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"Οτι ή λατινική φιλολογία επηρέασε τον έθνικον ημών ποιητήν Διονύσιον Σο-
λωμόν είναι είς παντας γνωστόν. Τήν λατινικήν φιλολογίαν καΐ νλωσσαν ô ποιη
τής έξέμαθεν είς το Λύκειον της Cremona της 'Ιταλίας κατ' αρχάς, Επειτα δέ, νεαρός 
φοιτητής, εις τήν Pavia, δπου καί συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του. "Αλλως τε χωρίς τήν 
γνώσιν της λατινικής δέν θα ήδύνατο να άκολουθήση νομικάς σπουδάς ('). 

Είς τήν πνευματικήν δμως έξέλιξιν καί μόρφωσιν του ποιητοΟ συνέβαλε τά μέ
γιστα καί ή ελληνική φιλολογική κληρονομιά καί μάλιστα ό "Ομηρος. Προς τά 'Ομη
ρικά αριστουργήματα θα στρέψη τήν προσοχήν του ενωρίς, αλλά ή γνώσίς του της αρ
χαίας ελληνικής δέν θα είναι τόση, ώστε να δυνηθή να έπικοινωνήση ευχερώς μέ τά 
αριστουργήματα της κλασσικής ημών φιλολογίας (*). Ή απλή πεζή μετάφρασις της 
'Ομηρικής ποιήσεως, ή όποια έγένετο ύπό του Cesarotti - μάλιστα ή δευτέρα αυτής Ιίκ-
•δοσις (8) - καί ή έμμετρος του Vincenzo Monti, του κορυφαίου Ίταλου ποιητοΟ, θα γί
νουν τά προσφιλή αναγνώσματα του Σολωμού. Ή λάμψις τών 'Ομηρικών έπων, ως 
επίσης καί ή έπίδρασις αυτών έττί τον Βεργίλιον αν μή τι άλλο είς τον Έθνικον ημών 
ποιητήν μαρτυρούν, δτι εις αυτά μόνον αναφαίνεται ή αθάνατος ποίησις. "Οπως δήποτε 
ό Σολωμός θα πλησίαση τον Βεργίλιον τόσον, δσον καί εκείνος τον "Ομηρον, ώστε ή 
παρουσιαζόμενη μίμησις είς τους στίχους του ενίοτε δυσκόλως να άναννωρίζηται. 

"Ομως τό κριτικόν δαιμόνιον του ποιητοΟ θά φέρη αυτόν πλησιέστερον προς τήν 
άλήθειαν καί έν τή συγκρίσει τών 'Ομηρικών έπων προς τήν Αίνειάδα. Του Βεργιλίου 
τό έργον θά ε'χη συστηματικώτερον σπουδάσει άπό τον "Ομηρον, αποφαίνεται ό σεβα
στός μοι καθηγητής κ. Ν. Τωμαδάκης (4). 

Ό 'Ιάκωβος Πολυλάς, ό όποιος έγνώρισε καλώς έκ της μακράς συναναστροφής 
του τον ράχηγόν της Επτανησιακής σχολής, αναφέρει περί τής λατινομαθείας τούτου : 
«Αίσθάνετο ζωηρότατα τήν αμίμητη αρμονία του Βεργιλίου, ώστε ώμολογουσε, δτι άπό 
<αύτόν καθώς καί άπό τον Δάντην καί άπό τον Πετράρχην ωφελήθηκε είς τήν τελειότητα 

1) Ν. Τωμαδάκη : Ό Σολωμός καί οί αρχαίοι, σ. 75. 
2) Ν. Τωμαδάκη : Σολωμού ελληνομάθεια. Φιλολογικοί, σ. III—ΧΧΧΙΙΙ. 
3) Iliade d' Omero volgarizzata letteralmente in prosa e recata poeticamente in 

verso sciolto italiano dall' ab Melchior Cesarotti. Edizione II coll'agglunta del testo 
greco. Padova 1798. 

4) Σολωμός καί 'Αρχαίοι, σ. 75. 
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του στίχου του» (ι). Ή αγάπη του Σολωμού προς τον Έθνικόν της Καλαβρίας ποιητή ν 
Βεργίλιον θα γίνη άντικείμενον βαθυτέρας ερμηνείας και εξετάσεως. Ό Σολωμός θά 
αποστήθιση στίχους του Βεργιλίου και θά κατάπληξη τον διδάσκαλόν του Άββαν Σάν-
τον Ρώσσην. Ό Βεργίλιος θα προσκαλέση τον ποιητήν είς το έπικόν συμπόσιον της 
ΑΙνειάδος του καΐ θα του όμιλήση δια της μυστηριώδους τραγικής φωνής. Ή αρμονία; 
των στίχων τής Αίνειάδος θά προκαλέση τον θαυμασμόν του Σολωμού. 

