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Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Cynthia salva et perfida 

Στην έλ. II 28 ó Προπέρτιος επιβεβαιώνει, όπως έχει σημειωθή, 
τήν ελεγειακή του ταυτότητα, αφήνει να διαφανούν κάποιοι 
μεταλογοτεχνικοί στόχοι του και ανανεώνει, αξιοποιώντας τό 
μοτίβο της ασθένειας, το ποιητικό του υλικό αφήνοντας, παραλλή
λως, αναλλοίωτα τα ελεγειακά χαρακτηριστικά των πρωταγωνι
στικών προσώπων της σύνθεσης του. Τό ϊδιο θέμα περιλαμβάνει ή 
έλ. II 9, πού είναι τοποθετημένη στην συλλογή πριν από τήν τρι
μερή έλ. II 28, άλλα πιστεύεται πώς αποτελεί μεταγενέστερο από 
αυτήν δημιούργημα του ποιητή1. Στην έλ. II 9 το θέμα αξιοποιείται, 
για να έμπλουτίση το ελεγειακό μοτίβο τής ερωτικής αποτυχίας 
πού μαστίζει τον ελεγειακό amator, μία μορφή έτοιμη να προσφέ-
ρη τα πάντα, έστω και αν δέν λαμβάνη ούτε άπολαμβάνη τίποτε σε 
ανταπόδοση2. 

Ό Προπέρτιος βυθίζεται στην γνωστή του αυτοκαταστροφική 
πεισιθανάτια εμμονή· δηλώνει πώς θέλει να πεθάνη, γιατί έχει χωρι-
σθή από τήν Κυνθία3. Τήν πρόθεση του δικαιολογεί τό έλλειμμα 
πίστης πού εμφανίζει ή φίλη του απέναντι του, ιδιαιτέρως αν 
συγκριθή ή στάση της μέ τήν παροιμιώδη πίστη πού επέδειξαν προς 

1. Βλ. W. Υ. SELLAR, The Roman Poets of the Augustan Age-Horace and the Elegiac Poets, 

New York 1965, σ. 297. 

2. Πβ. Henry BARDON, Propositions sur Catulle, Collection Latomus, Vol. 118, Bruxelles 

1970, σ. 87. 

3. Βλ. D. PAGANELLI, Properce, Elegies, Paris 19704, σ. 34. 

*. Tò π ρ ώ τ ο μέρος της μελέτης έχει δημοσιευθη στον τόμο 53 (2003) του Πλάτωνος. 
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τους αγαπημένους τους οί μυθικές μορφές της Πηνελόπης και της 
Βρησηίδος.5 Ή στάση της Κυνθίας σκόπιμα και μέ ευθύνη τοϋ 
ποιητή διαβάλλεται και περιγράφεται μέ μελανά χρώματα, εφόσον 
σέ αντιπαραβολή εκτίθεται μέ πρωτοβουλία του ώς πρότυπο ή 
στάση των μυθικών ηρωίδων. Τό ηθικό μεγαλείο των τελευταίων, 
βασισμένο και στην θεία καθοδήγηση, έκδιπλώνεται σέ όλη του τήν 
έκταση, γιατί τονίζεται πώς επέλεξαν νά επιδείξουν ιδανική ερωτική 
συμπεριφορά, παρ' όλο πού οι ερωτικοί σύντροφοι τους δέν βρί
σκονταν δίπλα τους, άλλα αποτελούν χαρακτηριστικούς εκπροσώ
πους τοϋ ήρωικοϋ-έπικοϋ κόσμου. 

Τα μυθολογικά exempla δέν εισάγονται, όμως, εδώ από τον 
Προπέρτιο6 μέ σκοπό τήν αποθέωση της ελεγειακής ερωμένης, άλλα 
περισσότερο για νά παράσχουν ένα φωτεινό καί απτό πρότυπο ερω
τικής πίστης. Ό Προπέρτιος διεκτραγωδεί στον εσωτερικό μονόλογο 
της ελ. II 97 τήν δική του κατάσταση: ώς εραστής υφίσταται μία 
απιστία από τήν πλευρά της Κυνθίας καί ταυτοχρόνως ώς ποιητής 
παρουσιάζει δύο πρόσωπα πρωταγωνιστικά στά έργα τοϋ αντί
παλου ποιητικού είδους, εμφανίζει δύο χαρακτηριστικές επικές 
personae νά απολαμβάνουν τήν πίστη στον έρωτα. Ό Προπέρτιος 
παρουσιάζει δύο εκπροσώπους της αντίπαλης προς τήν δική του 
βιοθεωρία νά γεύωνται μία κατάσταση πού θεωρείται ανεκπλήρωτο 
ιδανικό γιά τον ελεγειακό χώρο, τήν ίδια στιγμή πού ο ίδιος ώς 
ελεγειακός amator αποτυγχάνει οικτρά καί απορρίπτεται. Οί 
μυθικές ηρωίδες δέν διστάζουν νά προσφέρουν τον αποκλειστικό 
καί ασφαλή ερωτά τους στους επικούς ήρωες, παρ" ολο πού οί 
τελευταίοι σύμφωνα μέ τα ελεγειακά κριτήρια θεώρησης τού κόσμου 
δέν θα τον άξιζαν αντίθετα, ή Κυνθία αδιαφορεί καί αρνείται νά 
χαρίση τήν ερωτική της εύνοια στον αυθεντικό εκπρόσωπο τού 
ελεγειακού ίδεοκόσμου. 

4. Βλ. Prop. II 9, 3-8. 

5. Βλ. Prop. II 9, 9-16. 

6. Αυτό είχε διαπιστωθή πώς αποσκοπούσε ô ποιητής στην έλ. II 28. 

7. Συνήθης τεχνική στο δεύτερο βιβλίο· πβ. Eckard LEFÈVRE, «La struttura dell'elegia 
properziana», Bimillenario della morte di Properzio, Atti del Convegno Internazionale di 
Studi Properziani, Roma -Assisi, 21-26 maggio 1985, Assisi 1986, σ. 154. 

8. Σχετικά μέ τήν αστάθεια (instabilitas) πού ώς ειδολογικό χαρακτηριστικό συνοδεύει 

τον ελεγειακό τύπο τού έρωτα, βλ. Sharon L. JAMES, «Introduction: Constructions of 

Gender and Genre in Roman Comedy and Elegy», Helios 25 (1998) 12. 
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Ή άνιση μεταχείριση πού υφίσταται ο Προπέρτιος, ή iniuria 
προς τον amator τονίζεται, όταν ύπενθυμίζωνται οι σημαντικές 
προγενέστερες προσφορές του προς την ερωμένη, ενδεικτικές της 
ερωτικής του αφοσίωσης πού προδίδεται από την amica. Ό 
Προπέρτιος θα περιπλανηθη τώρα στο παρελθόν, αλλά οχι μέ 
σκοπό να άνασύρη κάποιο μυθολογικό exemplum και να το πα
ρουσίαση στην puella ως πρότυπο συμπεριφοράς η να τό άντι-
παραβάλη προς την δική της στάση. Προτίθεται να άνατρέξη στο 
παρελθόν της δίκης του συμπεριφοράς απέναντι της, για να 
στοιχειοθέτηση σε προσωπικό επίπεδο την αδικία πού διαπράττε
ται εις βάρος του. Ό ίδιος ήταν παρών δίπλα στην Κυνθία κατά 
την πιο ιερή στιγμή, όταν αύτη πάλευε μέ αντίπαλο τον θάνατο, 
τήν βαριά αρρώστια, όταν είχε πλησιάσει στά ύδατα της Στυγός. 
Ή συμπεριφορά του, αντάξια ενός unius amoris servus, τον ανα
δεικνύει φυσιολογικά σέ πιο πλεονεκτική θέση από αυτήν του 
αντιζήλου, γιατί παρέμεινε δίπλα στην ασθενή Κυνθία, ενώ ο 
αντίζηλος, ώς στρατιωτικός, ώς εκπρόσωπος του «άντιελε-
γειακοϋ» στρατοπέδου και του πολιτικοστρατιωτικοϋ negotium 
αδυνατεί νά συμπαρασταθή στην ερωμένη. Και όμως, ο ποιητής 
ηττάται στον αγώνα του από έναν τέτοιο αντίπαλο· ενώ 
πλειοδοτεί σέ προσφορές γιά τήν ερωμένη, ή ερωτική του πρό
ταση απορρίπτεται. 

Ή αποτυχία τοϋ ελεγειακού amator μοιάζει νά τον κυκλώνη καί 
ή ήττα του φαντάζει συντριπτική. "Οχι μόνο δέν γεύεται ο ίδιος μία 
ερωτική πίστη ανάλογη μέ αυτή πού επεδείκνυαν προς τους 
συντρόφους τους οι μνημονευόμενες ηρωίδες τοϋ έπους, άλλα ηττά
ται, παρ' όλο πού ó ίδιος δέν διανοείται νά άπομακρυνθή άπό τήν 
αγαπημένη του, όπως έπραξαν ο Όδυσσεύς ή ο Άχιλλεύς. Είναι 
δυστυχής, γιατί ή ερωμένη του επιλέγει νά άκολουθήση κάποιον πού 
μοιάζει περισσότερο μέ τους αδιάφορους γιά τίς πιστές συντρόφους 
τους ήρωες τοϋ έπους, ελκύεται από έναν στρατιωτικό πού αρέσκε
ται στά μακρινά ταξίδια και αδυνατεί νά της προσφέρη τήν 
αφοσίωση και τήν απόλυτη ερωτική παράδοση πού προσφέρει ο 
ίδιος. Ή Κυνθία οχι μόνο δέν συμπεριφέρεται ώς πιστή Πηνελόπη 
ή άφωσιωμένη Βρησηίς, άλλα καί, όταν άποφασίζη νά τό πράξη καί 
νά υιοθέτηση ενα τέτοιο πρότυπο συμπεριφοράς, ή αγάπη της χαρί
ζεται απλόχερα σέ κάποιον πού έχει χρισθή άπό τον ποιητή 
μισητός εκπρόσωπος τοϋ δημόσιου πεδίου καί τοϋ στρατιωτικού 
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χώρου9, λάτρης των ταξιδιών το ερωτικό πρότυπο της ελεγειακής 
ποίησης καταλήγει λεία ενός σύγχρονου με τον Προπέρτιο εκπροσώ
που του άντιερωτικοϋ έπους. 

Ό Προπέρτιος βιώνει ενα ζοφερό παρόν πού αντιτίθεται τόσο 
στο απώτερο μυθικό, όσο και στο πρόσφατα προσωπικό του παρελ
θόν: υφίσταται την απιστία σε αντίθεση μέ την ιδανική πίστη πού 
διέκρινε τις μυθικές ηρωίδες του παρελθόντος και σέ αντίθεση μέ 
τις πλούσιες προσφορές του, τις προσευχές του για τήν Κυνθία κατά 
τήν περίοδο πού εκείνη ασθενούσε. Ή αντίθεση «ευτυχισμένο παρελ
θόν - ζοφερό παρόν», συνήθης στην διαποτισμένη από νοσταλγική 
διάθεση ελεγειακή ποίηση, είναι παρούσα και στην σύνθεση αυτή. Οι 
μυθικές ηρωίδες χαρίζουν στους αγαπημένους τους μία πίστη πού 
υπερβαίνει τις φυσιολογικές ηθικές απαιτήσεις και δικαιώνει τήν 
επιβίωση τους στον χώρο του μύθου. Παρέμειναν πιστές ακόμη και 
κατά τήν μακρά απουσία των ανδρών τους - αντίθετα μέ τήν 
Κυνθία, πού δέν εκτιμά τήν αδιάλειπτη παρουσία δίπλα της τοϋ 
Προπερτίου και τήν συμπαράσταση του κατά τήν κρίσιμη στιγμή της 
ασθένειας, καί αδυνατεί νά παραμείνη πιστή έστω για μία νύχτα1 0. 
Τά μυθολογικά παραδείγματα11, όπως σημειώθηκε, εισάγονται στην 
έλ. II 9, οχι γιά νά συντελέσουν στην μυθοποίηση της domina, αλλά 
γιά νά συγκροτήσουν ενα απτό πρότυπο πιστής καί ορθής ερωτικής 
συμπεριφοράς. Ή απιστία συντελείται σέ όλα τά επίπεδα, γιατί ή 
ερωμένη χαρίζει τήν εύνοια της σέ έναν εκπρόσωπο του «άντιελε-
γειακοϋ» στρατοπέδου, πού δέν της έχει επιδείξει τήν ίδια μέ τον 
Προπέρτιο αφοσίωση. Μέ βάση και τήν λογική καί τήν ηθική ό 
Προπέρτιος υπερέχει του αντιζήλου,12 εφόσον συμπαραστάθηκε στην 

9. Ό χαρακτήρας τοΰ miles έχει τον λογοτεχνικό του πρόγονο στο πεδίο της 
κωμωδίας, όπως καί ή δραματική persona τοϋ leño ή τής lena· βλ. E. J. ΚΕΝΝΕΥ -
W. V. CLAUSEN, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, Μετάφραση Θ. Πίκουλα, 
Ά. Σίδερη-Τόλια, Επιμέλεια Ά. Στεφανή, 'Αθήνα 19992, σσ. 166 καί 165. 

10. Πβ. Antonio TOVAR, «Deux notes sur Properce», Hommages à Léon Herrmann, 
Collection Latomus, Vol. XLIV, Bruxelles - Berchem 1960, σσ. 728-729. 

11. Ή ποιητική προσφυγή σέ αυτά αποτελεί συχνή πρακτική τοΰ Προπερτίου στο 
σύνολο τοϋ δεύτερου βιβλίου· βλ. Β. C. VERSTRAETE, «Propertius' Use of Myth in 
Book Two», Studies in Latin Literature and Roman History II (Edited by Carl Deroux), 
Collection Latomus, Volume 168, Bruxelles 1980, σ. 265. 

12. Ό αντίζηλος θα ήταν απών από δίπλα της, άφοΰ είναι στρατιωτικός· βλ. τήν 
παρατήρηση τοϋ TOVAR, οπ.π., σ. 729. 
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ερωμένη κατά την κρίσιμη στιγμή του θανάσιμου κινδύνου. Το 
μοτίβο της ασθένειας διευρύνει το χάσμα ελεγειακού - άντιελεγεια-
κού κόσμου, αποτελεί τμήμα της (ενσυνείδητα αποτυχημένης) 
προσπάθειας για λογική θεμελίωση της υπεροχής τού Προπερτίου 
έναντι τού αντιζήλου και τονίζει με έμφαση τήν αδυναμία τού 
εραστή να δρέψη τους καρπούς των θυσιών του. 

"Ομως, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ή απογοήτευση τού 
Προπερτίου στηρίζεται σέ μία προγενέστερη εκούσια τύφλωση. Ό 
ποιητής απαιτεί άπο τήν Κυνθία να συμπεριφέρεται ως Πηνελόπη 
λησμονώντας πώς ο ϊδιος δεν είναι ο 'Οδυσσεύς. Σύμφωνα με τήν 
ηθική τού Προπερτίου, ως amatoria άξιζε να δεχθή τήν στοργή της 
ερωμένης, αλλά τό ειρωνικό είναι πώς τον διαψεύδει τό ϊδιο τό 
μυθολογικό exemplum πού επικαλείται. «Πηνελόπες» καί «Βρησηί-
δες» έχουν δίπλα τους οι αγέρωχοι «ΌδυσσεΙς» τού έπους, οι 
σκληροί εκπρόσωποι τού ηρωικού κόσμου, οχι οι παθητικοί καί 
εκούσια παραδομένοι στους ερωτικούς θύτες τους ελεγειακοί 
εραστές. Τήν πραγματική θέση τού Προπερτίου ως ελεγειακού 
εραστή πού απορρίπτεται, αποκαθιστά καί ορίζει μέ σαφήνεια τό 
ίδιο τό παράδειγμα πού ανασύρεται προς στιγμήν ώς επιχείρημα 
γιά τήν ερωτική του δικαίωση. 

Ό χειρισμός τού μοτίβου της ασθένειας στην συγκεκριμένη 
ελεγεία από τον Προπέρτιο θυμίζει τον τρόπο μέ τον όποιο εισήγα
γε ó Τίβουλλος τό θέμα στην ελ. 1 5 . Καί στην σύνθεση αυτή ή 
στάση τού ποιητή-εραστή κατά τήν ασθένεια της ερωμένης απο
τελούσε εύλογα εφόδιο πού θά τού προσέδιδε υπεροχή στον ερωτικό 
αγώνα, αλλά αποδείχθηκε τελικά πολύ ανίσχυρο όπλο. Καί στις δύο 
συνθέσεις άπαντα ή εκ μέρους της ερωμένης εκδήλωση ingrana προς 
τον εραστή, στάση πού αποδίδει επιγραμματικά ή φράση τού 
Τιβούλλου omnia persolvi: fruitur nunc alter amore. "Ολα συντείνουν 
στην μεγιστοποίηση καί ύπερπροβολή τού ερωτικού άχθους πού 
προκαλείται άπό τήν έξικνούμενη στά όρια της εξαπάτησης καί τού 
ερωτικού scelus ερωτική διάψευση. "Αν τήν ρωμαϊκή περί θεού αντί
ληψη διαπνέη ένας ωφελιμιστικός πρακτικισμός,14 ô κανόνας της 

13. Βλ. Tib. Ι, 5, 17. 

14. Πβ. Ζερόμε ΚΑΡΚΟΠΙΝΟ, Ή καθημερινή ζωή στην Ρώμη στο απόγειο της 

αυτοκρατορίας, Μ ε τ ά φ ρ α σ η Κ. Π α ν α γ ι ώ τ ο υ , 'Αθήνα 1990 3 (πρώτη έκδοση 

1971), σ. 160 καί Arthur FAIRBANKS, The Mythology of Greece and Rome, New York 

1907, o. 254. 
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ανταποδοτικότητας, της αρχής do ut des, και με γνώμονα αυτό το 
αξίωμα παρακαλούνται οι θεοί να βοηθήσουν στην ανάρρωση1 και 
δέχονται τήν υπόσχεση για πλούσια θυσιάσματα ή αναθήματα, ή 
ίδια αρχή είναι προφανές πώς πολύ περισσότερο θα έπρεπε να 
διέπη τις σχέσεις των ποιητών-έραστών μέ τις in periculo ευρισκό
μενες puellae. Ό ερωτικοί servi προσφέρουν τήν σωτήρια προς τό 
θείο μεσολάβηση τους· παρέχουν τα πάντα, για να μήν εισπράξουν 
τελικά, όμως, τίποτε σε αναγνώριση. Ή ήττα και στις δύο περι
πτώσεις (και του Τιβούλλου και του Προπερτίου) προσωποποιείται 
σε κάποια από τις personae πού προβάλλονται ως χαρακτηριστικά 
αντίθετες του ελεγειακού ήθους: στον Τίβουλλο πρόκειται για τον 
dives amator, στον Προπέρτιο ή ήττα οφείλεται σε έναν miles. 

Έ ν τούτοις, καί στις δύο ελεγείες, ενώ οι ποιητές στηλιτεύουν και 
περιγράφουν μέ τα πιο μελανά χρώματα τήν ερωτική απιστία και 
τήν αδικία πού υφίστανται άπό τήν arnica, ένώ οι ϊδιοι αναλαμ
βάνουν τήν ευθύνη γιά τήν άποκαθήλωσή της από τό βάθρο της θεό
τητας (στο οποίο οι ίδιοι και πάλι τήν είχαν νωρίτερα έγκαταστή-
σει ), ένώ εμφανίζονται πρόθυμοι να αποκαλύψουν τα χθόνια 
χαρακτηριστικά της καί να καταγράψουν κατακρίνοντας τον συγ
χρωτισμό της μέ τήν παρακμή καί τήν ηθική ανυποληψία τού 
«παρόντος αιώνος» καί επιπλέον τήν αδυναμία της ή τήν απροθυ
μία της να τους άκολουθήση στις ονειρικές περιπλανήσεις τους σέ 
ευτυχισμένους παραδείσους του παρελθόντος ή στο ολόφωτο αλλά 
χιμαιρικό μέλλον, μεριμνούν ταυτοχρόνως νά τήν διασώσουν. Ή 
έμμονη τού ελεγειακού ποιητή στην ερωτική ψευδαίσθηση μπορεί νά 
άνατροφοδοτηθή, από τήν στιγμή πού ώς κυρίως υπεύθυνη γιά τήν 
περίπτωση της Δηλίας έχει ύποδειχθή ή μισητή lena, προς τήν οποία 
στρέφεται συνολικά ή οργή καί τό μίσος τού ποιητή. 

Ή ευθύνη τής Δηλίας σκόπιμα υποβαθμίζεται από τον Τίβουλλο 

15. Βλ. Κωνσταντίνου ΓΡΟΛΛΙΟΥ, 'Οράτιος, Οι Ωδές βιβλίο II, 'Αθήνα 1992, σ. 202. 
16. Στην Ρώμη παρατηρείται πλήρης αντιστοιχία καθημερινής ζωής καί θρησκεί

ας, πρακτικών αναγκών καί λατρείας. Οι θεοί υπάρχουν καί γίνονται αντιλη
πτοί κυρίως μέσα άπό τήν δράση τους και τήν βοήθεια πού παρέχουν στους 
πιστούς τους. 

