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CUM TRISTI MORBO DEFESSA I ACERES (TIB. I 5, 9): 

Η «ΑΣΘΕΝΗΣ» Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Τ Η Ν ΑΥΓΟΥΣΤΕΙΑ ΕΛΕΓΕΙΑ 

Β Α Ϊ Ο Σ Β Α Ϊ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

"Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Ή κατάσταση της ασθένειας της αγαπημένης αποτελεί ενα άπο τα 
συμβατικά θέματα πού απαντούν με αξιοσημείωτη συχνότητα και, 
μάλιστα, ή παρουσία τους περιβάλλεται με μεγάλη σημασία στο ελεγει
ακό corpus. Tò θέμα αυτό γίνεται εύλογα κατάλληλος φορέας του γνή
σιου ελεγειακού ύφους1, της συνήθους στις ελεγειακές συνθέσεις 
μελαγχολίας2 και παρέχει συχνά πρόσφορη αφορμή για τήν διατύπω
ση άπό τους ελεγειακούς ποιητές ειδυλλιακών ερωτικών οραμάτων καΐ 
γιά τήν μεταφορά σε ποιητικό λόγο φιλόδοξων ερωτικών προσδο
κιών3. Τό μοτίβο της ασθένειας του ερωμένου προσώπου δεν είναι, 
βέβαια, θεματική αποκλειστικότητα του ελεγειακού είδους4. Ή ερωτική 
ποίηση εν γένει είναι λογικό νά έχη αξιοποιήσει τό προσφυές γιά τήν 
έκδίπλωση της λογοτεχνικής έρωτολογίας αυτό θέμα5. Στον χώρο της 
αύγούστειας ελεγείας παρατηρούμε ότι καΐ οί τρεις ελεγειακοί τό έχουν 
έκμεταλλευθή λογοτεχνικά παρουσιάζοντας, κατά τήν πραγμάτευση 

* Το δεύτερο μέρος θα περιληφθή στον επόμενο τόμο του «ΠΛΑΤΩΝΟΣ». 
Ευχαριστώ τήν άν. καθ. κα Ελένη Καραμαλέγκου και τήν καθ. κα Γεωργία 
Ξανθάκη- Καραμάνου για τήν βοήθεια τους. 

1. Πβ. τήν άποψη του David F. BRIGHT, «The art and structure of Tibullus I. 7», GB 3 
(1975) 38, ύποσημ. 20, πού θεωρεί τήν θλίψη σε συνδυασμό με τον έρωτα ώς τό 
κύριο θέμα των ελεγειακών στίχων. 

2. Ή μελαγχολία θεωρείται σύμφυτο στοιχείο του ελεγειακού ύφους· βλ. Pierre 
GRIMAL, «Sens et destin du distique élégiaque», Académie des Inscriptions & Belles -
Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 1994, Paris 1994, σ. 33. 

3. Πβ. Frédéric PLESSIS, Études Critiques sur Properce et ses élégies, Paris 1884, σ. 275. 
4. Βλ. Cat. 38 και 44, Hor., Carni. II, 17 και III, 8. Για τήν χρήση τού μοτίβου μετά τήν 

εποχή τού Αυγούστου, βλ. Statius, Silvae I, 4. Τό θέμα απαντά και τον 4ο αιώνα μ. Χ. 
στους Λόγους τοϋ ρήτορα και σοφιστή Ίμερίον (45, Λαλιά εις τό ύγιαίνειν τον εταΐρον). 

5. Βλ. Francis CAIRNS, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburg 1972, 
σ. 73, όπου συσχετίζονται τα παραπάνω αποσπάσματα. 
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στην οποία ο καθένας τους προβαίνει, αξιοσημείωτες συμπτώσεις ταυ
τόχρονα με διαφωτιστικές για την ιδιαιτερότητα τους διαφορές. 

Δηλία πάσχουσα 

Ό Τίβουλλος στην ελ. Ι 5 αναφέρεται σέ μία παλαιότερη βαριά, 
σοβαρή ασθένεια της αγαπημένης του Δηλίας . Ή πραγματικότητα 
της κατάστασης αμφισβητείται βάσιμα από την έρευνα, αλλά ó σχε-

•η 

τικός προβληματισμός δεν έχει ιδιαίτερη σημασία , διότι -είτε πρό
κειται για αληθινή ασθένεια8 εϊτε οχι- ή εισαγωγή του θέματος φαί
νεται πώς αποσκοπεί στην επίτευξη λογοτεχνικών στόχων9. Ή στάση 
τοϋ εραστή-ποιητή φαίνεται πώς χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη 
περίπτωση ώς ενα ασφαλές πιστοποιητικό της ερωτικής αφοσίωσης 
του προς τήν πάσχουσα και σέ κίνδυνο διατελούσα ερωμένη, προ
κειμένου να στηριχθή λογοτεχνικά ή εισαγωγή στην συνέχεια της 
προσφιλούς στον Τίβουλλο θεματολογίας, να ένδυθή και να προσλά-
βη ελεγειακές αποχρώσεις τό σύνηθες στην ποίηση τοϋ Τιβούλλου 
μοτίβο τοϋ ανεκπλήρωτου ειδυλλιακού έρωτικοϋ ονείρου. 

Θεματικά ή ανάρρωση της αγαπημένης και ή προς τον σκοπό 
αυτό έπιδεικνυόμενη μέριμνα τοϋ εραστή συνδυάζεται με τήν μνεία 
της απόδοσης εκ μέρους του των νενομισμένων γιά τήν σωτηρία της 
αγαπημένης ευχών προς τήν Εκάτη και τήν εκπλήρωση όλων τών 
απαιτούμενων από τις αντιλήψεις της ρωμαϊκής (αλλά καί άλλων 
παραδόσεων) θρησκευτικότητας ενεργειών: 

ipseque te circum lustravi sulphure puro, 

cannine cum magico praecinuisset anus: 

6. Βλ. τήν άποψη τοϋ Herbert MUSURILLO, "Furtivus amor: The stucture of Tibullus 1. 
5", TAPhA 101 (1970), 389-90, ύποσημ. 6, σχετικά με τήν πιθανότητα να μήν πρό
κειται για πραγματική αρρώστια άλλα γιά "λογοτεχνική" ασθένεια. 

7. Βλ. Max PONCHONT, Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum, Paris 1961 , σ. 36. 
8. Ό Kirby Flower SMITH, The Elegies ofAlbius Tibullus, New York - Cincinnati - Chicago 

1913, σ. 294 θεωρεί πώς πρόκειται γιά "μαλάρια" και δέχεται, όπως καί ó 
PONCHONT, δπ. π., σ. 36, και ó CARTAULT, τήν πραγματικότητα της κατάστασης. 

9. Ωστόσο, ó CARTAULT πιστεύει πώς δέν υπάρχει λόγος νά άμφισβητήσωμε τήν 
πραγματικότητα αυτής της ασθένειας, αν καί άναγνωρίζη δτι ή ασθένεια της 
ερωμένης αποτελεί έναν άπό τους συνηθισμένους τόπους (loci communes) της 
ερωτικής ποίησης. Βλ. συγκεκριμένα Α. CARTAULT, Tibulle et les auteurs du Corpus 
Tibullianum, Paris 1909, o. 52. 
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ipse procuravi, ne possent saeva nocere 

somnia, ter sancta deveneranda mola: 

ipse ego velatus filo tunicisque solutis 

vota novem Triviae nocte silente dedi. 

omnia persolvi . 

Ό ποιητής επιχειρεί με κάθε τρόπο να καταστήση σαφές πώς ή 
σωτηρία της αγαπημένης από βέβαιο θάνατο συνδέεται μέ την 
ενεργοποίηση τοϋ πρωταγωνιστή του ελεγειακού συνθέματος 
εραστή. Ή πρόθεση τοϋ Τιβούλλου είναι να δήλωση μέ κάθε ποιη
τικό μέσο, μέ έμμεσο ή ευθύ τρόπο πώς ο πρωταγωνιστής των στί
χων του amator δικαιούται να εχη αποκτήσει ενα ισχυρό πιστοποι
ητικό για τήν αφοσίωση του προς τήν ερωμένη, για τό βάθος και 
τήν σταθερότητα του ερωτά του για τήν Δηλία12, εφόσον της έχει 
γενναιόδωρα χαρίσει τήν τρυφερή του φροντίδα κατά τις πλέον 
δύσκολες ώρες της αγωνίας της13. Ή λογοτεχνική πρόθεση τοϋ 
Τιβούλλου είναι να στήριξη θεματικά μέ τον πλέον σαφή τρόπο τό 
οχι αμελητέο προβάδισμα τοϋ εραστή απέναντι στον αντίζηλο του 
τόσο ώς προς τήν απόδειξη τοϋ ερωτά του προς τήν Δηλία οσο και 

10. Βλ. Tib. Ι 5, 11-17. Ή χρήση των αντωνυμιών alter και Ule για τον αντίζηλο, σε αντί
θεση μέ τήν αντωνυμία ipse πού χρησιμοποιείται για τον Τίβουλλο, μαρτυρεί τήν 
απόσταση πού χώριζε τον πρώτο από τήν Δηλία και τήν απουσία του από δίπλα της 
κατά τήν δύσκολη στιγμή· ή απουσία του αυτή δέν τον εμπόδισε, ωστόσο, να απόκτη
ση τήν ερωτική της προτίμηση. Ή αναγωγή στον χρόνο της ασθένειας της Δηλίας 
και στην συμπεριφορά πού επέδειξε κάθε πρωταγωνιστής σε αυτό τό χρονικό διά
στημα αρχίζει στον στ. Tib. 15,9 και κλείνει στον στ. Tib. 15, 18 μέ τήν χρήση της 
αντωνυμίας Ule. Στον πρώτο στίχο αποδίδεται στον ποιητή καί συνοδεύει τήν προ
σωπική αντωνυμία ego· στον τελευταίο στίχο τοϋ αποσπάσματος αναφέρεται στον 
αντίζηλο καί αντιτίθεται στην κτητική αντωνυμία α' προσώπου mets. Τό Ule τοϋ στ. 
Tib. 15,9 αντιτίθεται σέ αυτό τοϋ στ. Tib. 15, 18* στην αποδιδόμενη στον Τίβουλλο 
(βλ. Tib. 15, 11, 13, 15) οριστική αντωνυμία ipse αντιτίθεται ή σχετική μέ τον αντίζη
λο alter χον στ. Tib. 15, 17. Ή τεχνική τών αντιθέσεων άφορα πολύ περισσότερο στην 
χρήση τών χρόνων πού επιλέγει ó Τίβουλλος: οι παρελθοντικοί χρόνοι τών στ. Tib. 
Ι, 5, 9-18 αναφέρονται στις υπηρεσίες πού προσέφερε ô ίδιος κατά τήν ασθένεια- οι 
ενεστώτες καί τό nunc τών στ. Tib. 15, 17-18 περιγράφουν τήν εκ μέρους τού αντα
γωνιστή του απόλαυση τών καρπών πού δικαιωματικά θά άνηκαν στον ποιητή. 

11. Βλ. Michael C. J. PUTNAM, Tibullus -A Commentary, Norman (Oklahoma) 1973, σ. 99. 
12. Βλ. J. P. ELDER, «Tibullus: tersus atque elegans», στο J. P. SULLIVAN, Critical Essays 

on Roman Literature, Elegy and Lyric, London 1962, α 99. 
13. Βλ. R. J. LITTLEWOOD, «The Symbolic Structure of Tibullus Book I», Latomus XXIX 

(1970) 664. 
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ώς προς την πιθανότητα (χάρη στην συνεπή στάση στο πλευρό της) 
να γίνη αποδεκτός από την ερωμένη ώς ερωτικός σύντροφος14. 

Ή μέριμνα και οι δεήσεις τοΰ εραστή, παρά τό ρεαλιστικό τους 
υπόβαθρο, είναι φανερό πώς δεν περιορίζονται στο επίπεδο τής σωμα
τικής ανάκαμψης τής αγαπημένης, αφού ή αναφορά σε αυτές από τον 
ποιητή λειτουργεί ή επιχειρείται να προβληθή ώς απόδειξη γιά τον 
έρωτα (indicium amoris), ώς εχέγγυο και ουσιαστικά ώς επιχείρημα πού 
θεμελιώνει τήν ερωτική επιτυχία και θα έπιφέρη τό επιθυμητό αποτέ
λεσμα τής ερωτικής αποδοχής. Ενδεικτικό στοιχείο γιά τήν "ερωτική 
υφή" τής ασθένειας συνιστά ή προβολή τής απογοήτευσης τοΰ amator 
πού ακολουθεί τήν ίαση τής Δηλίας και ή εκ μέρους τον Τιβούλλου 
αποσιώπηση κάθε πιθανής Ικανοποίησης γιά τήν σωτηρία τής υγείας 
τής αγαπημένης· άπό τον ποιητή προτιμάται να προβληθή κατ' αποκλει
στικότητα ή αποτυχία των ερωτικών στόχων του amator και τονίζεται 
πώς κάποιος άλλος γεύεται τους καρπούς των προσευχών του: 

... fruitur nunc alter amore, 

et precibus felix utitur Ule meis . 

Ή μέριμνα τον ποιητή-έραστή εστιάζεται (πίσω και κάτω άπό 
τήν αρχικά προβαλλόμενη ανησυχία του γιά τήν ανάρρωση τής 
ερωμένης), όπως φαίνεται, στην αποτελεσματική και τέλεια θερα
πεία τής Δηλίας και άπό τον εσφαλμένο τρόπο ζωής της · άφορα 
κυρίως στην μελλοντική οριστική της ένταξη στο ερωτικό σχήμα τής 
ύπαρξης πού ο ίδιος προκρίνει, όπως αυτό αναλύεται λίγο πάρα-

17 

κάτω . Ή ερμηνεία τής προσευχής και ή αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων της μέσα άπό τό πρίσμα τοΰ έρωτα εξηγεί με ικανοποιη
τικό τρόπο και τήν οργή πού περιγράφει ο Τίβουλλος, όταν άναφέ-
ρη τήν ευόδωση τής ευχής τοΰ amator προς τήν Εκάτη, επισημαίνει 
όμως και τήν απόρριψη των (ώς τότε μύχιων) πόθων του. 

Τό μοτίβο τής ασθένειας εισάγεται, όπως προκύπτει σέ μεγάλο 
βαθμό άπό μία πρώτη αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων, γιά να 
στήριξη στην ποίηση τοΰ Τιβούλλου τήν πραγμάτευση τοΰ ερωτικού 

14. Βλ. Robert J. BALL, Tibullus the Elegist-A Critical Survey, Göttingen 1983, σ. 83. 
15. Βλ. Tib. 15, 17-18. 
16. Με τήν άποψη αύτη συμφωνεί ή Eleanor Winsor LEACH, «Poetics and Poetic 

Design in Tibullus' First Elegiac Book», Arethusa 13, No 1 (1980) 89. 
17. Βλ. Tib. I 5, 19-36. 
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θέματος, πού αποκτά στον χώρο της ελεγειακής ποίησης κάποια 
συμβατικά καΐ αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά. Ό Τίβουλλος αξιο
ποιεί μία πραγματική κατάσταση της Δηλίας (ή πάντως μία κατά
σταση πού διακρίνεται από υψηλή αληθοφάνεια), προκειμένου να 
βρή τήν ευκαιρία να διατύπωση σε ποιητικό λόγο καί στο γνώριμο 
του ύφος τήν συνήθη για τήν ελεγειακή ποίηση ερωτική παθογένεια. 

Ά π ο τήν ερωτική δουλεία στην λατρεία μιας puella divina 

Ό Τίβουλλος δηλώνεται πώς επιδίωξε πρόσκαιρα να υιοθέτηση τον 
χαρακτήρα του asper άπομακρυνόμενος από το ερωτικό πλέγμα καί τήν 
ερωτική δουλεία της Δηλίας. Ό ε'ισαγωγικός για τήν ελεγεία Tib. Ι 5 στί
χος18 -εκτός από τό ότι μας πληροφορεί για το discidium στο όποιο δια
τελούν οί δύο πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες- αποσκοπεί νά καταστήση 
σαφή τήν προσπάθεια του ποιητή-έραστή νά άποστασιοποιηθή από τον 
παθογενή τύπο τού έρωτα πού βιώνει στο πλευρό (αλλά κυρίως κατά 
τήν διάρκεια της ερωτικής πολιορκίας) της Δηλίας. Ή σκληρή καί 
"άντιελεγειακή" αυτή στάση του (με τήν έννοια της προσωρινής απομά
κρυνσης από τήν χαρακτηριστική για τήν ελεγειακή persona τού εραστή 
παθητικότητα καί αυτοκαταστροφική διάθεση) μοιάζει με άπάρνηση τής 
σταθερής του ταυτότητας καί μπορεί προς στιγμήν νά ήχή ως μία δεύ
τερη "προδοσία", παρόμοια με αυτή τήν οποία είχε διαπράξει ó ποιητής 
ακολουθώντας στην έλ. Tib. Ι 3 τον Μεσσάλλα σέ πολεμική εκστρατεία. 

Ό ποιητής σπεύδει έγκαιρα, βέβαια, νά ενημέρωση τον αναγνώ
στη πώς ή στροφή καί ή διάθεση του αυτή ήταν στην πραγματικό
τητα προσωρινή, γιατί ó ίδιος αδυνατεί νά φανή συνεπής στις 
φιλόδοξες εξαγγελίες του. Ή τραγική παραδοχή τής αποτυχίας του 
νά μεταβάλη τήν διάθεση του απέναντι στην ερωμένη, δπως δηλώ
νεται στον στ. Tib. Ι 5, 219, θα σήμαινε συνακόλουθα καί τήν 
απεμπλοκή τού Τιβούλλου-έραστή άπό τό επαχθές servitium. 'Αντι
θέτως, αυτό δύναται τώρα νά άπεικονισθή εκ νέου καί με ακόμη 
πιο ζοφερά χρώματα στους στ. Tib. Ι 5, 5-620. Ή αιχμαλωσία, μάλι-

18. Βλ. Tib. Ι 5, 1: Asper eram et bene discidium me ferre loquebar. 

19. at mihi nunc longe gloria fortis abest. 

20. ure ferum et torque, libeat ne dicere quicquam 

magnifìcum post haec: hórrida verba doma. 
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στα, του έραστή-ποιητή φαντάζει πια επαχθέστερη και μοιάζει να 
τον όδηγή σε αξεπέραστο αδιέξοδο, άφοϋ πρόκειται για υποτροπή 
του πάθους του για την αγαπημένη έπειτα άπο φιλόδοξη αλλά 
ανεπιτυχή απόπειρα απεμπλοκής του. 

Ή συνέχεια τοϋ ποιήματος αποφέρει ώς επιθυμητό αποτέλεσμα 
τήν δίκαιη απαλλαγή τοϋ έραστή-ποιητή από κάθε υπόλειμμα κατη
γορίας εναντίον του, από κάθε ψόγο εκ μέρους τοϋ άναγνώστη-θεατή 
πού παρακολουθεί τό απεικονιζόμενο στην ελεγεία ερωτικό πάθος: 
ó ποιητής κήδεται νά δικαιολόγηση θεματικά τήν περιγραφόμενη 
απόπειρα τοϋ πρωταγωνιστή amatorvà επιχείρηση ηρωική έξοδο από 
τό ψυχοφθόρο του ερωτικό servitium, άφοϋ καθιστά απολύτως σαφές 
πώς πρώτη ή Δηλία είχε επιδείξει απέναντι του πολύ σκληρή συμπε
ριφορά. Ή asperìtas τής ερωμένης μεγιστοποιείται χάρη στην αντι
παραβολή της στάσης της με εκείνη τοϋ Τιβούλλου κατά τις κρίσι
μες ώρες τής ασθένειας της. Ό ελεγειακός ήρωας, συνεπώς, 
δικαιούται νά επιζητή κάτι prima facie ασύμβατο με τά ειδολογικά 
χαρακτηριστικά τής συγκεκριμένης persona, νά έπιδιώκη τήν gloria τής 
απαλλαγής του από τήν αιχμαλωσία του (δικαιολογημένα δηλαδή 
επιθυμούσε νά είναι ή νά καταστή asper), εφόσον ή Δηλία αποδεί
χθηκε οχι μόνο aspera, αλλά και εν πολλοίς ingrata. 