Ή Αίνειάς υπήρξε το κατ' εξοχήν περισπούδαστον Εργον του Βεργιλίου, προς τό 
όποιον εστράφη ή προσοχή του Εθνικού ημών ποιητου. "Οθεν αναμφισβητήτως ό μέγας 
τής Εσπερίας ποιητής έπέδρασεν έπί τον Σολωμόν. Το πλήθος τών εΙκόνων, τάς οποίας 
ό ποιητής χρησιμοποιεί, ευρίσκονται ούτως ή άλλως είς τα βιβλία τής ΑΙνειάδος τού* 
Πλάτωνος τών ποιητών, ώς δικαίως απεκάλεσε τον Βεργίλιον ό αυτοκράτωρ 'Αλέξαν
δρος Σεβήρος. 'Ιδέας, αναμνήσεις παρέλαβεν έκ τής Αίνειάδος ό Σολωμός. Έγένετο 
όμως άφομοιωτής τούτων καΐ δέν τάς έμιμήθη δουλικώς. Ή μεγάλη ποιητική φαντασία 
αυτού έμειουσίωνε τα ποιητικά χωρία του Βεργιλίου καί ένεφάνιζε γενικώτερον καλ-
λιεργημένην τήν ποιητικήν τέχνην δια τής καλής πίστεως είς τάς φδάς του, ώστε a t 
στροφαί να είναι άντάξιαι προς τό πράγματευόμενον θέμα. Ούτως οί μεγαλοπρεπείς 
καί πλήρεις νοημάτων στίχοι του Βεργιλίου θά εϋρουν άντάξιον τον Σολωμόν. Καί έάν 
είναι βέβαιον, κατά τήν παράδοσιν, δτι ό Σολωμός ευρίσκει άτελείας είς τα ποιήματα 
του, είναι έξ ίσου βέβαιον, δτι και ό Βεργίλιος, επειδή δέν ήδυνήθη να έπεξεργασθη 
δσον ήθελε τό έπος τής Αίνειάδος, χάριν τοΟ οποίου έταξίδευσεν είς 'Αθήνας, έζήτησεν, 
δταν άσθενήσας ήσθάνθη τό πρόωρον τέλος του βίου αυτού, τό χειρόγραφον να το 
καύση κατά τινας, κατ' άλλους δέ παρήγγειλεν είς τους φίλους να τό καυσουν ή τουλά
χιστον να μή προβούν είς τήν εκδοσιν αύτου. Ή μοίρα δέν επέτρεψε τοιούτον τι καί τό· 
μέγα έπος έσώθη. 

*** 
Κατωτέρω παραθέτομεν στίχους τινάς του Βεργιλίου, είς τους οποίους θά άναζη-

τήσωμεν συσχετισμόν προς τα ποιήματα του Σολωμού. Κρίνων τις a priori τα πράγματα 
θά ήδύνατο να έκφραση τήν γνώμην δτι θά καθίστατο αδύνατον να ευρεθούν στίχοι μαρ· 
τυροοντες συσχέτισιν. "Ομως λεκτικά στοιχεία, νοήματα, υπαινιγμοί, εΙκόνες αποκαλύ
πτουν τήν οπαρξιν συσχετισμού. 

1. 'Ιδού τραγικού μεγαλείου είκών έκ τής καθόδου τής ευσεβούς Αίνείου είς τον 
Ταρτάριον 'Αχέροντα. Ή φρίκη, ό τριγμός καί τα πλήγματα του σιδήρου άπηχουνται 
είς τους στίχους : 

Hinc exaudiri gemitus et saeva sonare 
verbera tum stridor ferri tractaeque catenae ('). 