17. Ό Προπέρτιος συστηματικά εξυψώνει τήν Κυνθία άπογειώνοντάς την στην 
μυθική σφαίρα· το επιχειρεί καί το επιτυγχάνει πολλές φορές προσαρμόζοντας 
επικό υλικό στά δεδομένα καί τίς απαιτήσεις τής ερωτικής ποίησης. Βλ. 
VERSTRAETE, οπ. π., σα. 262-263. 
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και τελικά λησμονείται, ώστε να στηριχθή ποιητικά μία νέα προς 
αυτήν ερωτική παράκληση. Στην περίπτωση της Κυνθίας ή αυταπό
δεικτη ευθύνη της ερωμένης δέν μεταβιβάζεται σε κάποια άθλια 
μεσάζουσα, αλλά επιμερίζεται, διασπάται και αμβλύνεται, γιατί 
συμμετοχή στην απιστία διεκδικεί σύμπαν το γένος των γυναικών. 
Ή εισαγωγή του μοτίβου της ασθένειας συντελεί, όπως σημειώθη
κε, στην προβολή της απιστίας της Κυνθίας· ή εισαγωγή, όμως, 
στους στ. Prop. II 9, 31-36 του μοτίβου της instabilitas των γυναικών 
δέν απαλλάσσει, βέβαια, εντελώς, αλλά τουλάχιστον μειώνει τήν 
βαρύτητα τών εις βάρος της Κυνθίας κατηγοριών. Ό ίδιος ο ποιη-
τής-έραστής, αν και είχε τήν πρωτοβουλία ως δημιουργός νά έκθεση 
με τον σαφέστερο τρόπο τήν ingratia της ερωμένης, προκειμένου νά 
μεγεθύνη τήν εντύπωση από το προκαλούμενο στην persona του 
εραστή ερωτικό άχθος, και προς τούτο είχε κατάλληλα αξιοποιήσει 
τό θέμα της ασθένειας, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τό ίδιο θέμα του 
morbus ως αφορμή, για νά μεταβή στο μοτίβο της γενικής αστάθειας 
πού χαρακτηρίζει συνολικά τις γυναίκες,18 καί έτσι απαλλάσσει εν 
μέρει τήν arnica από τό βάρος τών κατηγοριών. 

Ή Κυνθία απέτυχε νά καταστή ίσόθεη ηρωίδα του μύθου, νά 
σταθή επάξια δίπλα στις παροιμιώδεις Πηνελόπη και Βρησηίδα, 
αλλά, τελικά, τό μόνο πού της προσάπτεται άπό τον ποιητή είναι 
πώς παρέμεινε γήινη και ανθρώπινη, ενα τυπικό δείγμα γυναίκας 
του «παρόντος αιώνος». Τούτο είναι φυσικό νά άπογοητεύη τον 
ελεγειακό δημιουργό, πού συλλαμβάνει στο ποιητικό πεδίο οντότη
τες θεοποιημένες ή μέλλουσες, άξιες νά αποθεωθούν ασφαλώς, 
όμως, δέν στοιχειοθετεί αμάρτημα, καί, πάντως, δέν αποτελεί απα
γορευτικό ορο γιά τον ποιητή-έραστή, ώστε νά συνέχιση με νέες 
δυνάμεις τήν προσπάθεια καί τον αγώνα του γιά τήν θεοποίηση τού 
δημιουργήματος του. Ή Κυνθία δέν έχει ακόμη μεταλλαχθή σέ 
Βρησηίδα ή Πηνελόπη, εξακολουθεί νά συμπεριφέρεται όπως τό 
άπιστο στο σύνολο του γένος των γυναικών, άλλα τίποτε δέν μπο
ρεί νά άποκλείση τήν ελπίδα γιά μία τέτοια μεταμόρφωση της στο 
μέλλον. Καί ô ποιητής δικαιούται νά παραμείνη στο πρότυπο τού 
πιστού έρωτα1 πού έχει επιλέξει νά προβάλλη ως ιδανικό, όπως ο 
Τίβουλλος στην έλ. Ι 5 διατηρούσε τό δικαίωμα μιας τελευταίας 
παράκλησης γιά πίστη εκ μέρους της αποδεδειγμένα άπιστης. Ό 

18. Π β . Gabriel la L E T O - A n t o n i o L A P E N N A , Sesto Properzio Elegie, Tor ino 1970, σ. X L I I I . 

19. Βλ. C A T A N Z A R O , οπ,π., σ. 166. 
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Προπέρτιος αρνείται πεισματικά στην έλ. II 9 να απάντηση με 
απιστία στην απιστία2 1. Στην ελ. II 9 το ίδιο μοτίβο (αυτό της ασθέ
νειας) πού χρησιμοποιήθηκε προσφυώς, για να δείξη σε ολη της την 
έκταση την αποτυχία της αναγωγής τής Κυνθίας στον χώρο του 
μύθου, ορίζει και την κατεύθυνση πού πρόκειται να άκολουθηθή 
στην συνέχεια από τον ποιητή· αποτελεί το όχημα μετάβασης στο 
μοτίβο τής instabilitas τών γυναικών και συμβάλλει, έτσι, στην δια
τήρηση τής πάγιας ερωτικής επιδίωξης και τής παραμονής του 
ποιητή σε αυτόν τον πιστό, αυτοκαταστροφικό τύπο του έρωτα πού 
έχει άναγνωρισθή ως ελεγειακός.2' 

Sulpicia salva 

Πολλούς από τους κοινούς τόπους23 του γραμματειακού είδους 
τών σωτηρίων24 περιλαμβάνει ή ελ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4),25 πού 
εκκινεί από τό θέμα τής ασθένειας τής Σουλπικίας, για νά εκδιπλω-
θούν στην συνέχεια μοτίβα άπό τον αμιγώς ερωτικό χώρο. Ό Φοίβος 
καλείται νά προστατεύση και νά σώση άπό τον θάνατο την γυναίκα 
μέ επιχείρημα την ανάγκη διάσωσης τού κάλλους της,2 δεν απου
σιάζει ή μνεία μαγικών τρόπων γιά τήν θεραπεία,27 αλλά τό ουσια
στικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην ερωτική διάσταση τού ποιήματος. 

20. Βλ. Prop. II 9, 45-46: 

nec domina ulla meo ponet vestigia lecto: 

solus ero, quoniam, non licet esse tuum. 

21. Βλ. A. GUHJEMIN, «Properce, de Cynthie aux poèmes romains», REL XXVIII (1950), σ. 186. 

22. Βλ., για παράδειγμα, τήν άποψη του Jean-Paul BOUCHER, Études sur Properce, Problèmes 

d'inspiration et d'art, Paris 1965, o. 26. 

23. Τά σωτήρια ή σώστρα είναι ol προσευχές ή οί προσφορές πού απευθύνονται σε 

κάποιον θεό πού έσωσε τον πιστό του άπό κάποιον κίνδυνο. Ή πατρότητα τού 

ορού σωτήρια αποδίδεται στον Στάτιο· βλ. Henri FRÈRE - Η. J. IZAAC, Stace, Silves, 

Tome I (Livres Ι-ΙΙΙ), édition revue et corrigée, Paris 1961, σ. 36, υποοημ. 1. 

24. Βλ. Francis CAIRNS, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburg 1972, σ. 73. 

25. O Georg LUCK, The Latin Love Elegy, London 1959, α 106 χαρακτηρίζει τη σύνθεση ϋμνον 

κλητικόν, μία παραδοσιακή προσευχή πού εκφωνείται ώς αντίδοτο στην κατάθλιψη. 

26. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4), 3-4: 

crede mihi, propera, nec te iam, Phoebe, pigebit 

formosae medicas adplicuisse manus. 

27. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4), 11-12. Ή εμμονή στην Ιδια αναφορά είχε έπιση-

μανθή και γ ιά τά άλλα σωτήρια ποιήματα. 
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Ή έκκληση προς τον Φοίβο αποσκοπεί στην ανακούφιση του άφω-
σιωμένου εραστή Κηρίνθου από την αγωνία του για τον κίνδυνο της 
αγαπημένης του- 2 8 το βάρος μεταφέρεται και παραμένει στο ερωτικό 
πεδίο. Το θέμα της ασθένειας της Σουλπικίας είναι ή αφορμή για την 
εισαγωγή τοϋ μοτίβου της πιστής αφοσίωσης τοΰ Κηρίνθου. 

Το συμβάν παρέχει και πάλι τήν ευκαιρία για τήν πιστοποίηση 
και τήν έμπρακτη απόδειξη της αποκλειστικής παράδοσης τοΰ 
νεαρού στον έρωτα. Πληροφορούμαστε για τις υπέρ υγείας τής 
amica εκκλήσεις τοΰ εραστή,29 οι όποιες αποτελούν συνέχεια και 
απόληξη των άλλων καθαρά ελεγειακών χαρακτηριστικών του. Ό 
amatorxf\ç ελ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4) συγκεντρώνει ολα εκείνα τά 
παθογενή χαρακτηριστικά πού συνοδεύουν τήν εμφάνιση τοΰ έλεγει-

- i n 

ακού έρωτα: βασανίζεται (όπως πληροφορεί ή προστακτική torque ), 
φοβάται (όπως πληροφορούν ή υπονοούν τά metuit, metum ), 
προσεύχεται με αγωνία,3 3 οργίζεται γιά τήν διαφαινόμενη άδιαφο-

- ί\ ' 34 

ρια του θειου . 
Τό ερωτικό όνειρο τού Κηρίνθου απειλείται άπό έναν αναγκα

στικό χωρισμό, κινδυνεύει άπό ε να discidium πού επιβάλλει υπο
χρεωτικά ή νόσος τής ερωμένης. Τό μοτίβο τού morbus εισάγεται 
στην πρωτογενή γιά τήν ελεγεία λειτουργία του, αυτήν τής απειλής 
τού ελεγειακού ερωτικού ιδανικού.35 Ά π ό τήν σύνθεση δεν απου
σιάζει ή περιγραφή τής νόσου- τό ϊδιο έχει πράξει καί ο Προπέρτιος 
στην έλ. II 28" επιπλέον, παρατηρείται καί ή νοερή μετάβαση τού 
ποιητή στην ώρα τής ανάρρωσης τής αγαπημένης· τό ίδιο είχε 
σημειωθή καί γιά τον Προπέρτιο στην ελ. II 28. Διακρίνεται ή ϊδια 
σύγχυση ώς προς τον χρόνο ή οποία διαπιστώθηκε καί στίς 
προηγούμενες συνθέσεις τού Τιβούλλου καί τοΰ Προπερτίου πού 
μελετήθηκαν.36 

Είναι φανερό, όμως, πώς τό αληθινό θέμα τής ελεγείας είναι καί 
28. Πβ. SELLAR, οπ. π., σ. 257. 

29. Βλ. Corp. Tib. Il l 10 (=IV, 4), 9-14. 

30. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4), 11. 

31. Βλ. Corp. Tib. Il l 10 (=IV, 4), 11. 

32. Βλ. Corp. Tib. Il l 10 (=IV, 4), 15. 

33. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4), 11-14. 

34. Βλ. Corp. Tib. Il l 10 (=IV, 4), 14. 

35. Πβ. Esther BRÉGUET, «In una parce duobus, Thème et clichés», Hommages à Léon 
Herrmann, Collection Latomus, Vol. XLIV, Bruxelles-Berchem 1960, o. 207. 

36. Πβ. F. CAIRNS, Generic..., o. 155. 
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πάλι το ερωτικό. Κατά τον χρόνο της ανάρρωσης τό βάρος και ή 
πραγματική μέριμνα μετατοπίζεται στην πίστη των εραστών, πού 
ουσιαστικά διασφαλίζει καί διαιωνίζει την ερωτική σχέση. Ή σωτη
ρία (πού ζητήθηκε με τό προπερτιανό επιχείρημα της διαφύλαξης 
της ομορφιάς από τον αφανισμό) επιτυγχάνεται καθαρά χάρη σε 
ερωτικούς λόγους. Ό Κήρινθος καλείται να μήν ανήσυχη καί νά 
άποβάλη τον φόβο, γιατί ó θεός προστατεύει καί δεν βλάπτει τους 
εραστές37. Επανέρχεται, δηλαδή, ο ποιητής του συνθέματος σε μία 
από τίς πάγιες σταθερές πού διακρίνει τήν σκέψη των ποιητών τον 
Corpus Tibullianum, αυτήν της ύπαρξης μιας ιδιαίτερης θρησκείας 
τών εραστών, στην αντίληψη γιά τήν ύπαρξη θεών πού προστα
τεύουν αποκλειστικά αυτή τήν κατηγορία θνητών καθιστώντας τους 
σχεδόν άτρωτους άπό τους φυσικούς κινδύνους καί τον θάνατο. 

"Ετσι, ο ερωτευμένος αναδεικνύεται καί πάλι στον ουσιαστικό 
μεσολαβητή μεταξύ της κινδυνεύουσας amica καί του θείου, άφοϋ 
κατορθώνει νά ενεργοποιηθή τό υπερφυσικό στοιχείο προς όφελος 
της καί αποτελεί, τελικά, τον αποφασιστικό παράγοντα γιά τήν 
σωτηρία της. "Οπως ή Δηλία εμφανίζεται πώς σώθηκε χάρη στον 
Τίβουλλο στην έλ. Ι 5 καί ή Κυνθία χάρη στον Προπέρτιο στην έλ. 
Π 28 καί στην έλ. II 9, ή Σουλπικία αποφεύγει τον θάνατο χάρη 
στην αφοσίωση καί τίς προσευχές του Κηρίνθου. "Οτι ô πραγμα
τικός κίνδυνος γιά τό ελεγειακό όραμα δέν είναι ή φυσική άσθέ-

39 

νεια, απο την οποία, όπως σημειώνεται, προστατεύει ó θεός τους 
εραστές, φαίνεται από τους στ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4), 21-22.40 Ό 
μόνος σοβαρός λόγος, γιά νά ύποφέρη ο ελεγειακός amator, είναι ή 
ερωτική απιστία, ή απόρριψη από τήν ποθούμενη puella· σέ τέτοια 
περίπτωση θά ήταν δικαιολογημένος καί ο πόνος τού Κηρίνθου. 

Τήν θεραπεία ακολουθεί ή τυπική γιά τά σωτήρια καί εϋχαρι-
στικά 4 1 ποιήματα απόδοση ευγνωμοσύνης στον θεό πού μερίμνησε. 
Στην μικρή αυτή σύνθεση άπαντα ακόμη (συνυφασμένο μέ αυτό της 

37. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4), 15: pone metum, Cerìnthe: deus non laedit amantes. 

38. Πβ. Robert P. PALMER, «IS there a Religion of Love in Tibullus?», CJ 73 (1977) 1-

10. 

39. Πβ. Η. J. ROSE, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, τόμος πρώτος, Μετάφραση 

Κ. Χ. Γρόλλιου, 'Αθήνα 19893, σ. 297. 

40. nil opus est fletu: lacrìmis erit aptius uti, 
si quando fuerìt trìstior illa tibi. 

41. Ή πατρότητα του όρου θεωρείται ότι ανήκει στον Στάτιο (Silvae IV 2)· βλ. Henri 

FRÈRE - Η. J. IZAAC, δπ.π.., σ. 36, ύποσημ. 1. 
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ασθένειας) το μοτίβο της διάσωσης από τον θάνατο δύο ερωτευμέ
νων υπάρξεων χάρη στην σωματική ανάνηψη της μιας. Ό Φοίβος 
σώζοντας την ερωμένη θα σώση μαζί της και τον εραστή.42 Το θέμα 
της ασθένειας και της σωτηρίας, αναμεμειγμένο με το ευχαριστιακό 
μοτίβο, παρέχει εκ νέου τήν ευκαιρία (σε συνδυασμό με το δευτε
ρεύον θέμα τοϋ in una parce duobus) στον ποιητή νά έκφραση τήν 
απόλυτη ερωτική αφοσίωση, πού είναι το κύριο ζητούμενο για τον 
ελεγειακό έρωτα: ύψιστο δείγμα ερωτικής αφοσίωσης αποτελεί ή 
παρουσίαση δύο προσώπων νά επιστρέφουν στην ζωή καί νά γνω
ρίζουν τήν ευτυχία χάρη στην φυσική διάσωση του ενός. Ό 
(συγκριτικά με άλλα αποσπάσματα) εύχαρις τόνος τοϋ συγκεκρι
μένου ποιήματος διατηρείται οχι μόνο χάρη στην επιτυχία της 
προσευχής τοϋ Κηρίνθου, πού εισακούεται, αλλά κυρίως επειδή τήν 
άνάρρωση-σωτηρία δεν ακολουθεί ή ερωτική διάψευση, πράγμα πού 
συνέβαινε στην ελ. Tib. Ι 5 καί στην ελ. Prop. II 9. 

'Αξίζει νά σημειωθή πώς διαπιστώνεται παράλειψη μνείας της 
ερωτικής αποτυχίας τόσο σε αυτό το ποίημα, οσο και στην ελ. Prop. 
II 28 - σέ αντίθεση με τήν ελ. Tib. Ι 5 και τήν ελ. Prop. II 9, στις 
όποιες έπειτα άπό τήν ανάρρωση ακολουθούσε παταγώδης ερωτική 
αποτυχία. "Αν λάβουμε, επιπλέον, υπόψη μας τον σαφώς πιο εϋχαρι 
τόνο πού κυριαρχεί στις δύο αυτές συνθέσεις44 (σέ σύγκριση με τίς 
υπόλοιπες πού περιέχουν αναφορές ή υπαινιγμούς για ερωτική 
απιστία), και συνεκτιμηθή καί ή ομοιότητα πού παρουσιάζουν στην 
προβολή τοϋ επιχειρήματος περί κάλλους πού άπαντα καί στις δύο, 
δεν είναι απίθανο νά ανιχνευθούν οι μεταλογοτεχνικές βλέψεις τής 
Prop. II 28 καί στην ελ. Corp. Tib. Ill 10 ( = IV 4). "Αν οι αναφορές 
τοϋ Προπερτίου στην ελ. II 28 είχαν εμφανείς σχετικές με τήν λο
γοτεχνική καταξίωση βλέψεις, ή έκκληση προς τον Φοίβο στην ελ. 
Corp. Tib. Ill 10 (=IV, 4) δεν στερείται ανάλογων στοχεύσεων. 

Ό Φοίβος45 καλείται νά σώση άπό τον αφανισμό τους εραστές 
(τους οποίους δηλώνεται οτι αγαπά), αλλά στην ουσία σώζοντας 

42. Βλ. Corp. Tib. Il l 10 ( = I V 4), 19-20: 

Phoebe, fave: laus magna tibi trìbuetur in uno 

corpore servato restituisse duos. 

43. Βλ. BRÉGUET, ÖJL π., σ. 210. 

44. Βλ. CAIRNS, Generic..., o. 156 

45. "Οτι ò 'Απόλλων ήταν θεός- ιατρος παρέμεινε ενα ά π ό τα ουσιαστικά κ α ί τα 

π ά γ ι α στοιχεία της λατρείας του· βλ. Walter BURKERT, 'Αρχαία 'Ελληνική Θρη-
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τους διατηρεί και το θεματικό υλικό της ερωτικής ελεγείας. Ή δόξα 
και ο φθόνος πού αναφέρονται στους τελευταίους στίχους εξηγούν
ται επαρκέστερα, αν άφοροΰν σε ποιητικής υφής ανησυχίες και 
επιτυχίες. Δέν είναι δυνατό να άποκλεισθη μία παρόμοια ερμηνεία, 
ιδιαιτέρως εφόσον οι όροι πού χρησιμοποιούνται από τον ποιητή 
της έλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4) απομακρύνουν τον αναγνώστη από 
τα ερωτικά συμφραζόμενα και τον μεταφέρουν στο πεδίο των 
τεχνών. Οι υποψίες αυτές ενισχύονται, γιατί στην περίπτωση της 
νόσου της Σουλπικίας δέν καλείται ο Ζευς ή ή αρμόδια για την 
σωτηρία των γυναικών "Αρτεμη ή ή "Ισις, όπως είχε παρατηρηθή σε 
προηγούμενα σωτήρια. Ή πρόσκληση του Φοίβου να βοηθήση και 
να χαρίση την εύνοια του δέν ανταποκρίνεται σέ κάποιο παγιωμένο 
ειδικό ρόλο του θεού ώς θεραπευτή γυναικών, μολονότι είναι, 
ασφαλώς, σύμφωνη καί συναφής μέ τήν ιδιότητα τού θεού ώς 
sanator, πού τού προσέδωσε καί τό επίθετο Ιατρός ή Παιήων.47 

"Ομως, ακόμη και ώς Ιατρός αν καλήται ο 'Απόλλων, apersona του 
δέν παύει να υπηρέτη στόχους σχετικούς μέ τήν λογοτεχνία. Είναι 
δυνατό να ύποστηριχθή βάσιμα ότι προτιμάται ή κλήση τού συγκεκρι
μένου θεού ώς θεραπευτή, γιατί ώς προς τήν ιαματική δύναμη αυτός 
διαθέτει τήν αποκλειστικότητα της φροντίδας καί της θεραπείας των 
αθανάτων ó 'Απόλλων διατηρεί τήν ιδιότητα τού ιατρού τών θεών, ενώ 
για τίς κοινές καθημερινές ασθένειες τών θνητών καλείται ώς κατεξοχήν 

¿IR 

αρμόδιος ό γιος του ο 'Ασκληπιός. Τό επίθετο Παιήων, εξάλλου, μέ 
τό οποίο συχνά συνοδεύεται ο Φοίβος, σημαίνει τον γιατρό πού θερά
πευε τους θεούς, αυτόν πού τους ξαναχάριζε τήν αθανασία, όταν τραυ
ματίζονταν.49 Ό 'Απόλλων, πού καλείται ώς θεραπευτής στην έλ. Corp. 
Tib. Ill 10 (IV 4), επιστρατεύεται, για νά περιποιηθή μία θεά. 

