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ΣΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙ! ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ1 

ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΑΟΣ 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ό π ω ς παραδίδει ó Ερμογένης από την Ταρσό (τέλη 2ου και 
αρχές τοϋ 3ου αι. μ.Χ.), «έκφρασίς εστί λόγος περιηγηματικός, ώς 
φασιν, εναργής και υπ' όψιν άγων το δηλούμενον. Γίνονται δε 
εκφράσεις προσώπων τε και πραγμάτων καί καιρών και τόπων και 
χρόνων και πολλών ετέρων.»2 'Ήδη όμως στά Προγυμνάσματα τοϋ 
σοφιστή Νικολάου (5ος αι. μ.Χ.) καθώς καί στο έργο του Λιβανίου, 
τών Φιλοστράτων καί τοϋ Καλλιστράτου είναι ευδιάκριτη ή τάση 
για σημασιολογική στένωση της λέξεως γιά λόγους πού έχουν σχέση 
μέ τήν ρητορική άσκηση μάλλον παρά με τήν θεωρία. Στην σύγ
χρονη εποχή ή λέξη χρησιμοποιείται ώς τεχνικός ορός γιά τήν λογο
τεχνική περιγραφή εικαστικών έργων. 

Ύπ' αυτή τήν στενή έννοια, ή εκφρασις παρουσιάζεται ώς 
απόπειρα να γεφυρωθή τό χάσμα μεταξύ δύο διαφορετικών σημει
ωτικών συστημάτων: άφ' ενός ή γλώσσα μέ δομικά στοιχεία τους 

1. Τό άρθρο αυτό έχει τις ρίζες του στην διατριβή πού υπέβαλα το 1995 στο Πανεπιστήμιο 
της 'Οξφόρδης για τον τίτλο του Master of Studies μέ τίτλο «Some Aspects of Ecphrasis 
in Post-Vergilian Epic». Ή πρώτη μορφή του παρουσιάστηκε στο Πρώτο Διεθνές 
Συνέδριο εις μνήμην τοϋ Passmore Edwards, πού πραγματοποιήθηκε στο κολλέγιο 
Corpus Christi τον Σεπτέμβριο τοϋ 2002. Ευχαριστώ θερμά τους οργανωτές του Δρ Jas 
Eisner καί Helen Moore για τήν πρόσκληση καί τό ακροατήριο μου για τήν γόνιμη συζή
τηση πού ακολούθησε, ιδιαιτέρως δέ τον προεδρεύοντα Δρ Stephen Harrison. 

2. Προγυμνάσματα 10. Για τα προγυμνάσματα, ένα εκ τών οποίων ήταν ή εκφρασις, βλ. 
George Α. Kennedy, Ιστορία της κλασικής ρητορικής, μτφρ. Ν. Νικολούδης, 'Αθήνα 
2002, σ. 323 κ.εξ. 

3. Βλ. Bernhard F. Scholz, «'Sub Oculos Subiectio' Quintilian on Ekphrasis and Enargeia» εν 
Valérie Robillard καί Els Jongeneel (έπιμ.), Pictures into Words. Theoretical and Descriptive 
Approaches to Ekphrasis, Amsterdam 1998, σσ. 73-99, ιδίως σ. 82. 
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φθόγγους, τις λέξεις και τις φράσεις· αφ' έτερου ή ζωγραφική με τα 
χρώματα και τα σχήματα ή ή γλυπτική με τους όγκους και τα ποι
κίλης υφής υλικά της. Στον διάλογο μεταξύ των τεχνών, πού συνι
στά ή εκφρασις, ένταση δημιουργείται και άπο τον διαφορετικό 
τρόπο με τον οποίο συντελείται ή πρόσληψη τών λογοτεχνικών και 
τών εικαστικών έργων. Ό λόγος επιβάλλει τήν γραμμική αντίληψη 
προς μία και μοναδική κατεύθυνση, ενώ ο ζωγραφικός πίνακας ή τό 
άγαλμα μπορεί νά γίνη αντιληπτό ώς όλον σε μία και μόνη στιγμή 
ή από διάφορες πλευρές και προς ποικίλες κατευθύνσεις έν χρόνω. 

Ό ορός «παραστατική τριβή» εισήχθη από τον James W. 
Heffernan στην θεμελιώδη για τήν μελέτη της εκφράσεως μονογρα
φία του, προκειμένου νά χαρακτηρίση περιληπτικά αυτά τά σημεία 
επαφής, και επομένως τριβής, μεταξύ τών δύο σημειωτικών συστη
μάτων: τής εκφράζουσας γλώσσας και τής εκφραζόμενης ζωγρα
φικής, γλυπτικής κ.ο.κ.4 Αντικείμενο τής παρούσας μελέτης είναι 
ακριβώς ή σύγκρουση μεταξύ λεκτικού σημαίνοντος καί εικαστικού 
σημαινόμενου στις περιγραφές έργων τέχνης πού υπάρχουν 
ένοφθαλμισμένες στά επικά ποιήματα τής λατινικής, καί ειδικώτε-
ρα στην Αίνειάδα τον Βεργιλίου, στις Μεταμορφώσεις του Όβιδίου, 
στην Θηβαΐδα τον Στατίου, στά 'Αργοναυτικά τον Βαλέριου 
Φλάκκου καί τέλος στά Καρχηδονιακά τον Σιλίου 'Ιταλικού, έργα 
πού καλύπτουν πάνω από έναν αιώνα λογοτεχνικής δημιουργίας. 

