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Α'
Στο τμήμα που άκολουθει άσχολοΰμαι με κάποια φιλολογικά προ

βλήματα που έχω συζητήσει με συναδέλφους κλασικούς φιλολόγους 
κα'ι προσπαθώ νά έπιχειρηματολογήσω υπέρ τής λΰσεως την όποια 
προκρίνω.

Ένα άπό τά «προτατικά» πρόσωπα τής κωμωδίας τοΰ Τερεντίου 
Hecyra (= έκυρά, πεθερά) είναι κα'ι ή Philotis. Στήν μετάφρασή μου1 
απέδωσα το όνομα ώς όξΰτονο, Φιλωτίς, -ίδος/-ίδας, άλλ’ ή άποήιη 
άλλων φιλολόγων κα'ι τής κ. Μ. Παπαδημητρίου2 είναι ότι το όνομα 
τονίζεται ώς προπερισπώμενο: Φιλώτις, -ώτιδος/-ώτιδας. Έν συνεχεία 
ερευνώ το ζήτημα μέ αφετηρία τά άρχαΐα κείμενα.

Τό όνομα ΦΙΛΩΤΙΣ, ΦΙΛΩΤΙΔΟΣ πρωτοπαρουσιάζεται (4ος αί. 
π.Χ.) στον κωμωδιογράφο τής Μέσης Κωμωδίας Άντιφάνη, που γράφει 
έργο μέ τίτλο ΦΙΛΩΤΙΣ (κατά τήν μαρτυρία του Αθηναίου τών Δει- 
πνοσοφιστών). Στά χιρφ. τοΰ Αθηναίου τό όνομα παρουσιάζεται προ- 
περισποίμενο στήν ονομαστική κα'ι προπαροξύτονο στις πλάγιες 
πτώσεις3.

Ή επόμενη μαρτυρία προέρχεται άπό φθαρμένο άπόσπασμα τής 
Νέας Κωμωδίας4, όπου πάλι ή άτονη γραφή δέν μάς βοηθεΐ. Ησως πρό
κειται γιά τήν κλητική τοΰ ονόματος: ΦΙΛΩΤΙ.

1. Τερεντίου Hecyra. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1999.
2. Μ. Παπαδημητρίου, Στοιχεία τής όμιλονμενης λατινικής στον Τερεντιο... ’Ιωάννινα, 

1998, 204. Στα λατινικά βέβαια τό όνομα είναι παροξύτονο.
3. Δειπν. 7.45, 15 κα'ι 14.81, 32: έν Φιλώτιδι. Βλ. όμως λ. Άντιφάνης στήν Πάπυρος - 

Λαρους - Britannica (στο έξης ΠΡΒ).
4. Com. Gr. Fr. Ρίψ. Rep.y Adespota novae comoediae 284.3.



Analecta Latina 165

Με το όνομα προπερισπώμενο φέρεται στον Πολύβιο ιστορικό 
πρόσωπο, ή μητέρα του Ήπειρώτη Χάροπα, ή οποία κατά τον Διό
δωρο τον Σικελιώτη ονομαζόταν Φιλώτα5. Ό Dindorf όμως (7Χ(7Έρ- 
ρίκου Στεφάνου, λ. Φιλωτίς) διορθώνει το Φιλότιδος των χφφ. (κατά 
τον Bekker) σέ Φιλώτιδος.

Τδ όνομα συναντάται αργότερα στο χαμένο μυθιστόρημα του 
Αντωνίου Διογένους Τα ύπερ Θονλην άπιστα (κατά τον Φώτιον6) προ- 
περισπώμενο.

Φιλωτίδα τονίζει κα'ι ονομάζει ό Πλούταρχος την «θεράπαινα» Του- 
τόλα/Τουτοΰλα, ή όποια - κατά την παράδοση - βοήθησε τους Ρω
μαίους άποτελεσματικώς στον αγώνα τους κατά των Λατίνων7 8 9 10 11.

Τδ ίδιο έπεισόδιο μνημονεύει ό Πολΰαινος* στά Στρατηγήματα, 
άλλ’ εδώ τδ όνομα είναι προπερισπιόμενο. Ό Dindorf τδ διορθάίνει σέ 
οξύτονο.

Τελευταίος ό «παραδοξογράφος» Φλέγων (2ος αί. π.Χ) τδ τονίζει ώς 
όξΰτονο, άναφερόμενος σέ κόρη Σμυρναία, ή Οποία εμφάνισε λίγο 
πρ'ιν άπδ τδν γάμο της «άνδρικά μόρια» κα'ι μετεβλήθη σέ άνδραζ

Σέ μαγικό κατάδεσμο (Ήλεκτρ. Θησαυρός ΡΗΙ 6/7 γιά έπιγραφές 
καί πάπυρους) συναντάμε τδν τύπο Φιλώτιος"1, άλλ’ εδώ πρόκειται 
προφανώς γιά άνδρικδ όνομα. Σέ άλλα 16 χωρία του ίδιου Θησαυροϋ 
τδ όνομα Φιλωτ'ις παρουσιάζεται όξτίτονο.

Δέν γίνεται λόγος έπίσης γιά τδ χωρίο τοϋ σοφιστοΰ κα'ι ρήτορος 
Άλκίφρονος, 1.36: (μακαρία) Φιλωτις, τδ όποιο ό Seiler διόρθωσε σέ 
φιλά της’ *.

Τδ όνομα τής Φιλώτιδος είναι αρκετά συχνό σέ έπιγραφές: Βλ. A 
Lexicon of Greek Personal Names, τής Βρεταννικής Ακαδημίας. Οί έκ
δοτες τιδν κυκλοφορησάντων τόμων I, II, ΙΙΙα (D. Frazer, Ε. Matthews, 
Μ. Osborne, S. Byrne) τονίζουν στην λήγουσα τδ όνομα αυτό, που

5. Πολύβ. 32.5, 14: μητρός Φιλώτιδος. Διόδ. Σικ. 31.31, 1.
6. Βιβλ. 166.109b. 15.
7. Ρωμ. 29.7-8, Κάμ. 33.4-5: Φιλωτις θεράπαινα. Βλ. J. Gardner, Μϋθοι των Ρωμαίων, 

μτφρ. Ά. Ή. Σακελλαρίου. Αθήνα, Παπαδήμας, 1996, 89 (σύντομη παρουσίαση τοϋ 
σχετικού μύθου).

8. Στρατ. 8.30, 1.
9. FGrH, 2b. 257, F. 36, 356.
10. IGIW App. (Curse Tablets) doc. 107a6.
11. H. Stephanus, TLG, λ. ΦΙΛΩΤΙΣ (Dindorf).



166 Αντώνιος Η. Σακκελαριου

συναντάται συχνά σε κυρίως Ελλάδα, νησιά κα'ι άποικίες: Κύπρος, 
Δήλος, Κώς, Αττική, "Ηπειρος, ’Ιλλυρία, Κέρκυρα κ.τ.λ.

Σ'ε έπιγραφή τής ’Ιθάκης συναντάται ή γενική Φιλώτιος (κατά τον 
Boeckh 1925b, vol. 2, p. 40) την όποια (καί αυτήν) διορθώνει ό Dindorf 
σε Φιλωτίδος.

Όπως φαίνεται άπδ τις περισσότερες μαρτυρίες, το όνομα είναι 
όδοντικόληκτο (ΦΙΛΩΤΙΣ, ΦΙΛΩΤΙΔΟΣ) κα’ι όχι φωνηεντόληκτο (ΦΙ- 
ΛΩΤΙΣ, ΦΙΛΩΤΙΟΣ / ΦΙΑΩΤΕΩΣ).