Οι οροί, μάλιστα, πού συνοδεύουν τήν πρόσκληση-εκκληση, επι
τρέπουν τήν σύνδεση της αιτούμενης παρέμβασης τού 'Απόλλωνος 
μέ στόχους μεταλογοτεχνικούς. Ή προς αυτόν πρόσκληση στον δεύ
τερο στίχο απευθύνεται προς έναν ελληνιστικό θεό πού έχει μακριά 

σκεία, Αρχαϊκή καί Κλασική Εποχή, Μετάφραση: Νικ. Π. Μπεζαντάκος - 'Αφρο

δίτη Ά β α γ ι α ν ο ΰ , 'Αθήνα 1993, σ. 313. 

46. Βλ. τον ορο artes στον στ. Corp. Tib. Ill 10 ( = I V 4), 26. 

47. Βλ. Κ. ΚΕΡΕΝΥΙ, Ή μυθολογία τών Ελλήνων, Μετάφρασις Δημήτρη Λ. Σταθό-

πουλου, 'Αθήναι 1968, σ. 155. 

48. Βλ. BuRKERT, οπ. π., σ. 313. 

49. Βλ. ΚΕΡΕΝΥΙ, οπ. π., σ. 155. 
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και ξέπλεκα τα μαλλιά. Ή αναφορά αύτη παραπέμπει στην τέταρ
τη ελεγεία του πρώτου βιβλίου, οπού ο θεός συνεμφανίζεται με έναν 
άλλο θεό-προστάτη της ποίησης, τον Βάκχο. Ή αίτηση εστιάζεται 
στην προστασία της ομορφιάς της άσθενοΰς. Ό θεός καλείται νά 
χρησιμοποίηση τα ιαματικά του όπλα, νά καταφυγή σε μαγικούς 
χυμούς και ανακουφιστικά ξόρκια. 

"Ομως, οι sapores πού διαθέτει ó Απόλλων είναι κυρίως αυτοί 
των καρπών της ποίησης, και οι cantus πού γνωρίζει καλά είναι 
στην κυριολεξία τά άσματα τών ποιητών πού εμπνέει. Ά π ό την 
άλλη, υπενθυμίζεται πώς ή σωτηρία της ερωμένης είναι θεμελιακός 
παράγοντας γιά την διατήρηση του ελεγειακού έρωτα καί συνα
κόλουθα της ερωτικής ελεγειακής ποίησης. Ά ν ο εραστής άποθαρ-
ρυνθή εντελώς και άποσυρθή άπο τον έρωτα, αφού θά εχη απολέ
σει το αντικείμενο της λατρείας του, θά καταντήση asper, θά άναπέ-
μπη aspera verba προς τους θεούς, θά πάψη νά παράγη τά molila 
verba πού αποτελούν το περιεχόμενο τού ελεγειακού στίχου. 

Ή χρήση τού επιθέτου aspera παραπέμπει στον πρώτο στίχο της 
έλ. Tib. Ι 5, οπού άπαντα πάλι το θέμα της ασθένειας. Στο ποίημα 
εκείνο χαρακτήριζε τήν απόπειρα τού Τιβούλλου νά άποστή άπο τον 
γνωστό ελεγειακό του χαρακτήρα τού mollis καί νά στραφή σέ «άν-
δροπρεπέστερη» συμπεριφορά. Ό Φοίβος, επομένως, αποτρέποντας 
τον Κήρινθο άπό το νά καταστή asper στην έλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 
4), αποσοβεί μία παρόμοια επιλογή καί επικυρώνει και εξασφαλίζει 
τον ελεγειακό του χαρακτήρα. Ή σχετική με τήν ποιητική τέχνη 
αναφορά ή υπόνοια πού πιθανώς ανιχνεύεται στην έλ. Corp. Tib. Ill 
10 (=IV 4), ενισχύεται, άν συνεκτιμηθούν και οι εκφράσεις πού χρη
σιμοποιούνται στην πλήρη άπό μεταλογοτεχνικές αναφορές έλ. Corp. 
Tib. Ill 4, οπού ο 'Απόλλων συγκεντρώνει τις ιδιότητες τού θεού-
προστάτη τού αβρού στίχου και τού servus amoris, τά δύο σύμφυτα 
με τον ελεγειακό έραστή-ποιητή χαρακτηριστικά. Ή χρήση τού ορού 
favent στην έλ. Corp. Tib. Ill 4 άφορα με βεβαιότητα σέ λογοτεχνικής 
υφής στόχευση· στο ίδιο πεδίο παραπέμπουν το ουσιαστικό cantus,51 

C O C I 

η έκφραση dulcí trìstia verba modo, ή αφαιρετική molli prece [έκφρά-

50. Πβ. Tib. I 4, 37-38 και το σχετικό σχόλιο του Max PONCHONT, Tibulle et les auteurs 

du Corpus Tibullianum, Paris 1961 , σ. 33, ύποσημ. 4. 

51. Βλ. Corp. Tib. Ill 4, 71. 

52. Βλ. Corp. Tib. Ill 4, 42. 

53. Βλ. Corp. Tib. Ill 4, 76. 



148 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 

σεις πού ανακαλούνται από τα aspera verba, vovet των στ. Corp. Tib. 
Ill 10 (=IV4), 13-14]. Oí φράσεις αυτές διαθέτουν στην έλ. Corp. Tib. 
Ill 4 σαφείς ποιητολογικής υφής προεκτάσεις, υποδηλώνουν οχι μόνο 
την εύνοια τοϋ 'Απόλλωνος για τον ποιητή Λύγδαμο, αλλά ορίζουν 
και μέ σαφήνεια το ποιητικό πεδίο στο οποίο πρέπει να έκδιπλωθή 
ή ποιητική του δημιουργικότητα υποδεικνύοντας τον ελεγειακό 
χώρο54. Οι αξιοσημείωτες φραστικές συμπτώσεις της έλ. Corp. Tib. 
Ill 4 μέ τήν έλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV4) διευρύνουν τίς δυνατότητες 
ερμηνείας της τελευταίας και μέ βάση τα λογοτεχνικής υφής, σχετικά 
μέ τήν ποιητική τέχνη ζητούμενα έκ μέρους τού δημιουργού της. Ό 
θεός, κηδόμενος νά μή βλάψη τους amantes,55 επιτυγχάνει νά διά
σωση τό carmen amatorìum και ουσιαστικά επαναφέρει στο προσκή
νιο τον μοναδικό ορο πού πρέπει νά πληρούται, προκειμένου νά 
παράγεται ελεγειακή ποίηση: τον έρωτα.56 

Επιπλέον, αφού ίκανοποιηθή ή αίτηση γιά τήν διάσωση τού πρω
ταγωνιστικού προσώπου των ελεγειακών στίχων, αφού έπιτευχθή ή 
σωτηρία της εμπνέουσας τον έρωτα καί τους ερωτικούς στίχους 
amica, υπενθυμίζεται ή βασική θεματική τού είδους: ó ελεγειακός 
εραστής δέν είναι φυσικό νά πάσχη άπό καθημερινούς ανθρώπινους 
κινδύνους, όπως ol ασθένειες. Ά π ό αυτές θά τον προστατεύη ó 
θεός, άλλα τήν πραγματική αιτία τού άχθους του στο μέλλον θά 
άποτελέση ή πιθανή ερωτική απόρριψη άπό τήν αγαπημένη. "Αν 
γιά τήν ώρα ô εραστής καθησυχάζεται γιά ένα τέτοιο μελλοντικό 
ενδεχόμενο, πρόκειται γιά τήν ύφανση της τέλειας ερωτικής παγί
δας γιά τον amator, πού θά τον κράτηση δεσμώτη τού έρωτα-
τροφοδότη της ερωτικής ποίησης. Ό 'Απόλλων δίνει τήν διαβεβαί-

54. Βλ. Maryline PARCA, «The Position of Lygdamus in Augustan Poetry», Studies in Latin 

Literature and Roman History IV (Edited by Carl Deroux), Collection Latomus, Volume 

196, Bruxelles 1986, σ α 472-473. 

55. Ή έμμεση σύνδεση αυτής της απόφανσης μέ τήν θρησκευτική αντίληψη τοϋ 

Τιβούλλου περί έκ μέρους τοϋ θείου προστασίας των εραστών π ο ύ αποδει

κνύουν τήν πίστη τους στον έρωτα καί στο ερωμένο πρόσωπο, δέν περιορίζε

ται στο ερωτικό πεδίο· διαθέτει αυτονόητες προεκτάσεις στο πεδίο της ποίη

σης π ο ύ απεικονίζει τήν ερωτική υπόθεση, στους ποιητές πού παραμένουν καί 

ομνύουν πίστη στο λογοτεχνικό είδος π ο ύ υμνεί τον έρωτα. Οί «υπόγειες» 

αυτές συμπτώσεις ενισχύουν - α ν δέν αποδεικνύουν- τήν ύπαρξη ενός μεταλο-

γοτεχνικοΰ προβληματισμού στην έλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4). 

56. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4), 16. 

57. Βλ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4), 21-22. 



CUM TRISTI MORBO DEFESSA JACERES 1 4 9 

ωση της αποκλειστικότητας στον έρωτα, όπως το πράττει και στους 
στ. Corp. Tib. Ill 4, 79-80.58 Πόση αξία έχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις 
για τον μαστιζόμενο από την αστάθεια ελεγειακό έρωτα είναι περιτ
τό να ύπενθυμισθη. Την καθησυχαστική προτροπή προς τον εραστή 
tota tua est αναιρεί ουσιαστικά ó προσδιορισμός nunc, πού υπαινίσ
σεται τήν αναγνωρισμένη στο πλαίσιο τού είδους προσωρινότητα 
της ερωτικής ευδαιμονίας. Προς τό παρόν (nunc) ή σκέψη της ερω
μένης είναι άφωσιωμένη στον amator και διαψεύδονται οι επιδιώ
ξεις του πλήθους πού τήν πολιορκεί. Ή εμπειρία, όμως, του 
αναγνώστη των ελεγειακών στίχων τον κάνει ασφαλώς νά υποπτεύ
εται πώς τελικά τό επίρρημα frustra και τό επίθετο credula αφορούν 
περισσότερο στον ελεγειακό εραστή και αποτελούν τήν προϋπόθεση 
γιά τήν αιχμαλωσία του στο τροφοδοτικό της ελεγειακής ποίησης 
ερωτικό servitium. Προς τούτο ή ανάμνηση τού ρόλου τού 'Απόλ
λωνος ώς servus amoris στην έλ. Corp. Tib. Ill 4 είναι διαφωτιστική. 
Ό εραστής καλείται νά δεχθή πώς εύπιστο και πλανώμενο είναι τό 
πλήθος πού μάταια περιμένει τήν amica, ενώ στην ελεγειακή ποίη
ση συνήθως αποδεικνύεται πώς ο εξαπατημένος είναι ο Ιδιος. 

Ή ανάμνηση, άλλωστε, τού παθήματος τού Τιβούλλου στην ελ. Ι 
5 δεν επιτρέπει αμφιβολίες γιά τήν σημασία τού at nunc. Ό εραστής 
της έλ. Ι 5 μπορεί νά πιστεύη στην ερωτική του ασφάλεια και στην 
μονιμότητα της ερωτικής ευδαιμονίας, αν σωθή ή ερωμένη, μόνο 
όσο αυτή βρίσκεται σέ κίνδυνο. Και ο Τίβουλλος, οσο ή Δηλία βρι
σκόταν σε αδυναμία και στο έλεος των προσευχών του, είχε δικαί
ωμα νά πλάθη όνειρα γιά τήν τέλεια επικούρεια ευτυχία και τον 
αρμονικό συνδυασμό της με τον έρωτα. Τά δεδομένα μεταβάλλονται 
εις βάρος τού εραστή μετά τήν ανάρρωση xf\çpuella. Και ο Φοίβος, 
σώζοντας την στην ελ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4), δεν χαρίζει τήν ζωή 
απλώς σέ δύο υπάρξεις, όπως δηλώνεται με τό μοτίβο τού in una 
parce duobus, αλλά υπηρετεί δύο ζωτικές αναγκαιότητες γιά τό 
ελεγειακό δημιούργημα. Ά π ό τήν μία σώζει τους εραστές, και άπό 
τήν άλλη εγγυάται τήν διατήρηση τών συνθηκών γιά τήν παραγωγή 
ελεγειακού στίχου. Δικαιολογημένα, επομένως, εισπράττει τις δάφ
νες της δόξας. 

Ή απόδοση στον Φοίβο τών τιμών πού αναφέρονται στους στ. 

58. hoc tibi coniugium promittit Delhis ipse, 

felix hoc alium desine velie virum. 
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Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4), 19-26 δεν ανταποκρίνεται μόνο στις απαι
τήσεις τού γραμματειακού είδους των σωτηρίων, σύμφωνα με τις 
όποιες οφείλεται να αναπεμφθούν ευχαριστίες στον σωτήρα θεό. Ό 
'Απόλλων θα καταστή celeber, θα έπαινήται και ταυτοχρόνως θα 
φθονήται από το μεγάλο πλήθος των θεών, πού θα μακαρίζουν τις 
τέχνες του {artes). Μία τέτοια στάση δεν δικαιολογείται, αν αντι
κείμενο τοΰ φθόνου και τοΰ επαίνου είναι μόνο ή θεραπευτική 
δύναμη, τήν οποία, όπως είναι γνωστό, διαθέτουν και άλλες θεότη
τες πιο αρμόδιες στα συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι, όμως, 
κατανοητή καί έρμηνεύσιμη, αν ή gloria πού θα απόκτηση ο Φοίβος 
προέρχεται από τήν απρόσκοπτη θεραπεία της κατ' εξοχήν τέχνης 
του, της ποίησης.59 'Από αυτήν τήν άποψη ή ελ. Corp. Tib. Ill 10 
(=IV 4) μοιάζει και με μία μορφή απάντησης στους πρώτους 
στίχους της ελ. Tib. Ι 5 και τών εκεί βλέψεων τοΰ Τιβούλλου. "Αν 
ο ελεγειακός Τίβουλλος απέτυχε να βρή τήν δόξα (gloria fortis) 
υιοθετώντας τήν persona τοΰ asper καί αλλάζοντας καί γιά τήν τέχνη 
του θεματική κατεύθυνση, στην ελ. Corp. Tib. Ill 10 (=IV 4) επιση
μαίνεται πώς ή αθάνατη gloria μπορεί να προσπορισθή από τήν 
συνεπή θεραπεία τοΰ ερωτικού άσματος. "Ολα τούτα μοιάζουν ίσως 
καλά καλυμμένα, αλλά τό γεγονός δεν πρέπει νά μας ξενίζη, αν 
λάβωμε υπ' όψιν τήν γενικώτερη και σταθερή απροθυμία τών 
ποιητών τού Corpus Tibullianum (αντίθετα με τήν πρακτική τού Προ-
περτίου) νά μας αποκαλύπτουν τις λογοτεχνικές στοχεύσεις τους. 

Με τό μοτίβο της ασθένειας, επομένως, επισημαίνεται γιά μία 
ακόμη φορά τό αληθινό θεματικό πεδίο γιά τήν ελεγειακή ποίηση 
καί αποτρέπεται οποιαδήποτε ειδολογική παρασπονδία. Τονίζεται 
πώς τό σωτήρων μπορεί μόνο περιστασιακά νά άποτελή τό θέμα 
τών ελεγειακών συνθέσεων με τον εμπλουτισμό διά μέσου τοΰ 
μοτίβου in una parce duobus σημειώνεται μία ελληνιστική ανάμνηση· 
τέλος, ορίζεται με σαφήνεια καί κατηγορηματικότητα πώς αντικεί
μενο τού ελεγειακού στίχου είναι κυρίως (αν οχι αποκλειστικά) τά 
ερωτικά πάθη, τά μόνα πού αξίζουν νά προκαλέσουν τό δάκρυ τού 
εραστή καί νά κινητοποιήσουν τήν ευαίσθητη γραφίδα τού ελεγεια
κού ποιητή. 

59. Ή αμοιβή πού θα λάβη ó Φοίβος για τήν σωτηρία πού παρέσχε, δεν μοιάζει 
μέ τις ευχαριστίες και τήν ευγνωμοσύνη πού θα απολαύσουν οί άλλες σωτή
ριες θεότητες. 

60. Πβ. Φ. ΠΑΓΩΝΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Καλλιμάχου 'Επιγράμματα, 'Αθήνα 1997, σ. 283. 
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Άπο την αποθέωση στην απομυθοποίηση tr\çpuella 

Στις έλ. Am. II 13 και II 14 ο Όβίδιος έπαναπραγματεύεται το 
θέμα της ασθένειας της pueîla61 αναπαράγοντας αρκετά από τα 
στοιχεία πού απαντούν γενικά στο γραμματειακό είδος των σωτη
ρίων αλλά και είδικώτερα πολλούς από τους λογοτεχνικούς τό
πους πού έχουν έπισημανθη στην έλ. II 28 του Προπερτίου- στις 
δύο αυτές ελεγείες ο Όβίδιος επιλέγει να ενσωμάτωση επιδράσεις 
και από τους υπόλοιπους ελεγειακούς.63 Τα δύο ποιήματα έχουν 
συντεθη γύρω από το θεματικό κέντρο ενός μόνου δραματικού 
συμβάντος, αύτοϋ της εγκυμοσύνης της Κόριννας και των 
επιπλοκών στην υγεία της εξ αιτίας της βίαιης προσπάθειας να 
την διακόψη· απαρτίζουν ένα ελεγειακό δίπτυχο, ενα σχήμα του 
οποίου ή λειτουργία βασίζεται στην έκπληξη τού αναγνώστη, στην 
διαπίστωση του πώς ή διάθεση πού είχε ανιχνεύσει στο πρώτο 
σκέλος του, ανατρέπεται εξ ολοκλήρου στο δεύτερο. 4 Πραγματο
ποιούνται οι αναμενόμενες παρακλήσεις για τήν σωτηρία της 
Κόριννας με τήν άπό τον ποιητή επίκληση της "Ισιδος 5 και αιγυ
πτιακών66 θεοτήτων.67 Υπονοείται, μάλιστα, στον οτ.Απι. II13, 22 τό 

61. Βλ. Kathleen MORGAN, Ovid's art of imitation, Leiden 1977, σ. 80. 

62. Βλ. Kathleen BERMAN, «Some Propertian Imitations in Ovid's Amores», CPh LXVII 

(1972), a. IIA, ύποσημ. 17. 

63. Για παράδειγμα, αφομοιώνει επιδράσεις α π ό τήν τρίτη ελεγεία του π ρ ώ τ ο υ 

βιβλίου τοϋ Τιβούλλου - βλ. συγκεκριμένα Tib. Ι 3, 23 κ. ε. 

64. Βλ. Ι. M. Le M. Du QUESNAY, «The Amores», στο J. W. BINNS, Ovid, London and 

Boston 1973, σ. 5. 

65. Βλ. G. P. GooLD, Ovid in six volumes, I, Heroides and Amores, Cambridge, 

Massachusetts -London 19862, σ. 422, ύποσημ. a. 

66. Ή προσφυγή σέ αιγυπτιακές θεότητες υφαίνει ϊσως ενα νήμα σύνδεσης τής 

ερωμένης των Ό β ι δ ι α κ ώ ν Amores μέ τήν ασθενή Δηλία τ ω ν έλ. Tib. Ι 3 και Ι 5. 

Ό Ό β ί δ ι ο ς δέν αναγνωρίζει απλώς τήν δύναμη τής "Ισίδος ως υπέρτατης γυναι

κείας αρχής· επιπλέον, έκτος άπό τίς εμφανείς του αναγωγές στον συνήθως 

παρωδούμενο Προπέρτιο, μέ εύσχημο τρόπο ίσως υπενθυμίζει π ώ ς ενσωματώ

νει στις συνθέσεις του επιδράσεις και ά π ό τον άλλο πόλο τής ελεγειακής παρά

δοσης. Για τήν σημασία τής "Ισιδος στο έργο τού Τιβούλλου, βλ. Ludwig 

KoENEN, «Egyptian Influence in Tibullus», ICS I (1976) 130. Είναι άξιο παρατήρη

σης τό γεγονός οτι οί ελεγειακοί κατά κανόνα εμφανίζουν τις ερωμένες να 

καταφεύγουν στίς ξένες θεότητες, ενώ οί ίδ ιο ι απευθύνουν τίς εκκλήσεις τους 

στις ρωμαϊκές. 

67. Βλ. Ον., Am. II13, 7 κ. ε.· πβ. Tib. Ι 3, 23 κ. ε. 

68. digna est, quam iubeas munerìs esse tui. 
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επιχείρημα τοϋ στ. II 28Α, 2 τοϋ Προπερτίου πώς δέν πρέπει να 
πεθαίνουν οι ωραίες. 9 

Δέν παραλείπεται ακόμη και ή επαναφορά τοϋ δευτερεύοντος 
άλλα όχι ήσσονος εμβόλιμου μοτίβου τοϋ in una parce duobus, πού, 
όπως είδαμε, (εκκινώντας ενδεχομένως από τον Πλάτωνα άλλα πιθα-
νώτερα ώς δώρο της πνευματικής κληρονομιάς τοϋ Καλλιμάχου) 
κατέστη κοινός τόπος (locus communis) και για το ελεγειακό είδος. 
Ή σοβαρότητα της προσευχής τοϋ Όβιδίου και ή κρισιμότητα της 
κατάστασης της ερωμένης επιχειρείται νά τονισθη με την έντεχνη 
παρεμβολή και αύτοϋ τοϋ θέματος. Επιχειρείται νά ένισχυθη ή υπέρ 
σωτηρίας της ερωμένης δέηση διά μέσου της σύνδεσης της ζωής τοϋ 
ποιητή-εραστή με τήν τύχη τής Κόριννας: 

hue adhibe vultus, et in una parce duobus! 
70 

nam vitam dominae tu dabis, illa mihi. 