Τό παράδειγμα πού χρησιμοποιεί ο ίδιος ó Heffernan γιά νά εξή
γηση τον ορο «παραστατική τριβή» προέρχεται άπό τό αρχαιότερο 
επικό κείμενο τής κλασικής γραμματείας, τήν Ίλιάδα.5 Στην εκφρα-
σιν τής ασπίδας τού 'Αχιλλέα ή γλώσσα τού ποιητή αναγνωρίζει διαρ
κώς οτι πρόκειται γιά αναπαράσταση (δηλ. μίμησις, μέ τήν αριστο
τελική έννοια) μιας μιμήσεως. Πουθενά δέν είναι αυτό περισσότερο 
προφανές άπό τήν στιγμή πού τό κείμενο καταγράφει τήν διαφορά 
ανάμεσα στο μέσον τής εικαστικής μιμήσεως (τον χρυσό) καί τό 
αναπαριστώμενο αντικείμενο (άρουρα) στους στίχους Σ 548-9: 

ή δέ μελαίνετ ' όπισθεν, άρηρομένη δ ' εφκει, 
χρνσείη περ εονσα· το δη περί θαϋμα τέτυκτο.6 

4. Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago and 

London 1993, σ.37. 

5. pace M. L. West (βλ. π.χ. Hesiod Theogony, Oxford 1966, o. 46). 

6. J. Heffernan, ο π . π., σ. 4. 
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Μέ παρόμοιο τρόπο και ο Στάτιος υπογραμμίζει την τριβή 
μεταξύ των στατικών μορφών του μεταλλικού ανάγλυφου και της 
αφηγηματικής ροής τών λέξεων στην έκφρασιν τής ασπίδας του 
Καπανέως στο τέταρτο βιβλίο τής Θηβαΐδος του:7 

At pedes et toto despectans vertice bellum 

quattuor indomitis Capaneus erepta iuvencis 

terga superque rigens iniectu molis aenae 

versât onus; squalet trìplici ramosa corona 

Hydra recens obitu: pars anguibus aspera vivis 

argento caelata micat, pars arte reperta 

conditur et fulvo moriens nigrescit in auro; 

circum amnis torpens et ferro caerula Lerna. (4.165-72) 

«Μα ο Καπανεύς πεζός παρατηρεί αφ' ύψηλοϋ τήν μάχη καί 
κραδαίνει τέσσερα τομάρια αρπαγμένα από αδάμαστα μοσχάρια και 
επιπλέον τό σκληρό βάρος του επιθέτου μαλακοΰ χαλκοϋ. Ή "Υδρα 
μέ τριπλό διακλαδωτό στεφάνι έχει μόλις ξεραθεί από τον θάνατο: 
άλλου αστράφτει τρομερή μέ φίδια ζωντανά, σκαλισμένα από 
ασήμι, καί άλλου μέ τέχνη επινοημένη βυθίζεται καί, πεθαίνοντας, 
μαυρίζει φτιαγμένη από πυρόξανθο χρυσάφι. Όλόγυρα στριφογυ
ρίζει ενα ποτάμι και ή Λέρνα κυανή και σιδερένια.» Ή Λερναία 
Ύδρα κείται ήμιθανής και ó αφηγητής επισημαίνει τήν χρήση δια
φορετικού μετάλλου, αργυρού καί χρυσού αντιστοίχως, γιά τα 
ζωντανά καί τα απονεκρωμένα μέλη τοΰ τέρατος. Τό έφέ του 
«μελαινομένου χρυσού» χρησιμοποιεί ο Στάτιος καί στην άλλη 
έκφραση ασπίδας πού κοσμεί τον ίδιο Κατάλογο τών Ε π τ ά επί 
Θήβας, εκείνης τοΰ Ίππομέδοντος: 

... umeros acpectora late 

flammeus orbis habet, perfectaque vivit in auro 

nox Danai: sontes Furiarum lampade nigra 

quinquaginta ardent thalami; pater ipse cruentis 

in foribus laudatque nefas atque inspicit enses. (4.131-35) 

7. Βλ. S. J. Harrison, "The Arms of Capaneus: Statius Thebaid 4.165-77;" CQ 42 (1992) 
274-252. 