Άς στραφούμε όμως στον Bechtel12 που άσχολήθηκε με την ονο
ματολογία (των γυναικών ιδιαιτέρως) στην άρχαιότητα και παρου
σίασε τά όνόματά τους τά προ του Αύγουστου. Καταγράφει υπέρ τά 
110 ονόματα μέ τήν κατάληξη -ις, -ίδος. Τά πλεΐστα είναι οξύτονα, 
πλήν των μυθολογικών Άρτεμις, Χρυσόθεμις, κα'ι του (εξ επιθέτου) 
Ροδώπις. Αμφισβήτηση υπάρχει γιά τά διττογραφούμενα Εύχαρις (εξ 
έπιθέτου) κα'ι Φιλωτίς, παρουσιάζονται δηλ. και οί γραφές Εύχαρ'ις κα'ι 
Φιλώτις. Ελάχιστα ονόματα διττογραφοΰνται άσχέτως του τόνου: 
Λεοντίς/Λεωντίς, Αθήναιίς/Άθηναΐς. Χαρακτηριστικά άπδ τά γράμμα 
Φ ως άρχικδ συναντάμε κα'ι τά Φιλαινίς, Φιλιστίς, Φιλοθηρίς, Φιλωνίς, 
Φιλωτερίς, Φοιβίς, Φυλλίς.

(Παροξύτονα ή προπαροξύτονα είναι κατά τήν παράδοση τά άν- 
δρικά ονόματα σε -ις, -ιδος: Ακις, Χγις, "Αλεξις, Λύσις, Θάμυρις, Θέ- 
σπις, Πάρις, Δοΰρις, Πάρις, Δάφνις, Όλπις κ.ά.).

Είναι σαφές ότι το όνομα Φιλωτ'ις έχει πλασθή άπδ τδ ανδρικό 
Φιλώτας κατ’ αναλογία, όπως π.χ. άπδ τδ Βάκχος πλάστηκε τδ Βακχίς. 
Κα'ι γνωρίζουμε ότι ό γλωσσικός νόμος τής άναλογίας είναι ισχυρό
τατος κα'ι συγχρονικά κα'ι διαχρονικά.

Πώς όμως έρμηνεΰεται ή διττογραφία Φιλώτιδος - Φιλωτίδος κ.τ.5.; 
Προφανώς κάποιοι άντιγραφεις χειρογράφων, σ'ε εποχή πού τδ όνομα 
έπαψε νά χρησιμοποιήται (ιδιαίτερα μάλιστα μετά τήν επικράτηση τού 
Χριστιανισμού - τδ όνομα αυτό δέν σήμαινε τίποτε στους Χριστια
νούς), άπδ άγνοια τδ παρατόνισαν. Στήν μεγαλογράμματη γραφή δεν 
σημειώνονταν συνήθως οί τόνοι, κα'ι οί αντιγράφεις τής μικρογράμ-
ματης ήταν εύκολο νά σφάλλουν πότε-πότε σέ θέματα τονισμού.

* * *
Petr. Sat. 35.2: Rotundum enim repositorium...

12. F. Bechtel, Die historischen Personennamen der Griechischen his zur Kaiserzeit. 
Hildesheim etc. 1982 (1917), passim.
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Κατά τον Forcellini , repositorium est instrumentum, puta orbis, aut 
discus maior, in quo vasa escaria in mensa imponuntur. Συναντάται 
μάλιστα κα'ι ό τύπος repostorium. Στον Πετρώνιο εναλλάσσεται ή λέξη 
αυτή με την fer(i)culum, πού έρμηνεύεται στον Th.LL , λ. fer(i)culum, = 
repositorium, quo cibi portantur, apponuntur. Κατά την μαρτυρία μά
λιστα του Πλινίου τοϋ Πρεσβύτερου το υλικό κατασκευής τών άντι- 
κειμένων αυτών θά μπορούσε νά είναι ασήμι (όπως εδώ), ξΰλο, καύκα
λο χελώνας13 κ.ά. Στον κωμωδιογράφο τής Μέσης κωμωδίας Άλεξι (Κ.- 
Α. Kaibel, 261) γίνεται λόγος γιά τραπέζι πού άναπαριστά «το τοϋ πό
λου τοϋ παντός ήμισφαίριον» και έπάνω στο όποιο έχουν τοποθετηθή 
τροφές αντίστοιχες προς τά είκονιζόμενα ζώδια. Αλλά κα'ι ή E. Salza 
Prina Ricotti14 15 16 έδημοσίευσε άρθρο σχετικό με τδ μαρμάρινο τραπέζι 
πού ανασκάφηκε από τήν έπαυλη τής Όπλοντίδας, στις πλαγιές τοϋ 
Βεζούβιού κα'ι άπεικονίζει τον ζωδιακό κύκλο13. Τδ θέμα τής απει
κόνισης τοϋ ζωδιακού κύκλου άλλωστε δέν είναι άγνωστο στήν Αρ
χαιολογία κα'ι στήν Ιστορία τής Τέχνης.

Ή ορθή επομένως μετάφραση τής λέξης αυτής είναι «δίσκος», κα'ι 
αυτή τήν μετάφραση προτιμούν οί μεταφραστές τοϋ Πετρωνίου, Έλ
ληνες11’ κα'ι ξένοι, Ό Μ. Μερακλής17 όμως προτίμησε τήν άπόδοση τής 
λέξης αυτής μέ τή λέξη «τραπέζι», προφανώς γιατί ή λατινική λέξη δέν 
άνταποκρίνεται σέ ό,τι εμείς σήμερα άποκαλοϋμε «δίσκον», μέ τον 
όποιο προσφέρεται τδ όποιο φαγητό ή γλυκό στον έπισκέπτη ή στον 
πελάτη. (Τδ άναφερόμενο μάλιστα repositorium στο Σατιρικόν είναι 
διώροφο). Τήν άπόδοση τοϋ Μ. Μερακλή άκολούθησε κα'ι ό ύπο- 
γράφων σέ δύο σχετικές εργασίες του18. Άλλωστε τά τραπέζια τών 
αρχαίων ήταν συνήθως φορητά.

13. Βλ. αντίστοιχα στον Πλίνιο τα χωρία: XI. 140, 146, ΙΧ.39.
14. “Il fer(i)culum dello zodiaco". RPAA 55-6 (1982-4), 245-64.
15. Ό συνάδελφος Άδ. Άνεστίδης εχει αγοράσει άπδ παλαιοπωλείο παρόμοιο στρογ

γυλό ξύλινο τραπέζι, διαμέτρου περίπου 1,50 μ., μέ τον ήλιο στήν μέση.
16. Άχ. Βαγενάς, Πετρωνίου Σατυρικόν, Αθήνα 1970, 36. Καί: Ά. Αλεξάνδρου, 

Πετρωνίου Σατυρικόν, Αθήνα, 1985, 59.
17. Πετρωνίου Σατυρικόν. Μετάφραση Μ. Μερακλή. Αθήνα, Πατάκης 1997, 59-60.
18. Ά. Ή. Σακελλαρίου, «7ο ζωδιακό τραπέζι τοϋ Τριμαλχίονα στο Σατυρικόν τον 

Πετρωνίου». Τόμος Θητεία, τιμητικός στον Μ. Μερακλή. Αθήνα 2002, 673-80. Καί: 
Ά. Ή. Σακελλαρίου, «Ό ζωδιακός κύκλος και οί άστρολογικες παρατηρήσεις τοϋ 
Τριμαλχίονα». Πλάτων 52 (2001-2), 152-62.
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Τριμαλχίων(ας) ή Τριμαλχίονας, Τα λατινικά ονόματα σε -io, -ionis, 
boa αποδόθηκαν στα έλληνικά κατά την αρχαιότητα, γράφηκαν κα'ι 
γράφονται με -ω- (π.χ. Κάτων, Κάτωνος), άντίστοιχο του λατινικού 
(μακροΰ) 0. Θά μπορούσε λοιπόν, κατ' αναλογίαν, κα'ι τό λατινόκλιτο 
Trimalchio, -ionis νά γραφή στά ελληνικά Τριμαλχίωνας, καί την λύση 
αυτή άκολοϋθησαν οί Έλληνες μεταφραστές.