Ή αναπαραγωγή τής ιδέας τών στ. Prop. Π, 28Β, 41-42 τοϋ 
Προπερτίου είναι οφθαλμοφανής.71 Είναι φανερό πώς ή πρωτοτυ
πία τοϋ νεώτερου ελεγειακού δέν πρόκειται νά έντοπισθή σε κάποια 
καινοτόμο θεματική επιλογή· ο Όβίδιος προτίθεται νά συμπεριλά-
βη στην λογοτεχνική του πρόταση τήν πλειονότητα τών επιμέρους 
στοιχείων πού απαρτίζουν ενα σωτήριον άλλα προσανατολίζεται σε 
διαφορετική χρήση τους και συναρμογή τους καί, κυρίως, στην 
επένδυση τους με άλλο πνεύμα. 

Ό υπέρ σωτηρίας τής ερωμένης δεόμενος ποιητής εκδηλώνει τήν 
μέριμνα του γι' αυτήν πασχίζοντας νά τήν ένθαρρύνη προς τήν 
κατεύθυνση τής pietas. Τούτο είχε καταστή σαφές γιά τήν περίπτω
ση τοϋ Προπερτίου. Ό Όβίδιος, όμως, φαίνεται πώς πλειοδοτεί 
έναντι τοϋ Οϋμβρου ποιητή. Ένώ ή Κυνθία, άφοϋ σωθή χάρη στον 
Προπέρτιο, θά προσφέρη (σέ ανταπόδοση τής ευεργεσίας πού θά έχη 
δεχθή) θυσίες στους θεούς -απτή ένδειξη μιας ευσέβειας, μιας 
ηθικής μεταστροφής πού θά τήν προστατεύη άπό παρόμοιους μελ
λοντικούς κινδύνους-, ή Κόριννα επιχειρείται νά έμφανισθή άπό 
τον Όβίδιο προκαταβολικά ώς pia, άφοϋ αναφέρεται ρητά πώς 
συχνά στο παρελθόν έχει προσφέρει αφιερώματα στους θεούς. Ή 
υπεροχή της έναντι τής ερωμένης τοϋ Προπερτίου τονίζεται έμ-

69. Πβ. LUCK, The Latin Love Elegy, σ. 106, ύποσημ. 2. 
70. Βλ. Ον., Am. II 13, 15-16. 
71. Βλ. BERMAN, οπ. π., σ. 174. 
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φαντικά από την χρήση κοινής με τον προγενέστερο ποιητή φρα
σεολογίας από τον Όβίδιο. Οι στ. 

saepe tibi sedit certis operata diebus, 
72 

qua cingit laurus Gallica turma tuas 

του Όβιοίου αποτελούν ανάμνηση των στ. 
ante tuosque pedes illa ipsa operata sedebit, 

narrabitque sedens longa pericia sua 

τον Προπερτίου. 
Ή Κόριννα είναι με βάση τήν λογική και μέ κριτήριο μία 

"ποσοτική" αποτίμηση των προσφορών (και ιδιαιτέρως αν ληφθή 
υπ' όψιν πώς τήν ευσέβεια της τήν έχει επιδείξει σε ανύποπτο χρόνο 
πριν τήν επίκληση του θείου προς βοήθεια), φαινομενικά πιο άξια 
σε σύγκριση μέ τήν Κυνθία νά δεχθή τήν θεία συνδρομή. Σημαντικό 
ρόλο στην μίμηση διαδραματίζει ή επιλογή από τον Όβίδιο παρα
πλήσιας μέ του Προπερτίου φρασεολογίας· ταυτοχρόνως, όμως, ο 
νεώτερος ελεγειακός φροντίζει νά δώση τό δικό του στίγμα 
προβαίνοντας στην φαινομενικά επουσιώδη άλλα λογοτεχνικά 
εύγλωττη διαφοροποίηση των κοινών μέ τον Προπέρτιο ρημάτων ώς 
προς τον χρόνο τους, και στην μεταβολή της θέσης τών λέξεων. Ό 
Όβίδιος αλλάζει αθόρυβα τον μέλλοντα sedebit, πού είχε χρη
σιμοποιήσει ο Προπέρτιος αναφερόμενος στις προς τον Δία 
προσφορές της Κυνθίας μετά τήν ανάρρωση της,74 μέ τον παρακεί
μενο sedit τον οτ.Αηι. Π, 13 17.76 Τις ευλαβικές προσφορές, πού 
ή Κυνθία θά άποδώση (όπως υπόσχεται ο Προπέρτιος γιά λογα
ριασμό της) μετά τήν ανάρρωση της, ή Κόριννα τις έχει ήδη πραγ
ματοποιήσει στο παρελθόν και μάλιστα επανειλημμένα (saepe). 

Ή υπερβολή, όμως, του Όβιδίου -συνήθης πρακτική του στον 
χειρισμό λογοτεχνικών τόπων της παραδοσιακής ελεγείας- κάθε 
άλλο παρά αποβλέπει στην θεμελίωση της pietas της ερωμένης. 
Προσεκτικώτερη ανάγνωση τών έδώ δεδομένων δείχνει πώς ή έμ
φαση στην ευσέβεια της Κόριννας και ή επίκληση της Είλειθυίας,77 

72. Βλ. Ον., Am. II 13, 17-18. 

73. Βλ. Prop. II 28Β, 45-46. 

74. Βλ. Prop. II 28Β, 45: ante tuosque pedes illa ipsa operata sedebit. 

75. Βλ. MORGAN, οπ. π., σ. 80, ύποσημ. 21. 

76. saepe tibi sedit certis operata diebus. 

77. Βλ. Ον., Am. II13, 19 κ. έ. 
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συνοδευόμενη από την υπόσχεση για αναθηματική προσφορά μετά την 
σωτηρία (κατά τό πρότυπο των υποσχέσεων τοϋ Προπερτίου προς τον 
Δία78), προσδίδει στον χειρισμό τοϋ θέματος της ασθένειας από τον 
Όβίδιο έκδηλη ειρωνική απόχρωση, εφόσον αφήνει να γίνη αντιληπτή, 
μαρτυρεί και υπενθυμίζει τήν αληθινή αιτία της νόσου. Ό διακειμε
νικός διάλογος (πού παραμένει, πάντως, στα όρια τοϋ ελεγειακού 
είδους) τίθεται στην υπηρεσία της χωρίς οίκτο παρωδίας γνωστών 
ελεγειακών καταστάσεων ή personae. Ή αποκάλυψη της κατάστασης 
της arnica στην αρχή με υπόνοιες79 και στην συνέχεια απερίφραστα 
αποδυναμώνει και στην ουσία απογυμνώνει ηθικά τήν ερωμένη εκ
θέτοντας ώς επίπλαστη και άνευ ουσίας τήν ευσέβεια πού προκατα-

81 

βολικά επέδειξε. 'Ανασύρεται ή τεχνική της reductio ad absurdum 
γνωστών θεμάτων τοϋ Προπερτίου -συχνή πρακτική γιά τον νεώτερο 
ελεγειακό82- καΐ συνδυάζεται με τήν αντικατάσταση τών θεϊκών 
προσώπων πού γίνονται αποδέκτες της θρησκευτικότητας της ερωμέ
νης στον Προπέρτιο, από άλλες ήσσονες θεότητες. 

Ό Όβίδιος δεν διατείνεται οτι ή pietas της Κόριννας εΐναι όψιμη, 
κάθε άλλο- φροντίζει, αντιθέτως, νά καταστήση σαφές πώς είναι έγκαι
ρη και έντονη, άλλα γι' αυτό κρίνεται επίπλαστη και υποκριτική. Ένώ 
ô Προπέρτιος υπόσχεται γιά τό μέλλον αναγνώριση στην ουδέτερη και 
καθ' ολα σεβαστή μορφή τοϋ Διός -συγκεκριμένα του Iupiter Opitulus 
(Zeus Soter), όπως πιστεύει ο LUCK84- ή Κόριννα τοϋ Όβιδίου έχει 
επιδείξει ευσέβεια και έχει τιμήσει τήν "Ισιδα καί τις αιγυπτιακές θεό-

85 

τητες και υπόσχεται καί γιά τήν Είλείθυια παρόμοια τιμή με αυτήν 
πού ο Προπέρτιος έχει τάξει στον Δία.86 Ή αυθόρμητη εκ μέρους τοϋ 
αναγνώστη σύγκριση τών δύο θεοτήτων είναι καταλυτική εις βάρος 
της ευσέβειας της Κόριννας καί έχει ώς φυσιολογική απόρροια νά 
ύπενθυμίζη εμμέσως τήν πράξη της καί τήν πηγή τών προβλημάτων 

78. Βλ. Prop. II 28Β, 43-44. 

79. Βλ. Ον., Am. II 13, 3-6. 

80. Βλ. Ον., Am. II 14. 

81. Βλ. JAMES, δπ. π., σ. 12, ύποσημ. 38. 

82. Πβ. Brooks OTIS, «Ovid and the Augustans», TAPhA LXIX (1938) 197 καί ιδιαιτέρως 

σσ. 197-198, ύποσημ. 29. 

83. Βλ. Prop. II 28Β, 43-46. 

84. Βλ. LUCK, The Latin Love Elegy, σ. 106, ύποσημ. 2. 

85. Βλ. Ον., Am. II 13, 17-18 

86. Βλ. Ον., Am. II 13, 19-26. 
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της. Ή ειρωνική διάθεση του Όβιδίου είναι παραπάνω από εμφα
νής87. 

Και στην συνέχεια, όμως, ή εκ μέρους του Όβιδίου μίμηση της 
έλ. Prop. II 28 επιτείνει τήν ειρωνική διάθεση, καθώς ή σύγκριση 
μεταφέρεται από το ζεύγος Διός και Είλειθυίας σε αυτό της 
"Αρτεμης και της Είλειθυίας. Ή έκφραση muñera vota τοϋ στ. Am. 
II 13, 24 ανακαλεί τήν φράση muñera debita** τοϋ Προπερτίου. Ό 
τελευταίος στους στ. Π 28C, 59-62 απευθύνει τήν υπόσχεση οχι στον 
Δία αλλά στην casta γυναικεία θεότητα Diana, πρότυπο της θηλυκής 

on 

αγνότητας, ενώ ο Όβίδιος εξακολουθεί νά απευθύνεται στην 
Ειλείθυια. Ή σύγκριση δεν διενεργείται πλέον μεταξύ μιας σεβα
στής αλλά ουδέτερης θείας μορφής (όπως είναι αυτή τοϋ Διός) και 
της Είλειθυίας, αλλά το χάσμα διευρύνεται και βαθαίνει. 'Αντι
παραβάλλονται εφεξής ή θεότητα της παρθενίας και αυτή τής γέν
νησης τών παιδιών. ° Για άλλη μία φορά ή σοβαρότητα πού επιχει
ρεί φαινομενικά νά επίδειξη ó Όβίδιος συνυφαίνεται με μία υποδό
ρια και προσποιητά αφελή ειρωνεία.91 

Ή σκόπιμη αντικατάσταση τοϋ Διός με τήν μορφή τής Ειλει-
θυίας καί ή παρατηρούμενη διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο πού 
κατατίθενται από τήν αγαπημένη οι αναθηματικές προσφορές,92 δεν 
είναι ή μόνη ανατροπή τοϋ παραδοσιακού ποιητικού ύλικοϋ στην 
οποία προβαίνει ο νεώτερος ελεγειακός. Ένώ καί ο Προπέρτιος δεν 
αρνείται ούτε αποσιωπά εντελώς τήν ευθύνη τής Κυνθίας γιά τήν 
κατάσταση της εστιάζοντας στο θέμα τής αλαζονείας πού φυσιο
λογικά ακολουθεί τίς καλλονές, τήν μνημονεύει με πολλή επιείκεια 
στο πρώτο μόνο τμήμα τής έλ. II 28 καί τήν παραβλέπει σκόπιμα 
στην συνέχεια προτιμώντας νά προβάλη και νά τοποθέτηση στο 
θεματικό προσκήνιο τήν αγωνία του και τήν ελπίδα του γιά σωτη-

87. Βλ. MORGAN, οπ. π., σ. 81. 

88. Βλ. Prop. II 28C, 60. 

89. Βλ. Pierre GRIMAL, Λεξικό τής 'Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Μυθολογίας, Επιμέλεια 

ελληνικής έκδοσης: Βασ. "Ατσαλος, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 112. 

90. Βλ. MORGAN, οπ. π, σσ. 81-82. Για τήν Ειλείθυια ώς θεότητα της γέννησης βλ. 

καί GooLD, οπ. π, σ. 423, ύποσημ. b καί BURKERT, οπ. π., σσ. 75-76. Ή θεότητα 

αναφέρεται ά π ό τον Ό β ί δ ι ο καί στίς Μεταμορφώσεις- βλ. Ον., Mei. IX 283 κ. ε. 

91. Βλ. Peter CONNOR, «His dupes and accomplices: A study of Ovid the illusionist in the 

Amores», Ramus 3 (1974) 35. 

92. Βλ. BERMAN, οπ. π., σ. 175. 

93. Πβ. MORGAN, οπ. π., σ. 81. 
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ρία διανθισμένη, όπως έχει τονισθή σε άλλο σημείο, με τις ποιητι
κές του η άλλου είδους λογοτεχνικές στοχεύσεις. Τα αϊτια της ασθέ
νειας της Κυνθίας, όπως έχει σημειωθη, είναι ερωτικής υφής- αφο
ρούν στην αποδεκτή και την ιδανική συμπεριφορά πού θα έπρεπε 
να έχη υιοθετήσει ή ερωμένη. Ερωτικά είναι και τα αίτια της νόσου 
της Κόριννας, άλλα σχετίζονται μέ πολύ χαμηλότερες και ταπεινό
τερες πτυχές της ερωτικής υπόθεσης. Τήν ευθύνη της Κόριννας ο 
Όβίδιος αρχικά απλώς τήν καταγράφει χωρίς νά τήν κατακρίνη σε 
υψηλούς τόνους, στην συνέχεια επιδίδεται σε ηχηρές και φαινομε
νικά δραματικού τόνου δεήσεις και ευχές γιά ανάρρωση σύροντας 
στά άκρα τά σχετικά μοτίβα, άλλα στην ουσία ελέγχει τήν διαφη
μιζόμενη έγκαιρη ευσέβεια της ερωμένης ως υποκριτική και ασύμ
βατη μέ τήν συμπεριφορά της στην πράξη. Ή επίκληση συγκεκρι
μένα της Είλειθυίας αποκαλύπτει τήν φύση και τό είδος των 
προβλημάτων υγείας πού αντιμετωπίζονται άπό τήν ερωμένη. 

Ή νόσος στις έλ. Am. II 13 και 14 δέν αντιπροσωπεύει κάποιον 
κίνδυνο διατάραξης ενός ερωτικού οράματος, δέν απειλεί τους 
εραστές μέ discidium, άφορα σέ μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ή 
κατάλυση τον ελεγειακού κλίματος, ή άρνηση γιά τήν αποθέωση της 
ερωμένης και τήν ενθρόνιση της στο απυρόβλητο της κριτικής των 
θνητών συντελείται μέ τρόπο πανηγυρικό άπό τον Όβίδιο. Ή 
όβιδιακή puella δέν αποδεικνύεται απλώς γήινη και θνητή-φθαρτή, 
άλλα και οτι διαθέτει περί ηθικής αντίληψη πού αρμόζει σέ συγκε
κριμένες κατηγορίες γυναικών. Στην ίδια ομάδα ανήκουν πιθανώς 
και ή Δηλία μέ τήν Κυνθία, μόνο πού αυτό αποσιωπάται άπό τους 
έθελοτυφλοΰντες παραδοσιακούς ελεγειακούς, ενώ προβάλλεται μέ 
χαμόγελο παρωδίας άπό τον τελευταίο εκπρόσωπο του είδους. 

Στην έλ. Am. II 14 ή καταρράκωση της θεϊκών διαστάσεων και 
προδιαγραφών persona της ελεγειακής ερωμένης συντελείται μέ 
ορούς σκληρούς.95 Ό Όβίδιος αφιερώνει τό σύνολο σχεδόν της δεύ
τερης ελεγείας στην απόδοση σοβαρών ευθυνών στην amica- άπου-

94. Ή Κόριννα έχει αμαρτήσει σέ δύο επίπεδα: άπό τήν μία, ή εγκυμοσύνη της 
είναι δείγμα της κοινωνικής της θέσης, από τήν άλλη ή βίαιη διακοπή της έρχε
ται σέ ευθεία αντίθεση μέ τήν ρωμαϊκή ηθική πού θεωρούσε καθήκον τήν μητρό
τητα. Βλ. γιά τις σχετικές αντιλήψεις ΚΑΡΚΟΠΙΝΟ, οπ. π., σο. 122-123. 

95. Ή αλλαγή διάθεσης είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο γιά τά ελεγειακά δίπτυχα· 
βλ. Joan BOOTH, Ovid - The second book of Amores, Warminster 1991, σ. 30. 
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σιάζει παράλληλα ό ύπερασπιστικός τόνος, έτσι πού, όταν κατα-
λήγη στο τέλος της σύνθεσης σε αιτήσεις για συγχώρηση και δεή
σεις για σωτηρία,97 αυτό να φαντάζη περισσότερο ώς απόρροια 
μιας συμβατικής υποχρέωσης υπαγορευμένης από τήν ανάγκη συμ
μόρφωσης προς τήν παράδοση του είδους παρά ώς εκ μέρους του 
ποιητή έκφραση συμπάθειας για τήν κατάσταση ενός υπαρκτού 
αγαπημένου προσώπου. 

Ό Όβίδιος έχει καταφέρει με τήν προβολή στην έλ. Am. II 14 
της αυτονόητης αλήθειας πώς ή επιβίωση τού ανθρώπινου γένους 
θα ήταν δύσκολη, αν όλες οί γυναίκες ακολουθούσαν τήν πρακτική 
τής Κόριννας, να προσδώση κοινωνικές προεκτάσεις στο ατόπημα 
τής ερωμένης.98 Το σφάλμα της μεγεθύνεται, εφόσον προβάλλεται 
οχι μόνο ή ηθική του διάσταση άλλα και ο ευρύτερος κοινωνικός 
του αντίκτυπος· παράλληλα, μία τέτοια αντιμετώπιση ενέχει εμ
φανή στοιχεία ανελέητης ειρωνείας: ένας τρόπος γελοιοποίησης 
ενός αδικήματος είναι ή δυσανάλογα μεγάλη αυστηρότητα στον 
κολασμό του ή ή σκόπιμη υπερβολή για τον αντίκτυπο του. Έ ν ώ 
ο Προπέρτιος αποφεύγει να καταστήση συγκεκριμένη τήν αιτία τής 
ασθένειας, ο Όβίδιος φροντίζει να τήν διατυμπάνιση. 'Αντίθετα, 
όμως, από ο,τι συμβαίνει με τον ηδονικό και φιλήδονο νεώτερο 
των ελεγειακών, γιά τον Ούμβρο ποιητή ή γυναίκα δεν γίνεται 
ποτέ ενα απλό, κοινό ερωτικό αντικείμενο, φορέας μόνο και έρέθι-
σμα τής γενετήσιας έλξης. ' Ακόμη περισσότερο, η κατ' αυτόν τον 
τρόπο εισαγωγή των στοιχείων τής ειδολογικής παράδοσης από 
τον Όβίδιο με εμφανή τά σημάδια τής λογοτεχνικής συμβατικότη
τας έχει ώς αποτέλεσμα τήν διάχυση έντονα ειρωνικού τόνου στην 
σύνθεση καί τήν κατάλυση στην πράξη και στην ουσία τού ελεγει
ακού πνεύματος. 

96. "Οπως συμβαίνει στα δίπτυχα, παρατηρείται αντιπαράθεση εντελώς αντίθετων 

στο πνεύμα α π ο σ π α σ μ ά τ ω ν βλ. Η. Mac L. CURRIE, «Petronius and Ovid», Studies 

in Latin Literature and Roman History V (Edited by Carl Deroux), Collection Latomus, 

Volume 206, Bruxelles 1989, σ. 325. 

97. Βλ. Ον., Am. II 14, 41-44. 

98. Βλ. J. P. V. D. BALSDON, Ρωμαίες Γυναίκες - Ή Ιστορία τους και τα "Εθιμα τους, 
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Tò πρώτο μέρος της έλ. Am. II 14 αποτελεί μία μομφή εναντίον 
των γυναικών πού διακόπτουν βίαια την εγκυμοσύνη τους και 
γίνονται υπεύθυνες για τον φόνο του καρπού τού έρωτα. Ό 
Όβίδιος χρησιμοποιεί μία τεχνική πολύ γνωστή, εφαρμοσμένη 
συχνά από τον Προπέρτιο, αυτή τού μυθολογικού παραδείγματος, 
με εντελώς τώρα, όμως, διάφορο πνεύμα από τον πρόδρομο του 
στο είδος. Ένώ, όπως έχει έπισημανθή, ή περιπλάνηση τού 
Προπερτίου (στην ελ. II 28) στο μυθολογικό παρελθόν παραπέμπει 
σε μία de facto θεοποίηση της ερωμένης, στην νοερή περίληψη της 
στην χορεία τών περιφανών για τό κάλλος τους γυναικών τού 
μύθου και της ποίησης, οι μυθικές γυναικείες μορφές πού 
αναφέρονται από τον Όβίδιο στους οτ.Αητ. II14, 9 κ. ε., άντιπαρα-
βαλλόμενες (ακόμη και εκείνες πού αποτελούν αρνητικά παραδείγ
ματα, όπως είναι ή Μήδεια ή ή Πρόκνη) προς τήν στάση της 
Κόριννας, τονίζουν τό crìmen της όβιδιακής puella και μεγεθύνουν 

1 /Λ/Λ 

τις εναντίον της μομφές. Ή ελεγειακή ερωμένη οχι μόνο δεν 
παραμένει στο απυρόβλητο, άλλα ή ευθύνη της εκτίθεται και 
διογκώνεται- οχι μόνο ο error δεν αποσιωπάται, αλλά δέν της 
αναγνωρίζονται ούτε ελαφρυντικά.101 

100. Ό συστηματικά μιμούμενος τις προπερτιανές αναφορές Όβίδιος θα μπορούσε 
να παρομοιάση τήν Κόριννα μέ τήν Καλλιστώ, ανασύροντας τήν παρομοίωση 
από τον Προπέρτιο της Κυνθίας μέ τήν νύμφη αύτη. Το παράδειγμα, μάλιστα, 
θά ήταν πιο κατάλληλο για τήν Κόριννα (βλ. ΚΕΡΕΝΥΙ, οπ. π., σσ. 158-159) λόγω 
της κατάστασης της εγκυμοσύνης, άν ó ποιητής επεδίωκε τήν άμνήστευση της 
ερωμένης, άλλα προφανώς ή αποθέωση της καί ή μυθοποίηση της δέν είναι 
στις λογοτεχνικές του προθέσεις. 

