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Πρόλογος

ΣΤΟΝ TOMO ATTO δημοσιεύονται είκοσι τρεις ανακοινώσεις που παρου
σιάστηκαν στο έβδομο διεθνές συνέδριο για την Οδύσσεια, το οποίο έγινε 
από τις 3 ως τις 8 Σεπτεμβρίου 1993 —στην Ιθάκη, όπως πάντα. Πλού
σιος καρπός, πλουσιότερος από κάθε άλλη φορά, οι ανακοινώσεις αυτές με 
την ποικιλία των θεμάτων και την πρωτοτυπία στην οπτική έρχονται να 
συνεισφέρουν στην προσπάθεια που εδώ και δεκαεπτά χρόνια έχει αρχίσει 
το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών στην Ιθάκη: να υπηρετήσει με τρόπο 
αυστηρά επιστημονικό τις ομηρικές και ειδικότερα τις οδυσσειακές σπου
δές. Προσπάθεια που επιμένει, μέσα σε ένα αντίξοο γενικό κλίμα, να διορ- 
γανώνει κάθε τρία χρόνια τις διεθνείς συναντήσεις και να γνωστοποιεί στους 
επιστήμονες και στο ευρύτερο κοινό τους καρπούς αυτών των συνεδρίων 
εκδίδοντας τα πρακτικά τους· επιμένει να διοργανώνει κάθε χρόνο, σε συ
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, σεμινάρια για τη μετεκπαίδευση κα
θηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν τα ομηρικά έπη στα ελ
ληνικά σχολεία- επιμένει να ενισχύει ηθικά και οικονομικά τις αρχαιολο
γικές ανασκαφές στο νησί.

Το έβδομο συνέδριο δεν είχε καθορισμένο θέμα. Οι ομιλητές μπορού
σαν να φέρουν στο βήμα της Ιθάκης τα πορίσματα των πρόσφατων ερευ
νών τους. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Δέκα αλλοδαποί ομιλητές, από 
την Αγγλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρ
λανδία και την Ισπανία" και δεκατρείς Έλληνες, από τα Πανεπιστήμια 
των Αθηνών, του Αιγαίου, της Θεσσαλονίκης και των Ιο^αννίνων οι πε
ρισσότεροι, καταξιωμένοι από τις έρευνές τους ομηρολόγοι. Υπήρχαν όμως 
και νεότεροι ερευνητές, που έφεραν στη συνάντηση τη φρεσκάδα των δι
κών τους αναζητήσεων, την ελπίδα της συνέχειας και της ανανέωσης.

Έτσι, το φάσμα των θεμάτων που παρουσιάστηκαν ήταν ευρύ και το 
δίλημμα για την επιλογή του τίτλου που θα στέγαζε τόσες ποικίλου περιε
χομένου ανακοινώσεις μεγάλο. Τη λύση έδωσαν οι δύο λέξεις που έχουν 
σωθεί πάνω σε ένα θραύσμα πήλινης μάσκας του 2ου αιώνα π.Χ. που βρέ
θηκε στην Ιθάκη: ΕΤΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ, προσφορά στον Οδυσσέα- στον 0- 
δυσσέα του 2ου αιώνα π.Χ., στον Οδυσσέα του 20ού αιώνα μ.Χ.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Ζ' συνέδριο υπήρξε το πρώτο που έγινε μετά την απώλεια του εμ- 
ψυχωτή αυτών των συναντήσεων, του Ιωάννη Θ. Κακριδή. Φυσικό ήταν 
να το αφιερώσουμε στη μνήμη του και να το πλαισιώσουμε με κάτι δικό 
του. Οργανώθηκε λοιπόν τις μέρες του συνεδρίου μια έκθεση με τα έργα 
του Κακριδή —πρώτες εκδόσεις των βιβλίων του και αντίτυπα που είχε 
για προσωπική του χρήση, γεμάτα με ιδιόγραφες σημειώσεις— και με φω
τογραφίες- από τα νεανικά χρόνια των σπουδών, από ταξίδια στο εξωτε
ρικό για διαλέξεις, από συναντήσεις με άλλους μεγάλους ομηρολόγους, ως 
τα βαθιά γεράματα και τα ταξίδια στην Ιθάκη.

Το συνέδριο πλαισίωσε ακόμα μια διάλεξη του Δημήτρη Κωστή και 
της Φωτεινής Κωστή-Λάγκαρη με θέμα «Συμβολή στη χωροθέτηση του 
οδυσσειακού άστεος»- διάλεξη που έγινε στο Σταυρό, στη Β. Ιθάκη, εκεί 
όπου ένα χρόνο μετά, το 1994, ξεκίνησε μια νέα ανασκαφική προσπάθεια, 
με την υποστήριξη και του Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών, από το Πα
νεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τέλος, μια έκθεση ζωγραφικής της Άννας Φιλίνη, με τον τίτλο «Ζω
γραφίζοντας τον Οδυσσέα», συμπλήρωσε εικαστικά τη διάχυτη στην α
τμόσφαιρα της Ιθάκης παρουσία του ομηρικού ήρωα.

Στον τόμο αυτό, όπως και στις άλλες εκδόσεις του Κέντρου, η συν
δρομή ορισμένων ανθρώπων ήταν ουσιαστική: του τυπογράφου κ. Σπό
ρου Λένη και των συνεργατών του, που κρατούν γερά την τέχνη της μονο
τυπίας" και ακόμα, του κ. Στέφανου Στεφάνου, που δίνει αφειδώλευτα 
στις εκδόσεις αυτές τις γνώσεις του και το μεράκι του. Ας δεχτούν, τη 
φορά αυτή από την επισημότερη τούτη θέση, τις ευχαριστίες μου.

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
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FRANCISCO R. ADRADOS

Ο Οδυσσέας και οι γυναίκες

1. Ol γυναίκες που εμποδίζουν το δρόμο του ηρώα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ, όπως το ινδοευρωπαϊκό έπος γενικά, όλο το 
έπος, θα λέγαμε, είναι ένα αρσενικό σόμπαν. Στο κέντρο του βρίσκεται η 
μεγάλη μάχη στην οποία παλεύουν οι ήρωες ή η αποστολή ή η επιχείρηση 
που αναλαμβάνουν. Στο κέντρο του επίσης βρίσκονται οι αξίες τους' ο ηρωι
σμός, η τιμή, η δόξα, η εκδίκηση, η αλληλ.εγγύη. Η γυναίκα και οι γυναι
κείες αξίες διαδραματίζουν δεύτερο ρόλο' παραδείγματος χάριν, με το να 
είναι η αιτία της μεγάλης επικής επιχείρησης, όταν μια Ελένη ή μια Σίτα 
απάγονται και τίθεται σε κίνηση όλο το σύστημα αρσενικών αξιών για να 
εκδικηθεί για την προσβολή. Και όμως ο ρόλος της γυναίκας είναι σημαν
τικός. Στην Οδύσσεια περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έπος.

Στην Οδύσσεια υπάρχει μια εκστρατεία που τερματίζεται με την επι
στροφή στην πατρίδα, όπως στο Mahabharata και στο Beowulf, υπάρχει 
η ανακατάκτηση της χαμένης εξουσίας, όπως στο πρώτο ποίημα και στους 
Νιμπελούγκεν. Αλλά πάντα γύρω από έναν ήρωα σαφώς κεντρικό, όπως 
σε άλλα ελληνικά ποιήματα, χαμένα για μας, του κύκλου των Νόστων. Ο 
Οδυσσέας όμως δεν είναι ένας άντρας χωρίς γυναίκες, όπως οι ήρωες Αχαιοί 
ή ο ίδιος ενώπιον της Τροίας. Τον περικλείουν γυναίκες που θέλουν να τον 
κρατήσουν, τον βοηθούν ή τον περιμένουν.

Όλες με γυναικείους παραδοσιακούς ρόλους. Ο Οδυσσέας ανοίγει δρόμο 
διαμέσου αυτών των γυναικών —Καλυψώ, Κίρκη— όπως αξίζει σ’ έναν 
ήρωα. Δέχεται τη βοήθεια της Αθηνάς' αυτή η θεά του πολέμου, φίλη των 
Αχαιών, είναι τώρα η ειδική προστάτιδα αυτού και του γιου του Τηλέμα
χου, είναι ένα είδος οικογενειακής θεάς. Τον προστατεύουν επίσης η Ναυ- 
σικά, μια βασιλοπούλα πολύ ανθρώπινη, και η μητέρα της, η ρήγισσα 
Αρήτη.

Ο τελικός στόχος του είναι η Ιθάκη, όπου η γυναίκα του, η Πηνελόπη, 
τον περιμένει. Η αποδοχή του, επειδή ανήκει σ’ ένα μέρος, σε μια οικογέ
νεια, σε μια κοινωνία, ενσωματώνει όλο το ανθρώπινο ιδανικό του' το ότι 
ανήκει στους ανθρώπους και όχι στους θεούς. Έχει απορρίψει την αθανα
σία που του πρόσφερε η Καλυψώ και που ο Γιλγαμές έψαχνε μάταια. Η
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Πηνελόπη ενσωματώνει επίσης την αποδοχή του ότι οι άθλοι και τα 
όνειρα, οι κίνδυνοι που επιβλήθηκαν από τους θεούς, από τα τέρατα που 
κατοικούν τη μακρινή Δύση, από τις αποπλανήσεις, όταν εκπληρωθεί το 
καθήκον, πρέπει να παραμείνουν μακριά.

Μόνο σ’ αυτό το γυναικείο περιβάλλον είναι κατανοητός ο Οδυσσέας. 
Δεν είναι μόνος' αυτές οι γυναίκες τον περιτριγυρίζουν από τότε που άφησε 
την Τροία μέχρι που έφτασε στην Ιθάκη. Χωρίς αυτές ο Οδυσσέας δεν 
είναι τίποτα. Ένα καινούριο είδος εποποιίας γεννήθηκε.

Ο Όμηρος μοίρασε το παραδοσιακό υλικό γύρω από τα εμπόδια που 
συναντά ο ήρωας ανάμεσα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Ας περιορι
στούμε στις γυναίκες. Στο Γιλγαμές δύο ήταν τα βασικά θέματα' η ευ
σπλαχνία της μητέρας Ninsun, η αποπλάνηση της θεάς Istar. Το πρώτο 
το ανέπτυξε ο Όμηρος στην Ιλιάδα: το θέμα της Θέτιδας. Το δεύτερο στην 
Οδύσσεια: τα θέματα της Κίρκης και της Καλυψώς.

Η διήγηση, όπως είναι γνωστό, ακολουθεί αντίστροφο δρόμο: πρώτα 
το επεισόδιο της Καλυψώς" μετά, αναδρομικά, αυτά που εξιστορούνται 
στο συμπόσιο του Αλκίνοου, όπως το επεισόδιο της Κίρκης ανάμεσα στα 
άλλα' έπειτα, μετά την επίσκεψη στον Άδη, τα επεισόδια των Σειρήνων, 
της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Αν αντικαταστήσουμε την πραγματική 
σειρά, μετά τη μάγισσα που θέλει να τον μετατρέψει σε κτήνος προσφέρον- 
τάς του μόνο τη σαρκική ηδονή έρχονται τα γυναικεία τέρατα που τον οδη
γούν, απλώς, στο θάνατο, και τέλος η Καλυψώ, η τρυφερή θεά που θέλει 
να τον κρατήσει με τον έρωτά της.

Πάντα μάταια. Από το νησί της θα φτάσει με τη σχεδία του στη χώρα 
των Φαιάκων, όπου η Ναυσικά και η Αρήτη θα τον βοηθήσουν όπως τον 
βοήθησε από την αρχή η Αθηνά. Και στο τέλος, στην Ιθάκη πια, βρίσκεται 
η Πηνελόπη, που την έψαχνε από την αρχή του μεγάλου ταξιδιού.

Η Οδύσσεια αρχίζει, όπως είναι γνωστό, με τα λόγια της Αθηνάς στη 
συνέλευση των θεών, όπου εξασφαλίζει την αποστολή του Ερμή στην 
Ωγυγία για να αρπάξει τον Οδυσσέα από τα χέρια της Καλυψώς (α 55 
κ.ε.). Η νύμφη τον κρατάει και ενώ αυτός κλαίει εκείνη τον κολακεύει με 
τρυφερά και απατηλά λόγια για να ξεχάσει την Ιθάκη. Αυτός όμως, που 
επιθυμεί να δει τον καπνό που υψώνεται από το σπίτι του, προτιμά το 
θάνατο.

Ο Όμηρος διηγείται αυτό το πρώτο επεισόδιο, το ξεχωρίζει' τα άλλα 
είναι μόνο παλιές, θα λέγαμε ξεχασμένες, ιστορίες. Υπάρχουν και οι θεοί, 
τα τέρατα, οι φανταστικοί λαοί, οι σύντροφοι που δεν έχουν συναίσθηση 
του τι γίνεται. Οι μεν θέλουν να πεθάνει ο ήρωας, οι δε, όπως οι Λωτοφά
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Ο ΟΔΤΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

γοι, μόνο να ξεχάσει και να μη γυρίσει. Ανάμεσα σ’ αυτά τα τέρατα υπάρ
χουν και θηλυκά, το ίδιο κτηνώδη, η Σκύλλα και η Χάρυβδη. Υπάρχουν 
και αμφίβοΐ^α μεταξύ έλξης και τρόμου: οι Σειρήνες.

Οι δύο θεές, η Κίρκη και η Καλυψώ, είναι, στο βάθος, ίδιες' θέλουν να 
κρατήσουν τον Οδυσσέα μαζί τους. Αλλά γι’ αυτό προσφέρουν το σώμα 
τους, ακόμα και τον έρωτά τους. Ο Οδυσσέας το δέχεται, αλλά τελικά τις 
εγκαταλείπει, ξεπερνάει τον κίνδυνο με τη βοήθεια των θεών.

Τα δύο επεισόδια είναι συμμετρικά, στο βάθος ένα ουσιαστικά, με ποι
κιλία σε λεπτομέρειες. Το πιο εκλεκτικό και ποιητικό, με λιγότερες αρ
χαϊκές αναφορές, είναι το επεισόδιο της Καλυψώς. Υπήρξε η αμφιβολία αν 
ανήκουν σ’ ένα μόνο ποιητή, ή οφείλονται σε διάφορους συντάκτες. Όχι' 
είναι του ίδιου ποιητή, του Ομήρου, είναι παρόμοια και διαφορετικά, υπάρ
χει μια ζητούμενη αντίθεση στην οποία, παραδόξως, το κορυφαίο επεισό
διο —της Καλυψώς— περιγράφηκε πρώτο.

Είναι ένα προκαταβολικό, κατά κάποιον τρόπο, επεισόδιο που αναφέ- 
ρεται στην αρχή της Οδύσσειας, περιγράφεται λεπτομερώς στην πέμ
πτη ραψωδία και που το υπενθυμίζει μπροστά στον Αλκίνοο και την 
Αρήτη στην έβδομη ραψωδία, πριν από τη διήγηση των θαλασσοποριών. 
Αυτή ανοίγει με το θέμα των δύο θεαινών που κρατούσαν τον ήρωα, η 
Καλυψώ πρώτη (ι 29), και κλείνει, όπως είναι λογικό, με το επεισόδιο της 
Καλυψώς (μ 446 κ.ε.). Τότε, το θέμα των δύο αποπλανήτριων θεοτήτων 
αναδεικνύεται ως η κορύφουση της διήγησης' από τα δύο το πιο σημαντικό 
είναι της Καλυψώς.

Η Κίρκη, που μετατρέπει τους ανθρώπους σε κτήνη και ζει περιτρι
γυρισμένη από αυτά, όχι μόνο έχει σχέση με τις διάφορες λαϊκές μάγισσες 
των ευρωπαϊκών παραμυθιών, όπως προτείνει ο Page, αλλά και, όπως ο 
ίδιος αναφέρει, με την Istar, ερωμένη στο Gilgamés (ΣΤ, 42 κ.ε.) του 
Tammuz ή Damazi, του λέοντα και άλλων ζώων που καταστρέφει. Επί
σης έχει σχέση με τις θεές από τα Βαλκάνια και από την Ελλάδα, περικυ
κλωμένες από ζώα, με κορυφαία την Άρτεμη, που παριστάνονται στην 
αρχαϊκή ελληνική τέχνη.

Είναι επικίνδυνες θεές, που μεταμορφώνουν, σκοτώνουν ή προκαλούν 
κάποια βλάβη στους εραστές τους' θεές του θανάτου, θεές της ζωής, ερω
τικές θεές, ταυτόχρονα. Η Καλυψώ (ε 118 κ.ε.) παραπονιέται επειδή οι 
θεοί, από ζήλια, έφεραν το θάνατο στους εραστές των θεαινών, έναν Ωρίω- 
να ή έναν Ιάσονα. Όμως ο κίνδυνος είναι αυτές. Η ίδια η Καλυψώ είναι 
δολόεσαα. που εξαπατά, και δεινή, τρομερή, ο Οδυσσέας τολμά να επιβι
βαστεί στη σχεδία της μόνο όταν η θεά δίνει μεγάλο όρκο (ε 178 κ.ε.). Και
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πώς να χαρακτηρίσουμε την Κίρκη, που μετατρέπει τους ανθρώπους σε 
κτήνη, και συγκεκριμένα τους συντρόφους του Οδυσσέα σε χοίρους, προ
σπαθώντας συγχρόνως να τον μεταμορφώσει και αυτόν ; Με τη συμβουλή 
του Ερμή, ο Οδυσσέας όχι μόνο πίνει το αντίδοτο, αλλά την απειλεί και δε 
δέχεται να κοιμηθεί μαζί της μέχρι να απελευθερώσει τους συντρόφους του 
και την κάνει να δώσει ένα μεγάλο όρκο, όπως τον συμβούλεψε ο θεός: «να 
μη συμβεί, μια που θα είσαι γυμνός, να σε εξασθενίσει και να μειώσει τον 
ανδρισμό σου» (ε 291 κ.ε.).

Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετήσουμε την Κίρκη και την Κα
λυψώ, θεότητες του θανάτου και της ζωής που μένουν σε νησιά τοποθε
τημένα στα όρια της Δύσης. Μοιάζουν με τον Γηρυόνη και τις Γοργόνες 
όπως και οι κατοικίες τους με το νησί της Ερύθειας, όπου βόσκουν οι αγε
λάδες του Γηρυόνη και του ’Αδη, στον κήπο των Εσπερίδων, στα Τυχερά 
Νησιά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Κίρκη είναι κόρη του Ήλιου και 
της Περσηίδας, κόρης του Ωκεανού και ότι η Καλυψώ, «αυτή που κρύβει 
[κάτι]», είναι η κόρη του Άτλαντα ή μάλλον του Ωκεανού. Όλα μας οδη
γούν στη Δύση, στη χώρα των νεκρών.

Πρόκειται για έναν κόσμο απομακρυσμένο από τους θεούς και τους αν
θρώπους, ερημικό, στον οποίο μένουν αυτές οι θεές με τις θεραπαινίδες 
τους. Περικυκλωμένη από μάγια και κτήνη η Κίρκη, αλλά μόνο από τις 
βάγιες και τις απάτες του έρωτα η Καλυψώ. Τα νησιά τους είναι παρά
δεισοι όπως τα Ηλύσια του Μενέλαου, το Άσπρο Νησί του Αχιλλέα. Όχι 
πολύ μακριά από τον Άδη, στον οποίο η Κίρκη οδηγεί τον Οδυσσέα.

Αυτό είναι το μυθικό και το λογοτεχνικό φόντο του ταξιδιού στο υπερ
πέραν που ο Οδυσσέας, παρά τη θέλησή του, πραγματοποιεί' όπως στο 
Γιλγαμές, όπως στην Geroneis, όπως στους διάφορους μύθους της κατά
βασης στην κόλαση του Θησέα, του Ορφέα και άλλων. Όμως, σ’ αυτά τα 
δύο δικά μας επεισόδια συναντούμε περισσότερους παραδείσους παρά κο
λάσεις' βεβαίως επικίνδυνους παραδείσους. Μια που ξανακέρδισε τους 
συντρόφους του, και επιστρέφει δίπλα στην Κίρκη, ο Οδυσσέας περνάει 
εκεί, μαζί με τους δικούς του, έναν ολόκληρο χρόνο, τρώει κρέας, πίνει και, 
υποθέτουμε, κοιμάται με τη θεά (κ 466-467). Και τι να πούμε για το νησί 
της Καλυψώς, με το σπήλαιό του σ’ ένα γόνιμο τοπίο όπως αυτό των 
κήπων της Αφροδίτης, της ζωής δίπλα στη θεά, με συνεχή γιορτή και 
έρωτα;

Όμως με αυτό περνούμε σε άλλη άποψη της υπόθεσης. Ας ξεχάσουμε 
τα θρησκευτικά προηγούμενα και ας πάμε στην ανθρώπινη άποψη.

Αυτοί οι παράδεισοι είναι φυλακές από τις οποίες ο ήρωας θέλει να απε-
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λευθεροοθεί. Είναι, ζωή δίχως ζωή, αγνή ύπαρξη, θάνατος κατά κάποιον 
τρόπο. Μετά από ένα χρόνο που μένουν με την Κίρκη, οι σύντροφοι του 
Οδυσσέα και ο ίδιος νοσταλγούν την πατρίδα τους και ζητάει άδεια από τη 
θεά, που του την παραχωρεί χωρίς άλλο: «μη συνεχίσετε να μένετε χωρίς 
τη θέλησή σας στο σπίτι μου», λέει (κ 489). Τους βοηθάει- τους στέλνει 
στον Άδη να συμβουλευτούν την ψυχή του Τειρεσία για την επιστροφή, και 
αυτή η ίδια τους δίνει συμβουλή. Τους αφήνει να φύγουν χωρίς αντίρρηση.

Εδώ υπάρχει το σιωπηλό δράμα της εγκαταλελειμμένης γυναίκας. 
Όπως είναι σαφές και στην περίπτωση της Καλυψώς. Από την αρχή το 
ξέρουμε (α 14-15, 48 κ.ε.)- η θεά κρατάει τον Οδυσσέα, επιθυμεί να τον κά
νει άντρα της, τον καλοπιάνει με κολακευτικά λόγια για να ξεχάσει την Ι
θάκη, όμως αυτός δε σκέφτεται άλλο παρά την πατρίδα του και επιθυμεί 
το θάνατο. Μετά μαθαίνουμε ότι «κείται [σαν πεθαμένος] στο νησί, υπο
φέρει από πόνους, στην κατοικία της νύμφης Καλυψώς, που τον κρατάει με 
τη βία, όμως δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του χωρίς πλοίο» (ε 13 
κ.ε.). Περνάει όλη τη μέρα καθισμένος στις απόκρημνες ακτές, κλαίγοντας 
και παρατηρώντας τη θάλασσα. Η θεά, ανήμπορη μπροστά στις εντολές του 
Ερμή, θρηνεί, αλλά τις εκτελεί" βοηθάει τον ήρωα να κατασκευάσει τη 
σχεδία, του δίνει τρόφιμα και τον αφήνει να φύγει μετά από μία νύχτα 
έρωτα. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός.

