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ΣΠΥΡΊΔΩΝ Χ Ρ . ΤΖΟΥΝΑΚΑΣ 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Στον Culex, ενα άπο τα μικρά ποιήματα πού απαρτίζουν την 
Appendix Vergiliana, οι αναφορές σέ μυθολογικά και Ιστορικά γεγο
νότα είναι συχνές1 και ενίοτε υπαινικτικές, γεγονός πού, όπως έχει 
έπισημανθή, προσδίδει στο έργο διδακτικό τόνο και συνηγορεί στο 
οτι πρόκειται για δημιουργία ενός σχολαστικού ποιητή.2 Σέ μία άπό 
τίς αναφορές αυτές κεντρικό πρόσωπο είναι ο 'Οδυσσεύς3, το κεί
μενο όμως ταλανίζεται έδω, όπως άλλωστε και στο μεγαλύτερο 
τμήμα του, από προβλήματα της χειρόγραφης παράδοσης4, πού 
δυσχεραίνουν την ερμηνεία του χωρίου, μέ κυριώτερο αυτό στον 
στίχο 330, πού θα άποτελέση και τό θέμα μας. Στην έκδοση του 

1. Στο θέμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Tenney FRANK, Vergil: A Biography, New 

York 1922, σσ. 28-34 και χαρακτηριστική είναι ή επισήμανση του «This is indeed 

one of the strangest poems of Latin literature, an overwhelming burden of mythological 

and literary references saddled on the feeblest of fables» (o. 28). 

2. Πβ. Herbert Jennings ROSE, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας. Τόμ. 1ος: Από 

τις ρίζες ώς την ποίηση τοϋ Αυγούστου, μτφρ. Κ. Χ. Γρόλλιου, 'Αθήνα 19934, 

σσ. 262-263. 

3. Ή αναφορά στον 'Οδυσσέα εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική ενότητα τ ω ν 

ηρώων τοΰ Τ ρ ω ι κ ο ύ πολέμου, συνιστά δέ μία σύντομη περίληψη αρκετών 

ραψωδιών της "Οδύσσειας βλ. Eduard FRAENKEL, 'The Culex', JRS 42 (1952) 3 και 

επίσης πβ. μεταξύ άλλων Glenn MOST, The 'Virgilian' Culex', εις Michael WHITBY -

Philip H A R D I E - Mary WHITBY (edd.), Homo Viator: Classical Essays for John Bramble, 

Bristol 1987, o. 207· Pseudo-Virgilio, El Mosquito: Introducción, traducción y notas de 

Arturo SOLER, Suplementos de "Estudios Clásicos", tercera serie de traducciones, 

Número 1, Madrid 1972, σ. 26, ύποσ. 42. 

4. Πβ. π.χ. Α. Ε. HOUSMAN, 'Remarks on the Culex', CR 16 (1902) 339· J. S. 

PHILLIMORE, 'The Text of the Culex', CPh 5 (1910) 419 κ.ε.· Lulu Geneva ELDRIDGE, 

Num Culex et Ciris Epyllia ab eodem poeta composita sint quaeritur, Diss., Friburgiae 

1914, σ. 4· A. A. BARRETT, 'The Authorship of the Culex: An Evaluation of the 

Evidence', Latomus 29 (1970) 351. 
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Wendell V. CLAUSEN γ ι α τ η ν Scriptorum Classicorum Bibliotheca 

Oxoniensis (OCT) τ ο ο λ ο χ ω ρ ί ο κ α ι τ ο κ ρ ι τ ι κ ό υ π ό μ ν η μ α γ ι α τ ο ν 

σ τ ί χ ο 330 έ χ ο υ ν ώ ς έ ξ η ς : 

huic gerii aversos proles Laertia vultus, 

et iam Strymonii Rhesi victorque Dolonis 

Pallade iam laetatur ovans rursusque tremescit: 

iam Ciconas iamque horret atrox + lestrigone...; 330 

ilium Scylla rapax canibus succincta Molossis, 

Aetnaeusque Cyclops, ilium metuenda Charybdis 

pallentesque lacus et squalida Tartara terrent. 

330 iam ciconas (aco- Γ) iam TVCE: pamoicon es iam S: iam oicun iam F: iam oicon 
asiam L lestrigone rSFCL: lestrigones ipse V: Laestrygone litus Vollmer. Laestrygonas (ς) 
agmen W. R. Hardie 

"Οπως είναι εμφανές, στον στίχο 330 ή χειρόγραφη παράδοση 
νοσεί και τό χωρίο χρήζει αποκαταστάσεως. Για τό οτι ξεκινάει μέ 
την μορφή iam Ciconas iamque horret atrox δεν θα πρέπει πια να 
ύπάρχη αμφιβολία . Τό πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει στο τέλος 
του στίχου και οι πολλές και διάφορες προτάσεις πού έχουν παρου-
σιασθή ώς τώρα δέν έχουν δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. 

Συγκεκριμένα, ή πλειονότητα των χειρογράφων, μεταξύ των 
οποίων και τά περισσότερο σημαντικά, παραδίδει τήν γραφή 
lestrigone και παραλείπει τήν συνέχεια. Μόνη εξαίρεση στα πλέον 

5. Έκτος τον περιπτώσεων οπού γίνεται ιδιαίτερη μνεία, για το κείμενο τοϋ 
Culex, τις γραφές και τίς συντομογραφίες των χειρογράφων ακολουθούμε τον 
Wendell V. CLAUSEN στην κριτική έκδοση Appendix Vergiliana, recognoverunt et 
adnotatione critica instruxerunt W. V. CLAUSEN, F. R. D. GOODYEAR, E. J. KENNEY, 

J. A. RICHMOND, Oxonii 1966, ανατ. 1967. 
6. Ή μορφή αυτή είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτή από τους νεώτερους εκδότες τοϋ 

κειμένου. 
7. Πρόκειται για τους κώδικες μέ τις συντομογραφίες rSFCL στην έκδοση τοϋ 

Wendell V. CLAUSEN, ό.π. (ύποσ. 5), δηλ. για τους κώδικες Corsinianus 43 , 5, 
τοϋ Μου αι., Stabulensis, τώρα Parisinus 17177, τοϋ 10ου αι., Fiechtianus, τώρα 
Meïlicensis cim. 2, τοϋ 10ου αι., Cantabrigiensis Kk ν 34, επίσης τοϋ 10ου αι., καθώς 
καί τους κώδικες πού απαρτίζουν τον επονομαζόμενο Iuvenalis Ludi libellus και 
χρονολογοΰνται από τον 9ο έως καί τον 1 Ιο αι. Ώ ς προς τήν γραφή τών παρα
πάνω χειρογράφων συμφωνοΰν καί οι υπόλοιποι έκδοτες, μέ εξαίρεση τον Remo 
GiOMiNi, ο όποιος, στο κριτικό υπόμνημα της έκδοσης του (Appendix Vergiliana. 
Testo, introduzione e traduzione a cura di Remo GIOMINI, [Biblioteca di Studi Superiori 
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αξιόλογα χειρόγραφα αποτελεί ο κώδικας V , οπού διαβάζομε 
lestrigones ipse, αλλά, όπως επισημαίνει στο κριτικό υπόμνημα της 
έκδοσης του ο ELLIS , ipse minutioribus litterìs scripsit manus altera . 
Την ϊδια γραφή παραδίδουν καί κάποιοι μεταγενέστεροι και ήσσο
νος σημασίας κώδικες, ή αξία των οποίων είναι περιορισμένη, άφοϋ 
πρόκειται ως επί τό πλείστον για αντίγραφα του V. Για νά 

26] Firenze 19622, σ. 27), θεωρεί ότι στον κώδικα S υπάρχει ή γραφή lestrygone. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να άναφέρωμε καί τον υποδεέστερο κώδικα 

Laurentianus 33, 31, τοϋ 14ου ή κ α τ ' άλλους τοϋ 15ου αι., στον όποιο, κατά τον 

GiOMiNi, ο.π., σ. 27, π ά ν ω ά π ο τη λέξη lestrigone είναι ύπεργεγραμμένος ó τύπος 

lestrigonas καί στον όποιο επίσης απουσιάζει ή συνέχεια τοϋ στίχου. Στην 

έκδοση τοϋ CLAUSEN τό χειρόγραφο αυτό εντάσσεται στην ομάδα κωδίκων μέ 

την συντομογραφία ς. Τέλος, άπό τά υπόλοιπα χειρόγραφα μέ αντίστοιχη 

μορφή έπιλεκτικώς αναφέρομε τον κώδικα Harleianus 3963, τοϋ τέλους τοϋ Μου 

ή τών ά ρ χ ω ν τοϋ 15ου αι., τήν αξία τοϋ οποίου εξαίρει ο Charles PLÉSENT, 'Note 

sur un manuscrit peu connu de Culex', REA 11 (1909) 233. Ό τελευταίος, πού προ

χωρεί στην συνέχεια τοϋ άρθρου του (σσ. 234-236) σέ collatio τοϋ κειμένου τοϋ 

Culex στον κώδικα αυτό, μας πληροφορεί (σ. 236) οτι καί εδώ ó στίχος 330 

λήγει μέ τήν λέξη lestrigone παραλείποντας τήν συνέχεια. 

8. Πρόκειται γιά τον κώδικα Vaticanus 2759, τοϋ Π ο υ αι., πού ανακαλύφθηκε σχε

τικά πρόσφατα άπό τον Gaetano CURCIO καί θεωρείται σήμερα ενα άπό τά καλύ

τερα χειρόγραφα γιά τό κείμενο τοϋ Culex, μολονότι είναι σέ μεγάλο βαθμό 

interpolatus καί δέν είναι εξ ίσου αξιόπιστος γιά τά υπόλοιπα έργα της Appendix 

Vergiliana π ο ύ περιέχει - πβ. ενδεικτικώς Poetae Latini Minores post Aemilium 

Baehrens iterum recensuit Fridericus VOLLMER, Vol. I: Appendix Vergiliana, Lipsiae 1910, 

o. 10· D. M. ROBATHAN, 'An Unreported Culex Manuscript', AJPh 59 (1938) 85. 

9. Appendix Vergiliana sive Carmina minora Vergilio adtributa, recognovit et adnotatione 

critica instruxit Robinson ELLIS, Oxonii 1907, ανατ. 1960. 

10. Βλ. επίσης Α. Ε. HOUSMAN, 'The Apparatus Criticus of the Culex', Transactions of the 

Cambridge Philological Society 6 (1908) 18-19 (= The Classical Papers of A. E. 

Housman, collected and edited by J. DIGGLE & F. R. D. GOODYEAR, Vol. II: 1897-

1914, Cambridge 1972, σ. 784), όπου τό κριτικό υπόμνημα γιά τον στίχο 330 

παρουσιάζεται ώς εξής: Laestrygonas ipse] lestrigones ipse (ipse minoribus litteris) 

Vat., lestrigone Β Cors. 

