у по ку ша ју да га 
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од вра ти од бор бе. Пар ти цип је ве ро ват но γανυθ[είς (доп. Lo bel (1967а) 10) или γανυθέντα 
(Bar rett, стр. 17), што од го ва ра пар ти ци пу ао ри ста; ао рист од γάνυμαι дру где ни је по твр ђен.

 
10 uu – uu –]δεα πέπλ[ον „ха љи на“ (доп. Pa ge (1973а) 141). Мо жда је, као што Ба рет 

(1968) 17 пред ла же, Ка ли ро ја до са да окон ча ла свој го вор и дре ши ха љи ну да из ло жи 
сво је гру ди, као што чи ни Хекyба, али пре а не на кон го во ра (Хом. Ил. 22.80). Мо гли 
би смо до пу ни ти θυώ]δεα (Bar rett) или εὐώ]δεα; пре θυώ]δεα мо гли би смо има ти ὥς φαῖσα 
(Führer (1977) 9), што се по ја вљу је на по чет ку три ја де у фрр. 93.6, 97.232, 103.42, 115.7.

12 ]ρευγων: че твр то сло во је ско ро из ве сно га ма. Гор њи по тез по ма ло ву че у ле ву 
стра ну, као код га ме у фрр. 15.8, 15.23; ако би би ло тау, оче ки ва ли би смо вер ти кал ни 
по тез ко ји ву че ма ло у де сно. Али док тау до пу шта, на при мер, ге ни тив плу ра ла ре чи 
ко ја се за вр ша ва са -ευτός га ма те же има сми сла (уко ли ко не прет по ста ви мо ак тив но 
ἐ]ρεύγων „за ри ка“ уме сто оче ки ва ног ме ди ја, ко ји је упо тре бљен да опи ше Ге ри о нов 
емо тив ни од го вор на мол бу сво је мај ке?).

18

Ате на се обра ћа По сеј до ну. Bar rett (1968) 17 по ре ди увод у по ги би ју Хек то ро ву у 
Или ја ди 22. На кон што је Ахи леј за дао Хек то ру смрт ну ра ну, Зевс пи та бо го ве ко ји по-
сма тра ју по при ште смр ти: да ли да спа су Хек то ра или да га пу сте да умре? Ате на се с 
пре зи ром од но си пре ма пр вој за ми сли; Зевс упр кос лич ним на кло но сти ма по пу шта 
те Ате на ле ти на зе мљу да за по де не бит ку (166–87).

Ате на се по ја вљу је као Хе ра клов бо жан ски по ма гач у Кик ну; упор. Хом. Ил. 8.362–9.

1 – uu – uuμ[ιμνε „остао је“ (доп. Lo bel (1967а) 4, пи шу ћи ἒμ]ιμνε). Да ље до пу не 
укљу чу ју οὔτε θεῶν τις ἒ- (Laz ze ri (2008) 182) и οὔ γάρ τις ἒ- (Bar rett (1968) 18) прем да без 
γάρ). Бо го ви су то ли ко за ин те ре со ва ни за на сту па ју ћу бит ку да на пу шта ју Олимп ка ко 
би по сма тра ли из бли за. Код Хо ме ра са мо Ате на од ла зи на бој но по ље док сви оста ли 
по сма тра ју (Ил. 22.166–87). Ако не ма не га ци је, он да са мо јед но бо жан ство оста је са 
Зев сом, што је те же об ја сни ти.

παραί “по ред”; Код Хо ме ра и у Хим на ма, и јед ном код Бак хи ли да (13.150, ме трич ки 
по др жа на ре ста у ра ци ја). 

2 παμ[βασιλῆα u – „краљ све га“. Та ко Pa ge, LGS; упор. Ал кеј фр. 308.3–4 Vo igt 
Κρονίδαι... παμβασίληι , и за име ни цу у жен ском ро ду, Ариcт оф. Обла ци 357 ὦ 
παμβασίλειαι (о Об ла ки ња ма); Хе ра је παμβασίλεια у Апол. Род. 4.382. Зевс је βασιλεύς 
код Хе си о да, ли ри ци, тра ге ди ји и кул ту (ви де ти Ric hard son о Хом. Химн. 2.358). Као реч 
на кра ју мо же мо пи са ти θεῶν (Bar rett (1968) 18), ако већ ни је до пу ње на у ре ду 1, или 
μέγαν (Laz ze ri (2008) 182).

3 γλα υκ]ῶπις Ἀθάνα „со во о ка Ате на“ (доп. Lo bel (1967а) 4). Ова еп ска фор му ла ја вља 
се по пра ви лу на кра ју сти ха (упор. C. Schmidt (1885) 44). На по чет ку ре да, τόκα δή „тада 
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за и ста“ (доп. Pa ge, LGS; на ла зи се у епи ци, по том у тра гич кој ли ри ци и про зи) од го ва-
ра ло би ме три ци и сми слу.

4–5 uu – uu –]σ ποτί ὃν κρατερό[φρονα πάτρω ἱ]πποκέλε υθον: „ре чи то је го во ри-
ла сво ме раз бо ри том стри цу, ко њо кро ти“. Мо гу ће до пу не φάτ’ ἐυφραδέο[ς за слу га су 
Пеј џа, LGS и Ба ре та (1968) 23–4 (упор. SLG стр. 10). По то ња да је из вр сни сми сао (на гла-
ша ва ју ћи сна гу Ате ни них ре чи, без на го ве шта ја би ло при ја тељ ства би ли не при ја тељ-
ства, што обо је из гле да не по год но на овом ме сту), и на ла зи се (као ἐυφραδέο) код Хом. 
Од. 19.352. Pa ge, LGS, пред ла же ἀπό κραδία]ς, ме ђу тим, ова фра за по твр ђе на је са гла-
го лом го во ре ња или слу ша ња је ди но код Еур. фр. 412.3 TrGF, IА 475, Ка ли мах фр. 195.2 
Pfe if er, увек као τἀπό κραδίας; дру где су из раз и по ве за ни иди о ми пра ће ни гла го лом 
осе ћа ња (упор. Хом. Ил. 9.343 ἐκ θυμοῦ φίλεον, Dig gle о Те о фр. Kаракт. 17.3).

Ни κρατερόφρων ни ти ἱπποκέλε υθος (доп. Lo bel (1967а) 4) не од но се се на По сеј до-
на, би ло где у ар хај ском или кла сич ном грч ком. Обо је су еп ски об ли ци; пр ви се ја вља 
у ли ри ци Ибик фр. 298.2 PMGF, о Ате ни) и нат пи си ма (CEG 1.206.2, 243.2, 295, Ати на око 
510–480 го ди не, Διός κρατερόφρονι παιδί, о Ате ни). Ве за из ме ђу По сеј до на и ко ња до-
бро је по зна та (упор. фр. 272, Bra swell о Пинд 4.45(б), Laz ze ri (2008) 186 n. 427). κρατερόν 
ни је ве ро ват на до пу на, по што би ле ви гор њи угао од –nu- био ви дљив. πάτρω’ (доп. 
Pa ge, LGS; упор. фр. 292) не да је крај ре чи на оче ки ва ном ме сту (та ко Ha slam (1974) 20 
n. 22), али по да ци су нам не до вољ ни ка ко би смо за кљу чи ли да се на том ме сту оче ку је 
крај ре чи.

6–8 uu – uu –]ς μεμναμένος α[uu – – I uu – uu Γαρυ]όναν θ[αν]άτου (доп. Lo bel 
(1967а) 4); мо жда ἄγ’ ὑποσχέσιο]ς μεμναμένος ἅ[νπερ ὑπέστας μή βούλεο Γαρυ]όναν θ[αν]
άτου [ρῦσθαι στ υγεροῦ „се ти се свог обе ћа ња и не мој да те же ља об у зме да спа сиш 
Ге ри о на од ужа сне смр ти“ (6–7 доп. Pa ge, LGS, SLG; 8–9 Bar rett (1968) 23–4. Упор. Хом. 
Ил. 2.286 ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέσταν, Од. 10.483 ὑπόσχεσιν ἥν ὑπέστης, Ал кеј фр. 34.7–8 
Vo igt θα[ν]άτω ρύεσ θε ζακρυόεντος. Дру ге две ин тер пре та ци је про бле ма тич не су, као 
што Bar rett (1968) 17 на гла ша ва. (1) Ате на, стал ни по ма гач, Хе ра клов, те шко да би го во-
ри ла По сеј до ну да спа се Ге ри о на. (2) Мо гла му је ка за ти да спа се Ге ри о на иза зи вач ким 
то ном, пре не го што му ка же да ће бра ни ти Хе ра кла (Pa ge, LGS, до пу ња ва ју ћи ἴθι ρύεο 
у 8); али због че га би та да то ли ко на гла ша ва ла По сеј до но во обе ћа ње? Као што Пејџ 
(1973а) 150 на гла ша ва „у хе рој ском све ту, ка да го вор ник ка же ’се ти се шта си обе ћао’ 
он ће зах те ва ти да се ис пу ни а не да се не ис пу ни то обе ћа ње.“

За по зи ци ју по чет ка го во ра код Сте си хо ра ви де ти фр. 15.5–6n.