8. Nigrescit in auro («μαυρίζει φτιαγμένη από χρυσάφι») είναι ή γραφή τοΰ codex 
Puteanus πού χρονολογείται στον 9ο αι., ενώ τα περισσότερα χειρόγραφα εξομα
λύνουν σε ignescit («φλέγεται»). 
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«Τους ώμους και τα στήθη του κατά πλάτος καλύπτει πύρινος 
κύκλος, και ζει φτιαγμένη από χρυσάφι ή νύχτα του Δαναού. "Ενοχοι 
λάμπουν οι πενήντα νυφικοί θάλαμοι χάρη στην μαύρη λαμπάδα των 
Έρινύων. Ό Ιδιος ο πατέρας στέκεται στην ματωμένη θύρα, επιδο
κιμάζοντας το άνοσιούργημα και επιθεωρώντας τα ξίφη.» 

Το έντονο αυτό φαινόμενο παραστατικής τριβής αποτελεί άμεση 
κληρονομιά του ομηρικού έπους, άφοϋ, σύμφωνα με τά πορίσματα 
τής πρόσφατης έρευνας στον τομέα τής ελληνιστικής εκφράσεως άπό 
την Φλώρα Μανακίδου, κύριο χαρακτηριστικό της είναι ή ταύτιση 
υλικού και χρώματος.9 Γιά παράδειγμα, ή περιγραφή τού χιτώνα 
(δίπλαξ) τον Ιάσονος στά "Αργοναυτικά τον 'Απολλώνιου (Α 721-
67) και οι τέσσερις λέξεις πού αναφέρονται σε υλικά (πορφνρέην 
722, 728· σιδηρείτίς 733· χρυσέγ] 740· χαλχείτι 746) έξυπονοούν 
ένα συγκεκριμένο χρώμα, χαρακτηριστικό τού κάθε μετάλλου. 

Ή συγκεκριμένη εκφρασις αποτέλεσε πρότυπο καί πηγή εμπνεύ
σεως γιά τουλάχιστον τρεις εκφράσεις στο ρωμαϊκό έπος: τον χιτώνα 
πού προσφέρει ο Αινείας στον Κλόανθο ώς έπαθλο στο πέμπτο 
βιβλίο τής Αίνειάδος (250-57), τους δίδυμους χιτώνες τού Κάστορος 
και τού Πολυδεύκους στο πρώτο βιβλίο τών "Αργοναυτικών (427-32) 
και τον χιτώνα πού απονέμεται ώς έπαθλο στον "Αδμητο στο έκτο 
βιβλίο τής Θηβαΐδος (540-47). Ό Βεργίλιος τήρησε την αρχή τής 
οικονομίας, πού διαπιστώσαμε στον Απολλώνιο, χρησιμοποιώντας 
μία καί μοναδική λέξη γιά τήν πορφύρα (purpura) και άλλη μία γιά 
τον χρυσό (auratam): 

uictori chlamydem auratam, quam plurima circum 

purpura maeandro duplici Meliboea cucurrit (5.250-1) 

«Στον νικητή έδωσε χρυσοποίκιλτη χλαμύδα, πού είχε ολόγυρα 
πλούσια μπορντούρα άπό διπλό μαίανδρο βαμμένο με θεσσαλική 
πορφύρα.» Αντιθέτως, ο κατά τεκμήριο συγκρατημένος καί φει
δωλός Βαλέριος Φλάκκος δηλώνει τό πορφυρό ύφασμα με τρεις 
διαφορετικές λέξεις: μία γιά τήν απόχρωση (ignea), μία γιά τήν 
πρώτη ύλη (fuco) καί μία γιά τό βαμμένο ύφασμα (purpura)·1 

9. F. Manakidou, Beschreibung von Kunstwerken in der hellenistischen Dichtung: Ein 
Beitrag zur hellenistischen Poetik, Stuttgart 1993. 

10. 'Όπως παρατηρεί ô D. W. T. C. Vessey στο οικείο κεφάλαιο της Ιστορίας της 
Λατινικής Λογοτεχνίας των Ε. J. Kenney - W. V. Clausen, μτφρ. Θ. Πίκουλα, Ά. 
Σιδέρη-Τόλια, έπιμ. Ά. Στεφανή, 3η εκδ. 'Αθήνα 2000, σ.784: «Σέ σύγκριση με 
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Ulis Taenarìo pariter tremit ignea fuco 

purpura, quod gemina mater spectabile tela 

duxit opus: Bis Taygeton silvasque cornantes 

struxerat, Eurotan molli bis fuderat auro. 

quemque suus sonipes niveo de stamine portât 

et volai amborum patrìus de pectore cycnus. (1.427-32) 

«Πάλλονται ot πορφύρες τους βαμμένες παρόμοια στο χρώμα της 
φωτιάς με φύκι, περίβλεπτο έργο πού ή μητέρα τους έφτιαξε σε δίδυ
μους αργαλειούς. Δύο φορές έξύφανε τον Ταΰγετο και τα δασύφυλ-
λα δάση, δύο φορές παράστησε τον Ευρώτα να ρέει μέ μαλακό χρυ
σάφι. Έ ν α άλογο από χιονάτο νήμα μεταφέρει τον καθένα από τους 
δύο και από το στήθος και τών δύο πετάει ó πατρικός κύκνος.» 