Ή ρητορική πολυτέλεια τών t καί r μας αποσπούν τού γηίνου κόσμου, τον όποιον 
ό Βεργίλιος θέλει ήσυχον, δπως καί ό Σολωμός «αγγελικά πλασμένον». Αυτόν δμως 
τον κόσμον θά ταράξουν αί δρδαί τού 'Ισλάμ είς τον "Υμνον είς τήν Έλευθερίαν : 

Κι' άποκρίνοντο άπό πάνω 
κλάψες, άλυσες, φωνές, (8) 

ένώ κατά τον ποιητήν τής Αίνειάδος ό στόνος καί αί σκληραί μαστιγώσεις ανήκουν 
είς τον "Αδην. 

2. Ό δόλιος Σίνων διηγούμενος τα τής φυγής τών Δαναών ενώπιον τής Τρωικής 
όμηγύρεως, δια να γίνη περισσότερον πιστευτός, 

sustulit exutas vinclis ad sidéra palmas(4) 
καί ώμίλησε. 

1) Δ. Σολωμού : Εδρισκόμενα, αζ. λε • λς'. 
2) Verg. Aen., Vi 557—55«. 
3) "Γμνος, στρ. 7. 
4) Aen., II 153. Ενταύθα αντιτίθεται ή έκ του Όμηρου έπίδρασις έπί τον Βεργίλιον καί 

μίμησις αύτοο : Χ 33—34 ωμωξεν δ' δ γέρων, κεφαλήν δ' δ γε κδψατο χερσίν 
ύψόσ' άνασχόμενος, μέγα δ' οίμώξας . . . 
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Ό Σολωμός παριστά" τάς νήσους του 'Ιονίου να υψώνουν τάς χείρας προς τ ά 
άστρα καΐ να κραυγάζουν (') : 

Έφωνάξανε ως τ ' αστέρια 
του Ιονίου τα νησιά, 
καί έσηκώσανε τα χέρια 
yià va δείξουνε χαρά. 

3. Είς την 45ην στροφήν του "Υμνου είς τήν Έλευθερίαν άναγινώσκομεν : 
"Α ! τί νύκτα ήταν εκείνη 
πού τήν τρέμει ό λογισμός; 
"Αλλος ϋπνος δέν έγίνη 
πάρεξ θάνατος πικρός. 

Ή Ισχυρά ^κφρασις του "Α ! επαναφέρει τον άναγνώστην αναδρομικώς είς τ α 
παρελθόν της αβεβαιότητος, της πικρίας, του θανάτου. Είς αυτούς υπόκεινται olστίχοι: 

Quis cladem illius noctis quìs funere fando 
explicet aut possit lacrimis aequare labores(a). 

4. ΕΙς τους ακολούθους στίχους θά γίνη έποπτικώς περισσότερον φανερά ή ürtap» 
ξις αντιστοιχίας εΙκόνων καί λεκτικών υπαινιγμών. 

Ecce autem primi sub limina solis et ortus 
sub pedibus mugire solum et iuga caepta moveri 
silvarum visaeque canes ululare per umbram 
adventante dea (s) δηλ. potentem Hecatem, τήν οποίαν voce vocat Aeneas. 

Kai είς τον "Ύμνον, στρ. 47 : 
Kai oi βροντές και το σκοτάδι 
δπου άντίσκοφτε ή φωτιά 
έπαράσταιναν τον "Αδη 
πού άκαρτέρειε τα σκυλιά 

Ή αντιστοιχία τών τύπων αμφοτέρων τών ποιητών αποτελεί χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα εκφράσεως συναφών εννοιών. "Η γλώσσα τών Ελλήνων παρέχει παντοίους 
τύπους εκφράσεως, τους οποίους ό ποιητής άριστα χρησιμοποιεί. 

5. Έξαίρετον δια ζωγράφον πρότυπον θά άπετέλουν oi στίχοι : 
Continuo, auditae voces vagitus et ingens 
infantumque animae fientes in limine primo 
quos dulcis vitae exsortis ab ubere raptos (4) 

είς τους οποίους εκφράζεται ή βιαιότης, ζωγραφίζεται ή άσπλαγχνος άφαίρεσις τών 
νηπίων έκ τών κόλπων τών μητέρων. Ό ήχος του vagitus δηλοΐ τήν ποιητικήν τέχνην 
του Βεργιλίου πλησίον του voces. Ή εκλογή τών δύο λέξεων ύποβοηθεΐ τον άναγνώ
στην να θαυμάση τον ποιητήν. To animae ενταύθα μορφαί, άϋλοι, ψυχαί θά γίνουν 
ίσκιοι εις τον ποιητήν της Ελευθερίας: 

Τ* άκαρτέρειε' έφαίνοντο ίσκοι 
αναρίθμητοι γυμνοί 
κόρες, γέροντες, νεανίσκοι 
βρέφη ακόμη είς το βυζί (*). 