Ό τ ι ό Τίβουλλος αποκαλύπτοντας τήν πρόθεση τοϋ λογοτεχνι
κού εαυτού του νά ύπομείνη με γενναιότητα τον χωρισμό από τήν 
Δηλία στην ουσία υπαινίσσεται τήν απόφαση του ώς ελεγειακού 
πρωταγωνιστή νά υιοθέτηση έναν modus vivendi ασύμβατο προς τό 
ελεγειακό πρότυπο τοϋ παθητικού έρωτα21 δεν απομένουν και πολ
λές αμφιβολίες, ιδιαίτερα αν προσεχθή ή χρήση τής συγκεκριμένης 
φρασεολογίας στους δύο πρώτους στίχους τής ελ. Tib. Ι 5. Ή 
αποτυχημένη απόπειρα τοϋ απεγκλωβισμού από τον παθητικό καί 
ψυχοφθόρο ελεγειακό έρωτα δεν τονίζεται μόνο από τον σαφέστα
το καί δηλωτικό τοΰ χωρισμού όρο discidium· εκφράζεται καί άπό 
τήν εκ μέρους τοϋ tener ποιητή-εραστή υιοθέτηση τοϋ άπάδοντος 
στον ελεγειακό amatorx&v προηγούμενων συνθέσεων χαρακτήρα τοϋ 
asper, και με τήν πληροφόρηση μας για τήν πρόθεση του νά απόκτη
ση gloria fortis. Ή καινοφανής, ή "άντιελεγειακή" νέα στοχοθεσία, ή 
απομάκρυνση από τό ελεγειακό πνεύμα προβάλλεται με τήν χρήση 

21. Τοΰτο, βέβαια, θα σήμαινε παράλληλα τήν υΙοθέτηση εκ μέρους τοϋ ποιητή καί 
μιας διαφορετικής ποιητικής γραφής. 
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ορών πού είναι απαγορευμένοι στο ελεγειακό λεξιλόγιο και μέ τήν 
εισαγωγή ιδεών ξένων προς τήν ελεγειακή βιοθεωρία, όπως είναι ή 
gloria και ή asperitas. 

Ή ασφαλώς ενσυνείδητη και προδιαγεγραμμένη αποτυχία του 
Τιβούλλου να λιποτακτήση από το ελεγειακό στρατόπεδο ή να δρα
πέτευση από τήν ερωτική αιχμαλωσία τονίζεται, βέβαια, τόσο από τήν 
χρήση τοΰ παρατατικού loquebar -δηλωτικού προθέσεων πού παρέμει
ναν στον χώρο τοΰ επιθυμητού και δεν κατέστησαν απτή πραγματι
κότητα - οσο και τοΰ αντιθετικού at, μέ το όποιο εισάγεται ή γνω-
στοποίηση της δηλούμενης μέ τό ρήμα abest αποτυχίας τοΰ ποιητή . 

Ή χρήση από τον ποιητή τού σχήματος της επανάληψης- ανα
φοράς στους στ. Tib. Ι 5, 9-16 , οπού μέ λεπτομέρεια εκτίθενται οι 
φροντίδες πού ανέλαβε ο Τίβουλλος για χάρη της ετοιμοθάνατης 
ερωμένης, αποσκοπεί να τονίση οχι μόνο τήν αχαριστία της ερωμέ
νης (πού τον ανταμείβει εγκαταλείποντας τον, μόλις σώζεται χάρη 
στίς προσευχές του), αλλά και τήν τραγική συνυπευθυνότητα τού 

22. Ό π ρ ώ τ ο ς στίχος τοΰ ποιήματος είναι π ι θ α ν ό να έκπλήσση π ρ ο ς στιγμήν τον 

αναγνώστη· ο τελευταίος όμως δέν είναι δυνατό να μήν υποψιάζεται (αυτό 

επιτυγχάνεται ιδιαίτερα χάρη στον παρατατικό loquebar) π ώ ς αυτή ή δήλωση 

υποκρύπτει άλλες ποιητικές σκοπιμότητες. Ό δεύτερος στίχος επαληθεύει τήν 

διαίσθηση τοΰ εξοικειωμένου μέ το πνεύμα γραφής τού Τιβούλλου αναγνώστη: 

ό ποιητής επιστρέφει σύντομα στην persona τοΰ ελεγειακού εραστή και εγκα

ταλείπει άδοξα τήν προσπάθεια νά ύποδυθή τον ρόλο τοΰ asper. 

23. Τελικά, ο ποιητής-έραστής δέν πέτυχε νά άπομακρυνθή ά π ό τήν ελεγειακή 

ερωμένη και τήν ελεγειακή ποίηση: longe abest ή μάταια επιδιωκόμενη δόξα, τό 

κλέος π ο ύ θά απέφερε ή απαγκίστρωση του ά π ό τό ερωτικό servitium. Πβ. 

Francis CAIRNS, Tibullus: A hellenistic poet at Rome, Cambridge - London - New York 

- New Rochelle - Melbourne - Sydney 1979, σ. 178. 

24. Γιά τήν συχνή ά π ό τον Τίβουλλο χρήση της επανάληψης, βλ. BALL, Tibullus the 

Elegist..., σ. 83, και Robert J. BALL, «The Structure of Tibullus 1. 7», Latomus 

XXXIV(1975) 734. 

25. Ule ego, cum tristi morbo defessa iaceres, 

te dicor votis eripuisse meis, 

ipseque te circum lustravi sulphure puro, 

Carmine cum magico praecinuisset anus: 

ipse procuravi, ne possent saeva nocere 

somnia, ter sancta deveneranda mola: 

ipse ego velatus filo tunicisque solutis 

vota novem Triviae nocte silente dedi. 
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ϊδιου του ποιητή για τα παρόντα πάθη του. Ό Τίβουλλος από την 
μία δικαιούται να άγανακτη και να έπιθυμή να υιοθέτηση επιτέλους 
"άντιελεγειακό" ΰφος και συμπεριφορά απέναντι στην ερωμένη, για 
να άμυνθη απέναντι στην απιστία της και για να πλήρωση κατάλ
ληλα την αχαριστία της, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει με τραγικό 
τρόπο πώς ο ϊδιος ευθύνεται26 σε μεγάλο βαθμό2 7 πού απέμεινε 

28 

ανοχύρωτος στην άπιστη συμπεριφορά της . 
Ό Τίβουλλος, επομένως, οχι απλώς αποφεύγει οποιοδήποτε 

είδος μομφής γιά την εξαγγελλόμενη αρχικά πρόθεση του νά εγκα
τάλειψη την παθητική ελεγειακή του συμπεριφορά και νά υιοθέτηση 
τ ην persona του asper, αλλά είναι απόλυτα δικαιωμένος σε αυτή του 
τήν στόχευση· επιπλέον, μάλιστα, ή αποτυχία του τελικά νά 
άπεγκλωβισθή άπό το ερωτικό πλέγμα φαντάζει ακόμα πιο τραγι
κή. Ή αποτυχία του αυτή -σαφής από τους πρώτους στίχους της 
σύνθεσης- επικυρώνει τό ερωτικό του servitium, τήν αιχμαλωσία 
στην οποία είναι εγκλωβισμένος. Οι στ. Tib. Ι 5, 3-6 περιγράφουν 
μία συνήθη στην ελεγειακή ποίηση κατάσταση ερωτικής δουλείας, 
απότοκο της ήττας πού γνωστοποιήθηκε στους στ. Tib. Ι 5, 1-2. Ό 
εραστής νικήθηκε, ó πρόσκαιρα επαναστατημένος δούλος δαμάσθη-
κε και επανέρχεται φυσιολογικά στο πρότερο καθεστώς της δουλεί
ας του με ακόμη επαχθέστερους άπό πριν ορούς. 

Οι βασανισμοί πού περιγράφει ο Τίβουλλος στους στ. 15, 3-6 δεν 
είναι μόνο οι επαχθείς cruciatus πού υφίσταται κάθε ερωτευμένος. Ό 

26. Βλ. για τήν σχετική επισήμανση L. P. WILKINSON, Ovid Recalled, Cambridge 1955, 
σ. 36. Προηγείται της επανάληψης του ipse ή αντωνυμία ego στον στ. Tib. Ι 5, 
9. Ή προβολή της συμβολής του ποιητή στην Ιαση της ερωμένης τονίζεται και 
άπό τήν χρήση προσωπικής σύνταξης του λεκτικού ρήματος dicor στον στ. Tib. 
Ι 5, 10. 

27. Πβ. Helena DETTMER, «The Arrangement of Tibullus Books 1 and 2», Philologus VIA 
(1980) 76-77. 

28. Ό ϊδιος (όπως τονίζει ή επανειλημμένη χρήση της αντωνυμίας ipse στους στ. 
Tib. Ι 5, 11-13-15) ευθύνεται για τήν σωτηρία της ερωμένης και υφίσταται ένα 
ανάλογο πάθημα με αυτό πού βιώνει καί στην έλ. Tib. Ι 6: αποκατέστησε τήν 
υγεία της, ώπλισε τήν Δηλία μέ δύναμη καί σφρίγος, τήν έκαμε καί πάλι δυνατή 
παρέχοντας της τήν ευκαιρία νά μήν τον χρειάζεται πια καί, έτσι, επιτρέ
ποντας της νά χαρίση τήν στοργή της σε έναν αντίζηλο· μέ όμοια απερισκεψία 
στην έλ. Tib. Ι 6 τής δίδαξε πονηρά τεχνάσματα, γιά νά ξεγελά τον σύζυγο της 
(στ. 9-14), άλλα αυτή τά μεταχειρίζεται εναντίον του ίδιου του Τιβούλλου, γιά 
νά σμίγη κρυφά καί χωρίς συνέπειες μέ άλλους εραστές (στ. 15-24). 
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πυρακτωμένος σίδηρος πού αναφέρεται στον στ. Tib. 15,5 προσλαμ
βάνει σαφώς την χροιά μιας σκληρής νέμεσης· έχει ρόλο να συνέτι
ση, να τιμωρήση τον εξεγερμένο ερωτικό αιχμάλωτο, πού μεγαλαυ-
χώντας29 θέλησε να αποτίναξη τον ερωτικό ζυγό. Ή εκ νέου υπαγωγή 
του επαναστατημένου servus και ταυτόχρονα άποστατούντος amator 
στον ζυγό αυτό συνοδεύεται άπό την τιμωρία του πυρακτωμένου σιδή
ρου, πού περίμενε κάθε δραπέτη δούλο της ρωμαϊκής εποχής30. 

Ή εμφάνιση τού πρωταγωνιστικού χαρακτήρα του ποιήματος 
στον ρόλο τού γιά δεύτερη φορά ερωτικά υποδούλου δικαιολογεί 
θεματικά τήν μετέπειτα παρουσίαση του νά απευθύνεται στην 
ερωμένη, όπως θά απευθυνόταν σέ μία πραγματική καί σκληρή 

α 1 

domina ζητώντας έλεος . Ή έκκληση του μοιάζει, όμως, ακόμη 
περισσότερο με τήν επίκληση μιας πραγματικής θεότητας, όπως 
πράγματι φαντάζονται καί πλάθουν οι ελεγειακοί ποιητές τις 
ελεγειακέςpuellae32. Ή απαρίθμηση των υπηρεσιών τού amator προς 
τήν domina αποσκοπεί νά θυμίση τήν προσπάθεια εξευμενισμού 
μιας οργισμένης εναντίον του θεότητας. Ή τεχνική της υπενθύμι
σης τών παλαιότερων προσφορών τού πιστού στον θεό, προκειμέ
νου νά επιτυχή τήν εύνοια του και τήν εκ νέου ενεργοποίηση τού 
θείου παράγοντα γιά χάρη του, αποτελεί μία από τις συνήθεις συμ-
βατικότητες τών θρησκευτικών αίτήσεων-προσευχών . Ή επανα
φορά τού ίδιου σχήματος στην συγκεκριμένη περίπτωση τονίζει τον 

29. Ή χρήση του ρήματος loquebar, α ν τ ί ενός meditabar, π ο ύ θα δήλωνε μόνο τήν 

διάθεση του να αποχώρηση, εισάγει καί μία διάσταση επιδεικτικής -αν όχι 

αλαζονικής- έκθεσης τών προθέσεων τοϋ Τιβούλλου. Ε π ι π λ έ ο ν , έτσι ή εκ νέου 

υπαγωγή του στην ερωτική δικαιοδοσία της domina αποκτά τραγικώτερο χαρα

κτήρα. Ό εραστής δέν σχεδίαζε μόνο ένδομύχως τήν απεμπλοκή του, άλλα τήν 

διατυμπάνιζε· διαψεύδεται, επομένως, τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο καί 

προς τους αποδέκτες τών φιλόδοξων εξαγγελιών του. 

30. Σχετικά μέ τήν φυγή καί τις εξεγέρσεις τών καταπιεζόμενων δούλων στην 

α ρ χ α ί α Ρώμη βλ. Géza ALFÖLDY, Ιστορία της Ρωμαϊκής Κοινωνίας, 

Μετάφραση "Αγγελος Χανιώτης, Α θ ή ν α 1988, σσ. 113, 119, 130-132, 311 κ. ά. 

31 . Βλ. Tib. Ι 5, 7-8: 

parce tarnen, per te furtivi foedera lecti, 

per Venerem quaeso compositumque caput. 

32. Βλ. GRIMAL, «Sens et structure du distique élégiaque», σ. 35. 

33. Σχετικά μέ τον τρόπο καί τό ύφος τών προσευχών καί τις προσφορές - υποσχέ

σεις προς τό θειο, βλ. Η. S. VERSNEL, Faith, Hope and Worship, Leiden 1981, σσ. 1-64. 
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σχεδόν θρησκευτικό χαρακτήρα πού αποκτά ή έπιδεικνυόμενη 
αφοσίωση τοϋ έραστη-ποιητη στην Δηλία. Ό Τίβουλλος μετά την 
αποτυχία της απόπειρας του να πάψη να είναι ελεγειακός εραστής 
επανατοποθετείται με έμφαση στον ελεγειακό χώρο και προς τοΰτο 
εισάγει δύο από τα στοιχεία πού αποτελούν βασικά και συνήθη δια
κριτικά γνωρίσματα τού ελεγειακού πεδίου: από τήν μία επαναβε
βαιώνει επανακτώντας τήν ιδιότητα τού ερωτικού δεσμώτη (και 
μάλιστα υφισταμένου σκληρό κολασμό γιά τήν απόπειρα του νά 
δραπέτευση), και άπό τήν άλλη επαναφέρει τήν εικόνα του ώς ενός 
πιστού πού επανέρχεται με ευλάβεια και ευσέβεια στην λατρεία της 
προσωπικής του θεότητας. Ή Δηλία γίνεται και πάλι ή σκληρή 
domina ενός ερωτικού δούλου και ή υπερήφανη dea προς τήν οποία 
προστρέχει με ευσέβεια ο πιστός θιασώτης της. 

Με αυτή τήν οπτική, τό μοτίβο της ασθένειας πού εισάγεται στους 
στ. Tib. 15,9-16 αποτελεί τήν φυσιολογική συνέχεια τού μοτίβου τού 
servitium amoris πού προηγείται- τονίζει τήν θρησκευτική αφοσίωση με 
τήν οποία ο ποιητής-έραστής αντιμετωπίζει τήν μορφή της αποθεωμέ
νης ερωμένης και ταυτόχρονα σκληρής domina. "Αν οι τιμωρίες τού 
επανακάμψαντος στον έρωτα της Δηλίας ποιητή θυμίζουν τον κολα
σμό τού συλληφθέντος δραπέτη δούλου άπό μία σκληρή domina, oí 
υπηρεσίες τού Τιβούλλου προς τήν ερωμένη, όσο αυτή ήταν ασθενής, 
ανακαλούν συμπεριφορά και αφοσίωση πού αρμόζει νά δέχεται μία 
dea . Οι δύο ιδιότητες (της domina και της dea) με τις όποιες είναι 
προικισμένες οι ελεγειακές amicae άπό τους ποιητές-δημιουργούς τους 
είναι (λιγώτερο ή περισσότερο) παρούσες στο παραπάνω απόσπασμα. 

Ή έντονα θρησκευτική ατμόσφαιρα πού επικρατεί στην αντιμε
τώπιση άπό τον Τίβουλλο της ασθένειας της Δηλίας τονίζεται καί 
άπό τήν μνεία τού ποιητή στο μαγικό τελετουργικό. Ή θρησκευτική 
ευσέβεια τού Τιβούλλου αναμεμειγμένη με τήν ερωτική αφοσίωση 
του στην amica συνυφαίνεται με τήν προσφυγή του στην μαγεία- σε 
αυτή προβαίνει, με σκοπό νά καταστήση πιο αποτελεσματική τήν 
φροντίδα του γιά τήν ερωμένη. Ή χρήση τού ρήματος praecinuisset, 

34. Πβ. Frank Ο. COPLEY, Exclusus Amator. A Study in Latin Love Poetry, (published by 
the American Philological Association), Baltimore 1956, σσ. 108-109. 

35. Ό όρος procuravi στον στ. Tib. Ι, 5, 13 και ó τύπος deveneranda τοϋ στ. Tib. Ι, 
5, 14 παραπέμπουν σέ σαφώς θρησκευτικό συγκείμενο. Βλ. σχετικά PUTNAM, 
οπ. π., σ. 101. 
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του ουσιαστικού cannine, της φράσης node silente, της αφαιρετικής 
sulphure μας εισάγει στον χώρο της μαγικής τελετουργίας , πού 
αποτελεί προέκταση και συνέχεια τοϋ θρησκευτικού κλίματος μέσα 
στο οποίο φρόντισε να εντάξη ο Τίβουλλος την υπόθεση της ανάρ
ρωσης της ερωμένης του3 8. Ό Τίβουλλος μας εισάγει σε μία ατμό
σφαιρα μυστηρίου39, γιά την οποία δεν είναι εύκολο να διακριθή 
αν οφείλεται στις θρησκευτικές και τίς σχετικές μέ την μαγεία4 0 

πτυχές της στάσης τοϋ ποιητή ή στην σταθερά και αδιάλειπτα 
παροϋσα ερωτική διάσταση της δραστηριότητας του. 

Πράγματι, οι οροί πού χρησιμοποιεί ό ποιητής41 δέν ανήκουν 
αποκλειστικά στο πεδίο της θρησκευτικότητας ή μόνο στο ιατρικό 
λεξιλόγιο, άλλα αποτελούν συνήθη στοιχεία μιας έρωτολογίας42 πού 
ολισθαίνει (ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ελεγειακής ποίησης) σέ ερωτική 
παθολογία. Ή ασθένεια τής Δηλίας -πραγματική ή οχι- παρέχει τήν 
αφορμή ή τήν πρόφαση στον Τίβουλλο-amötor νά έκφρασθή ποιητικά 
παραμένοντας στον προνομιακό γιά τήν ελεγειακή ποίηση χώρο του 
έρωτα καί, μάλιστα, στην πιο παθητική και μελαγχολική μορφή του. 

Το τέλος τής αυταπάτης 

Ή διακήρυξη γιά τήν συνεπή μέριμνα τοϋ Τιβούλλου ηχεί έντονα 

36. Πβ. Ernst RIESS, «Étude sur le folklore et les superstitions, VIII. Les poètes élégiaques 

romains», Latomus II (1938) 188. 

37. "Ας σημειωθή π ώ ς ή "Ισις, ή θεότητα π ο ύ καλείται να σώση τήν Δηλία ά π ό 

τον θάνατο, έδωσε αφορμή για διάφορες ταυτίσεις στην ελληνική καί τήν 

ρωμαϊκή θρησκεία ως μητέρα των θεών καί ώς νικήτρια τών δυνάμεων τής 

νύχτας. Βλ. Pierre GRIMAL, Λεξικό τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Μυθολογίας, 

Ε π ι μ έ λ ε ι α ελληνικής έκδοσης: Βασ. "Ατσαλος, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 324. 

38. Πβ. PUTNAM, ο π . π., σσ. 101-102. 

39. Προκειμένου νά καταστή πραγματικά αποτελεσματική ή παρέμβαση του, ó ποι

ητής μεριμνά νά διατυπωθή ή προσευχή του καί νά άσκηθοϋν οι μαγικές του 

ενέργειες στην κατάλληλη γιά τήν θυσία καί γιά παρόμοιες δραστηριότητες 

στιγμή τοϋ ημερονυκτίου, δηλαδή κατά τήν σιωπηλή νύχτα. Βλ. MUSURILLO, 

«Furtivus amor...», σ. 389. 

40. Πβ. COPLEY, Exclusus Amator..., σ. 108. 

4 1 . Αυτό ισχύει, γ ιά παράδειγμα, γ ιά τό ρήμα procuravi στον στ. Tib. 1 5 , 13. 

42. Πβ. R. J. LiTTLEWOOD, «Two Elegiac Hymns: Propertius, 3.17 and Ovid, Fasti, 5. 663-

692», Latomus XXXIV (1975) 665. 