Ό Σίλιος, τέλος, ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. 
Στην περιγραφή της ασπίδας του Αννίβα (Καρχηδονιακά 2.395-456) 
τά υλικά πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν κατασκευή της μνημονεύ
ονται στους εισαγωγικούς στίχους, χωριστά από τίς σκηνές πού 
άναπαρίστανται: haec, aere et duri chalybis perfecta metallo / atque 
opibus perfusa Tagi (4.403-4 «Αυτά τά όπλα ήταν κατασκευασμένα 
άπό χαλκό και μέταλλο σκληρού χάλυβα, και καλυμμένα μέ χρυ
σάφι του Τάγου.» Σέ συνδυασμό μέ τήν παντελή απουσία ενδιαφέ
ροντος γιά τό χρώμα κατά τήν περιγραφή τών ανάγλυφων παρα
στάσεων, καθώς και τό πλήθος αφηγηματικών λεπτομερειών σχετικά 
μέ τις αναπαριστώμενες σκηνές, ή διακεκριμένη μνεία τών πρώτων 
υλών καθιστά τήν εκφρασιν τήν λιγώτερο περιγραφική στο ρωμαϊκό 
έπος. Ή αφήγηση και ή δράση υπερισχύουν έναντι της περιγραφής 
και της στατικότητας στο πλέον πατριωτικό και στρατοκρατικό 
επικό ποίημα της αυτοκρατορικής περιόδου.11 

τον Στάτιο, ó Βαλέριος δείχνει συγκρατημένος και λακωνικός.» Για το ευρύ 
χρωματικό φάσμα της λέξεως purpura βλ. J. André, Étude sur les termes de couleur 
dans la langue latine, Paris 1949, 91, ενώ για τό επίθετο igneus βλ. αυτόθι, σσ.114-
15. Για τον fucus ή κυριώτερη αρχαία πηγή είναι Πλίν. Nat. Hist. 26.103. 

11. Για τήν διακύμανση της εκφράσεως στο φάσμα μεταξύ καθαρής άφηγήσεως και 
καθαρής περιγραφής βλ. τό περισπούδαστο άρθρο του D. Fowler, "Narrate and 
Describe: The Problem of Ekphrasis," JRS 81 (1991) 25-35. Για τήν καθόλου περι
γραφή πιο πρόσφατη μελέτη είναι Ρ. Venini, "Lo scudo di Annibale in Silio Italico 
(Pun.2,406-52)" εν: Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco, Palermo 1991, 
τόμ. Ili, σσ. 1191-200. Για τήν σημασία της ασπίδας βλ. τό κλασικό άρθρο D. 
W. Τ. Vessey, "Silius Italicus: The Shield of Hannibal," AJPh 96 (1975) 391-405. 
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Στο πρώτο μέρος του παρόντος μελετήματος παρουσιάσθηκαν 
χαρακτηριστικά για κάθε έργο παραδείγματα τοϋ φαινομένου πού 
ορίσαμε ως «παραστατική τριβή». Είδαμε επίσης οτι οι Ρωμαίοι 
επικοί ποιητές της αυτοκρατορικής περιόδου αξιοποίησαν όλο τό 
φάσμα των πιθανών αντιστοιχιών μεταξύ εικαστικών μέσων και 
περιγραφικών όρων: από τήν συμφωνία ώς τήν ασυμφωνία και τον 
διαχωρισμό, καί από τήν άμφιμονοσήμαντη άντιστοίχιση ώς τήν 
πολλαπλή. Στή συνέχεια θα εξετάσωμε τήν σχέση τοϋ φαινομένου 
της «παραστατικής τριβής» με τήν παράμετρο τοϋ γένους (gender). 

Κατά τον J. Heffernan, ή «παραστατική τριβή» πού παρατηρείται 
στις «εκφράσεις» δεν είναι παρά μιά ακόμη έκφανση τοϋ άνταγω-
νισμοϋ ανάμεσα στο άρρεν και στο θήλυ. Ή επιχειρηματολογία του 
βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην απειλή πού αποτελεί ή δύναμη τής 
σιωπηλής (και άρα θήλειας) εικαστικής αναπαράστασης νά καθη-
λώνη καί νά άκινητοποιή για τον (άρρενα) ήρωα τής βιργιλιανής 
Αινειάδος και τήν πορεία του προς τήν επίτευξη τοϋ πεπρωμένου, 
καθώς επίσης στην ικανότητα της νά άποκαλύπτη πράγματα πού ή 
ανδρική κυριαρχία καί αυθεντία θά προτιμούσε νά αποσιωπηθούν, 
όπως συμβαίνει στον οβιδιακό μύθο τής Φιλομήλας (Μεταμορφώσεις 
6.424-674).13 