1) Τμνος, στρ. 20' πρβλ. καί τα Όμηρικόν Ν 837 
ήχή δ' αμφοτέρων ϊκετ' α19·έρα καί Διός αύγάς. 

S) Aen., II 361. 
3) Aen., VI 25*. 
4) Aen., VI 426. 
5) "Γμνος, 48. 
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6. Ol στίχοι VI 832—33, κατά τους οποίους δ πατήρ Άγχίσης—ευρισκόμενος είς 
τον "Αδην—διηγείται είς τον ΑΙνείαν το μέλλον της Ιταλίας : 

ne pueri ne tanta animis adsuescite bella 
neu patriae validas in viscera vertite viris 

υπενθυμίζουν τους στίχους της 66ης στροφής τοΟ "Υμνου : 

Κανείς οχι είς τή σφαγή' 
Πάνε πάντα Εμπρός. "Ω ! φθάνει, 
Φθάνει" έως πότε οί σκοτωμοί ; 

7. Συσχετισμούς επίσης άνευρίσκομεν καΐ είς τήν μεγαλόπνευστον «Ώδήν είς 
Λόρδον Μπάϋρον». ΟΙ στίχοι της 39ης στροφής : 

θυμον τρόμον δλον γεμόπον 
που νικάει τήν ταραχή 
των βροντόκραυγων αρμάτων, 
και πετιέται όλου μέ ορμή, 

υπενθυμίζουν τους κάτωθι : 0) 
clarescunt sonitus armorumque ingruit horror 

οπού εμφαίνεται παρήχησις του r(e), ως καί πλήρης λεκτική έξομοίωσις αρμάτων καί 
τρόμου: «armorumque horror». 

8. 'Από τήν 72αν στροφήν τής Ιδίας ωδής σημειοΟμεν : 
Καί κρατώντας κάτι φίδια 
πού εΤχε βγάλει άπ' τήν καρδιά 
καί, χτυπώντας τα 'πιτήδεια 
είς τους "Ελληνας περνό;* 

οπού άναπλάττονται οί στίχοι : 
Continuo sontis ultrix accincta flagello 
Tisiphone quatit insultans, torvosque sinistra 
intentane anguis vocat agmina saeva sororum ('). 

9. Tò 4ov απόσπασμα από τον «Πορφυρά» : 
χάσμα του βράχου μαύρο 

αντιστοιχεί προς τό . 
spelunca alta fuit vastoque innanis hiatu (e). 

10. Τό 3ov απόσπασμα του «Carmen Seculare» αγνώστου ποιήματος άποσπάσμ. 
Ill 2—4 (Εύρισκ. σ. 294) 

Βρύσες απλώνει τα κλαδιά τό δέντρο 'ς τον αέρα 
μήν καρτερής έδώ πουλί, καί μή προσμένης χλόη, 
γιατί τα φύλλ* αν είν' πολλά, σέ κάθε φύλλο πνεύμα 

ενθυμίζει τήν περιγραφήν του δένδρου, τό όποιον 'έχοον έδραν οί ονειροι (4). 
In medio ramos annosaque bracchia pandit 
ulmus opaca ingens quam sedem somnia volgo 
vana tenere ferunt sub omnibus haerent (*). 

1) Aen., II 301 i t i καί II 298 (squ)—Έθ-ν. "Γμνος, 70 κέ. 
2) Aen., VI 570 (squ). 
3) Aen., VI 237. 
4) Ν. Τωμαδάκη : Ό Σολωμός καί οί 'Αρχαίοι, σ. 91. "Ενθ·α γίνεται μνεία ενυπνίου του 

Ναβουχοδονόσορος. Δανιήλ δ' 7—14. "Αλλως τε το Ιργον τοΰ ΣολωμοΒ Ιχει βαθυτοίτην συγγέ-
•νειαν προς τον Χριστιανισμόν. Πρβλ. Α, Πολίτη : "Η θρησκευτικότης του Σολωμού εν περ. Ν. 
"Εστία, Χριστούγεννα 1942, σ. 50—55. "Ετι καί Γ. Ζώραν, Νεοελληνική Φιλολογία (Προεπανα
στατικοί χρόνοι) Σημ 1953, σ. 37 κέ. 

5) Aen., VI 282-284. 