11. Κατά τον Remo GIOMINI, οπ. π., (ύποσ. 7), σ. 27, τήν γραφή lestrigones ipse πα

ραδίδουν καί οι κώδικες τοϋ 15ου αι. Helmstadiensis 332 καί Vossianus Lai Oct. 81, 

άν καί τον κώδικα Helmstadiensis 332 οι περισσότεροι εκδότες τον αναφέρουν μέ 

τήν γραφή lestrigones et. Γιά τό οτι ó κώδικας Vossianus Lat. Oct. 81 είναι αντί

γραφο τοϋ V καί ώς εκ τούτου περιορισμένης σπουδαιότητας βλ. Α. E. HOUSMAN, 

όπ. π. (ύποσ. 10), σσ. 3-8 (= J. DIGGLE & F. R. D. GOODYEAR, οπ. π. (ύποσ. 10), 

σσ. 773-776)· Fridericus VOLLMER, 'P. Virgilii Maronis iuvenalis ludi libellus', 



162 ΣΠΥΡΊΔΩΝ Χ Ρ . ΤΖΟΥΝΑΚΑΣ 

ολοκληρώσωμε την σύντομη επισκόπηση της χειρόγραφης παράδο
σης, θα πρέπει να αναφερθούμε και στους κώδικες του 15ου αι. 
Vaticanus Lat. 3255, Urbinas Lat. 350 και Mediolanensis O 74 sup., εκ των 
οποίων οι δύο πρώτοι παραδίδουν την γραφή lestrigones atros και ο 
τρίτος την γραφή lestrigones et iam. 

Σε παλαιότερες εκδόσεις ο στίχος εμφανίζεται έντονα cor-
•*• 13 > 

ruptus με την μορφή Pamoicon asiamque h. L. atrox η atros. Άπο 
τον Pietro BEMBO14 και τον Josephus SCALIGER15, όπως επίσης 

Sitzungsberichte der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
philosophisch-philologische und historische Klasse 11 (1908) 36, ύποσ. 1* ID. ο π . π . 

(ύποσ. 8), σ. 14· D. M. ROBATHAN, ο π . π . (ύποσ. 8), σ. 86, ύ π ο σ . 3 - M. D. 

R E E V E , 'The Textual Tradition of the Appendix Vergiliana', Maia n.s. 28 (1976), 239. 

Για την συγγένεια των κ ω δ ί κ ω ν Helmstadiensis 332 κ α ι Vossianus Lat. Oct. 81 βλ. 

μεταξύ άλλων Poetae Latini Minores, recensuit et emendavit Aemilius BAEHRENS, 

Vol. II, Lipsiae 1880, σ. 16, ο π ο ύ αναφέρεται οτι ó π ρ ώ τ ο ς ά π ο τους δύο κώδι

κες είναι σε μεγάλο βαθμό συμφυρμένος άπο τον δεύτερο· Maximilianus 

ROEHRICH, De Culicis potissimis codicibus recte aestimandis, Diss., Berolini 1891, 

ιδ ίως σ. 3. Μεγαλύτερη σημασία θά πρέπει να δοθή στον κ ώ δ ι κ α Laur. Aed. 

lat. 203, επίσης τοΰ 15ου αι. , π ο ύ κ α τ ά την collatio της D. Μ. ROBATHAN, ο π . π . 

(ύποσ. 8), σ. 89, στον στίχο 330 παραδίδε ι την γ ρ α φ ή lestrygones ipse, ε φ ' 

όσον, σύμφωνα με το ί δ ι ο άρθρο, σ. 86, ô κώδικας αυτός δεν αποτελεί αντί

γ ρ α φ ο τοΰ V, αλλά οι δύο κώδικες προέρχονται ά π ο το Ιδιο α ρ χ έ τ υ π ο . Τον 

ενθουσιασμό της ROBATHAN γιά την σπουδαιότητα τού χε ιρογράφου αυτού δέν 

συμμερίζεται ó M. D. REEVE, ο π . π., σ. 243, ύποσ. 5 1 , ό ό π ο ι ο ς πιστεύει οτι 

"Excited articles about single 15th-century members of fairly rich traditions are 

almost always a waste of ink", αναγνωρίζει, ωστόσο, οτι τό κείμενο στον κώδι

κα αυτόν είναι ά π ό τα καλύτερα. 

12. Βλ. Remo GiOMiNi, ο π . π . (ύποσ. 7), σ. 27. 

13. Βλ. Ρ. Virgilius Maro, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Chr. 

Gotti. HEYNE. Editio tertia novis curis emendata et aucta, Voi. VI: Carmina minora et 

indices, Lipsiae 1803, σ. 60· Publii Virgilii Maronis quae vulgo feruntur carmina Culex 

Oris Copa Moretum, recensuit et Heynii suasque observationes addidit Iulius SILLIG, 

Lipsiae / Londini 1832 ( = Publius Virgilius Maro, varietate lectionis et perpetua 

adnotatione illustratus a Christ. Gotti. HEYNE. Editio quarta curavit Gè. Phil. Eberard. 
WAGNER, Vol. IV: Carmina minora quaestiones Virgilianae et notitia literaria, Lipsiae / 
Londini 1832), o. 102. 

14. Pietro BEMBO, AdHerculem Strotium de Virgilii 'Culice'et Terentii fabulis liber, Venetiis 
1530. 

15. P. Virgilii Maronis Appendix, cum supplemento multorum antehac nunquam excusorum 
poematum veterum poetarum. Josephi SCALIGERI in eandem Appendicem 
commentarli et castigationes, Lugduni 1573. 
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και vulgo , προκρίνεται ή μορφή iam Ciconas, iam iamque horret 
Laestrygonas (ή Laestrigonas) atros χωρίς στίξη στην λήξη τοϋ προη-
γούμενου στίχου, τήν οποία αποδέχεται και ο Chr. Gotti. HEYNE , 

, l g , 

μολονότι ο ίδιος στο κείμενο του εισάγει την γραφή atrox, ενω την 
ακολουθεί σε ενα βαθμό και ô Georgius FABRICIUS, επιλέγοντας 
όμως για τήν λήξη τοϋ στίχου τον τύπο acres19. Μέ μεγαλύτερη 
προσοχή και επιφυλακτικότητα εκδίδεται τό χωρίο στην περίφημη 
editio Aldina τοϋ 1517 καθώς και στην μεταγενέστερη τοϋ 1534, 
οπού ο στίχος έχει τήν μορφή iam Cicones: iamque horret atrox 
Laestrigone και παραλείπεται ή συνέχεια20. Παρόμοια επιφυλακτική 
στάση άκολουθοϋν και αρκετοί νεώτεροι εκδότες, όπως ó Wendell 
V. CLAUSEN21 και oí Armandus SALVATORE, Arcturus DE VIVO, 
Lucianus NICASTRI, Ioannes POLARA22, πού αντιλαμβανόμενοι τό 
πρόβλημα στο χωρίο και θεωρώντας ανεπαρκείς τις προτάσεις 
επίλυσης του θέτουν crux πριν τήν λέξη lestrigone και αφήνουν κενή 
τήν λήξη τοϋ στίχου, πού έχει πλέον τήν μορφή iam Ciconas iamque 
horret atrox + lestrigone...; Κενός παραμένει ô έκτος μετρικός πους 

16. Βλ. Chr. Gotti. HEYNE, οπ. π . (ύποσ. 13), σ. 61· Iulius SILLIG, οπ. π. (ύποσ. 13), 

σ. 102 Ρ. Vergili Maronis Opera, ad optimorum librorum fidem edidit perpetua et 

aliorum et sua adnotatione illustrava dissertationem de Vergili vita et carminibus 

atque indicem rerum locupletissimum adiecit Albertus FORBIGER. Pars III: Aeneidos 

liber VII-XII, carmina minora, dissertatici de Vergili vita et carminibus atque indices. 

Editio quarta retractata et valde aucta, Lipsiae 1875, o. 652. 

17. Chr. Gotti. HEYNE, οπ. π. (ύποσ. 13). 

18. Μέ τον ίδιο τρόπο (rursusque tremescit / iam Ciconas, iam iamque horret 

Laestrygonas atrox) εμφανίζεται το χωρίο και στην έκδοση Lucrèce, Virgile, Valerius 

Flaccus. Oeuvres complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction de 

M. NISARD, Paris 1875. Ωστόσο, στην μετάφραση π ο ύ συνοδεύει τό λατινικό κεί

μενο διαβάζουμε (σ. 443) «mais voici qu'il a peur des Cicones, qu'il frissonne à Γ 

aspect des atroces Laestygons» και παρατηρούμε ότι δέν λαμβάνεται ύ π ' όψιν τό 

κείμενο της έκδοσης, άφοϋ τό ενικού αριθμού επίθετο atrox εμφανίζεται να συν

δέεται εσφαλμένα μέ τό πληθυντικού αριθμού ουσιαστικό Laestrygonas. 

19. Βλ. Chr. Gotti. HEYNE, οπ.π. (ύποσ. 13), σ. 61· Iulius SILLIG, όπ.π. (ύποσ. 13), σ. 102. 

20. Βλ. Chr. Gotti. HEYNE, οπ. π. (ύποσ. 13), σσ. 60-61· Iulius SILLIG, οπ. π. (ύποσ. 

13), σ. 102· Ρ. Vergili Maronis Opera recensuit Otto RIBBECK, Vol. IV: Appendix 

Vergiliana recensuit et prolegomenis instruxit O. R., Lipsiae 1868, o. 89. 

2 1 . Wendell V. CLAUSEN, οπ. π., (ύποσ. 5). 

22. Appendix Vergiliana, Armandus SALVATORE, Arcturus DE Vivo, Lucianus NICASTRI, 

Ioannes POLARA recensuerunt, [Scriptores Graeci et Latini Consilio Academiae 

Lynceorum editi] Romae 1997. 
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και στην έκδοση του Iulius SILLIG , οπού, όμως, έχει προηγουμένως 
υίοθετηθη ο τύπος Laestrygonas. Ωστόσο, ο ίδιος, μέ αιτιολογικό την 
δοξασία οτι ολόκληρο τό έθνος αντλούσε την καταγωγή του και τό 
ονομά του από τον Λαιστρυγόνα, κλίνει προς την σκέψη Laestrygone 
natos , την οποία αποδέχεται και εισάγει στο κείμενο της κριτικής 

9S 

έκδοσης του ο Armandus SALVATORE εκδίδοντας iam Ciconas 
iamque horret atrox Laestrygone <natos> . "Εχοντας και την στήριξη 
ενός τμήματος της χειρόγραφης παράδοσης εκδίδουν τήν φράση μέ 
τήν μορφή lestrigones ipse ó Fridericus LEO2 , μέ τήν μορφή Laestrigo-

28 e 

nas ipse ó Remo GIOMINI και μέ την μορφή Laestrygonas ipse o 
Albertus FORBIGER29, ó E. BENOIST30, ô Otto RIBBECK31 στην 

23. Iulius SILLIG, οπ. π . (ύποσ. 13). 

24. Βλ. Iulius SILLIG, οπ. π. (ύποσ. 13), σ. 103, οπού εκθέτει το σκεπτικό του. 

25. Appendix Vergiliana, Vol. I: Ciris-Culex, recensuit auctorum imitatorumque notis 

instruxit Armandus SALVATORE, [Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum] Torino 

1957. 'Ωστόσο, ô Ιδιος στο κριτικό υπόμνημα της έκδοσης του (σ. 113) επιση

μαίνει επίσης τόσο τήν δυνατότητα τό επίθετο atrox να αναφέρεται στον Όδυσσέα, 

παραβάλλοντας ThlL. Π 1110, 76, οσο και τήν δυνατότητα λήξης του στίχου μέ 

τήν φράση Laestrygonis urbem, παραβάλλοντας σχετικά OV. Met. 14. 233. 