Γενικώς, ή θεωρία τού J. Heffernan αναφέρεται στην άρρενα γενε
αλογία τής εκφράσεως, όπως αυτή διαγράφεται από τήν ασπίδα τού 
Άχιλλέως (Όμήρ. Ίλ. Σ 483-608) εως τίς παραστάσεις στον θριγγό 
τοϋ Ηραίου τής Καρχηδόνας (Βεργ. Λίν. 1.453-93) και τήν ασπίδα 
τοϋ Αινεία (Βεργ. ΑΙν. 8.626-725). Πράγματι, τα εικαστικά έργα 
παρουσιάζονται ώς δημιουργήματα ανδρών, πού παριστάνουν πρά
ξεις ανδρών καί απευθύνονται σε άνδρες θεατές. Έ ν τούτοις, ήδη 
στην ίλιαδική εκφρασιν περιγράφεται καί γυναικεία δράση, πάντα 
ασφαλώς εντός τών θεσμοθετημένων από τήν πατριαρχία ορίων 
(λ.χ. τοϋ γάμου στους στίχους Σ 492 κ.εξ.). Ό Βεργίλιος, πάλι, 
κοσμεί τό Ηραίο τής Καρχηδόνας, πού άνεγέρθηκε άπό μία γυναίκα 

12. Ή διάκριση βιολογικού φύλου (sex) καί γένους ή κοινωνικού φύλου (gender) 

εισήχθη από τον ψυχολόγο Robert Stoller, Sex and Gender, London 1968, καί 

καθιερώθηκε νωρίς κατά τό «δεύτερο κύμα» τοϋ φεμινιστικού κινήματος· βλ. 

S. Andermahr - Τ. Lovell - C. Wolkowitz, A Concise Glossary of Feminist Theory, 

London 1997, σο. 84-86. 

13. J. Heffernan, οπ. π., σσ. 7, 46 κ.εξ. 
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προς τιμήν μιας γυναικείας θεότητας (1.445-6 hic templum lunoni 
ingens Sidonia Dido I condebai), με δύο σημαντικά επεισόδια στα 
οποία πρωταγωνιστούν γυναίκες: οι ίκέτιδες στον ναό της 
Παλλάδος (1.479-81) και οι 'Αμαζόνες υπό τις διαταγές της 
Πενθεσίλειας (1.490-93)· τό δεύτερο μάλιστα κλείνει την εκφρασιν, 
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μετάβαση στην αφήγηση της 
άφιξης της Διδοϋς και της μοιραίας συνάντησης της με τον Αινεία: 

... audetque uirìs concurrere uirgo. 
Haec dum Dardanio Aeneae miranda uidentur, 
dum stupet obtutuque haeret defìxus in uno, 
regina ad templum, forma pulcherrima Dido, 
incessit magna iuuenum stipante caterua. (1.493-97) 

«και τολμά αυτή μιά παρθένος νά τα βάλει μέ άντρες. "Οσο ο 
Δαρδανίας Αινείας παρατηρεί μέ θαυμασμό, οσο κατάπληκτος 
παραμένει καθηλωμένος σέ ένα σημείο, έφτασε στον ναό ή βασί
λισσα, ή έκπάγλου καλλονής Διδώ, περιστοιχισμένη από πλήθος 
νέων.» 

Περαιτέρω, ή εναλλακτική θήλεια γενεαλογία τής εκφράσεως, 
πού ύποτυπώνεται στην όβιδιακή αφήγηση γιά τήν Αράχνη 
(Μεταμορφώσεις 6.1-138) καί τήν Φιλομήλα (6.424-674), έχει τις 
ρίζες της στην βεργιλιανή περιγραφή τής ασπίδας του Τύρνου (Aiv. 
7.789-92), οπού απεικονίζεται ή Ίώ, ενα ακόμη θύμα τής λαγνείας 
του Διός: 

at leuem clipeum sublatis cornibus Io 
auro insignibat, iam saetis obsita, iam bos, 
argumentum ingens, et cusios uirginis Argus, 
caelataque amnem fundens pater Inachus urna. 