Ας συνεχίσουμε ξεχνώντας τη θαυμάσια πλευρά, τα θεία προηγούμενα. 
Η Κίρκη και η Καλυψώ είναι δύο γυναίκες μοναχικές. Ζουν σε νησιά γε
μάτα αφθονία, και είναι αρχόντισσες των θεραπαινίδων τους. Από τα σπί
τια τους βγαίνει καπνός, υφαίνουν ενώ τραγουδούν με την ωραία φωνή τους" 
άκόμα και η σπηλιά της Καλυψώς, που μοιάζει με καταφύγιο έρωτα, έχει 
κάποια σπιτική ζεστασιά. Ό,τι θέλει αυτή, ό,τι προτείνει είναι να την παν
τρευτεί ο Οδυσσέας και να μείνει εκεί" είναι αυτή που πάει πιο μακριά το 
θέμα. Και μολονότι το πρωτότυπο θέλει τρομερές τις θεές, είναι γυναίκες 
με ανθρωπιά- η Κίρκη λυπάται για τις ατυχίες του Οδυσσέα, δε θέλει να 
τον κρατήσει παρά τη θέλησή του, του δίνει συμβουλές για την επιστροφή 
του. Η Καλυψού τον βοηθάει και δείχνει ευσπλαχνία.

Είναι δύο γυναίκες μοναχικές χωρίς άντρα. Λέγεται (η 245 κ.ε.) ότι 
το νησί της Καλυψώς είναι μακριά από τους θεούς και τους ανθρώπους. 
Την απέχθεια που πνίγει τον Οδυσσέα σ’ αυτούς τους παραδείσους έπρεπε 
να την αισθανθούν πρώτα, και πιο έντονα, αυτές. Η Κίρκη σωπαίνει, ακόμα 
είναι κοντά στη μάγισσα" μολονότι ο Οδυσσέας λέει (ι 31-32) ότι τον κρα
τούσε και ήθελε να τον κάνει άντρα της. Η Καλυψώ εξηγείται. Έσωσε και 
έθρεψε τον Οδυσσέα, τον αγάπησε, λέει, και αυτός το αναγνωρίζει (ε 130
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κ.ε., η 255)' θέλει να. τον κάνει άντρα της, να του χαρίσει την αθανασία' 
είναι πιο ωραία, καλύτερη από την Πηνελόπη. Εκνευρίζεται με τους θεούς, 
ζηλεύει την απούσα σύζυγο, συγκινείται όταν δέχεται εντολή από τους 
θεούς' είναι ανθρώπινη, αλλά συμπεριφέρεται πολιτισμένα, συγκρατεί τα 
δάκρυά της.

Όμως του Οδυσσέα «δεν του άρεσε πια η νύμφη», μόνο από ανάγκη κοι
μόταν μ’ αυτή στο σπήλαιο, «χωρίς να το θέλει, δίπλα της που τον επιθυ
μούσε» (ε 153 κ.ε.)' παρόλο που την αναγνώριζε, ως θεά, ανώτερη από τη 
θνητή γυναίκα του. Λαχταρούσε να επιστρέφει στο σπίτι του' δεν είναι μια 
απλή ιστορία προτίμησης μιας γυναίκας από μιαν άλλη' πρόκειται για την 
εστία, την πατρίδα, τη ζωή ανάμεσα στους ανθρώπους, το βασίλειο.

Αυτό είναι το δράμα δύο αντίπαλων βουλήσεων' η θέληση μιας γυναί
κας και η θέληση ενός άντρα. Δεν είναι μια απλή ιστορία έροοτα, όπως 
εκείνες ανάμεσα στους αρχαίους θεούς' είναι μια ιστορία αγάπης εκ μέ
ρους της' όχι εκ μέρους του. Αυτός τη δέχτηκε, την αναγνωρίζει, την εκτι
μά. Όμως η ευχαρίστηση του έρωτα, η ζωή χωρίς σκοπό στο νησί τού 
φαίνεται ανιαρή. Θέλει να γυρίσει σπίτι. Η Καλυψώ είναι γι’ αυτόν, τέλος 
πάντων, ένα ακόμη εμπόδιο, αν και είναι πιο εκλεπτυσμένο, στο δρόμο 
προς το σπίτι' και ένας ήρωας πρέπει να ξεπερνά τα εμπόδια. Αυτό είναι, 
επιμένω, το δράμα. Πρέπει να το μαντέψουμε, γιατί σχεδόν δεν εκφράζε
ται με λόγια.

Δεν είχε παρουσιαστεί στον Γιλγαμές, που απλώς παραμέλησε την 
Istar, επειδή δεν ήθελε να κοιμηθεί μαζί της' αυτός έπρεπε να υποστεί την 
οργή της θεάς, ενώ με τον Οδυσσέα η Κίρκη και η Καλυψώ είναι καλόκαρ
δες. Είναι μια καινούρια κατάσταση, που αργότερα θα παρουσιάσει η ελ
ληνική λυρική ποίηση και πολλές εκατονταετίες πριν είχε παρουσιάσει η 
λυρική τής Μεσοποταμίας.

Και έρχεται η στιγμή της ρήξης, της απόκρουσης' ο ήρωας πρέπει να 
συνεχίσει το δρόμο του. Η Κίρκη δεν παραπονιέται, η Καλυψώ, ναι. Όμως 
συμπεριφέρονται πολιτισμένα, πρόκειται για τη συνηθισμένη ομηρική ευ
γένεια. Εδώ κορυφώνεται, όπως είπαμε, το θέμα του εμποδίου που συναν
τά ο ήρωας. Κορυφώνεται με την Καλυψό). Η αξία του ήρωα δεν είναι 
να νικήσει τα τέρατα, αλλά να λειτουργήσει χωρίς ανθρώπινα συναισθή
ματα, να μην επιτρέψει να τον κατακτήσουν. Γι’ αυτόν ο σκοπός είναι το 
κυριότεοο. Ο Οδυσσέας είναι σκληρός, όπως όλοι οι ήρωες, όπως θα είναι 
επίσης ο Αινείας. Όμως ο ποιητής βρήκε χώρο για να πλατύνει τον ανθρώ
πινο κόσμο, την τραγωδία στην οποία, γυναίκες και άντρες, θύματα και 
θριαμβευτές είναι μέσα. Πάντα με την κομψότητά τους, με το μέτρο τους.
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Στην Κίρκη και στην Καλύψου αποδίδονται οι παραδοσιακοί γυναικείοι 
ρόλοι: να κρατήσουν τον ήρωα, να τον περιορίσουν σ’ ένα μέρος, σ’ ένα 
σπίτι, σε μια οικογένεια. Πάνε πιο πέρα από μια απλή αγάπη. Αποτυχαί
νουν, επειδή προσφέρουν ασυνήθιστα και μακρινά μέρη, χωρίς κοινωνία, 
χωρίς τη ζωή που αρμόζει σ’ έναν άνθρωπο, μια ζωή θεού ή πεθαμένου, αν 
επιθυμείτε. Η Πηνελόπη όμως θα ξέρει να κρατήσει τον Οδυσσέα παίζον
τας ανάλογο ρόλο- αν καί, στην πραγματικότητα, αυτός είναι που τη ζη
τάει, αυτή μόνο περιμένει. Και όχι επειδή είναι ανώτερος, αλλά γιατί η 
ανθρώπινη ζωή που δέχεται μαζί της είναι αυτή που ξανακερδίζει τον ήρωα.

2. Οι γυναίκες που βοηθούν τον ήρωα
Ο Αχιλλέας είναι ένας μοναχικός ήρωας. Τη Βρισηίδα του την άρπαξαν, ο 
Πάτροκλος πεθαίνει, η μητέρα του, η Θέτιδα, κατοικεί στο βάθος του 
ωκεανού και μόνο μία φορά παρουσιάζεται μπροστά του για να κλάψει και 
να του χαρίσει μια πανοπλία. Θυμώνει με τον Αγαμέμνονα, απορρίπτει 
τους συντρόφους του, παρόλο που το κάνει ευγενικά, όταν στη ραψωδία I 
πάνε να του ζητήσουν να επιστρέφει στον αγώνα. Η θεά Αθηνά μόνο σε 
αποφασιστικές στιγμές τον βοηθά, στην αρχική Συνέλευση ή όταν πεθαί
νει ο Έκτορας, ενώ σε άλλες δραματικές στιγμές τον εγκαταλείπει. Τίποτα 
δεν μπορεί να εμποδίσει το τέλος της τραγωδίας, που προαγγέλλεται συνε
χώς: ο θάνατος από το τόξο του Πάρη. Μόνο μπροστά στον Πρίαμο, τον πα
τέρα του αντιπάλου του Έκτορα, τον οποίο σκότωσε, εκδηλώνει ανθρώ
πινα συναισθήματα.

Ο Οδυσσέας όμως, εκτός από μεγάλους εχθρούς, έχει φίλους και, προ
πάντων, φίλες. Οι θεοί, τα τέρατα, οι θύελλες τον κυνηγούν και αντιτίθενται 
στην επιστροφή του, θέλουν να τον κρατήσουν και να τον κάνουν να ξε- 
χάσει. Στην Ιθάκη, όταν επιστρέφει, πρέπει να αντιμετωπίσει τους μνη
στήρες. Αλλά ακόμα και οι γυναίκες που τον έκαναν εραστή τους δεν κα
τόρθωσαν να τον κάνουν άντρα τους· αυτές οι εγκαταλελειμμένες γυναίκες, 
η Κίρκη, η Καλυψώ, τον βοηθούν. Και ακολουθούν η Ναυσικά, η Αρήτη 
και ο Αλκίνοος, στη χώρα των Φαιάκων, και στην Ιθάκη ο χοιροβοσκός 
Εύμαιος, ο γιός του Τηλέμαχος, η Ευρύκλεια και, τελικά, η Πηνελόπη, 
που τον περιμένει. Και πάντα, σε όλα τα μέρη βρίσκεται δίπλα του η θεά 
Αθηνά. Ακόμη πρέπει να αναφέρουμε την Ινώ-Λευκοθέα, που τον βοηθάει 
να φτάσει στη χούρα των Φαιάκων. Ο Οδυσσέας είναι, εντέλει, τυχερός 
άνθρωπος.

Αν η Ιλιάδα, παρόλο που στο τέλος νικά ο Αχιλλέας, μας δίνει τη γεύση
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μιας τραγωδίας, η Οδύσσεια είναι, κατά κάποιον τρόπο, περίπου μια 
κωμωδία ή μυθιστόρημα. Στο τέλος, μια που νικήθηκαν όλα τα εμπόδια, 
έχουμε το ζευγάρι του άντρα που ψάχνει και βρίσκει τη γυναίκα που περι
μένει. Ξαναποκτά το θρόνο. Ευτυχές τέλος μετά από πολλές ατυχίες.

Όμως ας ξανάρθουμε στο θέμα. Υπάρχουν τρεις σκηνές: οι ναυσι
πλοΐες, το νησί των Φαιάκων, η Ιθάκη. Είδαμε το ρόλο των γυναικών στην 
πρώτη. Στη δεύτερη τα πράγματα αλλάζουν. Οι Φαίακες είναι ένας φιλό
ξενος λαός που επαναπατρίζει τους θαλασσοπόρους (θ 566)' ό βασιλιάς 
τους, ο Αλκίνοος, δε θέλει να κρατήσει τον Οδυσσέα παρά τη θέλησή του 
(η 315). Είναι ένα είδος παραδείσου, επίσης αυτός, αλλά με μια ανθρώπινη 
κοινωνία' ένα πραγματικό ζευγάρι και η κόρη τους, ένας λαός που, ει
ρηνικά, ασκείται στα σπορ και ασχολείται με τη μουσική, ψυχαγωγείται 
με τα συμπόσια. Υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση, που είναι φανερό ότι ζη
τείται. Από εδώ ο Οδυσσέας θα επιστρέψει εύκολα στην Ιθάκη με το πλοίο 
που θα του δώσει ο Αλκίνοος.

Και όμως η βασιλοπούλα Ναυσικά δεν είναι, αρχικά, τόσο διαφορετική. 
Όταν ο Οδυσσέας τη συναντά στην παραλία, δίπλα στις εκβολές του πο
ταμού, με την αρωγή των συμπτώσεων που στήνει η Αθηνά ακόμη μία 
φορά, απευθύνεται σ’ αυτήν με πολλές φιλοφρονήσεις, ανάμεσα στις οποίες 
και η αμφιβολία του αν είναι η Άρτεμη συνοδευόμενη από τις νύμφες 
της, ή τα λόγια ότι θα είναι ευτυχισμένος εκείνος που μια μέρα θα γίνει 
ταίρι της (ζ 158 κ.ε.). Όμως η Ναυσικά σκέφτεται διαφορετικά' μιλών
τας με τις βάγιες της λέει μακάρι ο Οδυσσέας να γίνει άντρας της και να 
μείνει μαζί της (ζ 244 κ.ε.). Ελέγχει τις αντιδράσεις της. Δίνει αμέσως 
οδηγίες να τον οδηγήσουν στο σπίτι, οργανώνει διακριτικά τον πηγαιμό 
ούτως ώστε να φτάσει ξεχωριστά από αυτήν. Υπάρχει ένας καινούριος ή
χος μόνο όταν, στον αποχαιρετισμό της (θ 461 κ.ε.), η Ναυσικά λέει στον 
Οδυσσέα να τη θυμάται πάντα στην πατρίδα του, μια που του έσωσε τη 
ζωή. Επίσης ο Αλκίνοος (η 315 κ.ε.) ήθελε να τον κρατήσει ως άντρα της 
κόρης του, αλλά, όπως είπαμε, δεν επιβάλλει σε κανένα να μείνει παρά τη 
θέλησή του.

Υπήρξε λοιπόν αγάπη; Πιστεύω ναι, αν και μόνο στην αρχική της φά
ση, σχεδόν χωρίς να γίνει αντιληπτή. Υπάρχει ένα στοιχείο που συνήθως 
ξεφεύγει από τους σχολιαστές' το παιχνίδι της σφαίρας (μπάλας).

Το παιχνίδι της σφαίρας, δίπλα στις πηγές, της Ναυσικάς και των συ
νοδών της είναι ένας χορός συνοδευόμενος από τραγούδι (μο?ιπή), ίδιο με 
εκείνο της Άρτεμης και των νυμφούν της, μας λένε (ζ 100 κ.ε.). Είναι μια 
σκηνή όπως αυτή των μαγικών νησιών' το νερό, τα λιβάδια, το κολύμπι

18



Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

των παρθένων, το φαγητό, ο χορός και το τραγούδι. Και η σφαίρα, ένα 
σύμβολο που συνδέεται με τις ερωτικές λατρείες.

Έπαιζαν σφαίρα στο σφαιριστήριο ή «χώρο της σφαίρας» της Ακρο- 
πόλεως της Αθήνας οι ερρηφόροι της λατρείας της Αθηνάς, αλλά που 
προέρχονταν από τη λατρεία της Αφροδίτης των κήπων, στους πρόποδες 
της Ακροπόλεως. Και ας θυμηθούμε τη μεγάλη σφαίρα που η Αφροδίτη 
χαρίζει στον Έρωτα, στον Απολλώνιο Ρόδιο (3.131 κ.ε.), για να πληγώ
σει τη Μήδεια με το τόξο του. Η σφαίρα έχει σχέση με τον ερωτικό καρ
πό" τα χρυσά μήλα του Κήπου των Εσπερίδων που χάρισε η Γη στην Ήρα 
στο γάμο της, το χρυσό μήλο με το οποίο η Αταλάντη υπέκυψε στον έρωτα, 
το κυδώνι στην ιστορία του Άκανθου και της Κυδίππης. Το να ρίξουν ένα 
μήλο ή μια σφαίρα σε κάποιον (όπως το ρίχνει ο Έρωτας στον Ανακρέοντα, 
PMG 358, προσκαλώντας τον στον έρωτα με την κόρη) έχει ερωτική ση
μασία. Και η Ναυσικά χτυπά τον Οδυσσέα, που κοιμάται στην παραλία, 
με τη σφαίρα χάρις στην Αθηνά.

Τπάρχει λοιπόν ένα μικρό ερωτικό θέμα στο επεισόδιο της Ναυσικάς, 
ενώ από την αρχή το κυρίαρχο είναι η προστασία που προσφέρει στον Ο
δυσσέα. Η Αθηνά, που έδρασε για να απελευθερώσει τον Οδυσσέα από 
την Καλυψώ, ενεργεί για να τον πλησιάσει στη Ναυσικά. Τπάρχει μια 
αγάπη, αν και είναι στην αρχική φάση" αυτή ευχαρίστως θα ήθελε να τον 
κρατήσει για άντρα της, όπως η θεά, που επίσης απέτυχε, αλλά τουλάχι
στον τον είχε ως εραστή. Αλλά η Αθηνά ξέρει ότι η Ναυσικά δεν είναι επι
κίνδυνη" είναι μια παρθένα που σέβεται τις παραδόσεις του λαού της" αυτός 
ο ιδανικός έρωτας θα θεμελιωθεί με το αίσθημα της φιλοξενίας. Μόνο θα 
βοηθήσει, δε θα μπει στο δρόμο του ήρωα.

Θα βοηθήσει λοιπόν προπάντων η θεά Αθηνά. Ο Αχιλλέας, το έχω πει 
ήδη, βοηθήθηκε από αυτήν κάποια στιγμή, αλλά είναι απούσα στις πιο 
κρίσιμες στιγμές του. Στην πραγματικότητα, αυτή και η Ήρα βοηθούν 
τους Αχαιούς, τους μεν και τους δε, πότε πότε, όπως άλλοι θεοί βοηθούν 
τους Τρώες. Όμως στην Οδύσσεια η θεά βοηθάει συνεχώς τον Οδυσσέα" 
«δεν μπορώ να σε εγκαταλείψω όταν είσαι δυστυχισμένος» του λέει (ν 331), 
φέρνοντας ως δικαιολογία το ότι είναι έξυπνος και πανούργος, όπως αυτή. 
Και λίγο πριν (ν 301) «σε όλες τις δουλειές είμαι μαζί σου και σε προστα
τεύω».

Και τον φιλοξένησε άλλη μία φορά όταν έφτασε στην Ιθάκη" τον τύλιξε 
μέσα στην ομίχλη για να μην τον ανακαλύψουν, τον βοήθησε να κρύψει τους 
θησαυρούς του, τον συμβούλευσε να είναι σιωπηλός και προσεκτικός. Ήδη 
στην πόλη της Ιθάκης η επέμβασή της είναι συνεχής, δεν χρειάζεται να πα
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ραθέσω λεπτομέρειες. Το σημαντικότερο είναι αυτό- είναι θεά, και θεά όχι 
ερωτική, δε ζηλεύει την Πηνελόπη, όπως τη ζηλεύει η Καλυψώ.

Εμπνευσμένη από αυτήν (πρβ. σ 160κ.ε.),η Πηνελόπη παρουσιάστηκε 
στους μνηστήρες της, μια που εξαντλήθηκαν τα τεχνάσματα της αναβολής 
—το ύφαμα τελείωσε, ο γιός της μεγάλωσε. Θα πάψει να είναι μια γυ
ναίκα που υφαίνει κρυμμένη στο γυναικωνίτη, ενώ οι μνηστήρες γιορτά
ζουν αδειάζοντας τα κελάρια και ξαπλώνοντας με τις δούλες. Η θεά θα του 
δώσει κάλλος και λαμπρότητα μετά από έναν ξεκουραστικό ύπνο, για να 
ερεθίσει τους μνηστήρες και να είναι αυτή που προκαλεί περισσότερο θαυ
μασμό στον άντρα και το γιό της (σ 158). Θα προτείνει τη δοκιμασία του 
τόξου. Γι’ αυτό θα μιλήσω αργότερα. Η θεά ξέρει πολύ καλά ότι σ’ αυτή 
τη δοκιμασία θα θριαμβεύσει ο Οδυσσέας, ο οποίος βρίσκεται εκεί μεταμ
φιεσμένος στο ζητιάνο Ίρο. 'Ολα τα οργανώνει για το θρίαμβό του, που 
κορυφώνεται στην τελική μάχη στην οποία η θεά, μετά τη συμβουλή 
του Δία, ευνοεί το θρίαμβο του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου και ευνοεί, 
κατόπιν, την ειρήνη (ω 472 κ.ε.).

3. Η Πηνελόπη
Η ραψωδία ψ (231 κ.ε.) της Οδύσσειας αφηγείται τη σκηνή της αναγνώ
ρισης, όταν ο Οδυσσέας δείχνει στην Πηνελόπη πώς έφτιαξε το κρεβάτι 
του πάνω σ’ έναν κορμό ελιάς. Αυτή ζητάει συγγνώμη για τις αμφιβολίες 
της και ο Οδυσσέας «έκλαψε αφού είχε μαζί του την ευχάριστη γυναίκα 
του, με εξαιρετικές γνώσεις». Και γι’ αυτήν, το να δει τον άντρα της ήταν 
όπως για το ναυαγό, που ξέφυγε τη θύελλα, να δει τη στεριά' «δεν έβγαζε 
από το λαιμό του τα λευκά της χέρια». Είναι ένα ευχάριστο τέλος' παρα
μένει άθλος η πάλη με τους μνηστήρες, αλλά η Πηνελόπη περιμένει να της 
παραχωρήσουν οι θεοί ευχάριστα γηρατειά και το τέλος των δυστυχιών 
(285 κ.ε.).

Εν τω μεταξύ η Αθηνά παρατείνει τη νύχτα για να μπορέσει ο Οδυσ
σέας να διηγηθεί το μακρύ του ταξίδι και η θεραπαινίδα Ευρυνόμη τούς 
οδηγεί στο κρεβάτι. Ο Οδυσσέας κρατήθηκε, αυτή τη φορά, ναι, για πάντα, 
από μια γυναίκα, τη δική του.

Τελείωσε η περιπέτεια, ο Οδυσσέας είναι στην πατρίδα του, ξαναπόχτη- 
σε τη γυναίκα και το βασίλειό του. Ποια όμως είναι η Πηνελόπη; Γιατί 
η απλή έννοια της ερωτευμένης και πιστής γυναίκας δεν είναι επαρκής. 
Ο Οδυσσέας, όταν μιλάει για τα συναισθήματά του, δε μιλάει καθόλου
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για τον έρωτα- μόνο για την πατρίδα, και σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται 
η Πηνελόπη.