19

Овај фраг мент са сто ји се од три одво је на ко ма да па пи ру са. Пр ви (Lo bel фр. 4, нај-
ве ћи од исе ча ка, са др жи ре до ве 1–17 и 31–47), са сто ји се од два бло ка тек ста од дна 
сту ба ца XI и XII. Дру ги (фр. 5, са мо два сло ва) Lo bel је при кљу чио кра ју ре да 10 (1967а) 
5. Тре ћи (фр. 1; ре до ви 18–22) по ти че са вр ха ступ ца XII а Bar rett је по ку шао да га при-
кљу чи фрр. 4–5 (1968) 20 (по твр. Pa ge (1973а) 154). Ово да је кон ти ну и ра но кре та ње тек ста 
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од ступ ца XI (фрр. 4 + 5) до пр вих пет ре до ва ступ ца XII (фр 1), на кон ко јег до ла зи јаз 
од осам ре до ва пре остат ка ступ ца XII (фр. 4). Би ло је нај ма ње три по ја вљи ва ња ступ-
ца XII на па пи ру су, та ко да ово при кљу чи ва ње ни је из ве сно. Али ма ла ко ли чи на тек ста 
са чу ва на у фр. 1 са др жи две фра зе (ἐπ[ί] χθόνα κεφάλα) ко ји се очи глед но мо гу по ве-
за ти са кра јем ступ ца XI од фр. 4 + 5, ко ји опи су је ка ко је Хе ра кле уда рио јед ну од Гери-
о но вих ка ци га. Не чи ни се из ве сним то да фр. 1 по ти че из раз ли чи тог ступ ца XX те да 
слу чај но са др жи из раз ко ји се до бро укла па у ову пра зни ну.

1–11 Хе ра кле је угле дао Ге ри о на ка ко се при бли жа ва и раз ми шља о нај бољј так-
ти ци про тив ње га.

2 ]ναντ[: ве ро ват но ἐ]ναντ[ίον или ἐ]ναντ[ίβιον (доп. HLS), опи су ју ћи бор бу пр са у 
пр са (упор. Хом. Ил. 12.377 μάχε σ θαι ἐναντίον, 8. 255 ἐναντίβιον μαχέσασ θαι), што Хе ра-
кле ни је во љан.

3 ]αν δοιω [: сло во из ме ђу ο и ω те шко да мо же би ти би ло шта дру го осим јо те (та-
ко ис прав но Führer (1969б) 679). Ни је дан во кал не да је при хва тљи ви по ре дак, би ло 
ко ји кон со нант про из вео би кра так во кал а – u – ни је до пу ште но у ме трич кој схе ми. 
Не ко ли ко уче ња ка пред ло жи ло је ламб ду; оста ци ово не оправ да ва ју.

5 τα νόωι διελε[: ве ро ват но διελέξατο („по са ве то ва ти се с не ким“; упор. West о Хес. 
Де ла 499 κακά προσ ελέξατο θυμῶι, ко ји по ре ди Ал ке ја фр. 129.21–2 Vo igt κήνων ο φύσγων 
οὑ διελέξατο πρός θῦμον) или δίελεν („од лу чио је“; Lo bel (1967а) 6).

7 πολύ κέρδιον εἴν „би ло је ко ри сни је“; Dig gle (1970) 5, до пу ња ва ἐδοάσσατο (са οἱ 
или γάρ), по ре де ћи хо мер ско ὦδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι (Ил. 13.458 итд.; 
за да ље ви де ти Ro i sman (1990) 26–32. εἶν је еу беј ски јон ски и сто га прет по ста вље ни 
део Сте си хо ро вог род ног во ка бу ла ра (та ко Nötiger (1971) 17, Wеst (1971а) 303 = (2011–13) 
II 81–2, Wil li (2008) 68).

8 ]οντα λάθραι πολεμε[ῖν „бо ри ти се опре зно“ (доп. Lo bel (1967а) 6); пре ве ро ват но 
ἀπάνε υθε κιόντα „др же ћи се по да ље“ (доп. Bar rett (1968) 19). Упор. слич ну по тај ну так-
ти ку ко ју ко ри сти Хе ра кле про тив Ди о ме да код Пинд. фр. 169а.18–20 С–М (та ко Born mann 
(1978) 34). На чин Хе ра кло вог на па да мо же по бу ди ти сим па ти је пу бли ке за ње го вог 
не при ја те ља, ко ји (ис пр ва) не ма при ли ку да уз вра ти.

9 κραταιῶι „мо ћан, на си лан”; ве ро ват но сам Ге ри он. Pa ge (1973а) 150 пред ла же 
ἀνδρί или φωτί.

10–11 uu – – εὑρ]άξ κατεφράζετ[ο] οἱ uu – uu [ πι]κρόν ὃλε θρον „на стра ну ... гор ку 
про паст сми шља ју ћи му“. Пре кси, са чу ван је траг ди ја го нал ног по те за, што у овом 
кон тек сту мо ра би ти ал фа. εὑράξ (доп. Bar rett (1968) 19) по твр ђе но је код Хо ме ра στῆ 
δ’ εὑράξ σύν δουρί λαθών (Ил. 11.251, 15.541). По че так ре да ве ро ват но је са др жа вао 
пар ти цип ко ји је пра тио глав ни гла гол κατεφράζετο: или βεβαώς δ’ (Pa ge, LGS стр. 268) 
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или πτάξας δ’ (ид. (1967а) 6) мо гу до ћи у об зир. κατεφράζετ[ο] ... ὂλε θρον ([о] не при хва-
та Lo bel (1967а) 6), упор. Хом. Од. 15.444 ἐπιφράσσ ετ ὂλε θρον.

πι]κρός (доп.  Lo bel (1967а) 6 обич но од ре ђу је ὀῒστός у епи ци, док је ὂλε θρος ква ли-
фи ко ва но са λυγρός или αἱπύς. Сте си хор адап ти ра еп ску упо тре бу ка ко би пре вео 
епи тет „са из во ра смр ти на са му смрт, од ра жа ва ју ћи фи зич ко про би ја ње и та ко ђе по-
тен ци јал за иза зи ва ње ту ге“ (Ma in gon (1980) 100). Прет ход ни јаз мо гао би се по пу ни ти 
са δολομήδεα (Pa ge (1973а) 151); упор. Хес. Те ог. 160 δολίην δέ κακήν ἐπεφράσσατο τέχνην.

12–13 ἔ]χεν ἀσπίδα πρός[θ’ „др жао је штит пред /со бом/“ (доп. Pa ge, LGS); упор 
Хом. Ил. 12.294 ἀσπίδα μέν πρόσθ’ ἔσχετο, 20.162–3 ἀσπίδα θοῦριν πρόσθ εν ἔχε στέρνοιο, 
22.313 πρόσθ εν δέ σάκος στέρνοιο, 7.224 σάκος πρόσθε στέρνοιο φέρων. При ка зи на ва-
за ма по ка зу ју да је штит др жао Ге ри он а не Хе ра кле; шта ви ше, Хе ра кле не ма раз ло га 
да за у зме од брам бе ни став, по што Ге ри он још ни је све стан ње го вог при су ства (упор. 
8). За хва љу ју ћи кон вен ци ја ма по де ле ре чи оче ки ва ли би смо те ту пре ели ди ра ног 
во ка ла да се по ја ви на по чет ку ре да 13 (фр. 15.20–4n.).