«Ή γυαλισμένη ασπίδα του είχε γιά έμβλημα τήν Ί ώ από χρυσάφι, 
μέ υψωμένα κέρατα καί καλυμμένη ήδη μέ άγριο τρίχωμα, ήδη μιά 
αγελάδα - τρομερό θέμα! Είχε καί τον φύλακα τής κόρης τον 
"Αργό, ενώ ο πατέρας της ο "Ιναχος έχυνε τό ποτάμι του άπό μιαν 
ανάγλυφη υδρία.» "Οπως ή Φιλομήλα, έτσι καί ή Ί ώ θά καταφέρη 
νά υπερκέραση τό επικοινωνιακό έλλειμα μέ τους οικείους της (έν 
προκειμένω, τον πατέρα της "Ιναχο) καί νά αποκάλυψη τήν ταυτό
τητα της, σχεδιάζοντας πάνω στο χώμα -λεπτομέρεια πού ομολο
γουμένως παραλείπεται στην βεργιλιανή εκδοχή, άλλα υπογραμμί
ζεται στην όβιδιακή (Μεταμορφώσεις 1.525-724): 
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naides ignorant, ignorât et Inachus ipse, 

quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sórores 

et patitur tangí seque admirantibus offert, 

decerptas senior porrexerat Inachus herbas: 

ilia manus lambii patriisque dat oscula palmis 

nee retinet lacrìmas, et, si modo verba sequantur, 

oret opem nomenque suum casusque loquatur; 

luterà pro verbis, quam pes in pulvere duxit, 

corporis indicium mutati triste peregit. (1.642-50) 

«'Αγνοούν oi ναϊάδες, αγνοεί και ó Ιδιος ó "Ιναχος ποια είναι. 
"Ομως εκείνη ακολουθεί τον πατέρα της, ακολουθεί και τις αδελφές 
της, και αφήνει να την αγγίζουν και να την θαυμάζουν. Ό γέροντας 
"Ιναχος έκοψε και της έφερε χόρτα. Εκείνη τοϋ γλύφει τά χέρια και 
φιλά τις πατρικές παλάμες. Δέν μπορεί να συγκράτηση τά δάκρυα 
καί, αν μπορούσε να μιλήση, θα ζητούσε βοήθεια και θα έλεγε το 
όνομα καί το πάθημα της. 'Αντί για λόγια σχεδίασε στο χώμα γράμ
ματα καί έτσι τοϋ ανακοίνωσε τήν θλιβερή είδηση της μεταμόρ
φωσης της.» 

Στην επική ποίηση της αυτοκρατορικής περιόδου το μοτίβο της 
καθηλωτικής επίδρασης τοϋ εικαστικού έργου πάνω στον άρρενα 
θεατή επανέρχεται στην εκφρασιν τοϋ ζωγραφικού διακόσμου τής 
'Αργούς στα 'Αργοναυτικά τοϋ Βαλέριου Φλάκκου: stupet Aesone 
natus (1.149). Είναι επίσης εγγεγραμμένο στην εμβληματική ανάγλυ
φη παράσταση πού κοσμεί τήν ασπίδα τοϋ Φαλήρου (1.399-401):1 

... nam lapsus ab arboreparvum 

ter quater ardenti tergo circumvenit anguis, 

stai procul intendens dubium pater anxius arcum. 

«γλιστρά λοιπόν από τό δέντρο καί ζώνει τό μικρό παιδί τρείς-τέσ-
σερις φορές με τον γυαλιστερό του κορμό, ενώ ô πατέρας στέκεται 
σέ κάποια απόσταση καί τεντώνει διστακτικά τό τόξο του.» Τό 
θέαμα τοϋ συμπλέγματος παιδιού καί φιδιού προκαλεί στον πατέ-

14. Μολονότι το ρήμα πού χρησιμοποιείται από τον Βαλέριο (expressa < 
exprimo) θα μπορούσε να ύποδηλώνη τόσο έργο ζωγραφικής οσο καί μεταλ
λοτεχνίας (βλ. Oxford Latin Dictionary λ. exprimo 6b), τό δεύτερο θεωρείται 
γενικά πιθανώτερο· βλ. J.-M. Croisille, Poésie et art figurée de Néron aux Flaviens 
(Coll. Latomus 179), Bruxelles 1982, σ. 307. 
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ρα αμηχανία, καθυστερώντας την επέμβαση του, χωρίς ωστόσο να 
την άκυρώνη - το επίθετο dubium αποδίδεται ασφαλώς καθ' ύπαλ-
λαγήν στο τόξο αντί του πατέρα πού το κρατάει.1 5 

Ά π ό την άλλη πλευρά, ή ανδρική εξουσία και ο έλεγχος πού 
ασκεί το άρρεν βλέμμα επί της εικαστικής αναπαράστασης επιβε
βαιώνεται από την έκφρασιν του χρυσού καρχησίου στο δεύτερο 
βιβλίο των "Αργοναυτικών.1 Ή περιγραφή γίνεται μέ εντυπωσιακή 
αμεσότητα και λακωνικότητα δια στόματος Κυζίκου, βασιλέως, ιδιο
κτήτη του κυπέλλου και πρωταγωνιστή των εικονιζόμενων σκηνών: 

"hieportus" inquit "mihi territat hostis, 

hac acies sub nocte referí, haec versa Pelasgum 

terga vides, meus hic ratibus qui pascitur ignis. " (2.653-58) 