101. Ό Francis CAIRNS, Tibullus: A Hellenistic poet at Rome, Cambridge - London - New 
York - New Rochelle - Melbourne - Sydney 1979, σ. 103 πιστεύει πώς τά κοινά 
συμφραζόμενα της έλ. Ον., Am. II13 μέ αυτά της έλ. Tib. Ι 5 αποκαλύπτουν τήν 
φύση της ασθένειας της Δηλίας· πιστεύει δηλαδή πώς είναι δυνατό νά ύποστη-
ριχθή οτι και εκείνης ή νόσος οφείλεται σέ μία βίαιη διακοπή της έγκυμοσύ-

' νης της. Ά ν ή υπόθεση του είναι ορθή ή βάσιμη, τότε γίνονται ακόμη εμφα
νέστερα τά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά πού διακρίνουν τον τελευταίο 
ελεγειακό άπό τους θεράποντες τού παραδοσιακού ελεγειακού λόγου. Ό 
Τίβουλλος, καί άν ακόμη ή ασθένεια της Δηλίας οφείλεται σέ άμβλωση, παρ' 
όλο πού, ασφαλώς, θά είναι γνώστης αυτής της κατάστασης, προτιμά νά τό 
αποσιώπηση. Τό πράττει, μάλιστα, έστω καί άν ή προβολή τέτοιου γεγονότος 
θά δικαιολογούσε ακόμη περισσότερο τήν έκ μέρους του επιλογή της ταυτό
τητας τού asper καί τήν οργή του εναντίον της Δηλίας. Προτιμά νά παραμεί-
νη σέ μία εθελότυφλη στάση απέναντι στην ερωμένη, πού θά τού έπιτρέπη 
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Εντούτοις, το κλείσιμο της ελεγείας υπενθυμίζει πώς δεν πρό
κειται για μία ηθικοπλαστικοί) περιεχομένου σύνθεση με κοινωνικής 
η εθνικής προέκτασης μηνύματα.102 Το ποίημα παραμένει στο πεδίο 
της ερωτικής ποίησης και ο Όβίδιος, χάρη στην έντονη παράκληση 
στην οποία επανέρχεται με τους στίχους Am. II 14, 41-44, φροντίζει 
να μας το κάμη σαφές,1 0 3 αφού πρώτα μας παραπλάνησε σκόπιμα 
τόσο με την περιπλάνηση του στην απώτερη αρχαιότητα, όσο και 
με την παράθεση σύγχρονων κοινωνικής υφής ερωτημάτων και προ
βληματισμών. 

Με την αναπαραγωγή, δηλαδή, του θέματος της ασθένειας στο ε
λεγειακό δίπτυχο1 0 4 πού αποτελούν οι ελ. Am. II 13 καί 14,105 ο 
Όβίδιος επανέρχεται σε έναν λογοτεχνικό τόπο πού έχει από τους 
ομοτέχνους του επενδυθή με ελεγειακά εν πολλοίς χαρακτηριστικά, 
όπως επιχειρήθηκε να άποδειχθή, ουσιαστικά γιά νά άνατρέψη τό 
πνεύμα του καί νά σηματοδότηση την διαφοροποίηση πού διακρίνει 
τον ίδιο ως ποιητή από τους παραδοσιακούς ελεγειακούς ήχους. Ή 
αξιοποίηση από τον Όβίδιο, προς τον σκοπό αυτό, τού συγκεκρι
μένου μοτίβου αποτελεί εκ του αντιθέτου απόδειξη γιά τήν προγε
νέστερη ελεγειακή του χρήση στο corpus της παραδοσιακής ελεγείας. 

'Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο χαρακτηριστικό καί συνοδευτικό 
δευτερεύον μοτίβο τού in una parce duobus καί στον τρόπο πού αυτό 
εισάγεται στο έργο τού Όβιδίου. Φαινομενικά ή επιμονή στην χρήση 
του -πέρα άπό τήν διάσταση της απευθείας σύνδεσης τού ποιητικού 
έργου τού Όβιδίου μέ τον Προπέρτιο και τό Corpus Tibullianum ή 

να μην καταρράκωση τήν εικόνα της puella, ώστε ακόμη καί μετά τήν διά

ψευση του, έστω και έχοντας επίγνωση της πραγματικής φύσης της Δηλίας 

(τήν αποκαλύπτει ή υπακοή της καί ή εξάρτηση της ά π ό μία lena, ενώ καί μιά 

ενδεχόμενη αποκάλυψη για εγκυμοσύνη θα επέτεινε αυτή τήν εντύπωση) μερι

μνά προκαταβολικά νά διάσωση γιά τον εαυτό του τό δ ικαίωμα μιας τελευ

ταίας παράκλησης στους στ. Ι 5, 59-60. Ό Ό β ί δ ι ο ς , αντίθετα, όχι μόνο διαθέ

τει ó ίδ ιος πλήρη συνείδηση γιά τήν φύση της ασθένειας καί τό ήθος της 

ερωμένης, άλλα φροντίζει μέ κάθε τρόπο νά τό κάμη γνωστό στον αναγνώστη 

σέ τόνο άλλοτε ήπιο καί άλλοτε έντονα επικριτικό. 

102. Οι αναφορές καί τά ερωτήματα γιά τήν ίδρυση της Ρώμης δέν είναι αρκετά, 

γιά νά μας παραπλανήσουν ως προς τό είδος καί τον προσανατολισμό της 

σύνθεσης, άλλα επιτείνουν, αντίθετα, τήν διάχυτη ειρωνεία: έναpeccatum μιας 

puella levis παρουσιάζεται νά απειλή τήν υπόσταση του ρωμαϊκού κράτους! 

103. Βλ. CONNOR, δπ. π., σ. 36. 

104. Βλ. MORGAN, δπ. π., σ. 82. 
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ακόμη και μέ την καλλιμαχική παράδοση- αποβλέπει να τονίση την 
αφοσίωση του εραστή, καθώς πριν από ολα υποδηλώνει την εξάρτη
ση της ΰπαρξής του από την επιβίωση της ερωμένης. Προσεκτικώτερη 
ανάγνωση, όμως, οδηγεί στην παρατήρηση πώς ή σαφής παράκληση 
τοϋ Όβιδίου in una parce duobus είναι πιθανό να μήν άφορα μόνο 
στην επιβίωση τοϋ εραστή-ποιητή. Γίνεται λόγος γιά δύο ζωές πού 
θα σωθούν χάρη στην σωτηρία της Κόριννας, αλλά δέν φαίνεται 
πολύ πιθανό νά έννοήται (εκτός από τήν ζωή της ερωμένης) μόνο 
αυτή τοϋ εραστή-ποιητή. Ό τ α ν λαμβάνεται υπόψη ή αληθινή αιτία 
της νόσου της ερωμένης, τό μοτίβο παρεμφαίνει μία νέα διάσταση 
του: παύει νά σημαίνη τήν απόλυτη ερωτική εξάρτηση καί αφοσίω
ση μέχρι θανάτου, καί δηλώνει στην πεζή πραγματικότητα πώς μέ 
τήν σωτηρία της Κόριννας θά διασωθή καί ή ζωή τοϋ εμβρύου πού 
ή τελευταία εγκυμονεί. Ό , τ ι ο Προπέρτιος δείχνει πώς συναισθάνε-

10ft 

ται μέ πολύ πάθος, ó Όβίδιος τό προσποιείται πολύ όμορφα. Τό 
ευγενές ερωτικό πάθος έχει δώσει τήν θέση του σέ μία χωρίς αιδώ 
παρωδία της ερωτικής διαδικασίας.107 'Από τήν μεγαλόστομη ελεγεια
κή διακήρυξη της απόλυτης ερωτικής αφοσίωσης οδηγούμαστε ξαφ
νικά αλλά έντεχνα στο ειρωνικό χαμόγελο τοϋ μόνιμα παρωδοϋντος 
τελευταίου αλλά όχι έσχατου από τους ελεγειακούς. 

Άκόντιος και Κυδίππη 

'Απαλλαγμένο από τό βάρος πού τήν συνώδευε στους πρώτους 
ελεγειακούς καί μέ τήν συνήθη νότα ελαφρότητας πού κυριαρχεί 
στις ερωτικές όβιδιακές συνθέσεις, άπαντα τό θέμα της ασθένειας 
στην πραγμάτευση από τον Όβίδιο τοϋ μυθικού επεισοδίου τοϋ 
'Ακοντίου καί της Κυδίππης. Τό συγκεκριμένο θέμα καί ή έμφαση 
πού δίνει ο Όβίδιος σέ αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο τοϋ χειρισμού 
τοϋ μυθικού επεισοδίου μέ ορούς πού αρμόζουν περισσότερο σέ μία 
ερωτική Ιστορία παρά σέ μία υπόθεση παραβίασης ενός θεϊκού χρη
σμού ή μιας θείας εντολής, ενός αυστηρού θείου παραγγέλματος. 

Καί στις δύο επιστολές πού αφιερώνει ó Όβίδιος στο επεισόδιο, 

105. Πβ. LUCK, The Latin Love Elegy, σ. 150. 
106. Βλ. Η. J. ROSE, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, τόμος δεύτερος, μετάφρα

ση Κ. Χ. Γρόλλιου, 'Αθήνα 19802, σσ. 39-40. 
107. Πβ. BOOTH, δπ. π., ο. 9. 
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το μοτίβο της ασθένειας επανέρχεται με αξιοσημείωτη συχνότητα. Ό 
Άκόντιος παρουσιάζει την νόσο ώς αποτέλεσμα της ασέβειας της 
Κυδίππης προς την "Αρτεμη·108 διαθέτει προς τοϋτο, όπως είδαμε, 
ένα αρκετά πλούσιο ελεγειακό υλικό, προκειμένου να στήριξη το 
επιχείρημα του. "Οπως και στις περιπτώσεις της Κυνθίας ή της 
Κόριννας, ή ασθένεια είναι τό επιτίμιο για κάποια ασέβεια. Το 
επιχείρημα, βέβαια, αποκτά έκδηλη ειρωνική απόχρωση, αφού ο 
ίδιος ο ήρωας πού φέρεται πώς τό προβάλλει, εΐναι γνώστης της 
αθωότητας της κόρης και της ανυπαρξίας οποιασδήποτε ευθύνης 
της: ο ερωτευμένος νέος είναι αυτός πού απέσπασε τήν υπόσχεση 
εξαπατώντας τήν αφελή κόρη. 

Εντούτοις, ο Άκόντιος προχωρεί ακόμη περισσότερο παρου
σιάζοντας τον εαυτό του νά συμπάσχη με τήν αγαπημένη μιμού
μενος συμπεριφορά ελεγειακού εραστή τής παραδοσιακής ελεγείας, 
πού θά θεωρούσε (όπως είχε σημειωθή γιά τήν περίπτωση τού 
Προπερτίου και τού Τιβούλλου) πώς ή συνεπής υιοθέτηση αυτής τής 
στάσης τού προσδίδει αέρα υπεροχής απέναντι στους αντιζήλους 
του. Έδώ, όμως, ο αντίζηλος δεν είναι ένας εκπρόσωπος τού 
"άντιελεγειακού" στρατοπέδου, όπως ο dives amator τού Τιβούλλου 
ή ô miles τού Προπερτίου. Ή παρουσία του κοντά στην Κυδίππη 
κατά τις δύσκολες ώρες στερεί άπό τον 'Ακόντιο τό επιχείρημα τής 
αποκλειστικής συμπαράστασης στην αγαπημένη, πού θά τού προσέ
διδε ασφαλές προβάδισμα στον ερωτικό αγώνα. Ό Όβίδιος, όπως 
συνηθίζει, σύρει ώς τά άκρα τώρα τό μοτίβο τής συμπαράστασης 
στην άρρωστη κατά τήν δύσκολη ώρα. Ό Άκόντιος δεν είναι ó 
μόνος πού συμπαρίσταται στην άρρωστη Κυδίππη· αντιθέτως, αυτός 
είναι πού βρίσκεται μακριά της (όπως οι "άντιελεγειακοί" ερωτικοί 
ανταγωνιστές τού Τιβούλλου καί τού Προπερτίου). Εντούτοις, οχι 
μόνο προσποιείται πώς ο ίδιος είναι ο μόνος πού υποφέρει, ενώ 
απουσιάζει άπό τό πλευρό της (έστω και χωρίς νά ευθύνεται γι' 
αυτό), άλλα, επιπλέον, τήν αποκλειστικότητα τής φροντίδας της τήν 
διεκδικεί με εκβιαστικό καί βίαιο τρόπο:1 0 9 άν ο ΐδιος άδυνατή νά 

108. Βλ. Ον., Her. 20 107 κ. έ. 

109. Συχνά απευθύνεται στον αντίζηλο απαγορεύοντας του να νοιάζεται γ ια τήν 

Κ υ δ ί π π η . Βλ. καί το σχόλιο του Α. S. HOLLIS, «Rights of way in Ovid (Heroides 20. 

146) and Plautus (Curculio 36)», CQ new series XLVI (Volume LXXXVIII of the 

continuus series) (1994) 545 σχετικά μέ τον στ. Ον., Her. 20, 146. 
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βρίσκεται δίπλα της, ας μη την συντροφεύη, έστω και αν το 
επιθυμή, οΰτε ο αντίζηλος.110 

Ή ασθένεια της Κυδίππης προβάλλεται φαινομενικά από τον 
'Ακόντιο, προκειμένου να περιβληθή ή υπόθεση με το μέγιστο 
δυνατό κύρος, ώς σοβαρή ερωτικής υφής impietas απέναντι στην 
"Αρτεμη, πού εντοπίζεται στην απόρριψη του 'Ακοντίου. Ό αντί
ζηλος επιχειρείται να ταυτισθή με την νόσο,111 ενώ είναι προφανές 
πώς ή άχρωμη μορφή του και ο ουδέτερος χαρακτήρας του δεν 
αποτελεί απεικόνιση κάποιας ζοφερής παθολογίας τής σύγχρονης 
εποχής, όπως συνέβαινε στον Προπέρτιο ή τον Τίβουλλο. Ή ασέβεια 
προς τήν "Αρτεμη μεταβάλλεται σταδιακά και αδιόρατα σε ασέβεια 
απέναντι στον εραστή, σε ερωτική απόρριψη, καί με τον τρόπο αυτό 
ô Άκόντιος, πού ευθύνεται γιά τήν εξαπάτηση τής κόρης,112 αύτοα-
ναγορεύεται σε δυνάμει λυτρωτή της από τήν ασθένεια. Ό 
Άκόντιος επιχειρεί νά εξίσωση τήν ανυπακοή στην "Αρτεμη με τό 
έγκλημα προς τον ίδιο, προκειμένου ώς λύση τής άσθένειας-τιμω-
ρίας νά επιτυχή τήν δική του ικανοποίηση, ενώ ή περίπτωση του 
περισσότερο μοιάζει με αυτήν κάποιου πού πλήγωσε και επιθυμεί ο 
ίδιος νά επανόρθωση.113 

'Από τήν άλλη, και ή επιστολή τής Κυδίππης βρίθει ειρωνικών 
αποστροφών καί αποπνέει παρωδιακή εκ μέρους του Όβιδίου πραγ-
μάτευση τών σχετικών με τήν ασθένεια θεμάτων. Ή κόρη επιχειρεί 
νά έμφανισθή ώς πάσχουσα ερωμένη πού, παρακαλώντας γιά συμ
παράσταση κατά τήν ασθένεια της, επιζητεί στην πραγματικότητα 
τήν επιβεβαίωση τής ερωτικής αφοσίωσης του εραστή· με τον ίδιο 
τρόπο και ó Άκόντιος 1 1 4 αναζητούσε εξωτερικά στοιχεία, προκει-

110. Βλ. Ον., Her. 20,137 κ. έ. 
111. Βλ. Ον., Her. 20, 173-174. 
112. Βλ. J. Κ. NEWMAN, Augustus and the New Poetry, Collection Latomus, vol. LXXXVIII, 

Bruxelles - Berchem 1967, α 395. 
113. Σύμφωνα μέ τήν αρχή ó τρώσας ίάσεται. 
114. Ή πονηρή στάση του 'Ακοντίου καί ή προσπάθεια του νά έμφανισθή ώς 

πάσχων ελεγειακός εραστής, ενώ είναι αυτός πού ελέγχει τις δυνάμεις τού 
έρωτα, τον φέρνει ώς λογοτεχνικό χαρακτήρα πλησιέστερα μέ τον Πάρη τών 
Ηρωίδων. Ό Όβίδιος τονίζει αυτήν τήν αναλογία εμφανίζοντας τον νέο τής 
Her. 20 νά άρνήται μία τέτοια ομοιότητα μέ τον Πάρη. Βλ. συγκεκριμένα Ον., 
Her. 20,49-50 καί το σχετικό σχόλιο του W. S. ANDERSON, «The Heroides», στο J. 
W. BiNNS, Ovid, London and Boston 1973, σ. 77. 
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μένου με κάθε μέσο να εμφανισθή ώς συμπάσχων (και μάλιστα ώς 
ο μόνος) σε μία ασθένεια για την οποία είναι εν μέρει ο ίδιος υπεύ
θυνος- επιδίωξη του είναι ακριβώς νά τονίση και να έξάρη την 
έκταση της δίκης του ερωτικής παράδοσης. Ή Κυδίππη από την 
πλευρά της παραπονείται πώς είναι άρρωστη1 1 5 και διεκτραγωδεί 
την κατάσταση της, ενώ (έστω και αν δεν ευθύνεται ή ϊδια) κατέχει 
τα μέσα και τον τρόπο γιά νά απαλλαγή από αύτη. 

Ή κόρη φαίνεται άπό τους όβιδιακούς στίχους πώς σταδιακά 
κινείται προς την υιοθέτηση μιας ολο και πιο ευνοϊκής στάσης 
απέναντι στην ερωτική πρόταση του 'Ακοντίου.116 Ή αποδοχή τού 
Ακοντίου είναι δεδομένη με βάση τα μυθολογικά στοιχεία,117 ή συμ
μόρφωση της Κυδίππης με τον χρησμό θά σημάνη ταυτόχρονα και 
τήν θεραπεία της.118 Παρουσιάζεται μία ευτυχής σύμπτωση της θρη
σκευτικής pietas καί τοΰ ηθικού καθήκοντος με τον ερωτικό πόθο* ο 
εύκολος δρόμος γιά τήν κόρη είναι ή ταυτόχρονη συμμόρφωση με 
τό θρησκευτικό χρέος και τήν ερωτική επιθυμία. Μόνο πού μία 
τέτοια ερωτική ένωση άνέφελη, βέβαιη, ασφαλής, νόμιμη καί με 
προδιαγεγραμμένη τήν μόνιμη ευδαιμονία γιά τό μέλλον, δεν μπορεί 
νά άποτελή ελεγειακό θέμα. Με τήν δικαίωση της ερωτικής 
ουτοπίας θά επερχόταν αναπόφευκτα καί ο θάνατος της ερωτικής 
ελεγείας. 

Ό ελεγειακός έρωτας είναι μόνιμα εκτεθειμένος καί μαστίζεται 
άπό τον κίνδυνο της προδοσίας, τοΰ χωρισμού, της απομάκρυνσης, 
τοΰ θανάτου.1 1 9 Γι' αυτό, οσο ó Όβίδιος θεωρητικά βρίσκεται στο 
πλαίσιο τού συγκεκριμένου είδους, προσποιείται πώς ακολουθεί τό 
πνεύμα του (άλλοτε διακριτικά καί άλλοτε πιο τολμηρά) παρω
δώντας το. Ή επιμονή τοΰ ποιητή της Her. 20 καί της Her. 21 στο 
μοτίβο της ασθένειας εφοδιάζει τό επεισόδιο με τήν αναγκαία γιά 

115. Βλ. Ον., Her. 21, 13 κ. έ. 

116. Βλ. ANDERSON, δπ. π., σ. 76. 

117. Βλ. σχετικά με αυτό το μυθικό επεισόδιο GRIMAL, Λεξικό της Ελληνικής καί 

της Ρωμαϊκής Μυθολογίας, σσ. 67-68. 

118. Πβ. L. P. WILKINSON, Ovid Recalled,, Cambridge 1955, σ. I l l , όπου τονίζεται π ώ ς 

ή προσπάθεια της Κυδίππης είναι μάταιη, άφοϋ ή θεά είναι βέβαιο π ώ ς θα 

απαίτηση τήν εκπλήρωση τοΰ όρκου. 