Θά ήμασταν όμως άπολτίτως δικαιολογημένοι, ακολουθώντας τήν 
έπικρατήσασα άποψη τοϋ Μ. Τριανταφυλλίδη19 20 21 ότι τά ξένα ονόματα 
όρθογραφοϋνται σήμερα όσο γίνεται άπλοΰστερα, νά άποδώσωμε καί 
το όνομα αυτό, χωρίς νά ένδιαφερθοϋμε γιά τήν προσωδία (άφοΰ ή 
γλώσσα μας δεν διακρίνει πιά στήν προφορά μακρά κα'ι βραχέα) ώς 
Τριμαλχίων / Τριμαλχίονας. Τήν λϋση αυτή προέκρινα κα'ι στά άρθρα 
μου τά σχετικά μ'ε το Σατυρικόν.

Verg. Aen. 1.142: aequora plaçât = ηρεμίζει τά πέλαγα. Ή άπόδοση 
αυτή τοϋ placai211 είχε ξενίσει κάποιους συναδέλφους. Αλλά το ρήμα 
ήρεμίζω δεν αποτελεί νεολογισμόν. Συναντάται σ'ε άρχαΐα κα'ι μεσαιω
νικά λόγια κείμενα επάνω άπδ 90 φορές"1. Το ενεργητικό ήρεμίζω είναι 
μεταβατικό (ήρεμίζω τινά/τι), ενώ τό ήρεμώ χρησιμοποιείται στήν 
ένεργητική φωνή ώς άμετάβατο22. Στήν παθητική φωνή υπάρχει μόνο 
τό ήρεμίζομαι, συνήθως συνοδευόμενο άπδ ποιητικό αίτιο.

Παραλλήλως συναντώνται παράγωγα τοϋ ρήματος ήρεμίζω: ήρέμι- 
σμα23, ήρεμιστικός (στά ν.έ.). Τό ρ. ήρεμίζω άναφέρεται κα'ι στά λεξικό

19. Βλ. Ά. Ή. Σακελλαμίου, « Ή ορθογραφία των ξένων λέξεων καί ό Μ. Τριαντα- 
φνλλίδης». Γλώσσα 15 (1987), 74-7.

20. Βλ. Μ. Φάβιος Κοϊντιλιανός, Μτφρ. Ά. Ή. Σακελλαμίου. Θεσσαλονίκη, 2005 (2000), 
183, σημ. 25.

21. Βλ. τον ηλεκτρονικό 7Χ£7κα'ι LSJ, λλ. ήρεμώ, ήρεμίζω. Τό δεύτερο πρωτοσυναντά- 
ται τον 4ον al. π.Χ. στον Ξενοφώντα (π. Ιππ.ΊΛ&: ήρεμίζειν, ένν. τους ίππους). Το 
ρήμα συναντάται σε άλλους 12 τουλάχιστον αρχαίους συγγραφείς, μέχρι τον Ησύ
χιο, ενώ στον Αριστοτέλη σαφώς διακρινεται το ήρεμώ τοϋ ήρεμίζω: π.χ. Φυσ. 238b 
23: εί γάρ μη κινείται, ήρεμήσει.

22. Σε ένα μόνο χωρίο το ήρεμίζω είναι άμετάβατο: Ξεν. Λακ. Πολ. 1.3: ήρεμιζοϋσας 
έριουργεΐν άξιοϋσι.

23. Στον Σιμπλίκιο, Σχ. Φνα 10.1311.32.
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τής νεοελληνικής: το πολύτομο του Δημητράκου, το τοϋ Ά. Γεωργοπα- 
παδάκου24 και το ορθογραφικό τοϋ Γ. Σακελλαριάδη.

Πιστεύω ότι στον Μέλλοντα, τον Αόριστο κα'ι την Υποτακτική θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κα'ι τα δύο ρήματα: το ηρεμώ ως άμετά- 
βατο και το ηρεμίζω ως μεταβατικό, π.χ. θα προσπαθήσω να τον ηρεμί
σω... ηρέμησα, όταν έμαθα...

* * *

Sen. Apoc. VI. 1: ubi Licinus multis annis regnavit.
Γνωρίζομε καλά ποιος ήταν ό περ'ι ού ό λόγος Λίκινος (Licinus, όχι 

Licinius) άπδ τον Δίωνα Κάσσιον2' κα'ι τους σχολιαστές2'1 26. Τον άνα- 
φέρουν μεταξύ άλλων οί Σενέκας, Σουητώνιος27 κα'ι οί ποιητές Μαρ- 
τιάλης, Πέρσιος κα'ι Γιουβενάλης. Ήταν ό απελεύθερος Γαλάτης στήν 
υπηρεσία τοϋ Καίσαρα που τον απελευθέρωσε ό Αύγουστος κα'ι έγινε 
πλούσιος έκμεταλλευόμενος τούς συμπατριώτες του. Το όνομά του 
κατέστη παροιμιώδες28 κα'ι συνώνυμο τοϋ άπατεώνα νεόπλουτου. 
Είναι χαρακτηριστική ή λέξη regnavit πού χρησιμοποιεί ο Σενέκας, κα'ι 
γνωρίζομε πόσο μισητή ήταν ή λέξη rex στους Ρωμαίους.

Από τά ποιητικά χωρία όπου άναφέρεται τό όνομά του συμπεραί- 
νομε ότι ή παραλήγουσα είναι βραχεία: Licinus:

24. Ά. Γεωργοπαπαδάκου, Τό μεγάλο Λεξικό. Άθήνα/Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης-Παι- 
δεία, 1988 (1984). Καί: Γ. Σακελλαριάδη, ’Ορθογραφικό Λεξικό τής Δημοτικής, 
Αθήνα, Πατάκης, 1985(1981).

25. Ρωμ. Ιστ 54.21, 3-8.
26. Βλ. Λ. Persius Flaccus, Saturae. Σχόλ. Η. Nikitinski. Muenchen - Leipzig, 2002, 115: 

Schol. Vallae in Juv. 1.109: Licinius... ex Germania puer captus tantae industriae fuit, ut 
reliquias cibariorum inter conservos feneraret et cui quid credidisset, quali poterai 
chirographo, pugillaribus subnotaret. Quos cum expeditione quadam transiturus flumen 
in vestimentis recondidisset, C.Julio Caesari quodam denegante et pugillaribus quicquam 
annotatum barbarus legendos obtulit. Statim ad dispensationem est admissus, non multo 
post manumissus et deinde curationi Galliarum ab Augusto praepositus eas spoliavit et, 
cum flagraret invidia, basilicam sub nomine Gaii Julii aedificavit. Decessit sub Tiberio. 
Proinde dives fuit, quasi Crassi opes etiam exhausiset, et dictus habuisse fundos quantum 
milvi volant unde Persius: "nunc Licini in..." etc.
Εκτενή σχόλια για τον Λίκινο βλ. στήν έκδοση τοϋ Περσίου από τον Ο. Jahn, Hilde
sheim 1967 (1843), όπου καί τα άρχαΐα σχόλια, καί στο Thirteen Satires of Juvenal, 
Comm, by J. Mayor, 2 τόμ.. London 1872-8, 1.140.

27. Sen. Epp. 119.9: cum Crasso Licinoque numerantur, καί 120.19: Licinum divitiis, Suet. 
AugAl.V. multos libertos... habuit, ut Licinum...