26. Μέ τον ίδιο ακριβώς τρόπο εκδίδεται ó στίχος και στην μεταγενέστερη έκδοση του 

ιδίου: Appendix Vergiliana. Testo, traduzione e note critiche a cura di Armando SALVA

TORE, Voi. II: Culex - Dime [Lydia] - Copa - Moretum, [Collana di Studi Latini 7] Napoli 

1964, όπου (σ. 43, ύποσ. 58) αναφέρεται: «Il verso 330 è tramandato monco dai codici; 
non è certo quale parola sia caduta, dopo Laestrygone; natos è supplemento devuto al Sillig 
(cf. Γ app. er.); degna di considerazione la lettura proposta dal Walter atrox Laestrygone 

nomen, seguendo la quale cambia totalmente il senso della seconda parte del verso». 

27. Culex: Carmen Vergilio ascrìptum recensuit et enarravit Fridericus LEO. Acceda Copa 
elegia, Berlin 1891, σσ. 98-100. 

28. Remo GiOMiNi, οπ. π., (ύποσ. 7). 

29. Albertus FORBIGER, οπ. π. (ύποσ. 16). 

30. P. Virgilii Maronis Opera. Oeuvres de Virgile. Texte latin, publié d' après les travaux les 
plus récents de la philologie, avec un commentaire critique et explicatif, une 
introduction et une notice par E. BENOIST, Vol. III: Enéide Livres VII-XII, Petits 
poèmes attribués à Virgile, Paris 1872 (18823). 

31 . P. Vergili Maronis Opera apparatu critico in artius contracto iterum recensuit Otto 
RIBBECK, Vol. IV: Appendix Vergiliana, Lipsiae 1895, ανατ. Hildesheim 1966. "Οπως 

μάλιστα αναφέρει ο ίδιος στα προλεγόμενα της 1ης έκδοσης του, οπ. π. (ύποσ. 

20), σ. 40, ή επιλογή του στον στίχο 330 οφείλεται στην εμπιστοσύνη του στον 

κώδικα Vossianus Lat. Oct. 81. Ή ίδια επιλογή γίνεται και στην έκδοση τοϋΡ. Vergili 

Maronis Opera cum Appendice in usum scholarum iterum recognovit Otto RiBBECK. 

Praemisit de vita et scriptis poetae narrationem, Lipsiae 1903, επίσης του οϊκου Teubner. 
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σειρά Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 
αργότερα ó Aemilius BAEHRENS32 (επίσης για τον οίκο Teubner) 
και ó Henry Rushton FAIRCLOUGH33 στην σειρά The Loeb Classical 
Library, μορφή την ο π ο ί α ε π ι δ ο κ ι μ ά ζ ε ι κ α ι ο Ioannes 
SCHRADER 3 4 . Ό Fridericus VOLLMER 3 5, επιμελούμενος νεώτερης 
έκδοσης του οϊκου Teubner, προσθέτει στον έκτο π ό δ α την λέξη 
litus εκδίδοντας Laestrygone <litus>, προσθήκη π ο ύ υιοθετείται και 
α π ό τον Guido ΡΕΤΤΕ 3 6, ενώ ο Robinson ELLIS 3 7 στην σειρά 
Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis (OCT) δεν διατηρεί τήν 
στίξη στην λήξη τοϋ στίχου 329, επιλέγει τον τύπο Laestrygone και 
συμπληρώνει τον στίχο με τήν λέξη limen, αιτ ιολογώντας τήν 
απόφαση του στο κριτ ικό υπόμνημα με τήν φράση quod atrox 
Laestrygonis praesentia fuerit. Ό W. HERTZBERG προτείνει για 
τό χ ω ρ ί ο τήν μορφή Laestrygonis antrum, ô J. S. PHILLIMORE40 

πιθανολογεί atrox Laestrygona monstrum, ó Rudolf HELM επιχειρεί 
να θεραπεύση τό νοσούν χωρίο μέ τήν πρόταση Laestrygon<ium 

32. Aemilius BAEHRENS, ÖJI. π., (ύποσ. 11). 

33. Virgil, with an English translation by Henry Rushton FAIRCLOUGH, in two volumes, 

Vol. II: Aeneid VII-XII, The Minor Poems, London / Cambridge, Massachusetts 1934 , 

ανατ. 1969. Ό μ ο ί ω ς και στον δεύτερο τόμο της πρόσφατης, αναθεωρημένης 

έκδοσης της Loeb γ ια τον Βιργίλιο: Virgil; Aeneid VII-XII, Appendix Vergiliana, with 

an English translation by H. Rushton FAIRCLOUGH, revised by G. P. G O O L D , 

Cambridge, Massachusetts / London 2000 

34. Ioannes SCHRADER, Liber emendationum, Leovardiae 1776, o. 28. 

35. Fridericus VOLLMER, οπ. π. (ύποσ. 8). Τό έργο αυτό εξακολουθεί και σήμερα 

να παραμένη θεμελιώδες· πβ. Ε. COURTNEY, 'The Textual Transmission of the 

Appendix Vergiliana', Β ICS 15 (1968) 133. 

36. 'Appendix Vergiliana. Testo e traduzione di Guido ΡΕΤΤΕ', εις Francesco DELLA 

C O R T E (dir.), Enciclopedia Virgiliana, Voi. V**: Virgilio, Opere, Fontes, Indici, Roma 

1991, σο. 369-426. Στην έκδοση αύτη, σ. 399, ό στίχος έχει τήν μορφή iam 

Ciconas iamque horret atrox Laestrigone <litus>; και μεταφράζεται «già i Ciconi 

paventa, già <il lido> atroce per Lestrigoni». 

37. Robinson ELLIS, ο π . π., (ύποσ. 9). 

38. Πβ. επίσης Robinson ELLIS, 'The Corsini ms. of the Culex', CR 6 (1892) 204, ύποσ. 

6: Read atrox Laestrygone Urnen, 'threshold the Laestrygon made cruel.' 

39. Die Gedichte des P. Virgilius Maro, εις Versmass der Urschrift übersetzt, Vol. II: Kleinere 

Gedichte welche dem Virgil zugeschrieben werden, übersetzt und erläutert von W. 

HERTZBERG, Stuttgart 1856. 

40. J. S. PHILLIMORE, ο π . π. (ύποσ. 4), σ. 435. 

4 1 . Rudolf HELM, 'Beiträge zum Culex', Hermes 81 (1953) 71. 
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ius>, την όποια αποδέχεται και ή Magdalena SCHMIDT 4 2, ô W. R. 
HARDIE43 εικάζει Laestrygonas agmen και ô Fritz WALTER44 

Laestrygone <nomen>. 
Ή μορφή τοϋ στίχου Pamoicon asiamque h. L. atrox ή atros, π ο ύ 

άπαντα σέ παλαιότερες εκδόσεις τοϋ κειμένου, είναι εμφανές ότι 
έχει ύποστή corruptiones, παρουσιάζει δέ τέτοιες προφανείς και 
ανυπέρβλητες αδυναμίες, π ο ύ ορθώς εγκαταλείφθηκε σύντομα από 
τους μεταγενέστερους εκδότες. Δυσχέρειες παρουσιάζει και ή μορφή 
iam Ciconas, iam iamque horret Laestrygonas atros ή atrox ή acres, π ο ύ 
επίσης δεν βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση στις εκδόσεις των τελευ
ταίων αιώνων. Τό κυριώτερο πρόβλημα είναι εδώ ή χρήση τοϋ iam 
iamque,45 πού α φ ' ενός δεν διαθέτει παλαιογραφική στήριξη και α φ ' 
ετέρου είναι ύφολογικώς και σημασιολογικώς ακατάλληλο, άφοϋ 
αλλοιώνει τόσο τον τ ό ν ο 4 6 οσο και το π ν ε ύ μ α 4 7 τοϋ κειμένου, στο 

42. Vergil: Die Mücke. Lateinisch und deutsch von Magdalena SCHMIDT, [Schriften und Quellen 
der alten Welt 4] Berlin 1959. 

43. W. R. HARDIE, 'The Culex', CQ 14 (1920) 34, ύποσ. 1. 

44. Fritz WALTER, 'Zu lateinischen Dichtern', WS 45 (1926-1927) 242. 

45. Πβ. Chr. Gotti. HEYNE, ο π . π. (ύποσ. 13), σ. 61· Iulius SILLIG, ο π . π. (ύποσ. 13), 

σ. 102· Albertus FoRBiGER, ο π . π. (ύποσ. 16), σ. 652. 

46. Για αντίστοιχο με αυτό τοϋ στίχου 330 υφολογικό σχήμα στον Culex πβ. 48-

50: iam silvis dumisque vagae, iam vallibus abdunt / corpora, iamque omni céleres e 
parte vagantes / tondebant tenero viridantia gramina morsu- 254-257: at discordantes 
Cadmeo semine fratres / iam truculenta ferunt infestaque lumina corpus / alter in 
alterius, iamque aversatus uterque, / impia germani manat quod sanguine dextra· 349-
352: iam maris unda / sideribus certat consurgere, iamque superne / corripere et soles 
et sidera cuneta minatur / ac ruere in terras caeli fragor, ενώ αξίζει να σημειωθή οτι 

πουθενά στο επύλλιο δέν ά π α ν τ α ó τ ύ π ο ς iam iamque. 

47. Ή ενισχυμένη έπιρρηματική έκφραση iam iamque συνήθως χρησιμοποιείται για 

να δηλωθή οτι μία πράξη είναι σχεδόν ταυτόχρονη μιας άλλης, πβ. π.χ. 

CATULL. 63. 73: iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet- CIC. Att. 7. 20. 1: at 

ilium ruere nuntiant et iam iamque adesse- ID. ib. 12. 5c. 1: cum Romae essem et te 

iam iamque visurum me putarem cottidie, tarnen horae quibus exspectabam longae 

videbantur CAES. B. C. 1. 14. 1: Caesar enim adventare iam iamque et adesse eius 

équités falso nuntiabantur VERG. Aen. 12. 753-754: at vividus Umber / haeret hians, 
iam iamque tenet και βλ. Charlton T. LEWIS - Charles SHORT, A Latin Dictionary, 

Oxford 1879, ανατ. 1995, s.v. jam-jamque· P. G. W. GLARE, Oxford Latin Dictionary, 

Oxford 1982, α ν α τ . 1997, s.v. iam, 5. Α σ φ α λ ώ ς κάτι τέτοιο δέν μπορεί νά ίσχύση 

για την περίπτωση τών Κικόνων και τών Λαιστρυγόνων, άφοϋ, ώς γνωστόν, 

μεταξύ τών δύο περιπετειών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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όποιο ταιριάζει μόνο το επίρρημα iamque. Προβληματική θα πρέπει 
να θεωρηθή και ή γραφή lestrigones et iam τον κώδικα Mediolanensis 
O 74 sup., πού ανήκει στους codices deteriores et recentiores, ή οποία 
οδηγεί σε ενα ιδιαίτερα εκτενές σχήμα επαναλήψεως και πρέπει πιθα-
νώτατα να άποδοθή σε επιρροή από τό προηγουμένως διαρκώς 
επαναλαμβανόμενο iam. 