13–17 „с ње го ве гла ве“, „ка ци га са коњ ским ре пом“, „на зе мљи“, то је све што је 
са чу ва но од ових пет ре до ва. Пред мет на зе мљи ве ро ват но је ка ци га (та ко Pa ge, код 
Bar rett (1968) 20, и Pa ge (1973а) 151), ко ју је Хе ра кле обо рио или на њу ци ља не ким 
про јек ти лом, ве ро ват но ка ме ни цом. Ово чи ни јед ну од Ге ри о но вих гла ва ра њи вом 
за стре ле ко је се ода пи њу у ре до ви ма 31–43. Pa ge (1973а) 151 ре кон стру и ше оно што 
сле ди exem pli gra tia (по чи њу ћи у 12; κρα[τός доп. Lo bel (1967а) 6): χὠ μέν στέρνων ἔ]χεν 
ἀσπίδα πρόσ[θ’ ,ὁ δέ πέτρωι κροτάφοιο καθίκ]ετο τοῦ δ’ ἀπό κρα[τός ἂφαρ μεγάλαι καναχᾶι 
πέσεν ἱπ]πόκομος τρυφάλει [ἀ δ’ αὐτόθι μίμνεν] ἐπί ζαπέδωι. Дру га мо гућ ност у ре ду 14 
је κατ ὀχῆά νιν ἳκ]ετο (Tsit si ba kou-Va sa los (1990) 12–13), са ὀχεύς ко је озна ча ва ре мен који 
др жи ка ци гу, као код Хом. Ил. 3.369–72. Дру га мо гућ ност, да је Хе ра кле ода пео стре лу 
ко ју је ка ци га од би ла и па ла на зе мљу (та ко Bar rett (1968) 20), ма ње је при влач на. Ако 
је ка ци га пру жи ла та кву за шти ту од пр ве стре ле, Сте си хор би ве ро ват но на по ме нуо 
њен не у спех да од бра ни од дру ге. Став ко ји је за у зео Cur ti (1955), да ре до ви 12–17 ре-
ка пи ту ли ра ју опис Ге ри о но вог окло па осни ва се на ре ду 17; Cur ti (стр. 5) пред ла же да 
је Ге ри о нов мач ле жао „на зе мљи“, али му је ту био од ма ле ко ри сти.

У Или ја ди Апо лон ски да Па тро кло ву ка ци гу, што је чин ко ји на го ве шта ва рат ни ко-
ву не по сред ну по ги би ју (16.793–800; упор. Pur ves (2006) 187–8). За ἱππόκομος τρυφάλει 
(доп. Lo bel (1967а) 6) упор. Хом ил. 12. 339 ἱπποκόμων τρυφαλειῶν. Тер мин ζάπεδον је се-
кун дар ни об лик од δάπεδον: ви де ти Ric hard son о Хом. Химн. 2.283, Wеst (1974) 188–9.

18–20 ре кон стру и ше мо exem pli gra tia τά]ν μέν [ρ’ ὀλοό]φρονες ὠκυπέτα[ι Κῆρες κατά 
πότμ]ον ἐχοίσαι [κ αρπαλίμως]  ἐπ[λ]άξαν ἐπ[ί] χθόνα, „та да Ке ре по губ не, бр зо ле те ће, 
обо ри ше га на зе мљу“, (τά]ν ἐπλάξαν доп. Ler za (1978) 86–7, ρ’ ὀλοό]φρονες Κῆρες κατά 
πότμ]ον Er co les (2011) 358), ὠκυπέτα[ι ἐπ[ί Lo bel (1967а) 3). Не ма пре ци зних па ра ле ла за 
Ке ре ко је се на зи ва ју бр зи ма, ме ђу тим, оне су у епи ци по ве за не са кре та њем (Хом. Ил. 
2.302, 2.834, 8.528, итд). До пу на ко ју је пред ло жио Еrcole гла си βά]ν μέν [ρ’ ὀλοό] φρονες 
ὠκυπέτα[ι Κῆρες κατά πότμ]ον ἐχοίσαι [πάρ δέ οἱ αἴψ ] ἐπ[τ]άξαν ἐπ[ί] χθόνα („по губ не Ке ре, 
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бр зо ле те ће, по ле те ше и ње го ву суд би ну др же ћи, на јед ном се око ње га оку пи ше“), 
ме ђу тим, за што би се Ке ре оку пља ле око Ге ри о на, као у за се ди, ка да се та кви три ко ви 
од њих не оче ку ју? И за што би се са да та ко кре та ле, на по сред но на кон гу бље ња ка ци ге?

Ir vi ne (1997) 45 ре кон стру и ше τοῖ]ν μέν [δα μασί]φρονες ὠκυπέτα[ι ρέπον αἳψα τάλαντ]
ον ἐχοισαι [Γαρυόνα καί] ἐπ[λ]άξαν ἐπ[ί] χθόνα, што пре во ди „и од њих дво ји це, сме ста 
бр зо ле те ће ду ше го спо да ри це, те жи ну што до но се, учи ни ше да Ге ри он по ср не и на 
зе мљу га обо ри ше.“ Ово би тре ба ло да пред ста вља ке ро ста си ју, ме ре ње суд би не из-
ме ђу два бор ца, као што се за ти че у Или ја ди (на при мер 22.208–13), ве ро ват но у Ети-
о пи ди (ви де ти Wеst (2003) 2 = (2011–13) 1 244), и дру где (Ir vi ne на во ди при ме ре на стр. 
42; упор. Er co les (2011) 354 н. 17). Али (1) опис Κῆρες нео бич но је пун алу зи ја; (2) дру где 
су (не пер со на ли зо ва не) κῆρες ста вље не на ва гу и па да ју са ме од се бе (Ил. 22.210–12), 
или се сме шта ју на зе мљу или на не бо (8.70–4), и са ме не упра вља ју сред ством; (3) не 
чи ни се по год ним да се по зи ва на бр зи ну ле та у кон тек сту у ко јем је ма са од лу чу ју ћи 
фак тор.

22 ]ωσωα[: Bar rett (1968) 20 пред ла же ὦας, „ухо“, што би од го ва ра ло кон тек сту.

31–32 ]ων στυγε[ρ]οῦ [θανάτοι]ο τελος: „крај, ужа сна смрт“. Пр ва реч мо же би ти 
φέρων („до но се ћи“ Bar rett (1968) 19, уво де ћи овај гла гол); στυγε[ρ]οῦ [θανάτοι]ο за хва-
љу ју ћи Ло бе лу (1967а) 6, на кон ко јег τε[λος (доп. Bar rett (1968) 24) из гле да као је ди но 
мо гу ће ту ма че ње тра го ва. Упор. фр. 97.213 θανάτου τέλος στυγερο[ῖο и τέλος θανάτοιο 
код Хом. Ил. 5.553. Од. 17.476; упор. обр ну то у Ил. 3.309, Те ог. 768 θανάτοιο κακόν τέλος 
код Хом. Од. 24.414, и тра гич ке адап та ци је из ра за ко је на во ди Si de ras (1971) 135–6. За 
στ υγερόν у овом кон тек сту упор. Хом. Од. 24.414 μνηστήρων στ υγερόν θάνατον, 12.341 
στ υγεροί θάνατοι, Еур. Мед. 994, Hun ter о Те о кр. 17.48–9; та ко ђе στ υγερός δ’ ἂρα μιν 
σκότος εἳλεν код Хом. Ил. 5.47 и στ υγεροῦ Ἀΐδαο у 8.368.

На по ме на на мар ги ни στ υγεροῖο το [] [στυγεροῦ θα νατ[ на ве ла је Ба ре та код LGS да 
иден ти фи ку је ва ри јан ту θανάτου στ υγεροῖο. Ако би се пре ме сти ла у глав ни текст, ни ко 
не би имао за мер ки.

33–47 За ме та фо ри чан је зик у овом одељ ку ви де ти го ре.