28. Βλ. A. Otto, Die Sprichtwoerter... der Roemer, Hildesheim 1962 (1890), λ. 950 (Licinus).
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Mart. 8.3,6: altaque cum Licini marmora pulvis erunt2y.
Pers. 2,36: nunc Licini in campos, nunc Crassi mittit in aedis29 30.
Juv. I, 108-9: ego possideo plus / Pallante et Licinis.
Juv. XIV, 306: servorum noctu Licinus jubet, attonitus pro31/...
Τα λατινικά κτίρια ονόματα, μεταγραφόμενα στα ελληνικά, ακο

λουθούν τους κανόνες τής ελληνικής, άρα τονίζονται στην προ
παραλήγουσα τά δευτερόκλιτα σε -ος που προέρχονται άπό λατινικά 
σέ -us, ακόμα και όταν στην λατινική αυτά είναι παροξύτονα. "Ετσι 
έχουμε Tibullus άλλά Τίβουλ(λ)ος. Επομένως όρθώς ό Δίων Κάσσιος
τονίζει Λίκινος32 και όχι Λικΐνος ή Λικΐνος33.

* * *
Ώς γνωστόν, έναντιωματικες ή παραχωρητικές προτάσεις είναι όσες 

δηλώνουν αντίθεση προς την κυρία (έξαρτώσα) πρόταση. Ή έναντιω- 
ματική πρόταση δηλώνει το πραγματικό, ένώ ή παραχωρητική το υπο
θετικό. Ή διάκρισή τους (όχι πάντοτε εύκολη) έξαρτάται καί άπό τον 
εισαγωγικό σύνδεσμο, άλλά κα'ι άπό τό όλο νόημα του κειμένου.

Ένα άπό τά χωρία που έχουν προκαλέσει συζητήσεις είναι κα'ι τό 
άκόλουθο του Βαλέριου Μαξίμου (III.8,5):

dispulsis prostratisque inimicorum partibus Sulla occupata 
urbe senatum armatus coegerat ac summa cupiditate 
ferebatur ut C. Marius quam celerrime hostis iudi- 
caretur. cuius uoluntati nullo obuiam ire audente 
solus Scaeuola de hac re interrogatus sententiam di
cere noluit. quin etiam truculentius sibi instanti

29. M. Valeri Martialis Epigrammaton Libri', von L. Friedlaender, 11,3: Tò μνήμα του 
Λικίνου βρισκόταν στην Via Salaria, SG I 76f. Ήταν μεγαλοπρεπές (W. Ker, Ικδ. Loeb, 
II, 5).

30. Βλ. Persi us (Nikitinski), ad loc., σημ. 27.
31. Juvenai Satires, bk 1, ed. By S. Morton Braund, Cambridge 1996, 100-1. E. Courtney, A 

Commentary on the Satires of Juvenal, London, 1980, 107, 587: ό Λίκινος είχε δική του 
πυροσβεστική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό τό άρχαΐο σχόλιο για τον Λίκινο: dictus 
est habuisse nummos, quantum milvi volant. Πρβλ. Petr. Sat. 37.8: fundos habet, qua 
milvi volant, nummorum nummos. Προφανώς ό Σχολιαστής είχε ύπ’ όψιν του το χωρίο 
τοϋ Πετρωνίου, άλλα το παραλλάσσει, διότι είναι φυσικώτερο ή αναφορική λέξη (qua 
/ quantum) να άναφέρεται σέ κτήματα κα'ι όχι σέ νομίσματα. Ίσως ή αναφορά των 
nummos στον Σχολιαστή νά προέρχεται άπό το χωρίο τοϋ Σατιρικόν.
32. Βλ. Σενε'κα Άποκολοκννθωσις, μτφρ. Ά. Ή. Σακελλαρίου, Αθήνα, Γρηγόρης, 2000, 

30.
33. Ίουβενάλης, Σάτιρες, μτφρ. Ν. Γκοΰμας, Αθήνα, 1987, 204.
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Sullae ’licet’ inquit ’mihi agmina militum, quibus 
curiam circumsedisti, ostentes, licet mortem ident i- 
dem miniteris, numquam tarnen efficies ut propter 
exiguum senilemque sanguinem meum Marium, a 
quo urbs et Italia conseruata est. hostem iudicem’.

Έδώ ό σύνδεσμος licet+ Υποτακτική (που συνήθως δηλώνει παρα
χώρηση) εκφράζει κατά τήν γνώμη μου τήν εναντίωση34 35. Ό Σΐ’λλας κυ
ριαρχεί (dispulsis-.partibus), έχει πράγματι καταλάβει τήν Ρώμη (occu
pata urbe) κα'ι πολιορκεί με στρατό το Βουλευτήριο (Curiam). Ουδε'ις 
δεν του άντιστέκεται (nullo audente). Ό Σΰλλας πιέζει κα'ι άπειλεΐ τον 
Σκαιόλα (truculentius / identidem), άλλ' αυτός άρνεΐται νά συμμορφω- 
θή (noluit), γιατί θυμάται τήν προσφορά τοϋ Μάριου στήν Ριύμη κα'ι 
στήν Ιταλία (a quo...conservata est).

Οί προτάσεις οί είσαγόμενες έδώ μέ τον licet είναι έναντιωματικές, 
γιατί ό Σύλλας έχει πράγματι κυκλώσει τήν Curia και απειλεί μέ θάνα
το τον Σκαιόλα. Διαφορετικά ή άντίσταση μόνου τοϋ Σκαιόλα δεν θά 
δικαιολογούσε τον θαυμασμό τοϋ Βαλέριου Μαξίμου γιά το θάρρος 
του έναν αιώνα άργότερα". Ή έναντιωματική έρμηνεία τονίζει μέ έμ
φαση το θάρρος τοϋ οίωνοσκόπου.

Διαφορετική είναι ή περίπτωση τοϋ χωρίου στον Λίβιο, όπου 
παρουσιάζεται ή μητέρα τοϋ Κοριολανοϋ νά τον έπιπλήττη γιά τήν 
απόφασή του νά έκδικηθή τήν πατρίδα του Ρώμη (II. 40, 7). Τοϋ λέει 
μεταξύ άλλων ή Βετουρία:

non tibi, quamuis infesto animo et minaci perueneras, ingredienti 
fines ira cecidit? non, cum in conspectu Roma fuit, suc- 
currit: intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater 
coniunx liberique?
Ό Κοριολανός ήλθε (perveneras) πράγματι μέ διάθεση εχθρική κα'ι 

άπειλητική (infesto et minaci animo) κατά τής Ροίμης. Άλλ’ όσο κα'ι αν

34. Βλ. πρόχειρα Η. Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantic, νέα εκδ. 
Th. Burkhard - M. Schauer, Darmstadt. 2000, 961. F. Kirchin Smith. (Teach 
Yourself) Latin, London 31967, 185, A. Ernout - F. Thomas, Syntaxe Latine, Paris 
:1964, 353. P.Grimal, Grammaire Latine, Paris (1965), 144.

35. O W. Martin Bloomer, Valerius Maximus and the Rhetoric of the New Nobility, 
Chapel Hill and London, 1992, 164, μεταφράζει διατακτικά: You may show me the 
columns of soldiers by which you have encircled the Senate house, time and again 
you may threaten me with death. Αλλά στην επόμενη σελίδα σχολιάζει: Sulla is the 
insistent, threatening bully ( truculentius sibi instanti Sullae) to whom Scaevola can 
utter his grand and memorable reply.
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δικαιολογήσωμε την διάθεσή του αυτή (άς υποθέσουμε ότι έξικνείται 
στον υψιστο βαθμό, quamvis infesto et minaci animo), έπρεπε, όπως 
λέει ή Βετουρία, ô Κοριολανδς ενώπιον τής Ρώμης να σκεφθή όπως 
άκριβώς ή ίδια (non succurrit...liberique...) - καί αυτό αποτελεί το κτί
ριό της επιχείρημα. Προφανώς ή πρόταση πρέπει να θεωρηθή παρα- 
χιυρητική, έστω καί αν εξισώνεται σχεδόν με εναντιωματική3ίι.