Στην πραγματικότητα, υπήρχαν διάφορες γνώμες γι’ αυτή στην Αρ
χαιότητα. Φήμες για σκάνδαλα που μεταδόθηκαν από τον Σέρβιο (ad 
Aen. 2.44) έλεγαν ότι είχε κοιμηθεί με τους εκατόν είκοσι εννέα μνηστήρες 
και από αυτούς είχε γεννηθεί ο Παν («Όλα»). Τπήρχαν και άλλες φήμες 
για σκάνδαλα.

Στο ομηρικό κείμενο έχουμε δύο είδη επεισοδίων ασύμφωνα, εκ πρώτης 
όψεως τουλάχιστον. Από εκεί μερικοί έβγαλαν συμπέρασμα, την εποχή της 
αναλυτικής κριτικής, ότι υπήρχαν δύο παραδόσεις για την Πηνελόπη, μια 
ευμενής και άλλη δυσμενής. Μερικοί παλαιοί κριτικοί, όπως ο Αρίσταρ- 
χος, απέκλεισαν γι’ αυτό διάφορα επεισόδια ως έργο του ποιητή, και ο Βι- 
λάμοβιτς και άλλοι σύγχρονοι κριτικοί απέκλεισαν μερικά επεισόδια ή τα 
θεώρησαν κάποιου άλλου ποιητή, ή διατύπωσαν αμφιβολίες για την ερ
μηνεία μερικών επεισοδίων, όπως αυτό της δοκιμασίας του τόξου.

Από τη μια πλευρά έχουμε τα επεισόδια που επαινούν την Πηνελόπη. 
Αυτή η ίδια, πριν κατεβεί να συναντήσει τους μνηστήρες, λέει ότι μακάρι 
η Άρτεμη να τη σκοτώσει πριν σπαταλήσει τη ζωή της κλαίγοντας και 
νοσταλγώντας τον αγαπημένο της άντρα (σ 201 κ.έ.). Ίδια είναι η εκδοχή 
της Αθηνάς (ν 375 κ.ε.): θρηνώντας για την άργητα της επιστροφής του 
Οδυσσέα, η Πηνελόπη δίνει ελπίδες και υποσχέσεις σε όλους, «αλλά η 
καρδιά της λαχταρά διαφορετικά». Την ίδια γνώμη έχει ο Εύμαιος (ο 36 
κ.ε.). Και μπροστά στους μνηστήρες ο Ευρύμαχος την επαινεί (σ 244 κ.ε.)- 
είσαι, της λέει η καλύτερη των γυναικών «στην όψη, στο ανάστημα και στο 
ταλέντο». Στη δεύτερη Νέκυια (ω 191 κ.ε.), ο Αγαμέμνων συγχαίρει τον 
Οδυσσέα γι’ αυτή" μιλάει για τη μεγάλη αρετή της, το ταλέντο της (φρέ- 
νες), τη δόξα (κλέος).

Άλλα επεισόδια μας παρουσιάζουν ένα διαφορετικό ύφος" αυτό της 
αμφιβολίας της Πηνελόπης —οι αναβολές της ήταν για να αφήσει μια δυ
νατότητα για τον καινούριο γάμο, αν μια μέρα διαπιστωνόταν ότι ο Οδυσ- 
σέας είχε πεθάνει. Επειδή δεν ήταν σίγουρη, αμφέβαλλε- μέχρι πότε να 
αναβάλλει ;

Δεν αρνείται το γάμο ούτε θέλει να τον πραγματοποιήσει, λέει ο Τηλέ
μαχος από την αρχή της αφήγησης (α 249 κ.ε.). Πιο αποφασιστικά είναι 
τα λόγια του Τηλέμαχου στο π της Οδύσσειας (73 κ.ε.)- η καρδιά της μη
τέρας του ταλαντεύεται ανάμεσα στο να μείνει μαζί του και να φροντίσει 
το σπίτι από σεβασμό στο κρεβάτι του άντρα της και στη φήμη μπροστά 
στο λαό, ή να παντρευτεί τον πιο εξαίρετο άντρα, αυτόν που θα προσφέρει
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περισσότερα αγαθά. Και δεν είναι μόνο μια ερμηνεία του γιού, η ίδια η 
Πηνελόπη λέει κάτι παρόμοιο στον Οδυσσέα, μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο 
(τ 524). Ή μήπως αυτό είναι μια στάση, ένας λογισμός; Τί σημαίνει 
όμως η αναγγελία της δοκιμασίας του τόξου για να παντρευτεί εκείνον που 
θα θριαμβεύσει;

Όσον αφορά τον Οδυσσέα, νοσταλγεί τη γυναίκα του, συνδεδεμένη με 
την πατρίδα του, το σπίτι του" είδαμε ήδη ότι την προτιμά από την Καλυ
ψώ, μολονότι είναι θνητή και γερνάει. Όμως δυσπιστεί. Ρωτάει, για την 
πίστη της Πηνελόπης, την Αντίκλεια (στον Άδη), τον Εύμαιο- ρωτάει 
συνεχώς. Οι καταφατικές απαντήσεις δε φαίνεται να τον καθησυχάζουν. 
Σ’ ένα επεισόδιο που μερικοί λένε ότι δεν είναι του Ομήρου (ν 383 κ.ε.) 
λέει στη θεά Αθηνά, όταν παρουσιάζεται μπροστά του στην Ιθάκη, ότι 
αν δεν του είχε δώσει τις συμβουλές της, χωρίς αμφιβολία θα είχε πεθάνει 
όπως ο Αγαμέμνων, δολοφονημένος από τη γυναίκα του.

Όλοι του συνιστούν προσοχή, κάτι που ο Οδυσσέας, από τη φύση του, 
πάντα συνιστά στον εαυτό του. Δυσπιστεί. Επιμένουν στις πράξεις της 
Κλυταιμνήστρας, φόνισσας του Αγαμέμνονα- είναι παρούσα επίσης η ανά
μνηση της Ελένης, άπιστης στο Μενέλαο (πβ. δ 259 κ.ε., ψ 218 κ.ε.). Πρό
κειται για έναν αρσενικό κόσμο, στον οποίο οι γυναίκες δε θεωρούνται 
άξιες εμπιστοσύνης.

Είναι τωόντι μια δύσκολη κατάσταση. Αν ο άντρας πέθανε, είναι λογι
κό να παντρευτεί. Εν τω μεταξύ δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει η εξου
σία στο παλάτι- σ’ αυτήν; στο γιο; στους μνηστήρες; Πέρασαν δέκα χρό
νια, το τέχνασμα ανακαλύφθηκε και το σάβανο του Λαέρτη είναι υφασμένο 
πια. Και ο ίδιος ο Οδυσσέας, φεύγοντας, τη συμβούλεψε να φροντίσει τους 
γονείς του και, όταν ο γιός του βγάλει πια γένια, να παντρευτεί αφήνοντας 
το σπίτι (σ 267 κ.ε.)- έτσι, αυτή το θυμίζει στο μνηστήρα Ευρύμαχο, 
πριν η θεραπαινίδα Ευρυνόμη (157 κ.ε.) να διατυπώσει την επιμονή της 
στο μεγάλωμα του Τηλέμαχου.

Αυτό λέει η ίδια η Πηνελόπη όταν παρουσιάζεται στους μνηστήρες κατά 
προτροπή της Αθηνάς, μετά τη γιορτή και τα δώρα που της προσφέρουν, 
και προτείνει τη δοκιμασία του τόξου για να διαλέξει τον άντρα (τ 156 
κ.ε.)- δεν μπορεί άλλο, την πιέζουν οι γονείς της, υποφέρει ο γιός της, όταν 
βλέπει ότι οι μνηστήρες καταστρέφουν το παλάτι ενώ αυτός έχει πια την 
ηλικία για να φροντίσει ένα σπίτι.

Αυτός είναι, χωρίς αμφιβολία, ο λόγος της απόφασης της Πηνελόπης. 
Αν διαλέγει την πρόταση της δοκιμασίας του τόξου για να βρει άντρα, 
ίσως είναι επειδή ελπίζει και περιμένει ακόμα μια ευκαιρία για άλλη
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αναβολή- η ίδια θα μπορούσε να είχε αποφασίσει για ένα μνηστήρα.
Η απόφασή της είναι αναγκαστική, γεμάτη πόνο- όμως δεν υπάρχει 

άλλη. Δεν πιστεύω πολύ στην καινούρια ερμηνεία του βιβλίου, μολονότι 
πρόκειται για σημαντικό έργο, της Marylin A. Katz ότι υπάρχει αναπο- 
φασιστικότητα στο χαρακτήρα της Πηνελόπης. Κανένας δεν ξέρει ποια 
είναι' είναι αναπόφευκτη και ανερμήνευτη. Δεν το πιστεύω- αν υπάρχει 
αναποφασιστικότητα είναι στη διήγηση, ανάλογα με το συνομιλητή ή το 
ακροατήριό της. Και εάν η Πηνελόπη αμφιβάλλει αν πρέπει να περιμένει 
ακόμα ή όχι, είναι μόνο γιατί αμφιβάλλει αν ζει ή πέθανε ο Οδυσσέας. 
Στην πραγματικότητα, ό,τι κάνει αποσκοπεί στο να αφήσει ανοιχτές όλες 
τις επιλογές, αν και είναι ξεκάθαρο ποια προτιμά μέχρι τη στιγμή που οι 
περιστάσεις την αναγκάζουν να αποφασίσει. Παίρνει αυτή την απόφαση 
για συγκεκριμένους λόγους και με πόνο" συνεχίζει να είναι η ίδια.

Όμως υπήρξαν τόσες αναβολές, τόσες υπεκφυγές, που παλαιοί και σύγ
χρονοι αμφέβαλλαν, ταυτόχρονα, αν πραγματικά υπήρξε αυτή τη φορά 
μια απόφαση. Απόφαση, πιστεύω, υπήρξε, αλλά με την κρυφή ελπίδα ότι 
κάτι θα τη ματαιώσει.

Δεν πρέπει να σχηματίσουμε, από την άλλη πλευρά, μια ρομαντική 
ιδέα για το γάμο στην αρχαιότητα. Ο Οδυσσέας είναι η οικογένεια και το 
βασίλειο και το σπίτι και η κληρονομιά. Και ο Οδυσσέας δεν είναι ο κατα- 
κτημένος άντρας για μια γυναίκα και ένα σπίτι" όλα αυτά τα είχε ήδη, 
αλλά τα έχασε, καί θέλει να τα ξαναποκτήσει.

Αυτά είναι όσα έχει, με τις ανθρώπινες μιζέριες, τις μάχες, τα γηρα
τειά που όλα αυτά συνεπάγονται' τα προτιμά πάνω απ’ όλα, πάνω από 
θεές που μένουν σε ήρεμους και παραδεισένιους τόπους, που τον κάνουν 
αθάνατο, αλλά κλέβουν από τον άνθρωπο τον κόσμο του, του αφήνουν ένα 
κενό σχεδόν νεκρικό. Το θέμα της εγκαταλελειμμένης γυναίκας είναι, 
λοιπόν, πολύ ειδικό στην περίπτωση της Πηνελόπης.

Αυτή η γυναίκα περιμένει και απελπίζεται' ο άντρας, που απομακρύν
θηκε, περιμένει και απελπίζεται επίσης. Αυτή αντέχει, εκείνος παλεύει' 
έχει εχθρούς και συμμάχους (άντρες και γυναίκες). Και όλα έχουν καλό τέ
λος, όχι μόνο χάρις στο θάρρος των δύο, αλλά και πάνω απ’ όλα χάρις 
στη βοήθεια της θεάς.

Η Πηνελόπη βρίσκει τον άντρα που έψαχνε' δεν είναι μια πρώτη συνάν
τηση, πρόκειται για μια δεύτερη συνάντηση, αυτή της εγκαταλελειμμένης 
γυναίκας που ξαναποκτά τον εραστή, τον άντρα. Και αυτό, όταν δεν το 
περίμενε πια. Κλαίνε, μιλούν, απολαμβάνουν τον έρωτα. Δεν είναι μια ρο
μαντική αγάπη, δεν είναι ένα παραμύθι με νεράιδες, δεν πρόκειται για
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περίλαμπρες θεές ούτε για σεμνές παρθένες- συνυπάρχουν τόσα άλλα πράγ
ματα: συνήθειες, σπίτι, γιος, περιουσία, εξουσία, ειρήνη.

Μακριά παραμένουν ο πόλεμος και η περιπέτεια, η αποπλάνηση του 
έρωτα. Ακόμη και τα γηρατειά τα υποδέχονται ως ένα αγαθό που περι
μένουν, είναι αποδεκτά. Έκλεισε ο κύκλος της ζωής του ήρωα. Όχι χω
ρίς τη βοήθεια των θεαινών και των γυναικών. Η Πηνελόπη μένει μέσα 
σ’ αυτόν.

ODYSSEUS AND WOMEN 

(Summary)

ODYSSEUS IS NOT A MAN without women like the Achaean heroes 
or he himself at Troy. He is surrounded by women.

All these women are portrayed in traditional female roles. Odys
seus makes his way through the first of them —Calypso, Circe— as 
befits a hero. He is protected by Athene, a sort of family goddess. 
He is also protected by Nausicaa.

The two main obstacles are Circe and Calypso. They are really 
one and the same: they wish to hold Odysseus back with them. 
But to this end, they offer their bodies, even their love. Odysseus 
accepts them, but in the end abandons them and overcomes the 
danger with the help of the gods.

Here there is a silent drama, that of the abandoned woman. Ca
lypso and Circe are two women alone, without a man. Calypso’s is
land is far from both gods and men. The same tedium which weighs 
on Odysseus in these paradises must have been felt by them before 
to an even greater degree. Calypso is more beautiful, even better 
than Penelope. She gets angry with the goods, is jealous, trembles 
when she receives the order of the gods : she is human, but behaves 
in a civilized way.

Another abandoned woman is Penelope, but the theme is treated 
in a different way. The whole objective of Odysseus is in Ithaca, 
where Penelope awaits him. She incarnates his acceptance that he 
belongs to a certain place, to a family, to a society, to men and not 
to the goods. Penelope also incarnates his acceptance that the pro
wesses the dangers imposed by the gods, by the monsters, by the 
temptations, must remain at a distance once his task is finished.

Thus, Homer has taken the old theme of the women abandoned by 
the hero and has diversified it adding a poetic touch, a very human 
feeling.
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Ot αριστείες ως δομικό και αφηγηματικό 
στοιχείο στο έπος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ κάνει αναγκαίες με
ρικές προεισαγωγικές παρατηρήσεις και βασικά προϋποθέτει τη συμφω
νία και αποδοχή της έννοιας της αριστείας, δηλαδή της εξωτερικής τυ
πολογικής περιγραφής της, όπως την παρουσιάζει ο ποιητής στο έπος. 
Η έρευνα έχει διατυπούσει πάνω σ’ αυτό ολοκληρωμένες απόψεις και θα 
μεταφέρουμε εδώ συνοπτικά μερικές από τις γενικές επισημάνσεις της 
για να μας βοηθήσουν στην παραπέρα διερεύνηση του θέματος.

Υπάρχει ομοφωνία ότι η αριστεία αποτελεί μια από τις μορφές μά
χης και μάλιστα της ατομικής και μετωπικής σύγκρουσης στην εκ του 
συστάδην μάχη των προμάχων, κατά την οποία ένας επώνυμος και ξε
χωριστός ήρωας (αρχηγός αγήματος κατά κανόνα) σκοτώνει εξακολου
θητικά εχθρούς (το φαινόμενο της ανδροκτασίης) και κάποτε σε μορφή 
Καταλόγου,1 ενέργειες που άλλωστε ο ποιητής αποδίδει και σε άλλους 
ήρο^ες. Με τον τρόπο αυτό στο σχετικό μέρος της σύγκρουσης η μορφή 
του ήρωα μέσα από τη δραστηριότητά του αυτή γίνεται κυριαρχική και 
παίζει ένα ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο για τη στρατηγική έκβαση της μά
χης,2 τις περισσότερες φορές προφανώς ευνοϊκά για μικρότερο ή μεγα
λύτερο διάστημα για την παράταξη στην οποία ανήκει ο αριστεύουν.

Η τυπολογία3 και οι λόγοι τακτικής του πολέμου που κάνουν αναγ-

1. J. Latacz, «Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklicb- 
keit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios», Zetemata 66, Μόναχο 1977, 77. 
130. 201 κ.ε.' W. Kullmann, «Die Quellen der Ilias», Hermes ES, Wiesbaden 
1960, 60.

2. Latacz, ό.π., 204.
3. T. Krischer, Formale Konvetionen der homerischen Epik, Μόναχο 1971, 

13 κ.ε. O Kriseber περιορίζεται, κατά την εκτίμησή μου, περισσότερο στα τυπολο
γικά στοιχεία με αναγκαία συνέπεια να εμφανίζεται ο όρος αριστεία ευρύτερος από 
ό,τι τον κατανοώ εδώ και να περιλαμβάνει φαινόμενα γενικά της δραστηριότητας του 
ήρωα. Από την άποψη αυτή θα έπρεπε να εκτείνεται και σε άλλους ήρωες (Αίαντα, 
Έκτορα, Οδυσσέα, στη μνηστηροφονία κ.ά.) για τους οποίους όμως ο ποιητής δεν 
έχει περιγραφή αριστείας ως ιδιαίτερη διαδικασία στην αφήγησή του. Γενικά ο τονι-
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καία την εισαγωγή της αριστείας μπορεί να ποικίλλουν και 6α τους ση
μειώσουμε στη συνέχεια εξετάζοντας τις συγκεκριμένες αριστείες, ωστό
σο ο γενικός ειδολογικός τους χαρακτήρας ακολουθεί το σχήμα που ανα
φέρθηκε. Πάντως από την απλή επισκόπηση των περιπτώσεων αριστείας, 
των φόνουν σε μορφή Καταλόγου και των συγκρούσεων τμημάτων στρα
τού προκύπτουν κάποιες παρατηρήσεις που δεσμεύουν σε ανάλογα ερω
τήματα. Ας τα διατυπώσουμε αμέσως:

Στην Ιλιάδα προσγράφονται αριστείες σε μερικούς από τους αρχη
γούς των Αχαιών (με τη σειρά των ραψουδιών): Διομήδη, Τεύκρο, Αγα- 
μέμνονα, Ιδομενέα, Πάτροκλο, Μενέλαο, Αχιλλέα και ενδεχομένως Αι
νεία από την πλευρά των Τρώων. Δεν αναφέρεται αριστεία για τον Οδυσ- 
σέα, τους Αίαντες (Τελαμώνιο και Οίλέα), τον Αντίλοχο και Μηριόνη, 
παρόλο που η συμβολή τους στον πόλεμο με επιτυχίες και φόνους εχθρών 
είναι σημαντική, όπως του Τελαμώνιου Αίαντα, ο οποίος σε αποτελε- 
σματικότητα των παρεμβάσεων στη μάχη είναι ισοδύναμος με τον Διο
μήδη ή ακόμα και αυτόν τον Αχιλλέα, τους κατεξοχήν πολέμαρχους των 
Αχαιών-4 πρβ. Ξ 402 κ.ε., όπου πληγώνει μέχρι αναισθησίας τον Έκτο- 
ρα. Ωστόσο τη σύγκρουσή τους θα μπορούσε κανείς να την εκλάβει τυ
πολογικά ως μονομαχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι με εξαίρεση τον Αι
νεία (στην Τ) δεν αναφέρεται καμιά αριστεία από τη μεριά των Τρώων.

Από την άλλη έχουν αριστεία ήρωες όπως ο Ιδομενέας ή ο Τεύκοος, 
που βέβαια σε σύγκριση π.χ. με τον Αίαντα πρέπει να πούμε ότι έχουν 
λιγότερο αποτελεσματικό ρόλο. Η αριστεία δηλ. εκφράζει μια αξιολο
γική κλίμακα, αλλά αυτή δεν ισχύει απόλυτα, αφού μπορεί να υπάρχει 
και αντίστροφα: άλλοι ήρωες χωρίς αριστεία να είναι καλύτεροι και πιο 
αποτελεσματικοί μαχητές από αυτόν που αριστεύει (αυτό που μετράει 
τελικά είναι ο αριθμός των φόνων !). Συνεπώς η επιλογή των προσούπων 
που έχουν αριστεία συνολικά δεν συνδέεται οπουσδήποτε με ένα αποκλει
στικό και αποφασιστικό ρόί,ο στην έκβαση του πολέμου που τον έχουν 
μόνο αυτοί. Αυτό θα το επιβεβαιώσουμε πιο κάτω, όταν θα δούμε πώς 
τελειώνουν βίαια μερικές αριστείες χωρίς αποφασιστικά αποτελέσματα, 
τουλάχιστο μ.όνιμα, και θα δούμε γιατί.

Έτσι φαίνεται ότι η επιλογή των προσώπων δεν καλύπτει την ουσία

σμός μόνο των τυπολογικών χαρακτηριστικών δεν είναι αρκετός για να εξασφαλίσει 
την ιδιαιτερότητα της αριστείας ως τρόπου σύγκρουσης απέναντι στους άλλους τρό
πους. Εδώ επιχειρώ μια άλλη προσέγγιση στην ανάλυση της αριστείας στο έπος.

4. Βλ. Η. Κωτόπουλος, Η κλιμάκωση των ηρώων στην Ιλιάδα, Θεσσαλονίκη 
1977, 122 κ.ε.
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της αριστείας, δηλ. γεννιέται το ερώτημα αν η ανάδειξη ενός ήρωα πάνω 
από τα μέτρα των άλλων και το γεγονός ότι σκοτώνει εξακολουθητικά 
πολλούς εχθρούς είναι ο λόγος που του αποδίδεται η αριστεία και που ο 
ποιητής τη χρησιμοποιεί, αφού αναδεικνύει και άλλους με περισσότερες 
ηρωικές και κάποτε πιο αποτελεσματικές πράξεις, αλλά χωρίς να τους 
δίνει αριστεία.

Συνεπώς στο σημείο αυτό μπορούμε μόνο περιορισμένα συμπερά
σματα να βγάλουμε για την ένταξη και το ρόλο των ηρώων με βάση την 
αριστεία ως μέσο ανάδειξής τους και στη βάση της συγκεκριμένης εξέλι
ξης και διαλεκτικής στην Ιλιάδα.