«Έδώ ό εχθρός τρομοκρατεί τό λιμάνι μου, σε αυτή τήν πλευρά 
γίνεται νυχτερινή έφοδος, έδώ βλέπεις τους Πελασγούς νά τρέ-
πωνται σε φυγή, έδώ δική μου είναι ή φωτιά πού κατακαίει τά 
πλοία.» 'Αντιθέτως, ή γυναΐκα-θεατής, ή εγγεγραμμένη στην έκφρα
σιν της χλαμύδας ή οποία απονέμεται ως έπαθλο στον "Αδμητο 
(Θηβαΐς 6.540-47) «κάθεται αντίκρυ του και μάταια τον αναζητεί 
εναγωνίως ή Σηστιάδα [Ήρώ], κοιτάζοντας ψηλά άπό τον πύργο 
της.» (6.546-47 contra autem frustra sedet anxia turre suprema / Sestias 
in speculis). Ή εικόνα του υπάκουου θηλυκού επανέρχεται στον 
πέπλον πού προσφέρεται στην "Ηρα άπό τις Θηβαίες (Θηβαΐς 10.56-
64): 

ipsa illic magni thalamo desponsa Tonantis, 
expers conubii et timide positura sororem, 
lumine demisso pueri Iovis oscula libai 
simplex et nondum furtis offensa mariti. (10.61-4) 

«Έκεΐ επάνω ή ϊδια [ή "Ηρα] μνηστευμένη μέ τον μεγάλο Κεραύνειο 
[Δία], ενώ δέν είχε ακόμη πλαγιάσει μαζί του, άλλα μέ αιδώ έπρό-

15. J.-M. Croisille, οπ. π. 
16. Τό ουσιαστικό carchesia είναι κατά κανόνα plurale tantum (Thesaurus Linguae 

Latinae 111,439, 30 κ.έξ.). Επομένως, πρόκειται για ενα μόνον κύπελλο, βλ. 
G. Ravenna, "L' ekphrasis poetica di opère d' arte in latino. Temi e problemi," QIFL 
3 (1974), 346" αντιθέτως ó J. Adamietz, Zur Komposition der Argonautica des 
Valerius Flaccus, München 1976, σ.45 φαίνεται να υποθέτει περισσότερα τοϋ 
ενός κύπελλα (die goldenen Bêcher). 
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κειτο να πάψη πια να εΐναι απλώς αδελφή του, με μάτια χαμηλω
μένα έδινε πεταχτά φιλιά στον νεαρό Δία με αθωότητα και χωρίς 
νά εχη ήδη αγανακτήσει με τις κρυφές σχέσεις του συζύγου της.» 
Το ίδιο υποταγμένες στην πατριαρχική εξουσία εμφανίζονται οι 
Δαναΐδες, ενώ φονεύουν τους συζύγους και εξαδέλφους τους υπό 
το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα τους στην εκφρασιν της ασπίδας 
του "Ιππομέδοντος (Θηβαΐς 4.131-35): pater ipse cruentis / in foribus 
laudatque nefas atque inspicit enses (4.134-35 «ο ίδιος ó πατέρας τους 
στέκεται στις ματωμένες θύρες, επικροτώντας το άνοσιούργημα και 
επιθεωρώντας τά ξίφη»). 'Από τήν άποψη αυτή, είναι ασφαλώς 
αξιοσημείωτη ή παράλειψη της ανυπακοής της Ύπερμήστρας, ή 
οποία ευθυγραμμίζει τήν στατιανή εκφρασιν με τήν παράσταση του 
ίδιου μυθολογικού επεισοδίου στο περιστύλιο τού Παλατινού 
'Απόλλωνος, αυτό το μνημείο-σύμβολο της ρωμαϊκής αύτοκρατο-
ρικής ιδεολογίας. Τήν ιδεολογική συνέχεια της αυτοκρατορικής 
επικής ποιήσεως υπογραμμίζει και ο Σίλιος με τήν περιγραφή του 
'Αννίβα ως θεατή της ασπίδας του: per singula laetis / lustrat ovans 
oculis et gaudet origine regni. (2.404-5 «Κι εκείνος με χαρούμενο 
βλέμμα τά παρατηρεί το καθένα χωριστά και χαίρει βλέποντας τίς 
απαρχές τού βασιλείου του.») Ό Σίλιος απηχεί σαφώς τήν βεργι-
λιανή περιγραφή της αντίδρασης του Αινεία στην θέα της ασπίδας 
του στο τέλος του ογδόου βιβλίου της Αινειάδας, με μία σημαντική 
διαφορά: ή χαρά τού Αινεία ήταν ανάμεικτη με απορία γιά τά απει
κονιζόμενα (8.730 rerumque ignarus). 