Ή άρχαΐζουσα τάση του Λιβίου δικαιολογεί την χρήση της 'Οριστι
κής σε παραχωρητική πρόταση. Άλλωστε το επίρρημα quamvis είναι 
άναφορικό - αοριστολογικό (=όσονδήποτε).

* * *
Ήταν το ποίημα 37 (Buecheler) του Πετρωνίου (;) ή πηγή για την 

Ιθάκη (1910) του Κ. Π. Καβάφη; Το θέμα έχει κατ’ επανάληψη απα
σχολήσει τους μελετητές του Αλεξανδρινοί' ποιητή. Θά παρουσιάσω 
εδώ σύντομα την ιστορία του συγκεκριμένου θέματος, χωρίς νά 
έπεκταθώ (ως μή ειδικός) στά γενικώτερα ερωτήματα γιά τυχόν 
έπιδράσεις του Πετρωνίου επί τον Κ. Π. Καβάφη ή γιά τίς (έκτος 
Πετρωνίου) πηγές τοΰ Κ. Π. Καβάφη.

Τό θέμα έθεσε πρώτος ό Τ. Μαλάνος (1933): «Στο δικό του ποίημα ό 
Καβάφης δέν άπομακρΰνεται μήτε άπό την ιδέα μήτε κι άπό τον τόνο 
του Πετρώνιου. Συνεχίζει όμως παραστατικώτερα...»36 37.

Δεύτερος ό Φ. Μ. Ποντάνι (1940) άπορρίπτει την άποψη αυτή: 
«Κατά τήν γνοίμη μου, είναι αμφίβολο αν τό έκτεταμένο αυτό

36. Βλ. R. Ogilvie, A Commentary on Livius, 1-5. Oxford, 1965, 335: “no matter how 
hostile your mood en route,...”. Παρόμοια ô T. J. Luce, Livy, The Rise of Rome, 
(μτφρ.), Oxford - New York, 1998, 112: “ However bitter and disaffected you felt on 
your way here,...”, ό Forster ( έκδ. Loeb τοΰ Λιβίου, τόμ. I, 349) : “ no matter how 
hostile and threatening your spirit when you came,...”, ô Au. De Sélincourt, Livy, The 
Early History of Rome. Penguin, 1971, 150: “ however fierce your hatred and lust of 
revenge...”.
O! Ernout-Thomas, 352-3, θεωρούν ότι ή πρόταση είναι καθαρά έναντιωματική (= 
μολονότι ήλθες με πολύ εχθρική καί άπειλητική διάθεση...). Αύτό δέχεται καί ό W. 
Weissenborn, Titi Livi Ab Urbe Condita, II, Berlin, 1880, 98, στο σχόλιό του, ένώ ό 
Η. Mueller (στην άναθεωρημένη έκδοση τοΰ έργου. Βερολίνο κ.τ.λ. 1_1965, 105), 
εξοβελίζει το perveneras , όπως ό Novak (βλ. Ogilvie, όπ.π.). Ol J. Bayet - G. Baillet, 
στην σειρά Bude, Tite - Live, II, 60, μεταφράζουν: “malgré la haine menaçante qui t’ 
avait poussé jusque là”, άκολουθώντας προφανώς τον Novàk.

37. Τ. Μαλάνος, Ό Καβάφης. Αθήνα, Δίφρος, 1957, 129-30.



Analecta Latina 173

καβαφικό ποίημα, που περιέχει μοτίβα ανύπαρκτα στο λατινικό 
άπόσπασμα, έχη προελθεί άπό αύτοΰς τους έξι στίχους» .

Ό Ί. Μ. Παναγιωτόπουλος (1946) απλώς άναφέρει τον Πετρώνιο ώς 
μία άπό τις πολλές πηγές του Κ. Π. Καβάφη , κα'ι ό Ε. Παπανοΰτσος 
(1949) έπαναλαμβάνει τα γραφόμενα του Μαλάνου38 39 40.

Ό Στρ. Τσίρκας (1958) μετριάζει την κατηγορηματικότητα του Μα- 
λάνου κα'ι υποστηρίζει ότι ό Καβάφης πήρε άπό τον Πετρώνιο το 
προτρεπτικό ύφος καί την ιδέα41.

Ή Μ. Γιουρσενάρ (1958) δέχεται γενικά την επίδραση του Πετρω- 
νίου στον Καβάφη, όέν άναφέρεται όμως στην Ιθάκη, άλλα σέ άλλο 
ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή, τους «Δύο νέους»42.

Το 1974 ό Γ. Σαββίδης παρουσιάζει το πεζό του Καβάφη «7ο τέλος 
τον Όδνσσέως», στο όποιο ό ποιητής μεταφιράζει το Canto 26 τής 
δαντικής Κόλασης καί τον Όδυσσέα τοΰ Τέννυσον, τά άναλύει κα'ι 
άφήνει νά διαφανή ή φιλοδοξία του να γράψη ένα σχετικό ποίημα ό 
ίδιος4'4. Σχολιάζοντας το κείμενο που δημοσιεύει ό Γ. Σαββίδης ειρω
νεύεται την άποψη τοΰ Μαλάνου γιά την σχέση Πετρωνίου κα'ι 
Ιθάκης.

Ό Β. Κάσσος (1983) άρνεΐται κα'ι αυτός να δεχθή την άποψη τοΰ 
Μαλάνου κα'ι άναζητεϊ άλλοΰ44 45 την πηγή τής έμπνευσης τοΰ Καβάφη 
γιά τήν Ιθάκη.

Το 1984 ό Γ. Σαββίδης δημοσιεύει το ποιητικό κείμενο τής άγνωστης 
ώς τότε Οδύσσειας Δευτέρας. "Επιβεβαιώνει ότι ό Καβάφης έμπνετί- 
σθηκε το ποίημα αυτό (τδ 1894) άπό τον Δάντη κα'ι τον Τέννυσον4'.

Τό 1997 γράφοντας γιά τό θέμα αύτό, υποστήριξα ότι οί τυχόν 
ομοιότητες Πετρωνίου (π. 37) κα'ι Ιθάκης δέν άποδεικνΰουν άμεση 
επίδραση: Ή χρήση τοΰ β' προσώπου κα'ι ό προτρεπτικός τόνος δεν

38. F. Μ. Pontani, Επτά δοκίμια καί μελετήματα γιά τον Καβάφη. Μτφρ. Ε. Γα- 
ραντοΰδης. Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1991, 56.

39. Ί. Μ. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα καί τα κείμενα. Τόμ. Δ'. Αθήνα, Αετός, 1946, 
140.