Από την άποψη της πολεμικής τέχνης η αριστεία ως τρόπος ατομι
κής μάχης των προμάχων δεν φαίνεται να αποτελεί την εναλλακτική χρή
ση απέναντι στους άλλους ατομικούς τρόπους (με εξαίρεση αυτόν της τε
λετουργικής μονομαχίας). Στην τυπολογική μάλιστα εκφορά της έχει 
μερικά κοινά χαρακτηριστικά με τις άλλες ατομικές συγκρούσεις (και τις 
μονομαχίες): προηγείται ένας διάλογος ανάμεσα στους δύο μαχητές που 
αναφέρεται στη γενεαλογία του καθενός, με την οποία γίνεται η έξαρση 
του ήρωα, ή σε κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που τονίζει την αντιπαλό- 
τητά τους. Διαφέρει μόνο από τους άλλους τρόπους στο ότι αποδίδεται 
κυρίως σε επιφανείς αρχηγούς, οι οποίοι δεν είναι όλοι ονομαστοί πολέ
μαρχοι, αλλά έχουν κύρος και εξουσία π.χ. ο Αγαμέμνονας αλλά και ο 
Μενέλαος. Θεματικά η αριστεία συμπίπτει με τις δραστηριότητες και άλ
λων ηρώων που δεν έχουν αριστεία ως προς τα αγωνιστικά στοιχεία του 
έπους. Βέβαια θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί ένα ποσοτικό και συνεπώς 
και ποιοτικό αναβαθμό σε σχέση με τις δραστηριότητες των απλών μα
χητών, ο ποιητής ωστόσο έχει στη διάθεσή του και χρησιμοποιεί «ξεχω
ριστές δραστηριότητες» και άλλων ηρώων ώστε να μην αποτελεί η αρι
στεία τον μοναδικό τρόπο ανάδειξης του ήρωα στις ατομικές του ηρωικές 
πράξεις.

Ακόμα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τόσο η αριστεία όσο και άλλοι 
ατομικοί τρόποι σύγκρουσης είναι στοιχεία παραδοσιακά της επικής ποίη
σης που μένουν κυρίαρχα στον τρόπο πολέμου στην Ιλιάδα. Πάντως ως 
τρόποι μάχης είναι προγενέστεροι από τον νεώτερο τρόπο του πολέμου 
σε φάλαγγα και της διεξαγο^γής και έκβασης της μάχης από τη σύγκρου
ση τμημάτων. Ειδικά για την αριστεία θα μπορούσε να υποθέσει κανείς 
ότι είναι το κατάλοιπο ή η ανάμνηση παλαιότερων μικρών επών αφιερω
μένων στις πράξεις ενός ήρωα κατεξοχήν που μετά ενσωματώθηκαν στο 
μεγάλο έπος με την αναγκαία προσαρμογή φυσικά των αξόνων δράσης.

27



ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Τέτοια παραδείγματα θα ήταν η αριστεία του Διομήδη στην Ε και του 
Πάτροκλου στην Π. Αυτή η ερμηνεία δεν γίνεται βέβαια ομόφωνα δεκτή,5 
και όντως δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν οι αριστείες τέτοιους πυρήνες 
παλαιών μικρών επών που μεταφέρθηκαν στο μεγάλο έπος, παρόλο που 
θα φαινόταν ευλογοφανής ή πιθανή η άποψη αυτή, στο βαθμό που οι αρι- 
στείες αποδίδονται και σε πρόσωπα των οποίων η γενική συμβολή στη 
συγκεκριμένη κατάσταση στην Ιλιάδα δεν θα δικαιολογούσε μια ιδιαί
τερη ανάδειξή τους απέναντι σε άλλους ήρωες. Δηλαδή οι ήρωες με την 
αριστεία έρχονται από την παράδοση όντας ονομαστοί και ξεχωριστοί, 
ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες πράξεις που πραγματοποιούν στο έπος. 
Από την άλλη η άποψη αυτή του παραδοσιακού στοιχείου θα δικαιολο
γούσε π.χ. το γεγονός ότι ο Οδυσσέας δεν έχει αριστεία με την υπόνοια 
ότι ο μυθολογικός του χαρακτήρας στην παράδοση ήταν περισσότερο του 
τύπου του περιπλανώμενου και η συμμετοχή του στην άλωση της Τροίας 
ήταν σημαντική (δούρειος ίππος !), αλλά ακριβώς στην ιδιότητά του ως 
πολύμητις και όχι ως πολέμαρχος. Οι αριστείες πάντως αποτελούν χρή
ση ενός παλαιού τόπου ηρωικής ποίησης. Στην κατεύθυνση μιας τέτοιας 
υπόθεσης θα είχε θέση η αποδοχή διαστρωματώσεων υλικού στο έπος και 
εδώ ισχύει το ερώτημα μήπως όντως η εμφάνιση των αριστειών βάζει 
ένα πρόβλημα χρονικής διαβάθμισης παλαιών και νεώτερων μερών στο 
έπος.

Πάνω σ’ αυτό δύο ακόμα παρατηρήσεις: Πρώτον, είναι χαρακτηρι
στικό ότι αναφορά σε συγκρούσεις τμημάτων ή στρατών (Τρώων-Α
χαιών) ως συνόλων γίνεται σε παρομοιώσεις και συγκρίσεις οι οποίες 
ομολογουμένως αποτελούν νεώτερο στοιχείο στο έπος (όχι τόσο χρονικά 
όσο δομικά). Έπειτα, και όπου ο ποιητής ξεκινάει να περιγράψει σύγ
κρουση τμημάτων, μετά από τις γενικές διατυπώσεις αμέσως αναλύει τη 
σύγκρουση και την παρουσιάζει σε πράξεις και ενέργειες συγκεκριμένων 
χωριστών προσώπων,6 κυρίους επωνύμων. Έχουμε δηλαδή αναγωγή του 
γενικού φαινομένου της σύγκρουσης σε ατομικούς αγώνες, και όταν το 
αποτέλεσμα της νίκης ή ήττας χρεώνεται στο στρατό (Τρώων ή Αχαιών) 
και τότε η διαδικασία της μάχης εκφράζεται ως οι επάλληλες αθροισμέ

5. Όλγα Κομνηνού-Κακριδή, Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας, Αθήνα 1978, 45. 
W. Schadewaldt, Iliasstudien, Darmstadt 1966, 48, ο οποίος σωστά τονίζει ότι 
είναι δύσκολο να αποσπάσουμε τις αριστείες από την τωρινή τους ένταξη και να υπο
θέσουμε μορφή, ρόλο και χαρακτήρα τους σε μια προγενέστερη κατάσταση.

6. Μ. Μ. Willcock, «The Fighting in the Iliad», Σπονδές στον Όμηρο, Κέν
τρο Οδυσσειακών Σπουδών, Ιθάκη 1993, 142.
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νες πράξεις των χωριστών και συχνά γνωστών και επο^νύμων προσώπων,
π.χ. Ε 493-627.

Από την άποψη αυτή θα έπρεπε λοιπόν να αναρωτηθούμε αν πραγ
ματικά στην Ιλιάδα υπάρχει μια σαφής λειτουργική αντιδιαστολή ενός 
τρόπου ατομικής μάχης και ενός «μαζικού», ως πολεμικής τακτικής και 
περιγραφής, αφαιρετικά ως πολέμου φάλαγγας ή παράταξης. Βέβαια 
αναφέρεται στη Ν 131-33 (μάχη δίπλα στα πλοία) η κλασική περιγραφή 
της φάλαγγας και του σχηματισμού της παράταξης. Αλλά πρόκειται για 
μια στατική περιγραφή, πριν από τη σύγκρουση. Όταν αρχίζουν να κι
νούνται οι φάλαγγες, περιγράφονται οι δραστηριότητες ατόμων και μάλι
στα επωνύμοον. Η επανάληψη της περιγραφής στην Π 215-17 γίνεται 
στη μέση ακριβώς της αριστείας του Πάτροκλου!

Η χρήση της αριστείας από τον ποιητή δεν φαίνεται να έχει αποκλει
στικό και κύριο λόγο την ανάδειξη ενός αρίστου ή την εισαγοτγή πράξεων 
με μοναδικό σκοπό την επίτευξη αποφασιστικών αποτελεσμάτων. Δεν 
είναι ίσως χωρίς σημασία για την κατανόηση αυτής της άποψης το γεγο
νός ότι π.χ. η αριστεία του Αγαμέμνονα τοποθετείται στη Λ, μια ραψω
δία πλούσια σε συγκρούσεις, με πλήθος κατορθώματα αρκετών ηρώων (και 
του Οδυσσέα) και πολλούς φόνους. Μια ραψωδία με στρατηγική σημασία 
για όλη την εξέλιξη της Ιλιάδας. Η αριστεία του Αγαμέμνονα σηματοδο- 
τείται από περισσότερες παραμέτρους, όπως θα δούμε πιο κάτω.

Τα δύο αυτά σημεία ως λογική της αριστείας δεν απαντάνε σταεριυ- 
τήματα που διατυπώθηκαν προηγουμένως.

Πέρα από την αποδοχή της περιγραφικής έννοιας της αριστείας που 
δεν υπάρχει πρόθεση αλλά ούτε και ανάγκη να αμφισβητήσουμε, προτεί- 
νεται εδώ να ερευνηθεί το θέμα όχι στο εννοιολογικό αλλά στο λειτουρ
γικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι δηλ. όχι κυρίως τι είναι τυπολογικά η 
αριστεία (γιατί είπαμε ότι ο διαχωρισμός της από τους άλλους τρόπους 
σύγκρουσης ως περιγραφή δεν βοηθάει στην απάντηση των ερωτημάτων), 
αλλά πώς λειτουργεί στην ακολουθία της υπόθεσης, δηλ. πώς τη χρησι- 
ποιεί ο ποιητής για να δομήσει τα επεισόδια της αφήγησής του και σε τι 
τον βοηθάει να διαχειριστεί την εξέλιξη του μύθου του και να καλύψει τις 
αφηγηματικές ανάγκες και επιδιώξεις του.

Συνεπώς πρέπει να αναζητήσουμε και άλλα χαρακτηριστικά εκτός 
από τα τυπολογικά και να ανιχνεύσουμε τη λειτουργία της. Με αυτή την 
προοπτική της κατανόησης της λειτουργικότητας της αριστείας, το κυ- 
ριότερο χαρακτηριστικό στην επιδίωξη του ποιητή δεν είναι σε πρώτη 
γραμμή να αναδείξει τον ήρωα με τους εξακολουθητικούς φόνους (αυτό
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είναι κατά το συμβεβηκός), γιατί αυτό το κάμνουν και άλλοι ήρωες, αλλά 
το στοιχείο ότι με τις παρεμβάσεις του αρίστου και τις αλυσιδωτές πρά
ξεις του προωθείται αντικειμενικά (προσωρινά ή πιο μόνιμα) μια ευνοϊκή 
λύση μετά από μια αρνητική κατάσταση, π.χ. ήττα.

Έτσι είναι σημαντικό να συνεξεταστούν τα εξής σημεία:
— Ποιοι πραγματοποιούν αριστείες.
— Σε ποια χρονική στιγμή ή φάση της εξέλιξης του έπους, με ποια 

σειρά (ενδεχομένως) και γιατί.
— Σε ποια σχέση με τα προηγούμενα (η αριστεία ως συνέπεια, τους) 

και προς τα επόμενα (η αριστεία γενεσιουργός αιτία ή αφορμή των εξε
λίξεων).

— Με ποια αποτελέσματα, αν δηλ. φέρνει μια ριζική αλλαγή της κα
τάστασης που υπάρχει, αν δημιουργεί προϋποθέσεις για μελλοντικές εξε
λίξεις.

Αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θα έδειχνε ότι η αρι
στεία δεν αποτελεί μόνο προβολή του εξαιρετικού ατόμου, αλλά χρησιμο
ποιείται και ως στοιχείο σύνθεσης και λειτουργεί μακροσκοπικά στην ακο
λουθία των επεισοδίων του έπους. Τέτοια λειτουργία επιτελούν έντονα 
π.χ. οι αριστείες του Διομήδη, του Πάτροκλου και του Αχιλλέα, όπως θα 
δούμε.

Οι αριστείες έχουν κοινούς συντελεστές που αναφέρονται στη λειτουρ
γία τους και εκφράζουν προθέσεις και «ιδεολογία» του ποιητή, ο οποίος 
παρουσιάζει τα πράγματα (τα επεισόδια της υπόθεσης και του μύθου του) 
σε μια διαδικασία η οποία να εξασφαλίζει τη συνέχεια μέσα στις αλλαγές 
T6JV καταστάσεων και να δημιουργεί μια αλληλεξάρτηση των σκηνών τους. 
Είναι φυσικό ότι αυτά ισχύουν κυρίως σε στιγμές κρίσιμες, όπου δηλ. η 
κατάσταση γίνεται απελπιστική ή πάντως απειλητική και χωρίς διέξοδο, 
και μάλιστα απέναντι σε προαποφασισμένες εξελίξεις που προκύπτουν 
από το σχέδιο του Δία που διαπερνάει ολόκληρη την Ιλιάδα. Οι αριστείες 
φαίνονται ότι για μια στιγμή προσπαθούν να υπερβούν αυτό το δοσμένο 
σχέδιο: παράδειγμα οι αριστείες του Αγαμέμνονα και του Πάτροκλου, 
που εξελίσσονται σαν να πρόκειται να δώσουν τελική λύση στον πόλεμο, 
αλλά και γι’ αυτό τελειώνουν βίαια αφήνοντας πάλι μετέωρη την έκβαση, 
αν δεν μεταβάλλεται η κατάσταση πάλι στην αντίθετή της.

Έτσι λοιπόν με την αριστεία ο ποιητής δεν επεμβαίνει στο γενικότερο 
σχέδιο: π.χ. δεν αφήνει τον Πάτροκλο να πάει μέχρι τέλος και να κυριεύσει 
την Τροία. Μια τέτοια αποφασιστική λύση που θα μπορούσε να προκύψει 
από τις επιτυχίες του είναι κατοχυρωμένη, σύμφωνα με το σχέδιο του
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έπους, για τον Αχιλλέα, ο οποίος αποδεικνύεται ως ο μοναδικός και τελι
κός καταλύτης των εξελίξεων και των λύσεων. Ο ποιητής δημιουργεί με 
την αριστεία προσωρινά ρήγματα και παροδικές αλλαγές για να δώσει πε
ρισσότερη ένταση στις εξελίξεις των καταστάσεων που κινούνται στη 
μορφή εκκρεμούς από την επιτυχία στην υποχώρηση. Μέσα στη διαδικα
σία αυτή συνακόλουθα η αριστεία δεν σκοπεύει μόνο να διαμορφώσει και 
να προβάλει χαρακτήρες και πρότυπα πολεμιστών (των κατεξοχήν αρί
στων), αλλά και να διαχειριστεί τις εξελίξεις των καταστάσεων με τη μέ
θοδο του ρήγματος, και μάλιστα στο κρίσιμο σημείο της μεταβολής.7 Ο 
ποιητής με την αριστεία επιδιώκει λοιπόν να πραγματοποιήσει μια ιδιαί
τερη λειτουργία: να συνεχίσει την εξέλιξη, όταν φαίνεται ότι πάει να στα
ματήσει, και να την επαναφέρει σε μια αίσια και επιθυμητή κατάσταση. 
Η παρέμβαση του ήρωα, που γίνεται ακριβώς με εντυπωσιακό τρόπο και 
όλα τα τονισμένα χαρακτηριστικά της αριστείας, τον μετατρέπει σε ένα 
διάμεσο για να διαρρυθμιστούν οι καταστάσεις και να προχωρήσει η αφή
γηση με νέα στοιχεία και προοπτικές.

Καθώς ο ποιητής εντάσσει τις αριστείες στα πλαίσια γενικότερων 
συγκρούσεων των στρατών και με τους σκοπούς που μόλις αναφέραμε, ο 
ήρωας που αριστεύει εμφανίζεται να ενεργεί για λογαριασμό της ομάδας 
και εκπροσωπώντας την. Η τεχνική ακριβώς του ποιητή να παρουσιάζει 
συγκεκριμένα τα πράγματα, η παραδοσιακή αντίληψη του ξεχωριστού και 
ηρωικού άνδρα, που είναι ακόμα ζωντανή στο έπος, και η τάση του ποιητή 
να παρουσιάζει θεατρικά τα επεισόδια, κάνει σχεδόν αναγκαία την εμφά
νιση του ήρωα της αριστείας αντί για γενικές και απροσδιόριστες περι
γραφές της δράσης του στρατού (και όπου γίνεται αυτό, τελικά πάλι το 
ανάγει σε δράση επώνυμων ατόμων). Η επίθεση ή η άμυνα του στρατού 
εμφανίζεται με την αριστεία πιο σαφής, καθώς η δύναμη κρούσης της ομά
δας μετασχηματίζεται σ’ αυτήν και στις αλλεπάλληλες πράξεις του αρί- 
στου σε ένα ποιοτικό αναβαθμό.

Επομένως, όσο παραδοσιακές και αν είναι οι αριστείες καθώς ο ποιη
τής τις εντάσσει στη λογική της δικής του αφήγησης, τις «ξαναδημιουρ- 
γεί» και τις διαμορφώνει.

Μετά από αυτές τις κάπως γενικευτικές παρατηρήσεις ας περάσουμε 
στις ίδιες τις αριστείες για να δούμε πώς λειτουργούν συγκεκριμένα.

Προηγουμένως όμως μια γενική παρατήρηση ακόμα που αναφέρεται 
σε όλες. Οι αριστείες γίνονται στο διάστημα που ο Αχιλλέας μένει μα-

7. Ηλ. Willcock, ό.π. 144.
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κριά από τον πόλεμο (που είναι σχεδόν όλη η έκταση της Ιλιάδας). Με 
την αριστεία του Αχιλλέα και το θάνατο του Έκτορα ολοκληρώνεται το 
σχέδιο του έπους. Μετά τον Αχιλλέα, τουλάχιστο στην Ιλιάδα, δεν έχουμε 
άλλη αριστεία. Φαίνεται πως και πριν από το θυμό του (στην προϊστορία 
της Ιλιάδας) ο ποιητής τείνει να δεχθεί σχεδόν αποκλειστική τη συμβολή 
του ήρωα. Στο A 165 ο Αχιλλέας καυχάται ότι πάντα σήκωνε το βάρος 
του πολέμου. Από την άποψη αυτή οι αριστείες θεωρήθηκαν, π.χ. από 
τον Reinhardt,8 στο παράδειγμα της αριστείας του Διομήδη, ως αντι
κατάσταση της ελλείπουσας λειτουργίας του Αχιλλέα. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να υπερτονιστεί, γιατί τότε η Ιλιάδα θα κινδύνευε να συρρικνωθεί 
σε μια Αχιλληίδα. Βέβαια ο Αχιλλέας και η μήνις αποτελούν το κεντρικό 
θέμα της Ιλιάδας, αλλά ο ποιητής διαχειρίζεται ένα πολύ ευρύτερο επικό 
υλικό, σε ένα πιο σύνθετο σχέδιο σύνθεσης, με μια δραματική δηλ. θεα
τρική διάρθρωση, όπου οι άλλοι ήρωες δεν είναι σκιές, αλλά έχουν ένα 
σταθερό και ουσιαστικό ρόλο στο σχέδιο του ποιητή. Ο Διομήδης και ο 
Αίαντας δεν μπορεί να είναι μόνο συμπληρωματικοί ήρωες.

Βέβαια οι αριστείες συμβαίνουν στο κενό του Αχιλλέα, αναγκαστι
κά, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν, όπως είπαμε, να διεκδικήσουν από τον 
Αχιλλέα τη λύση του πολέμου, γιατί το σχέδιο του έπους τον προορίζει 
να δούσει τη λύση του δράματος. Όσο δεν έρχεται η ώρα του Αχιλλέα, με 
την απουσία του, τότε οι άλλες αριστείες έχουν σκοπό να κρατάνε τον πό
λεμο στα όρια της «συντήρησης», σε ένα μετεωρισμό, δηλ. από τη μια 
έχουμε την αποτροπή της ολοκληρωτικής καταστροφής των Αχαιών 
(γιατί τότε θα χανόταν το σχέδιο του ποιητή), από την άλλη όμως όχι 
και την τελική λύση (που ανήκει στον Αχιλλέα). Η ισορροπία αυτή στα 
δύο άκρα είναι ακριβώς που εξυπηρετεί το σκοπό του σχεδίου του Δία: 
να τιμηθεί ο Αχιλλέας με ήττες των Αχαιών για να φτάσουν στην ανάγκη 
του, αλλά όχι και να καταστραφούν ολοκληρωτικά.

Οι καταστάσεις αυτές αφορούν στους Αχαιούς και η δημιουργία όχι 
μόνο της Ιλιάδας αλλά και όλου του επικού κύκλου έχει ιδωθεί από τη δική 
τους πλευρά και στο πλαίσιο της δικής τους μοίρας. Γι’ αυτό ο ποιητής 
δημιουργεί σχεδόν αποκλειστικά αριστείες Αχαιών. Από το σημείο αυτό 
καταλαβαίνουμε ότι οι αριστείες έχουν ένα σκοπό ευρύτερο από μια απλή 
ανάδειξη του ήρωα. Επιδιώκουν ακριβώς τη διευθέτηση αυτών των τε- 
μνόμενων σχέσεων στο σχέδιο εξέλιξης και ολοκλήρωσης του ιλιαδικού 
μύθου.

8. Κ. Reinhardt, Die Ilias und ihr Dichter, Göttingen 1961, 124.
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Και ο Έκτορας αναδεικνύεται και μάλιστα με συμπάθεια και θαυμα
σμό από τον ποιητή. Δεν έχει όμως λειτουργική αριστεία. Τα κύρια υπο
κείμενα του επικού μύθου είναι οι Αχαιοί.

1. Αριστεία Διομήδη Ε 85 κ.ε.