33–4 κ]εφ[αλ]ᾶι πέρι [– u] ἒχων πεφορυ[γ]μένος αἵματ[ι ] – uu – τε χολᾶι „око... гла ве, 
умр ља не... кр вљу и жу чем“ (доп. Lo bel (1967а) 6). κεφαλᾶ је упо тре бље но за вр хо ве 
стре ла код Бак хил. 5.74–5 χαλκεόκρανον ... ἰόν; упор. та ко ђе [Хес.] Scut. 130–2 πολλοί δ’ 
ἒντοσ θ εν ὀΐστοί ριγηλοί θανάτοιο λαθιφθόνγγοιο δοτῆρες πρόσθ εν μέν θάνατόν τ’ εἶχον 
καί δάκρυσι μῦρον. На кон περί по треб на нам је име ни ца. Bar rett (1968) 24 до пу ња ва 
πότμον, што је че сто по ве за но са θάνατоν (упор. Хом. Ил. 2.359, Од. 24.31, Еур. Ор. 1029–
30). За πεφορυ[γ]μένος αἵματ[ι упор. Хом. Од. 9.397 πεφυρμένον αἵματι, 18. 336 φορύξας 
αἵματι. За ком би на ци ју кр ви и жу чи упор. Хи пон. фр. 73.3 IEG, Мен. Сам. 401–2. На кон 
αἵματ[ι до пу на πικροτάτα]ι (Ler za (1979) 43) ве ро ват на је; упор. Соф. фр. 854б TrGF, Алек-
сид фр. 16.12 PCG. Дру га мо гућ ност је δριμυτάτα]ι (ЈD).
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35–3 ὀλεσάνορος αἰολοδε[ίρ]ου ὀδύναισιν Ὕδρας „у крв Хи дре зми јо ли ке љу до-
мор ке“ (доп. Lo bel (1967а) 6). Из не над ни упад се кун дар не при че о Хе ра клу „до ла зи у 
нај о длуч ни јем тре нут ку, по што је пу бли ка на ве де на да раз ми шља о то ме ка ко се овај 
тре ну так од ра жа ва у ши рим обра сци ма Хе ра кло ве ка ри је ре“ (HLS). Ово је нај ра ни ја 
ре фе рен ца за Хе ра кло ву упо тре бу стре ла отро ва них Хи дри ном кр вљу, иа ко је отров-
на стре ла по твр ђе на код Хо ме ра (ви де ти G. Mur ray (1924) 120–30, Wеst о Хом, Од. 1.257 
и да ље; за упо тре бу отров них стре ла у ра ним кул ту ра ма уоп ште ни је ви де ти Jo nes 
(2007) 20–31). Хи дра се по ја вљу је ра но у књи жев но сти (упор. Хес. Те ог. 313–18, Пи сан-
дар фр. 2 GEF, Ал кеј фр. 443, Vo igt, Си мон. фр. 283 Pol te ra, Fow ler, EGM II &8.4.2) и умет-
но сти (че ти ри при ме ра из сед мог ве ка, де таљ но код Kok ko rou-Alew ras (1990) &&2019–
2, 2025, 2054, и ве ли ки број из ше стог; упор. Staf ord (2012) 33–4). Сле де ћа ре фе рен ца 
за Хе ра кло во ума ка ње стре ла у Хи дри ну крв је су Соф. Трах. 572–7, 714–18 (смр то но сна 
ко шу ља ко ја уби ја Хе ра кла умо че на је у Не со ву крв, а он је уби јен Хе ра кло вим отров-
ним стре ла ма.

ὀλεσάνορος не са мо да опи су је Хи дру не го „упу ћу је и на то шта ће Ге ри о ну учи ни-
ти отров“ (HLS). Дру где је по твр ђе но код Те огн. 399, Но на Ди он. 28.273, и мо гу ћи је 
до да так код [Хес.] фр. 23а.30 М–W (та ко Мusso (1969) 72, и та ко је од штам пан у фр. 19.30 
Моst). Нај бли же еп ске па ра ле ле је су ὠλεσίκαρπος (Од. 10.510, о др ве ћу), φθεισήνωρ (Ил. 
2.833, Хес. Те ог. 431, (Хес.) фр. 25.9 (до да то) о πόλεμος), и φθεισίμβροτος (Ил. 13.339 о 
μάχη); упор Risch (1974) 192. Дру ге Сте си хо ро ве –εσι- сло же ни це је су λιπεσάνωρ (фр. 
85.5), ἀγρεσίθηρος (фр. 189.7), и ἀρχεσίμολπος (фр. 278). Код Хо ме ра при де ви на -ήνωρ 
има ју жен ски род на -άνειρα, али ка сни ји пе сни ци, као Сте си хор, упо тре бља ва ју -ήνωρ 
за за вр ше так жен ског ро да (Бак хил. 1.150, Пинд. фр. 236 С–М).

Wac ker na gel (1889) 40 = (1953–79) II 936 са чи ња ва ли сту оста лих сло же ни ца овог 
об ли ка.

αἰολόδειρος упо тре бља ва Ибик фр. 317(а).2 PMGF о во до ма ру; опи су је са свим обич-
на ство ре ња и код по зних пе сни ка (ја ре би це код Опи ја на Ки нег. 2.317, ла сте код Но на. 
Ди он. 12.76, сла ву је ibid. 47.31). Код Соф. Трах. 834 Хи дра је αἰόλος δράκων; исти из раз 
ко ри сти се и за дру ге чу до ви шне зми је, ибид. 11.12. Хо мер опи су је зми ју као αἰόλον 
ὄπφιν (Ил. 12.208), а Пи тон има αἰόλον ἑλικτάν (φυάν у Дел фиј ском пе а ну Апо ло ну (CA 
стр. 141, стих 19). За αἰόλος, ποικίλος за зми је да ље ви де ти He a dlam о Хе род. 3.89. Нај-
бли жа сло же ни ца на -δειρος је Хес. Оп. 203 ποικιλόδειρος (о сла ву ју); упор. δουλιχόδειρος 
(Хом. Ил. 2.460), ὑψίδειρος (Бак хил. 4.4).

ὀδύναισιν је у апо зи ци ји αἵματι и χολᾶι, „по тез ско ро Пин да ро ве сна ге“ (Pa ge (1973а) 
152). Реч жи во ево ци ра и Хи дрин бол и Ге ри о но ву пат њу.

36–7 σιγάι δ ὄ γ’ ἑπικλοπάδαν ἑνέρεισε μετώποι „У ти ши ни она је кри шом на шла 
свој пут до ње го вог че ла“. ὄ γ’ озна ча ва стре лу (та ко Pa ge (1973а) 152, ко ја је пер со ни фи-
ко ва на (упор. Хом. Ил. 21.168 λιλαιομένη χροός ἆσαι, о ко пљу), не Хе ра кла (пре ма Lo bel 
(1967а) 6). Ка сни ји по глед укљу чу је на глу про ме ну те ме и за Хе ра кла се те шко мо же 
ре ћи да је „от по слао“ стре лу у овом тре нут ку бит ке. При ло зи на-δην до бро су по твр-
ђе ни већ код Хо ме ра (ви де ти Pau (2006) 212–13). Сте си хо ров об лик мо гао би би ти 
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ње го ва соп стве на ко ва ни ца; ако је та ко, та би но ви на на гла си ла Хе ра кло ву пре пре-
де ност. На дру гим ме сти ма ἑνε ρείδω иде са аку за ти вом објек та; је ди на па ра ле ла за 
не пре ла зни сми сао је сте у Ари стоф. Обл. ἑρείδουσιν εἰς Ὕπέρβολον. За про ла зак про-
јек ти ла кроз че ло упор. Хом. Ил. 11.95–8 

τὸν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ 
νύξ ,̓ οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
ἀλλὰ δἰ  αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασ σε δέ μιν μεμαῶτα.
4.459–61 = 6.9–11
τόν ῥ̓  ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱππ οδασείης ,
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄῤ  ὀστέον εἴσω
αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.

38–9 διά δ’ ἒσχισε σάρκα [καί] ὀ[στ]έα δαίμονος αἴσαι „Про ђе му кроз ме со и ко сти 
од лу ком бо жан ском“ (доп. Pa ge (1967)). Упор. Хом. Од. 9.293, 11.219 σάρκας τε καί ὀστέα, 
али ком би на ци ја се ни ка да не ја вља дру где у кон тек сту ра не ко ја је за до би је на у бо ју. 
δαίμονος αἴσηι ја вља се код Хом. Химн. 2.300 и у но ми на ти ву код Хом. Од. 11.61; упор. 
та ко ђе τύχαι δαίμονος код Пинд. 8.67, Stin ton (1965а) 146 = (1990) 16. Спе ци фич ни је и 
обич ни је Διός αἴσα ја вља се (у раз ли чи тим па де жи ма) код Хом. Ил. 9.608, 17.321, од. 
9.52, Хом. Химн. 3.433, [Хес.] 204.126 М–W, Пинд. 9.42, Еур. Хи пол. 241. Из раз је мо гао 
под се ти ти слу ша о ца на бо жан ско ве ће ко је је прет хо ди ло бо ју и ве ро ват но од ре ди ло 
Ге ри о но ву суд би ну (фр. 18, та ко HLS).