40. Έ. Παπανοΰτσος, Παλαμάς - Καβάφης - Σικελιανός. Αθήνα, 41977, 174, σημ. 2.
41. Στρ. Τσίρκας, Ό Καβάφης κι ή εποχή τον. Αθήνα, (Κέδρος), 1958, 434.
42. Μ. Yourcenar, Κριτική Παρουσίαση τον Κωνσταντίνον Καβάφη. Μτφρ. Γ. Σαβ

βίδης, Αθήνα, 1983, 23.
43. Κ. Π. Καβάφη, Τό τέλος τον Όδνσσέως. Παρουσίαση Γ. Σαββίδη, Γιάννενα, 1974.
44. Β. Κάσσος, Ή «Ιθάκη» τον Καβάφη καί μια παράλληλη «Σπίθα». ΔΙΑΒΑΖΩ, τ. 23, 

1983, 262-5.
45. Γ. Σαββίδης, Μικρά Καβαφικά Β'. Αθήνα, 1987, 184 κ.έ.
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είναι πράγματα άγνωστα στην παγκόσμια λογοτεχνία (παλαιότερο 
γνωστό παράδειγμα ή αρχαία ελληνική γνωμική ποίηση), άλλά κα'ι οί 
περιπέτειες τοΰ «μεθομηρικοΰ» Όδυσσέα (άπ’ όπου κα'ι ή «Ιδέα» τής 
Ιθάκης) ήταν ευρέως γνωστές στον άρχαΐο κόσμο46. Στον Πετρώνιο, 
τον Δάντη κα'ι τον Τέννυσον ό Όδυσσέας άποτελεϊ το σύμβολο τοΰ 
άνθρώπου τής τόλμης και τής άρετής.

Τδ 2001 ό Δ. Ράιος επανέρχεται47 48 49 50 51 στο θέμα, μεταφράζει γιά δεύτερη 
φορά τδ λατινικό ποίημα (πρώτος τδ μετέφρασε ό Μαλάνος) κα'ι 
υποστηρίζει ότι «ό Ιδιος λατίνος μυθιστοριογράφος φαίνεται νά 
υπήρξε, παρά τις ζωηρές άντιρρήσεις πολλών καβαφολόγων, μία άπδ 
τις πηγές, γιά τήν ιδέα τουλάχιστον, τής Ιθάκης τον Καβάφη».

ΕΓ
Στο τμήμα που ακολουθεί θά μάς απασχολήσουν κάποια χωρία τοΰ 

Σατυρικού τον Πετρωνίου. Κα'ι στήν διδακτορική46 μου διατριβή, όπου 
τδ κείμενο τοΰ Πετρωνίου άποτελοΰσε τδ κέντρο τοΰ ενδιαφέροντος, μέ 
είχαν άπασχολήσει οί τυχόν ομοιότητες μεταξύ τής «όμιλοΰμενης 
λατινικής» τοΰ 1ου αί. μ.Χ. (sermo cotidianus, Umgangsprache) κα'ι νεο
ελληνικών εκφράσεων. Τδ θέμα αυτό θίγεται στις περισσότερες παρα
γράφους που άκολουθοΰν.

* * *
37.8: quem amat, amat; quem non amai, non amat.
Ή φράση δηλώνει άνθρωπο που στά συναισθήματά του είναι άπό- 

λυτος, κα'ι - κατά τον Marmorale4'1 - είναι φράση τής καθημερινής ζωής 
(χαρακτηριστικό κα'ι τδ άσΰνδετο, κατά τον Paratore'11), συναντωμένη 
σέ κάθε γλώσσα κα'ι εποχή. Έτσι άλλωστε τδ άντιλαμβάνονται κα'ι 
όλοι οί μεταφραστές, Έλληνες κα'ι ξένοι'1. Ό Sage'“ μάς υπενθυμίζει

46. Ά. Ή. Σακελλαρίου, “Petronii Arbitri, Exhortatio ad Ulyssenf, Πρακτικά ΣΤ' 
Πανελλήνιον Συμποσίου Λατινικών Σπονδών (’Ιωάννινα, 1997), ’Ιωάννινα, 1991, 
195-201.

47. Δ. Ράιος, «Κ. Π. Καβάφη, Μελαγχολία τοϋ Ίάσονος Κλεάνόρον, ποιητον έν 
Κομμαγηνη», Ιωάννινα, 2001, 24 κα'ι σημ. 32.

48. Άντ. Ή Σακελλαρίου, 7ο Άσννδετον Σχήμα εις το Σατυρικόν τον Πετρωνίου καί ή 
αισθητική αυτόν λειτουργία. Άθηναι, 1980.

49. E. Marmorale, Petronii Arbitri Cena Trimalchionis. Firenze '1961, 32.
50. E. Paratore, La narrativa latina nell’ età di Nerone. Roma, Edizioni dell’ Ateneo, 

Anno Academico 1960-1, 108.
51. Βλ. γιά παράδειγμα A. Ernout, Pétrone, Le Satyricon. Paris 41974, 33: Quand elle 

aime, elle aime bien; quand elle n’aime pas, elle n’ aime pas. M. Heseltine-E. H.
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την όμοια γνώμη τού Πουβλίλιου Σύρου52 53: aut amat aut odit mulier, nil 
est tertium. Ό Σύρος δηλαδή θεωρεί ότι όλες οί γυναίκες συμπερι- 
φέρονται έτσι πάντοτε, ένώ στον ΓΤετρώνιο ό λόγος είναι για την Φορ- 
τουνάτα.

Ή φρασεολογία συναντάται κα'ι σήμερα στην Κρήτη. Λέγεται για 
άνθρωπο πού είναι έντονα συναισθηματικός και κυκλοθυμικός. 
«Όπου αγαπάει, αγαπάει. Όπου δεν άγαπάει, δεν άγαπάει». Όμοια 
είναι κα'ι ή κρητική μαντινάδα (στήν όποια όμως ό άγνωστος ποιητής 
όμιλε! γιά τά ερωτικά του συναισθήματα):

«Όπου άγαπώ, καλά άγαπώ, μά άν τύχη καί μισήσω, 
μπροστά μου νά ’ρθη νά σφαγή, βαστώ νά μή λυγίσω».

* * *
39.8: genesim.
Ή λέξη συναντάται στήν Ά νθολογι'α (βλ. LSJ, λ. γένεσις, II.2) με την 

άστρολογική έννοια τού όρου: πρόκειται γιά την ημέρα τού χρόνου 
και την ώρα τής γέννησης54 55 56 τού συγκεκριμένου προσώπου, στοιχεία τά 
όποια επηρεάζουν και καθορίζουν τό μέλλον κα'ι την τύχη τού όμι- 
λούντος Τριμαλχίονα. Οί περισσότεροι μεταφραστές προτιμούν νά 
άποδίδουν την ελληνική λέξη μ'ε τις λέξεις άστρο ή ζώδιο'5. Ή Μ. G. 
Cavalca51’ προτιμά την περιφραστική άπόδοση: astrorum adfectio, όπως 
και άλλοι μεταφραστές57.

* * *
41.9: Trimalchio ad lasanum surrexit.

Warmington (= Warmington, στο έξης), Petronius. London, Loeb, 1969, 67: Whom she 
likes, she likes; whom she dislikes, she dislikes. Μερακλής, ad loc.: Όποιον άγαπάει, 
τον άγαπάει. Κα'ι όποιον δεν άγαπάει, δεν τον άγαπάει πραγματικά. S. Rüden, 
Petronius, Satyricon. Indianapolis - Cambridge, 2000. 26: she likes you. great; she 
doesn't like you, ouch!

52. E. Sage, Petronius, The Satiricon. New York and London,1929, 155.
53. Π. Σύρον, Γνώμαι, Μτφρ. K. Παναγιωτάκης, Αθήνα, στιγμή, 1998, 40- 

1, 186.
54. Βλ. Σενε'κα Άποκολοκννθωσις, όπ. π., 49.
55. Βλ. για παράδειγμα P. Grimai, Pétrone, Le Satyricon. Paris, Gallimard, 1972, 54: mon 

signe de naissance. W. Sedgwick, The Cena Trimalchionis of Petronius. Oxford, 1939, 
99: the sign of my birth. A. Βαγενάς, ad loc.: τό ζώδιό μου. Marmorale, 41: 
costellazione della mia nascità.