274 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 

ειρωνικά, όταν γνωστοποιήται ή θεραπεία της ερωμένης, αλλά 
παράλληλα επισημαίνεται πώς (αντίθετα) μόνος και μόνιμα νοσών 
παρέμεινε ó ποιητής. Ό Τίβουλλος, ενώ συντέλεσε αποφασιστικά 
στην ϊαση της amica, αδυνατεί νά θεραπευθη ο ϊδιος από τά πάθη 
τοϋ έρωτα είτε δεχόμενος σε ανταπόδοση την στοργή της ερωμένης 
είτε άπομακρυνόμενος από τό ψυχοφθόρο πάθος και υΙοθετώντας 
τήν persona τοϋ asper. Ή χρήση τοϋ θέματος της ασθένειας αποδει
κνύεται στην ουσία πολύ λιγώτερο ρεαλιστική και ολο και περισσό
τερο λογοτεχνική-έλεγειακή, οσο θεωρούμε το μοτίβο οχι ανεξάρτη
το και αποκομμένο άλλα ενταγμένο στην σύνθεση πού το περιλαμ
βάνει. Ή νόσος της Δηλίας αποτελεί για τον ποιητή-εραστή σύμπτω
μα της ϊδιας παθογένειας πού διακρίνει συνολικά τήν παρούσα 
απορριπτέα καθ' όλου άπο τον Τίβουλλο πραγματικότητα. Ή ασθέ
νεια (εφόσον εμπεριέχει τον κίνδυνο τοϋ θανάτου) περικλείει τήν 
απευκταία πιθανότητα χωρισμού τών εραστών, γι' αυτό και αντιμε
τωπίζεται από τον ποιητή ως συμφορά. Ό θάνατος και ή ασθένεια 
αποτελούν μία αιτία διακοπής τοϋ ελεγειακού έρωτα, απομάκρυνσης 
της αγαπημένης, αντιπροσωπεύουν ένα ακούσιο discidium, πού οφεί
λεται σε ανεξάρτητους άπό τήν ανθρώπινη βούληση ή τις διαθέσεις 
τών εραστών παράγοντες. Ή τραγικότητα της persona τοϋ ελεγειακού 
εραστή, πού ενδύεται εν προκειμένω ó Τίβουλλος, καταδεικνύεται 
από το γεγονός ότι, ενώ χάρη στις προσευχές του αποφεύχθηκε ο 
θάνατος-άκούσιος χωρισμός, δεν αποσοβήθηκε τελικά ό ερωτικός 
χωρισμός. Τό discidium επήλθε οχι οφειλόμενο σε κάποια εξωτερική 
αναγκαιότητα αλλά με ευθύνη της Δηλίας, πού αποδείχθηκε ingrata. 
'Ασθένεια και ερωτικός αποχωρισμός αποτελούν εκδηλώσεις της 
ζοφερής πραγματικότητας πού απορρίπτει ο Τίβουλλος συνολικά* ο 
morbus τής Δηλίας ταυτίζεται ως προς τά αποτελέσματα του με τό 
discidium , μόνο πού (δυστυχώς γιά τον ποιητή-εραστή) ó χωρισμός 
παρουσιάζεται ως ενσυνείδητη επιλογή μιας αχάριστης Δηλίας, 
αποτελεί ευθεία προσβολή-άπόρριψη τοϋ εραστή. Και είναι, τελικά, 
ο χωρισμός αυτός πού αποδεικνύεται έντονα και ουσιαστικά trisas44 

παρά ή ασθένεια, πού χάρη στον Τίβουλλο αποδείχθηκε μία προσω
ρινή μόνο απειλή γιά τήν σχέση. 

43. Πβ. Donato GAGLIARDI, «Orazio e Tibullo», A&R XXXVII, Fase. 2-3 (1992) 82. 
44. Tò επίθετο προσδιώριζε στον στ. Tib. I, 5, 9 τήν λέξη morbus. 
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Ή αντίθεση πού παρουσιάζεται με έντονα χρώματα μεταξύ της 
συμπεριφοράς του άφωσιωμένου ποιητη-έραστη και αυτής της 
άπιστης ερωμένης, ή απότομη σύγκρουση του ελεγειακού ονείρου με 
την πραγματικότητα αποτυπώνεται στους στ. Tib. Ι 5, 17-1845 

αποκαλύπτοντας παράλληλα την αληθινή χρησιμότητα της 
εισαγωγής του μοτίβου της ασθένειας στο συγκεκριμένο ποίημα. 
Πρόκειται για μία ακόμη σύνθεση με πραγματικό της θέμα τις 
φρούδες ελπίδες τού ελεγειακού εραστή46. Ή χρήση τού μοτίβου 
αποσκοπεί να καταστήση ακόμη τραγικώτερη τήν συνήθη διάψευση 
πού σταθερά βιώνει ο ελεγειακός εραστής ανταποκρινόμενος στο 
πνεύμα πού τού έχει προσδώσει ως ειδολογικό χαρακτηριστικό ή 
αύγούστεια ελεγεία. 

Ή αντιμετώπιση από τον ποιητή της ασθένειας με ορούς πού 
αρμόζουν στον χειρισμό ενός ερωτικού θέματος, μιας ερωτικής 
υπόθεσης πού περιλαμβάνει, μάλιστα, και ολα τά διακριτικά στοι
χεία πού συνοδεύουν τους χαρακτήρες τής αποθεωμένης ελεγειακής 
ερωμένης (καί ταυτόχρονα ανάλγητης domina) καΐ τού παθητικού 
ελεγειακού εραστή, επιτρέπει στον Τίβουλλο νά άποδυθή στην 
αγαπημένη του άνάπτυξη-έκδίπλωση τού ειδυλλιακού ερωτικού του 
ονείρου και νά έκθεση τήν πανηγυρική καί επώδυνη διάψευση του 
σε συνδυασμό με τήν συνήθη στο έργο του συνύφανση και αντιπα
ράθεση παρόντος, παρελθόντος, μέλλοντος47. 

"Αν ή σωτηρία τής ερωμένης άπό τήν ασθένεια είναι απαραίτη
τη, προκειμένου νά δυνηθή νά συμμετάσχη κυριολεκτικά ως πρω
ταγωνιστικό πρόσωπο στο όνειρο πού διατυπώνει αναλυτικά ό 
Τίβουλλος στους στ. Ι 5, 19-36, ή άρνηση της νά θεραπευθή καί άπό 
τον τρόπο ζωής της εντασσόμενη με σταθερότητα καί αφοσίωση 
στον ίδεόκοσμο τού Τιβούλλου είναι αναγκαία, οσο πρέπει, υπακού
οντας σε λογοτεχνικές αναγκαιότητες, νά διατηρή τά χαρακτηρι
στικά τής ελεγειακής ερωμένης. Τό ειδυλλιακό όνειρο τού 
Τιβούλλου είναι αυστηρά δομημένο γύρω άπό τήν κεντρική παρου-

45. omnia persolvi: fruitur nunc alter amore, 

et precibus felix utitur Ule meis. 

46. Πβ. Pierre GRIMAL, «Le roman de Délie et le premier livre des élégies de Tibulle», 

REA 60 (1958) 140. 

47. Βλ. Herbert MusuRiLLO, «The theme of time as a poetic device in the elegies of 

Tibullus», TAPhA 98 (1967) 262. 
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σία τής ελεγειακής ερωμένης. Ή vita iners πού περιγράφει ó Τίβουλλος 
στους στ. Ι 5, 19-36 περιέχει ώς πρωταγωνιστικό πρόσωπο την 
Δηλία48, επομένως είναι απαραίτητη ή σωτηρία της από την ασθέ
νεια, προκειμένου να μπορη να συμμετάσχη στο φιλόδοξο ερωτικό 
όραμα τοϋ ποιητή. Προφανώς, όμως, ή σωτηρία της σωματικής της 
υγείας είναι συνθήκη αναγκαία άλλα οχι και ικανή να οδήγηση στην 
πραγματοποίηση τοϋ οράματος, εφόσον ή Δηλία επιδεικνύει συμπε
ριφορά πού διαψεύδει με κατηγορηματικότητα τις ελπίδες τοϋ 
Τιβούλλου. 

Με τήν προβολή τής ασθένειας τής ερωμένης και τής πιστής 
συμπεριφοράς πού επέδειξε ο Τίβουλλος κατά τήν δύσκολη γιά τήν 
Δηλία αυτή περίσταση δεν επιτυγχάνεται μόνο ή αποκατάσταση, ή 
πανηγυρική αθώωση τοϋ έραστή-ποιητή πού προς στιγμήν ώμολό-
γησε τήν περιστασιακή επιθυμία του νά άπεκδυθή τήν ταυτότητα 
τοϋ mollis και νά περιβληθή αυτήν τοϋ asper49. Ή υπενθύμιση τής 
προσφοράς τοϋ ποιητή και τής συμπεριφοράς πού έλαβε άπό τήν 
Δηλία ώς ανταπόδοση δεν αιτιολογούν, δεν στηρίζουν απλώς τό 
μοτίβο των furor-ira50 πού αναπτύσσεται στους πρώτους δύο στί
χους. Ή αλήθεια είναι πώς ή amica σε απάντηση των γενναιόδωρων 
benefacta τοϋ Τιβούλλου κατά τήν ασθένεια της δεν επέδειξε τήν 
οφειλόμενη gratia, αλλά απάντησε στην απόλυτη fides τοϋ ποιητή 
συμπεριφερόμενη με πράξεις αισχρής perfìdia51. Ή απελευθέρωση 
τοϋ ελεγειακού, συνεπώς, άπό τά ερωτικά δεσμά θα ήταν δικαιολο
γημένη και σωτήρια. Εντούτοις, όμως, ô amator, παρόλο πού 
ασφαλώς δεν πέτυχε τήν τέλεια απομάκρυνση του άπό τό παθητικό 
ελεγειακό πνεύμα και άπό τήν παρά λόγον παράδοση του στο πάθος 
του και τήν ερωτική εξουσία τής domina, αποκαλύπτει τήν διατήρη
ση ή τήν πρόσκτηση κάποιων στοιχείων λογικής κυριαρχίας (αν οχι 

48. Βλ. Charles FANTAZZI, «Virgilian pastoral and Roman love poetry», AJPh LXXXVII 

(1966) 189. 

49. Πβ. CAIRNS, Generic..., σ. 178. 

50. Πβ. CAIRNS, Generic..., o. 170. 

5 1 . Πβ. οσα υποστηρίζει ô Robert R. DYER, «Bedspread for a Meros Gamos: Studies in 
the Iconography and Meaning of the Ecphrasis in Catullus 64», Studies in Latin 
Literature and Roman History VII (Edited by Carl Deroux), Collection Latomus, 
Volume 227, Bruxelles 1994, σ. 244, σχετικά μέ τήν περίπτωση τής 'Αριάδνης 

και τοϋ Θησέως. 



CUM TRISTI MORBO DEFESSA JACERES 277 

πλήρους αυτοκυριαρχίας και αύτεξουσίας-αύτοελέγχου): εισάγοντας 
το επιχείρημα της ανταπόδοσης, παρεμβάλλοντας την αρχή της 
ανταποδοτικότητας στην υπόθεση του έρωτα μέ τήν Δηλία τήν τοπο
θετεί αθόρυβα σε ένα πεδίο πού δεν αποκλείει τήν λογική, και αυτό 
είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον γνήσια ελεγειακό Τίβουλλο52. 

Ό Τίβουλλος επιβεβαιώνει τήν ελεγειακή του ταυτότητα, οχι 
μόνο επειδή αποτυγχάνει να διατήρηση γιά πολύ τήν ταυτότητα του 
asper, οχι απλώς επειδή είχε άποδειχθή mollis μέ τις δεήσεις του, 
αλλά κυρίως επειδή βίωσε μία ακόμη οδυνηρή ερωτική διάψευση. 
Προς τούτο ή puella δέν αρκεί μόνο νά απόρριψη τον κόσμο τού 
ποιητή καί νά άρνηθή νά ενταχθή στο ονειρό του υποδυόμενη τον 
ρόλο πού της έχει ετοιμάσει. Δέν αρκεί νά άρνηθή νά ενταχθή στον 
ονειρικό κόσμο τού άνθρωπου πού άπήλλαξε τήν ίδια από τά 
φοβερά φαντάσματα, τά όνειρα της νύχτας κατά τον καιρό τής 
ασθένειας . Ή λειτουργία της ώς παραδοσιακά σκληρής ελεγειακής 
ερωμένης καθίσταται έντονη και αποτελεσματική, αν ή συμπεριφο
ρά της ένέχη στοιχεία αχαριστίας, απιστίας. Ή Δηλία δέν αρκεί και 
δέν αρκείται νά άπορρίψη, όπως θά ήταν στην πραγματικότητα 
δικαίωμα της, τήν ένταξη της στο ελεγειακό όνειρο, άλλα συντρίβει 
το όραμα, επιδεικνύει συμπεριφορά ύβρεως απέναντι στην θρη
σκευτική αφοσίωση του Τιβούλλου επιβεβαιώνοντας τά χαρακτηρι
στικά πού συνθέτουν τήν persona τής σκληρής, άπιστης και ηθικά 
έλευθεριάζουσας ελεγειακής ερωμένης. Ό Τίβουλλος παραμένει 
παθητικός ελεγειακός εραστής, οχι μόνο γιατί αποτυγχάνει νά 
παραμείνη αδιάφορος απέναντι στην Δηλία, άλλα και επειδή ή 
τελευταία φροντίζει νά άποδειχθή domina perfida, πού δέν εκτιμά 
ούτε τις υπηρεσίες ενός ερωτικού υποποδίου ούτε τήν αφοσίωση 
ενός πιστού θιασώτη. Ή ασθένεια τής Δηλίας εμπλουτίζει ποιητικά 
και επιδεινώνει κυριολεκτικά τήν έπιδεικνυομένη άπό τήν ερωμένη 
perfidia μέ τό αμάρτημα τής ingratia προς τον ποιητή. Ό Τίβουλλος 
ηττάται άπό τήν σκληρότητα τού ϊδιου τού δημιουργήματος του 
άλλα επιπλέον και άπό έναν αντίζηλο, έναντι τού οποίου διακη
ρύττει τήν ανωτερότητα του5 4, μέ τρόπο πού επιβεβαιώνει τραγικά 

52. Πβ. E L D E R , ο π . π., σ. 99. 

53. Βλ. Tib. 1 5 , 13-14. 

54. Ό Τίβουλλος έχει βρεθή σέ θέση ισχύος, όπως τονίσθηκε, χάρη στις προσευ

χές του κατά τήν ασθένεια τής Δηλίας. Βλ. BALL, Tibullus the Elegist..., o. 83. 
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την σταθερή αδυναμία του. Ό Τίβουλλος-amöior γνώρισε την ήττα 
άπο κάποιον ερωτικό ανταγωνιστή πού δεν παρέσχε τις ίδιες με 
αυτόν υπηρεσίες και αφοσίωση προς τήν Δηλία, και αυτό αποτελεί 
τον πλέον σαφή τρόπο για τήν δήλωση της επιστροφής του στον 
ρόλο τοΰ έντονα, άδικα και μάταια πάσχοντος εραστή. 

Ό ποιητής, λοιπόν, εκκίνησε από τό θέμα τής ασθένειας, γιά να 
ύφάνη το επικούρειο ειδυλλιακό όνειρο του, τήν προσωπική και 
αντιπροσωπευτική για τον Τίβουλλο ars vivendi. Oí προσδοκίες του 
είναι εκ πρώτης όψεως αληθοφανείς: αν ή puella άποφεύγη τον 
θάνατο χάρη σε αυτόν, τις προσευχές του και τα μαγικά του τεχνά
σματα55, γιατί να μή συμμετάσχη sana et salva στο όραμα του (καί, 
μάλιστα, στην πιο ώλοκληρωμένη μορφή αυτού του οράματος, όπως 
παρουσιάζεται στους στ. Tib. Ι 5, 19-3656); 

Για τήν οικοδόμηση ενός ειδυλλιακού κόσμου, όπως αυτός πού 
περιγράφει στους παραπάνω στίχους, ο Τίβουλλος57 έχει ανάγκη 
από μία γυναικεία μορφή, από μία Δηλία αποκαθαρμένη καί απαλ
λαγμένη από τήν παθογένεια τής προγενέστερης αστικής ζωής της. 
Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, πώς ο Τίβουλλος επιμένει στίς 
ενέργειες πού αφορούν στον καθαρμό τής άρρωστης, ωσάν ή ερωμέ
νη να ασθενούσε, επειδή είχε μολυνθή . Ή ασθένεια καί ή σωτηρία 
της είναι ικανή να τού παράσχη μία τέτοια Δηλία: ή γυναίκα θα 
μπορούσε να εχη ανακτήσει τήν πρώτη της αγνότητα, αφού πλησία
σε τόσο κοντά στον θάνατο, ώστε να είναι δυνατό να διαδραματί-
ση τον ρόλο μιας αγνής συζύγου -απαραίτητου συμπληρώματος 

55. Οι ενέργειες του Τιβούλλου ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο τυπικό· εμφανής 
είναι ή προσπάθεια τοΰ ποιητή να αξιοποίηση τήν μαγική δύναμη του άριθμοϋ 
τρία, όπως φαίνεται στους στ. Tib. Ι 5, 14 καί 16. Βλ. τις σχετικές παρατηρήσεις 
των MusuRiLLO, «Furtivus amor...», σ. 389 και PUTNAM, οπ. π., σ. 101. Οι λόγοι 
τοΰ Τιβούλλου επικαλούνται τήν μορφή τής Εκάτης, πού θεωρείται ή αρμόδια 
να σώζη τις από πρόωρο θάνατο απειλούμενες νέες γυναίκες θεότητα. Γιά τον 
ρόλο αυτό τής Trivia, βλ. συγκεκριμένα MUSURILLO, "Furtivus amor...", σ. 389. 

56. Βλ. R. Ο. Α. Μ. LYNE, The latin love poets, From Catullus to Horace, Oxford 1980, σ. 163. 
57. Βλ. W. Y. SELLAR, The Roman Poets of the Augustan Age - Horace and the Elegiac 

Poets, New York 1965, σ. 235. 
58. Ή Δηλία μέ τήν παρουσία της στο όραμα των στ. Tib. Ι 5, 19-36 απομακρύνεται 

από τον ρόλο της ως ερωμένης καί ενδύεται αυτόν μιας σεβαστής συζύγου- από 
ερωτική domina τού Τιβούλλου μεταμορφώνεται σε κυριολεκτική domina τοΰ οίκου 
του. Πβ. τις σχετικές παρατηρήσεις τής Julia Haig GAISSER, «Amor, tura and militia 
in Three Elegies of Tibullus : 1.1,1.5 and 1.10», Latomus XLII, Fase. 1 (1983) 68. 
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στην άγροτοποιμενική απλότητα τοϋ οράματος . Ή προσέγγιση της 
Δηλίας με τον θάνατο, ο έντονος κίνδυνος πού βίωσε εξαιτίας της 
νόσου επέτρεψε θεματικά την εισαγωγή άπό τον Τίβουλλο της ιδέας 
για μία νέα αρχή στην ερωτική σχέση πού θά συνάδη με τό ιδεο
λογικό πρότυπο πού διαπνέει συνολικά τους στίχους του. Κάτω 
άπό τις προσευχές του Τιβούλλου υπέρ υγείας της amica και τήν 
μαγεία στην οποία κατέφυγε υποκρύπτεται ή πάγια προσδοκία τοϋ 
ελεγειακού amator γιά ϊαση της Δηλίας άπό τον εσφαλμένο και 
ασύμβατο μέ τά ελεγειακά πρότυπα τρόπο ζωής της. 

Μετά τον τέλειο καθαρμό της ή Δηλία θά μπορούσε θεωρητικά 
νά συμμετάσχη ώς πρωταγωνιστικό πρόσωπο στις εικόνες πού περι
γράφονται στους στ. Tib. Ι 5, 19-36· θά μπορούσε νά ύποδυθή μία 
υποδειγματική σύζυγο, γιατί επανερχόμενη στην ζωή και νικώντας 
τον επίφοβο εξαιτίας της νόσου θάνατο θά ήταν δυνατό καθαρμέ-
νη νά θεωρηθή ξαναγεννημένη, οτι επέστρεψε στην ζωή άπό τον 
θάνατο. Μία τέτοια Δηλία οχι μόνο δύναται νά σταθή ώς πιστή 
σύζυγος (coniunx) στο πλευρό τοϋ Τιβούλλου, άλλα αξίζει νά βρεθή 
δίπλα και συντροφιά μέ τό δεύτερο αγαπημένο γιά τον Τίβουλλο 
πρόσωπο, τον Μεσσάλλα, πού διαθέτει επίσης σημαντικό ρόλο στο 
όραμα των στ. Tib. Ι 5, 19-36. Ή Δηλία πού θά έξέλθη σώα άπό 
τον κίνδυνο τοϋ morbus δεν έχει τίποτε κοινό μέ τον παλιό εαυτό 
της εκτός άπό τό όνομα \ Επιπλέον, ή σωτήρια υπέρ αυτής παρέμ
βαση τοϋ ποιητή-εραστή τήν υποχρεώνει κατά κάποιον τρόπο νά 
συμμορφωθή προς μία παρόμοια κατεύθυνση. 