40–1 διά δ ἀντικρύ σχέθεν οἰστός ἑπ ἀκροτάταν κορυφάν „Стре ла се за ри ла у сам 
врх че ла“ (доп. Lo bel (1967а) 7). Пре ци зан опис ра не им пли ци ра да је Хе ра кле ода пео 
стре лу на ви ше из кле че ћег или по ви је ног по ло жа ја (HLS), што од го ва ра на гла ску на 
ње го ву пре пре де ност. Упор. Хом. Ил. 5.99–100 διὰ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός, I ἀντικρὺ δὲ 
διέσχε, и, о ко пљи ма, 4.481–2 ἀντικρὺ δὲ δἰ  ὤμου χάλκεον ἔγχος И ἦλθ εν, 11. 253 ἀντικρὺ 
δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή, и 20.416 ἀντικρὺ δὲ διέσχε παῤ  ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή. 
Дво сло жно οἰστός не на ла зи се дру где све до Еу ри пи да (нпр. Мед. 634). κορυφή се ко-
ри сти за гла ву (увек Зев со ву) код Хом. Хим. 3.309, Хес. fr. dub. 343.12 М–W, Ибик фр. 
298.4 PMGF, Пинд. 7.36, Еур. Ијон. 456–7 (по след ња два сто је са ἂκρος или ἀκροτάτος; у 
епи ци ово дру го од ре ђу је κορυφή са мо ка да озна ча ва пла ни ну, као код Хом. Ил. 13.12, 
Хес. Те ог. 62)

42–3 ἑμίαινε δ ἂρ αἴματι πορφυρέωι θώρακά τε καί βροτόεντα μέλεα. „И умр ља 
кр вљу пур пур ном на пр сник и удо ве окр ва вље не“ (доп. Pa ge (1967)). Упор. Хом. Ил. 
5.100 παλάσσ ετο δ αἴματι θώρηξ, 17.360 αἴματι δέ χθών δεύετο πορφυρέωι. Хо мер је једи-
ни ар хај ски или кла сич ни пи сац ко ји упо тре бља ва βροτόεντα, ко ри сте ћи га да од ре ди 
ἒναρα или ἀνδράγυρια, обо је „плен“. δ’ ἂρα се на ла зи у еп ском и лир ском на ра ти ву и у 
по зни јем грч ком; упор. фр. 180.2, Den ni ston 33–5, Wеst (1965) 201.
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44–7 ἀπέκλινε δ ἂρ αὑχένα Γαρ[υόνα ς] ἑπικάρσιον, ὡς ὄκα μ[ά]κω[ν] ἅτε 
καταισχύνοις ἀπαλόν [δέμα ς] αἶψ’ ἀπό φύλλα βαλοῖσα ν[ u – uu „Тад Ге ри он обо ри 
врат на стра ну, као мак, ко ји кад об лич је гу би без ли шћа оста је...“ (доп. Pa ge (1967), 
осим μ[ά]κων доп. Lo bel (1967а) 7). Сте си хо ро во по ре ђе ње при зи ва од ло мак из Или ја-
де. Те у кро ци ља стре лом на Хек то ра али ма ши, по га ђа ју ћи свог бра та Гор ги ти о на у 
гру ди; μήκων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ᾽ ἐνὶ κήπῳ καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε 
εᾇαρινῇσιν, ὣς ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν (8.306–8). Лир ски пе сник до да је 
де таљ о про па да њу пре фи ње ног об ли ка цве та и гу бље њу ла ти ца; као ре зул тат, „ефе-
кат кон тра ста из ме ђу по ре ђе ња и кон тек ста ко ји ко ри сти Хо мер за ме њен је ко ин ци-
ден ци јом: мак уми ре“ (D. Fow ler (1987) 189. От па да ње ла ти ца мо же од ра жа ва ти гу би так 
ка ци ге чу до ви шта, пру жа ју ћи не са вр ше ну ле по ту по след њим тре ну ци ма јед не од 
ње го вих гла ва.

За кла ња ње вра та упор. Хом. Ил. 23.879 αὑχέν ἀπεκρέμασ εν (о устре ље ном ла бу ду), 
13. 543 ἑκλίνθη δ ἑτέρωσε κάρη, Од. 9.371, 22.17. За δ’ ἂρ у лир ском на ра ти ву ви де ти фр. 
19.42–3n. ἑπικάρσιος се дру где на ла зи у ар хај ском грч ком са мо код Хом. Од. 9.70, а по-
том се по ја вљу је у јон ској про зи. ὡς ὄκα (или ὅτε), ко је уво ди по ре ђе ње потвђе но је у 
по е зи ји од Хо ме ра на да ље и по вре ме но у про зи (ви де ти K–G II 492, Bra swell о Пинд. 
9.16). По том сле ди „упад“ ху ма не ре чи καταισχύνοις (упор. Хом. Ил. 18.23–4, 24.416–18, 
Соф. Ан тиг. 529) из глав ног кон тек ста по ре ђе ња (Fow ler (1987) 189 n.17 на во де ћи Silk 
(19749 138–49; ви де ти та ко ђе Соф. Трах. 31fn.), до во де ћи сред ства и објект по ре ђе ња 
бли же јед но дру го ме; та ко ђе по вла чи за со бом ἑμίαινε (42), по ја ча ва ју ћи ве зу из ме ђу 
Ге ри о на и ма ка. ἁπαλόν δέμας сре ће се код Ана кре он та. αἶψα је че сто у ли ри ци као и 
у епи ци (FJ/W о Есх. suppl. 481); ње гов та чан сми сао ов де мо же по ста ти ја сан у ре чи ма 
ко је сле де.

20

Овај крат ки фраг мент мо гао би до ћи на кон фр. 19; по што је укло нио Ге ри о но во 
пр во те ло стре лом, Хе ра кле по ла зи на дру го са сво јом то ја гом (та ко Bar rett код Pa ge 
(1973а) 153.) Та кав план на па да пред ста вљен је на број ним ва за ма. Он та ко ђе од ра жа-
ва обра зац из Или ја де у ко јем рат ник уда ра дру гог из да ле ка сте ном или ко пљем а 
по том при ла зи бли же и бо ри се ма чем (упор. фр. 4.517–26, Fe nik (1968) 23, 61, 64).

Ако је ово ис прав но, по сто ји пра зни на од не ких пе де сет ре до ва из ме ђу фр. 19 (који 
за у зи ма ступ це XI и XII) и овог фраг мен та, ко ји до ла зи на кра ју ступ ца, али ко ји не ће 
од го ва ра ти кра ју ступ ца XI II (или IV, VI, VI II, X, и XII). Мо гу ћа су ал тер на тив на ме ста: 
фраг мент мо же до ћи на кон крат ке ре тро спек ти ве при ка за Ге ри о но ве по ги би је ка сни-
је у по е ми; или на кон Хе ра кло вог на па да на пса Ор та, ко ји у не ким при ка зи ма има 
ви ше од две гла ве.

2 δεύτερ[ο- „дру ги“ (доп. Lo bel (1967а) 20).

3 ρόπαλον „то ја га” Хе ра кло ва; упор. Пинд. фр. 111.3 С–М, Соф. Трах. 512, Ари стоф. 
Жа бе 495, и (за дру ге на зи ве овог оруж ја) Min ga rel li (2003) 121–2. За Сте си хо ра (ко ји 
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ко ри сти ову реч у не по зна том кон тек сту у фр. 247.5) Ме га клид ка же да је пр ви ко ји је на-
о ру жао Хе ра кла овим ору ђем, што је тврд ња ко ју тре ба при ми ти с ре зер вом (фр. 281n.).