56. M. G. Cavalca, I Grecismi nel Satiricon di Petronio. Bologna, Pàtron, 2001, 91, όπου 
κα'ι παραπομπές σε όμοια χωρία.

57. Warmington, 79: to go to the pot. L. Tailhade (Fr. Desbordes), Pétrone Satyricon. 
Paris, Flammarion, 1981, 103: à la garde-robe.
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Και αυτή ή λέξη είναι έλληνική, καί άπαντά το πρώτον (στον πλη
θυντικό αριθμό, τα λάσανα) στους συγγραφείς τής Αρχαίας Κωμωδίας 
(βλ. LSJ, λ. λάσανα). Δηλώνει «το προς άποπάτησιν σκεύος», κα'ι 
συνεκδοχικά κα'ι το μέρος όπου υπάρχει το «ευοσμον» (κατά τον 
επιτυχή κερκυραϊκόν ευφημισμό) αυτό αγγείο. Περισσότερα βλ. στον 
Ίω. Ταϊφάκον58.

Ή λέξη αυτή έδήλωνε στά ελληνικά59 60 61 62 63 64 καί τήν σχάρα επάνω στήν 
οποία τοποθετούσαν τό μαγειρικό σκεύος. Υπάρχουν κα'ι οί 
μεταφράζοντες τήν λέξη lasanum ως «σκεύος μεταφοράς τής τροφιής», 
άπόδοση που άποδοκιμάζει ό Paratore90, κα'ι μεταφράζει άνάλογα κα'ι 
τήν λέξη καί στον Όράτιο (Serm.I.VI, 108-9): sequuntur/ te pueri 
lasanum portantes (lasanum= vaso da notte, pitale).

42,7: antiquus amor cancer est.
Ή λέξη cancer στους λατίνους δήλωνε τό γνωστό ζώο κα'ι τήν 

επάρατη ασθένεια1’1. Ή αντίστοιχη έλληνική λέξη δήλωνε και τό ζώο, 
άλλά κα'ι τήν όποια επίμονη κα'ι διαβρωτική άσθένεια (εσωτερική 
συνήθως, όπως είναι τό έλκος κα'ι ή «έπάρατος νόσος»)92.

Οί περισσότεροι τών μεταφραστών μεταφράζουν cancer = καρκίνος 
ή έλκος93. Οί Marmorale και Warmington επιμένουν στήν μνεία του 
ζώου κα'ι προσπαθούν από εκεί νά δικαιολογήσουν τήν παρομοίωση. 
Ό πρώτος μνημονεύει τον Πλίνιο, ενώ ό δεύτερος τονίζει τό πόσο σφι- 
κτά δαγκώνει ό κάβουρας, έτσι καί ό έρωτας κυριεΰει τό θΰμα του. 
Τήν ερμηνεία αυτή προτιμά κα'ι ό Friedlaender94. Οί Έλληνες 
μεταφραστές ακολουθούν τήν ίδια γραμμή: καρκίνος (Μερακλής), σάν 
καρκίνος (Βαγενάς), σάν κακή πληγή (Αλεξάνδρου).

58. Ίω. Ταϊφάκος, Πετρώνιος καί Κοραής. Αθήνα, 111-3.
59. Βλ. LSJ, λ. λάσανα, α.
60. Paratore, 121.
61. Ό Marmorale. 51, παραπέμποντας στον Πλίνιο αναφέρει τήν παράδοση γιά τήν 

μεταμόρφωση τού νεκρού καβουριού σε σκορπώ. Τήν σωματική άδυναμία δηλώνει 
με τήν λέξη κα'ι ό Όβίδιος (MV.II.825: utque malum late solet immedicabile cancer / 
serpere).

62. Βλ. Ίππ. Άφ. 6.38.1: όπόσοισι κρυπτοί καρκίνοι γίνονται, μή θεραπεύειν βέλτιον. 
Βλ. επίσης στον Ίπποκράτη τήν λέξη καρκίνωμα, π.χ. Περί έπιδ. 7.1.116.1: καρκί
νωμα έγένετο περί τό στήθος.

63. Βλ. π.χ. Tailhade, 104, W. Arrowsmith, Petronius. The Satyricon, (μτφρ.), Univ. of 
Michigan, 1964 ( 1960), 51.

64. L. Friedlaender, Petronii Cena trimalchionis, Leipzig, 21906, 253, Marmorale, 51, 
Warmington, 81.
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Ή φράση του άπελεΰθερου Σέλευκου είναι παροιμιακή65 66. Πιστεύω 
ότι ή επιτυχέστερη μετάφραση θά ήταν: ή παλιά αγάπη είναι σαράκι. 
Σαράκι είναι το σκουλήκι πού φθείρει το ξύλο66 68, κα'ι με την λέξη αυτή 
ό λαός χαρακτηρίζει την παλιά λύπη πού εξακολουθεί νά ζή στην 
μνήμη κα'ι στο υποσυνείδητο καί νά φθείρη τον άνθρωπο. Ή φράση 
τού άπελεΰθερου μοΰ θυμίζει την κρητική μαντινάδα:

Κάθε παλιά άνάμνηση με μιά καινούρια σβήνει,
Μά μές στά φύλλα τής καρδιάς μιά σκοτεινάδα άφήνει.

* * *

58,7: Athana tibi irata sit curabo.
Ό Heinsius διόρθωσε το Sathana τού μόνου χφ). Η σέ Athana, 

Άθάνα, δωρικό τύπο τού ονόματος Άθηνά. Τήν διόρθωση καί 
ερμηνεία του δέχθηκαν όλοι/’7 οί εκδότες κα'ι μεταφραστές. Προφανώς 
ό απελεύθερος Έρμέρως προερχόταν άπό άλλοτε δωρική άποικία. Ό 
Tailhade6,s πρότεινε άλλη διόρθωση παράλληλα: sagana, λέξη πού 
δηλώνει μάγισσα / φαρμακεύτρια / προφιήτισσα. Ή πρόταση δεν 
φαίνεται άπίθανη, δεδομένου ότι φαρμακεύτριες κα'ι όμοια υποκείμενα 
δεν ήταν άγνωστα στην αυτοκρατορική Ρώμη (π.χ. Canidia έπ'ι
Αύγούστου, Locusta έπ'ι Νέρωνος).

* * *

61,7: benemoria
Tò χφ;. Η έχει την γραφή bene moriar, πού δεν δίνει νόημα συμβατό 

μέ τά σΐ’μφραζόμενα. Ό Hadrian ides (1669) διόρθωσε τήν φ ράση σέ 
bene morata, διόρθωση πού θεωρήθηκε νοηματικά πετυχημένη. Άλλ’ 
όταν ό Orelli (1836) πρότεινε τήν γρ. benemoria, ένα επίθετο σχηματι
σμένο κατά τά ελληνικά σύνθετα (με α' συνθετικό τό άκλιτο ευ69), ή

65. Otto, λ. amor, 2, Άποστόλιος, 7.3 (Paroem. Graeci 11.293): έλκος έχω τον έρωτα. 
Λουκρήτ. 4.1064 κ.έ. ( Βλ. W. Waters, Petronius Cena Trimalchionis, Boston, 1924 
(1902), ad loc.). Tò Ιδιο λέει κα'ι ό ΓκαΤτε στον Βέρθερο.

66. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό τής NE Γλώσσας; Αθήνα, 1998, λ. σαράκι. Βλ. Κα'ι στον 
Κάτουλλο, 76, 26: Taetrum hune deponere morbum = άπ’ το σιχαμερό σαράκι νά 
γλυτώσω (μτφρ. Λ. Τρομάρα, Κάτονλλος, Ό Νεωτερικός Ποιητής τής Ρώμης, 
Θεσσαλονίκη, University studio Press, 2001, 209.