Η αριστεία του καλύπτει τη μάχη στην Ε και Ζ, αλλά φτάνει μέχρι και 
τη Λ. Είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να καλύψει τη δια
κοπή της συμμετοχής του Αχιλλέα στον πόλεμο. Ο Διομήδης είναι ο δεύ
τερος μέσα στους Αχαιούς μετά τον Αχιλλέα, τόσο σε πρωτοβουλία στις 
μάχες όσο και σε αποτελεσματικότητα. Γι’ αυτό και η αριστεία του το
ποθετείται από τον ποιητή σε μια κρίσιμη καμπή μετά την παραβίαση 
της ανακωχής (με βούληση και σχέδιο των θεών βέβαια!) με το τόξευμα 
του Πάνδαρου. Στις μάχες που ξαναφουντώνουν με ιδιαίτερη δριμύτητα 
επικρατεί στους Αχαιούς η αίσθηση μιας αδικίας που τους έγινε και έτσι 
οι θεαματικές πράξεις του Διομήδη (πληγώνει δύο θεούς!) έρχονται ως 
εκδίκηση και επανόρθωση και γι’ αυτό υπογραμμίζεται η αποτελεσμα- 
τικότητά του. Στη Ζ (1-71) οι Αχαιοί αποκτούν μια υπεροπλία. Η αρι
στεία καθώς εκτείνεται σε ένα μεγάλο διάστημα πλαισιώνεται βέβαια και 
από τους ηρωισμούς των άλλο^ν, αλλά αποτελεί ακριβώς τον συνδετικό 
κρίκο αυτών των επιτυχιών. Βρίσκεται πάνω σε μια γραμμή ανόδου από 
την ήττα στην ανόρθωση και η πορεία της έχει όμοια λειτουργικά στοιχεία 
με την αριστεία του Πάτροκλου. Ο Διομήδης πληγώνει δύο θεούς, ο Πά
τροκλος προχωρεί να κυριεύσει την Τροία, αλλά τον σταματάνε οι θεοί. 
Και στις δύο περιπτώσεις οι αριστείες τείνουν να ξεπεράσουν κάποια κα
θιερωμένα όρια: του Διομήδη τα ανθρώπινα (καθώς τα βάζει με τους 
θεούς), του Πάτροκλου τα όρια του σχεδίου του έπους, που έχει προβλέψει 
τη νίκη για τον Αχιλλέα. Ο Sehadewaldt9 έχει σημειώσει ήδη ότι στην 
αριστεία του Διομήδη έχουν προετοιμαστεί κάποια πράγματα που πραγ
ματοποιούνται μετά στην Y και στη Φ.

2. Αριστεία Αγαμέμνονα Λ

Και εδώ έχουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά σύνδεσης της αριστείας με 
άλλους αγώνες ατόμων και ομάδων (όπως και στον Διομήδη) και το στοι
χείο της αύξησης μέχρι το σημείο που δεν επιτρέπεται να το υπερβεί,

9. Iliasstudien, ό.π., 155.
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γι’ αυτό και ανακόπτεται βίαια. Το ανέβασμα των επιτυχιών του Αγαμέμνο- 
να, όπως και στον Πάτροκλο, θα μπορούσε να είχε το αποτέλεσμα, ακρι
βώς στη λογική της πραγματοποίησης της αριστείας (συνεχούς περισσό
τερες επιτυχίες και φόνους), να υπερβεί το σχέδιο του Δία, γι’ αυτό ανακό- 
πτεται η προέλαση του Αγαμέμνονα με τον τραυματισμό του. Και αυτός 
όπως και ο Πάτροκλος δεν ήταν ταγμένος να φέρει τη λύση του πολέμου. 
Η αριστεία του διαμεσολαβεί (πάλι στο νόημα του εκκρεμούς) στα πλαί
σια ηρωισμών και άλλων Αχαιών τη μεταστροφή της κατάστασης και έχει 
το ρόλο να εξασφαλίσει επιτυχίες στην κρίσιμη για όλη την Ιλιάδα ραψω
δία Λ, που όμως θα ανασταλούν πάλι στη Μ. Στην αριστεία του Αγαμέ
μνονα ενσωματώνει ο ποιητής και πλευρές της προσωπικής μοίρας του 
ήρωα. Από την άποψη αυτή η αριστεία είναι μια έκφραση ατομικού αγώ
να που αποβλέπει, όπως είπαμε, στην ανάδειξη του ξεχωριστού ατόμου, 
του ήρωα, στη συγκεκριμένη δραστηριότητά του.10 Πρέπει να τον τιμή
σει μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τον Αχιλλέα στην I, 
είναι άλλωστε και ο άναξ βασιλεύς. Αρκετά μέχρι τώρα υπέφερε η εικόνα 
του. Συγχρόνως όμως καθώς γίνεται η αριστεία, ειδικά στη Λ, τη χρη
σιμοποιεί ο ποιητής ως ένα υπόδειγμα σύνθεσης και σύνδεσης του ατομι
κού κατορθώματος με το μαζικό: τα κατορθώματα του Αγαμέμνονα ως 
κατακτημένες θέσεις και εφαλτήρια νίκης περνάνε μετά και στον άλλο 
στρατό για να δημιουργηθούν και εκεί κατορθώματα (έστω και προσωρι
νά, ενόψει της παλινδρόμησης στη Μ).

3. Για τις αριστείες Τενκρου (Θ 266-334) - Ιδομενέα (Η 240 κ.ε.) - Με
νέλαον (Ρ) δεν θα είχαμε να παρατηρήσουμε διαφοροποιητικά στοιχεία 
απέναντι στις άλλες. Το βασικό χαρακτηριστικό στη χρήση τους είναι μια 
θεαματική και αποτελεσματική παρέμβαση π.χ. του Τεύκρου, που με το 
τόξο του σκοτώνει πολλούς, και μια τάση του ποιητή να δημιουργεί πα
ραλλαγές στη μάχη κατανέμοντας τις πρωτοβουλίες σε περισσότερα πρό
σωπα (αρχή της variatio).

4. Αριστεία Πάτροκλου Π (όλη αφιερωμένη σ’ αυτόν)

Ως προς τα τυπολογικά στοιχεία της μάχης στην οποία αναπτύσσεται

10. ΙΙρβ. Latacz, ό.π., 77, ότι ως μορφή αγώνα δεν είναι πλέον κυριαρχική, 
αλλά υπάγεται στις άλλες ως μια εκδοχή μάχης. Βασικά θα έλεγα της ατομικής του 
ήρωα κατεξοχήν και κυρίως από λόγους δομικούς.
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έχει ομοιότητες με την αριστεία του Διομήδη και λειτουργεί και ως η κα- 
τεξοχήν παρουσίαση και δραστηριοποίηση του ήρωα. Η αριστεία του ση- 
ματοδοτείται ωστόσο και από άλλες παραμέτρους.

Από τη μια αποτελεί παρέμβαση στην πιο κρίσιμη κατάσταση και σε 
στιγμές απόγνωσης για τους Αχαιούς, όπου πρέπει να απομακρυνθεί ο 
κίνδυνος της καταστροφής. Και πραγματικά με τις πράξεις του αποκαθι- 
στά την πρωτοβουλία των Αχαιών και στέλνει το εκκρεμές στην άλλη 
άκρη: από την απόγνωση και την παραλίγο ολοκληρωτική καταστροφή 
στο θρίαμβο και την παραλίγο ολοκληρωτική νίκη.

Από την άλλη όμως η αριστεία νοείται μόνο με τον Αχιλλέα στο βά
θος της εικόνας. Η πραγματική προοπτική της αριστείας είναι η επιστρο
φή του Αχιλλέα στον πόλεμο. Ο ποιητής δίνει ένα ιδιαίτερα δραματικό 
περίγραμμα καθώς συμπλέκει την ελπίδα για σωτηρία των Αχαιών, τον 
αναβαθμό των επιτυχιών μέχρι το σημείο που στη λογική της αυξανόμε
νης αποτελεσματικότητας να κινδυνεύει να γίνει υπέρβαση του σχεδίου 
του Δία και να φανεί για μια στιγμή ότι ο Πάτροκλος παραλίγο να σκο
τώσει τον Έκτορα και να κυριεύσει την Τροία, αν αφηνόταν στη φορά και 
τη λογική της αριστείας του. Εδώ ακριβούς σημειώνεται όμως το τέλος 
της αριστείας, όχι από τη λογική της εξέλιξής της, αλλά από την επέμ
βαση του θεού, για να εκπληρωθεί το σχέδιο και συνεπώς να πεθάνει ο 
Πάτροκλος. Ωστόσο ακριβούς είναι αποφασισμένος ο θάνατος του Πάτρο
κλου από το σχέδιο του ποιητή για να επαναφέρει τον Αχιλλέα στον πό
λεμο. Γι’ αυτό δεν μπορεί να δοθεί μια λύση σε ανθρώπινα όρια, όπως π.χ. 
με τον τραυματισμό του Αγαμέμνονα στην αριστεία του, γιατί ο Πάτρο
κλος στο πλαίσιο της θριαμβευτικής πορείας της αριστείας του φαίνεται 
προς στιγμήν ανίκητος που μόνο ένας θεός να μπορεί να τον εξουδετερού- 
σει, με συνέπεια το θάνατό του σύμφωνα ακριβώς με το σχέδιο της επι
στροφής του Αχιλλέα. Ο θάνατός του λοιπόν σημαίνει ανάσχεση της υπέρ
βασης των ορίων και επιβεβαίωση του σχεδίου, γιατί τώρα πια με αιτία 
το θάνατο του Πάτροκλου θα γυρίσει ο Αχιλλέας στον πόλεμο. Ο Αχιλλέας 
λοιπόν είναι αφετηρία (όταν τον στέλνει στη θέση του και με την πανοπλία 
του και ο Πάτροκλος λειτουργεί προς στιγμήν ως quasi Αχιλλέας) και 
τέλος της αριστείας του Πάτροκλου.

Η αφηγηματική λοιπόν λειτουργία της αριστείας είναι τουλάχιστο 
διπλή και τα δομικά της νήματα περισσότερα από τις άλλες. Ο ποιητής 
διαχειρίζεται τη δύσκολη κατάσταση των Αχαιών στο σημείο αυτό των 
εξελίξεων και επαναφέρει τελικά τον Αχιλλέα, έστω και με θυσία του Πά
τροκλου. Τπάρχει μια αύξηση και μια αντίρροπη τάση: όσο ανεβαίνει ο
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Πάτροκλος σε επιτυχίες και ανεβαίνει μαζί του το στρατόπεδο τοον Α
χαιών (άνοδος), τόσο πλησιάζει ο θάνατός του (πτώση), αλλά και συγχρό
νως πραγματοποιείται η επιστροφή του Αχιλλέα και ο θάνατος του Έκτο- 
ρα: εκπλήρωση του σχεδίου του Δία και του έπους και λύση του δράματος 
(άνοδος).

Η αριστεία αυτή έχει ενσωματωμένο το τραγικό στοιχείο καθώς εί
ναι καταδικασμένη να εμπεριέχει την καταστροφή του φορέα της, εφόσον 
πραγματοποιηθεί ως αριστεία. Στο σχέδιο του ποιητή ήταν αδύνατο να 
γίνει αλλιώς. Έχουμε κλασική περίπτωση τραγικού διλήμματος: ή γί
νεται η αριστεία για να πεθάνει ο Πάτροκλος και να επιστρέφει ο Αχιλ- 
λέας, για να υπάρξει «λύση» στην Ιλιάδα, ή δεν γίνεται η αριστεία, οπότε 
δεν δημιουργείται καμιά αλλαγή και μένουν όλα μετέωρα χωρίς λύση, 
όπως βρίσκονται στο τέλος της Ρ. Ο ποιητής φυσικά διάλεξε τη λύση !

5. Αριστεία τον Αχιλλέα ραψωδίες Τ-Φ-Χ

Με την αριστεία του Αχιλλέα έρχεται το τέλος και η ολοκλήρωση της I- 
λιάδας: ό φόνος του Έκτορα. Ο στόχος αυτός έχει προετοιμαστεί κιόλας 
από τη Σ, όταν με το φόνο του Πάτροκλου ξεσπάει η λύπη και ο θυμός 
του Αχιλλέα και ορκίζεται εκδίκηση. Το κίνητρο λοιπόν των πράξεων 
της αριστείας του είναι κυρίως η επιθυμία να εκδικηθεί το θάνατο του φί
λου του, παρά να βοηθήσει τους Αχαιούς που βρίσκονται σε απελπιστική 
κατάσταση υποχώρησης. Δεν κινήθηκε καν και από τη μεταμέλεια του 
Αγαμέμνονα και των άλλων (αυτό είχε εκδηλωθεί από την I κιόλας). Μα
κροσκοπικά δηλ. ίσως και το σχέδιο του Δία γνώρισε μια παραλλαγή, ότι 
τελικά δεν ξαναμπήκε ο Αχιλλέας στον πόλεμο, γιατί τιμήθηκε από τους 
Αχαιούς (τώρα το θυμήθηκε μετά την I, αφού εκεί είχε απορρίψει ρητά 
τις προτάσεις συνδιαλλαγής του Αγαμέμνονα;), αλλά από τον πόνο και 
θυμό για το χαμό του φίλου του. Στην επιστροφή του Αχιλλέα, συνακό
λουθα και στην αριστεία του, παίρνει μια ιδιαίτερη σημασία η εξέλιξη της 
αριστείας του Πάτροκλου όπως είδαμε. Η αριστεία του Αχιλλέα λοιπόν 
γίνεται ο καταλύτης των τελικών εξελίξεων και οι πολλές πράξεις σ’ αυτή 
λειτουργούν ως επιβράδυνση11 προς το θάνατο του Έκτορα, μέσα από μια 
αύξηση της αλλαγής της κατάστασης που οδηγούν σ’ αυτόν, ο οποίος θά
νατος φυσικά σηματοδοτεί και την αρχή της τελικής νίκης των Αχαιών. 
Από την άλλη και εδώ, όπως και στην αριστεία του I Ιάτροκλου. η ίδια η

11. Schadewaldt, ό.π. 71.
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αριστεία φέρνει και διαμεσολαβεί το τέλος του Αχιλλέα και στο βαθμό 
που το προαγγέλλει (πράγμα που έχει γίνει και πριν συχνά: στα λόγια 
της Θέτιδας) λειτουργεί ως προοικονομία για εξελίξεις που βρίσκονται έξω 
από τα αφηγηματικά όρια της Ιλιάδας. Με τον τρόπο αυτό ο θάνατός του 
είναι ενσωματωμένος μέσα στη διαλεκτική της αριστείας του σε συνδυα
σμό και με το σχέδιο της Ιλιάδας και όλου του επικού κύκλου.

Από τη σύντομη αυτή επισκόπηση και των συγκεκριμένων περιπτώσεων 
αριστείας γίνεται φανερό ότι η επιδίωξη του ποιητή πηγαίνει πέρα από 
τον απλό σκοπό να παρουσιάσει ξεχωριστά τον ήρωα. Αυτό το κάνει όπως 
είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις ατομικής μάχης. Και όσο και αν η αρι
στεία αποτελεί υποκατηγορία του γενικού φαινομένου της σύγκρουσης 
ατόμων, από τον τρόπο που τη χρησιμοποιεί ο ποιητής και στα συγκε
κριμένα σημεία της εξέλιξης του έπους, λειτουργεί σε ευρύτερο πλαίσιο και 
αποτελεί ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο στην αφηγηματική του τέχνη: 
είναι μια εναργής παρουσίαση των σημείων δομής και γεφυρώνει την αφή
γηση μέσα στην ακολουθία των επεισοδίων.

DIE ARISTIEN ALS STRUKTURELEMENTE IN DER 
ERZÄHLTECHNIK DES EPOS 

(Zusammenfassung)

IN DER FORSCHUNG wird die Aristie als eine Form des Einzelkamp
fes verstanden, derer Hauptmerkmal die Tötung mehrerer Gegner 
hintereinander (ανδροκτασίη), besonders in Katalogform, die Tö
tung wichtiger Gegner, die Aufstellung einer Wertskala, ist. Diese 
Form des heldischen Kampfes, traditionelles Merkmal der Helden
dichtung, steht im homerischen Epos neben dem Massenkampf, 
den rituellen Duellen und anderen Einzelkämpfen.

In der Ilias werden Aristien nur einigen namhaften Achäerfüh
rern zugeschrieben: Diomedes, Agamemnon, Idomeneus, Patro- 
klos, Menelaos, (Teukros), Achill und teilweise Aineias auf der Seite 
der Troer. Der Vorzug der Achäer kommt aus der Tatsache, dass 
der Dichter die Situation des Krieges aus der Sicht der Achäer be
schreibt. Jedoch werden andere namhafte Führer mit Aristie nicht
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vertreten, die doch auf ihrem Konto viele Morde haben und ihr Ver
dienst zum Kriege allgemein gross ist, wie Ajas, Odysseus, Hektor, 
Meriones u.a. Anderseits spielen einige von denen, die eine Aristie 
haben, z.B. Teukros, Idomeneus, keine besondere Rolle am Kampf 
oder ist sie geringer als z.B. des Ajas, der keine Aristie hat.

Die Ansicht, dass die Aristie jedenfalls die Auszeichnung des 
Helden bezweckt, veranschaulicht nicht alle Probleme und Fragen, 
die eben angedeutet wurden. Ihre Anwendung muss also auch an
deren Zwecken dienen. Die besondere Funktion der Aristie liegt in 
der Art, wie der Dichter kritische Momente hei der Entwicklung der 
Ereignisse zusammensetzt und erzählt und wie er in diesem Prozess 
besonders die Aristien einreiht. Im Rahmen von weitgehenden 
Zusammenstössen macht der Dichter durch die Aristie deutlicher 
den Kampf des Heeres und vergrössert qualitativ dessen Stoss- 
kraft. Das Subjekt der Aristie handelt also nicht (nur) als Individu
um, sondern vertritt auch die Gruppe, zu derer Nutzen seine Taten 
vollbringt. Mit der fAristie bewerkstelligt der Dichter besser die 
Änderung einer Situation im kritischen Moment, aber im Sinne 
einer Pendelbewegung: wenn die Situation für die Achäer kritisch 
wird und die Gefahr einer totaler Niederlage besteht, wird durch 
die Intervention des Helden das Gleichgewicht wieder hergestellt 
und die Situation schlägt sogar in die Gegenrichtung um, aber wie
der nicht endgültig, denn es darf nicht der Zeus’ Plan überwunden 
werden, dass nämlich Achill geehrt wird, was dann bedeutet, dass 
die Achäer geschlagen werden, aber nicht bis zu völliger Niederlage. 
Die Aristien schaffen einfach vorübergehende Erfolge, aber keine 
endgültige Lösung, denn eine solche ist für Achill reseviert. der der 
einzige Karalysator der Schlussereignisse ist.

In dieser Hinsicht werden die Aristien also in der Dialektik der 
Struktur und der Erzähltechnik der Ilias aufgefasst. Alle Aristien 
finden statt, solange der Zorn Achills dauert und sie haben den 
Zweck, den Krieg zu ernähren, so dass der Plan Zeus’ besteht und 
das Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Dann endet die Aristie 
einfach (Diomedes, Idomeneus) oder gewaltsam (Agameinnons’ 
Verwundung, Patroklos’ Tod). Bei den bestimmten Aristien stellen 
wir die erwähnten Merkmale fest, die angepasst zu der jeweiligen 
Szene und den Zwecken des Dichters sind.

Diomedes führt eine Reihe von Erfolgen der Achäer herbei. Pa-
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troklos, dessen grosse Erfolgen planmässig zu seinem Tod führen 
sollen, durch seine Aristie und seinen Tod bringt Achill wieder in 
den Krieg. Agamemnon soll nach seinen Misserfolg in I, Achill um
zustimmen, wieder zu seinem Prestige kommen lind mommentan 
als Retter der Achäer vorgestellt werden. Achills Aristie schliesst 
das Ende der Ilias ah. Sie selbst fungiert als Retardationselement 
zu dem Ende und veranschaulicht die steigernde Veränderung der 
Kampfsituation bis zum Tode Rektors.





WOLFGANG KULLMANN

The two Nekyiai of the Odyssey 
and their oral sources

IT IS WELL KNOWN that there are two passages in the Odyssey that 
were given the title Νέκυια in antiquity, Book λ, in which it is de
scribed how Odysseus questions the souls of the dead, and the first 
third of the last book, in which the poet tells how the souls of the 
suitors who have been killed by Odysseus are led to Hades by Her
mes, and there converse with the great heroes killed at Troy. The 
original meaning of the word Νέκυια is (coffering for the dead» or 
«conjuring up the dead», which comes close to the meaning of the 
term νεκρομαντεία (Plu. 2. 17b αί περί τάς νεκυίας τερατουργίαι, Hdn. 
4, 12, 4 κελεύει δέ αύτω μάγων τούς άρίστους ζητήσαντι νεκυία τε χρη- 
σαμένω μαθεΐν περί του τέλους του βίου αύτοΰ or, referring to the Odys
sey, Plu. 46. 740e έν Νεκυία). The application of the term to the first 
third of Book ω of the Odyssey is a secondary phenomenon, under
taken by ancient philologists by analogy with the «first» Nekyia, 
as we can see in the Odyssey scholia.1 ft presupposes that the orig
inal meaning of the word is no longer current, because it is not the 
case that the dead are conjured up in ω.

This inexactness in the name «second Nekyia» presumably was 
partly responsible for the fact that it was seen as a kind of duplicate 
of the first Nekyia and therefore declared to be not authentic. How
ever, it is worth reflecting more closely on the theme of each of these 
sections.

I. la the Schol. in Horn. Odyssearn, ed. G. Dindorf, II 1855, p. 724,8 the 
scholion speaks of της δευτέρας νεκυομαντείας (codd. BV), and at the end of the 
scholion to verse 1 the scholiast remarks: καί Νεκυομαντείαν μέν άν τις εικότως 
την Λ είπεν, Ν'εκυίαν δε ταύτην. Correspondingly, the same scholion (cod. V) 
referring to ω 1 remarks that Aristarchus athetized την (β) Νεκυίαν ((β) in
serted Merkelbach, νεκυομαντείαν is the lectio of M). Likewise, Eustathios uses 
the expression «Second Nekyia» in his own commentary to ω. Gf. G. Petzl, 
Antike Diskussionen über die beiden Nekyiai (Beiträge zur Klassischen Philologie 
II. 29), Meisenheim am Glan 1969, 44 ff.
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The first Nekyia is embedded in the Circe episode in our Odyssey, 
which forms a climax in the wanderings of Odysseus and is without 
doubt the most fairy-tale-like part of them in view of Circe’s magic 
powers. We are also able to trace the origin of the motif in the pre
sent case; as Aietes’ sister, Circe belongs to the world of the legend of 
the Argonauts, located in the «east», in which Medea plays a partic
ularly prominent part with her magic, whereas Odysseus’ journey 
home was doubtless linked with the west and south of the Mediter
ranean in the original story.2 The Lotuseaters, the Cyclops, Allas’ 
daughter Calypso and the Phaeacians all point to the west. By 
means of the floating island of Aeolus the scene is shifted to the east 
in the epic poem.3 This is where the Laestrygonians, Circe and the 
Sirens belong. Assigning a place to Scylla and Charybdis and to the 
island of Thrinacia remains a problem. At any rate, these two stages 
mark Odysseus’ return journey to the western Mediterranean.