21

Па у са ни ја нам ка же да Сте си хо ро ва Ге ри о ни да по ми ње град Па лан тиј. Ово на се ље 
мо гло би се по ја ви ти на два ме ста у по е ми, оба је пред ло жио Мüller (1844) III 458; бли-
же нам је дру го, али све је не из ве сно. (1) На ра тив о Фо лу мо гао би се од но си ти на град 
тог име на, ко ји се на ла зи у Ар ка ди ји (о че му ви де ти [Хес.] фр. 162 М–W, Па ус. 5.1.8, 8.43.1, 
Ni el sen (2002а) 583–4, (2004) 526). (2) Хе ра клов по вра так са ста дом мо гао га је про ве сти 
кроз Ита ли ју, где је мо гао сре сти Еван дра, ко ји је на пу стио свој род ни Па лан тиј у Ар-
ка ди ји и осно вао исто и ме но на се ље у Ита ли ји (та ко Дио. Хал. Рим. ста ри не 1.40.1–2, 
Па ус. 8.43.2). Епи зо да ко ја се по ми ње у (1) сва ка ко је би ла део Сте си хо ро ве по е ме, док 
за дру гу не ма екс пли цит не по твр де. Па ипак, по ка за те љи не ких окол но сти за ово 
дру го на ла зе се у Су ди ном ко мен та ру s.v. Στ ησίχορος (c. 1095 = IV 433.18–19 Adler) οἰ δέ 
ἀπό Παλαντίου τῆς Ἀρκαδίας φυγόντα αὑτόν ἑλθεῖν φασιν εἰς Κατάνην, што би мо гао би ти 
од јек чи ње ни це ко ју је нај пре из нео Еван дар код Сте си хо ра, што је ка сни је пре не то 
на са мог пе сни ка (та ко Use ner (1889) 369 = (1912–13) I 330, Wi se man (2004) 68); ру да ре ње 
по тек сто ви ма од стра не би о гра фа за рад по да та ка о ау то ри ма би ло је стан дард на 
ан тич ка прак са (aко се ми сли на Еван дра, ре фе рен ца на Ка та ну је нео че ки ва на, вид. 
на пред у уво ду). Хе ра кло ве аван ту ре у Ита ли ји би ле би сва ка ко при влач на те ма за 
за пад но грч ког пе сни ка. По што Па лан тиј има по себ ну ве зу са Еван дром, а не Фо лом, 
ви ше во ли мо да га по ве же мо с њим.

22

Овај фраг мент са чу вао је Ате неј, ко ји нам нај пре ка же са мо то да по ти че из су сре-
та Хе ра кла и Фо ла код Сте си хо ра. У на ред ној ре фе рен ци на оде љак до да је да је пре-
у зет из Ге ри о ни де. Сти хо ви опи су ју тре ну так кад Хе ра кле пи је ви но. Bar rett (1968) 22 
при ме ћу је да „ка да је го шће ње ви ном, ко је је би ло ca sus bel li ов де по ме ну то та ко 
овла шно, не мо гу да сма трам да је до га ђај де таљ но опи сан“. Мо жда је у пра ву; али 
ми рис ви на, на при мер, мо гао би би ти де таљ ни је опи сан у ре до ви ма ко ји сле де.

Ме три ка фраг мен та из гле да ова ко
uu – uu – uu – uu – uu – – uu – uu – uu – uu – uu – uu –
Је ди но ме сто у ме трич кој схе ми ко је ово ме од го ва ра на ла зи се у стро фи / ан ти-

стро фи, стих (c) за ко јим иде пр ви део сти ха (d), или (4)–(7) у ну ме ра ци ји ре до ва на 
па пи ру су.

1–2 σκύφιον δέ λαβών δέπας ἒμμετρον ὡς τριλάγυνον „и као свој пе хар узе по су-
ду од три ме ри це“. Хе ра кле узи ма ве ли ку по су ду као да је ма ла, пре ла зе ћи гра ни це 
смрт ни ка чак и у пи ћу. Упор. опис Не сто ро вог ве ли ког пе ха ра код Хом. Ил. 11.628–41, 
где се из гле да на ме ће при ми сао да су „ју на ци из про шло сти пи ли из по су да ве ли ких 
као што су да на шње за ме ша ње ви на“ (Wеst (1998) 191 = (2011–13) I 127). У по зни јој књи-
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жев но сти Хе ра клов огро ман апе тит био је пред мет ко мич них об ра да (на при мер Еур. 
Ал кест. 747–72), али та кав тон ов де не би био при кла дан, по што је на пра гу кон фликт 
из тра ге ди је.

σκύφιον озна ча ва ма њу по су ду (упр кос Хе сих. К. 4006 = II 526 La te κρατῆρες: σιτλία, 
σκυφία). То је де ми ну тив од σκύφος ко ји се обич но од но си на ду бо ку по су ду (упор. Еур. 
Кикл. 390–1, о по су ди ко ју Оди сеј ну ди По ли фе му, са Da le (1952) 129–30 = (1969) 99). 
δέπας се од но си на ве ли ку по су ду за ме ша ње (та ко ис прав но Col lin ge (1957)), као она 
ко ја код Хо ме ра при па да Не сто ру (Ил. 11.632) и Кир ки (Од. 10.316–17). Ова два од лом ка 
тре ба по ве за ти са ми кен ским di-pa, што је тер мин ко ји је пра ћен иде о гра ми ма ко ји 
при ка зу ју по су де без др шки или са два до че ти ри сло бод но ста ја ћа пр сте на ус прав но 
пре ма ру бу. Дру гим ре чи ма, di-pa озна ча ва ду бо ку по су ду, ве ро ват но за скла ди ште ње. 
Дру где у епи ци и у ка сни јем грч ком δέπας озна ча ва по су ду ко ја се др жи ру ком. (σκύπφειον, 
пре ма прет по став ци ко ју је из нео Ca sa u bon (1600) 516.29–30, 37–40, што да је при дев 
ко ји пра ти δέπας уме сто па ра име ни ца, и то би се ком би но ва ло са Фрид ма но вим (Frie-
 de mann) πῖνειν, ка ко би се укло пи ло у сти хо ве епо де (f) и (g), па пи ру сне ре до ве (14)–(17). 
При дев ни је по твр ђен, али је σκύπφον по твр ђе но у ра ној епи ци и ли ри ци.) 

Кон струк ци ја ἒμμετρον ὡς τριλάγυνον не ја сна је. Она зна чи или (1) „ме ре ћи три ам-
фо ре“, са τριλάγυνον као име ни цом сред њег ро да или (2) „ве о ма ве ли ка“, ско ро три 
ам фо ре, са τριλάγυνον као при де вом (упор. Nöthiger (1971) 147). Ред ре чи при род ни ји 
је у (1), што ми до не кле др жи мо за бо ље. Је ди но по ја вљи ва ње τριλάγυνον као при де ва, 
је сте на ра зно ли ком по пи су из дру гог ве ка (P.Oxy. 741.12); али реч би тре ба ло да има 
па ра ле ле као што су τετράδραχμον, ἑκατόμπεδος (Хом. Ил. 23.164), ἑκατόμβοιος (2.449) 
и другe ко је је са ку пио Risch (1945) 20–1 = (1981) 117–18. Ни је дан сми сао ἒμμετρον не ма 
тач не па ра ле ле, прем да сми слу из не том у (1) тре ба да ти пред ност. ἒμμετρον „ве ли ки,“ 
чи ни се ин фе ри ор ним у овом кон тек сту од, ре ци мо, περίμετρος или ἂμετρος („не мер-
љи во“). Сми сао ὡς у (2) мо же има ти па ра ле ле са ње го вом упо тре бом у про зи „са ре-
чи ма сло же ним са бро је ви ма“ да озна чи „око“ или „при бли жно“ (LSJ s.v. Е), али ов де 
пре о ста је не што нео бич но: Сте си хо ров на ра тор чи ни се све зна ју ћим; за што би при-
бли жно од ре ђи вао ве ли чи ну по су де? (HLS).

3–4 πί ἐπισχόμενος τό ρά οἱ παρέθη κε Φόλος κεράσας „Ко ји му је Фол cмешао и 
ста вио пред ње га, по ди гао је усти ма сво јим и пио“. Упор. Хом. Од. 4.66 (sc. νῶτα... οπτα) 
ἐν χε ρσίν ἑλών τά ρά οἱ γέρα πάρθ ε σαν αὑτῶι. За ἐπισχόμενος упор. Плат. Фед. 117c 
ἐπισχόμενος ἐξέπιεν, Апол. Род. 1.472–4, P.Oxy. 5102 фр. 5. 10 πῖνειν ἐπισχ[ (мо гу ће хе ле-
ни стич ки; упо ре дио Par sons код Be na is sa (2011) 42).

23

Овај фраг мент са сто ји се од два за себ на де ла; хо ри зон тал ни ре до ви по ка зу ју да су 
па ра лел ни, али не на зна ча ва ју ра спон (Lo bel (1967а) 24). По че ци ре до ва на дру гом де лу 
отри ва ју да он пред ста вља еп. 1–7; то би мо гло да се на ђе у би ло ком ступ цу из у зев VI. 
Сту бац не по сред но пре еп. 1–7 увек са др жи ант. 6-еп. 3, што се по кла па са кра је ви ма 
ре до ва на дру гом ко ма ду па пи ру са (иа ко ант- 6 ни је са чу ва на).
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Pa ge (1973а) 144 сма тра да се овај фраг мент од но си на на ра тив о Фо лу. Мо жда је у 
ре до ви ма 33–5 не ко дао (δῶκε) не ко ме по су ду из ко је (ἒνθ εν) овај пи је ви но (οἶνον). 
Ствар но Хе ра кло во пи је ње од ви ја се у фр. 22, али овај фраг мент мо гао би са др жа ва ти 
ка сни ји опис тог фа тал ног тре нут ка.