"Ολα τοϋτα μοιάζουν φυσιολογικά και αναμενόμενα γιά τον νοϋ 
τοϋ ποιητή, άλλα, προφανώς, οχι και της ερωμένης. Ό ποιητής έχει 
κάθε δικαίωμα νά είναι βυθισμένος στην ψευδαίσθηση ή τις βεβαι
ότητες του, δεν είναι όμως απαραίτητο νά συμμερίζεται τις διαθέ
σεις του και ή ερωμένη. Τό πάθος και ή βάσανος τοϋ ελεγειακού 
εραστή πηγάζει άπό μία τραγική παρανόηση: προκύπτει άπό τήν 
διαφορά πού χωρίζει ο,τι ο ίδιος θεωρεί ώς αυτονόητα ηθικό και 
τίς προτεραιότητες τής amica. Ή τελευταία, ασφαλώς, (αν πράγμα-

59. Βλ. LYNE, οπ. π., σ. 161. 

60. Βλ. Eleanor Winsor LEACH, «Sacral-Idyllic Landscape Painting and the Poems of 

Tibullus' First Book», Latomus XXXIX (1980) 64. 

6 1 . Βλ. LEACH, "Sacral-Idyllic...", o. 65. 
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τι είναι ασθενής) επιθυμεί την ϊασή της, αλλά δεν είναι καθόλου 
βέβαιο πώς απορρίπτει και την αστική της ζωή και συνήθειες. Ό 
Τίβουλλος συνθέτει το δημιούργημα του βασισμένος πάνω στην 
αντίθεση, στην χαώδη απόσταση πού χωρίζει τις δικαιολογημένες 
(και στηριγμένες και στην λογική αλλά και την ηθική) προσδοκίες 
του ελεγειακού εραστή και τήν συμπεριφορά πού δέχονται ως 
ανάξια απάντηση άπό τήν ελεγειακή ερωμένη οι ευεργεσίες του. 
Τήν σύνθεση διαπερνά ή σύγκρουση μεταξύ ονείρου και σκληρής 
πραγματικότητας62· αυτή ή αντίθεση υπενθυμίζει με τραγικό τρόπο 
τό γεγονός πώς, ενώ ή έλ. Tib. Ι 5 περιλαμβάνει τήν ονειρική και 
χιμαιρική περιπλάνηση στους αγρούς και τον έρωτα των στ. Tib. Ι 
5, 19-36, τό ποίημα είναι ενα αστικό παρακλαυσίθυρο 3. Ή puella, 
προφανώς, δεν θεωρεί αυτονόητη υποχρέωση της τήν ενταξή της στο 
κοσμοθεωριακό πρότυπο του Τιβούλλου και συμπεριφέρεται σύμ
φωνα προς τις επιταγές της φύσης της, όπως αυτή έχει καθορισθή 
από τό πλαίσιο του είδους στο οποίο ανήκει και, ασφαλώς, όπως 
έχει διαμορφωθή και από τον ϊδιο τον ποιητή-δημιουργό. 

Ό τελευταίος χρησιμοποιεί, τελικά, τό μοτίβο της ασθένειας, γιά 
να μετουσίωση σέ ποιητικό λόγο μία συνηθισμένη ελεγειακή κατά
σταση ερωτικής απόρριψης σέ ολη της τήν πληρότητα, τήν ένταση 
καί τήν σκληρότητα: από τήν μία, σκόπιμα εμφανίζει τήν persona 
του ελεγειακού εραστή να έξαπαταται, αν καί σέ πρώτο στάδιο τήν 
παρουσίασε να στηρίζη τό οραμά της σέ βάσιμη λογική σκέψη· από 
τήν άλλη, σκιαγραφεί τήν Δηλία ως μία παραδοσιακή σκληρή ελεγει
ακή ερωμένη. Ό χαρακτήρας τού Τιβούλλου ώς πάσχοντος ελεγει
ακού εραστή συμπληρώνεται καί, μάλιστα, εμπλουτίζεται, γιατί τό 

62. Οι στ. Tib. Ι 5, 19-36 περικλείονται από το ρήμα fingebam (Tib. I, 5, 20 καί 
35)· μέ τον τρόπο αυτό τονίζεται πώς ή ειδυλλιακή ευδαιμονία βρισκόταν μόνο 
στον νου τοϋ Τιβούλλου, δέν αποτέλεσε ποτέ απτή πραγματικότητα. Ή 
επιστροφή στην πραγματικότητα δηλώνεται μέ ενα ακόμα nunc στον στ. Tib. Ι 
5, 35. Ή συνειδητοποίηση της αλήθειας καταγράφεται καί μέ τήν σκληρή 
αυτοκριτική στην οποία προβαίνει ó Τίβουλλος μέ τήν χρήση τοϋ επιθέτου 
démens στον στ. Tib. Ι, 5, 20. Βλ. σχετικά Duncan F. KENNEDY, The arts of love -
Five studies in the discourse of Roman love elegy, Cambridge 1993, σ. 17. 

63. Πβ. C. Bennett PASCAL, «Rura cano», Studies in Latin Literature and Roman History 
VII (Edited by Carl Deroux), Collection Latomus, Volume 227, Bruxelles 1994, σ. 353 
καί COPLEY, Exclusus Amator.., σ. 91, πού κατατάσσουν καί τήν έλ. Tib. Ι, 5 στην 
κατηγορία τών παρακλαυσίθυρων. 
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αδιέξοδο του και ή άπογοήτευση-διάψευση δεν προέρχεται μόνο από 
την Δηλία και τον αντίζηλο του: κάθε του απόπειρα αποτυγχάνει. 
Ακούγεται ειρωνικό οτι ή μαγεία πού άσκησε ο ποιητής για την 
σωτηρία της Δηλίας φάνηκε αποτελεσματική σέ αυτήν τήν περίπτω
ση οχι, όμως, στον βαθμό πού ó ίδιος επιθυμούσε: θεράπευσε τήν 
puella εν μέρει, γιατί δεν τήν απάλλαξε από τήν παθογένεια τού 
παλαιού τρόπου ζωής της. Τα μαγικά αποδείχθηκαν αποτελεσματικά 
για τήν σωτηρία της ερωμένης, οχι, όμως, και γιά τήν ευτυχία τού 
εραστή. Επιπλέον, οχι μόνο αδυνατούν νά τον ικανοποιήσουν, 
άλλα είναι αδύναμα και νά λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά, 
ανακουφιστικά άντιφάρμακα τού έρωτα απαλλάσσοντας τον ποιητή 
άπό τό πάθος, τον ψυχοφθόρο και δουλοπρεπή έρωτα. 

Ή αποτυχία τού Τιβούλλου νά άπεγκλωβισθή άπό τό servitium δεν 
περιορίζεται μόνο σέ οσα μας πληροφορεί τό εισαγωγικό δίστιχο τού 
ποιήματος. Στους στ. 15, 37-40 ó Τίβουλλος θά γνωστοποίηση τήν 
αποτυχία καί άλλων τεχνασμάτων πού δοκίμασε, προκειμένου νά 
ξεφύγη άπό τον ψυχοφθόρο ελεγειακό έρωτα. Ό ποιητής δηλώνει με 
πίκρα πώς αποπειράθηκε νά λησμονήση τήν Δηλία καταφεύγοντας 
είτε στον έρωτα άλλων γυναικών είτε στην οινοποσία64. Ό ελεγει
ακός εραστής μοιάζει κυκλωμένος άπό έναν έρωτα-βάσανο, οσο ο 
ελεγειακός ποιητής έχει επιλέξει ως θεματικό του πεδίο τήν παρου
σίαση ενός τέτοιου έρωτα. "Έτσι, ο ευσεβής Τίβουλλος βλέπει οτι 
συναινεί ó θεός στις προσευχές τού εραστή γιά τήν σωτηρία της 
ερωμένης, ενώ αδιαφορεί 5 και προβάλλει προσκόμματα στις σχετικές 
με τήν ερωτική υπόθεση αιτήσεις του66. Μόνο πού ένας τέτοιος 

64. Ό χ ι μόνο τα μαγικά είναι ανίσχυρα, άλλα ή μαγεία εν προκείμενα) στρέφεται 

εναντίον του: αντί το κρασί να γιατρέψη τον πόνο του, τό πάθος του αποδει

κνύεται πιο ισχυρό καί μετατρέπει με μαγικό τρόπο τον οίνο σέ δάκρυα. Βλ. 

COPLEY, Exclusus Amator..., σ. 109, καί ELDER, οπ.π., σ. 77, πού χαρακτηρίζει ευχάρι

στη λογοτεχνική σύλληψη τήν μεταφορά· βλ. ακόμη Ον., Ars Am. II 99-106 καί Ον., 

Rem. Am. 249-290 γιά τήν αδυναμία της μαγείας νά καταστή χρήσιμος βοηθός τού 

ερωτευμένου τόσο γιά τήν ερωτική κατάσταση οσο καί γιά τήν ερωτική αποθερα

πεία. Γιά τήν χρήση τού οίνου ώς επιτήδειου όπλου ερωτικής κατάκτησης μάλλον 

παρά ώς ερωτικού remedium, βλ. Ον., Ars Am. I 525 κ. ε., ενώ γιά τον περιωρισμένο 

καί ανεπαρκή ρόλο του ώς ερωτικού άντιφαρμάκου, βλ. Ον., Rem. Am. 802-810. 

65. Βλ. Benedetto RIPOSATI, Introduzione allo studio di Tibullo, Milano 19672 (πρώτη 

έκδοση 1945), σ. 131. 

66. Ή αντίθεση τού θείου παράγοντα δηλώνεται σαφώς μέ τήν απόλυτη αφαιρε

τική renuente deo τού στ. Tib. Ι 5, 20. 
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άδικος θεός δεν είναι ο θεός της ρωμαϊκής θρησκείας ή των ευσεβών 
πιστών άλλα περισσότερο ένας "ελεγειακός" θεός, ένας λογοτεχνικός 
χαρακτήρας επιφορτισμένος με την αποστολή (με πρωτοβουλία και 
ευθύνη τοΰ ίδιου τοϋ ποιητή-δημιουργοΰ) να διατηρή τις ισορροπίες 
και τα χαρακτηριστικά τοϋ είδους πού καλείται ώςpersona να υπηρέ
τηση και να έμπλουτίση. Και ή τραγικότητα πού ενέχει ή φυσιολο
γικά γεννώμενη από μία τέτοια εξέλιξη ειρωνεία καθίσταται με την 
σειρά της στοιχείο πού επιτείνει την παθητικότητα, τά παθητικά 
χαρακτηριστικά τοϋ πρωταγωνιστή amator. Ταυτόχρονα, υφαίνονται 
τά απαραίτητα γιά την διατήρηση της ψευδαίσθησης στοιχεία: γιά τήν 
ακύρωση τοϋ οράματος ευθύνεται πάντα κάποιος άλλος (εν προκει
μένω ô θεός πού αντιτίθεται) και ποτέ ή ίδια ή ερωμένη. 

'Έτσι, με τό θέμα της ασθένειας στην έλ. Ι 5 ο Τίβουλλος ουσια
στικά πετυχαίνει νά παραμείνη στο σύνηθες θέμα του της ερωτικής 
δουλείας67 και νά τό ανάπτυξη σε διάφορες πτυχές του. Ή Δηλία 
είναι δούλη τής ασθένειας της· άπό αυτήν τήν απελευθερώνει ο 
Τίβουλλος, παραμένει, όμως, υπόδουλη στην νοσηρότητα τοϋ τρό
που ζωής της, ο οποίος, όπως ο ποιητής υπαινίσσεται, θεωρείται 
υπεύθυνος γιά τήν αρρώστια. Στην συνέχεια τοϋ ποιήματος ή Δηλία 
αποδεικνύεται δούλη οχι μόνο τοϋ αντιζήλου68 άλλα κυρίως τής 
lena 9. Ό Ιδιος ó Τίβουλλος είναι δοϋλος τής ερωμένης, αποτυγχά
νει νά τήν εξευμένιση, άλλα και νά έπαναστατήση εναντίον της ή 
νά άποστατήση άπό αυτήν και νά θεραπευθή άπό τον ερωτικό του 
morbus με τήν χρήση δραστικών ερωτικών άντιφαρμάκων. 

TibuUus aeger ignotis terris 

"Οτι στην έλ. Tib. I 5 τό μοτίβο τής ασθένειας αποκτά κάποια 

67. Για τους Ρωμαίους ελεγειακούς το servitium καταντά συνώνυμο με τον amor. 
Βλ. Frank Olin COPLEY, «Servitium amorìs in the Roman Elegists», TAPhA LXXVUI 
(1947)291. 

68. Ό dives amator είναι μία λογοτεχνική μορφή πού, όπως και filena, ανήκει στους 
τυπικούς χαρακτήρες τής κωμωδίας, οι όποιοι έχουν είσαχθή στα ελεγειακά 
ποιήματα ώς εκπρόσωποι ενός αντίπαλου προς τον ελεγειακό modus vivendi 
τρόπου σκέψης και ζωής· βλ. Roger Α. HORNSBY, Reading Latin Poetry, Norman 
(first ed. 1967, second printing 1969), σ. 95. 

69. Πβ. τα σχετικά με τό θέμα συμπεράσματα τοϋ BALL, Tibullus the Elegist..., σο. 
91-92. 
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αναγνωρίσιμα ελεγειακά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνεται, αν άναλο-
γισθή κανείς τον τρόπο με τον όποιο εισάγεται το ϊοιο θέμα στην 
έλ. Tib. Ι 3 σχετικά με την ασθένεια τού ϊδιου του Τιβούλλου. Στην 
σύνθεση αύτη ασθενής σε ξένη γη παρουσιάζεται ó ίδιος ο ποιητής, 
πού επιπλέον φαντάζεται τήν Δηλία νά άναπέμπη ευχές για τήν 
επιστροφή και τήν σωτηρία του7 0. Όμως, τό θέμα στην ουσία 
αποτελεί αφορμή γιά τήν επακολουθούσα εκτενή αναφορά τοϋ 

71 

Τιβούλλου στην χρυσή εποχή τού Κρόνου , στον παράδεισο των 
79 

εραστών • συνιστά ευφυή λογοτεχνική πρόφαση, γιά νά μεταβή ο 
ποιητής στην έκδίπλωση τοϋ ειδυλλιακού ερωτικού ονείρου στο 
οποίο θα πρωταγωνιστή ο ίδιος με τήν ερωμένη73 και τό οποίο, 
φυσικά, διαψεύδεται. 

Οι ομοιότητες με τήν περίπτωση τής ασθένειας στην έλ. Tib. Ι 5 
δεν είναι λίγες. Τό γεγονός τής ασθένειας είναι σύμπτωμα τής παθο
λογίας τής σύγχρονης με τον Τίβουλλο εποχής τοϋ Διός7 4 και τμήμα 
τοϋ ζοφερού παρόντος75, σημείο σύγκρουσης τόσο με τό χρυσό 
παρελθόν πού άναπολεϊται, αλλά είναι οριστικά χαμένο, οσο και με 
τό ονειρικό μέλλον, πού με χιμαιρική λαχτάρα αναζητεί ο ποιητής. 

Ή ασθένεια πού βρίσκει τον Τίβουλλο στην Κέρκυρα περιγράφε
ται ώς αρκετά σοβαρή, γιατί λέγεται πώς ó ποιητής φοβήθηκε πώς 
θά πέθαινε . Ή Δηλία δίνεται ή ευκαιρία νά παρουσιασθή ώς μία 
πιστή σύζυγος πού δέεται και γιά τήν ανάρρωση τοϋ ποιητή και γιά 
τήν επανένωση τους, τό ξανασμίξιμο τους έπειτα από τον υποχρεω
τικό εξαιτίας τής αναχώρησης γιά τήν εκστρατεία χωρισμό τους. 
Ό π ω ς καί στην περίπτωση τής ασθενούς Δηλίας στην έλ. Tib. Ι 5, ό 
πρώτος στόχος (τής ίασης) επιτυγχάνεται, οχι, όμως, καί αυτός τής 
επανένωσης των εραστών77. "Ας σημειωθή, μάλιστα, πώς ομοιότητες 

70. Βλ. Tib. Ι 3, 23-32. 

71. Βλ. Tib. Ι 3, 35-48. 

72. Βλ. Tib. Ι 3, 57-66. 

73. Βλ. Tib. Ι 3, 83-94. 

74. 'Αντίθετα, ο έρωτας εξουσιάζει τον θάνατο - πβ. Pierre GRIMAL, «Vénus et 
l'immortalité (A propos de Tibulle, I, 3, 37 et suiv.)», Hommages à Waldemar Deonna, 
Collection Latomus, Vol. XXVIII, Bruxelles 1957, σσ. 261-262. 

75. Π β. Paul VEYNE, Roman Erotic Elegy - Love, Poetry and the West, (Translated by David 

Pellauer), Chicago and London 1988, o. 40. 

76. Βλ. Pierre GRIMAL, Ό έρωτας στην αρχαία Ρώμη, Μετάφραση Νίκου Μ. 

Τσαγκά, 'Αθήνα 1990, σ. 210. 

77. Βλ. David F. BRIGHT, Haec mihifingebam - Tibullus in his World, Leiden 1978, σ. 156. 
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παρατηρούνται και στην εκ μέρους τοϋ ποιητή γνωστοποίηση των 
προσευχών του στην έλ. Tib. Ι 5 και των παρακλήσεων της ερωμέ
νης στην Tib. Ι 3: χρησιμοποιείται και στις δύο περιπτώσεις το ρήμα 
dicor78 στην ϊδια, μάλιστα, θέση τοϋ ποιήματος. Ή χρήση τοϋ ρήμα-

79 

τος αύτοΰ υποδηλώνει την αποστασιοποίηση τοϋ Τιβούλλου από το 
κομμάτι αυτό τοϋ παρελθόντος, καθώς ή παροϋσα κατάσταση, την 
οποία βιώνει είτε ώς άρρωστος ο ίδιος στην Φαιακία είτε αντιμε
τωπίζοντας μία ηθικά νοσοΰσα Δηλία, είναι ζοφερή. 

Και στις δύο συνθέσεις, εξάλλου, έχουμε έναν χωρισμό: στην ελ. 
Tib. Ι 3 είναι αναγκαστικός και έχει επέλθει με μερική ευθύνη των 
εραστών. Ό Τίβουλλος ϊσως, μάλιστα, να είναι περισσότερο υπεύθυ
νος, άφοϋ αποστατεί άπό τήν διακηρυγμένη ήδη από τήν πρώτη 
ελεγεία του ars vivendi γιά χάρη τοϋ Μεσσάλλα -ενός φίλου του αλλά 

3 8 0 

ταυτόχρονα και χαρακτηριστικού εκπροσώπου της Romanitas , αξίας 
πού θα έπρεπε νά άφήνη αδιάφορο τον συχνά κινούμενο στο κλίμα 
τών επικούρειων ιδεών Τίβουλλο. Στην ελ. Tib. Ι 5 πρόκειται γιά ενα 
discidium, μία αποστασία της Δηλίας άπό τον Τίβουλλο γιά χάρη ενός 
άντιζήλου-έκπροσώπου τοϋ πολιτικοστρατιωτικοϋ negotium. Ή 
ευθύνη γιά τον χωρισμό αυτό βαρύνει τήν Δηλία, πού έχει, ωστόσο, 
τό ελαφρυντικό της αρνητικής επίδρασης μιας ερωτικής μεσάζουσας 
(lena). Ό χωρισμός δραματοποιείται μέ τήν μνεία μιας επικίνδυνης 
και επώδυνης ασθένειας, πού φέρνει τον ποιητή (στην ελ. Tib. Ι 3) 
και τήν amica (στην ελ. Tib. Ι 5) στο χείλος τοϋ θανάτου. 