119. Πβ. τήν ά π ο ψ η τοΰ Paolo FEDELI, «Properzio e l'amore elegiaco», Bimillenario della 

morte di Properzio, Atti del Convegno Internazionale di Studi Properziani, Roma -Assisi, 

21-26 maggio 1985, Assisi 1986, σ. 285. 
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τις ελεγειακές συνθέσεις ατμόσφαιρα παθογένειας. Διαμέσου της 
ασθένειας επινοούνται βάσανα για τους εραστές στο πλαίσιο μιας 
κατά τα άλλα προωρισμένης να έχη ευτυχή κατάληξη ερωτικής 
ιστορίας. 

Το ίδιο πνεύμα υπαγορεύει να μη διαβάσουμε, να μην πληροφο
ρηθούμε μέσα στα όρια της συγκεκριμένης σύνθεσης την λύση της 
ερωτικής Ιστορίας. Ό Όβίδιος παρουσίασε τον Ακόντιο να πασχί-
ζη να αύτοαναγορευθη σε πάσχοντα ελεγειακό εραστή κατηγορώντας 
την ερωμένη για ασέβεια και έπιορκία, εμφάνισε την ϊδια την 
Κυδίππη νά διαμαρτύρεται γιά τα άδικα βάσανα πού υπομένει και 
να δηλώνη σαν άλλη Κυνθία πώς πάσχει εξαιτίας της ομορφιάς 
της.121 Στόχος του είναι νά τονίση πώς στους στίχους του τά δύο 
αυτά πρόσωπα του μύθου καί ήρωες των καλλιμαχικών Αιτίων 
έχουν καταστή πάσχουσες, δηλαδή χαρακτηριστικές, τυπικές ελεγει
ακές personae, έστω και αν παραμένοντας στο πλαίσιο του ελεγει
ακού είδους έχη ó ίδιος ο δημιουργός κάθε δικαίωμα νά διάχυση 
στον χαρακτήρα τους αρκετή δόση ειρωνείας. 

Ή εμμονή του Όβιδίου νά σύνθεση τό ποίημα γύρω άπό τό 
θεματικό κέντρο της ερωτικής υπόσχεσης πού πρέπει νά τηρηθή, 
μιας νόσου πού οφείλεται κατά βάση σέ ερωτικά αίτια καί με 
ερωτικά φάρμακα μόνο δύναται νά θεραπευθή, καί ή προοδευτική 
εξασθένηση του ρόλου του χρησμού στην σύνθεση συνιστά συνει
δητή ποιητική επιλογή πού οδηγεί στην ερωτική ελεγεία, τό είδος 
πού επιτρέπει καί δίνει προτεραιότητα στην διατύπωση προσω
πικών συναισθημάτων.122 Στις όβιδιακές 'Ηρωίδες συντελείται στα
διακά ή αποφόρτιση άπό τό θρησκευτικό βάρος του χρησμού, καί, 
όταν αυτός άνακαλήται άπό τον πρωταγωνιστή ως επιχείρημα, αυτό 
συμβαίνει μέ σκοπό τήν ενίσχυση τών ερωτικών επιχειρημάτων του. 
Πραγματοποιείται μία αθόρυβη μετατροπή τού θρησκευτικού χρη
σμού σέ ερωτικό όρκο· ακόμη καί όταν προτάσσεται τό θρησκευ-

120. Ό Όβίδιος επιχειρεί να ένταξη τους ήρωες του στην ατμόσφαιρα τοϋ ελεγει
ακού έρωτα συντασσόμενος μέ τήν αρχή πώς ó έρωτας, για να άποδειχθή πώς 
είναι βαθύς καί ειλικρινής, οφείλει να έπιφέρη πόνο. Αυτή ή αντίληψη δια
περνά στο σύνολο της τήν παραδοσιακή ελεγειακή παραγωγή· βλ. Jasper 
GRIFFIN, «Augustan Poetry and the Life of Luxury», JRS LXVI (1976) 104. 

121. Βλ. Ον., Her. 21,35-38. 
122. 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. 32. 



CUM TRISTI MORBO DEFESSA JACERES 165 

τικό καθήκον, τούτο γίνεται προς επίρρωση τού ερωτικοί) στόχου-
καθήκοντος. Ή έμφαση στην ασθένεια συμβάλλει στο να γίνουν πιο 
ευδιάκριτα τα ελεγειακά χαρακτηριστικά μέ τά οποία επιχειρεί να 
ένδυση ο Όβίδιος τους ήρωες του, αυτούς πού έχει ανασύρει από 
την καλλιμαχική θεματική δεξαμενή. Ή Κυδίππη καλείται ολο και 
περισσότερο να τηρήση έναν ερωτικό όρκο, νά άνταποδώση τον 
έρωτα του 'Ακοντίου, και οχι νά επίδειξη ευσέβεια προς κάποιον 
ιερό χρησμό-123 αντιμετωπίζεται σταδιακά ολο και περισσότερο ως 
ελεγειακή amica πού παρακαλείται παρά ως μία σεβαστή γυναίκα 
πού σύρεται στην υπηρέτηση κάποιου υψηλού χρέους. Ή μεταφορά 
του θεματικού ενδιαφέροντος άπό τήν ανάγκη τήρησης ενός ιερού 
χρησμού στην θερμή ικεσία γιά τήν τήρηση μιας ερωτικής υπόσχε
σης124 συνιστά τό σημείο μετάβασης της σύνθεσης στην ερωτική 
υποκειμενική ελεγεία.125 

Κανάκη και Μακαρεύς 

"Οπως στην περίπτωση της Κόριννας στις ελ. Am. II, 13 και 14 
-αλλά έπενδεδυμένη μέ διάφορο πνεύμα- ή ασθένεια της Κανάκης, 
τήν οποία πραγματεύεται ο Όβίδιος στην ενδέκατη από τις 
Ηρωίδες, συνδέεται μέ μία εγκυμοσύνη. Δεν πρόκειται, όμως, εδώ 
γιά τον ανεπιθύμητο καρπό-άπότοκο τοΰ τρόπου ζωής καί συμπε
ριφοράς μιας meretrix, άλλα γιά τό τραγικό επιστέγασμα μιας ερω
τικής ιστορίας πού διατηρεί έντονα στοιχεία πάθους· επιπλέον, τήν 
υπόθεση περιβάλλει διάσταση πού καθιστά δυσχερή τήν αποδοχή 
της άπό τήν κοινή ηθική. Ή ιστορία τού αδελφικού έρωτα υπερ
βαίνει τά ηθικά έσκαμμένα της εποχής τού Αυγούστου άλλα και 
σύγχρονων καιρών όμως, ο Όβίδιος τήν χειρίζεται ως μία υπόθε
ση έντονου άλλα φυσιολογικού ερωτικού πάθους αποσιωπώντας 
κάθε διάσταση ηθικού crimen. 

123. Βλ. Καλλιμάχου, Αίτια 15, 22 κ. έ. 

124. Οι Ε. J. ΚΕΝΝΕΥ - W. V. CLAUSEN, δ. π., σ. 570 σχολιάζουν σχετικά πώς ó Ό β ί δ ι ο ς 

μετασχημάτισε τήν ιστορία τοΰ Καλλιμάχου παρουσιάζοντας τήν κατάσταση 

ώς σύγκρουση θελήσεων: του αρσενικού ενάντια στο θηλυκό, τοΰ ίσχυροϋ 

ενάντια στον αδύνατο. 

125. Πβ. Alessandro BARCHIESI, «Future Reflexive: Two Models of Allusion and Ovid's 

Heroides», HSPh 95 (1993) 360. 



166 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 

Ή Κανάκη δρα και υποφέρει οχι κάτω από το βάρος ενός 
ηθικού ολισθήματος, αλλά πάσχει ώς γνήσιο ελεγειακό πρόσωπο 
τοϋ οποίου το ερωτικό Οραμα προσκρούει σε κάποιο αντίξοο στοι
χείο της πραγματικότητας. Ή Κανάκη βιώνει έναν υποχρεωτικό 
χωρισμό άπό τον αγαπημένο της εξαιτίας ενός αύστηροϋ πατέρα, 
πού δεν αντιλαμβάνεται (εκπροσωπώντας την «άντιελεγειακή»-
άντιερωτική παράταξη και κοσμοαντίληψη) την νομιμοποίηση πού 
απολαμβάνουν οι εραστές χάρη και μόνο στην ερωτική διαδικασία, 
και αδυνατεί να συλλαβή τήν προτεραιότητα πού έχουν οι ερωτικές 
αξίες έναντι άλλων Ιδανικών ή αρχών. 

Προς τήν ενίσχυση της εικόνας της Κανάκης ώς πάσχουσας 
ελεγειακής φυσιογνωμίας συμβάλλει ή επαναφορά από τον Όβίδιο 
αναγνωρίσιμων ελεγειακών μοτίβων και ή επένδυση μέ αυτά τής 
έξιστορούμενης περίπτωσης. "Ετσι, ή Κανάκη εμφανίζεται νά βιώνη 
μία κατάσταση μέ πολλές ομοιότητες προς αυτή μιας ασθενούς 
puella πού βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον θάνατο.1 2 6 Ή αφοσίω
ση τοϋ αγαπημένου τονίζεται μέ τήν παρέμβαση του, πού αποβαί
νει σωτήρια γιά τήν Κανάκη.1 2 7 Ή νύμφη εμφανίζεται μέσα στο 
ποίημα τοϋ Όβιδίου ώς μία γιά αδιευκρίνιστους (άλλα, πάντως, οχι 
άσχετους μέ τον έρωτα) λόγους νοσούσα puella, μία τυπική γυναι
κεία μορφή τής ελεγείας, πού διεκτραγωδεί τήν κατάσταση της, 
ελκύει και κινητοποιεί τήν μέριμνα τοϋ εραστή και σώζεται. Ό 
αναγνώστης, πού γνωρίζει πώς ή σωτηρία της είναι προσωρινή, 
πληροφορείται πώς ή αναβολή τοϋ θανάτου επιτυγχάνεται χάρη 
στην σωτήρια παρέμβαση τοϋ amator (ακριβώς όπως συνέβαινε στις 
ερωτικές ιστορίες τών γνήσιων ελεγειακών ποιημάτων), ή οποία 
αποτελεί και έμπρακτο και απτό δείγμα τής τέλειας αφοσίωσης του 
κατά τήν δύσκολη ώρα. 

Οι ερωτικές διαστάσεις τής παρέμβασης τοϋ εραστή είναι παρα
πάνω άπό εμφανείς (κάτι πού συνέβαινε καί στις υπόλοιπες συν
θέσεις πού εξετάσθηκαν καί περιλάμβαναν ώς θέμα τήν ασθένεια): 
ουσιαστικό ρόλο στην πρόσκαιρη αποτροπή τοϋ θανάτου διαδρα-

, , ? e / 128 

ματιζει η υπόσχεση τοϋ Μακαρεως για γάμο, δηλαδή γιά αιώνια 
ένωση, γιά απρόσκοπτο καί σέ μόνιμη βάση αδιατάρακτο ερωτικό 

126. Βλ. Ον., Her. 11,55. 

127. Βλ. Ον., Her. 11,55-62. 

128. Βλ. Ον., Her. 11,61-62. 
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όνειρο (ή, ακριβέστερα, ή ελπίδα και ή προοπτική πραγματοποίησης 
ενός τέτοιου οράματος). Χαρακτηριστικό, εξάλλου, του ελεγειακού 
χρωματισμού της υπόθεσης είναι πώς ο Όβίδιος, ενώ διατηρεί την 
Her. 11 στο πνεΰμα μιας απαισιόδοξης ατμόσφαιρας συνήθους στίς 
ελεγειακές συνθέσεις, αποφεύγει να καταγράψη στο πλαίσιο τοϋ 
ελεγειακού ποιήματος τήν εξέλιξη πού γνωρίζει ο εγκρατής της 
μυθολογίας αναγνώστης, δηλαδή τον κοινό θάνατο των έραστών-
άδελφών. Τον ποιητή ενδιαφέρουν οι πτυχές τοϋ δράματος πού 
αρμόζουν σε μία ελεγειακή πραγμάτευση, και αυτές είναι ó πόνος 
τοϋ χωρισμού, ή αδυναμία ερωτικής συνάντησης, ο χωρισμός εξαι
τίας ενός προσώπου ή μιας κατάστασης ξένης προς τα ερωτικά 
ιδεώδη καί προτεραιότητες, ή διάθεση των εραστών για επιβεβαίω
ση της ερωτικής αφοσίωσης τοϋ ενός προς τον άλλο. Αυτή ή τελευ
ταία παράμετρος μπορεί να έκφρασθή μέ τήν προβολή της μέριμνας 
πού επιδεικνύει ο Μακαρεύς για τήν υποφέρουσα Κανάκη, και τονί
ζεται επιπλέον καί από τήν εκ νέου εισαγωγή ενός γνώριμου 
μοτίβου της ερωτικής ποίησης, της σωτηρίας ενός προσώπου χάρη 
στην φυσική ανάρρωση τοϋ αγαπημένου του. Ή στήριξη πού παρέ
χει ο Μακαρεύς στην Κανάκη, καί ή βαθιά ερωτική του εξάρτηση 
από τήν αγαπημένη αποτυπώνεται στους στ. Her. 11, 59-60, πού 

19Q 

αποτελούν επανάληψη τοϋ θέματος τοϋ in una parce duobus, γνω
στού ήδη από τον Προπέρτιο καί τήν χρήση του στο Corpus 77-
bullianum καί στους όβιδιακούς Amores: 

et mihi "vive, sóror, sóror o carissima, " dixti; 
"vive nee unius corpore perde duos! 

Ή προτροπή vive τοϋ Μακαρέως, αν έκφωνήται από τήν γνώρι
μη καί παραδοσιακή ελεγειακή φυσιογνωμία τοϋ εραστή, σημαίνει 
τήν παρότρυνση του στην ερωμένη νά ζήση, καί μαζί μέ τήν δική 
της νά λυπηθή καί νά χαρίση καί στον ίδιο τήν ζωή, αφού ή 
ύπαρξη του είναι εξαρτημένη από τήν δική της. Μία παρόμοια, 
όμως, προτροπή πού έκστομίζεται άπό τον συγκεκριμένο ήρωα της 
Her. 11, μοιραία λαμβάνει μία διάσταση τραγικά κυριολεκτική, γιατί 
ανταποκρίνεται καί σε στοιχεία της πραγματικότητας. Στίς πα
ρούσες συνθήκες ή σωτηρία της Κανάκης δεν σημαίνει μόνο σωτη
ρία δική της καί τοϋ ερωτικού της συντρόφου, άλλα καί διατήρη
ση στην ζωή τοϋ καρπού τοϋ ερωτά τους, πού έγκυμονείται στα 

129. Βλ. B R É G U E T , οπ. π., σ. 111. 
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σπλάχνα της.1 3 0 Ή κατάσταση της μέ την εισαγωγή του πρόσθετου 
στοιχείου της εγκυμοσύνης διεκτραγωδείται κατάλληλα, ώστε να 
άποτελέση θέμα ελεγείας. Το στοιχείο της εγκυμοσύνης χρησιμο
ποιείται και ώς επιχείρημα, ώς λόγος αποφυγής του θανάτου· ή 
mors θα μπορούσε νά οδήγηση στην αποκάλυψη του ηθικοί) ατοπή
ματος των εραστών και θα μεταβαλλόταν από συχνή στο πλαίσιο 
της ελεγείας πράξη (ή, πιο ορθά, από απειλή ή εξαγγελία) ενδει
κτική ερωτικής απόγνωσης σέ επισφράγιση μιας ανομίας ηθικής 
τάξης. Το μοτίβο του in una parce duobus, πού εισάγεται εδώ, 
επισφραγίζει τήν ερωτική διάσταση τής υπόθεσης και υποβαθμίζει 
τήν ηθική, άφοϋ αποτελεί ανάμνηση λογοτεχνικών τόπων τής ελεγει
ακής έρωτολογίας.1 

Το μοτίβο τής σωτηρίας του εραστή χάρη στην φυσική διάσω
ση τής ερωμένης, όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση προικίζεται 
και μέ μία ακόμη τραγικώτερη διάσταση. Ή περίληψη του στα 
λόγια του Μακαρέως αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ό 

130. Βλ. BRÉGUET, οπ. π., σ. 213. 

131. Βλ. και Arthur PALMER, P. Ovidi Nasonis Heroides with the Greek translation of 
Planudes, Hildesheim 1967, σ. 383 για τήν τραγικότητα πού έχει και ô ίδιος ο 
θάνατος της ηρωίδας, άφοϋ θα αποκάλυψη το έγκλημα της εγκυμοσύνης της. 

132. Ή δεδομένη αφοσίωση τοΰ Μακαρέως επιτρέπει τήν σύνδεση τοΰ μοτίβου μέ 
τήν επιβίωση και τοΰ ίδιου, έστω και αν ύπάρχη το θέμα της εγκυμοσύνης. 
'Αντίθετα, στην περίπτωση της Κόριννας ή φαινομενική δήλωση τού εραστή 
οτι ή ύπαρξη του συνδέεται μέ αύτη τής arnica, επέτρεπε να έννοηθη και ó 
καρπός τοΰ έρωτα. Χαρακτηριστικό για τήν ελεγειακή χρήση τοΰ μοτίβου ώς 
στοιχείου σημαντικού ερωτικής αφοσίωσης και αιώνιας παράδοσης των 
εραστών είναι ή είσαγωγή του στην Ον., Her. 7, στα λόγια τής Διδοΰς. Ή βασί
λισσα υπαινισσόμενη πώς μαζί μέ τον εαυτό της θα παρασύρη σέ θάνατο και 
τό παιδί πού φέρει στα σπλάχνα της (εκδοχή πού αποτελεί θεματική καινοτο
μία τοΰ Όβιδίου), αποκτώντας τήν τραγικότητα καί τήν σκληρότητα μιας 
Μήδειας [όπως παρατηρεί ó Η. Akbar KHAN, «Dido and the sword of Aeneas», CPh 
LXIII (1968) 284], αυτό πού επιζητεί είναι μία πρόσκληση-παράκληση άπό τον 
Αινεία τοΰ τύπου in una parce duobus, ενδεικτική τής αφοσίωσης του καί τοΰ 
πιστού καί mutuus amor πού τους ενώνει. Επειδή αδυνατεί νά εκμαίευση μία 
τέτοια αΐτηση-παράκληση τοΰ εραστή προς τήν ερωμένη, επιδιώκει μέσα στην 
απόγνωση της νά τήν απόσπαση σχετικά μέ τήν ίδια καί τό σπλάχνο της. Ή 
Ιδια ή πάσχουσα ελεγειακή persona επιχειρεί νά ύπενθυμίζη στον άναχωροΰντα 
εραστή πώς θά έπρεπε νά τής συμπεριφέρεται μέ τήν ίδια στοργή καί αφοσίω
ση πού οί παραδοσιακοί ελεγειακοί amatores αντιμετωπίζουν σέ στιγμές κιν
δύνου τις αγαπημένες τους. 
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Όβίδιος εμφανίζει να στηρίζη και να ένθαρρύνη στην ζωή την 
Κανάκη τον ήρωα εκείνον πού (αν και προβάλλη το επιχείρημα 
οτι με τήν διάσωση της νύμφης θα έπιτευχθή και ή δική του 
επιβίωση) θα επιλέξη, όπως γνωρίζει καλά ο έμπειρος της 

1 Τ Ο 

μυθολογίας αναγνώστης, λίγο αργότερα τήν αυτοκτονία, μόλις 
θα άντικρύση το νεκρό σώμα της αγαπημένης του και του παιδιοΰ 
τους.1 3 4 Ό Όβίδιος καταφεύγει και πάλι στην γνωστή του τεχνική 
της ειρωνείας, πού έκπηγάζει από τα παρηγορητικά λόγια τοΰ 
Μακαρέως· μόνο πού στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για 
τήν πιο τραγική της διάσταση. 

Ή Κανάκη επιλέγει (ουσιαστικά γιά λογαριασμό της ο Όβίδιος 
ως δημιουργός της), λοιπόν, νά διεκδίκηση λογοτεχνικά (και δια
μέσου τοΰ θέματος της ασθένειας, εμφανίζοντας τον εαυτό της νά 
χρειάζεται θεραπεία) τήν θέση μιας ελεγειακής ερωμένης πού έχει 
ανάγκη της έμπρακτης εκδήλωσης της αφοσίωσης και τής μέριμνας 
εκ μέρους τοΰ αγαπημένου της καί νά διασκέδαση τον φόβο τής 
μοναξιάς της.135 Ταυτοχρόνως, μέ τήν εμβόλιμη εισαγωγή τών 
λόγων τοΰ Μακαρέως στην επιστολή τής νύμφης επιτυγχάνεται ή 
παρουσίαση και τοΰ Μακαρέως στην θέση ενός ελεγειακού εραστή 
πού πάσχει γιά τον ερωτά του καί συμπάσχει στο πλευρό τής άρρω
στης φίλης του καί πού, επιπλέον, τήν υποστήριξη του τήν εκδη
λώνει ομολογώντας τήν στενή συνάρτηση τής επιβίωσης του από τήν 
φυσική της σωτηρία. 

Ή τραγική εξέλιξη του επεισοδίου δεν συντελείται στά όρια του 
ελεγειακού ποιήματος· σε αυτό παραμένει κυρίαρχο τό παθητικό 
κλίμα τής ερωτικής βασάνου, τοΰ χωρισμοΰ άλλα καί τής αβέβαιης 
ελπίδας γιά τήν ένωση. Ό άναγνώστης-κοινωνός τής τελικής κατά
ληξης τοΰ μύθου γνωρίζει, βέβαια, πώς ol ελπίδες πού επιτρέπει ο 
ελεγειακός χειρισμός τοΰ θέματος είναι αστήρικτες και πώς οι 
εκκλήσεις τοΰ Μακαρέως δεν αποσοβούν ούτε τον θάνατο τής 

133. Μέ το θέμα έχει άσχοληθη ó Ευριπίδης στην χαμένη του τραγωδία Αίολος 

βλ. Εύριπίδου, Fragm. 14-41. 