35 οἶνον: сле де ћа реч мо гла би би ти ἐ[ρυθρόν (та ко Führer (1969b) 683), по што је остао 
траг „ле вог лу ка кру жни це“ (Lo bel (1967а) 24); упор. Хом. Од. 5.165 итд, Ар хил. фр. 4.8 IEG, 
Хом. Химн. 2.208.

35–6 πευ]κ αλίμο[ισιν: та ко Bar rett код Pa ge (1973а) 144. Сло во са тач ком пред ста-
вље но је лу ком ко ји је са чу ван на јед ном влак ну „из над основ не ли ни је” (Lo bel (1967а) 
24). Ту ма че ња као што су -καλίμα[ισιν (Laz ze ri (2008) 302) или καλιμᾶ[ν (Lo bel) на ме ћу 
не по у зда но ту ма че ње за о бље ног остат ка; ово дру го та ко ђе оста вља крај њи слог реда 
(ко ји се по кла па са кра јем пе ри о да) тра па во не ис пу ње ним.

24

По ми ња ње су ко ба и ко ња мо же ука зи ва ти на ве зу са Фо ло вим на ра ти вом.

1 ]κωὑ φατά θ.. „и не појм љи ви“; та ко Führer (1969b) 678; упор. [Хес.] Scut. 230 
Γοργόνες ἂπλητοί καί οὑ φαταί. Сло во не по сред но на кон φατά, са сво јим окру глим обли-
ком и мр љом од ма сти ла у сре ди ни мо ра би ти θ или ε; са мо са овим дру гим из бе га ва 
се хи јат.

2 κάματος „му ка, пат ња“. Lo bel (1967а) 15 пред ла же ἀ]κάματος, али то би нас ли ши-
ло кра ја ре чи на оче ки ва ном ме сту.

4 φύλοπις ἀργαλέα „стра шни су коб“. Упор. Хом. Ил. 11.278 φύλοπιν ἀργαλέην; дру где 
код Хо ме ра и Хе си о да на ла зи мо φύλοπιν αἰνήν. То је хи тро про пра ће но ре фе рен цом 
на μάχαι: упор. фр. 100.13–14, Хом. Ил. 13.789 ἒνθα μάλιστα μάχη καί φύλοπις ἦεν, 5.496 
итд. ὀτρύνων μαχέσασ θαι, ἒγειρε δέ φύλοπιν αἰνην.

 
6–7 μάχαι τ’ ἀνδρο[κτ ασίαι τ(ε) u – u δι]απρυσίοι „бит ке, и по кољ љу ди, и про би-

ја ње ко пљи ма...“ (доп. Lo bel (1967а) 15); упор. Хом. Ил. 24.548 μάχαι τ’ ἀνδροκτασίαι τε, 
7.237; та ко ђе Од. 11.612, Хес. Те ог. 228, где τ’ ἀνδροκτασίαι на ла зи на кра ју сти ха. διαπρ-
υσίοι се ко ри сти код Хом. Химн. 5.19 за зву ке („про би ја ју ћи, про ба да ју ћи“: Fa ulk ner уз 
нав. ме сто), а код Хо ме ра са мо у при ло гу διαπρ υσίοι. У ја зу τ’ ἀλαλαί τε „и бој ни по кли-
чи“ укло пи ло би се са вр ше но (та ко ЈD, за па жа ју ћи да при дев од ре ђу је ὀλολυγαί у Хом. 
Химн. и Ка лим. Химн. 4.258, те да се хо мер ски при лог ко ри сти за рат нич ке уз ви ке.

8 uu – uu – u]ος ἳππων [: (ве ро ват но ὠκυπόδων σθέν]ος ([Хес.]) Scut. 97, фр. 75.22 
М–W, Си мон. Аnth. Pal. 7.301.3 = 708 FGE κλόνος (упор. Есх. Перс. 106–7 ἱππιοχάρμας τε 
κλόνους) или κτύπος (Хом. Химн. 3.262 κτύπος ἳππων); до пу не и па ра ле ле за хва љу ју ћи ЈD.
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25

Сти хо ме риј ска озна ка N пре ре да 36 озна ча ва ред 1300 на па пи ру су; то јест, де се ти 
ред пе тог ступ ца че твр те се квен це. Ова кви мар ги нал ни зна ци сто је ис под ре ле вант-
ног ре да, из ме ђу сва ког сто тог и сто пр вог, озна ча ва у ћи да има сто ре до ва до тач ке 
ко ју озна ча ва ју. Упор. фр. 101.22 (А), фр. 97. 300 (G), Ca ro li (2007) 148 n. 478. Озна ка омо-
гу ћа ва да се от кри је ме трич ка схе ма за чи та ви фраг мент, ко ји се са сто ји од два су сед-
на ступ ца; ни шта од оно га што је са чу ва но на по чет ку ре до ва или на кра је ви ма, ни је 
у не скла ду са овом схе мом.

2 φυγῆν „по бе ћи“. ει ис под ете ту ма чи реч као ин фи ни тив; обич но би смо оче ки ва-
ли та кву гло су из над а не ис под тек ста на ко ји се од но си.

3 схо ли ја ]εγρ Ι ἒξω ἀμ[φοτέρων ве ро ват но зна чи да је по себ на ва ри јан та чи та ња 
за бе ле же на на ле вој стра ни, или на мар ги ни, у оба при мер ка; то јест, на ле вој стра ни 
или на мар ги ни две дру ге ко пи је до ступ не пи сцу схо ли ја. Ре фе рен це на ове дру ге 
ко пи је по ја вљу ју се у фрр. 45.3 и 76.2 За ἒξω „на ле вој“, ἒσω „на де сној“, ви де ти Тurner 
(1987) 14. n. 71, Ca me ron (2004) 174–5.

26

Ис пред крат ког ре да 2 на ла зи се је дан ред, а на кон ње га два, ко ја су ба рем че ти ри 
сло ва ду жа. Ре до ви 3 и 4 исте су ду жи не. Ово ће од го ва ра ти схе ми са мо ако ред 2 
од го ва ра (7) те ода тле фраг мент пред ста вља или стр.6-ант.3 или ант.6-еп.3. У ка сни јем 
рас по ре ду, ре до ви 5 и 6 исте су ме трич ке ду жи не; ипак, ред 5 не по ја вљу је се на па-
пи ру су и та ко је нај ма ње че ти ри сло ва кра ћи од ре да 6. У прет ход ном рас по ре ду, 
ме ђу тим, ред 5 је два крат ка сло га кра ћи од ре да 6; та ко je ве ро ват ни је на стао обра зац 
ко ји ви ди мо на па пи ру су.

27

2 μ]έγ’ ἀρίστοι[ „по нај бо љи“ (доп. Lo bel (1967а) 3). Адвер би јал но μέγα на ла зи се у 
свим вр ста ма по е зи је (FЈ/W о Есх. suppl. 141 = 151).

3ἐρ<ε>ικομενο[ „ис ки дан“ (доп. Lo bel (1967а) 3); пар ти цип је потвђен код Хом. Ил. 
13.441, Тирт. фр. 19.18 IEG, Пинд. фр. 169а.25 С–М (где та ко ђе тре ба до пу ни ти еп си ло ном).

5 uu]ισσ ετο κυ: мо жда ἑ]λίσσ ετο (доп. Lo bel (1967а) 4 са ме ким ак цен том) κύ[κλωι 
(HLS, на во де ћи Еур. Ор. 444 κύκλωι γάρ εἱλισσόμε θα παγχάλκοις ὃπλοις, 358, Хер. 926–7).

28

Ре до ви 2 и 4 крат ки су; ред 6 кра так је или не по сто је ћи. По што се обра зац ре до ва 
дуг-кра так-дуг -кра так-дуг -кра так не по ја вљу је на па пи ру су, ред 6 мо ра би ти пра зан 
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про стор на дну ступ ца. Ре до ви 1–5 пред ста вља ју стр./ант. 4–8, или еп. 5-стр. 1. По то њи 
обра зац ни кад се не на ла зи на дну ступ ца; прет ход ни се по ја вљу је са мо на дну ступ ца II, 
где ре до ви при па да ју стро фи.