Circe promises Odysseus to let him go with his companions. But 
she instructs him to travel first to the house of Hades and Perse
phone, in order to question the soul of Teiresias (κ 488 ff.). In answer 
to Odysseus’ question as to a guide, she gives him an exact descrip
tion of the route (κ 504 ff.): a journey northward through the Okea- 
nos to the low coast and the woods of Persephone. There he is to 
disembark and go into the house of Hades, where Pyriphlegethon 
and Kokytos, a tributary of the Styx, flow into Acheron. There is 
a rock at the confluence of the rivers; there he is to dig a trench and 
perform sacrificial rites which will attract the dead, and Teiresias in 
particular. We have no difficulty in recognizing that here three motifs, 
that is three concepts, are combined: the journey to the land of the 
dead, the visit to the house of Hades and the conjuring up of the 
dead, which gave Book λ of the Odyssey its name in antiquity. The 
first motif recalls the journey of Gilgamesh over the waters of death 
to his ancestor Utnapishtim (tablets 10 and 11 of the Gilgamesh 
epic), or the Sumerian description of Enkidu’s journey to the under
world (ibid., tablet 124).5 A direct source appears to be oral epic

2. Cf. W. Kullmann, Homerische Motive. Beiträge zur Entstehung, Eigenart 
und Wirkung von Ilias und Odyssee, Stuttgart 1992, 125 ff.

3. For the geography of the wanderings of Odysseus cf. A. Lesky, «Aia», 
in: Gesammelte Schriften, Bern-München 1966, 26 ff.

4. As to the origin of tablet 12 cf. Lubor Matous, «Die Entstehung des



poetry about the journey of the Argonauts, which can at least con
ceivably be thought to have included the Okeanos and the land of 
the dead.0 The Heracles myth provided an example for the visit to 
Hades, in which the hero descends to Hades, which is imagined as 
being underground. The account of bringing up Cerberus given by 
the eidolon of Heracles in λ 601 ff. makes it clear: Odysseus is not 
the first man to have descended to Hades. As far as conjuring up 
the dead is concerned, Odysseus’ enterprise fulfils the aim set by 
Circe’s advice, i.e. the questioning of Teiresias, who is able to give 
information about Odysseus’ future destiny. The conjuring up of 
the dead is directly connected with the wrath of Poseidon, which 
follows on from the blinding of the Cyclops, the son of Poseidon. 
The consequences of his wrath were the further adventures of the 
hero and a final atonement after his return home by means of a 
placating sacrifice to Poseidon7 or —more probably— the founding 
of an inland cult of Poseidon.8 As a motif, therefore, this conjuring 
up of the dead has the most likely claim to belong to the older core 
of the Odyssey legend.9 However, it is certainly not a very ancient

Gilgameseh-Epos», in: K. Oberhuber (ed.), Das Gilgamesch-Epos [Wege der 
Forschung 215], Darmstadt. 1977, 360 ff., esp. 369 ff.

5. Mostly, Utnapishtim has been compared with Alcinous and the Phaea- 
cians. Cf. P. Jensen, «Das Gilgamis-Epos und Homer», Zeitschrift für Assyriolo- 
gie 16,1902,125 ff., esp. 128; G. K. Gresseth, «The Gilgamesh-Epic and Homer», 
The Classical Journal 70, 4, 1975, 1 ff., esp. 8). But this parallel depends on a 
highly hypothetical analysis of the Phaeacian episode. The parallel between the 
journey of Gilgamesh lo Utnapishtim and the journey of Odysseus to the land 
of the Cimmerians is stricter, though more limited (cf. A. Ungnad, «Gilgamesch- 
Epos und Odyssee», in: K. Oberhuber (ed.), Das Gilgamesch-Epos [Wege der 
Forschung 215], Darmstadt 1977, 137). Concerning tablet 12 cf. F. Dirlmeier, 
«Homerisches Epos und Orient», Rheinisches Museum 98,1955,18 ff., esp. 31 ff.= 
Ausgewählte Schriften zu Dichtung und Philosophie der Griechen, Heidelberg 
1970, 55 ff.

6. Pehaps the relation of the Argonaut legend to oriental sources was more 
direct than that of the Odyssey.

7. TI. Eisenberger, Studien zur Odyssee (Palingenesia VII), Wiesbaden 1973,
172.

8. F. Dornseiff, «Odysseus’ letzte Fahrt», Hermes 72, 1937, 351 ff.; W. 
Kullmann, Homerische Motive (see n. 2) 294.

9. Cf. the suggestions made by W. Kullmann, «Die neue Anthropologie der 
Odyssee und ihre Voraussetzungen», in: Didactica Classica Gandensia (Conditor 
Prof. Dr. R. L. Plancke) 17-18,1977-1978, Gent, 37 ff., esp. 41; id., «'Η σύλληψη
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legend. For it is evident that Teiresias primarily belongs to the 
Theban myth and was transposed into the Odysseus legend from 
there. — The three motifs do not fit perfectly together. If Hades is 
to be found at a fabulous distance, descent and conjuring up are 
unnecessary. If one visits the house of Hades, conjuring up the dead 
is surely superfluous.

The description of the journey does not correspond exactly to 
Circe’s instructions. At the edge of Okeanos Odysseus comes to the 
city of the Cimmerians in the place of eternal darkness (λ 13 ff.); 
but there is no longer any mention of the house of Hades and Per
sephone. A sacrifice is offered to Persephone (λ 46 f.), who urges the 
souls on and drives them away (λ 213 f., 226, 385 f., cf. 634 f.). But 
the action develops into a conjuring up of the dead which hinges on 
the rites used rather than on the distant location. It is only with the 
description of Minos judging the dead and of the Orphic sufferers 
(λ 568 ff.) that we feel she scene has changed to the underworld, as 
if Odysseus had descended there. For these cannot leave Hades in 
order to drink blood from Odysseus’ trench. But again, it is said of 
Heracles’ eidolon that it returns to Hades after the conversation (λ 
627). These observations show clearly how the poet was able to bor
row and combine motifs from an abundant reserve of oral epic po
etry. Taken together they serve the aim to confront the principal 
hero of the epic in the course of his travels with anthropological 
f|uestions concerning life and death.

Before we compare the so-called Second Nekyia with the first, 
we must discuss the meaning of certain special motifs.

Before Teiresias comes, the soul of Elpenor appears, who fell 
from the roof of Circe’s house. He asks for burial and a tomb, which 
is promised to him by Odysseus in view of the planned return to Circe 
(51 ff.). The old conjecture of Wilamowitz and Von der Mühll is very 
tempting that the motif originally had an aetiological meaning and 
stems from the Argonaut legend : for Elpenor demands a monument

της ’Οδύσσειας καί ή μυθική παράδοση», ’Επιστημονική Έπετηρ'ις Φιλοσοφικής 
Σχολής Άθψών 25, 1974-1977, Athens 1978, 9 ff., esp. 17 f., and K. Matthiessen, 
«Probleme der Unterweltfahrt des Odysseus», Grazer Beiträge 15, 1988, 15 ff., 
esp. 23 ff.. According to G. Steiner, there are strong similarities between the 
conjuring up of the deads in the Odyssey and Hittite texts which ultimately 
go back to Churrite rites (Ugarit-Forschungen 3, 1971, 265 ff.).
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in memory of himself (λ 75 ff.) as if this could be the origin of a future 
city.10 The monument motif goes well with a source that provided 
the motif of the journey to the land of the dead.

Teiresias draws attention to the danger that the companions of 
Odysseus may lay hands on the sun cattle of Helios on the island of 
Thrinacia, and he predicts a late return home, the murder of the 
suitors and a final reconciliation with Poseidon (90 ff.). This recon
ciliation lies outside the poem, which might precisely be an indication 
that it is old and belonged to the original Odysseus legend.

The appearance of Odysseus’ mother, which forms a frame for 
the scene with Teiresias (84 ff., 152 ff.), may be directly explained 
by its reference to the plot of the Odyssey: Odysseus is informed of 
the situation in Ithaca. However, the following catalogue of heroines 
(225 ff.) has no apparent connection with the plot of the Odyssey.

The following description of the appearance of Odysseus’ three 
comrades in arms from Troy, Agamemnon, Achilles and Ajax, bears 
no direct reference to the plot, but is of more general importance for 
the subject of the poem (385 ff.). The meeting with Agamemnon 
forms part of the way Agamemnon’s destiny is seen as parallel to 
Odysseus’, which is prepared as early on as the council of the gods 
in book a. Odysseus does not have to suffer Agamemnon’s fate, a 
non-tragic and happy homecoming awaits him. The combination 
of Odysseus, Penelope, Telemachus, suitors is similar to that of Aga
memnon, Clytemestra, Orestes, Aegisthus. But the characters and 
fates of the people in each group differ, despite their superficial simi
larity. Odysseus is more level-headed than Agamemnon, his wife 
is faithful to him and Telemachus does not need to take on Orestes’ 
duty of avenging his father. Also, the suitors are only potential Ae- 
gisthuses.11 It is most significant that in his answer to Agamemnon, 
Odysseus generalizes on Agamemnon’s statements: Zeus has not

10. U. V. Wilamowitz-Moellendorff, Homerische Untersuchungen (Philologi
sche Untersuchungen Η. 7), Berlin 1884, 144 f. ; P. Von der Mühll, RE Suppl. 
VII s.v. Odyssee, cot 723, who thinks of the foundation of Sinope in the 
Argonaulica as a possible parallel legend.

11. Cf. M. I. Finley, The World of Odysseus, Cleveland - Ney York 1954, 
88. Apparently, the plot of the Odyssey must be seen against the background 
of a preodyssean oral nostos poem in which the happy home-coming of Me- 
nelaos and Helen as well as the unhappy return of Agamemnon were told. See 
W. Kullmann, Homerische Motive (see n. 2) 123 f.
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been well-intentioned towards the Atreids as regards their wives. 
Helen is responsible for the death of so many, Clytemestra for Aga
memnon’s ignominious end (436 ff.). This briefly outlines the con
tents of the Cyclic epos of the Nostoi (or the «Homecoming of the 
Atreids», as the secondary title probably read according to two re
ports in Athenaeus12): the misfortunes of the Atreids, caused by 
their wives.

The following meeting with Achilles (467 ff.) shows clearly the 
different values which are or were normative for Achilles and Odys
seus. Odysseus consoles Achilles for his death by praising his fame 
in life and in death. Achilles replies that he prefers to be a thrall 
than king over all the perished dead. The interpretation of the scene 
is much disputed. Is it the poet’s intention to qualify Achilles’ «vir
tues», as they are represented in the Iliad so that Achilles’ boundless 
thirst for glory now turns out to be not worthwhile?13 At any rate, 
Achilles’ words are a confirmation of Odysseus’ normal positive at
titude towards life as found in the Odyssey and do not correspond 
to Achilles’ behaviour in the Iliad.14 A direct relation to this epic is 
not recognizable. Odysseus is able to tell Achilles, the father, of the 
glorious deeds of his son Neoptolemus, and so to make him happy. 
The function of the scene is evidently to award Odysseus a place

12. Cf. the literature on this question cited in A. Bernabé, Poetarum Epi- 
corum Graecorum test, et fragm. pars I, Leipzig 1987, 93.

13. Cf. K. Rüter, Odysseeinterpretationen: Untersuchungen zum ersten 
Buch und zur Phaiakis, ed. by K. Matthiessen (Hypomnemata 19), Göttingen 
1969, 252 f. («Achill und Odysseus in vertauschten Rollen»); G. Nagy, The 
Best of the Achaeans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore- 
London 1979, 35 f. («from the retrospective vantage point of the Odyssey, 
Achilles would trade his kléos for a nóstos. It is as if he were now ready to 
trade an Iliad for an Odyssey»). According to Th. Reucher, Der unbekannte 
Odysseus, Bern-Stuttgart 1989, 62 f., the aristocratic code prevailing in the 
Iliad is given up in the Odyssey passage.

14. Different views are held by A. T. Edwards, Achilles in the Odyssey. 
Ideologies of Heroism in the Homeric Epic (Beiträge zur Klassischen Philologie 
171), Meisenheim am Glan 1985, 43 ff. (51: «the opinion which Achilles expresses 
in the Odyssey ought to be seen more as a continuation of his position in the 
Iliad than a reversal of it, since nowhere in that poem does he state a preference 
for κλέος over a νόστος») and R. Schmiel, «Achilles in Hades», CPh 82,1987, 35 
ff. (37: «Achilles implicitly reaffirms the heroic premiss. This is the Achilles we 
know from the Iliad»), whose view is in contradiction to Edward’s view as well.
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among the famous fighters at Troy. The meeting with Ajax, which 
is described next, is interesting (541 ff.). Ajax has a grudge against 
Odysseus because of his victory in the dispute over Achilles’ wea
pons. This refers to an incident which according to Proclus’ summa
ry was treated at the end of the cyclic epic of the Aethiopis. The poet 
makes Odysseus tell how the dispute was decided by the Trojan 
women and Athena in favour of Odysseus. He lets him add express
ly that he wishes he had not won, since his victory led to the suicide 
of the man who wras, after Achilles, superior to all the rest. Evidently 
the poet of the Odyssey thinks it important not to present his hero 
in an unfavourable light and to shiftjhis share of the blame, which 
he apparently had according to the Aethiopis, into the background. 
This corresponds with the picture of Odysseus presented in the Iliad, 
which becomes normative thanks to its incorporation by the poet 
of the Odyssey. Odysseus must be freed from any negative charac
teristics which belong to him in the Cyclic epics and their pre-llo- 
meric oral predecessors.

Let us now turn to the «Second Nekyia».15 The subject is com
pletely different. Here the poem is concerned with the journey to 
Hades of the souls of the dead suitors, whereas in λ the dominant 
concept is that the souls, lured by the blood of an animal, come to 
Odysseus’ trench and allow themselves to be questioned. It has 
caused surprise that the suitors reach Hades without having been 
buried first, and reference has been made to Ψ 71 ff., where the soul 
of Patroclus appears to Achilles in a dream and complains that it 
cannot enter Hades because its body is still unburied. However, 
according to the view found in the Odyssey this is not necessary. 
Elpenor also complains that he has not yet been buried. But like 
all those with whom Odysseus speaks in λ, he already belongs to 
Hades.16

According to the scholia, Aristarchus athetized Book op among 
other things, because the concept of Hermes as escort of the souls

15. Recently a comprehensive review of the discussion concerning this 
episode has been given by R. Oswald, Das Ende der Odyssee. Studien zu 
Strukturen epischen Geslaltens, Dissertationen der Karls-Franzens-Universität 
Graz 93, Graz 1993, 122 ff., who comes back to the old opinion of the analysts 
that the episode is a later insertion into the Odyssey.

16. D. Page, The Homeric Odyssey, Oxford 1955, 118, is wrong in stating 
that the case of Elpenor is exactly parallel to that of Patroclus.
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was supposedly not Homeric. However, by using Hermes in this way 
the poet achieves two things: the suitors appear as a group in Hades; 
their early appearance before burial is concealed. In fact, their burial 
follows only after a delay which Odysseus spends with Laertes (ω 
412 ff.).

The reason for the account becomes plain if we pay close atten
tion to what is told.17 Led by Hermes, the suitors meet a group of 
people, composed of Achilles, Patroclus, Antilochus and Ajax, who 
have apparently been watching them from a distance (ω 15 ff.). 
These are the principal characters of two epic poems, the Iliad and 
the Aethiopis. Patroclus dies in the Iliad, the other three heroes in 
the Aethiopis. There is every reason to believe that the Iliad was 
already composed in written form and was known to the poet and 
his audience in a fixed form from recitations.18 In the case of the 
Aethiopis we may at least suppose an oral version of the later Cyclic 
epic to have existed. The heroes above mentioned are joined by A- 
gamemnon and followers of his, who like him died in Aegisthus’ 
house (ω 19 ff.), and a conversation ensues. Achilles expresses his 
pity for Agamemnon’s terrible fate. Agamemnon himself had told 
Odysseus similar things in the first Nekyia, so that he should draw 
conclusions for his own situation. Here we have a conversation solely 
among the dead, as it were a posthumous assessment of the Trojan 
war, meant exclusively for the audience. As regards Agamemnon’s 
fate, the audience will probably have an epic portrayal of the subject- 
matter of the Nostoi in mind, corresponding to the Cyclic epic poem of 
the Nostoi, just as already at a 326 f. Phemius sings of the «Home
coming of the Achaeans». In his answer to Achilles, Agamemnon 
praises his good fortune, apparently because his death was so glori
ous, and tells him of the burial ceremonies, whose importance was 
heightened by the appearance of Thetis, the Muses and the Nereids. 
This again corresponds to the content of the Aethiopis.

17. Page has criticised the word εύρον in verse 15, among other things 
because it supposedly contradicts verse 99 f.: (see n. 16) 119 and note 22. Why 
can this not mean that they noticed the group from a distance and at 99 f. 
approach more closely? So, rightly, also H. Erbse, Beiträge zum Verständnis 
der Odyssee (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 13), Berlin- 
New York 1972, 236; Eisenberger (see n. 7) 324 n. 17.

18. Cf. K. Usener, Beobachtungen zum Verhältnis der Odyssee zur Ilias 
(ScriptOralia 21), ed. P. Goetsch, W. Raible u.a., Tübingen 1990, 204 ff.
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When finally the souls of the «suitors killed by Odysseus» (ω 
100) approach at the end of the conversation, Agamemnon recog
nizes Amphimedon, with whom he and Menelaus stayed when they 
requested Odysseus to march against Troy with them. Amphimedon 
tells of the courting of Penelope and her stratagem with the loom. 
He tells how. after this became known thanks to her maid’s treach
ery, Penelope reluctantly finished the shroud for Laertes, and 
then Odysseus came to the swineherd and, together with the swine
herd and Telemachus who had returned from Pylos, prepared the 
suitors’ death. He says, Odysseus was not recognizable in his beg
gar’s disguise and caused his wife to arrange the competition out of 
which the killing of the suitors then developed, whose first victim 
was Antinous. Even now, he says, their bodies lay unburied in 0- 
dysseus’ palace. Thus the entire contents of the second half of the 
Odyssey are here retold (ω 125-190).

This account has been criticised for three reasons: 1. According 
to what is actually told in the Odyssey, Penelope was not aware at 
all of the beggar’s true identity as her husband, in contrast to Am- 
phimedon’s account.19 This is right. Nevertheless there is no incon
sistency here; for the course of events necessarily seemed to the 
suitors as if Odysseus incited Penelope to her course of action.20 
They could not have guessed that her decision only rested on a vague 
trust in the rightness of the beggar’s words.21 2. According to Am
phimedon’s version, Odysseus returned immediately after the failure 
of the ruse with the shroud, whereas according to the description in 
β 93 ff. and τ 138 ff. the completion of the cloth happened quite 
some time before Odysseus’ appearance.22 This may have to do with 
the fact that in each of the three cases the wording is borrowed from 
extraneous sources in a relatively rigid manner.23 Hut apart from this

19. Cf. Page (see n. 16) 122.
20. Cf. rightly Eisenberger (see n. 7) 323: «In reality the poet of the Ne- 

kyia did not allow Amphimedon to know more in death than in life.» Cf. also 
Erbse (see n. 17) 232.

21. For the interpretation of the meeting of Odysseus and Penelope in 
τ cf. W. Kullmann, Homerische Motive (see n. 2) 282 f. A slightly different 
interpretation is given by E. R. Schwinge, Die Odyssee - nach den Odysseen. 
Betrachtungen zu ihrer individuellen Physiognomie, Göttingen 1993, 72 ff.

22. Cf. Page (see n. 16) 120 f.
23. Cf. VV. Kullmann, Homerische Motive (see n. 2) 93 f.
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we must also take into account that it is hardly in Amphimedon’s 
interest to tell Agamemnon the whole truth and to admit that, after 
the failure of Penelope’s ruse, the suitors made themselves comfor
table for years in Odysseus’ house and squandered his possessions.24
3. Amphimedon assumes that the corpses of the suitors are still lying 
in Odysseus’ hall, whereas according to χ 448 ff. they were brought 
out of the house by the maids.25 But this too is explained by Am
phimedon’s point of view. The dead know in Hades, as the example 
of Elpenor shows, that they have not yet been buried. But where 
their corpses are located is not necessarily known to them.

Agamemnon’s reaction to Amphimedon’s speech is striking. He 
pays no attention to the suitors’ situation. He appears uninterested 
in their fate, even that of his host Amphimedon. Instead he praises 
Odysseus for his wife’s uprightness and competence (192 ff.). He 
says —verbatim— (196 ff.):

«Therefore the fame of her excellence will never fade, and the 
immortals will make for mortal men a lovely song for prudent Pe
nelope, who did not, like the daughter of Tyndareus, devise dread
ful things and kill her husband. Dreadful things will be sung of her 
among men, who will give women an evil name, even if one of them 
be very honest».

I have already intimated elsewhere my opinion of how this should 
be understood: Agamemnon’s conclusion from the report of the 
events of the second half of the Odyssey, i.e. that there will be a 
song about Penelope which is in contrast to the dreadful song about 
Clytemestra’s deed, can only be understood as a self-reference by the 
Odyssey poet to his own work.26 Whereas the first Nekyia is concerned 
with the destinies of the heroes the second Nekyia is concerned with 
the assessment of these events in poetry, i.e. epic poetry. In the 
first Nekyia Agamemnon compares his homecoming with Odys
seus’ expected return, and Achilles compares his glorious death 
self-critically with the good fortune of the living people, whereas in 
the second Nekyia, in the meeting of Achilles with Agamemnon, the 
poems of the Iliad, the Aethiopis and the Nostoi are the matter of

24. So the attractive interpretation of Eisenberger (see n. 7) 324.
25. Among others, a contradiction was seen here by P. Yon der Mühl) 

(see n. 10), col. 765.
26. W. Kullmann, Homerische Motive (see n. 2) 291 ff.
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the conversation. The talk is of no importance for the plot of the 
poem, which has practically come to an end with the recognition of 
Odysseus by Penelope.27 This is equally the case with the conversa
tion between Agamemnon and Amphimedon, in which the Odyssey 
is summarized. It is a question of the assessment of the Odyssey’s 
contents as the subject of a poem. They are compared with the con
tents of the Nostoi as regards their poetic qualities. The result is un
ambiguous: a divinely inspired song that spreads the fame of Pene
lope will be in contrast with an «abominable song» that tells of the 
dreadful deeds of Tyndareus’ daughter. Having come almost to the 
end, the poet compares his epic poem, the Odyssey, with already 
established poems, the Iliad, characterized by Achilles and Patro- 
clus, the Aethiopis, whose principal characters are Achilles and An- 
tilochus, and the Nostoi, compared with which the song telling of 
Penelope appears as clearly superior, because it will praise the arete 
of Penelope. It is plain that the poem’s subject matter is being judg
ed, which may be regarded as a sign of definite self-confidence as an 
author on the part of the Odyssey poet. The entire second Ne- 
kyia amounts to the prophecy of a famous song about Penelope. 
This is the only reason for its composition that can be found, 
unless we mean to understand it as a weak duplicate of the first 
Nekyia, for which we have no cause. But the second Nekyia reverts 
to the content of the first Nekyia insofar as now, after the end of 
the action, and after Penelope has proved her worth, Agamemnon 
changes his preliminary opinion of Penelope into a definitive judge
ment.