Και αν είναι προφανές πώς ή ασθένεια πού υφίσταται ô 
Τίβουλλος στην ελ. Ι 3 είναι φυσιολογική απόρροια, συνέπεια και 

Ο 1 

ή δίκαιη ποινή πού εκτίει γιά τήν παρακοή του στον "Ερωτα , γιά 
τήν στοιχειοθετημένη και έμπρακτη παρασπονδία του άπό τις προ
τεραιότητες πού μας έχει ήδη άπό τήν έλ. Tib. Ι 1 αποκαλύψει και 
στην συνέχεια επαναλαμβάνει διαρκώς στο έργο του, αν πράγματι 
ή ασθένεια στην έλ. Tib. Ι 3 προσλαμβάνη τήν έννοια ποινής, 

78. Πβ. τον στ. Tib. Ι 3, 10 μέ τον στ. Tib. Ι, 5, 10. 
79. Πβ. PUTNAM, οπ. π., σ. 76, και BRIGHT, Haec mihi fingebam ..., σ. 156. 
80. Στην ποίηση τοϋ Τιβούλου ô Μεσσάλλας είναι ή ενσάρκωση της Romanitas, 

εκπρόσωπος της τάσης πού κυριάρχησε στην Ρώμη κατά τήν σύγχρονη μέ τον 
ποιητή εποχή. Βλ. γιά το θέμα αυτό W. R. JOHNSON, «Messalla's Birthday: The 
Politics of Pastoral», Arethusa 23 (1990) 95. 

81. Βλ. στον στ. Tib. I 3, 21 τήν απόλυτη αφαιρετική invito Amore. 
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ενισχύονται σημαντικά οι πιθανότητες να άποτελή ή ασθένεια το 
τίμημα πού αποδίδει με την σειρά της ή Δηλία για τον δικό της 
ασύμβατο προς τις επιταγές ενός αγνού και πιστού Amor τρόπο 
ζωής. "Αν ο ποιητής-έραστής της έλ. Tib. Ι 3 εχη την δύναμη να 
είναι τόσο αυστηρός μέ τον εαυτό του αναγνωρίζοντας αύτοκριτικά 
την ένοχη του για την προδοσία τού ΐδιου τού οράματος του, αν 
έπιλέγη να τοποθέτηση την Δηλία ώς φύλακα καί φιλότιμο φρουρό 
τού ειρηνικού, ιδανικού καί εξαρτημένου από τον ερωτά του 
κόσμου, ή ένοχη της Δηλίας στην έλ. Tib. Ι 5 δέν είναι απλώς 
αυταπόδεικτη άλλα καί εξοργιστική. 

Καί όπως ή ασθένεια τού Τιβούλλου στην έλ. Tib. Ι 3 τον αναγκά
ζει νά συνειδητοποίηση τό σφάλμα του, την ασυμβατότητα της συναί
νεσης του στην εκστρατεία προς την ελεγειακή ειρηνόφιλη καί ερωτι
κή του φύση, όπως ή ασθένεια κατά κάποιο τρόπο διακόπτει τήν 
ολοκλήρωση της συμμετοχής τού άπόλεμου ποιητή στην εκστρατεία, 
αποτρέπει τον πλήρη συγχρωτισμό του καί τον έμπρακτο συμβιβα-
σμό του μέ τήν βαναυσότητα τού "παρόντος αιώνος" , ή ασθένεια 
της Δηλίας θά μπορούσε νά λειτουργήση καί αυτή παιδευτικά γιά τήν 
σκληρή ερωμένη: θά ήταν δυνατό νά έρμηνευθή ώς εύγλωττο προς 
αυτή σήμα κινδύνου, ώστε νά αποχώρηση άπό τό είδος ζωής πού 
αναφέρεται υπαινικτικά ώς υπεύθυνο γιά τήν ασθένεια της καί τον 
θανάσιμο κίνδυνο πού διατρέχει. "Αν στην έλ. Tib. Ι 3 ό ποιητής 
τιμωρήται, επειδή αναχώρησε στο πλευρό ενός στρατιωτικού invito 
Amore καί παρά τις παρακλήσεις καί τις προειδοποιήσεις τής ερωμέ
νης, ή Δηλία στην έλ. Tib. Ι 5 θά πρέπει νά αναμένη ακόμη σκληρό
τερη τιμωρία, αφού επιλέγει νά υπηρέτηση τον έρωτα μέ εσφαλμένο 
τρόπο, στο πρόσωπο ενός εκπροσώπου τής νοσηρότητας τής εποχής 
τού Διός, καί νά περιφρόνηση τον σωτήρα της. 

Ή έννοια τής τιμωρίας-νέμεσης83 διατρέχει τό σύνολο τής ποίη
σης τού ευσεβούς84 Τιβούλλου καί είναι παρούσα καί στις δύο 

82. Πβ. GRIMAL, Ό έρωτας στην α ρ χ α ί α Ρώμη, σ. 210. 

83. Για τήν παρατήρηση αυτή, βλ. Pierre GRIMAL, «Tibule et Hésiode», Fondation Hardt 
pour l'étude de l'antiquité classique, Entretiens, Tome VII (1960), σσ. 280-281, καί 

BALL, Tibullus the Elegist..., o. 136. 

84. Πρόκειται ίσως γ ια επιρροή α π ό τ ις Ιδέες τοΰ Η σ ι ό δ ο υ · βλ., γ ια παράδειγμα, 

Η σ ι ό δ ο υ , "Εργα 321-326 καί πβ. τήν ά π ο ψ η τοΰ Pierre GRIMAL, Le lyrisme à 
Rome, Presses Universitaires de France (1er trimestre 1978), σ. 123. 
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αυτές συνθέσεις. Ό Τίβουλλος, όμως, έχει ερμηνεύσει ορθά το μήνυ-
μα-προειδοποίηση του θανάσιμου κινδύνου για την ζωή του και 
δηλώνει εξαρχής μετανιωμένος και πρόθυμος να συμμορφωθή μέ τό 
"ερωτικώς ζην" στο μέλλον. Ή Δηλία, όμως, της έλ. Tib. Ι 5, παρό
λο πού διαφεύγει τον σωματικό κίνδυνο, εξακολουθεί να ασθενή 
προδίδοντας τον έρωτα· επομένως, τό φάσμα μιας σκληρής και 
άτεγκτης τιμωρίας εύλογα πλανάται επί τής κεφαλής της. Ή προ
ειδοποίηση του Τιβούλλου είναι υπαινικτική αλλά εύγλωττη. 

Οι αναφυόμενες μεταξύ τών δύο συνθέσεων ομοιότητες οικοδο
μούνται πιο στέρεες, αν προσεχθή ή έκφρασηprohibente deo τού στ. 
Tib. Ι 3, 22, πού αντιστοιχεί στην έκφραση renuente deo τού στ. Tib. 
Ι 5, 20. Ή τραγικότητα τής περίπτωσης τής έλ. Tib. Ι 5 και του έκεΐ 
περιγραφόμενου οράματος τού Τιβούλλου αναδεικνύεται σέ όλη της 
τήν έκταση· αρκεί να άναλογισθή ο αναγνώστης ότι, ενώ ο 
Τίβουλλος στην έλ. Ι 3 δίκαια κατά κάποιον τρόπο τιμωρήθηκε και 
βρήκε απέναντι του έναν deus prohibens, άφοΰ επιδίωξε νά αναχώ
ρηση invito Amore (έστω και αν μετάνιωσε εκ τών υστέρων), στην 
έλ. Ι 5 βρίσκει ενάντιο στις επιδιώξεις του τον θεό, αν και ο ποι
ητής είναι μέ απόλυτη συνέπεια ενταγμένος στο ερωτικό στρατόπε
δο. Στην περίπτωση τής έλ. Tib. Ι 5 ó θεός μεροληπτεί εις βάρος 
τού amatomaì αφήνει νά χαίρεται τήν Δηλία ένας εκπρόσωπος τού 
"άντιελεγειακοϋ" κόσμου85. 

"Αλλη ομοιότητα πού παρουσιάζει ή πραγμάτευση τού θέματος τής 
ασθένειας στις δύο συνθέσεις -ύπομνηστική τής σχέσης πού επιδιώκει 
νά τις συνδέη ó Τίβουλλος ώς προς τό αναδυόμενο από αυτές πνεύμα-
εΐναι ή έξιστορούμενη χρήση μαγικών τεχνασμάτων86 γιά χάρη τού 
αγαπημένου προσώπου -δείγμα τής αφοσίωσης προς τον εραστή. 
Ό π ω ς ή άφωσιωμένη Δηλία τών πρώτων στίχων τής έλ. Tib. Ι 3 ασκεί 
τήν τέχνη τής μαγείας, γιά νά προστατεύση τον παρασπονδούντα καί 
(γι' αυτό) μέλλοντα νά άσθενήση Τίβουλλο, έτσι καί ό τελευταίος στην 
έλ. Tib. Ι 5 καταφεύγει σέ κάθε μέσο, προκειμένου νά σώση από τήν 
ασθένεια της τήν βαθιά (και οχι μόνο σωματικά) νοσούσα ερωμένη. 

85. Πβ. RIPOSATI, οπ. π., σ. 131. 

86. Βλ. Albert R. BACA, «The role of Delia and Nemesis in the Corpus Tibullianum», Emérita 
XXXVI, Fase. I (1968) 52. Στους στ. Tib. I 3, 11-12 αναφέρεται προσφυγή της 
Δηλίας στην μαγεία καί εμφανίζεται ή μαγική δύναμη του αριθμού τρία, όπως 
συμβαίνει καί στην έλ. Tib. Ι 5. Βλ., σχετικά, καί PUTNAM, οπ. π., σ. 76. 
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Επιπλέον, ο Τιβουλλος στην έλ. Ι 3 έχει τήν ευκαιρία να παρου
σίαση προς στιγμήν τον εαυτό του στον ρόλο τοϋ παρασπονδούντος 
εραστή (άπιστου, επομένως, απέναντι στην μία και μόνη domina, 
έστω και αν δεν πρόκειται για απιστία του με άλλη γυναίκα άλλα 
γιά -κάτι γενικώτερο- αποστασία του άπό τον διακηρυγμένο τρόπο 
ζωής του) και τήν Δηλία σε εκείνον τής πάσχουσας ελεγειακής 
ερωμένης νά αγωνιά γιά τήν τύχη τοϋ αγαπημένου της και νά θλί
βεται καί νά προσεύχεται γιά τον γυρισμό του και τήν επανένωση 
τους. Τό μοτίβο τής ασθένειας (εδώ τοϋ Τιβούλλου) παρέχει τήν 
ευκαιρία στον ποιητή νά παρουσίαση μία λογοτεχνικά ενδιαφέρου
σα αντιστροφή ρόλων με τήν Δηλία, νά παρουσίαση εκείνη σε ρόλο 
πιστής και πάσχουσας ερωμένης πού εύχεται τήν επανένωση. Ό 
ποιητής-Όδυσσεύς τής έλ. Tib. Ι 3 8 7 έχει τήν ευκαιρία νά τύχη τής 
μέριμνας (χάρη στην ασθένεια του) μιας Δηλίας-πιστής Πηνελόπης. 

Πώς ο ποιητής προβαίνει στην χρήση τοϋ συγκεκριμένου μοτίβου, 
προκειμένου νά εχη ή νά κατασκευάση τήν ευκαιρία νά έκφραση ενα 
όραμα έπανάκαμψης και επιστροφής στον έρωτα και σε μία ιδανική 
με τήν Δηλία ερωτική συνύπαρξη88, πώς τό εισάγει ως πρόφαση γιά 
τήν μετέπειτα ποιητική διατύπωση-έκφραση τοϋ ονειρικού κόσμου 
του89, γίνεται φανερό τόσο άπό τήν νοσταλγική αναπόληση του σε 
μία προπολιτισμική φάση τής ανθρώπινης διαδρομής στον χρόνο, 
από τήν περιπλάνηση του στην χρυσή εποχή τοϋ Κρόνου, οσο και 
άπό τό οραμά του γιά ενα μέλλον στο όποιο τον τόνο θά δίνη 9 0 ó 
παράδεισος των εραστών καί ως αντίποδας του ó Τάρταρος, ο 
τόπος κολασμού γιά τους πολεμίους τής λατρείας τοϋ έρωτα. 

Επιπλέον, ενώ ή Δηλία προσεύχεται γιά τήν σωματική ανάρρωση 
τοϋ ποιητή της, αυτός καί στην έλ. Tib. Ι 5 άλλα καί στην έλ. Tib. Ι 
3 τήν παρακαλεί νά παραμείνη ηθικά υγιής, casta, ώστε νά είναι καί 
αυτή salva, απρόσβλητη άπό τον κίνδυνο πού διέτρεξε ο ίδιος, καί 
έτσι ασφαλής άπό τήν πιθανότητα νά κατάληξη στον Τάρταρο. 

"Οτι τό πραγματικό ζητούμενο καί στις δύο συνθέσεις είναι ó 

87. Ό τ ι υπάρχουν ισχυρά νήματα π ο ύ συνδέουν τήν σύνθεση αυτή με τα ομηρικά 

έργα γίνεται παραδεκτό άπό τήν φιλολογική έρευνα· βλ. PUTNAM, ο π . π., σσ. 

74-75. 

88. Πβ. SELLAR, οπ. π., σ. 235-236. 

89. Πβ. Α. Α. R. HENDERSON, «Tibullus, Elysium and Tartarus», Latomus XXVIII 

(1969) 652. 

90. Βλ. Tib. I 3, 83-94. 
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εξαγνισμός της Δηλίας, ώστε να δύναται να μετάσχη σε ένα ποιη
τικό όραμα του τύπου των στ. Tib. Ι 5, 19-36 ή των στ. Tib. Ι 3, 
83-94 καταδεικνύεται και από την σιωπηλή έμμονη του Τιβούλλου 
σε πράξεις καθαρμού της ερωμένης, ακόμη και όταν αύτη προσεύ
χεται για την δική του ανάρρωση. Ένώ ó ϊδιος αιτούμενος τήν 
ανάρρωση της ερωμένης στην έλ. Ι 5 φρόντισε, για να εχη αποτε
λεσματικότητα ή Ικεσία του, να καθάρη τήν ερωμένη91, στην έλ. Ι 3, 
αν και ο ποιητής-έραστής τώρα είναι ó ασθενής, οι πράξεις καθαρ
μού της Δηλίας αφορούν πρώτα πρώτα στην ϊδια καί οχι στον ποι-
ητή . "Οτι νόσος καί θεραπεία κατατείνουν στην ποιητική αιτιολό
γηση της έκδίπλωσης (πού ακολουθεί) ενός ιδανικού ερωτικού 
κόσμου φαίνεται τόσο από τήν λογοτεχνική ανάγκη γιά μία casta 
Δηλία στην έλ. Tib. Ι 5, όσο καί από τήν σύλληψη μιας παρόμοιας 
Δηλίας στην έλ. Tib. Ι 3. Ή Δηλία τών στ. Tib. Ι 3, 83-94 είναι casta, 
εμφανίζεται μέ ξέπλεκα μαλλιά καί μέ γυμνά πόδια, όπως καί όταν 
παρακαλή τήν "Ίσιδα93. Ή έπιδεικνυομένη υπακοή της καί ή 
ευσέβεια προς την θεότητα συμπίπτει με την υπακοή της και 
ένταξη στον έρωτα καί τον ελεγειακό κόσμο τού Τιβούλλου. Ή 

91. Βλ. Tib. 15, 11 : ipseque te circum lustravi sulphurepuro. 
92. Βλ. Tib. I 3, 25-26. 
93. Βλ. Tib. I 3, 31-32. 
94. Ή αιγυπτιακή αύτη θεότητα είναι κατάλληλη να κληθη από τήν Δηλία προς 

βοήθεια, γιατί τήν επικαλούνταν συνήθως οι γυναίκες ώς θεά του γάμου και 
ώς dea salutarìs. Ή ευρύτερα παραδεκτή ταύτιση της μέ τήν "Αφροδίτη, εξάλ
λου, της επιτρέπει νά διαδραματίση πολυσύνθετο και πολύπλευρο ρόλο στην 
σύνθεση: από τήν μία, ώς θεότητα πού θεραπεύει καλείται νά σώση τον άρρω
στο ποιητή· άπό τήν άλλη, ώς αντίστοιχη της Venus τονίζει τους ερωτικούς 
δεσμούς άλλα καί τήν ελευθεριότητα πού χαρακτηρίζει τήν μορφή της Δηλίας, 
αφού ή "Ισις θεωρείται πώς προστατεύει τις γυναίκες πού έχουν τον έρωτα ώς 
επάγγελμα. Βλ. σχετικά Gerolamo BOTTONI, Albio Tibullo, Delia e la pace dei campi 
- Elegie scelte, Milano 1931, σ. 24. Ή Ί σ ι ς ώς θεότητα τού γάμου υπαινίσσεται 
τήν ιδιότητα της coniunx ύπό τήν όποια στο απόσπασμα φαντάζεται ο ποιητής 
τήν Δηλία. Γιά τήν "Ισιδα, βλ. BOTTONI, οπ. π., σ. 23. Ή ΤΙσις, άλλωστε, είναι 
ή προσωπική θεότητα της Δηλίας, όπως ή 'Αφροδίτη είναι ή dea-tutor τού 
Τιβούλλου. Βλ. Gordon WILLIAMS, Tradition and Originality in Roman Poetry, Oxford 
1968, σ. 499. Στο σημείο αυτό ελλοχεύει μία πρόσθετη πηγή εξαπάτησης τού 
ποιητή: ο Τίβουλλος διατηρεί τήν ψευδαίσθηση πώς ή amica απευθύνεται στην 
"Ίσιδα ώς θεά πού θεραπεύει ή (στην ακόμη καλύτερη περίπτωση) ώς θεά τού 
matrimonium, ώς μορφή δηλαδή πού θά έγγυηθή -εκτός άπό τήν ανάρρωση του-
καί τήν ευτυχία του ώς εραστή. Φαίνεται, όμως, πώς ή Δηλία απευθύνεται στην 
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ασθένεια και στις δυο περιπτώσεις έχει διαπιστωθη πως είναι 
_ 95 

κυρίως ερωτικής υφής . 
Ή ειρωνική χροιά στην έλ. Tib. Ι 3, όμως, δεν απουσιάζει από την 

αντιμετώπιση του θέματος. Ή ασθένεια, ή αναχώρηση και αποστα
σία από τον έλεγειακό-ερωτικο modus vivendi δεν αποτελούν πάθος 
πού ο Τίβουλλος υφίσταται καταναγκαστικά96, άλλα παρασπονδία, 
προδοσία γιά την οποία ο Ιδιος φέρει την ευθύνη97. Ή υπόδειξη 
όμως του εαυτού του ως υπευθύνου δεν αποσκοπεί ϊσως σε τίποτε 
άλλο από το νά τονισθούν προς κάθε αποδέκτη οι προειδοποιήσεις 
των στ. Tib. Ι 3, 21-22 και νά άποτραπή ή Δηλία άπο άπιστη συμπε
ριφορά. Ό κίνδυνος αναφέρεται με σαφήνεια και κατηγορηματικότη-
τα: οποίος δεν συμμορφώνεται με τήν απαίτηση τον διστίχου Tib. Ι 
3, 21-22, οδηγείται στον Τάρταρο. Ό ϊδιος ο Τίβουλλος σκόπιμα 

98 

ενοχοποιείται , γιά νά παρουσιασθή αμέσως έπειτα μετανοών και 

θεότητα αύτη, γιατί τήν προστατεύει ώς γυναίκα ελευθερίων η θ ώ ν τέτοια 

γυναίκα σκοπεύει να παραμείνη εσαεί π ρ ο ς μεγάλη θλίψη και δυστυχία του 

ελεγειακού εραστή, προς ενίσχυση, όμως, τής έμπνευσης τοΰ ελεγειακού 

ποιητή, π ο ύ αξιοποιεί τήν σκληρή μορφή της ώς πρωταγωνίστρια τών π α θ ώ ν 

π ο ύ περιγράφει στο ελεγειακό είδος. Ή ερωτική εμπλοκή τής Δηλίας μέ τον 

Τίβουλλο αποτελούσε μέρος τού θρησκευτικού καθήκοντος της απέναντι στην 

"Ισιδα (βλ. τήν σχετική παρατήρηση τού Ludwig KOENEN, «Egyptian Influence in 

Tibullus», ICS I (1976) 129). Ή Δηλία κ α τ ά τήν άποψη του, μέ το όνομα π ο ύ 

έχει λάβει ά π ο τον Τίβουλλο δεν υποδηλώνει τήν σχέση της μόνο μέ τήν 

"Αρτεμη (όπως παρατηρεί ó GRIMAL, Ό έρωτας στην αρχαία Ρώμη, σ. 208 και 

δέχεται γενικώτερα ή έρευνα), αλλά πιστοποιεί και τήν ιδιότητα της τοΰ θια

σώτη τής "Ισιδος, εφόσον και αυτής τής θεότητας ιερό νησί θεωρείται ή Δήλος 

(βλ. Ludwig KOENEN, οπ. π., σ. 130). Ή σύγχυση και ή ανάμειξη και ο συμ-

φυρμός τών θρησκευτικών παραδόσεων αξιοποιείται γιά λογοτεχνικούς σκο

πούς : ó Τίβουλλος λατρεύει και παρακαλεί νά έχη δ ί π λ α του μία αγνή θεότη

τα, ό π ω ς είναι ή "Αρτεμη, αλλά τελικά έχει ό Ιδιος κατασκευάσει στο λογο

τεχνικό πεδίο μία όπαδό-άκόλουθο τής ελευθεριότητας τής "Ισιδος. Γιά τον 

ρόλο τής "Ισιδος ώς θεάς π ο ύ κήδεται τών γυναικών μέ ελευθέρια ήθη και βίο, 

βλ. και CAIRNS, Generic..., σσ. 156-157. 