Ή πρόταση για θεραπεία του χωρίου με τήν μορφή Laestrygon 
<ium ius> παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και θεωρούμε οτι 
δίκαια απουσιάζει σε νεώτερες εκδόσεις ακόμη καί από τό κριτικό 
υπόμνημα. Είναι μάλλον απίθανο ο ποιητής νά επέλεξε τήν έκφρα
ση Laestrygonium ius, γιά νά άναφερθή σε ενα λαό, πού σε ολόκλη
ρη τήν μυθολογική παράδοση παρουσιάζεται άθέμιστος48. 'Από 
παλαιογραφική άποψη ή υπόθεση Laestrygonium ius είναι περισσό
τερο απομακρυσμένη άπό τήν χειρόγραφη παράδοση καί λιγώτερο 
ασφαλής. Άλλα καί μετρικώς μία τέτοια μορφή κάθε άλλο παρά 
αναμενόμενη θά μπορούσε νά χαρακτηρισθή, αφού στον δακτυλικό 
έξάμετρο λήξη στίχου σε μονοσύλλαβη λέξη αποφεύγεται 
επιμελώς. Οι εξαιρέσεις είναι πολύ σπάνιες καί μεταξύ αυτών 

48. Πβ. π.χ. ΕΥΣΤΑΘ. κ 104: Ό τ ι δέ καί άγριώτεροι Κυκλώπων οί Λαιστρυγόνες, 
εστί ένταϋθα εκ των τοϋ ποιητοϋ συναγαγείν. βασιλεύονται μεν γάρ, άλλ' ου 
θεμιστεύονται, ούτε κοινώς κατά τους ημετέρους ανθρώπους, άνθρωποφαγοϋσι 
γάρ· ούτε μην ιδία κατά τους Κύκλωπας, ου γαρ ίστόρησεν ώς εκεί, ούτω καί 
επί τούτων ô ποιητής, ώς έκαστος θεμιστεύει παίδων ήδέ γυναικών. 

49. Βλ. π.χ. 'Αναστασίου Χ. ΜΈΓΑ, Λατινική μετρική, [Λατινική-Έλληνική 
Βιβλιοθήκη, 1γ] Θεσσαλονίκη 19933, σ. 121. Σε ολόκληρη τήν σε δακτυλικό 
έξάμετρο λατινική ποίηση ó τύπος ius άπαντα σε λήξη στίχου μόνο επτά φορές, 
ελάχιστος αριθμός, αν αναλογισθούμε τήν συχνότητα της λέξης, καί μάλιστα 
μόνο μία φορά στον επικό έξάμετρο καί συγκεκριμένα Anonymi Epici et Lyrici, 
Carmina Marciana et similia, εις Fragmenta Poetarum Latinorum epicorum et lyricorum 
praeter Ennium et Lucilium post Aemilium Baehrens edidit Willy MOREL, [Bibliotheca 
scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana] Lipsiae 1927, ανατ. Stutgardiae 
1963, fragm. 2 v. 5: praesit qui summum populo plebeique dabit ius. Πρόκειται 
ασφαλώς γιά ενα στίχο πού θεωρούμε οτι θά τον απέφευγε οποιοσδήποτε 
επικός ποιητής μέ λογοτεχνικές αξιώσεις καί αξίζει νά σημειωθή οτι στην πρό
σφατη έκδοση του Cn. Marcius Vates άπό τον οίκο Teubner στά Fragmenta 
Poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium post W. Morel 
novis curis adhibitis edidit Carolus BUECHNER. Editionem tertiam auctam curavit 
Jürgen BLÄNSDORF, Stutgardiae et Lipsiae 1995, τό κείμενο εμφανίζεται σε 
πεζό λόγο εξ αιτίας της αδυναμίας αποκατάστασης τών στίχων, όπως αναφέ
ρεται στην σ. 16. Στην τελευταία αυτή έκδοση τό συγκεκριμένο χωρίο έχει 
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ιδιαίτερη προτίμηση έχει ο συνδυασμός μέ δύο μονοσύλλαβες 
λέξεις, ο δέ συνδυασμός πεντασύλλαβης και μονοσύλλαβης, όπως 
εδώ, είναι σπανιώτατος και στον Culex εντελώς ανύπαρκτος.50 

Στις υπόλοιπες από τις προταθείσες εικασίες είναι εμφανής ή 
προσπάθεια να συμπληρωθή ο στίχος μέ μία από τίς συνήθεις στον 
έκτο μετρικό πόδα δισύλλαβες λέξεις, χωρίς όμως, κατά τή γνώμη 
μας, κάποια από αυτές να εμφανίζεται ικανοποιητική. Είδικώτερα, 
καθόλου ελκυστική δέν είναι ή μορφή Laestrygonis antrum, αφού 
πουθενά δέν υπάρχει αναφορά σέ σπήλαιο τών Λαιστρυγόνων και 
πιθανώς ή πρόταση προήλθε από σύγχυση μέ το άντρο τον 
Κύκλωπα Πολύφημου. Όμοίως, δύσκολα μπορεί να υίοθετηθή και 
ή εικασία Laestrygone limen, καθώς κατά τήν ομηρική παράδοση ο 
'Οδυσσεύς δέν προχώρησε στην ενδοχώρα και στις κατοικίες τών 
Λαιστρυγόνων, αλλά παρέμεινε στο λιμάνι51 και ή λέξη θά 

τήν μορφή qui ius populo plebeique dabit summum. Τις υπόλοιπες εξ ι φορές ο 
τύπος ius απαντά στον έξάμετρο της σατιρικής ποίησης (HOR. Sat. 1. 3. 81· ID. 
ib. 1. 7. 20· ID. ib. 2. 3. 217· IUV. 10. 87ID. 14. 101· ID. 16. 51), όπου οι κανόνες δέν 
ισχύουν μέ τήν ϊδια αυστηρότητα, άφοΰ ή σάτιρα χρησιμοποιεί άφθονώτερα τα 
στοιχεία τού καθημερινού λόγου- βλ. 'Αναστασίου Χ. ΜΈΓΑ, οπ. π., σ. 128. 

50. Στον Culex λήξη στίχου σέ μονοσύλλαβη λέξη άπαντα μόνο στους στίχους 107, 
170, 202, 223, 252, 264, 269, 287. Στον στίχο 264 (morata est) ή εξαίρεση είναι 
φαινομενική, άφοΰ αίρεται μέ τήν έκθλιψη, ένώ στους τέσσερις άπό τους 
υπόλοιπους στίχους (170, 223, 269, 287) έχομε τον συνήθη συνδυασμό δύο 
μονοσυλλάβων. Για τις μονοσύλλαβες λέξεις στην λήξη τού έξαμέτρου στον 
Culex βλ. εκτενέστερα Charles PLÉSENT, Le Culex: Etude sur Γ Alexandrinisme latin, 
Paris 1910, σ. 467-468. 

51. Στην Όδύσσεια αναφέρεται ότι ó 'Οδυσσεύς έστειλε τρεις συντρόφους του, για 
να πληροφορηθούν για τους κατοίκους τής περιοχής, ένώ ó ίδιος έμεινε πίσω-

βλ. ΟΜ. κ 95-102: αύτάρ έγών οΐς σχέθον εξω νήα μέλαιναν, / αυτού έπ' 
έσχατιή, πέτρης εκ πείσματα δήσας. / έστην δέ σκοπιήν ές παιπαλόεσσαν άνελ-
θών / ένθα μέν ούτε βοών ούτ' ανδρών φαίνετο έργα, / καπνό ν δ' οίον όρώμεν 
από χθονός άΐσσοντα. / δή τότ' έγών έτάρους προΐην πεύθεσθαι ίόντας, / οι 
τίνες άνέρες εΐεν έπί χθονί σιτον έδοντες, / άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ' 
αμ' όπάσσας. Ωστόσο, στην εκδοχή πού μας δίδει ô Όβίδιος, μεταξύ τών 
τριών απεσταλμένων είναι και ό 'Οδυσσεύς· βλ. OV. Met. 14. 233-242: 'inde Lami 
veterem Laestrygonis' 'inquit in urbem / venimus: Antiphates terra regnabat in illa. / 
missus ad hunc ego sum, numero comitante duorum, / vixque fuga quaesita salus 
comitique mihique, / tertius e nobis Laestrygonis inpia tinxit / ora cruore suo. 
fugientibus instai et agmen / concitai Antiphates; coeunt et saxa trabesque / coniciunt 
merguntque viros merguntque carinas. / una tarnen, quae nos ipsumque vehebat 
Ulixem, / effugit. 
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μπορούσε να σχετισθή μόνο μέ την ομηρική ονομασία της πόλης 
Τηλέπυλος.52 Λιγώτερα προβλήματα δημιουργεί ο τύπος litus, άλλα 
και πάλι δύσκολα μπορεί να υίοθετηθή, καθώς κατά τήν ομηρική 
περιγραφή, άπό τήν οποία λογικά δεν πρέπει να αφίσταται ό ποι
ητής του Culex, oí ακτές οχι μόνο δέν παρουσιάζονται φρικτές, 
αλλά αντίθετα ασφαλείς53. Τα επιχειρήματα υπέρ της διόρθωσης 
Laestrygone nomen είναι περισσότερο αδύναμα, καθώς αυτό πού 
φοβίζει τον 'Οδυσσέα δέν είναι το όνομα των Λαιστρυγόνων, και 
μάλιστα του γεννήτορα τους, πού δέν έχει καμμία ανάμειξη στην 
συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά οι επιθετικές ενέργειες του άγριου 
λαού. Έπί πλέον, στην περίπτωση αυτή ο ήρωας θα παρουσιαζόταν 
ιδιαίτερα ψοφοδεής, διότι θα τρόμαζε απλώς καί μόνο στο άκου
σμα ενός ονόματος. Στά επιχειρήματα εναντίον των τριών τελευ
ταίων απόψεων θά πρέπει ακόμη νά προστεθή καί ή σπανιότητα 
της αφαιρετικής Laestrygone σέ μία τέτοια χρήση.55 Έπί πλέον, καί 
στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις προκαλείται άνισομέρεια καί 
ανισορροπία στά δύο αντικείμενα του horret, καί γενικώτερα στο 
υφολογικό αποτέλεσμα του στίχου, άφοϋ ή μία λέξη (Ciconas) αντι
στοιχεί σέ τρεις (atrox Laestrygonis antrum, atrox Laestrygone limen, 
atrox Laestrygone litus ή atrox Laestrygone nomen), παρατηρείται 

52. Βλ. OM. κ 81-82: έβδομάτη δ' ίκόμεσθα Λάμου αίπύ πτολίεθρον, Ι Τηλέπυλον 
Λαιστρυγονίην. 