29

Овај фраг мент на ла зи се на дну ступ ца. По чет ни ме трич ки обра зац два крај ња 
ре да, uu – у сва ком, ста вља ван пра ви ла ступ це VI, XII, и XI II. Озна ке на мар ги ни пре 
пр вог ре да са гла сне су са озна ка ма ко је се по ја вљу ју на мар ги ни фр. 15.12–13, је ди ном 
ме сту на па пи ру су где епо да пре ла зи у стро фу на ме сту где су са чу ва ни по че ци ре до-
ва. За кљу чу је мо да је у сва ком слу ча ју пи сар ста вљао ко ро ни ду те ода тле да три ре да 
ово га фраг мен та пред ста вља ју еп. 8 и стр. 1–2. То се је ди но до га ђа на дну ступ ца VII. 
Је ди ни дру ги фраг мент из ступ ца VII је сте фр. 12, ко ји се ме трич ки не по кла па са овим, 
и та ко би мо гао до ћи из истог ступ ца.

30

Па ра гра фи озна ча ва ју крај стро фе или ан ти стро фе пре зад њег ре да овог фраг мен-
та, ко ји та ко ђе па да на крај ступ ца.

Је ди но ме сто где се то до га ђа је сте сту бац IX.

31

По што су ре до ви 4 и 6 крат ки, овај фраг мент мо ра се на ла зи ти у стр./ант. 2–8 или 
еп. 3-стр. 1 (та ко Pa ge, SLG). У по след њем, ἰαίνη на кра ју еп. 4 би ло би пр ви део од 
ἰαίνηται, ка ко би се из бе гао крај ре чи на ан цеп су, ме ђу тим, ме ди о па сив овог гла го ла 
до бро је по твр ђен у еп ском и еле гиј ском сти ху. У прет ход ном, два ду га сло га на кра-
ју ἰαίνη сва ка ко зах те ва ме трич ка схе ма; то је мо жда из ве сни је, али и јед но и дру го 
оста ју као мо гућ ност.

1 ]αι φυλο[: Führer (1977) 10 пред ла же κ]αί φυλο[πι-; упор. фрр. 24.4, 34.3, 100.14.

32

Ре до ви 2 и 4 знат но су кра ћи од ре до ва 1 и 3; ред 4 је не што ду жи од ре да 2. Фраг-
мент би се укло пио или у стр./ант. 4–7 или еп. 5–8.

1 ο]ὑκ доп. Pa ge, SLG.

3 ]ρεσηλύθον ε[: (или: „сти гао сам“ (та ко у го во ру) или „сти гли су“. ες се мо же укло-
пи ти и у прет ход ну и у реч ко ја сле ди.

4 εὑρ]υχορ[ „про стран“; та ко Lo bel (1967а) 20. Од по сто је ћих мо гућ но сти, εὐρύχορος 
ја вља се че сто у ли ри ци (на при мер, фр. 100.159, епи ци, и еле ги ји (ви де ти Rou о Еур. 
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Ба хант. 87); εὒχορτος би од го ва ра ло, ме ђу тим, рет ко је (по твр ђе но код [Хес.] фр. 372. 8 
М–W и са мо два пу та на дру гим ме сти ма); πολύχορδος би од го ва ра ло, али ни је по твр ђе-
но пре Еу ри пи да; ψυχορραγέω, ко је се опет пр ви пут ја вља код Еу ри пи да, пре ви ше је 
ду го. Пре кид ре чи те о рет ски је мо гућ (κλέος εὑρ]ύ χορ[οῦ?) али ни је из ве сан се ман тич ки. 
Ре фе рен ца на до ла зак у прет ход ном ре ду по др жа ва Ло бе ло ву ре кон струк ци ју, по што 
је εὐρύχορος стан дард ни епи тет за ме сто.

33

Lo bel (1967а) 27 спа ја два ко ма да па пи ру са ка ко би са чи нио овај фраг мент. Озна ка 
на мар ги ни из ме ђу ре до ва 1 и 2 мо гла би би ти па ра граф, ко ро ни да, знак за ду жи ну, 
спи ри тус аспер или не ка дру га озна ка. ἐκ]νάμφθη[ „био је оса ка ћен“ (доп. Lo bel (1967а) 
22, ме та фо ра из че шља ња ву не (Соф. Ај. (1029–31) n.), на го ве шта ва не ку на сил ну ак ци ју; 
да ли би ἱππο[ у прет ход ном ре ду мо гло на го ве шта ва ти ве зу са епи зо дом са Фо лом?

34

1 ]ν κονίαις[: Lo bel (1967а) 15 до пу ња ва ἐ]ν што да је фра зу ко ја се че сто ко ри сти у 
кон тек сту па да у бо ју (упор. Хом. Ил. 2.418, 5.75, Од. 22.383 [Хес.] Scut. 365, Тирт. фр. 
10.24 IEG, Те ог нид, 1268, Ал кеј фр. 283.15 Vo igt, Есх. Агам. 64, Еур. Ан др. 112, suppl. 821); 
ре до ви 3 и 4 ов де на го ве шта ва ју су коб.

3 φ]ύλοπιν [α доп. Lo bel (1967а) 15; ви де ти фр. 24.4n.

35

1–2 ὣς ἢνε[πε...] I ἀπαμε[ιβ „та ко он од го во ри“ (доп. Lo bel (1967а) 28); ви де ти фр. 15.1-3n.

36

1 ]ἒργα χερῶ[ν: доп. Lo bel (1967а) 24; ве ро ват но у зна че њу име ни це у јед ни ни, „де ло“ 
(Соф. Ај. 618–620/1n.).

37

Lo bel (1967а) 11 сма тра да се овај фраг мент на ла зи у гор њем де лу фр. 17. Ако је та ко, 
он по ти че од стр./ант. 3–6

38, 39

Хо ри зон тал на влак на иду пре ко фр. 38 до фр. 39.3–5, „али пе ро и стил пи са ња, 
прем да не и пи сац, је су раз ли чи ти, та ко да раз мак из ме ђу два од лом ка мо же би ти 
зна ча јан“ (Lo bel (1967а) 23).
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40

2 Ἅφαιστος: доп. Lo bel (1967а) 24; упор. фр. 12.27n.

41

2 τ]ερπικε ρα[υν-: „ко ји ужи ва у му ња ма” (доп. Lo bel (1967а) 25), ре фе рен ца на Зев са. 
Ова еп ска реч (при ме ри код Fa ulk ner о Хом. Химн. 5.36) не на ла зи се дру где у ли ри ци.

42

Овај фраг мент по ти че са вр ха ступ ца и са др жи два ду га ре да. Он мо ра по ти ца ти 
из сту ба ца I, III, V, VI, VII, VI II, X, или XII.

1 ἀ]θανάτοις κα τα μα[: (доп. Lo bel (1967а) 18. κα [ (пи са но пре ко μα [ мо же би ти ва-
ри јан та (κατα)καρυσσ- за καταμανύ- (та ко Pa ge (1973а) 153).

2 ...αμώνιον: мо жда πεδαμώνιον „уза лу дан, бес пло дан“ (та ко Lo bel (1967а) 18; о при-
ме ри ма су ди ску то ва ли Silk (2007) 185; Pol te ra о Си мон. фр. 5).

44

2 ]ασιπλο[: мо жда ἐρ]ασιπλο [κ αμ- (доп. Lo bel (1967а) 27), „сти ли стич ка ва ри јан та 
еп ске при свој не сло же ни це ἐυπλόκαμος“ (Bra swell о Пинд. 4.136(b), ре фе ри шу ћи на id. 
(1977)), по твр ђе но код Иби ка фр. 303(а).2 PMGF, Пин да ра (?) P.Oxy. 2736 фр. 2(b) 10 (текст 
La vec chia и Mar ti nel li (1999) 2), ве ро ват но Бак хил. 28.9. За оста ле ἐρασι- сло же ни це упор. 
фр. 248.3, Ксен. Ус пом. 1.2.5. ἐρασιχρήματος, Но но Ди он. 10.256 ἐρασίπετρος.

45

3 схо ли ја κα]λύψει [ ] ἐν ἀμ(φοτέροις) су ге ри ше ва ри јан ту у чи та њу, мо жда καλύψει, 
„у обе ко пи је“ (фр. 25.3.n.).
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2 Схо ли ја ἀμ(οτέρ-) ἐξω [ под ра зу ме ва „на мар ги на ма обе ко пи је“ (фр. 25.3n.).

78

2 схо ли ја ]πρόκ[ ве ро ват но је ва ри јан та, по што је за бе ле жен ак це нат (та ко McNa mee 
(2007) 372).
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