95. Βλ. Harold C. GoTOFF, «Tibullus: Nunc Levis est Tractanda Venus», HSPh 78 

(1974) 242. 

96. Πβ. Harold C. GOTOFF, οπ. π., σ. 242. 

97. Ε π ι π λ έ ο ν , ή ασθένεια, ακυρώνοντας τήν συμμετοχή του στην εκστρατεία και 

κρατώντας τον στην Κέρκυρα - ό π ω ς παρατηρεί ο Barry Β. POWELL, «The 

Ordering of Tibullus Book 1», CPh LXIX (1974) 110- αποτρέπει ά π ό τήν συνέχι

ση τής παρασπονδίας. 
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συμμορφούμενος, και για να παρακινηθή προς αυτή την κατεύθυνση 
και ή Δηλία" και να επίδειξη την συμπεριφορά πού υποδεικνύεται 
στους στ. Tib. Ι 3, 83-94. 

Πρόκειται, λοιπόν, για χρήση του θέματος της ασθένειας, προ
κειμένου να παραμείνη ο ποιητής σταθερά στο είδος της ποίησης 
στο όποιο ó έρωτας αποκτά τα πιο έντονα χαρακτηριστικά παθο
γένειας. "Αν τό μοτίβο είχε είσαχθή στην έλ. Tib. Ι 5, για να δικαι
ολόγηση ποιητικά τό κυρίως θέμα της ελεγείας, πού κατά τον 
GRIMAL είναι οι "απατηλές ελπίδες του εραστή"100, στην ελ. Tib. Ι 3 
ή παρουσίαση του Τιβούλλου ως σοβαρά νοσοϋντος και τής Δηλίας 
ώς ευσεβούς και πιστής δέσποινας πού προσεύχεται για τήν σωτη
ρία του, στηρίζει θεματικά τήν σύνθεση και τήν κρατεί στο θέμα 
"απουσία και αναπόληση"101. 

Επιπλέον, ή επικίνδυνη ασθένεια σε ξένο τόπο πού βιώνει ο 
Τίβουλλος αποτελεί -σε αντιπαραβολή μάλιστα προς ο,τι παρατη
ρείται στην περίπτωση τής Δηλίας στην έλ. Tib. Ι 5- έναν πρόσφο
ρο τρόπο, για να καταδειχθή και να δραματοποιηθή ή δεινή θέση 
στην οποία (οχι χωρίς τήν δική του ευθύνη) έχει περιέλθει ο 
Τίβουλλος. Ή εικόνα ενός ανήμπορου και σοβαρά νοσούντος σέ 

/ 1 (JO 

ξένη χωρά Τιβούλλου ο'ικοδομείται ακόμη πιο τραγική, παραπέμπει 
στο πιο σύνηθες συναίσθημα πού διακρίνει τον ελεγειακό amator, 
αντικατοπτρίζει τήν βαθιά μοναξιά πού διαρκώς βιώνει ο συνεχώς 
απορριπτόμενος ποιητής103, αποτελεί προβολέα για τήν μοναξιά και 
τήν μοναχικότητα του ποιητή κατά τήν ουτοπική και μάταιη επιδίω
ξη του ιδανικού του κόσμου104. Τήν μοναξιά του αυτή καθιστά 
φανερή ή απεγνωσμένη παράκληση του νά έχη δίπλα του τα αγαπη
μένα του πρόσωπα κατά τήν ύστατη ώρα του 1 0 5 . 

98. Π β. Richard WHITAKER, Myth and Personal Experience in Roman Love-Elegy, 

Göttingen 1983, σ. 70. 

99. Πβ. J. F. G. CiLLiERS, «The Tartarus motif in Tibullus' Elegy 1. 3», AClass XVII 

(1974) 79. 

100. Βλ. GRIMAL, «Le roman...», o. 140. 

101. Βλ. GRIMAL, «Le roman...», o. 140. 

102. Σχετικά μέ τήν σημασία της φράσης ignotis terris, βλ. Donald Η. MILLS, «Tibullus 

and Phaeacia: a reinterpretation of 1. 3», CJ 69 (1974) 227, ύποσημ. 2. 

103. Π β. A. GuiLLEMiN, «L'élément humain dans l'élégie latine», REL XVIII (1940) 103. 

104. Πβ. C. CAMPBELL, «Tibullus: Elegy I. 3», YCIS XXIII (1973) 149. 

105. Πβ. André SAUVAGE, «Tibulle et son temps», Latomus 28 (1969) 887. 
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Ή Κυνθία και ή αμαρτία της ομορφιάς 

Ή επένδυση του μοτίβου της ασθένειας τοΰ αγαπημένου προσώ
που με ελεγειακά χαρακτηριστικά αναδεικνύεται άπο την ποίηση και 
των άλλων εκπροσώπων τοϋ ελεγειακού είδους, τόσο των ποιητών 
πού απαρτίζουν το Corpus Tibullianum, οσο και τοΰ Προπερτίου και 
τοΰ Όβιδίου, τοΰ τελευταίου άλλα οχι έσχατου των ελεγειακών. Ό 
εμπλουτισμός τοΰ θέματος, επιπλέον, με το δευτερεΰον (άλλα οχι 
και έλασσον) μοτίβο τοΰ in una parce duobus είναι χαρακτηριστικό 
δείγμα για την αξιοποίηση της κατάστασης της ασθένειας στο 
ερωτικό θεματικό πλαίσιο καί, μάλιστα, μέ τα διακριτικά και το 
συναφές μέ την ερωτική υπόθεση πνεύμα πού διακρίνει τό ελεγει
ακό είδος. 

Ό Προπέρτιος μέ μία σειρά άπό τρεις διαδοχικές ελεγείες (πού 
λειτουργούν εν εΐδει διαδοχικών σκηνών απαρτίζοντας ενα μικρό 
δράμα κατά τον WARDEN 1 0 6 ) παρακολουθεί τό θέμα της ασθένειας 
της Κυνθίας άπό την εκδήλωση της μέχρι της τελικής ανάρρωσης. 
Ή επισήμανση του πώς για τις ασθένειες τών γυναικών δέν είναι 
σωστό νά μέμφεται κάποιος τους θεούς1 0 7 απομακρύνει τό ποίημα 
r> \ \ 10R 

απο την συγκεκριμένη περίπτωση μιας πραγματικής ασθένειας 
και μας οδηγεί στά εν γένει ισχύοντα γιά τις γυναίκες και ίδιαίτε-

106. Βλ. John WARDEN, «Bella Satis Cecini - A Note on Propertius 2.10 and 4. 6», CJ 73 
(1977) 19. 

107. Βλ. Prop. II 28A, 5-6. 
108. Για το είδος της νόσου δέν έχομε επαρκείς πληροφορίες, αλλά λίγες αμφιβο

λίες μένουν για τα αίτια καί την ύφη της ασθένειας. Πώς πρόκειται γιά 
"λογοτεχνική" ασθένεια όχι ενός οποιουδήποτε αγαπημένου προσώπου άλλα 
της ελεγειακής ερωμένης μέ όλα τα χαρακτηριστικά πού για λόγους ειδολο
γικούς την συνοδεύουν φαίνεται μέ σαφήνεια από τον δεύτερο ήδη στίχο, 
όπου ó Ζευς παρακαλείται να μη γίνη αιτία να χαθή μία ωραία γυναίκα. Ό 
κίνδυνος πού αντιμετωπίζει ή ερωμένη είναι φυσικά θανάσιμος (πβ. CAIRNS, 
Generic..., σ. 153), γιατί έτσι επιτυγχάνεται μία δραματοποίηση της κατάστα
σης -απαραίτητη γιά τον ελεγειακό εραστή, προκειμένου νά κατάδειξη τό μέγε
θος της αγάπης του καί της αφοσίωσης του, αναγκαία καί γιά τον ελεγειακό 
ποιητή, προκειμένου νά δημιουργήση συνθήκες όχι μόνο ερωτικού πάθους καί 
άχθους άπό τήν επερχόμενη απώλεια τοΰ ερωτικού του πόθου, αλλά καί γιά 
νά βρή τήν ευκαιρία νά αποθέωση καί νά ανάδειξη στην θεϊκή σφαίρα τό 
αντικείμενο τοΰ πραγματικού ή τοΰ λογοτεχνικού ερωτά του. 
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ρα για τις dominae τοϋ είδους πού αποτελούν τις ηρωίδες των 
ελεγειακών στίχων109. Δεν πρόκειται για μία ξαφνική έκρηξη 
ευσέβειας τοΰ Προπερτίου· ή άποενοχοποίηση τοϋ θείου παράγοντα 
δεν είναι μία εκδήλωση όψιμης θρησκευτικότητας, αλλά αποκαλύ
πτει την συντελούμενη μεταφορά τοΰ ενδιαφέροντος από το πεδίο 
μιας πραγματικής κατάστασης ασθένειας προς τον χώρο τοϋ έρωτα 
τών γυναικών πού βασανίζουν άνδρες ομοίους με τον Προπέρτιο 
στον ρόλο τοϋ εραστή, τήν μεταφορά και υπαγωγή δηλαδή τοϋ ποι
ήματος στην θεματική δικαιοδοσία τοϋ ελεγειακού ποιητή. 

Ή αιτία πού ασθενεί ή Κυνθία είναι πιθανώς μία επιορκία συνο
δευομένη από υπερβολική έπαρση τής ερωμένης απέναντι στους 
θεούς· ó αναγνώστης αφήνεται νά υποπτεύεται πώς, αν πρόκειται 
γιά ερωτικής υφής υπόθεση, άφορα, ασφαλώς, και σε επιορκία με 
θϋμα τον ϊδιο τον Προπέρτιο. "Αν, ενδεχομένως, ή 'Αφροδίτη είναι 
ή προσβεβλημένη θεότητα καί ή δική της οργή είναι πού στρέφεται 
εναντίον τής Κυνθίας, ή υπόθεση δεν απομακρύνεται ιδεολογικά 
άπό το κλίμα τών ερωτικών ατοπημάτων. Ή προσβολή τής 
"Ηρας11 , εξ άλλου, είναι δυνατό νά έρμηνευθή ίσως ώς άπαξιωτική 
και αδιάφορη στάση τής Κυνθίας απέναντι στον γάμο 1 1 1. 

Είναι προφανές πώς δεν θρηνείται ή νόσος και ó επιθανάτιος 
κίνδυνος ενός κοινοϋ και συνηθισμένου αγαπημένου προσώπου. 
Πρόκειται γιά τον κίνδυνο πού διατρέχει μία θεϊκή pulchra, καί ώς 
τέτοια ή Κυνθία επιχειρείται νά σωθή από τον ποιητή. "Αν ή Κυνθία 
συγκεντρώνη γιά τήν αλαζονεία της τά πυρά τής Venus, ασφαλώς δεν 
είναι μόνο ή ύβρις της πού επισύρει τήν ira τής θεάς, άλλα 
υπονοείται πώς ή ομορφιά τής ερωμένης αποτελεί μία πραγματική 
απειλή γιά τό θειο, εφ' όσον ανταγωνίζεται αυτήν τής θεάς1 1 2. "Αν, 
επομένως, οί θεές φθόνησαν δικαίως τήν ομορφιά τής ερωμένης, ή 
Κυνθία μπορεί νά σωθή άπό τον πιο διάσημο λάτρη τής θνητής καί 
αθάνατης γυναικείας ομορφιάς, τον ίδιο τον Δία: ή Κυνθία είναι 
άξια νά προξενήση τήν ζήλεια τής 'Αφροδίτης καί τήν οργή τής 

109. Για τον χαρακτηρισμό της Κυνθίας ώς meretrix, βλ. όσα υποστηρίζει ô Gordon 
WILLIAMS, οπ. π., σσ. 532-534. 

110. Βλ. Prop. II 28Α, 11. 
111. Βλ. GRIMAL, Λεξικό τής 'Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Μυθολογίας, σ. 743, σχε

τικά με τήν Iuno ώς προστάτιδα θεότητα τών παντρεμένων γυναικών. 
112. Βλ. Prop. ΙΙ28Α, 9-10. 



CUM TRISTI MORBO DEFESSA JACERES 293 

"Ηρας- ας τύχη, τουλάχιστον, της προστασίας και της εύνοιας τού 
Διός, όπως όλες οι μυθικές ερωμένες τού πατέρα των θεών πού 
καταδιώκονταν από την ζηλότυπη σύζυγο του άπιστου θεού. 

Και στην σύνθεση του Προπερτίου (όπως και στην έλ. Tib. 15) 
ή σωτηρία της αγαπημένης προδιαγράφεται βέβαιη- αύτη ή αισιόδο
ξη εντύπωση κυριαρχεί στο σύνολο της ελεγείας καΐ συνοδεύεται 
από έναν υπαινικτικό αλλά ευδιάκριτο ειρωνικό τόνο 1 1 3. Τό πλήθος 
των μυθολογικών παραδειγμάτων (exempta) πού εμπλουτίζουν την 
σύνθεση στοιχειοθετώντας και επικυρώνοντας την γνωστή λογιότη-
τα τού νεωτερικοϋ Προπερτίου απομακρύνει τον νου του αναγνώ
στη άπό τά ρεαλιστικά δεδομένα μιας πραγματικής ασθένειας και 
επιβεβαιώνει την λογοτεχνική χρήση τού συμβάντος, τήν μετατροπή 
του σε ποιητικό μοτίβο άπό τον Προπέρτιο σύμφωνα με τις απαι
τήσεις και τό πνεύμα πού εν γένει διαπνέει τό ελεγειακό εΐδος. Γιά 
τον Προπέρτιο τό θέμα της ασθένειας παρέχει τήν ευκαιρία νά περι-
πλανηθή γιά λίγο στον αγαπημένο του μυθολογικό κόσμο, νά παρά
θεση πλήθος άπό τις περικαλλείς ηρωίδες τού μύθου και νά ανθο
λόγηση καί τήν Κυνθία, νά της χαρίση δικαιολογημένα μία θέση 
ανάμεσα τους. Ή ελεγειακή ερωμένη, πού σε άλλα σημεία τού έργου 
τού Προπερτίου αποκτούσε τά χαρακτηριστικά μιας σκληρής 
dorama-ύπαίτιας παθών γιά τον άφωσιωμένο σε αυτήν ελεγειακό 
εραστή, στην συγκεκριμένη σύνθεση προκίζεται με τά γνωρίσματα 
μιας θείας γυναικείας παρουσίας, ικανής νά συγκριθή (επί ΐσοις 
οροις -αν οχι άπό θέση ισχύος) με τις διαχρονικές ηρωίδες τού 
μύθου καί τής ποίησης. Στον Προπέρτιο, γιά τον όποιο όλες οι 
γυναικείες μορφές τής μυθολογίας είναι μνημεία κάλλους καί παρε
λαύνουν πολλές φορές στις σελίδες του1 1 4, τό θέμα τής νόσου παρέ
χει τήν ευκαιρία (συμπλεκόμενο καί συνυφασμένο με αυτό τού 
πιθανού θανάτου) νά προχώρηση σε μία μυθοποίηση τής Κυνθίας, 
στην κατάταξη της ανάμεσα στις ωραίες τού μύθου καί τής ποίη
σης. Ή ασθένεια μοιάζει νά άποτελή τήν θεματική πρόφαση γιά τήν 
λαμπρή προβολή τού κάλλους τής Κυνθίας, γιά νά αίτιολογηθή 

113. Βλ. Gabriella LETO - Antonio LA PENNA, Sesto Properzio Elegie, Torino 1970, σ. 

XLVII. 

114. Βλ. Θεόδωρος Δ. ΠΑΠΑΓΤΕΛΗΣ, « Ά π ό τήν ελληνική στην ρωμαϊκή ελεγεία", 

EEThess, Περίοδος Β', Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας, Τόμος τέταρτος, 

Θεσσαλονίκη 1994, σ. 163. 
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επαρκώς το αρχικά προβαλλόμενο επιχείρημα πώς δεν πρέπει να 
βλάπτεται μία puella formosa, και για να δικαιολογηθή ποιητικά ή 
επιχείρηση να άποθεωθη ή ομορφιά της. 

Έξ άλλου, είναι αναγκαίο νά σημειωθή οτι οι αναφερόμενες 
μυθικές ηρωίδες γνώρισαν με τον θάνατο την απόλυτη καταξίωση 
και την αποθέωση. Ή Ί ώ και ή Ίνώ έχουν λάβει θεϊκή υπόσταση. 
Ή 'Ανδρομέδα χάρη στον θανάσιμο κίνδυνο πού διέτρεξε, κατάφε
ρε να γνωρίση τον έρωτα μέ την απόλυτη μορφή του στο πρόσω
πο τοϋ Περσέως (δηλαδή νά άποθεωθη κατά τήν ελεγειακή αντίλη
ψη115). Ή Καλλιστώ μεταμορφώθηκε σέ αστερισμό. Ή Κυνθία θα 
μοιάζη μέ τήν Σεμέλη, οχι μόνο γιατί ή ομορφιά της θα ήταν ικανή 
νά συγκίνηση τον ίδιο τον Δία, όπως το κάλλος της μητέρας τοϋ 
Διονύσου, αλλά ίσως και επειδή τήν προσεγγίζει και στον τομέα της 
αλαζονείας116. Μέ αυτό τό πνεύμα ερμηνευμένη ή έλ. Prop. II 28Α 
δεν αφήνει πολλές απορίες γιά τήν στάση τοϋ Προπερτίου στους 
στ. II 28Α, 29-30, οπού εμφανίζεται οτι ζητεί από τήν ερωμένη νά 
παραδοθή στον θάνατο, προκειμένου νά άποθεωθη. Ό πρόσκαιρος 
φυσικός της θάνατος θά έδινε τήν ευκαιρία γιά τήν διαχρονική 
λογοτεχνική της αποθέωση, τήν συμπερίληψη της στις ηρωίδες τοϋ 
Όμηρου1 1 7: 

et tibi Maeonias omnis heroidas inter 

primus erit nulla non tribuente locus. 

115. Πβ. Corp. Tib. Ill 10 (IV, 4), 15: pone metum, Cerinthe: deus non laedit amantes. 
Στην ελεγειακή ποίηση είναι συνηθισμένη ή αντίληψη πώς διαμέσου τοϋ 
έρωτα αποκτάται ή αθανασία. Βλ. Prop. Ι 19, 19-20, II 27, 11-12 κ. ά., 
Πλουτάρχου, 'Ερωτικός XX 9. Βλ., σχετικά μέ το θέμα της διάδοσης τέτοιων 
δοξασιών, GRIMAL, «Vénus et l'immortalité...», σσ. 261-262, και GRIMAL, Ό 
έρωτας στην αρχαία Ρώμη, σ. 210. 

116. Ό θάνατος και της Σεμέλης είναι αποτέλεσμα ύβρεως (βλ. Paul DECHARME, 
'Ελληνική Μυθολογία, Μετάφραση από τα γαλλικά: Κώστα Ζαρουκά, Κριτική 
- Σχόλια Ι. Κ. Προμπονά, 'Αθήνα, σ. 349) έπειτα από τύφλωση-συμβουλή της 
"Ηρας- βλ. Ον., Met. Ill 261 κ. ε. Γιά τήν διάσταση αυτή, βλ. Walter BURKERT, 
"Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, "Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή, Μετάφραση: Νικ. 
Π. Μπεζαντάκος - 'Αφροδίτη Άβαγιανοϋ, 'Αθήνα 1993, σσ. 288, 348, 460. Μέ 
το θέμα έχει άσχοληθή ο τραγικός Αισχύλος (Fragm. 34. Α. 355-358)· πβ. Εύριπί-
δου, Βάκχαι 3, Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη 3, 26-27, Διόδ. Σικ. IV 2, 2-3. 