53. Βλ. ΟΜ. κ 87-94: ενθ' έπεί ες λιμένα κλυτον ήλθομεν, όν πέρι πέτρη Ι ήλίβα-
τος τετύχηκε διαμπερές άμφοτέρωθεν, Ι άκταί δέ προβλήτες έναντίαι 
άλλήλησιν εν στόματι προύχουσιν, αραιή δ' είσοδος έστιν, Ι ενθ' οι γ' εϊσω 
πάντες έχον νέας άμφιελίσσας. Ι αϊ μέν άρ' έντοσθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο 
Ι πλησίαι· ου μέν γάρ ποτ' άέξετο κύμα γ' εν αύτώ, Ι οΰτε μέγ' οΰτ' ολίγον, 
λευκή δ' ήν άμφί γαλήνη. 

54. Ό Fritz WALTER, όπ. π., (ύποσ. 44), σ. 242, πού εισηγείται τήν πρόταση 
Laestrygone <nomen>, απλώς καί μόνο παραβάλλει τις φράσεις OV.Her. 13. 
53-54: Ilion et Tenedos Simoisque et Xanthus et Ide / nomina sunt ipso paene timenda 
sono- SIL. 7. 109-110: profugus nunc errat uterque / nomina nostra tremens- CIC. Phil. 
3. 11: nomen Caesaris ... pertimuit. 

55. Στην περίπτωση πού ô τύπος Laestrygone έκληφθή ώς ουδέτερο τριτόκλιτου 
επιθέτου, όπως τον θεωρεί καί ό Rudolf HELM, οπ. π. (ύποσ. 41), σ. 71, οι 
εικασίες αποδυναμώνονται εντελώς, διότι ό τύπος αυτός είναι αμάρτυρος 
στην λατινική γλώσσα καί άπό τό ουσιαστικό Laestrygon, -onis παράγεται 
μόνο τό δευτερόκλιτο επίθετο Laestrygonius, -a, -um καί όχι κάποιο τριτό-
κλιτο επίθετο. 
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αδικαιολόγητη αλλαγή αριθμού από πληθυντικό σε ενικό και συν
δέονται παρατακτικά ένας λαός και κάτι άψυχο. 

Ή άνισομέρεια αύτη διατηρείται, αν και σε μικρότερο βαθμό, και 
στην περίπτωση της εικασίας atrox Laestrygonas agmen, στην οποία 
υποστηρίζεται ή συντακτική δομή της παράθεσης, πού όμως είναι 
αρκετά σπάνια με τήν συγκεκριμένη διάταξη των λέξεων, ενώ και 
στά παραδείγματα πού επικαλείται ό W. R. HARDIE γιά τήν στή
ριξη της θέσεως του 5 6 δεν υπάρχει κάποιο με τήν λέξη agmen, ώστε 
ή άποψη αυτή να παρουσιασθή πειστικώτερη57. Στά προβλήματα 
πού παρουσιάζει ή συγκεκριμένη πρόταση θά πρέπει νά προστεθή 

58 

και ή συνήθης σύνταξη του agmen μέ γενική του περιεχομένου , 
κάτι πού σαφώς εξασθενεί τήν εκδοχή της παράθεσης, μολονότι εδώ 
βέβαια μία γενική θά προσέκρουε σε μετρικούς λόγους. 

Παρόμοια συντακτική δομή θεωρεί πιθανή και ó J. S. PHILLI-
MORE στην πρόταση του γιά θεραπεία του χωρίου μέ τήν μορφή 
atrox Laestrygona monstrum, υποψιάζεται δε οτι ή λέξη monstrum 

56. Ό W. R. HARDIE, οπ. π., (ύποσ. 43), σ. 34, ύποσ. 1, υποστηρίζοντας τήν εικασία 

atrox Laestrygonas agmen θεωρεί οτι οι λέξεις τίθενται ό π ω ς στην φράση clarum 

Tyndaridae sidus και συνεχίζει λέγοντας οτι στον Culex το ουδέτερο decus τίθε

ται ώς παράθεση σε όνομα προσώπου περισσότερες ά π ό μία φορές επικαλού

μενος τους στίχους 18, 265 και 360. 

57. Στα λειψά επιχειρήματα του γιά τήν επιλογή της λέξης agmen στην λήξη τού 

στίχου 330 ô W. R. HARDIE θά μπορούσε νά έπικαλεσθή και τήν επιλογή τοϋ 

τύπου αυτού στην ί δ ι α μάλιστα μετρική θέση και ά π ό τον Ό β ί δ ι ο (OV. Met. 

14. 238-239: fugientibus instai et agmen / concitai Antiphates), στίχοι π ο ύ επίσης 

αναφέρονται στην περιπέτεια τοϋ 'Οδυσσέα στην χώρα των Λαιστρυγόνων. 

58. Πβ. π.χ. VERG. Geor. 1. 322: saepe etiam immensum cáelo venit agmen aquarunr ID. 
ib. 1. 381-382: et e pastu decedens agmine magno / corvorum increpuit densis exercitus 
alis- lO.Aen. 4. 469: Eumenidum veluti démens videt agmina Pentheus- LIV. 2. 40. 3: ubi 
ad castra ventum est nuntiatumque Coriolano est adesse ingens mulierum agmen- TAC. 
Hist. 3. 55: tandem n'agitante exercitu, qui Mevaniam insederai, magno senatorum 
agmine, quorum multos ambitione, pluris formidine trahebat, in castra venit, incertus 
animi et infidis consiliis obnoxius· PLIN. Ep. 3. 9. 11: Nam nos quoque tarn numerosum 
agmen reorum ita demum videbamus posse superari, si per singulos carperetur. 

59. J. S. PHILLIMORE, οπ . π., (ύποσ. 4), σ. 435. Ό λ ό κ λ η ρ ο τό άρθρο τοΰ PHILLIMORE 

κατά κύριο λόγο συνίσταται σε ενα πλήθος υποθέσεων γιά τήν αποκατάσταση 

προβληματικών χωρίων τού Culex. Γιά τίς υποθέσεις αυτές ιδιαίτερα αποκαλυ

πτική είναι ή παρατήρηση τού Robinson ELLIS, 'The Text of the Culex', Hermathena 

37 (1911) 242, ο οποίος χαρακτηρίζει «many of them suggestive, others more than 

adventurous», εκδηλώνει ωστόσο τον θαυμασμό του γ ιά τήν ευκολία μέ τήν 
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είναι αύτη πού ευθύνεται για τον τύπο Molossis (molosis codd.) στον 
επόμενο στίχο, οπού ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο μόνο τον τύπο 
marinis. Στην εικασία αύτη ή παρουσία τού ενικού αριθμού δικαιο
λογείται μόνο από μετρικούς λόγους και δεν θεωρούμε οτι μπορεί 
να άποτελη ποιητική επιλογή. Επίσης είναι απίθανο να επιλέγεται 
από τον ποιητή ο χαρακτηρισμός monstrum για τους Λαιστρυγόνες, 
όταν στους αμέσως επόμενους στίχους γίνεται λόγος για τήν 
Σκύλλα, τον Κύκλωπα και τήν Χάρυβδη. 

Περιορισμένες πιθανότητες αποδοχής έχει και ή προτεινόμενη 
εικασία Laestrygone natos, στην οποία, εν τούτοις, δικαιολογείται 
επαρκώς ó βεβαιωμένος από τήν χειρόγραφη παράδοση τύπος 
Laestrygone και με τήν οποία αποδίδεται περιφραστικά ο λαός πού 
φοβίζει τον 'Οδυσσέα. Τό πρόβλημα, όμως, συνίσταται εδώ κυρίως στην 
σκοπιμότητα μιας τέτοιας περίφρασης, καθώς θεωρούμε οτι αυτή οχι 
μόνο δεν προσθέτει τίποτε στο ποιητικό μήνυμα, αλλά, αντίθετα, τό 
εξασθενεί, αφού τονίζει άνευ λόγου τήν καταγωγή τών Λαιστρυγόνων 
και οχι τήν ίδια τήν παρουσία τους, τήν οποία ο ποιητής κάλλιστα θά 
μπορούσε νά δήλωση με τον μετρικώς κατάλληλο τύπο Laestrygonas. 

Ή εικασία Laestrygonis urbem έχει μεν τήν στήριξη ενός παράλ
ληλου χωρίου από τον Όβίδιο , δεν φαίνεται όμως ιδιαίτερα 
ικανοποιητική, αφού εμφανίζει ως αιτία τού φόβου μία πόλη και 
οχι τον λαό της, ή δε παρατακτική σύνδεση με τήν λέξη Ciconas 
θεωρούμε οτι δυσχεραίνει μία τέτοια ποιητική επιλογή. Έξ άλλου 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος πού αντιμετώπισε ο 'Οδυσσεύς δεν ήταν 
στην πόλη τών Λαιστρυγόνων, άλλα στην θάλασσα, όπου κινδύ
νευσε άπό τις πελώριες πέτρες πού εκτοξεύονταν εναντίον του. 

Με τήν παραπάνω πρόταση, όπως και με τή Laestrygone natos, 
τό επίθετο atrox παύει νά αναφέρεται στο αϊτιο τού φόβου καί 
χαρακτηρίζει τον ήρωα. Παρουσιάζεται όμως νά προσδιορίζη μία 
εννοούμενη λέξη και ή πιθανότητα αυτή, μολονότι δέν μπορεί νά 
άποκλεισθή, θεωρούμε οτι δέν συντελεί με τον καλύτερο τρόπο στην 

οποία γίνονται · πβ. επίσης Ε. COURTNEY, «Notes on the Appendix Vergiliana», 

Phoenix 21 (1967) 44, οπού αναφέρεται: «I should like to remark that, while most 

of Phillimore's paper is sheer delirium, a few details are not and have been 

undeservedly neglected». 

60. Βλ. OV. Met. 14. 233-234: 'inde Lami veterem Laestrygonis' inquit 'in urbem / 

venimus: Antiphates terra regnabat in ilia. 
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αρμονία και πληρότητα του στίχου, στοιχεία για τα οποία ó ποι
ητής τοϋ Culex συχνά φαίνεται να επιδεικνύη ενδιαφέρον 2. Κρίνομε, 
ωστόσο, οτι ή αναγνώριση της ανάγκης σύνδεσης τοϋ atrox με το 
υποκείμενο και οχι μέ το αντικείμενο τοϋ ρήματος horret κινείται 
στην ορθή κατεύθυνση. 