67. Βλ. π.χ. Αλεξάνδρου, ad loc.: τήν οργή τής Αθήνας, J. Sullivan, The Satyricon of 
Petronius, έκδ. Penguin, 1965, 70: Athena’s course, Ernout, 56: la colere d’ Athana.

68. Tailhade, 126.
69. Βλ. W. Heraeus, Kleine Schriften, Heidelberg 1937, 104 κ.έ., και F. Buecheler, «Uxor 

benemorientissima», RhM 62 (1907), 640, για τον ετυμολογικό σχηματισμό κα'ι τήν 
συχνότητα τής λέξης. Βλ. επίσης το κριτικό «υπόμνημα στήν έκδ. τοϋ Κ. Mueller.
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διόρθωση έγινε γενικά άποδεκτή. Το επίθετο αυτά θεωρείται ότι άντι- 
στοιχεί προς την γενική η αφαιρετική τής ίδιότητος: bonorun morum / 
bonis moribus. Ή λέξη benemoria συναντάται συχνά σέ ταφικά μνη
μεία, καί μάλιστα επί γυναικών (Buecheler).

Οί ερμηνευτές συμφωνούν ότι ό ομιλητής άναφέρεται στον χαρα
κτήρα70 71 72 73’ και τις ηθικές άρετές71 τής Μέλισσας. Οί Μερακλής, Tailhade 
καί Sage7“ τονίζουν στην μετάφραση την καλή διάθεση τής γυναίκας 
αυτής, που έχει πλευρά καί ηθική κα'ι συναισθηματική: ό καλοήθης 
άνθρωπος είναι συνήθως και εύδιάθετος καί προσιτός στους άλλους. 
Οί Warmington καί Sullivan77 προτιμούν νά μιλήσουν γιά «φύση» 
(beautiful nature ό πρώτος, nice nature ό δεύτερος) . Ή άπόδοση αυτή 
μάς οδηγεί στήν δική μας λέξη: φυσικό. Ή Μέλισσα ήταν γυναίκα «μέ 
καλό φυσικό», δηλ. καί καλόψυχη καί καλόκαρδη.

* * *
29,3: Minervaque ducente Romam intrabat.
Μέ βάση τά κριτικά υπομνήματα τού χωρίου τούτου διαβάζομε:
(χφ. Η): Romam intrabat 
(έκδ. pt): tenia intrabat74
(χφ. L): tema vitabat (στο περιθώριο διορθωμένο: citabat).
Τήν γραφή τού χφ. Η άκολουθούν οί πλεΐστοι έκδοτες καί μετα

φραστές, προφανώς, γιατί μαρτυρεΐται άπδ το πληρέστερο χφ. Καί δεν 
δημιουργεί άσάφεια. Ό Friedlaender75 μάλιστα δικαιολογεί τήν άνα- 
φορά τής Ρώμης μέ το ότι εκεί ό Πομπήιος άγόρασε τον δούλο του 
Τριμαλχίονα. Άλλ’ ό Marmorale76 υποστηρίζει άτι δέν χρειαζόταν ό 
Πομπήιος νά μεταβή στήν Ρώμη, γιά νά άγοράση δούλο, μπορούσε νά 
τον άγοράση καί στήν (προφανώς μεγάλη) ελληνική πόλη, στήν οποία 
εξελίσσεται το Γεύμα ή στο κοντινότερο σκλαβοπάζαρο. Καί υπο
στηρίζει άτι ίσως εδώ άναφερόταν τά άνομα τής πόλης Atella, κοντά 
στήν Graeca urbs, άλλ’ ό γραφέας τού κώδικα Η, άπά άγνοια τού 
ονόματος, τά άντικατέστησε μέ τά Romam. Στήν ίδια γραμμή κινού-

70. Π.χ. Arrowsmith, Marmorale, ad loc.
71. Αλεξάνδρου, ad loc.: ήθικά χαρίσματα, Βαγενάς, ad loc.: προτερήματα, Ernout, ad 

loc.: qualités morales. Βλ. επίσης Perrochat, Maiuri, Rüden, ad loc.
72. Μερακλής, ad loc.: καλή καρδιά, Tailhade, 130: sa bonne humeur, Sage, ad loc.: of a 

good disposition.
73. Warmington, 135, Sullivan, 73.
74. Βλ. W. Richardson, Reading and Variant in Petronius. University of Toronto, 1993, 

54, 60. Πρόκειται γιά τις εκδόσεις των Pithoeus καί Tornaesius.
75. Friedlaender, 216.
76. Marmorale, 9.
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μένος ô Studer είχε ήδη εικάσει (1839): coloniam77. Άλλ’ ό Friedlaender 
άποδοκιμάζει την διόρθωση. Και ή Rüden78 προτιμά το γενικόλογο: 
was entering the city.

Ό F. Jacobs, σε χφ. τοΰ 1793, παρασυρόμενος άπό το χφ. L, προ
τείνει τή διόρθωση: Minervaque dictante thema citabat, που δεν δημο- 
σιεΰθηκε. Ποιό όμως ήταν το thema79 80 τοΰ Τριμαλχίονα;

Οί Pithoeus καί Tornaesius, όπως είδαμε, έκδίδουν τό χωρίο: tenia 
intrabat. Την άμφισβητούμενη λέξη tenia ό Κοραής σε χφ. του διορ
θώνει σε moenia, κα'ι την ίδια διόρθωση δέχεται ό R. Herzog κατά τον 
Marbach811.

Ό Marmorale81 την άπορρίπτει, διότι είναι δύσκολο να δεχθούμε 
ότι ό γραφέας τοΰ χφ. δεν την άναγνώρισε σωστά στο χφ.-πρότυπο τής 
άντιγραφής του.

Ή πόλη Ρώμη άναφέρεται τρεις φορές σέ άλλα χωρία τοΰ έργου 
(70.3, 71.12, 76.4), δεν φαίνεται όμως νά έχη ό Τριμαλχίων κάποια 
Ιδιαίτερη σχέση μαζί της: Έχει ό Τριμαλχίων εμπορικές δοσοληψίες μέ 
την Ρώμη, αλλά δέν θέλησε νά άναλάβη εκεί αξιώματα.

Ή γραφή tenia θά μποροΰσε ίσως νά άποτελή παραφθορά τοΰ 
Athenas: ή αναφορά τής Αθήνας (Minerva) κα'ι ή προσπάθεια τοΰ 
Τριμαλχίονα νά φαίνεται μορφωμένος, σέ άντίθεση προς τους συνδαι
τυμόνες του, μέ την επίδειξη γνώσεων που μαρτυροΰν τήν ήμιμάθειά 
του, τό γεγονός ότι ή Αθήνα των ήμερων έκείνων εξακολουθούσε νά 
άποτελή σπουδαίο πνευματικό κέντρο (Β' Σοφιστική) κα'ι προκαλοΰσε 
όποιον ορεγόταν μόρφωση καί καλλιέργεια νά τήν έπισκεφθή, όλα 
αυτά μπορούν νά δικαιολογήσουν τήν αναφορά των Αθηνών στις 
τοιχογραφίες τοΰ Τριμαλχίονα. Τό πρόβλημα παραμένει παλαιογρα- 
φικό, πρέπει δηλ. νά δικαιολογηθή ή παραφθορά: Athenas > tenia 
>tema.

77. Ρ. Corbett, More Petroniana, CP62 (1967), 260.
78. Rüden, 20.
79. Ταϊφάκος, 150.
80. Ταϊφάκος, 131, A.Marbach, Wortbildung, Wortwahl, und Wortbedeutung als Mittel

der Characterzeichnung bei Petron. Giessen,1931, 127.

81. Ott. π., 9.