117. Το επίθετο Maeonias δηλώνει τον σχετικό μέ τον Όμηρο. Βλ. GRIMAL, Αεξικό 
τής 'Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας, σσ. 422-423. 
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Δεν είναι παράτολμο να διακρίνη κανείς στην διακειμενική αύτη 
αναφορά του Προπερτίου την πάγια τάση και θέληση τοϋ ποιητή 
και για τήν δική του ποιητική καταξίωση. "Αν ή Κυνθία άναδειχθή 
διάσημη ηρωίδα τοϋ μύθου, αυτό θα εχη επιτευχθή οχι μόνο χάρη 
στην ομορφιά της αλλά και χάρη σε εκείνον πού τήν έκανε γνωστή 
με τον ποιητικό του λόγο. Ή αποθέωση της έρωμένης-ήρωίδας των 
ελεγειακών στίχων θα σημαίνη, αναπόφευκτα, και τήν ες αεί επιβίω
ση και διαχρονική αναγνώριση τοϋ δημιουργοϋ ελεγειακού ποιητή. 
"Αν ή Κυνθία είναι ισάξια στο κάλλος με τις ηρωίδες τοϋ Όμηρου, 
τότε, εύλογα, και ó Προπέρτιος εξισώνεται με τον "Ομηρο ως προς 
τήν λογοτεχνική αξία ή τουλάχιστον τον προσεγγίζει1 1 8. Τό συγγενές 
μέ τήν ασθένεια μοτίβο, άλλωστε, τοϋ θανάτου της Κυνθίας, καθώς 
εισάγεται μέ ένα στίχο πού ανακαλεί τήν παρουσίαση τοϋ θέματος 
στις σχετικές μέ τον ϊδιο τον Προπέρτιο περιπτώσεις1 1 9, αποτελεί 
στην ουσία μία αισιόδοξη άποψη τοϋ ποιητή γιά τό μέλλον της 
Κυνθίας επικυρωμένη, μάλιστα, καΐ από τήν θεία συναίνεση120. 
Γίνεται ή αφορμή, γιά νά έκφρασθή μία προοπτική γιά τήν ερωμέ
νη τό ϊδιο ευμενής καί ευοίωνη μέ αυτές πού διανοίγονταν και γιά 
τον ίδιο, κάθε φορά πού ή αύτοαναφορική του διάθεση έβρισκε 
λογοτεχνική διέξοδο στο θέμα της τελευτής του. Εμπνεόμενος από 
τον θάνατο της αγαπημένης του ο Προπέρτιος εξακολουθεί νά τείνη 
προς τον σκοπό πού σταθερά υπηρετεί ή συνεπής ενασχόληση του 
μέ τήν ερωτική ελεγεία: οραματίζεται τήν αποθέωση της ερωμένης121 

και τήν βλέπει νά πραγματοποιήται μέσα άπό τό γεγονός τοϋ βιο
λογικού της θανάτου, κάτι πού πιστεύει και γιά τον εαυτό του. 
Αύτοϋ τοϋ είδους ή θεώρηση επιτρέπει στον Προπέρτιο νά διατύ
πωση μέ υπαινικτικό τρόπο τις μεταλογοτεχνικές του ανησυχίες και 

118. Βλ. Prop. II 28Α, 29. 

119. Βλ. Prop. II 28Α, 25: quod si forte tibi properarint fata quietem. 

Πβ. Prop. II 13B, 17 καί 31. 

120. Ή Ιδέα υποβάλλεται μέ τους στ. Prop. II28Α, 33-34, ο π ο ύ εκφράζεται ή βεβαι

ότητα π ώ ς ή "Ηρα θά συγχώρηση πιθανή έπιορκία της Κυνθίας, προκειμένου 

ή τελευταία νά σωθή ά π ό τήν νόσο. Στην έκδοση τοϋ BARBER (Oxonii 1960) 

οι στίχοι αυτοί τοποθετούνται αμέσως μετά τό π ρ ώ τ ο δίστιχο. 

121. Π β . Pierre GRIMAL, «Le problème de l'élégie romaine: une greffe réussie», Ή 

Μίμηση στην Λατινική Λογοτεχνία, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συμποσίου 

Λατινικών Σπουδών (Λθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1993), 'Αθήνα 1996, σ. 177. 
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φιλοδοξίες χωρίς να περιπέση στο αμάρτημα για το όποιο κατηγο
ρεί την ερωμένη του, χωρίς δηλαδή να διάπραξη ΰβριν στο πεδίο των 
«ποιητικών αγώνων». Ή αποθέωση του ποιητή προκύπτει αβίαστα 
ώς αποτέλεσμα της αποθέωσης μιας ίσόθεης ερωμένης, δεν διατυμπα
νίζεται με πνεύμα οίησης και έπαρσης, πού θα επέσυρε παρόμοια 
με της Κυνθίας τιμωρία. 

Ή αισιοδοξία πού εκπορεύεται άπο την αναφορά στο θέμα του 
θανάτου και ή ήρεμη ικανοποίηση πού αποπνέουν οι στίχοι πού τήν 
περιέχουν δεν είναι, συνεπώς, ανεξήγητη122. Δικαιολογείται επαρκέ
στερα, αν συνεκτιμηθή το γεγονός πώς ή αποθέωση της Κυνθίας και 
ή διαχρονική διατήρηση του ονόματος της δίπλα στις περιφανείς 
για το κάλλος τους γυναικείες μορφές του μύθου στην ουσία θα 
σημαίνη και θα προϋποθέτη και τήν δικαίωση της προσωπικής του 
Προπερτίου ελπίδας για επιβίωση της ποίησης του και της φήμης 

t o o 

του ώς ελεγειακού . Ή βεβαιότητα για τήν αθανασία της ύμνού-
μενης ερωμένης αντανακλά τήν βαθιά πεποίθηση για τήν αθανασία 
του ύμνητή. Ή αναφορά στην ασθένεια και ή παράκληση γιά σωτη
ρία φαίνεται δηλαδή πώς χρησιμοποιείται σέ μεγάλο βαθμό ώς μία 
κατάλληλη αφορμή γιά τήν εισαγωγή του προσφιλούς θέματος του 
θανάτου, πού καταλήγει στην διατύπωση της πάγιας προσδοκίας 
γιά τήν αποθέωση της ερωμένης, στην εκπλήρωση δηλαδή ενός από 
τους εγγενείς γιά τήν ελεγεία θεματικούς στόχους. Ή επιτυχία 
αυτού τού θεμελιώδους γιά τήν ελεγεία σκοπού θα άποφέρη φυσιο
λογικά τήν συνακόλουθη δικαίωση και τού ελεγειακού ποιητή. 

Ή συχνή προβολή από τους ελεγειακούς τού θανάτου ώς μέσου 

122. Πβ. D. PAGANELLI, Properce, Élégies, Paris 1970, σ. 73, ύποσημ. 1. 
123. Tò επιχείρημα, πού προβάλλεται με σκοπό να καθησύχαση τήν Κυνθία, πώς 

το ενδεχόμενο να ύποκύψη στην ασθένεια θα της εξασφάλιση μία θέση ανάμε
σα στίς περιλάλητες formosae τού μύθου (βλ. Prop. II 28Α, 27-30) μπορεί να 
ήχη υπερβολικό και νά ξενίζη τον αναγνώστη, είναι, όμως, απόλυτα συνεπές 
προς τις θέσεις πού έχει εκφράσει ο Προπέρτιος και αναφορικά μέ τις 
αυστηρά ύποκειμενικές-προσωπικές του επιδιώξεις. "Αν ληφθη υπ' όψιν ή 
σταθερή εξάρτηση της ελπίδας τού ποιητή γιά τήν επιβίωση του από τον δικό 
του θάνατο, ή αισιοδοξία του γιά τήν διαιώνιση της φήμης της Κυνθίας μέσα 
άπο ένα θάνατο προωρισμένο νά τήν κατάταξη πανηγυρικά ανάμεσα στίς 
όμορφες γυναίκες της μυθολογίας, πού έχουν διαρρήξει τά δεσμά τού εφήμε
ρου καί έχουν άποθεωθή, ακούγεται ολο και λιγώτερο εκκεντρική. 
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εκπλήρωσης υποκειμενικών οραμάτων (περιβλημένων κάποτε, μάλι
στα, ακόμη και με κοσμοθεωριακή βαρύτητα, όπως φάνηκε στην ελ. 
Tib. Ι 3) γεννά, βέβαια, εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αληθο
φάνεια της παράκλησης του Προπερτίου για ανάρρωση της 
Κυνθίας στην ελ. II 28Α124. Ή εντύπωση αυτή, μάλιστα, ενισχύεται 
από την επιλογή του ποιητή να περιλάβη στους στίχους του οχι 
μόνο την μνεία της ικεσίας του για την σωτηρία της αγαπημένης 
αλλά και μία φαινομενικά παράξενη προσπάθεια νά καθησύχαση 
τήν Κυνθία προκαταβολικά , ακόμη και γιά τήν περίπτωση πού 
συντελεσθή ο επαπειλούμενος θάνατος της1 2 6. Στις τρεις συνθέ
σεις1 2 7 πού ασχολούνται με ολα τά στάδια της νόσου από τήν εκδή
λωση της ως τήν θεραπεία της128, ή θεματική σύνδεση της προσδο
κίας και της αγωνίας του εραστή γιά τήν ανάρρωση της αγαπημέ
νης με τήν ερωτική του λαχτάρα γι' αυτήν καί με τήν φιλοδοξία 
του ποιητή γιά λογοτεχνική καταξίωση στους αιώνες προκύπτει 
ακριβώς λόγω τών στοιχείων πού συνοδεύουν το μοτίβο τής ασθέ
νειας καί συντελούν στην μετακίνηση του ενδιαφέροντος από το 
ϊδιο το γεγονός σε άλλα ζητούμενα: άπό τον Δία ζητείται νά 
εύσπλαχνισθή τήν Κυνθία με τό επιχείρημα πώς δεν πρέπει νά χαθή 

129 

μία καλλονή , ή κατάσταση τής ερωμένης αποδίδεται με σαφήνεια 
στην αλαζονεία πού εν γένει χαρακτηρίζει τις ωραίες· ο ενδεχόμε
νος θάνατος της δεν αντιμετωπίζεται με τρόμο, άλλα προβάλλεται 
ή προοπτική νά καταταχθή ή ερωμένη ανάμεσα στις ωραίες τών 
ποιητών και του μύθου1 3 0. 

Άφοϋ αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τήν ευκαιρία νά διατύπωση 

124. Ή ικεσία π ο ύ απευθύνει ο ποιητής προς τους θεούς γ ια τήν σωτηρία της προ

βάλλεται με έμφαση, ώστε ή Ικανοποίηση της (γνωστοποιείται στην ελ. Prop. 

II 28Β) δημιουργεί λογικές υποψίες για ειρωνική αντιμετώπιση τού μοτίβου 

από τον Προπέρτιο. 

125. Πβ. Jasper GRIFFIN, Latin Poets and Roman Life, London 1985, σ. 152. 

126. Πβ. Kathleen MORGAN, Ovid's art of imitation, Leiden 1977, σσ. 80-81, Pierre 

GRIMAL, «Properce et l'audelà», Hommages à Robert Schilling (édités par Hubert 
Zehnacker et Gustave Hentz), Collection d'Études Latines, Série Scientifique, 
Fascicule XXXVII, σ. 128. 

127. Βλ. Prop. II 28 A, Β, C. 

128. Πβ. L. CATÍN, «Properce et Cynthie», BAGB 16 (1957) 39. 
129. Βλ. Prop. II 28A, 1-2. 

130. Πβ. H. E. BUTLER and E. A. BARBER, The Elegies ofPropertius, Hildesheim 1964, σ. 240. 
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μύχιες και φανερές βλέψεις του, αν συμβή για τήν Κυνθία το 
μοιραίο τοΰ θανάτου, ο Προπέρτιος δύναται στο δεύτερο τμήμα της 
έλ. II 28 να έπιστρέψη στο κλίμα των εκκλήσεων για σωτηρία, να 
έπανέλθη στο σωτηριολογικό-εύχαριστιολογικο μοτίβο. Ή ειρωνική 
διάθεση, για τήν ύπαρξη της οποίας στην έλ. Prop. II 28Α είχαν δια-
τυπωθή βάσιμες υποθέσεις, επανέρχεται και στην σοβαρώτερη έλ. 
Prop. Π 28Β, όταν στην παράκληση του προς τήν Περσεφόνη ο 
Προπέρτιος χρησιμοποιή εκ νέου ως επιχείρημα τήν ανάγκη να 
παραμείνη και στην γη μία ωραία: 

Haec tua, Persephone, maneat dementia, nee tu, 

Persephonae coniunx, saevior esse velis. 

sunt apud infernos tot milia formosarum: 

pulchra sit in superis, si licet, una locis! 

Και στα τρία μέρη της έλ. Prop. II 28 υπάρχει έκδηλη αισιοδο
ξία για τήν σωτηρία της Κυνθίας σέ συνδυασμό μέ μία γενική εντύ
πωση ευσέβειας, πού τονίζεται μέ τήν έκ μέρους του ποιητή επίκλη
ση αρχικά τοΰ Διός και έπειτα της Περσεφόνης- ή αισιοδοξία γιά 
τήν τελική θεραπεία επιβεβαιώνεται, επί πλέον, από τις ευχαριστίες 
πού αναπέμπονται καί προς τις δύο θεότητες. Ή ϊαση, έξ άλλου, 
της Κυνθίας, όπως συμβαίνει και στην έλ. Tib. Ι 5, άφορα επιπρο
σθέτως καί (αν οχι κυρίως) στον τρόπο ζωής της Κυνθίας· τά 
πάντα έχουν ώς σημείο αναφοράς το ερωτικό πεδίο: ή αλαζονεία 
της Κυνθίας είναι αυτή πού προκαλεί τήν ασθένεια (καί άπό τήν 
αλαζονεία της αυτή, ασφαλώς, είναι ανάγκη νά απαλλαγή, άν 
έπιθυμή νά θεραπευθή), ένώ ή πιστή απέναντι της στάση τού 
Προπερτίου καί ή ευσέβεια του προς τους θεούς θά άνταμειφθή μέ 
ερωτικές μαζί της νύχτες1 3 2. Ό Προπέρτιος ελπίζει νά συντέλεση 
οχι μόνο στην σωματική σωτηρία της Κυνθίας αλλά και στην σωτη-
ρία καί θεραπεία τοΰ πνεύματος και της ψυχής της . 

Οι αναγωγές τών δύο αυτών συνθέσεων πέρα και πάνω άπό τήν 

131. Βλ. Prop. II 28C, 47-50. 

132. Βλ. Prop. II 28C, 62: votivas nodes, ei mihi, solve decern! 

133. Βλ. Giuseppe CATANZARO, «Amore e matrimonio nelle elegie di Properzio», Assisi 

per il bimillenario della morte di Properzio, Atti, Accademia Properziana del Subasio 

Serie VI- n. 12- (1986), Assisi 1986, σ. 180. 
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πραγματικότητα του αναφερομένου συμβάντος της ασθένειας στον 
ευρύτερο θεματικά ερωτικό χώρο, άλλα και ιδιαιτέρως ή συμβολή 
τοΰ συγκεκριμένου θέματος στην ελεγειακή θεώρηση του έρωτα 
έχουν καταστή σαφείς ήδη από το πρώτο απόσπασμα. "Αν ό 
Προπέρτιος με το πρώτο τμήμα τής έλ. II 28 επιχειρή μία πρώτη 
ελεγειακή αξιοποίηση τοΰ θέματος, αν δίνη τό στίγμα του ώς ελεγει
ακοί) ποιητή χρησιμοποιώντας το θέμα τής νόσου καί του ενδεχο
μένου θανάτου με σκοπό τήν προβολή τής αποθέωσης τής ερωμένης 
(ασφαλώς διά μέσου τής ποίησης του), αν ανταποκρίνεται, δηλαδή, 
στην πρώτη από τις ειδολογικές απαιτήσεις τοΰ συγκεκριμένου 
αύτοΰ πρωταγωνιστικού χαρακτήρα τών ελεγειακών συνθέσεων, μέ 
τήν αξιοποίηση καί τον χειρισμό τοΰ Ιδιου θέματος στην δεύτερη 
ελεγεία, αλλάζοντας τον τόνο του προς παθητικώτερους και 
ύποβλητικώτερους ήχους, οικοδομεί ένα δεύτερο χαρακτηριστικό 
τοΰ έρωτα, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ελεγειακούς στίχους: 
τήν απόλυτη αφοσίωση τοΰ εραστή, ή οποία εξικνείται ώς τήν εξάρ
τηση σε απόλυτο βαθμό τής ύπαρξης του συνολικά άπό εκείνη τής 
ερωμένης. 

Si non un iu s, qua e s o, miserere duorum! 

Τό δεύτερο μέρος τής ελ. Prop. II28 κινείται σε ήχο σχεδόν πέν
θιμο , υποβλητικά μελαγχολικό, όπως αρμόζει σε μία σοβαρή 
αναφορά στην πιθανότητα θανάτου. Ό θάνατος, όμως, ώς επίφοβο 
ενδεχόμενο δεν άφορα μόνο στην νοσούσα ερωμένη· δηλώνεται μέ 
μεγάλη σαφήνεια πώς θά συμπαρασύρη καί τον εραστή. Ό τελευ
ταίος ταυτίζεται σε τέτοιο βαθμό μέ τό αντικείμενο τοΰ ερωτά του, 
ώστε έχει εγκολπωθή καί τήν ασθένεια τής Κυνθίας καί αναφέρεται 
πώς αναγκαστικά θά άκολουθήση τήν ετοιμοθάνατη στην έπερχόμε-
νη τελευτή . Ό Προπέρτιος παραδέχεται μέ σαφήνεια καί ομολο
γεί τήν ταυτότητα τής δικής του ύπαρξης μέ αυτήν τής ερωμένης 

134. Ό λ ο ι οι οιωνοί είναι αρνητικοί. Για τήν καιομένη δ ά φ ν η του στ. Prop. II 28Β, 

36, βλ. BUTLER - BARBER, δ π . π., σ. 240. 

135. Βλ. Prop. II 28Β, 39-40: 

una ratis fati nostros portabit amores 

caerula ad infernos velificata lacus. 
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τόσο στην μελαγχολική και πένθιμη μνεία του ενδεχόμενου θανάτου 
οσο και στην παράκληση προς τον Δία να ελεήση και νά θεραπεύ-
σ η τ η ν amica: 

si non unius, quaeso, miserere duorumì 

vivam, si vivet; si cadet illa, cadam. 

Tò μοτίβο της σωτηρίας δύο υπάρξεων, αν σωθη ή μία -ποιητική 
φόρμα πού αποσκοπεί νά τονίση πώς δύο οντά πού αγαπιούνται 
είναι τόσο εξαρτημένα το ενα από τό άλλο, στο σημείο πού ή σωτη
ρία του ενός νά εξαρτάται άπό αυτήν του άλλου- δέν άπαντα μόνο 
στον έρωτα- χρησιμοποιείται σε ποικίλα θεματικά περιβάλλοντα, 
προκειμένου νά τονισθή ή αδελφική αγάπη, ή φιλία, ή συστράτευ-
ση στην Ιδια προσπάθεια ή τό ϊδιο ιδανικό1 3 7. Ή σύνδεση της τύχης 
τού εραστή με αυτήν της πάσχουσας ερωμένης επανασυνδέει τον 
ελεγειακό εραστή με ενα άπό τά πάγια χαρακτηριστικά του, αυτό 
του πάσχοντος προσώπου: δέν ήταν δυνατό σέ ενα ελεγειακό σύν
θεμα νά εμφανίζεται νοσούσα και κινδυνεύουσα ή ερωμένη, καί ô 
εραστής νά παρακαλή άπό θέση ισχύος. Ή εξίσωση του και ή ταύ
τιση του με τήν Κυνθία τον επαναφέρει στον ρόλο τού omnia 
patiens, διαχέει εκ νέου στην σύνθεση τον συνήθη ελεγειακό, μόνιμα 
παθητικό τόνο. 

Με τήν χρήση τού μοτίβου in una parce duobus οδηγούμαστε στο 
κέντρο της ελεγειακής θεώρησης τού έρωτα, γιατί τό μοτίβο είναι 
πιστή απεικόνιση της άνευ ορών ερωτικής αφοσίωσης, της άπόλυ-

136. Βλ. Prop. II 28Β, 41-42. 