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου αρχικά διερευνήσαμε τις πιθανές 
βεργιλιανές προτυπώσεις της «θήλειας γενεαλογίας» τής επικής 
εκφράσεως. Στή συνέχεια εξετάσαμε κατά πόσον αυτή ή εναλλα
κτική οπτική καλλιεργήθηκε άπό τους ποιητές τής πρώιμης αυτο
κρατορικής περιόδου, Βαλέριο, Στάτιο καί Σίλιο. Συνοψίζοντας, 
φαίνεται οτι οι ποιητές αυτοί αδιαφορούν γιά τό οβιδιακό άνοιγ
μα στην γυναικεία οπτική καί παραγκωνίζουν τά βεργιλιανά σπέρ
ματα τής προς όφελος μιας μονολιθικής ανδροκρατικής αύτοκρα-

17. Πβ. Ό β ι δ ί ο υ , Ars Amatoria 1.74 κ α ί Tristia 3.1.61. Για τήν σχετική βιβλιογραφία 

βλ. S. J. Harrison, Vergil: Aeneid 10 with Introduction, Translation, and Commentary, 

Oxford 1991, o. 198. Για τον ν α ό του Π α λ α τ ι ν ο ύ 'Απόλλωνος, βλ. Ρ. Zanker, 

The Power of Images in the Age of Augustus, Ann Arbor 1988, σσ. 50-52, καί ειδικώ-

τερα γ ια το ιδεολογικό φ ο ρ τ ί ο της παράστασης τ ω ν Δ α ν α ΐ δ ω ν σ. 266. 
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χορικής εξουσίας πάνω στο βλέμμα του δημιουργοί) και τοΰ θεατή 
του εικαστικού έργου τέχνης, ενα βλέμμα γεμάτο από την ευδαιμο
νία τής βεβαιότητας πού χαρίζει ή γνώση τοΰ παρελθόντος. Υπάρ
χουν κάποιες χαραμάδες, όπως ή μελλοντική αγανάκτηση τής "Ηρας 
γιά τις απιστίες τοΰ Δία (Θηβαϊς 10.64).18 "Ομως στο τέλος ή πλά
στιγγα πάντα γέρνει υπέρ τοΰ Ρωμαίου άνδρα, όπως συμβαίνει και 
πάνω στην ασπίδα τοΰ 'Αννίβα. Τα όπλα τοΰ Καρχηδόνιου πολέ
μαρχου είναι έργα ανθρώπινα και τά επεισόδια πού τα κοσμοΰν 
ανήκουν στο παρελθόν και στο σχεδόν σύγχρονο παρόν τό μέλλον 
ανήκει οχι στον εκδικητή τής Διδοΰς, αλλά στους απογόνους τοΰ 
ΑΙνεία.19 Ό π ω ς παρατηρεί ή Α. Μ. Keith, ή έμφαση στον δραματικά 
σκηνοθετημένο θάνατο τής Καρχηδόνιας άνασσας λειτουργεί ως 
έμμεση διαβεβαίωση προς τον Ρωμαίο αναγνώστη οτι ο ρόλος τοΰ 
θύματος προορίζεται γιά τήν Φοίνισσα, ενώ γιά τον Ρωμαίο εκείνος 
τοΰ θεατή (τό γένος-genus εδώ διαπλέκεται με τήν φυλή-gens):20 

ipsa pyram super ingentem stans, saucia Dido 

mandabat Tyriis ultricia bella futuris; 

ardentemque rogum media spectabat ab unda 

Dardanus et magnis pandebat carbasa fatis (2.422-25) 

«Ή ίδια ή Αιδώ, πληγωμένη, στεκόταν πάνω στην πελώρια πυρά 
και επέτασσε εκδικητικούς πολέμους στους μελλοντικούς Τύριους, 
ενώ ο Δάρδανος παρακολουθούσε μεσοπέλαγα τήν νεκρική πυρά νά 
λαμπαδιάζη και άπλωνε τά πανιά σε αναζήτηση τοΰ ύψηλοΰ του 
πεπρωμένου.» 

18. Ό Philip Hardie, The Epic Successors of Virgil: a study in the dynamics of a tradition, 
Cambridge 1993, σ. 90, διαγιγνώσκει μία εμμονή των Ρωμαίων επικών σχετικά 
με το ζήτημα τοΰ δυναστικού γάμου (αρχέτυπο του οποίου ασφαλώς αποτε
λεί ό γάμος τοΰ Δία μέ τήν "Ηρα) και το αποδίδει στον γενικώτερο προ
βληματισμό γύρω άπο τήν διαδοχή. 

19. Βλ. Μ. von Albrecht, Silius Italicus: Freiheit und Gebundenheit römischer Epik, 
Amsterdam 1964, σσ. 174-5, καί E. Frank, "Works of Art in the Epics of Valerius 
Flaccus and Silius Italicus," RIL 108 (1974), 841. 

20. Keith, Engendering Rome: Women in Latin Epic (Cambridge 2000), σ. 127. 