Ή σύνδεση τοϋ επιθέτου atrox μέ τους Λαιστρυγόνες ενισχύει τήν 
έννοια της αγριότητας και φρίκης τοϋ λαοϋ αύτοϋ, ή οποία είναι 
σέ όλους γνωστή, έχει ήδη ύποδηλωθή μέ τον ρηματικό τύπο horret 
και δέν χρήζει επιτάσεως, ένώ ή απόδοση του στον Όδυσσέα6 3 δημι
ουργεί μία αξιοσημείωτη αντίθεση μεταξύ τοϋ φόβου πού προκαλεί 
ο ήρωας και τοϋ φόβου πού ο ίδιος αισθάνεται από τους εχθρικούς 

61. Το ζήτημα της ισορροπίας και αρμονίας τοϋ στίχου είναι ένα θέμα πού θα πρέ
πει να τύχη ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο της δομής ολόκληρου τοϋ αναφε
ρομένου στον Όδυσσέα χωρίου, το όποιο αποτελείται από επτά στίχους (327-
333). Ό πρώτος άπό αυτούς εμφανίζεται εισαγωγικός, παρουσιάζοντας τό πρό
σωπο τοϋ ομηρικού ήρωα, ένώ οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να χωρισθούν σέ 
δύο ενότητες των τριών στίχων ή κάθε μία, κάτι πού παραπέμπει στην διαπι
στωμένη συνήθεια τοϋ ποιητή να χρησιμοποιή περιόδους τριών στίχων, συνήθεια 
για τήν οποία πβ. David Ο. Ross, Jr., 'The Culex and Moretum as post-Augustan 
Literary Parodies', HSPh 79 (1975) 247, ύποσ. 32. Δύο σχήματα επαναλήψεως, τοϋ 
iam στην πρώτη και τοΰ ilium στή δεύτερη, ενισχύουν καθοριστικά τήν εσωτερική 
συνοχή της κάθε ενότητας και επιτρέπουν τήν αυστηρή οριοθέτηση της. Έπί 
πλέον, παρατηρούμε οτι στην πρώτη ενότητα αναφέρονται μόνο μυθολογικά πρό
σωπα πού συγκρούσθηκαν μέ τον Όδυσσέα, τέσσερα τον αριθμό (Ρήσος, Δόλων, 
Κίκονες και Λαιστρυγόνες, δηλαδή δύο άτομα συνδεδεμένα παρατακτικά και δύο 
λαοί επίσης σέ παρατακτική σύνδεση), ένώ στην δεύτερη περιλαμβάνονται 
αποκλειστικά υπερφυσικά μυθολογικά στοιχεία, επίσης τέσσερα τον αριθμό 
(Σκύλλα, Κύκλωπας, Χάρυβδη και Τάρταρα). Στην ενίσχυση τοΰ υφολογικού 
αυτού τόνου θά μπορούσε νά συντέλεση και ο στίχος 330, άπό τήν στιγμή πού 
τα ονόματα και τών δύο λαών, παρατακτικά συνδεδεμένα, αναφέρονται μονολε
κτικά καί σέ πληθυντικό αριθμό και τό επίθετο atrox προσδιορίζει μία λέξη πού 
αντικαθιστά τό όνομα τοΰ Όδυσσέα καί λειτουργεί ώς υποκείμενο τοΰ horret. 

62. 'Αποδεικτικά ενός αντίστοιχου ενδιαφέροντος είναι τά σχόλια τοΰ Duncan F. 
KENNEDY, 'Gallus and the Culex', CQ n.s. 32 (1982) 382, όπου επισημαίνεται ή 
αριθμητική ισορροπία της ενότητας τών στίχων 58-97, θέμα στο οποίο έχει ήδη 
άναφερθή καί ο Ο. SKUTSCH, 'Culex 59', HSCh 72 (1967) 309-310. 

63. Δέν θά πρέπει νά θεωρηθή οτι ή σύνδεση τοΰ atrox μέ τον Όδυσσέα παρου
σιάζει τον ήρωα έντονα αποκρουστικό, προσδίδοντας του χαρακτηριστικά πού 
αλλοιώνουν τήν συνήθη εικόνα του στην λογοτεχνία, άφοΰ τό επίθετο δέν είναι 
πάντα αρνητικώς φορτισμένο, πβ. π.χ. HÖR. C. 2. 1. 21-24: audire magnos iam 
videor duces / non indecoro pulvere sórdidos / et cuneta terrarum subaeta / praeter 
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λαούς των Κικόνων και των Λαιστρυγόνων. Την αποψή μας οτι μία 
τέτοια σημασιολογική δήλωση και ενα αντίστοιχο υφολογικό αποτέ
λεσμα είναι στις προθέσεις τοϋ ποιητή θεωρούμε οτι ενδυναμώνει 
καί ή ευδιάκριτη αντίθεση laetatur ovans rursusque tremescit στον 
ακριβώς προηγούμενο στίχο, όπου ο 'Οδυσσεύς παρουσιάζεται 
άλλοτε νά θριαμβεύη καί άλλοτε νά τρέμη άπό φόβο. 

"Ετσι οδηγούμεθα στο νά σκεφθούμε οτι το πνεύμα τοϋ κειμένου 
απαιτεί στην λήξη του στίχου μία λέξη πού νά αντικαθιστά τό 
όνομα τοϋ 'Οδυσσέως. Έξ άλλου τό επίθετο atrox συχνά προσδιο
ρίζει πρόσωπα πού αποπνέουν φόβο καί ή χρήση αυτή άπαντα 
αρκετές φορές στην Λατινική λογοτεχνία, ιδίως στή σε δακτυλικό 
έξάμετρο ποίηση καί στην κλασική καί μετακλασική εποχή.6 4 Ή 

atrocem animum Catonis. Στόχος τοϋ ποιητή μέ τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό 

εΐναι πιθανώτατα ή υποδήλωση της ικανότητας τοϋ πολύτροπου ήρωα να προ-

καλή φόβο στους αντιπάλους του και να αγωνίζεται μέ πάθος γ ια τήν εκπλή

ρωση των στόχων του, ενδεικτική δε της τοποθέτησης τοϋ ποιητή έναντι τοϋ 

'Οδυσσέως εΐναι και ή φράση dolis Ithaci τοϋ στίχου 326. 'Επί πλέον είναι γνω

στός ό καθοριστικός ρόλος τοϋ βασιλιά τής 'Ιθάκης στην άλωση τής Τροίας, 

ενέργεια π ο ύ μέ τήν σειρά της οδήγησε εμμέσως στην τιμωρία τοϋ ελληνικού 

στρατεύματος στην θάλασσα, όπως αναφέρεται στην συνέχεια, βλ. π.χ. 337-342: 

reddidit, heu, Graiius poenas tibi, Troia, menti, / Hellespontiacis obiturus reddidit undis. 

/ ilia vices hominum testata est copia quondam, / ne quisquam propriae fortunae muñere 
dives / iret inevectus caelum super: omne propinquo / frangitur invidiae telo decus. 
Έ τ σ ι ή όλη δράση τοϋ ήρωα περιέχει στοιχεία πού μπορούν νά τον εμφανίσουν 

φοβερό καί συνεπώς ó χαρακτηρισμός του μέ τό επίθετο atrox θά πρέπει νά θεω-

ρηθή εύλογος. Για παρόμοια, έξ άλλου, διατύπωση, πού καθιστά πειστικώτερη 

τήν παρούσα σκέψη, πβ. OV. Met. 13. 62: sic pugnat, sic est metuendus Ulixes! 

64. Πβ. π.χ. HÖR. C. 1. 15. 27-28: ecce furit te reperire atrox / Tydides melior patre· 
VBKG.Aen. 1. 662: urit atrox Iuno et sub noctem cura recursat- ID. ib. 9. 420-421: saevit 
atrox Volcens nec teli conspicit usquam / auctorem nec quo se ardens immittere possit· 
Oris 539-540: ecce inimicus atrox magno stridore per auras / insequitur Nisus- LUC. 2. 
656-660: sed Caesar in omnia praeceps, / nil actum credens cum quid superesset 
agendum, / instat atrox et adhuc, quamvis possederli omnem / Italiani, extremo sedeat 
quod litore Magnus, / communem tarnen esse dolet· VAL. FL. 1. 700-701: saevit atrox 
Pelias inimicaque vertice ab alto / vela videt nec qua se ardens effundere possit· STAT. 
Theb. 8. 445: Iphin atrox Acamas, Argum ferus impulit Hypseus· ID. ib. 12. 622: venit 
atrox Alaeus et olentis arator Hymettr SIL. 2. 250: instat atrox terga increpitans 
fugientia victor· ID. 12. 749: ubi atrox Garamas saevusque tetenderit Hammon· 
QUINT. 11. 3. 73: ut sit Aerope in tragoedia tristis, atrox Medea, attonitus Aiax, 
truculentus Hercules· TAC. Ann. 4. 52: Agrippina semper atrox, tum et periculo 
propinquae accensa, pergit ad Tiberium ac forte sacrificantem patri repperit. 
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συγκεκριμένη υφολογική και ποιητική ανάγκη είναι αυτή πού πιθα-
νώτατα ώθησε στην προσθήκη τοϋ ipse στον κώδικα V, ή επιλογή 
όμως της οριστικής αντωνυμίας δεν είναι ϊσως ή καλύτερη δυνα-
τη . 

Το υποκείμενο τοϋ ρήματος είναι προφανές και δέν υπάρχει κίν
δυνος συγχύσεως μέ άλλο πρόσωπο, ώστε νά προσδιορισθή66 μέ τήν 
αντωνυμία ipse. Επίσης, μέ τήν ίδια αντωνυμία δέν υπάρχει λόγος 
να ένισχυθή ούτε ή διακρινόμενη αντίθεση μεταξύ των τύπων horret 
και atrox, πού γειτνιάζουν στο μέσο τοϋ στίχου, άφοϋ σέ μία τέτοια 
περίπτωση θά ήταν περισσότερο αναμενόμενη ή παρουσία ενός 
έναντιωματικοϋ συνδέσμου . Έ π ί πλέον καί ή ύπαρξη της αντω
νυμίας ilium στην αρχή τοϋ αμέσως επόμενου στίχου, αναφερόμενη 
μάλιστα στο ίδιο πρόσωπο, αδυνατίζει τήν πιθανότητα λήξης τοϋ 
στίχου 330 μέ τον τύπο ipse. 

Συνεπώς για τήν συμπλήρωση τοϋ στίχου θά ήταν προτιμότερο 
νά στραφούμε σέ μία άντονομασία. Έτσι μία ενδιαφέρουσα πρό
ταση θά ήταν ή διόρθωση της γραφής lestrigone ή lestrigones σέ 
Laestrygonas, όπως άλλωστε απαιτεί και ή ελληνική ορθογραφία της 

65. Το πιθανώτερο είναι ότι πρόκειται για interpolatio, όπως θεωρεί στο κριτικό 
υπόμνημα της έκδοσης του ο Armandus SALVATORE, οπ. π. (ύποσ. 25), σ. 113* πβ. 
επίσης Chr. Gotti. HEYNE, οπ. π. (ύποσ. 13), σ. 61· Iulius SILLIG, οπ. π. (ύποσ. 13), 
σ. 102, οπού ή λήξη τοϋ στίχου μέ τήν λέξη ipse θεωρείται οτι χωλαίνει. Γενικώτερα, 
για τό οτι ο κώδικας Κ είναι σέ μεγάλο βαθμό interpolatus βλ. και supra, ύποσ. 8. 

66. "Ηδη από τον εισαγωγικό στίχο 327, μέ τήν περίφραση proles Laertia, είναι σαφές 
ότι τό κεντρικό πρόσωπο στην συγκεκριμένη περιγραφή είναι ό 'Οδυσσεύς καί 
γι' αυτό σέ ολη τήν έκταση της ποιητικής αναφοράς σέ αυτόν ή παρουσία του 
δέν υπάρχει ανάγκη νά ένισχυθή μέ τήν οριστική αντωνυμία, ή δέ δεικτική ille, 
πού άπαντα κατ' επανάληψη στους στίχους 331-332, είναι αρκετή. 