137. Οι "Έλληνες καί οι Λατίνοι ποιητές και συγγραφείς χρησιμοποιούν το μοτί

βο στην προσπάθεια τους να εκφράσουν τήν ισχύ και το σφρίγος ενός πολύ 

στενού δεσμού. Βλ. Esther BREGUET, «In una parce duobus, Thème et clichés», 

Hommages à Leon Herrmann, Collection Latomus, Vol. XLIV, Bruxelles - Berchem 

1960, σ. 205. Ή BREGUET ανάγει το θέμα στον Πλάτωνα (βλ. Πλάτωνος, 

Συμπόσιον189d-193d - ιδιαιτέρως 191a) καί παραθέτει αποσπάσματα άπό τον 

Καλλίμαχο σχετικά μέ το ερωτικό θέμα. Στο XLI ά π ό τά 'Επιγράμματα τού 

Καλλιμάχου ó ποιητής χρησιμοποιεί τον λογοτεχνικό τόπο της διάσπασης της 

ανθρώπινης ψυχής συνθέτοντας ενα ποίημα εμπνευσμένο άπό τήν Μοϋσα 

Παιδική· στο απόσπασμα XII 52 τού Μελεάγρου το ί δ ι ο θέμα ά π α ν τ α σέ ενα 

προπεμπτικό επίγραμμα. Βλ. Φ. ΠΑΓΩΝΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Καλλιμάχου Επι

γράμματα, 'Αθήνα 1997, σ. 283, καί BREGUET, οπ. π., σ. 207, σχετικά μέ τά 

δύο αυτά επιγράμματα π ο ύ σώζονται στην Παλατινή 'Ανθολογία. 
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της παράδοσης του εραστή στην αγαπημένη (όπως ακριβώς άπαντα 
ô έρωτας στο σύνολο της ελεγειακής ποίησης), της εκούσιας και 
ενσυνείδητης ερωτικής υποδούλωσης και εξάρτησης πού γεννά καί 
τον ποιητικά αποτυπωμένο στους ελεγειακούς στίχους μόνιμο 
ερωτικό πόνο καί αιτιολογεί την διάχυτη μελαγχολία πού διαπνέει 
τις ελεγειακές συνθέσεις. 

Μέ την χρήση αύτοϋ του μοτίβου σέ συνδυασμό μέ την νόσο της 
αγαπημένης ή σύνθεση αποκτά τον απαραίτητο καί σύμφυτο μέ τό 
ελεγειακό έργο υποκειμενικό χαρακτήρα, εφόσον ο εραστής δέν 
φέρεται πώς παρακαλεί γιά τήν σωτηρία ενός άλλου προσώπου 
-έστω καί πολυφίλητου- άλλα στην κυριολεξία γιά τον ϊδιο τον 
εαυτό του, μιά καί τον έχει ταυτίσει μέ τήν ύπαρξη της ερωμένης. 
Ή εισαγωγή του μοτίβου στο πλαίσιο της πραγμάτευσης του θέμα
τος της ασθένειας έχει ώς αποτέλεσμα τον πιο έντονο χρωματισμό 
του θέματος αύτοϋ μέ καθαρά ελεγειακά χρώματα, αφού δέν τό 
τοποθετεί απλώς στο κέντρο της ερωτικής διαδικασίας (καί μάλιστα 
μέ τά παθογενή χαρακτηριστικά πού διαθέτει μέσα στην ελεγεία), 
άλλα, επί πλέον, μετατρέπει τήν υπόθεση της ανάρρωσης της ερωμέ
νης σέ ζήτημα θεραπείας τού ϊδιου του ποιητή, ενισχύει τον τόνο 
τής ικεσίας καί αιτιολογεί επαρκώς (ή τουλάχιστον εύλογοφανώς) 
τον απελπισμένο τόνο τής παράκλησης τού Προπερτίου. 

Μέ τήν εμβόλιμη εισαγωγή τού δευτερεύοντος μοτίβου, εξ άλλου, 
στο κύριο θέμα τής ασθένειας ô ποιητής βρίσκεται στο θεματικό 
κέντρο τής ελεγειακής ποίησης καί γιά έναν πρόσθετο λόγο. "Αν ο 
ελεγειακός έρωτας, ή αφοσίωση τού ελεγειακού εραστή στην αγαπη
μένη εκφράζεται μέ τήν διακήρυξη πώς ή ύπαρξη του εξαρτάται 
άπό αυτήν τής amica καί ή φυσική επιβίωση του άπό τήν σωτηρία 
της, αν στόχος καί ιδανικό τού ελεγειακού έρωτα είναι ή τέλεια καί 
ή αιώνια ένωση (πού προσωρινά πραγματοποιείται, αλλά δέν γίνε
ται ποτέ μόνιμο δώρο-κτήμα γιά τον ελεγειακό), τό ελεγειακό δίστι
χο αποτελεί -στον χώρο τής ποίησης π ιά- τήν ένωση δύο στοιχεί
ων σέ μία αδιάσπαστη καί αδιαχώριστη ενότητα138. Ό ελεγειακός 
εραστής Προπέρτιος αδυνατεί νά ύπαρξη χωρίς τήν ερωμένη, 
ακριβώς όπως στην ελεγεία ο έξάμετρος είναι αναπόσπαστα καί 

138. Πβ. Roger Α. HORNSBY, οπ. π., σ. 36, σχετικά μέ τήν νοηματική αυτοτέλεια 

και τήν ενότητα τοϋ ελεγειακού διστίχου. 
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άρρηκτα δεμένος μέ τον πεντάμετρο πού τον ακολουθεί σύμφωνα 
με μια απαράβατη λογοτεχνική νομοτέλεια. Ό εραστής θά ζή, οσο 
υπάρχει ερωμένη, ακριβώς όπως ελεγειακή ποίηση υφίσταται, γιά 
οσο διατηρείται αυτή ή στενή αλληλουχία έξαμέτρου-πενταμέτρου. 
"Αν, λοιπόν, γιά τήν ποίηση γενικά το μοτίβο in una parce duobus 
συνιστά εκφραστικό τρόπο δήλωσης ενός δεσμού ερωτικού, φιλικού, 
εθνικού ή της σύμπτωσης στόχων και επιδιώξεων, γιά τήν ελεγεία 
σημαίνει τήν πιο πιστή απεικόνιση τού πνεύματος πού διέπει στά 
όρια τού συγκεκριμένου είδους το ερωτικό θέμα. 

Ή επιστροφή τού Προπερτίου στά μυθολογικά παραδείγματα, 
προκειμένου νά άντληση επιχειρήματα γιά τήν αποτροπή τού πρό
ωρου χαμού της Κυνθίας ίσως νά μήν έπαναφέρη τον διακριτικά 
παιγνιώδη τόνο τού πρώτου αποσπάσματος -προανάκρουσμα τού 
κλίματος πού θά είσαγάγη στο ελεγειακό είδος λίγο αργότερα ο 
Όβίδιος μέ τους στίχους του-, άλλα συνθέτει ενα κλίμα γιά τό 
ποίημα πού δικαιολογεί τον εύστοχο χαρακτηρισμό τού GRIFFIN, 

όταν έπισημαίνη τήν κυρίαρχη στο απόσπασμα Prop. II 28C 
"ηδονική μελαγχολία" . Ή συχνή λογοτεχνική προσφυγή στά 
μυθολογικά exempla, άλλωστε, φαίνεται πώς έχει εξελίχθη σε μία 
λογοτεχνική εμμονή γιά τον Προπέρτιο· στον νού τού ελεγειακού 
μοιάζει νά εχη διαμορφωθή ένας ιδιαίτερος κόσμος άπό ηρωίδες 
τού μύθου, στον όποιο επιχειρεί νά ένταξη τήν Κυνθία ώς πρω
ταγωνιστικό πρόσωπο 1 4 0. 

Έπι πλέον, όμως, ή νέα αναφορά τού Προπερτίου σε ηρωίδες 
τού μύθου είναι δυνατό νά υπηρέτη μία δεύτερη (οχι, όμως, και
νοφανή ή δευτερεύουσα στους στίχους του) γιά τον ποιητή στόχευ-
ση. "Αν ή πρώτη συναπαρίθμηση της Κυνθίας στις μυθικές ηρωίδες 
καί τις θεότητες141 προφανή στόχο είχε τήν συντελούμενη στο πλαί
σιο τού είδους αποθέωση της ελεγειακής ερωμένης καί, όπως σημει
ώθηκε, δικαιολογούσε καί τήν ελαφρότητα μέ τήν οποία ο 
Προπέρτιος αντιμετώπιζε τό ενδεχόμενο τού θανάτου (καθώς εμφα
νιζόταν σχεδόν νά τήν προτρέπη νά πεθάνη, προκειμένου νά 
ύμνηθή), στο δεύτερο τμήμα της ελεγείας δεν παρουσιάζεται 

139. Βλ. Jasper GRIFFIN, Latin Poets and Roman Life, σ. 153. 

140. Βλ. Pierre BOYANCÉ, «Properce», Fondation Hardt pour l'étude de l'antiquité 

classique, Entretiens, Tome II (1953), σ. 188. 

141. Βλ. Prop. I I 2 8 A . 
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ακριβώς ή ίδια διάθεση εκ μέρους τοΰ ποιητή. Στην έλ. II 28Β ο 
Προπέρτιος παρακαλεί για την σωτηρία επιλέγοντας πολύ πιο έντο
νους ήχους από όσο στην έλ. II 28Α. Ή αποθέωση της ερωμένης 
μπορούσε να ανάδειξη την τέχνη τοΰ ποιητή σε διαχρονικό βάθος, 
θά ήταν δυνατό, όπως έχει σημειωθή, αποφέροντας την κατάταξη 
της Κυνθίας στις ωραίες τοΰ έπους να σημαίνη πώς και ó 
Προπέρτιος είναι ισάξιος τοΰ Όμηρου. 

Μόνο πού ή φιλοδοξία τοΰ Ούμβρου δέν είναι να γίνη ó νέος 
"Ομηρος. "Αν συσχετίσωμε τους στ. Prop. II 28C, 53-54 μέ τους στ. 
Aen. VI 647-650 τοΰ Βιργιλίου142, αν δεχθούμε πώς ή αναφορά στις 
συγκεκριμένες ηρωίδες αντανακλά μία συμμετοχή (ή τουλάχιστον 
απλή μνεία) στο εθνικό συναίσθημα, αν θεωρηθή πώς οι αναφερό
μενες στους στ. Prop. II 28C, 47-56 γυναικείες μορφές άποτελοΰν 
παραπομπή στο επικό κλίμα, ο Προπέρτιος παρακαλώντας νά μή 
συμπεριληφθή ή Κυνθία σε αυτή τήν χορεία των ηρωίδων και νά 
μήν έχη τήν ίδια μέ αυτές τύχη, νά μή γίνη "συμπολίτισσα" και 
συγκάτοικος τους στον "Αδη, ουσιαστικά διαχωρίζει τον εαυτό του 
από τους συγκεκριμένους επικούς ποιητές, δέεται κηδόμενος και γιά 
τήν δική του τύχη ως ποιητή. 

Μέσα από αυτό τό πρίσμα θεωρούμενο τό μοτίβο τοΰ in una parce 
duobus αποκτά μία νέα υπαινικτική μεταλογοτεχνική διάσταση: ή 
σωτηρία τής Κυνθίας, ή αποφυγή της ϊδιας μέ τις ηρωίδες τοΰ 
Βιργιλίου ή τίς Τρωαδίτισσες143 τύχης θά σημάνη και τήν σωτηρία, 
τήν διάσωση τοΰ Προπερτίου ώς ποιητή, τήν διατήρηση του στον 
αμιγώς ελεγειακό χώρο. Ή επιβίωση τής ύμνούμενης puella εξασφα
λίζει τό αντικείμενο τοΰ πόθου (και επομένως λόγο ύπαρξης) γιά 
τον amator και παράλληλα δικαιώνει και τήν υπόσταση τοΰ ύμνητή 
ποιητή. Οι ωραίες τοΰ μύθου είναι σεβαστές, άλλα ανήκουν σέ έναν 
άλλο κόσμο, πού απέχει άπό αυτόν τοΰ ελεγειακού. Στον Προπέρτιο 
χρειάζεται, γιά νά εξακολούθηση απρόσκοπτα τό ελεγειακό του έργο, 
μία Κυνθία οχι νεκρή και εξιδανικευμένη (τήν μετατροπή της σέ θεία 
μορφή επιφυλάσσεται νά πράξη ο ϊδιος, προκειμένου νά υπηρέτηση 
σέ άλλα σημεία νέες ποιητικές ανάγκες) άλλα ζωντανή και έλευθε-

142. Βλ. BOYANCÉ, ο π . π., σ. 187. 

143. Οι χαρακτήρες αυτοί αποτελούν μορφές εκφραστικές τοΰ εθνικού κλίματος 

και της ευαισθησίας της αύγούστειας εποχής. 
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ριάζουσα, χθόνια, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά πού μπορούν να 
στηρίξουν ένα ελεγειακό ποίημα και τον συνήθη του τόνο. 

Τον ελεγειακό του προσανατολισμό, εξ άλλου, καί τις λογοτε
χνικές του καταβολές ο Προπέρτιος έχει μεριμνήσει να ανάδειξη μέ 
εύγλωττο τρόπο λίγο νωρίτερα μέ την εισαγωγή τοϋ μοτίβου in una 
parce duobus, πού αποτελεί, άλλωστε, αξιοποίηση θέματος από τήν 
παράδοση τοϋ επιγράμματος144. Μέ τό πρώτο τμήμα, επομένως, τής 
έλ. Π 28 ο Προπέρτιος εκθέτει τις πάγιες φιλοδοξίες του για τήν 
δια μέσου των στίχων του αποθέωση τής ερωμένης, πού θα τοϋ 
άποφέρη φήμη καί καταξίωση ϊση μέ αυτή πού απολαμβάνει ο 
"Ομηρος. Μέ τό δεύτερο τμήμα της, όμως, σπεύδει νά διασάφηση 
πώς ο ίδιος δέν είναι ο "Ομηρος ούτε ο Βιργίλιος καί πώς ή 
ανάδειξη του επιθυμεί νά συμβή σέ εντελώς διαφορετικό πεδίο. 

Ή επαναφορά, όμως, τής Κυνθίας στον ρόλο τής σκληρής 
ερωμένης συντελείται υπαινικτικά καί οχι απότομα. 'Από τον χρόνο 
τής ασθένειας τής Κυνθίας ο Προπέρτιος μεταφέρεται αθόρυβα 
στον χρόνο τής ανάρρωσης, ακριβώς όπως πράττει ο Τίβουλλος καί 
στην έλ. Ι 5 καί στην έλ. Ι 3. Στους στ. Prop. II 28C, 59-60 ή Κυνθία 
αναφέρεται πώς έχει θεραπευθή145. Ό Προπέρτιος είναι χαρακτηρι
στικό πώς προτιμά νά παρουσίαση τήν ερωμένη νά άποδίδη τις 
ευχαριστήριες θυσίες οχι στον Δία, στον οποίο προσεύχεται ο Ιδιος, 
αλλά στην "Αρτεμη, μία γυναικεία θεότητα· ή επιστροφή τής Κυνθίας 
στην persona τής mulier levis et mutabilis τονίζεται καί από μία φαι
νομενική πράξη ευσέβειας, άπό τήν απότιση τής οφειλομένης gratia 
καί προς τήν "Ισιδα, πού έχει χρισθή θεά-tutor των γυναικών μέ ήθη 
liberalia. Μόλις θεραπευθή ή Κυνθία, θα επανάκτηση τήν αρχική της 
ταυτότητα, πού περιλαμβάνει καί χαρακτηριστικά μιας meretrix, 
εφόσον θά άπευθυνθή στην θεότητα146 ή οποία προστατεύει αύτοϋ τοϋ 
είδους τις γυναίκες. 

Ακόμα καί ή δέσμευση πού έχει άναληφθή άπό τον ϊδιο τον ποι
ητή γιά λογαριασμό τής ερωμένης πώς ή τελευταία θά άπευθύνη 

144. Βλ. Καλλιμάχου, Επιγράμματα XLI, Παλατινή 'Ανθολογία XII, 52 
(Μελεάγρου). 

145. Βλ. CAIRNS, Generic..., σσ. 154-155. 
146. Βλ. BOTTONI, οπ. π., σ. 24 γιά τήν "Ισιδα καί τον ρόλο της αυτό. Ή Κυνθία, 

βέβαια, δέν είναι meretriz. Γιά τήν persona της βλ, τό γενικό σχόλιο των E.J. 
KENNEY-W.V. CLAUSEN, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, Μετάφραση: Θ. 
Πίκουλα, Ά Σίδερη-Τόλια, Επιμέλεια: Ά Στεφανή, 'Αθήνα 19992, σ. 549. 
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ευχαριστήριους λόγους στον Δία , ότι προσανατολίζεται δηλαδή, 
όπως και ο ϊδιος, προς την υΙοθέτηση ενός βιοτικού προτύπου πού 
θα διαπνέεται από την βαθιά ευσέβεια και τον φόβο του θείου παρά
γοντα, στο τρίτο μέρος της σύνθεσης λησμονείται* οι ευχές πού 
αναφέρονται παραλείπουν τήν μνεία του πατέρα των θεών. Ή θερα
πεία της Κυνθίας εν μέρει μόνο επιτρέπει στον Προπέρτιο τήν σύλ
ληψη καί τήν διατύπωση ενός οράματος (όπως αυτό τον επικούρει
ου Τιβούλλου στην έλ. Ι 5 καί στην έλ. Ι 3). Ή Κυνθία, αφού θα 
εχη αναρρώσει, δεν προτίθεται, όπως ονειρευόταν ο Τίβουλλος για 
τήν Δηλία, να κάμη τίποτε διαφορετικό άπό εκείνα πού έπραττε καί 
πριν από τήν ασθένεια της: ο Προπέρτιος δέν τήν φαντάζεται σε 
ρόλο συζύγου, προλέγει πώς θα επιδοθή σε χορούς εύφραντικούς 
προς τιμήν της "Αρτεμης καί για τον εαυτό του περιμένει δέκα 
ερωτικές νύχτες ώς ποθητό αντάλλαγμα γιά τήν αφοσίωση του 
(δήλωση πού προσδίδει στην σύνθεση μία νότα ελαφρότητας κατά 
τον CAIRNS 1 4 8 ) άλλα οχι τήν αποκλειστικότητα στον έρωτα1 4 9. Ή 
νόσος, πού αντιπροσωπεύει (όπως τό ταξίδι ή ο θάνατος) έναν κίν
δυνο χωρισμού καί διατάραξης του ελεγειακού ονείρου, θά άποφευ-
χθή, άλλα τό ερωτικό όνειρο θά παραμείνη απραγματοποίητο, γιατί 
ή ερωμένη ποτέ δέν θά άπεκδυθή οριστικά των χαρακτηριστικών μέ 
τά οποία είναι πλασμένη άπό τους ίδιους τους δημιουργούς της, δέν 
θά άπαρνηθή ποτέ τήν levitas μέ τήν οποία εγγενώς καί κατ' άπαί-
τησιν του ελεγειακού είδους είναι προικισμένη· δέν πρόκειται νά 
θεραπευθή ποτέ άπό τον έσφαλμένο-"άντιελεγειακό" τρόπο ζωής1 5 0, 
μέ τον όποιο οι ϊδιοι οι πλάστες της τήν έχουν επιφορτίσει. 

147. Βλ. Prop. II 28Β, 45-46. 

148. Βλ. CAIRNS, Generic..., σ. 155. 

149. Ό τ α ν ή άνάρρωση-σωτηρία θα εχη έπιτευχθή, ή Κυνθία λησμονείται π ώ ς θα 

πρέπει ν α τίμηση τον Δία καί απευθύνεται μόνο π ρ ο ς τήν Diana καί τήν 

Ίσιδα, θεότητες μέ αρμοδιότητα τήν γυναικεία προστασία. ' Ιδιαιτέρως ή ΤΙσις 

φέρεται ώ ς tutor των γυναικών μέ ελευθέρια ήθη (πβ. CAIRNS, Generic..., σσ. 

156-157), οπότε ή απόδοση τ ιμών στην αιγυπτιακή θεότητα εκ μέρους της 

Κυνθίας σηματοδοτεί τήν επιστροφή της τελευταίας στον γνώριμο της ρόλο 

της puella levis. 

150. Ό προτε ινόμενος ά π ό τον Προπέρτιο τ ρ ό π ο ς ζωής θα της παρείχε τήν εγγύη

ση π ώ ς δέν θα άρρωστήση στο μέλλον, ή ποίηση του θα της εξασφάλιζε τήν 

αθανασία. Βλ. Daniel P. HARMON, «The Poet's Initiation and the Sacerdotal 

Imagery of Propertius 3. 1-5», Studies in Latin Literature and Roman History I (Edited 

by Carl Deroux), Collection Latomus, Volume 164, Bruxelles 1979, σ. 333. 