It is tempting to speculate a little at this point about the written 
forinulationof early Greek epic,evenif thismust remain tentative. Ina 
recent dissertation, Knut Usener has shown that the points of contact 
between Iliad and Odyssey are in many cases so specific that we 
must reckon with the borrowing of motifs and groups of verses from 
the older to the younger poem, and that these borrowings are so 
numerous that the conclusion is inevitable that the Odyssey poet 
knew the Iliad in a fixed form.28 This would mean that a written text 
existed that was recited from memory. If we are right in thinking 
that the author of the Odyssey had a particular interest in his sub-

27. Cf. now the excellent remarks by E.R. Schwinge (see n. 21) 89 and n.95.
28. (see n. 18) passim.
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ject matter, he must also have composed his epic poem with the help 
of writing.

The question remains as to the written formulation of the Ae
thiopis and the Nostoi. The description of the burial of Achilles in 
the Odyssey carefully balances the Iliad and the Aethiopis. In Ψ 91 Γ., 
the soul of Patroclus asks Achilles that both their bones may be 
collected in a golden amphora and buried under a single grave 
mound; according to Proclus 64,29 the Aethiopis tells how Antilo- 
chus is buried separately from Achilles. According to Odyssey ω 
35 ff., the bones of Patroclus and Achilles are mingled and put into 
one half of a double amphora, those of Antilochus into the other 
half. Thus the demands of the text of the Iliad are met and at the 
same time the friendship between Achilles and Antilochus is taken 
into account, which is of equal importance to that with Patroclus 
(both stand next to Achilles in the second Nekyia).30 This careful 
adjustment looks very much as if the versions of both epics were al
ready fixed. The countless references to details of the contents of 
the Nostoi in the Odyssey make it seem possible that this epic poem 
also existed already in written form when the Odyssey was com
posed. The detailed stories told by Nestor and Menelaus in Books γ 
and S differ, for example, from the vagueness of the description of the 
underworld in Book λ, which very probably is based on the use of 
motifs from oral epic poetry.31

01 ΔΥΟ ΝΕΚΥΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΗΓΕΣ 

(Περίληψη)

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΒΙΊ αρχαία ονοματολογία, το ταξίδι, του 
Οδυσσέα στη χώρα των Κιμμερίων και το εκεί ανακάλημα των νεκρών, 
στο λ της Οδύσσειας, προσδιορίζεται με τον ίδιο όρο που προσδιορίζει και

29. The paragraphs are numbered in accordance with my book: Die 
Quellen der Ilias (Hermes Einzelschritten Η. 14), Wiesbaden 1960, 52 ff.

30. Cf. W. Kullmann, Homerische Motive (see n. 2) 121.
31. I would like to thank Mrs. Doris Meyer and Mrs. Silvia Schischwani 

for their support.
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το ταξίδι των νεκρών μνηστήρων στον Κάτω κόσμο, όπου τους οδηγεί ο 
Ερμής, στο co: Νεκυια.

Σκοπός της πρώτης Νέκυιας είναι να φέρει τον Οδυσσέα στο ταξίδι του 
αντιμέτωπο με βασικά ανθρωπολογικά ερωτήματα, σχετικά με τη ζωή και 
το θάνατο. Ο ποιητής ανατρέχει σε τρία διαφορετικά θέματα: το θέμα της 
μετάβασης στη χώρα των νεκρών, που προέρχεται από τα έπη του αργο- 
ναυτικού κύκλου, το θέμα της κατάβασης στον 'Αδη, που οι αρχές του πρέ
πει να αναζητηθούν στα έπη για τον Ηρακλή, όπου γινόταν λόγος για την 
απαγωγή του Κέρβερου, και το θέμα του ανακαλήματος των νεκροόν, που 
πιθανότατα ανήκει στον αυθεντικό θρύλο του Οδυσσέα, δηλαδή στις πρώι
μες επικές μορφές της Οδύσσειας.

Η δεύτερη Νέκυια έχει τελείως διαφορετικό στόχο. Έχοντας ολοκλη
ρώσει την καθαυτό υπόθεση της Οδύσσειας με το ξανασμίξιμο των δύο συ
ζύγων, στο ψ, ο ποιητής χρησιμοποιεί το θέμα της καθόδου των μνηστή
ρων στον Άδη ως αντοσνσταση (Selbstreferenz), για να τοποθετήσει το 
έπος του στο ίδιο επίπεδο με τα ήδη διαθέσιμα και διαμορφωμένα επικά 
σύνολα. Οι μνηστήρες συναντούν τα πρόσωπα της Ιλιάδας και της AiQlo- 
πίόας: τον Αχιλλέα, τον Πάτροκλο, τον Αντίλοχο, τον Αίαντα και τον Αγα- 
μέμνονα. Ο Αχιλλέας ανήκει και στις δύο επικές διηγήσεις, ο Πάτροκλος 
είναι ο φίλος του στην Ιλιάδα, ο Αντίλοχος φίλος του στην Αώιοπίόα. Ο 
Αίας και ο Αγαμέμνων παρουσιάζονται πάλι και στα δύο έπη. Τέλος, ο 
Αγαμέμνων συγκρίνει το «στυγερό» τραγούδι για την Κλυταιμνήστρα με 
το «χαρίεν» της Πηνελόπης, δηλαδή τους Νόστους με την Οδύσσεια. Είναι 
βέβαιο ότι η Ιλιάδα τραγουδιόταν στην οριστική της μορφή πριν από την 
Οδύσσεια" όμως για την Αιθιοπίδα και τους Νόστους το ερώτημα πρέπει 
να μείνει ανοιχτό.

53





Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Προβλήματα τής ομηρικής Ελένης

I

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ αποτελεί τιμητική παραπομπή στή γνω
στή, ομότιτλη, μελέτη τοϋ I. Θ. Κακριδή, ό όποιος πάνω άπό μισό 
αιώνα τροφοδότησε, όσο λίγοι, τις ομηρικές έ'ρευνες καί σπουδές σέ διεθνή 
κλίμακα- υπήρξε έξάλλου έμπνευστής καί ιδρυτικός πρόεδρος αύτοϋ του 
όδυσσειακοΰ συμποσίου. ΓΙροσωπικώς του οφείλω πολλά, θά έλεγα τά 
φιλολογικά μου τροφεία: καί δσα φαίνονται καί δσα λανθάνουν καί εκείνα 
πού δείχνουν τή συμφωνία του μαθητή μέ τον δάσκαλο κι αυτά πού θά 
μπορούσαν νά έκτιμηθούν ώς απόκλιση. 'Υπό τον δρο δτι στή συγκεκρι
μένη περίπτωση ή απόκλιση επιβεβαιώνει τή γόνιμη διδασκαλία καί τήν 
πρόθυμη μαθητεία.

Θυμίζω δτι ή έπιμονή τού I. Θ. Κακριδή στή μορφή τής Ελένης κρά
τησε κάπου είκοσι χρόνια, αν λογαριάσουμε σωστά τις ενδιάμεσες δοκιμές 
καί τήν οριστική διατύπωση τής θεωρητικής καί ερμηνευτικής του πρό
τασης γύρω άπό αύτό το μείζονος σημασίας ομηρικό θέμα.1 "Οσο γιά τήν 
επιφυλακτική πρόγνωση τού I. Θ. Κακριδή δτι ή τόλμη τής δικής του 
γνώμης θά συναντούσε τήν απόρριψη άλλων όμηρολόγο^ν,1 2 μπορούμε νά μι
λήσουμε σήμερα γιά μερική τουλάχιστον διάψευση. Πράγμα πού σημαίνει 
δτι καί τούτη τή φορά ό σπόρος τού δασκάλου έπεσε σέ καλό έδαφος.3

1. Βλ. σχετ. «Προβλήματα της Ομηρικής Ελένης», 'Ελληνικά 13 (1954) 205- 
220, «Helena und Odysseus», Seria Philologica Aeniponlana (1961) 27-36> 
«Προβλήματα της Ομηρικής Ελένης: Η Ελένη στην Ιλιάδα, Η Ελένη στην Οδύσ
σεια», στον τόμο Ξαναγνρίζοντας στον Όμηρο, Θεσσαλονίκη 1971, 59-77, 77-92. 
’Επίσης σέ άγγλ. μτφρ. «Homer Revisited», Lund 1971, 25-53.

2. I. Θ. Κακριδής (1971) 74.
3. Καί μόνο το γεγονός ότι νεότερες περί Ελένης μελέτες λαμβάνουν σοβαρώς 

ΰπόψη τους καί συζητούν, άλλοτε συμφωνώντας καί άλλοτε μερικώς διαφωνώντας, 
τήν πρόταση Κακριδή, δείχνει τή γονιμότητά της. Βλ. σχετικώς καί ένδεικτικώς τήν 
κριτική τοϋ R. Schmiel, «Telemachus in Sparta», ΤΑΡΑ 103 (1972) 469-470, 
καί τις αναφορές των L. Glader, «Helen: The Evolution from Divine to Heroic 
in Greek Epic Tradition», Mnem. Suppl. 42 (1976) 28 σημ. 6 καί 15, M. Katz,
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Δεν έχει νόημα νά έπαναλάβω έδώ τή θεωρητική καί ερμηνευτική θέση 
του I. Θ. Κακριδή: που καί πώς στήριξε τίς προτάσεις του γιά τήν ομηρική 
Ελένη. Συνοψίζοντας στο έπακρο (μέ όλους τούς κινδύνους παραμόρφω
σης πού ενέχει ή οριακή σύνοψη σ’ αύτές τίς περιπτώσεις) υπογραμμίζω 
ότι: μέ τή μέθοδο τής Νεοανάλυσης (πρόκειται, ώς γνωστό, γιά δικό του 
εύρημα, πού εφεξής καθιερώθηκε στήν ομηρική βιβλιογραφία)4 υπέδειξε 
ότι: ή αινιγματική μορφή τής ίλιαδικής καί όδυσσειακής 'Ελένης, πού 
άλλως πως μπορεί νά έκτιμηθεΐ καί ώς αντιφατική, εξηγείται, αν ληφθοϋν 
ύπόψη οι προομηρικές της καταβολές. Τούτο ισχύει προπάντων ώς προς 
το πρόδηλο δίλημμα τής άθώας καί ανεύθυνης ή ένοχης καί υπεύθυνης 
'Ελένης στά δύο ομηρικά έπη.

'Η λύση τού Κακριδή σέ τούτο το σκανδαλιστικύ δίλημμα (πού το 
οξυνε ή μεθομηρική λογοτεχνία καί γραμματεία, κάνοντας συχνά διαμε
τρικά άντίθετες έπιλογές) συμπυκνώνεται στήν επόμενη εύλογη υπόθεση: 
το κυρίαρχο προφίλ τής ομηρικής Ελένης επιμένει στήν ένοχή αλλά καί 
στή μετάνοιά της —συνδυασμός πού εξασφαλίζει τή συγκρότηση ενός 
ύπεύθυνου καί δραματικού επικού προσώπου. Πίσω όμως άπό το άνα- 
γνωρίσιμο αυτό πρόσωπο λανθάνουν δύο άλλα προομηρικά είδωλα: τής 
άβουλης καί άνεύθυνης κούκλας, πού γίνεται άθελά της έπαθλο στον 
ανταγωνισμό των μνηστήρων της" καί τής άθώας γυναίκας, ή όποια, 
μετά τήν ακούσια αρπαγή της καί τή μεταφορά τη^ σέ ξένο τόπο, οδύρεται 
καί στενάζει γιά τή μοίρα της καί τά πολεμικά παρεπόμενα τής άρπαγής 
της.5 'Ο Κακριδής πιστεύει ότι, περισσότερο στήν Ίλιάδα καί λιγότερο στήν 
’Οδύσσεια, υπολείπονται ίχνη καί άπο τά δύο αύτά προομηρικά είδωλα τής 
Ελένης —ίχνη πού προκαλοΰν τουλάχιστον τήν περιέργεια τού οξυδερκούς 
γραμματικού καί φιλολόγου. Μίλησα γιά εύλογη ύπόθεση. Πρέπει όμως 
αμέσους νά πώ ότι ευλογες υποθέσεις, όταν εφαρμόζονται στά έργα τής

Penelope’s Renown : Meaning and Interteminacy in the Odyssey, Princeton, 
N.Y. 1992, 78.

4. 'II πρώτη καί πρωιμότερη εμφάνιση του όρου «Νεοανάλυση», ώς συμβιβα
στικής μεθόδου μεταξύ των άναλυτικών καί των ένωτικών ομηρικών θεωριών, ανή
κει αναμφισβήτητα στον I. Θ. Κακριδή. Βλ. σχετ. «Έκτόρεια», Hermes 72 (1937) 
171· πρβ. 'Ομηρικές ’Έρευνες, ’Αθήνα 1944, Ο'Τ. Γιά τήν ιστορία, τήν εξέλιξη καί 
τήν άρση παρεξηγήσεων ώς προς τή μέθοδο της Νεοανάλυσης βλ.: W. Kullmann 
«Zur Methode der Neoanalyse der Homerfoschung», IIVV 15 (1981) 5-42, «Oral 
Poetry and Neoanalysis in Homeric Reasearch», GRRS 25 (1984) 307-323), καί 
M. Clark, «Neoanalysis: a bibliographical Review», CÌV 79 (1986) 379-394, ό
που καί πλήρης σχετική βιβλιογραφία.

5. I. Θ. Κακριδής (1971) 59-66.
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ποίησης, ενέχουν κάποτε τον κίνδυνο νά έξορθολογίζουν καθ’ υπερβολή 
ποιητικά ζητούμενα, τά όποια έξ ορισμού αντιστέκονται στην ορθολογική 
ταξινόμηση.6 ’Έχω τήν αίσθηση ότι στήν προκειμένη περίπτωση ό Κακρι- 
δής δέν άπέφυγε εντελώς αύτόν τον κίνδυνο. ’Ή, για νά το πώ άλλιώς: αν ή 
ομηρική Ελένη ελέγχεται, πριν καί πάνω άπό όλα, μορφή αινιγματική 
(φαινομενικούς κάποτε καί άντιφατική), τότε ή φιλολογική προσοχή μπορεί 
νά πάρει δύο δρόμους: ή νά δοκιμάσει νά λύσει το αίνιγμα, μέ κίνδυνο νά το 
διαλύσει- ή νά αποδεχθεί τούς ορούς τού αινίγματος καί, κατά κάποιον 
τρόπο, νά μαγνητιστεί καί ή ίδια άπό το αίνιγμα. Τούτο δέν σημαίνει βε
βαίως παραίτηση άπό τήν απορία, άλλα άλλου είδους επεξεργασία. Σ’ αύ- 
τήν πάντως τήν κατεύθυνση προσβλέπουν οί δικές μου επόμενες παρατη
ρήσεις, πού θά ήθελα νά έκληφθοΰν ώς ανοιχτές έρωτήσεις- άφού σκοπός 
μου είναι νά ένισχύσω μάλλον το αίνιγμα τής ομηρικής Ελένης, παρά νά 
το λύσω.

II
Θά ξεκινήσω μέ κάποιες παραδοσιακές αρχές, πού ή νεοτερική φιλολογία 
φαίνεται κάποτε νά τις λησμονεί ή νά μήν τις λαμβάνει, οσο πρέπει, ύπόψη. 
Στα ομηρικά έπη, γιά νά παραφράσουμε τον ’Αριστοτέλη,7 τον πρώτο λόγο 
έχει ό επικός μύθος, όχι τά επικά πρόσωπα ώς αύτοτελεΐς καί ψυχολογί- 
σιμοι χαρακτήρες" ό μύθος φέρει τά πρόσωπα, καί έν πολλοϊς καθορίζει 
τή συμπεριφορά τους- οχι τά πρόσωπα τον μύθο. "Αν μάλιστα υπολογί
σουμε ότι κάθε μυθολογικός κύκλος δέν διαμορφώνεται διαμιάς, αλλά σχη
ματίζεται καθ’ οδόν, ελκοντας μέ τόν πυρήνα του στοιχεία (μοτίβα, θέματα, 
λειτουργίες καί σημασίες) άπό άλλους γειτονικούς, ή καί μακρινότερους, 
μύθους,8 μπορούμε νά φανταστούμε καλύτερα τήν πίεση πού άσκεΐ στά 
πρόσωπά του καί στή συμπεριφορά τους. Μέ τούς ορούς αυτούς δικαιού
μαστε νά ισχυριστούμε ότι, ώσότου σταθεροποιηθεί ένας μύθος (ώς προς 
τήν αρχή, τήν ακμή καί τό τέλος του), χρησιμοποιεί τά πρόσωπά του 
πρός τό συμφέρον του- κάποτε μάλιστα τά εκβιάζει νά παίξουν ρόλους καί

6. Ή δικαιοσύνη καί ή άκρίβεια επιβάλλουν νά ύποσημειώσω εδώ δτι άπό νωρίς 
ό I. Θ. Κακριδής άντιστάθηκε σθεναρώς σέ ορθολογικές, ψυχολογικές καί νατουραλι- 
στικές ερμηνευτικές προτάσεις γιά επίμαχα χωρία, σκηνές καί επεισόδια των ομη
ρικών έπών, τονίζοντας δτι ή σύγχυση πραγματικότητας καί ποίησης άποδεικνύεται 
μέθοδος ολισθηρή. Βλ. σχετικώς καί ένδεικτικώς I. Θ. Κακριδής (1971) 57 (Κεφ. 
«Ομηρικά Αντιλεγόμενα»).

7. Ποιητική, 1459a 3 - 1459b 4 (περί Έπών), 1150a 9-11 (περί Τραγωδίας).
8. Βλ. ένδεικτικώς καί I. Θ. Κακριδής, Ο ποιητής καί η μυθική παράδοση, ’Αθή

να 31980, καί Προομηρικά Ομηρικά Ησιόδεια, ’Αθήνα 1980, 3-38.
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νά ασκήσουν συμπεριφορές, που δέν αναλογούν σ’ ένα προκαθορισμένο και 
συνεπή χαρακτήρα, δπως τον ξέρουμε άπό το νεότερο μυθιστόρημα ή το 
θέατρο.

'Η άρχή αυτή της προτεραιότητας του μύθου έναντι των προσοόπων 
ισχύει, πιστεύω, κατ’ έξοχήν γιά την Ελένη. Μένοντας στις επικές μόνον 
μορφώσεις καί μεταμορφώσεις τής ήρωίδας, οφείλουμε νομίζω νά (αναγνω
ρίσουμε δτι ή ομηρική Ελένη πέρνα άνάμεσα άπο τίς συμπληγάδες δύο 
συγγενικών, άλλά διακεκριμένων μεταξύ τους, μύθων, του τροκκοΰ και τοϋ 
ΐλιαδικοϋ· πού άντιστοιχοΰν καί σέ δύο συγγενείς άλλά διακεκριμένους πο
λέμους, τον τρωικό καί τον ίλιαδικό. "Οσο καί αν ό ίλιαδικός πόλεμος καί 
ό ίλιαδικός μύθος άποτελοϋν κατά κάποιον τρόπο μικροσκόπηση τοϋ τρωι
κού μύθου καί πολέμου, οι δύο μύθοι διαφέρουν ως προς τήν πλοκή τους, άς 
πούμε ώς προς τή μυθοποίησή τους —οχι μόνο μέ τήν έννοια δτι ό ένας 
αποτελεί μέρος τοϋ άλλου.

Γιά νά μείνω στήν περίπτωση τής Ελένης: είναι πολύ πιθανόν δτι στό 
πλαίσιο τοϋ τρωικοΰ μύθου έ'παιζε ρόλο πρωταγωνιστικό, στον βαθμό πού 
καθόριζε τήν άρχή καί τό τέλος τής πλοκής του- στον ίλιαδικό δμως μύθο 
σαφώς ό ρόλος τής Ελένης υποβαθμίστηκε σέ δευτεραγωνιστικό.9 Ή 
τριπλή έμφάνισή της στήν Ίλιάδα καί ή διπλή στήν ’Οδύσσεια10 έλάχιστα 
επηρεάζουν τήν πλοκή τοϋ ΐλιαδικοϋ ή όδυσσειακοΰ μύθου: στήν Ίλιάδα 
ή πλοκή τοϋ μύθου εστιάζεται, δπως τό προδηλώνει καί τό προοίμιο, στή 
μήνιν τοϋ Άχιλλέα καί στά παρεπόμενά της- στήν ’Οδύσσεια, στον άμφί- 
βολο μέχρι τελευταίας στιγμής νόστο τοϋ Όδυσσέα.11

Καί γιά νά ξαναγυρίσω στό επίμαχο δίλημμα τής άθώας ή τής ένοχης 
Ελένης: άν στον τρωικό μύθο (στό έπος, στά έπη ή στις διηγήσεις πού τόν 
μυθοποιούσαν) τό δίλημμα αύτό ήταν άναφαίρετο καί πρωταρχικό" στήν 
Ίλιάδα καί στήν ’Οδύσσεια έμεινε μάλλον δευτερεϋον καί προαιρετικό, 
άκριβώς επειδή δέν ορίζει τή βασική πλοκή, μήτε τοϋ ενός μήτε τοϋ άλλου 
έπους.

Τοΰτο δέν σημαίνει δτι τό δίλημμα στά δύο ομηρικά έπη εξαφανίστηκε"

9. Βλ. και Zagagi, «Helen of Troy», WS 19 (1985) 63.
10. Γ 121-244, 380-448, Z 312-368, Ω 761-776" δ 120-289, π 104-181.
11. 'Ως προς τόν συσχετισμό Ελένης καί Άχιλλέα στήν Ίλιάδα, Ελένης καί 

Όδυσσέα στήν ’Οδύσσεια, βλ. άντιστοίχως: Glader (1976) 5-11 καί 1. Θ. Κακριδής 
(1971) 77-80. Σέ δσα λέγονται γιά τό ζεύγος Έλένη-Όδυσσεύς στήν ’Οδύσσεια άπο 
τον Κακριδή προστίθενται συνοπτικώς έδώ τά έξης: οί ρόλοι των δύο προσώπων άπο- 
δεικνύονται, κυρίως στή ραψωδία δ, συμπληρωματικοί" στήν πολύτροπη μεταμόρ
φωση τοϋ Όδυσσέα άντιστοιχεΐ ή άναγνωριστική ικανότητα τής 'Ελένης, ενώ ό κοι
νός συντελεστής τους φαίνεται νά είναι ή άμοιβαία τους ξεχωριστή ευφυΐα.
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ζυγίστηκε δμως πιά σέ άλλη ζυγαριά καί μέ άλλα σταθμά. ’Έχω την αίσθη
ση δτι τόσο στην Ίλιάδα δσο καί στην ’Οδύσσεια το μυθολογικό τοϋτο 
ζήτημα αντιμετωπίζεται σχεδόν μέ ειρωνεία' άν έπιμένουμε νά το ορίζουμε 
ώς δίλημμα, τότε πιστεύω δτι τά δύο ομηρικά έπη κρατούν τούτο το δίλημ
μα σέ έκκρεμότητα, καθώς τού δίνουν διφορούμενες άπαντήσεις. Θά προ
σπαθήσω νά ύποδείξω δτι το διφορούμενο καί ή έκκρεμότητα στη συγ
κεκριμένη περίπτωση είναι ποιοτικώς σκόπιμα: ένισχύουν τό, ούτως ή 
άλλως, αινιγματικό πρόσωπο της ομηρικής Ελένης.