134. Βλ. Florence VERDUCCI, Ovid's toyshop of the heart: Epistulae Heroidum, Princeton 

(New Jersey) 1985, o. 218. 

135. Πβ. VALAHFRIDUS (Wilfried STROH), «Heroides Ovidianae cur epistulas scribant», 

στο Giuseppe PAPPONETTI, Ovidio, Poeta della memoria, Atti del Convegno 

Internazionale di Studi, Sulmona, 19-21 ottobre 1989, Comitato Celebrazioni Ovidiane 

1991, o. 231. 
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ερωμένης ούτε τον δικό του- αλλά με αυτή την συνειδητοποίηση της 
προδιαγεγραμμένης αποτυχίας ασφαλώς πρέπει να είναι εξοικειω
μένος ό αναγνώστης τών ελεγειακών δημιουργημάτων. Όμως, εδώ 
τα πράγματα είναι πιο τραγικά και αποτελούν δείγμα γιά το πόσο 
ορθή είναι ή άποψη πώς οι επιστολές τών Ηρωίδων αποτελούν το 
συνεπτυγμένο υλικό γιά τραγωδίες.136 Ή λειτουργία τοϋ θανάτου, 
πού αναφέρεται ως απειλή (πολλές φορές συμβατικά) γιά τήν δια
τάραξη τοϋ έρωτικοΰ ονείρου και θέτει σέ κίνδυνο τήν ερωτική 
ευδαιμονία, στην περίπτωση της Her. 11 πρόκειται νά μεταβληθή· ή 
mors θά άποτελέση μία πραγματικότητα αδήριτη και αναπόφευκτη. Ή 
προτροπή τοϋ Μακαρέως προς τήν Κανάκη νά ζήση καί νά μή στέ
ρηση, έτσι, τήν ζωή καί άπό τον ϊδιο και άπό το παιδί τους, ενώ 
φαινομενικά αποτελεί αντιγραφή καί ανάμνηση άπό τις συμβατικές 
ικεσίες τών άδημονούντων εραστών της ερωτικής ελεγείας, μέ τήν 
γνωστή στον αναγνώστη (αλλά μή έξιστορούμενη στην Her. 11) εξέλι
ξη τοϋ μύθου αποκαλύπτεται πώς διαθέτει κυριολεκτική σημασία. Ό 
αναγνώστης γνωρίζει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, ο 
χαμός της ερωμένης συμπαρασύρει μαζί της στον θάνατο καί τον 
εραστή καί τον καρπό τοϋ ερωτά τους. 

Ή προβολή τοϋ μύθου μέσα άπό τό μοτίβο της ερωτικής ελπί
δας πού δέν εκπληρώνεται, καί μιας οφειλόμενης σέ αδιευκρίνιστα 
ερωτικά αίτια νόσου οδηγεί στην παρουσίαση άπό τον Όβίδιο μιας 
εκδοχής γιά τό επεισόδιο, στην οποία κυρίαρχος αναδεικνύεται ó 
ερωτικός χαρακτήρας. Στην Her. 11 δέν άπαντα καμμία νύξη γιά 
άνηθικότητα της σχέσης μεταξύ τών δύο ερωτευμένων, παρ' ολο πού 
είναι γνωστό πώς τους ενώνει καί αδελφικό αίμα. Ό Μακαρεύς καί 
ή Κανάκη, μάλιστα, απαρτίζουν τό μόνο ερωτευμένο ζεϋγος στις 
δεκαπέντε πρώτες Ηρωίδες, ενσαρκώνουν τήν μόνη περίπτωση στην 
οποία Ικανοποιείται τό πάγιο ελεγειακό αίτημα τοϋ mutuus amor 
μεταξύ τών δύο αγαπημένων. Τήν προοπτική γιά τήν σωτηρία της 
Κανάκης διαψεύδει ή σκληρή πραγματικότητα, τό ζοφερό παρόν, 
πού δέν αντιπροσωπεύει στην περίπτωση της ή άρνηση ενός 

136. Βλ. E. J. Κ Ε Ν Ν Ε Υ - W. V. C L A U S E N , Ö. π., ο. 566. Π β . Nino S C I V O L E T T O , Musa iocosa, 

Studio sulla poesia giovanile di Ovidio, R o m a 1976, σ. 89 κ α ί A r t h u r P A L M E R , P. Ovidi 

Nasonis Heroides..., σ. xv. 

137. Βλ. γ ι α τ ή ν π α ρ α τ ή ρ η σ η α ύ τ η Kater ina P H I L I P P I D E S , «Canace misunderstood: 

Ovid's Heroides XI», Mnemosyne X L I X (1996) 429. 
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απίστου amator να μεί/νη στο πλευρό της (όπως συμβαίνει συχνά 
στις υπόλοιπες Ηρωίδες) άλλα ή σκληρότητα ενός αύστηροϋ πατέ
ρα. Ή σκιαγράφηση της κόρης από τον Όβίδιο ώς μιας ερωτευμέ
νης γυναίκας1 3 8 πού δεν βασανίζεται από τύψεις και ένοχες για την 
σχέση της, πού αποσιωπά κάθε ανίερη ή ανόσια πτυχή του δεσμοϋ 
της, πού τον αντιμετωπίζει ώς μία τραγική αλλά συνήθη και 
φυσιολογική ερωτική ιστορία μαστιζόμενη άπό τις πάγιες και 
αναμενόμενες στην ελεγειακή ποίηση αντιξοότητες μιας ερωτικής ή 
φυσικής ασθένειας, αναδεικνύεται σε πρόσφορο μέσο γιά τήν 
απομάκρυνση του ενδιαφέροντος άπό τήν σφαίρα της ηθικής και 
τήν αθόρυβη και έντεχνη μετακίνηση του προς το ερωτικό πεδίο. 

Ή συγγένεια αίματος πού (εκτός άπό τους ερωτικούς δεσμούς) 
ενώνει τά δύο πρόσωπα, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται με ενοχική 
ώς προς τήν ηθική διάσταση διάθεση, άλλα μάλλον αξιοποιείται, γιά 
νά τονίση τήν ισχύ του ερωτικού δεσμοϋ. Ό έρωτας Κανάκης -
Μακαρέως είναι, όπως κάθε γνήσια ελεγειακός έρωτας, ξεχωριστός 
και ολοκληρωτικός. Στην περίπτωση τους συμβαίνει στην πράξη 
ο,τι αναφέρει μέ μεταφορική διάθεση ó Κάτουλλος στο Carni. 72 
και ο Προπέρτιος στους στ. Π 18C, 32-33:141 οι εραστές συνδέονται 
μέ κάθε τύπου δεσμό. Και ή ηρωίδα δίνει τό μέτρο γιά τήν απόγνω
ση, στην οποία έχει περιέλθει εξ αιτίας της αδυναμίας της νά γευθή 
αυτόν τον τέλειο και απόλυτο ερωτά της, μέ τήν ανακοίνωση πώς 
σκοπεύει νά καταφυγή στον θάνατο -αναπόφευκτη, άλλωστε, συνέ
πεια της ερωτικής νόσου πού τήν μαστίζει. 

Έρωτοθηρία 

Ή ιδιαίτερη σημασία μέ τήν οποία προικίζεται στο πλαίσιο του 

138. Για τον συσχετισμό της ιστορίας της Κανάκης μέ αυτήν των Βυβλίδος-Καύνου 

στους στ. Ον., Met. IX 450 κ. έ., βλ. Arthur PALMER, P. Ovidi Nasonis Heroides..., 

a. xvii, ύποσημ. 2. 

139. Πβ. PHILIPPIDES, δπ. π., σσ. 427-428 και 439. 

140. Βλ. Cat. 72, 3-4. 

141. Βλ. και Prop. 111,23 και τα σχετικά σχόλια τοϋ Jean GRANAROLO, «La dimension 

«familiale» de l'amour dans l'âme et la poésie de Catulle», Hommages à Henry Bardon 
(Publiés par Marcel Renard et Pierre Laurens), Collection Latomus, Volume 187, 
Bruxelles 1985, σσ. 162 και 165. 



172 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 

ελεγειακοί είδους το θέμα της ασθένειας της ελεγειακής ερωμένης, 
καταδεικνύεται και αναδεικνύεται με την χροιά πού προσλαμ
βάνουν τα σχετικά μοτίβα στα έργα πού, όπως θεωρείται, 
σηματοδοτούν και συνιστούν την έξοδο τού Όβιδίου από το 
παραδοσιακό ελεγειακό κλίμα. Ό χειρισμός τού θέματος στην Ars 
Amatoria είναι αποκαλυπτικός για την σημασία της συμπεριφοράς 
τού εραστή κατά την ασθένεια στα όρια της παραδοσιακής ελεγεί
ας. Στους ox.ArsAm. II 315-336 ή ενδεχόμενη νόσος της ερωμένης 
παρουσιάζεται από τον παιγνιώδη καί έμπειρο ερωτικό διδάσκαλο 
ως ευκαιρία για επίδειξη αφοσίωσης, πού θα άποτελη υπέρ τού 
amator ενίσχυση για τό ερωτικό κυνήγι και πρόκριμα για ευνοϊκό 
αποτέλεσμα. Ό επίδοξος εραστής ενθαρρύνεται όχι να κήδεται της 
υγείας της αγαπημένης καί να ανήσυχη ζωηρά γιά την τύχη της, 
αλλά να δείχνη συγκλονισμένος από την ανησυχία και την έντονη 
μέριμνα, προκειμένου νά κερδίση την υπεροχή στον ερωτικό 
αγώνα. Αυτό πού οι Προπέρτιος και Τίβουλλος αποκτούσαν ή 
πίστευαν πώς θά αποκτήσουν ώς απόρροια μιας αληθινής συμπά
θειας και συμπαράστασης πού έφθανε μέχρι της ταύτισης τής 
ύπαρξης τους με αυτήν τής ερωμένης, αλλά πού διαψευδόταν και 
αμειβόταν ανάξια από τήν απιστία τής γυναίκας, ó μαθητευόμενος 
των ερωτικών τεχνασμάτων τής Ars Amatoria καλείται καί συμβου
λεύεται νά τό απόκτηση επιδεικνύοντας με επιμέλεια ολα εκείνα 
τά εξωτερικά στοιχεία πού πείθουν γιά τήν ερωτική αφοσίωση, 
χωρίς απαραίτητα καί νά βιώνη τέτοια συναισθήματα. 

Ένώ ή ασθένεια τής Δηλίας αποτελεί τήν αφορμή ή τήν ευκαι
ρία γιά τήν εκδήλωση καί τήν πιστοποίηση τής ούτως ή άλλως 
γνωστής καί αδιαμφισβήτητης αφοσίωσης τού εραστή Τιβούλλου, 
καί διαμορφώνει θεματικά τις συνθήκες καί γιά τήν έκδίπλωση τού 
ερωτικού καί άγροτοποιμενικού ονείρου των στ. Tib. Ι 5, 19-36, ή 
επιδεικτική καί επίπλαστη αφοσίωση πού καλείται νά παρουσίαση 
ο εραστής τής Ars Amatoria έχει ώμολογημένο καί άπό πριν δια
κηρυγμένο στόχο τήν ερωτική κατάκτηση. Παύει νά προτάσσεται ή 
αγωνία γιά τήν τύχη τής domina καί κυριαρχεί ή μέριμνα γιά τήν 
αξιοποίηση ώς ερωτικού όπλου τής αποδεδειγμένης άλλα μόνο 
φαινομενικής αφοσίωσης142. Ή pietas, πού προτείνεται ώς συμπε-

142. Οι στ. Ον., Ars Am. II 321-322 είναι σαφείς: 

Tunc amor et pietas tua sit manifesta puellae, 

Tum sere, quod plena postmodo falce metas. 
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ριφορά του εραστή, δεν έχει σχέση μέ τον εξευμενισμό κάποιου 
οργισμένου μέ την πάσχουσα ερωμένη θεού, αλλά είναι συναφής 
μέ μία προσποιητή συμπεριφορά πού θά προσέλκυση και θα ξεγε-
λάση τήν ερωμένη μεταβάλλοντας την σέ ερωτικό θήραμα έτοιμο 
νά συλληφθή άπο τον ερωτικό κυνηγό των στίχων του παι
γνιώδους Όβιδίου. 

Άπο τον ερωτικό magister της Ars Amatoria επαναφέρονται δλα 
εκείνα τά στοιχεία πού συνώδευαν το μοτίβο της ασθένειας στην 
ποίηση του Τιβούλλου ή του Προπερτίου, επενδεδυμένα, όμως, μέ 
διάφορο πνεύμα και υπηρετώντας άλλες προφανείς στοχεύσεις.143 

Ή δέηση προς το θειο, ή καταφυγή στον καθαρμό, ή απαλλαγή άπο 
τά φάσματα τού ύπνου, ή μαγεία1 4 4 ανασύρονται άπο τήν ελεγειακή 
θεματική παρακαταθήκη, άλλα δεν συνδέονται μέ τήν αγωνία γιά 
τήν ϊαση της άρρωστης ερωμένης· υπηρετούν μέσα στο ανατρεπτικό 
τού ελεγειακού ύφους οβιδιακο ποίημα τήν ανάγκη καταξίωσης καί 
ενίσχυσης τού έραστή-κυνηγού. Ή ερωτική τέχνη προκύπτει ώς 
απόρροια μελετημένων σχεδιασμών καί οχι ώς αυθόρμητη εκδήλω
ση της καρδιάς.1 4 5 Οι φροντίδες προσφέρονται οχι γιά τήν πραγ
ματική τους ωφέλεια προς τήν ερωμένη, άλλα γιατί κρίνονται λυσι
τελείς γιά τους ερωτικούς στόχους ενός (παρωθούμενου νά είναι 
αδίστακτος) ερωτικού κυνηγού. Ή simulatio curae εκ μέρους τού 
ερωτικού διεκδικητή εμφανίζεται πιο αποτελεσματική άπο τήν ίδια 
τήν cura γιά τήν ασθενή ερωμένη. Ένώ ή έπιδεικνυόμενη μέσα άπό 
τήν ανησυχία καί τήν έμπρακτη κατά τήν ασθένεια της ερωμένης 

143. Οι ελεγειακοί δεν γράφουν μόνο μέ βάση η σχετικά μέ τήν εμπειρία τους άπο 

τον έρωτα, άλλα ή ποίηση τους είναι συχνά μία ανατομία του έρωτα, έτσι 

ώστε κάθε εραστής νά άναγνωρίζη στοιχεία άπο τήν δική του αγάπη στο έργο 

τους. Βλ. Archibald W. ALLEN, «Sunt qui Propertium malint», στο J. P. SULLIVAN, 

Critical Essays on Roman Literature, Elegy and Lyric, London 1962, σ. 145. Ή ποίηση 

γίνεται εμπειρία καί ή εμπειρία μετατρέπεται καί δίνει τροφή σέ ποιητικούς 

κοινούς τόπους. 

144. Ή ελεγειακή σκέψη καί γραφή έχει συχνά, άλλωστε, τήν τάση νά προσφεύγη 

καί νά σέβεται τήν ψευδαίσθηση της μαγείας· βλ. Alison SHARROCK, Seduction 

and Repetition in Ovid's Ars Amatoria 2, Oxford 1994, σ. 51. 

145. Πβ. Alison G. ELLIOTT, «Amores I. 5: the Afternoon of a Poet», Studies in Latin 

Literature and Roman History I (Edited by Carl Deroux), Collection Latomus, Volume 

164, Bruxelles 1979, σ. 349. 



174 ΒΑΪΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 

μέριμνα του παραδοσιακού ελεγειακού εραστή αφοσίωση αποτε
λούσε συμπεριφορά σύμφυτη με τον ποιητικό χαρακτήρα του, 
συνεπή προς τα παθητικά χαρακτηριστικά με τα όποια συνδέεται 
στην λογοτεχνία ή φυσιογνωμία του (και στο πεδίο της ποιητικής 
τέχνης χρησιμοποιήθηκε για την μεγεθυντική προβολή τοϋ προκα
λούμενου από την απιστία της ingrata amica ερωτικού άχθους), στην 
Ars Amatoria ή επιδεικτική έμφαση στην αφοσίωση αποτελεί αυτοσκοπό 
και εγγυάται τήν ασφαλή και σε μόνιμη βάση ερωτική επιτυχία 
-κάτι άγνωστο στις συνθέσεις τού Προπερτίου και τοϋ Τιβούλλου. 

Και ή persona τον ερωτικού αντιζήλου ανασύρεται από τον 
ποιητή της Ars Amatoria όχι ως «άντιελεγειακό» πρότυπο, ως χαρα
κτήρας πού αποτελεί φόβητρο καί απειλή για τό ελεγειακό ερωτικό 
όνειρο, άλλα για νά τονίση τα όντως ανατρεπτικά της persona τον 
ελεγειακού εραστή χαρακτηριστικά πού συγκεντρώνει, αντίθετα, ο 
μαθητευόμενος τού παιγνιώδους ερωτικού διδασκάλου. Ό αντί
ζηλος στην Ars Amatoria δεν είναι κάποιος dives amator ή ένας μόνι
μα απών άπό τό πλευρό τής ερωμένης miles. Ό αποδέκτης των 
επιτήδειων ερωτικών συμβουλών δεν προτρέπεται απλώς νά συγκέ
ντρωση όλο τό βάρος τής προσοχής του στο φαίνεσθαι τής έπιδει-
κνυόμενης φροντίδας του καί όχι στην ουσία της καί τήν αποτελε
σματικότητα της, άλλα, επιπλέον, νά έκμεταλλευθή τήν πιθανή διά
θεση ουσιαστικής τού αντιζήλου προσφοράς προς τήν domina, γιά 
νά τοϋ άναθέση τά δυσάρεστα προς αυτήν καθήκοντα,146 πού θά τον 
καταστήσουν λιγώτερο ελκυστικό στα μάτια της. Ό όβιδιακός 
εραστής τής Ars Amatoria όχι μόνο προφυλάσσεται άπό ενα πάθημα 
όμοιο με αυτό τοϋ εραστή Τιβούλλου στον στ. 15,17,147 άλλα ενθαρ
ρύνεται νά έπωφεληθή ο ίδιος άπό τήν ειλικρινή αφοσίωση στην 
ερωμένη ενός αντιζήλου, νά δρέψη αυτός τώρα καρπούς πού δεν 
τοϋ ανήκουν. 

Αυτή ή χρησιμοθηρική αντιμετώπιση τής δυσχερούς κατάστασης 
πολύ απέχει άπό τήν αίσθηση απόλυτης παράδοσης καί ειλικρινούς 
μέριμνας γιά τήν πάσχουσα αγαπημένη πού αναδεικνυόταν άπό τον 
χειρισμό τοϋ θέματος στο παραδοσιακό πλαίσιο τοϋ ελεγειακού 
είδους. "Ο,τι γιά τον παραδοσιακά πάσχοντα Τίβουλλο ή τον Προ-
πέρτιο εμφανιζόταν ώς χαμηλών τόνων, ειλικρινές καί αυθόρμητα 

146. Βλ. Ον., Ars Am. II 333-336. 

147. omnia persolvi: fruitur nunc alter amore. 
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απορρέον από το ερωτικό συναίσθημα βίωμα, στον Όβίδιο μετα
τρέπεται ή υποβιβάζεται σε φτηνό και κραυγαλέο ερωτικό τέχνασμα. 
Το σύνολο, άλλωστε, της Ars Amatoria βασίζεται στον χειρισμό του 
έρωτα ως παιχνιδιού πού στηρίζεται στην προσποίηση και την 
απάτη περισσότερο παρά στο γνήσιο συναίσθημα. Ό έρωτας 
μεταβάλλεται σε ένα γοητευτικό παιχνίδι ξελογιάσματος και προσω
ρινού μπλεξίματος.14 Την διαφορά τού στίγματος της Ars Amatoria 
σέ σύγκριση με την παραδοσιακή ελεγεία δίνουν ακριβώς οι αυξημέ
νες πιθανότητες, ή ευοίωνη προοπτική ερωτικής επιτυχίας. Ή καθ' 
υπόδειξη συμπεριφορά τού μαθητευόμενου εραστή τής Ars Amatoria 
διασφαλίζει τήν ερωτική του αποδοχή, καθιστά τήν κατάκτηση 
βέβαιη προοπτική, εξασφαλίζει τό ποθητό γι' αυτόν ερωτικό αποτέ
λεσμα απαλλάσσοντας τον άπό τον κίνδυνο τής διάψευσης, τής 
απόρριψης και τά συνακόλουθα ερωτικά πάθη. 

Χωρίς αυτές, όμως, τίς καταστάσεις είναι φανερό πώς οδηγού
μαστε έξω από τό παθογενές και συντηρούμενο από τό πάθος και 
τους ερωτικούς cruciatus ελεγειακό κλίμα' ο έμπειρος περί τά 
ερωτικά praeceptor αποσοβώντας τον κίνδυνο ερωτικής αποτυχίας, 
οδηγώντας τον εραστή σέ μία επιτυχία σέ μόνιμη βάση, παρασύρει 
καί τον ποιητή εκτός τού ελεγειακού είδους. Ό θάνατος τής ελε
γείας στην Ars Amatoria επέρχεται με τήν σέ μόνιμη βάση μετατροπή 
τής ουτοπίας σέ ερωτική πραγματικότητα. Μέ αυτό τό πνεύμα ol 
σχετικές μέ τήν νόσο τής ερωμένης συμβουλές, αποφέροντας τήν 
ερωτική κατάκτηση, συμβάλλουν στην άπέκδυση τού amator άπό τά 
έλεγειακά-παθητικά του γνωρίσματα καί αποτελούν δείκτη γιά τήν 
έξοδο του προς τήν ερωτική επιτυχία καί, επομένως, γιά τήν αποδη
μία καί τού ποιητή άπό τό ελεγειακό είδος. 