67. Πβ. π.χ. OV. Α. Am. 2. 213-214: saepe etiam dominae, quamvis horrebis et ipse, / 
algenti manus est calfacienda sinu. 

68. "Οπως είναι γνωστό, στα λατινικά κείμενα βρίσκομε συνεχώς τήν γραφή e αντί 
ae· πβ. π.χ. Martin L. WEST, Κριτική τών κειμένων καί τεχνική των εκδόσεων, 
όπως εφαρμόζονται στους Έλληνες καί Λατίνους συγγραφείς, μτφρ. Γιώργος 
Μ. Παράσογλου, 'Αθήνα 1989, σ. 31. Σέ αντίστοιχους ηχητικούς λόγους θά 
πρέπει νά άποδοθή καί ή αντικατάσταση τοϋ y άπό τό i, ενώ ενδεικτικό επί 
τοϋ θέματος αύτοϋ είναι τό σχόλιο τοϋ Α. E. HOUSMAN, οπ. π. (ύποσ. 10), σ. 
10 (= J. DiGGLE & F. R. D. GOODYEAR, οπ. π. (ύποσ. 10), σ. 777), όπου οι δια
φορές μεταξύ τών ae και e, i καί y, ph καί f, ti καί ci αποκαλούνται «trifles». 
Σχετικώς τέλος μέ τήν αιτιατική -as θά πρέπει νά έπισημάνωμε οτι εκτός τών 
άλλων διαθέτει καί παλαιογραφική στήριξη (ς). 
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λέξης, και ή συμπλήρωση τοϋ στίχου με τον τύπο héros, πού θα 
απέδιδε στην περίπτωση αύτη την ιδιότητα τοϋ 'Οδυσσέα. Για τον χαρα
κτηρισμό αυτό τοϋ συγκεκριμένου προσώπου αξίζει να παραβάλωμε τις 
φράσεις OV. Met. 13. 124-125: donee Laertius héros / adstitif ID. Tr. 5. 5. 3: 
sic quondam festum Laertius egerit héros· STAT. Achill. 2. 30-31: sentit 
Laertius heros / maerentem et placidis adgressus flectere dictis. Οι συγκεκρι
μένες παραπομπές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αν συνυπο
λογίσουμε τόσο την υφολογική συγγένεια τοϋ Culex με τα έργα τοϋ 
Όβιδίου και τήν διαπιστωμένη σχέση μίμησης των δύο ποιητών,69 οσο 

69. Προφανή θεωρεί τη μίμηση τοϋ Ό β ι δ ί ο υ άπό τον συγγραφέα τοϋ Culex ο J. C. 

BRAMBLE, "Ελάσσονες μορφές', εις Ε. J. ΚΕΝΝΕΥ - W. V. CLAUSEN (edd.), Ιστορία 

της Λαηνίκης Λογοτεχνίας, μτφρ. Θ. Πίκουλα, Α. Σιδέρη-Τόλια, Α θ ή ν α 19992, 

σ. 631, ενώ παρόμοια θέση υποστηρίζουν μεταξύ άλλων και οι Alfred KLOTZ, 

'Zum Culex', Hermes 61 (1926), ιδ ίως σ. 41* Ernestus BiCKEL, 'Syllabus indiciorum, 

quibus pseudovergiliana et pseudoovidiana carmina definiantur. Symbolae ad Cirin, 

Culicem, Aetnam', RhM 93 (1950) ιδίως σσ. 302, 322· Eduard FRAENKEL, ο π . π . 

(ύποσ. 3), σ. 8· Wendell CLAUSEN, 'The Textual Tradition of the Culex', HSCh 68 

(1964) 129* Dieter GÜNTZSCHEL, Beiträge zum Datierung des Culex, [Orbis antiquus 27] 

Münster 1972, σσ. 57-120. Για τήν ά π ο ψ η οτι ó Culex ήταν γνωστός στον Ό β ί δ ι ο 

και οτι ο τελευταίος τον μιμήθηκε πβ. ενδεικτικώς Charles PLÉSENT, ο π . π . 

(ύποσ. 50), ιδίως σσ. 119-121 και C. J. FORDYCE, 'Octavius in the Culex', CPh 27 

(1932) 174, καθώς επίσης και τις σποραδικές αναφορές στο θέμα τοϋ Armando 

SALVATORE, 'Note sul testo del Culex, I. Imitatores', WS 70 (1957), 260-277, κυρίως σ. 

262, άρθρο το όποιο ανατυπώνεται πανομοιότυπο και στην έκδοση τοϋ ιδίου, 

οπ. π. (ύποσ. 26), σσ. 113-141. Για τήν υφολογική συγγένεια τοϋ Culex με τα 

έργα τοϋ Ό β ι δ ί ο υ και τήν ομοιότητα στο λεξιλόγιο τών δύο ποιητών πβ. επίσης 

τόσο τήν διδακτορική διατριβή της Collice HENRY, The Language of the Culex, a 

Poem of the Appendix Vergiliana, Diss., Stanford University (U.S.A.) 1927, ή οποία 

βασιζόμενη στην μελέτη φράσεων και λεκτικών συνδυασμών καταλήγει στο 

σ υ μ π έ ρ α σ μ α οτι ó Culex έχει μεγαλύτερη σχέση με τον Ό β ί δ ι ο π α ρ ά μέ τον 

Βιργίλιο, οσο και τις αποκαλυπτικές παρατηρήσεις τοϋ Henry Rushton 

FAIRCLOUGH, 'The Poems of the Appendix Vergiliana', TAPhA 53 (1922), 19-20, ό π ο υ 

διαπιστώνεται οτι oí περισσότερες από τις λέξεις τοϋ Culex πού δέν άπαντοΰν 

στον Βιργίλιο είναι συχνές και οικείες στον Ό β ί δ ι ο , χωρίς όμως να υποστηρί

ζεται ρητώς επίδραση τοϋ τελευταίου στον Culex, μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α στην σ. 24 

τ ο ϋ ίδιου άρθρου νά αναφέρεται οτι ό Culex έχει περισσότερο όβιδιακό παρά 

βιργιλιανό λεκτικό. Τήν διαπίστωση αυτή δ ι α τ υ π ώ ν ε ι ò Ιδ ιος και λίγα χρό

ν ι α α ρ γ ό τ ε ρ α (βλ. Henry Rushton F A I R C L O U G H , 'The Culex and Ovid', TAPhA 

58 (1927), xvi-xvii) α π α ν τ ώ ν τ α ς στο άρθρο τοϋ Frederick William SHIPLEY, 

'Ovidian Vocabulary and the Culex Question', TAPhA 57 (1926), 261-274, ο ό

π ο ι ο ς υ π ο τ ι μ ά τήν π α ρ ο υ σ ί α τοϋ ό β ι δ ι α ν ο ϋ λεκτικού στο έπύλλιο. Τέλος θά 

πρέπει νά ά ν α φ έ ρ ω μ ε οτι υ π ά ρ χ ε ι κ α ι ή ά π ο ψ η π ο ύ α π ο δ ί δ ε ι στον Ό β ί δ ι ο 
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και το οτι ο Στάτιος γνώριζε το συγκεκριμένο έπύλλιο και, όπως ο 
ίδιος μαρτυρεί, το είχε διαβάσει70. 'Αξιοσημείωτη στις παραπομπές 
αυτές είναι και ή τοποθέτηση τοΰ τύπου héros στην ϊδια μετρική θέση 
τοϋ έκτου ποδός71, όπως προτείνομε και στην περίπτωση τοΰ νοσοΰντος 
χωρίου. Στην συγκεκριμένη μετρική θέση ή λέξη héros άπαντα ήδη μία 
φορά και στο σύντομο ποίημα των 414 στίχων.72 Ή εμφάνιση, ωστόσο, 
της ϊδιας λέξης μόλις 15 στίχους πριν δέν θα πρέπει να άποθαρρύνη 
τήν πρόταση μας, αλλά, αντίθετα, να τήν ενισχύη, άφοΰ, όπως έχει 
επανειλημμένα παρατηρηθή, ο συγγραφέας τοΰ Culex συχνά έπαναλαμ-

τήν πατρότητα τοϋ Culex, γ ια τήν ο π ο ί α βλ. Robert S. RADFORD, Ovidian 

Influence on the Language of the Culex', TAPhA 58 (1927) xvii-xviii, ο π ο ύ ο ισχυρι

σμός αυτός εμφανίζεται υπαινικτικά - ID. 'The Culex and Ovid', Philologus 86, N. F. 

40 (1931) 68-117, οπού υποστηρίζει και σαφώς, και πβ. W. F. Jackson KNIGHT, 

Roman Vergil, London 19442, α ν α τ . 1953, σ. 6 1 : «It contains many Ovidian phrases 

and has been thought to have been written by Ovid or a poet later than Ovid». 

70. Βλ. STAT. Silv. 1. Pr.: sed et Culicem legimus et Batrachomachiam etiam agnoscimus, 

nee quisquam est inlustrium poetarum qui non aliquid operibus suis stilo remissiore 

praeluserit. 'Αξίζει να έπισημανθή οτι στο έργο τοϋ ίδ ιου συγγραφέα το ποίημα 

αναφέρεται ακόμη μία φορά στο Genethliacon Lucani ad Pollam, βλ. STAT. Silv. 2. 

7. 73-74: haec primo iuvenis canes sub aevo, / ante annos Culicis Maroniani. Για τήν 

ερμηνεία των τελευταίων στίχων τοΰ Στατίου βλ. ενδεικτικώς W. Β. ANDERSON, 

'Statius and the Date of the Culex', CQ 10 (1916) 225-228, την σκέψη του οποίου προ

εκτείνει ó J. S. PHILLIMORE, 'Statius and the Date of the Culex', CQ 11 (1917), σ. 106· 

Harm-Jan van DAM, P. Papinius Statius, Silvae Book II, A Commentary, [Mnemosyne, 

Bibliotheca Classica Batava, Supplementum 82] Leiden 1984, σσ. 485-486. Επιδράσεις 

τοϋ Στατίου από τον Culex επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι Charles PLÉSENT, οπ . 

π. (ύποσ. 50), ιδίως σσ. 122-125 και Dieter GÜNTZSCHEL, οπ. π. (ύποσ. 69), σσ. 

183-194, οπού καί πλούσια σχετική βιβλιογραφία, ενώ στο θέμα αυτό αναφέρε

ται σποραδικά καί ó Armando SALVATORE, οπ . π. (ύποσ. 69). 

71 . 'Αξίζει να σημειωθή ότι στην συντριπτική πλειονότητα τών εμφανίσεων της ή 

λέξη héros άπαντα σε έξάμετρο στίχο καί μάλιστα στην μετρική θέση τοΰ έκτου 

ποδός. Ενδε ικτ ικώς αναφέρουμε ότι ή λέξη αυτή βρίσκεται στην συγκεκριμέ

νη θέση καί στις 20 εμφανίσεις της στην Θηβαΐδα, στο σύνολο τών 17 εμφανί

σεων της στην Ilias Latina, στο σύνολο τών σ7 εμφανίσεων της στα 

'Αργοναυτικά τον Βαλέριου Φλάκκου, στίς 18 από τίς 19 εμφανίσεις της στην 

Αίνειάδα, στίς 26 α π ό τίς 30 εμφανίσεις της στίς Μεταμορφώσεις τον Ό β ι δ ί ο υ . 