Cat. 44 καί 38, Hor., Carni, II 17 καί III 8 

Τό θέμα τής άσθένειας-σωτηρίας δέν είναι ασφαλώς αποκλειστι
κότητα τού ελεγειακού είδους, όπως ήδη παραπάνω έχει σημειωθή. 
"Ηδη άπό τον Κάτουλλο παρατηρείται, μάλιστα, ή αξιοποίηση τών 
μοτίβων, γιά νά ύπηρετηθή μέ τό θεματικό περίβλημα μιας ύποθε-

148. Βλ. John BARSBY, Ovid, G&R, New Surveys in the Classics N o . 12, Oxford 1978, σ. 20. 

149. Ό π ω ς ε ύ σ τ ο χ α π α ρ α τ η ρ ο ύ ν ο ι Ε. J. ΚΕΝΝΕΥ - W. V. CLAUSEN, οπ. π., ο. 560. 
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τικής η πραγματικής νόσου ή μέ έντεχνο τρόπο προβολή ή συμ-
παρουσίαση άλλων θεμάτων. (Υπενθυμίζεται οτι και γιά τις ερω
τικού περιεχομένου συνθέσεις είχε έπισημανθή πώς ή ασθένεια 
λειτουργούσε ως προβολέας, ώς μέσο γιά νά δοθή έμφαση στην 
ερωτική υπόθεση ή μέριμνα). Στο Carni. 44, γιά παράδειγμα, ο 
Κάτουλλος μιλώντας τήν γλώσσα της λογοτεχνικής κριτικής 
αποδίδει τήν ασθένεια του στο σφάλμα του (ή χρήση τοΰ ορού 
peccatum151 είναι χαρακτηριστική) νά ελθη σε επαφή μέ τους ψυ
χρούς λόγους του ρήτορα Σηστίου. Γιά τήν σωτηρία του αποδίδει 

152 

τήν οφειλόμενη ευγνωμοσύνη προς τό εξοχικό του σπίτι, που τον 
ανακούφισε. Τά στοιχεία τοΰ είδους αξιοποιούνται στην υπηρεσία 
του έντονα δηκτικού, σατιρικού και διεισδυτικά ειρωνικού πνεύ
ματος πού διακρίνει εν γένει τον Κάτουλλο και διαπνέει ιδιαίτερα 
τήν συγκεκριμένη σύνθεση.153 

Προεκτάσεις πού αφορούν στην λογοτεχνική κριτική δύναται νά 
προσλάβη το παράπονο τού Κατούλλου στο Carm. 38, οπού δια
μαρτύρεται στον φίλο τού ποιητή Κορνιφίκιο οτι τον έχει εγκατα
λείψει στην αρρώστια του χωρίς νά τού άποστείλη ούτε έναν 
παρηγορητικό λόγο. "Αν ή ποίηση τού Κορνιφικίου δύναται νά ανα
κούφιση τον νοσούντα Κάτουλλο παρέχοντας, παράλληλα, δείγμα 
γιά τήν σημασία πού λαμβάνει ή ποίηση στην ζωή καί τήν καθημε
ρινότητα, στο καθημερινό βίωμα τών νεωτερικών ποιητών,154 ή 
θεραπεία της Δηλίας ή της Κυνθίας χάρη στις δεήσεις τών ολοκλη
ρωτικά αφοσιωμένων σε αυτές Τιβούλλου καί Προπερτίου αποτε
λεί συνέχεια καί προέκταση της ίδιας νοοτροπίας καί αντίληψης. 
"Αν ή αποστολή στον ασθενή Κάτουλλο δειγμάτων τού ποιητικού 
ταλάντου τού Κορνιφικίου θά σήμαινε καί εκδήλωση φιλικής 
στοργής τού τελευταίου, πολύ περισσότερο ώς ερωτική αφοσίωση 
τών εραστών καί ώς ειδολογική εμμονή τών ελεγειακών ποιητών 
δύναται νά έρμηνευθή ή διά τών ελεγειακών στίχων δέηση υπέρ της 
ίασης της ελεγειακής puella. 
150. Βλ. Λ. Μ. ΤΡΟΜΆΡΑΣ, Κάτουλλος, ένας ποιητής για όλες τις εποχές, Θεσ

σαλονίκη 1980, σ. 237. 

151. Βλ. Cat. 44, 17. 

152. Βλ. Cat. 44, 16 

153. Βλ. G. Β. CAMOZZI, e. Valeri Catulli Carmina Selecta, Palermo - Roma 1926, o. 48. 

154. Βλ. ΤΡΟΜΆΡΑΣ, Ο. π., σ. 233. Ό CAMOZZI, Ο. π., σ. 44, αναφέρει τήν πιθανότητα ασθε

νής να είναι ó Ιδιος ó Κάτουλλος ή ó αδελφός του, άλλα πιστεύει οτι ή πραγ

ματική νόσος τοΰ ποιητή είναι ο πόνος από τό οριστικό discidium μέ τήν Λεσβία. 
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Πολλά από τα χαρακτηριστικά του θέματος περιλαμβάνονται και 
στην "Ωδή II 17 του Όρατίου: 1 5 5 ή παραδοχή πώς ή διάσωση του 
άσθενοϋς οφείλεται στην επέμβαση θεοτήτων (τοϋ Iuppiter ή του 
Faunus), ή υποχρέωση να προσφερθούν ευχαριστήρια ανταλλάγμα
τα από τον λυτρωμένο15 κ. ά. Ή χρήση των στοιχείων αυτών για 
τήν λογοτεχνική κατασκευή ουσιαστικά ενός άψευστου τεκμηρίου 
μιας άχρι θανάτου φιλίας επιβεβαιώνει τήν συχνή αξιοποίηση τοϋ 
θέματος ώς υποβοηθητικού της εμφάνισης άλλων μοτίβων και της 
παρουσίασης άλλων ιδεών από τους ποιητές πού το μεταχει
ρίζονται. 

Συμπερασματικά 

Αυτό πού επιχειρείται νά φανή από τήν παρούσα μελέτη είναι ή 
ιδιαίτερη λειτουργία πού ενδεχομένως αποκτά ή προσλαμβάνει μέσα 
στο πλαίσιο τοϋ ελεγειακού είδους το δημοφιλές στην ερωτική 
ποίηση θέμα της ασθένειας ενός αγαπημένου προσώπου και συγκε
κριμένα τού εραστή ή της ερωμένης. Αυτό πού γεννάται ώς αρχική, 
άλλα παραμένει και στην συνέχεια ώς στέρεη εντύπωση είναι πώς 
ανεξάρτητα άπό τήν αλήθεια της ασθένειας ώς πραγματικού 
γεγονότος ή οχι -ερώτημα, άλλωστε πού κείται εκτός των διαφερό
ντων της λογοτεχνίας και της τέχνης εν γένει- το μοτίβο στις 
διάφορες παραλλαγές του εξυπηρετεί τους υπόλοιπους ποιητικούς 
στόχους πού είναι ορατοί στο συγκεκριμένο ποιητικό πεδίο, καθώς 
εντάσσεται αρμονικά στην ποιητική τεχνική των εν λόγω ποιητών 
συντελεί στην διαμόρφωση, τήν οικοδόμηση και στην συνέχεια στην 
υπαινικτική ή σαφή υπόμνηση ενός αναγνωρίσιμου ελεγειακού 
ύφους, πού ώς κύριο γνώρισμα του έχει τήν παθητικότητα και μία 
υποβλητική αίσθηση μελαγχολίας. 

Αυτή ή πρωτογενής λειτουργία τοϋ μοτίβου παρατηρείται αρχικά 
στον Τίβουλλο, πού αξιοποιεί τήν καταλληλότητα τοϋ θέματος, γιά 
νά ύφάνη με τρόπο πειστικό τήν κυρίαρχη στά ποιήματα του ατμό
σφαιρα ερωτικής παθογένειας και παθητικότητας, συναφή με τήν 
επαναλαμβανόμενη στους στίχους του απαξίωση τοϋ «παρόντος 

155. Πβ. και Hor., Cairn. Ill 8. 

156. Βλ. ΓΡΟΛΛΙΟΥ, δ.π π., σ α 201-202. 

157. Βλ. ΓΡΟΛΛΙΟΥ, δπ. π., σ. 201. 
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αιώνος» και της σιδηράς εποχής του Διός· παράλληλα, ó Τίβουλλος 
ανάγει την χρήση του σε πρόσφορη λογοτεχνική αφορμή, για να 
μεταπήδηση στην περιγραφή ενός ονειρικού έρωτικοϋ μέλλοντος 
εναρμονισμένου επιπλέον με τις επιταγές και τους ορούς ενός 
αρχέγονου κυρίαρχου Amor. Tò θέμα αυτό, επιπρόσθετα, όπως τονί
σθηκε, αξιοποιήθηκε κατάλληλα, για να άποσαφηνισθή πώς ο 
ποιητής είναι αποφασισμένος ή καταδικασμένος να παραμείνη 
δέσμιος της ελεγειακής γραφής, όπως ô amator αδυνατεί (και είναι 
αμφίβολο και αν τό έπιθυμή) να πάψη νά είναι δεσμώτης τοϋ έρωτα 
της πρωταγωνίστριας των ελεγειών puella. 

Ώ ς ειδολογική σφραγίδα τής ελεγειακής ατμόσφαιρας τοϋ ποιή
ματος και τής ελεγειακής ταυτότητας τής persona τοϋ εραστή 
αναγνωρίζεται τό μοτίβο τής ασθένειας και γιά τήν έλ. III 10 (=IV 
4) τοϋ Corpus Tibullianum. Ol αναγωγές στις συνθέσεις τοϋ Τιβούλ-
λου είναι εμφανείς και οι παρατηρούμενες σχετικές μέ τήν ποιητική 
τέχνη στοχεύσεις ανοίγουν τήν αυλαία γιά έναν συνήθη στις ελεγει
ακές συνθέσεις προβληματισμό ώς προς τα λογοτεχνικά είδη και τά 
οριά τους. 

Αυτή ή γόνιμη και κάποτε επίμονη περί τήν ποιητική τέχνη και 
τήν αξία τοϋ ελεγειακού είδους διαλεκτική (πού φθάνει νά προσ-
λαμβάνη κάποτε τά χαρακτηριστικά εμμονής) αποτελεί κύριο γνώ
ρισμα τών στίχων τοϋ Προπερτίου. Τό θέμα τής ασθένειας 
αξιοποιείται σε αυτό τό πνεύμα οχι μόνο πιά, όπως συμβαίνει στον 
Τίβουλλο, ώς σημείο τής συνήθους ερωτικής παθογένειας τών 
ελεγειακών συνθέσεων, άλλα καί (στερούμενο πολλής άπό τήν 
αληθοφάνεια πού διαθέτει στον ποιητικό χειρισμό τοϋ Τιβούλλου) 
ώς μέσο γιά τήν εμφαντική προβολή τής αποθέωσης τής ελεγειακής 
puella ταυτόχρονα μέ τήν αποθέωση (χάρη στην διαχρονική του 
επιβίωση) τοϋ ποιητή-ύμνητή της. Τό θέμα τής ασθένειας δεν αποτε
λεί γιά τον Προπέρτιο τήν αφορμή γιά τήν λογοτεχνική κατασκευή 
ενός ειδυλλιακού παραδείσου εραστών, άλλα κυρίως τήν πρόφαση 
γιά νά καταγράψη -χωρίς νά περιπέση σέ αλαζονεία- τον ευαγγε
λισμό ενός πραγματικού παραδείσου αποθέωσης γιά τον ελεγειακό 
ποιητή, πού θά πρόκυψη ώς καρπός τής καθολικής αναγνώρισης τής 
ποιητικής του αξίας. Στον τομέα αυτό ο Προπέρτιος δικαιούται και 
επιλέγει νά είναι πιο αισιόδοξος άπό οσο εμφανίζεται ο Τίβουλλος 
σχετικά μέ τά ερωτικά. "Αν ô τελευταίος μέ τήν στάση του στην 
ασθένεια τής ερωμένης υπηρέτη τους θεμιτούς άλλα ιδιοτελείς 
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σκοπούς του, αν επιδιώκη την δικαίωση του ώς εραστή και την από 
κοινού μέ την ερωμένη ένταξη του σε έναν ονειρικό κόσμο, άλλα 
διαψεύδεται πικρά, ο Προπέρτιος στην διαμέσου της ασθένειας δια
τυπωμένη πρόθεση του και προσδοκία του για αποθέωση της ερωμέ
νης συνάπτει καί συναρμόζει αριστοτεχνικά τις δικές του ιδιοτελείς 
(αλλά ευγενείς) φιλοδοξίες νά γνωρίση την καταξίωση στην ποιη
τική σφαίρα. Και στο πεδίο αυτό ο Οΰμβρος ποιητής δεν επιτρέπει 
καμμία αμφιβολία για τήν αισιοδοξία του. 

Μέ αυτό τό πνεύμα και ή χρήση του συμπληρωματικού μοτί
βου τού in una parce duobus (πού άπαντα καί στον ποιητή τού 
Corpus Tibullianum) στον Προπέρτιο δύναται νά προσλάβη μία 
πρόσθετη διάσταση. Ό θεός δέν καλείται μόνο νά σώση τον 
εραστή διατηρώντας στην ζωή τήν ερωμένη· ó ποιητής, επιπλέον, 
ζητεί καί παρακαλεί τήν διπλή διάσωση καί του Ιδιου: μέ τήν 
διάσωση της ερωμένης διατηρείται καί τού Προπερτίου ή διπλή 
ιδιότητα τού εραστή καί τού ύμνητή της μιας καί μόνης puella 
ελεγειακού ποιητή. 

Ή σημασία πού έχει προσλάβει τό θέμα άπό τήν χρήση του στά 
όρια της λεγόμενης παραδοσιακής ελεγείας ώς σημείου ειδολογικής 
αναγνώρισης της καί μέσου σύνθεσης της γνώριμης ελεγειακής ατμό
σφαιρας επιβεβαιώνεται άπό τήν αξιοποίηση πού τού επιφυλάσσει ο 
τελευταίος ελεγειακός. Δέν είναι μόνο ή πάγια διάθεση παρωδίας πού 
χαρακτηρίζει τον Όβίδιο, τό αίτιο πού τον ώθεΐ στην περίληψη της 
ασθένειας τής ερωμένης στο θεματολόγιο του. Οί zk.Arn. Π 13 καί 14 
(πού κινούνται στο θέμα της ασθένειας τής Κόριννας) είναι χαρα
κτηριστικά δείγματα μιας κραυγαλέας καί σκόπιμα εμφανούς μίμη
σης τού προπερτιανού προτύπου εμπλουτισμένης μέ ολα εκείνα τά 
διακριτικά πού συνιστούν σημεία διαφοροποίησης τού νεώτερου 
ελεγειακού καί συνθέτουν τήν καλλιτεχνική του ταυτότητα ώς δη
μιουργού. Αυτό πού σκόπιμα οί πρώτοι ελεγειακοί αφήνουν νά περι
βάλλεται μέ τήν αρμόζουσα σε θέματα άπτόμενα μιας μορφής πού 
υπερβαίνει τά ανθρώπινα μέτρα άχλύ μυστηρίου, ο Όβίδιος δέν 
διστάζει νά τό αποκάλυψη μέ απόλυτη διαφάνεια οδηγώντας οχι πια 
στην αποθέωση καί τήν μυθοποίηση τής persona τής domina, άλλα 
μοιραία στην απομυθοποίηση καί τον «εξανθρωπισμό» της. Ή 
ανάμνηση τής παραδοσιακής ελεγείας πραγματοποιείται στους 
Amores μέ τήν ώμολογημένη καί επιδεικτική αναίρεση ενός θεμε
λιώδους στοιχείου τού πνεύματος πού παγίως τήν διέπει. 
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Όσο για την τύχη τοϋ μοτίβου στο έργο πού κυρίως σημα
τοδοτεί την αμετάκλητη απόφαση τοϋ Όβιδίου για την αποδημία 
του από το ελεγειακό πνεύμα και είδος, αύτη σχετίζεται με τις 
παρατηρούμενες διαφανείς στο έργο αυτό στοχεύσεις τού συγκε
κριμένου δημιουργού. Ό , τ ι στον Τίβουλλο και τον Προπέρτιο 
συντελοϋσε στην διαμόρφωση ενός κλίματος παθητικότητας και 
μελαγχολικής μοναξιάς -αναγκαίου σκηνικού για την εκδήλωση και 
την ποιητική απεικόνιση τοϋ ελεγειακού έρωτα- και στους Amores 
εμφανιζόταν ως εξωτερικό στοιχείο πού επιδεικτικά καΐ επιδερμικά 
συνέθετε ενα τέτοιο κλίμα, στην Ars Amatoria φέρεται ως μέσο για 
τήν βέβαιη επίτευξη μιας παιγνιώδους ερωτικής ευφορίας πού πολύ 
απέχει άπό τήν υποβλητική, παθητική και άκαρπη αναμονή τοϋ 
τέλειου αμοιβαίου amor εκ μέρους των παραδοσιακών ελεγειακών 
εραστών. "Αν στην πρώιμη ελεγεία αρχικά ή στάση τοϋ amatomaxà 
τήν ασθένεια αποτελούσε τήν αφορμή γιά τήν έκδίπλωση ενός ανεκ
πλήρωτου ερωτικού ονείρου, με τον Όβίδιο καταλήγει σε φτηνό 
ερωτικό τέχνασμα νά προβάλλεται ως εχέγγυο γιά τήν ερωτική 
κατάκτηση, τήν χωρίς όρια ερωτική απόλαυση και τήν χωρίς φραγ
μούς ερωτική εξαπάτηση. Άπό αφορμή γιά τήν εκδήλωση ενός 
πνεύματος ερωτικής ηττοπάθειας και ένδειας καταλήγει στην Ars 
Amatoria νά άποτελή όπλο στο κλίμα μιας διατυμπανιζόμενης 
ερωτικής απληστίας. 

Είτε υπηρετώντας τήν σύνθεση και τήν οικοδόμηση τοϋ αναγνω
ρίσιμου (καΐ αναγνωρισμένου ώς ειδολογικού χαρακτηριστικού) 
παθητικού κλίματος άπό τους πρώτους εκπροσώπους τοϋ είδους, 
είτε οδηγώντας στην κατάλυση αυτού τοϋ πνεύματος και στην έξοδο 
άπό τό συγκεκριμένο είδος, τό θέμα της ασθένειας τοϋ αγαπημένου 
προσώπου είναι αισθητά παρόν στο ελεγειακό corpus. "Αλλοτε σφυ
ρηλατώντας και υπενθυμίζοντας και άλλοτε άποδομώντας και 
παρωδώντας τήν εικόνα τοϋ εραστή ώς servus amorìs τό θέμα 
αξιοποιείται καταλλήλως και συμφώνως προς τά ιδιαίτερα 
διαφοροποιητικά γιά κάθε ποιητή χαρακτηριστικά, προκειμένου νά 
ικανοποιηθή ο απαράγραπτος και αναπαλλοτρίωτος γιά τον καθέ
να τους στόχος νά καταστούν αδιαμφισβήτητοι και επιτυχημένοι 
θεράποντες, servi τοϋ είδους στο όποιο έχουν κληθή νά δημιουρ
γήσουν και νά μετουσιώσουν σε τέχνη τον ποιητικό τους οίστρο. 
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CUM TRISTI MORBO DEFESSA IACERES (TIB I 5, 9): LA 
"MALADIE" 

DE L' AMANTE DANS L' ELEGIE AUGUSTéENNE 

R e s u m é 

Le thème de la maladie de la puella excite les poètes élégiaques de 
Yaetas augustea qui composent leurs poèmes sous l'influence continuelle 
des modèles grecs. Tibulle dans I 5 utilise le thème d'une maladie (vraie 
ou imaginaire) à fin de se designer comme un amant dévoué à la puella, 
prompt à souffrir tout pour elle, comme le genre poétique de l'élégie 
augustéenne exige. D'ailleurs, grâce au thème de la maladie l'arnica prend 
le rôle d'une domina dura apte de produire et de maintenir la passion de 
l'amant. Dans la poésie de Properce Cynthie grâce aux prières du poeta-
amator se guérit, mais ne laisse pas le vitae modus que Properce considère 
comme responsable pour son malheur. Properce unit le thème de la 
maladie à celui de in una parce duobus de manière que le nouveau 
ensemble littéraire s'inscrit comme une synthèse élégiaque originale en 
deux sens: d'une part le thème de in una parce duobus est indicatif de 
l'attachement du poeta-amator à idi puella; de l'autre le thème rappelle au 
lecteur qu'un poème élégiaque se forme des distiques composés par un 
examètre qui est suivi par un pentamètre. Le poète élégiaque donc peut 
survivre seulement dans le cas de la salvatio dominae, comme le poème 
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élégiaque existe autant que l'hexamètre est suivi par le pentamètre, 
puisque les deux vers forment une unité inséparable et indissoluble. Dans 
la poésie d'Ovide le thème prend un caractère de parodie; de cette façon 
la maladie montre que Yamator de la poésie ovidienne n'est pas un faible 
victime d'amour, comme la persona des vers de Tibulle ou de Properce, 
mais un personnage qui connaît un succès stable et la voluptas au champs 
de l'amour. Cet article examine alors comment la maladie de la puella se 
transforme en thème de la poésie élégiaque indicatif de la nature passive 
des personnages et encore comment dans la poésie d'Ovide la maladie 
devient un thème convenable à la tendance de parodie qui est le signe du 
dernier élégiaque romain. 