72. Βλ. Culex 315: nine erat oppositus contra Telamonius heros. 

73. Τό θέμα πραγματεύονται λεπτομερώς καί με πλήθος παραδειγμάτων οι Wendell 

CLAUSEN, οπ. π. (ύποσ. 69), σσ. 132-136· Armando SALVATORE, 'Atteggiamenti 

espressivi del Culex e loro riflessi sulla critica del testo', εις Studi di Poesia Latina in onore 

di Antonio Traglia, Voi. I, [Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 146] Roma 1979, 

σο. 463-484· πβ. επίσης Lulu Geneva ELDRIDGE, οπ. π. (ύποσ. 4), σ. 62 καί σ. 65· 

Charles PLÉSENT, οπ. π. (ύποσ. 50), σσ. 320-32 L O. SKUTSCH, οπ. π. (ύποσ. 62), σσ. 

309-310, ιδίως ύποσ. 2· David Ο. Ross, Jr., οπ. π. (ύποσ. 61), σσ. 250-251. 
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βάνει τον εαυτό του ακόμη και εντός ελαχίστων στίχων . Έ κ τ ο ς της 

συχνότητας της λέξης στην συγκεκριμένη θέση, ενα επί πλέον στοι

χείο π ο ύ θεωροϋμε ότι ενισχύει την εικασία μας γ ι α λήξη του στί

χου με την μορφή atrox Laestrygonas héros ε ίναι τό γεγονός οτι ο 

τύπος héros στην λήξη του έξαμέτρου κατά κανόνα συνοδεύεται α π ό 

επιθετικό προσδιορισμό 7 4 , συχνά και σε ύπερβατό σχήμα 7 5 , ό π ω ς 

προτείνομε καί στον εν λόγω στίχο. 

Στην επιλογή του ορού héros θεωροϋμε οτι συνηγορεί καί ó 
ηρωικός τόνος του χωρίου, όπου κυριαρχούν τό επικό λεξιλόγιο 

και ή επική θεματολογία 7 6 . Φράσεις ό π ω ς proles Laertia7 7, Strymonii 

Rhesi victorque Dolonis, laetatur ovans, rursusque tremescit, horret atrox, 

Scylla rapax, metuenda Charybdis, terrent παραπέμπουν σέ "κλέα 

ανδρών" καί μεγάλους κινδύνους, προβάλλοντας τό μέγεθος καί τήν 

σπουδαιότητα τοΰ συγκεκριμένου προσώπου και αναδεικνύοντας 

τήν γνωστή και αδιαμφισβήτητη ιδιότητα του ώς ήρωα. 'Ακόμη 

περισσότερο, ωστόσο, ενισχύει τήν εικασία héros ή αναγνώριση της 

ιδιότητας αυτής του 'Οδυσσέως καί α π ό τόν ϊ δ ι ο τον ποιητή τοΰ 

74. Πβ. π.χ. VERG. Aen. 6. 192-193: tum maximus héros / maternas agnovit avis 
laetusque precatur Ciris 114-115: hune bello repetens Gortynius héros / Attica Cretaea 
sternebat rura sagitta- Moretum 59: ergo aliam molitur opem sibi providus héros- OV. 
Met. 9. 157-158: capit inscius héros, / induiturque umeris Lernaeae virus echidnae-

STAT. Theb. 9. 165-166: paulum stetit anxius héros / librabatque metus. 

75. Για αντίστοιχο ύπερβατό πβ. π.χ. OV. Her. 17. 21: quia vim nobis Neptunius attulit 

heros· ID. Met. 10. 50: hanc simul et legem Rhodopeius accipit heros· STAT. Achill 1. 

538: tunc haerentem Ithacum Calydonius occupât heros. 

76. Για το έντονο επικό χρώμα ολόκληρου τοΰ τμήματος π ο ύ αναφέρεται στους 

περίφημους ήρωες της αρχαϊκής ελληνικής επικής παράδοσης πβ. Glenn MOST, 

οπ. π. (ύποσ. 3), σ. 207. 
77. Περιφράσεις τής μορφής αυτής είναι αρκετά συχνές στην Λατινική ποίηση καί 

ιδίως στην επική· πβ. π.χ. VERG. Aen. 6. 322: Anchisa generate, deum certissima 

proles· OV. Met. 1. 404: Iamque aderat Theseus, proles ignara parenti" LUC. 10. 20: 

illie Pellaei proles vaesana Philippr VAL. FL. 1. 414-415: securus in aequor / haud 

minus Erginus proles Neptunia fertur SIL. 7. 120-121: ut Thetidis proles Phrygiis 

Vulcania campis / arma tulit" STAT. Theb. 4. 554-555: iuxtaque virum Cythereia proles 

/ insequitur. Γιά τήν χρήση ά π ό τον ποιητή τοΰ Culex επικών μηχανισμών, όπως 

π α τ ρ ω ν υ μ ι κ ώ ν καί περιφράσεων, στην περιγραφή ηρώων πβ. Α. Α. BARRETT, 

'The Poet's Intentions in the Culex, Latomus 35 (1976), 572. 

78. Γιά τήν λεκτική μορφή τής έννοιας του φόβου στην Λατιν ική επική ποίηση βλ. 

κυρίως Louis Alexander MacKAY, 'The Vocabulary of Fear in Latin Epic Poetry', 

TAPhA 92 (1961) 308-316. 
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Culex, όπως συνάγομε εμμέσως από τα λεγόμενα του, κυρίως 
στους στίχους 358-360: hie alii resident pariles virtutis honore / heroes 
mediisque siti sunt sedibus omnes, / omnes, Roma decus magni quos 
suspicit orbis, με τους οποίους ή αφήγηση μεταβαίνει άπο τους ήρωες 
του Τρωϊκοΰ πολέμου στους ήρωες της Ρωμαϊκής ιστορίας. Ή 
επιλογή στο χωρίο αυτό της φράσης hie alii ... heroes, καί ιδίως ή 
παρουσία του τύπου alii, υποδηλώνει σαφώς οτι στην σκέψη του 
ποιητή καί οί πρωταγωνιστές τής Τρωικής εκστρατείας, μεταξύ τών 
οποίων καί ο 'Οδυσσεύς, εκλαμβάνονται ώς heroes. Tò συμπέρασμα 
αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε καί στον ϊδιο τον κατάλογο τών 
Ελλήνων ηρώων του Τρωικού πολέμου, οπού στον στίχο 315 δια-
βάζομε τήν φράση Telamonius héros. 

Ή χειρόγραφη, τέλος, παράδοση, οπού, όπως είδαμε, ή πλειονό
τητα τών χειρογράφων παραλείπει τήν λήξη τού στίχου καί ή γραφή 
ipse, πού εμφανίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θεωρείται 
interpolatio, είναι προφανές οτι δέν αντιστρατεύεται τήν ε'ικασία 
Laestrygonas héros. Tò πιθανώτερο είναι οτι σε προγενέστερο χρο
νικό διάστημα ή τελευταία λέξη τού στίχου παραλείφθηκε γιά 
κάποιο λόγο καί αργότερα σε έναν από τους κώδικες επενέβη στο 
χωρίο κάποιος αντιγραφέας ή αναγνώστης, ο οποίος, αναγνωρίζο
ντας τήν ανάγκη δήλωσης στο σημείο αυτό τού Όδυσσέα, συμπλή
ρωσε τό κενό με τήν αντωνυμία ipse, ενώ ή λέξη πού αρχικώς παρα
λείφθηκε ήταν πιθανώτατα ή λέξη héros.80 

Συμπερασματικά, διαπιστώνομε οτι ή πρόταση Laestrygonas 
<heros> ανταποκρίνεται επαρκώς στο νόημα του νοσούντος χωρί
ου καί σε αυτό στο όποιο ενδεχομένως ήθελε να άναφερθή ο ποι
ητής χωρίς νά παρουσιάζη τά προβλήματα τών άλλων προτεινόμε
νων εκδοχών, επιβεβαιώνεται μέ παράλληλα χωρία, συνάδει απόλυ
τα με τό ύφος καί τήν μετρική πρακτική τού ποιητή καί δέν δημι
ουργεί δυσκολία στην ερμηνεία τής φθοράς τών χειρογράφων. 
Συνεπώς, παρατηρούμε οτι πληροί σέ ικανοποιητικό βαθμό τις 

79. Πβ. επίσης καί τα λόγια του ποιητή πριν άναφερθή στους ήρωες του Τρωϊκοϋ 
πολέμου στους στίχους 295-296: vos sede piorum, / vos manet heroum contra 
manus, οπού αξιοσημείωτη είναι ή παρουσία του τύπου heroum. 

80. "Οσον άφορα τον τύπο Laestrygonas, είναι εμφανές οτι αυτός δέν παρουσιά
ζει κάποιο ιδιαίτερο παλαιογραφικο πρόβλημα, βλ. supra, ύποσ. 68. 
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βασικές εκείνες προϋποθέσεις 8 1 πού ενισχύουν την πιθανότητα μιας 
εικασίας και της επιτρέπουν να χαρακτηρισθη πειστική και αναγκαία. 

S u m m a r y 

This article is an attempt to restore the problematic passage Culex 330: 
iam Ciconas iamque horret atrox +lestrigone...; a verse which refers to 
Ulysses and belongs to the wider unity of the famous heroes of the archaic 
Greek epic tradition. In view of the problem of the textual tradition and 
the insufficient suggestions for its solution so far, most editors of the text 
position crux before the word lestrìgone and omit the end of the verse. 
Firstly, the readings of the manuscripts are examined and a commentary is 
made. Most manuscripts have the reading lestrìgone and omit the word of 
the last foot, whereas the only exception in the best codices is V, where we 
read lestrigones ipse, which is considered to be an interpolado. 
Consequently, the large number of emendations and conjectures on the 
passage which have been proposed until now are mentioned and criticized 
(Pamoicon asiamque h. L. atrox ή atros, iam Ciconas, iam iamque horret 
Laestrygonas atros ή atrox ή acres, lestrigones et iam, Laestrygon <ium ius>, 
Laestrygonis antrum, Laestrygone limen, Laestrygone <litus>, Laestrygone 
<nomen>, Laestrygonas agmen, Laestrygona monstrum, Laestrygone 
<natos>, Laestrygonis urbem, Laestrigonas ipse και Laestrygonas ipse). 
Furthermore, the deficiencies, the problems and the weaknesses of each of 
them are underscored and their unsuitability is thus proved. Finally, the 
passage which is proposed after the restoration is: iam Ciconas iamque 
horret atrox Laestrygonas <heros>; and the reasons that contribute to such 
a conjecture are presented with arguments. As it is confirmed by similar 
passages, this conjecture complies perfectly with the poet's style and 
technique in general and is reinforced by the heroic tone, the epic theme 
and the vocabulary of the whole passage. It is also supported by the 
implied reference to Ulysses as a hero in other parts of the text and does 
not cause any difficulty in the interpretation of the corruption of the 
manuscripts. 

81. Για το θέμα βλ. ενδεικτικώς Martin L. WEST, οπ. π. (ύποσ. 68), σσ. 65-66, 75-80. 