"Αν δεχτούμε, δπως είπα, δτι στό αρχαϊκό έπος ό μύθος φέρει τά πρό
σωπα, καί δχι τό αντίστροφο, τότε μπορούμε νομίζω νά αναγνωρίσουμε 
στά. θέματα καί στϊς λειτουργίες τού μύθου τόν ρόλο τού μεταφορικού μέ
σου. Μιά τέτοια δμως υπόθεση υποχρεώνει νά έντάξουμε πρώτα την ομη
ρική Ελένη στον οικείο θεματικό καί λειτουργικό της χώρο.

Στόν πλατωνικό ”Ιωνα (διάλογο άκρως έρεθιστικό τόσο γιά τη ρα- 
ψωδική δσο καί γιά την ποιητική τέχνη) ό Σωκράτης προτείνει (καί ό 
φανατικός γιά τόν "Ομηρο ραψωδός συμφωνεί) δτι σέ δλα τά ποιητικά 
έργα, καί οπωσδήποτε στό έπος, συμπλέκονται κατά βάση δύο θέματα: ό 
πόλεμος καί ή ομιλία}2 Σέ προηγούμενες μελέτες μου δοκίμασα νά δείξω 
(άγνοώντας τό πλατωνικό χωρίο τού ’Ίωνα, πού τώρα γίνεται άσφαλέστε- 
ρος οδηγός) δτι όντως πόλεμος κα\ ομιλία είναι τά δύο, άνισοσθενή, μεγα- 
θέματα τόσο της Ίλιάδας δσο καί τής ’Οδύσσειας,13 'Η συμπληρωματική 
διαφορά μεταξύ τών δύο έπών έντοπίζεται στό γεγονός δτι στήν Ίλιάδα 
υπερέχει τό σθένος τού πολέμου, πού έπιβάλλεται στό σθένος τής ομιλίας· 
τό άντίστροφο συμβαίνει στήν ’Οδύσσεια.1*

"Οπως κι άν έχει τό πράγμα, τό μεγάθεμα τής ομιλίας καί στά δύο έπη

12. 531 C: ή "Ομηρος περί άλλων τινών λέγει η ώνπερ σόμπαντες οι άλλοι ποιη- 
τai; ον περί πολέμου τε τά πολλά διελήλνθεν καί περί ομιλιών...;

13. «Τό Θέμα τής Συζυγικής 'Ομιλίας στην ’Οδύσσεια», ΕΕΦΣΠΘ 12 (1978) 
191-213 καί «'Ο 'Ομιλητικός Χώρος καί τά Σήματά του: άπό την Ίλιάδα στήν ’Ο
δύσσεια», στον τόμο Ομηρικός οίκος, Πρακτικά Ε' Συνεδρίου γιά την ’Οδύσσεια, 
’Ιθάκη 1990, 105-123.

14. Τό μεγάθεμα του πολέμου στήν ’Οδύσσεια μετασχηματίζεται καί έντοπίζε- 
ται: κυριολεκτικώς στή «Μνηστηροφονία», αλλά καί στήν πρώτη σύγκρουση τοϋ Ό- 
δυσσέα μέ τούς Κίκονες' μεταφορικώς θά μπορούσε κάποιος νά υπαγάγει στό θέμα 
αύτό δλες τις άναστολές τοϋ νόστου πού προκύπτουν άπό τόν θυμό τοϋ Ποσειδώνα 
καί τη σύγκρουσή του μέ τον Όδυσσέα. Ή σημαντικότερη εξάλλου τροπή τοϋ μεγα- 
θέματος πόλεμος στήν ’Οδύσσεια ελέγχεται στις διάφορες παραλλαγές τοϋ θέματος 
τοϋ λόχου, τό όποιο άποτελεΐ κοινό συντελεστή τής «Τηλεμάχειας» καί τών συμφρα- 
ζομένων τής «Μνηστηροφονίας». Βλ. σχετικώς καί A. Edwards, «Achilles in the 
Odyssey», lieitr. zur Kl. Phil. 171 (1985) 27-41.
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μερίζεται στά τρία: παράγει σχέσεις καί λειτουργίες συζυγικές, παρασυ- 
ζυγικές καί έταιρικές. Στον τριαδικό αύτόν μερισμό της ομιλίας ή Ελένη 
της Ίλιάδας καί τής ’Οδύσσειας άποτελεΐ ένα είδος μυθολογικού αρχετύ
που τής παρασυζυγίας. Ό πρότυπος αύτός ρόλος τής Ελένης κατάγεται 
άπο τον τρωικό μύθο καί υποβάλλεται στά δύο ομηρικά έπη ώς μέτρο σύγ
κρισης γιά τις δικές τους παρασυζυγικές αλλά καί συζυγικές εφαρμογές. 
'Η σύγκριση αύτή στην Ίλιάδα λανθάνει- στην ’Οδύσσεια γίνεται ρητώς.

Προσθέτω ότι ή παρασυζυγία λειτουργεί κατά κανόνα ώς αιτία ενός 
πολέμου ή μιας φονικής σύγκρουσης. Στην περίπτωση πού ή παρασυζυγία 
επιμένει, συνεπάγεται ολική καταστροφή- ή άρση της, όταν δεν είναι πολύ 
όψιμη, ευνοεί πιο αίσια έκβαση. Το ενδιαφέρον στην Ίλιάδα καί στον 
ίλιαδικύ μύθο είναι ότι συμπλέκουν τρία παραδείγματα παρασυζυγίας: 
άρχικώς τής Χρυσηίδας (πού αίρεται γρήγορα μέ την υποχώρηση τοΰ 
Άγαμέμνονα, υστέρα άπο τον άπολλώνιο λοιμό)- τής Βρισηίδας (πού προ- 
καλεΐ τή μήνιν καί την πολεμική άποχή του Άχιλλέα μέχρι του θανάτου 
τοΰ Πατρόκλου)- καί βεβαίως τής Ελένης. 'Η παρασυζυγία όμως αύτή 
(πού συγκριτικά προς εκείνην τής Βρισηίδας επηρεάζει πολύ λιγότερο τήν 
πλοκή καί τήν εξέλιξη τοΰ ΐλιαδικοϋ μύθου) έχει τήν εξής ιδιορρυθμία: 
παρατείνεται μέχρι τέλους τοΰ έπους- κάθε προσπάθεια γιά οριστική της 
άρση (είτε άπο τήν πλευρά των ’Αχαιών είτε των Τρώων είτε άπο τις δύο 
πλευρές) ναυαγεί, άφήνοντας τήν ήρωίδα σέ έκκρεμότητα. Πιστεύω ότι 
αύτή ή παρασυζυγική παράταση τής Ελένης στήν Ίλιάδα εύνοεΐ, αν δέν 
επιβάλλει, τή διπλοπροσωπία τής ήρωίδας καί μιαν άντίστοιχη υπόκριση 
—στοιχεία πού τροφοδοτούν τον αινιγματικό χαρακτήρα της.

Καθώς ή Ελένη κυκλοφορεί στήν Ίλιάδα ώς παρασύζυγος τοΰ Πάρη, 
καταδικάζοντας συνεχώς τήν παρασυζυγική της μοίρα, άναφέρεται, άμέ- 
σως ή εμμέσως, καί στή νόμιμη συζυγία της, πού άποτελεΐ το μυθολογικό 
παρελθόν. 'Η άναφορά αύτή κάποτε παίρνει τή μορφή τοΰ ιμέρου, συνή
θως όμως άποτελεΐ ένα είδος κατόπτρου, μέ το όποιο ή ήρωίδα ελέγχει το 
παρασυζυγικό της παρόν, πού δέν μπορεί νά το άποφύγει. ’Ή, γιά νά το 
πώ άλλιώς: στήν Ίλιάδα ή Ελένη εμφανίζεται κατ’ άνάγκην μέ δύο πρό
σωπα: σέ επίπεδο επιθυμίας ώς σύζυγος- σέ επίπεδο πράξης ώς παρασύ
ζυγος- ή πράξη καταδικάζεται, άλλά δέν άναιρείται. 'Η επιθυμία υπο
βάλλεται, άλλά δέν πραγματοποιείται. Μέ τούς όρους αύτούς ή υπόκριση 
τής Ελένης γίνεται άναπόφευκτη καί ύποβάλλει τήν αίσθηση ενός αινίγ
ματος, πού μέχρι τέλους τοΰ έπους δέν βρίσκει τή λύση του.

Τά πράγματα περίπου άντιστρέφονται στήν ’Οδύσσεια, δίχως όμως καί 
εδώ νά καταργείται ή υποκριτική διπλοπροσωπία. 'Η παρασυζυγία έγινε
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πιά παρελθόν ή νόμιμη συζυγία έχει άποκατασταθεΐ καί ορίζει το παρόν 
της Ελένης. 'Η παρασυζυγία εισβάλλει ώς άνάμνηση· ή συζυγία επιβάλ
λεται ώς πράξη. 'Η διάταξη λοιπόν των δύο προσώπων άλλαξε σέ σύγκρι
ση προς τήν Ίλιάδα: τό συζυγικό είδωλο σχηματίζεται τώρα στον πα- 
ρασυζυγικό καθρέφτη" οί αινιγματικές διαθλάσεις είναι καί πάλι αναπό
φευκτες.

Καθώς όμως εδώ επιβάλλεται ή συζυγική νομιμότητα στην παρασυ- 
ζυγική εκτροπή, ό τόνος πού βγαίνει άπό τήν ευκαιριακή συνάντηση των 
δύο ομιλητικών τύπων δέν είναι δραματικός, δσο καί δπως στήν Ίλιάδα' ή 
ειρωνεία τώρα ανακουφίζει το δράμα. Ειρωνικές εξάλλου ελέγχονται καί 
δλες οί άνοιχτές παρασυζυγίες τής 5Οδύσσειας, στις όποιες συμμετέχει ό 
Όδυσσέας, στον βαθμό πού αργά ή γρήγορα αίρονται, άλλάζοντας τήν 
άρνητική τους τιμή σέ θετική, σέ δ,τι άφορά τόν τελικό νόστο τοϋ ηρώα. 
Τούτο ισχύει, mutatis mutandis, καί στις τρεις ανοιχτές παρασυζυγίες 
τού ηρώα: μέ τήν Καλυψώ, τή Ναυσικά καί τήν Κίρκη. Στις περιπτώσεις 
ωστόσο αύτές τό πρότυπο παρασυζυγικό παράδειγμα τής Ελένης δέν 
λαμβάνεται ύπόψη καί, προφανώς τουλάχιστον, δέν συνυπολογίζεται. ' Η 
έκπληξη μάς περιμένει εκεί ακριβώς πού δέν τήν περιμένουμε: στήν άνοι- 
χτή παρασυζυγία τής Πηνελόπης μέ τούς μνηστήρες.

Δέν πρόκειται νά συζητήσω εδώ τις δποιες συγγένειες έχουν προτείνει 
διάφοροι μελετητές, συγκρίνοντας τήν αινιγματική μορφή καί τήν αντι
φατική συμπεριφορά τής όδυσσειακής Πηνελόπης μέ τήν ίλιαδική Ελένη, 
μερικές άπό τις όποιες τις βρίσκω έξεζητημένες καί υπερβολικές.15 Σέ κά
ποιο σημείο δμως ή σύγκριση γίνεται υποχρεωτική, καθώς τήν επιβάλ
λει τό ίδιο κείμενο, διά στόματος μάλιστα τής Πηνελόπης.

'Υπαινίσσομαι τούς στίχους 215-224 τής ραψωδίας ψ. Βρισκόμαστε 
στήν άκμή της σκηνής τού κορυφαίου άναγνωρισμοϋ: ή Πηνελόπη δικαιο
λογεί τή δυσπιστία της απέναντι στόν μέχρι προ ολίγου άδιάγνωστο 
’ Οδυσσέα, μέ τό έπιχείρημα δτι φοβόταν δλα αύτά τά χρόνια (τό κείμενο 
λέει: θυμός μοι ερρίγει) μήπως έξαπατηθεΐ άπό κάποιον ξένο, πού θά τήν 
παραπλανούσε μέ τά λόγια του, επιδιώκοντας νά κερδίσει σ’ ένα κακόβουλο 
σχέδιο. Καί ξαφνικά θυμάται καί έξονομάζει τό παράδειγμα τής Ελένης, 
πού τήν θεωρεί θύμα άπάτης καί ατης: άν ήξερε λέει, ή Ελένη δτι ή σω

15. Προφανώς ή επιφύλαξη γιά εκζήτηση καί υπερβολή είναι υποκειμενική. ' Υπ’ 
αύτήν τήν έννοια δεν θά συμφωνούσα μέ τις προτάσεις πού διατυπώνονται στή, ση
μειωτικής μεθόδου, μελέτη τής A. Bergren, «Language and Female in Early 
Greek Thought», Arelhusa 16 (1986) 71 καί 79. Φρονιμότερη καί ωφελιμότερη 
μοϋ φαίνεται ή σχετική θέση τής Katz (1992) 185-7.
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ματική της ένωση καί ό έρωτάς της μ’ έναν αλλοδαπό θά ξεσήκωναν τούς 
’Έλληνες σέ έκδικητική έκστρατεία, γιά νά την φέρουν πίσω, δέν θά υπο
χωρούσε καί. δέν θά άπιστοΰσε- κάποιος θεός σίγουρα την παρέσυρε σ’ αύτή 
την έπονείδιστη πράξη - ή ατη τύφλωσε έξ ύστέρου τον νοΰν της, καί έ'φερε 
το άνήκεστο κακό- δέν φταίει ή φύση της.

Προς το παρόν λιγότερο ενδιαφέρει ή παράξενη αύτη άθωωτική άπό- 
φαση της Πηνελόπης γιά την Ελένη (θά τη συντάξουμε μέ τίς όμόλογές 
της άργότερα) καί περισσότερο ή συγγένεια πού άναγνωρίζει στο δικό της 
ρίγος, μήπως έξαπατηθεΐ, καί στη ριγεδανή 'Ελένη, πού τελικώς έξαπα- 
τήθηκε.

Οί προηγούμενοι στίχοι τού ψ είναι έτσι κι αλλιώς αινιγματικοί άπύ 
μόνοι τους, καθώς συντάσσουν στοιχεία πού δέν συνέχονται μεταξύ τους 
μέ λογική τουλάχιστον συνέπεια.16 Στη διά λόγων εξαπάτηση μιας γυναί
κας άπύ έναν αλλοδαπό κακόβουλο έραστή (άφετηριακό σημείο της λαν- 
θάνουσας σύγκρισης Πηνελόπης καί Ελένης) επιβάλλεται, ώς δεύτερος, 
αποφασιστικός συντελεστής της παρασυζυγικής έκτροπης, ή άδυναμία πρό
γνωσης της Ελένης ώς προς τίς πολεμικές συνέπειες πού θά έφερνε τό 
παρασυζυγικό πάθος (ό στ. 219, άνδρΐ παρ’ άλλοδαπώ εμίγη φιλότητι καί 
εννί), ύπονοεί τώρα ότι ή ήρωίδα άνταποκρίθηκε στήν ερωτική πρόσκληση 
τού έραστή της, καί από τήν άποψη αύτή ύπήρξε κατά κάποιον τρόπο συ
νένοχη). Έν συνεχεία όμως ό παρασυζυγικός οίστρος της Ελένης άποδί- 
δεται σ’ έναν θεό, ό όποιος χρεώνεται μέ τή θυμική τύφλωσή της (ό στ. 23 
αποκλείει τήν έκδοχή νά έκτιμηθεΐ ή ατη τού θεού ώς προηγούμενη προ
σωπική καί φυσική διάθεση καί συμπεριφορά τής Ελένης, ή συνενοχή τής 
οποίας έτσι μετριάζεται, αν δέν αίρεται κιόλας). Σ’ αύτό τό πλέγμα δια
δοχικών, καί ώς ένα σημείο αντιφατικών μεταξύ τους, αιτίων παρουσιάζει 
ή Πηνελόπη τήν Ελένη παγιδευμένη, υπονοώντας ότι στή θέση της θά 
μπορούσε νά παγιδευτεί καί κάθε άλλη γυναίκα, ίσως καί ή ίδια. Σ’ αύτόν 
λοιπόν τόν συλλογισμό, δύο ομιλητικά πρότυπα διαμετρικώς άντίθετα 
μεταξύ τους (ή νόμιμη συζυγία καί ή παράνομη παρασυζυγία- ή πιστή καί 
ή άπιστη σύζυγος- ή Πηνελόπη καί ή Ελένη) πλησιάζουν τό ένα τό άλλο 
καί περίπου συγχέονται.17

Μέ τέτοιους όμως όρους θά μπορούσε κάποιος νά ισχυριστεί (όπως τό 
κάνει στή «Μεγάλη Νέκυια», λ 440-46, ό ’Αγαμέμνων, προειδοποιώντας 
τόν Όδυσσέα) ότι καί ή Πηνελόπη είναι, ή θά μπορούσε νά. είναι, ύποθε- 
τική καί ύποψήφια παρασύζυγος. ’Αλλά καί άντιστρόφως: πίσω άπό τήν

16. Βλ. σχετικώς καί Katz (1992) 183-184.
17. ΙΙρβ. καί Katz (1992) 186.
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άπιστη Ελένη καί τη φονική Κλυταιμνήστρα, ύπάρχει (τουλάχιστον υπήρ
ξε) μιά νόμιμη καθ’ όλα καί φρόνιμη σύζυγος. Κάπως έτσι έξάλλου πε
ριγράφει ό Νέστωρ στον Τηλέμαχο την έκτροπη της Κλυταιμνήστρας 
άπό τή συζυγία στήν παρασυζυγία (γ 265-272): στήν άρχή, όσο τήν επι
τηρούσε ό έντεταλμένος άπό τον Άγαμέμνονα άνώνυμος άοιδός, ή βα- 
σί?ιΐσσα άντιστεκόταν σθεναρώς στά θέλγητρα τοΰ Αίγίσθου, ύπακούοντας 
στα προστάγματα τής άγαθής της φύσης (φρεσϊ γάρ κέχρητο άγαθμσι, γ 
266)· καί μόνο όταν τήν έδεσε ό θεός με τή μοίρα, για νά τή δαμάσει, καί ό 
Αΐγισθος εξόρισε τον φύλακα άγγελό της σ’ ένα έρημο νησί, ή Κλυταιμνή- 
στρα ένέδουσε καί ό Αϊγισθος τήν παρέσυρε εθέλων εθέλονσαν δνδε δδ- 
μονδε.

Μέχρι στιγμής δοκίμασα νά υποδείξω ότι ή μορφή τής ομηρικής Ελέ
νης είναι καί παραμένει διφορούμενη καί αινιγματική.18 ”Αν ένα μέρος τής 
άμφισημίας της οφείλεται στή μετακίνησή της άπό τον τρωικό στον ίλια- 
δικό καί εφεξής στον όδυσσειακό μύθο, το άλλο μέρος προκύπτει άπό το 
γεγονός ότι ή Ελένη έγινε καθ’ οδόν μυθολογικό καί ποιητικό πρότυπο 
παρασυζυγίας —μιας παρασυζυγίας όμως καθόλου μονότροπης καί μονο
σήμαντης. Το σημαντικό είναι ότι ή παρασυζυγική της λειτουργία σκηνο- 
θετειται άλλιώς στήν Ίλιάδα καί διαφορετικά στήν ’Οδύσσεια: ή παρα- 
σύζυγος-σύζυγος τοΰ ένος έπους γίνεται σύζυγος-παρασύζυγος τοΰ άλλου 
έπους. Πρόκειται επομένως για δύο παραπληρωματικούς μεταξύ τους 
τρόπους.

Στήν Γλιάδα ή παρασυζυγική σχέση τής Ελένης προβάλλεται κυρίως 
ώς αντίστιξη προς τή συζυγική ομιλία τοΰ Έκτορα καί τής ’Ανδρομάχης. 
Στήν 'Οδύσσεια το παρασυζυγικό παρελθόν τής Ελένης διαθλάται μέ τέ
τοιον τρόπο, ώστε νά δημιουργεί καί απροσδόκητους συνειρμούς' σχημα
τίζοντας άφενός μέ τήν Κλυταιμνήστρα καί αφετέρου μέ τήν Πηνελόπη 
ένα τρίγωνο, οπού ή νόμιμη συζυγία καί ή έκτροπη παρασυζυγία έπικοι- 
νωνοΰν κατά κάποιον τρόπο μεταξύ τους καί πάντως δεν έκλαμβάνονται 
πιά ώς στεγανές καί άπόλυτες αντιθέσεις.

Μέ τούς ορούς αύτούς το περίφημο δίλημμα τής άθούας ή τής ένοχης 
Ελένης μοιάζει νά κυκλοφορεί περισσότερο στήν επιφάνεια καί λιγότερο 
στο βάθος τής ίλιαδικής καί τής όδυσειακής αφήγησης. Καί το σημαντικό
τερο: εμφανίζεται μάλλον ώς ρητορικό τέχνημα, πού επιτρέπει στά πρό
σωπα των δύο έπών νά δίνουν άναλόγως τή μία ή τήν άλλη απάντηση, ή

18. Βλ. σχετικώς καί Glader (1976) 40, όπου όμως ό διφορούμενος καί αινιγμα
τικός χαρακτήρας τής Ελένης εξηγείται άπό τή διπλή, θεϊκή καί ανθρώπινη, φύση 
της.
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καί νά άρνοΰνται όποιαδήποτε απόφαση. Την εκδοχή αύτή του ρητορικού 
τεχνήματος θά προσπαθήσω, μέ κάθε δυνατή συντομία, νά στηρίξω στο 
τρίτο καί τελευταίο μέρος τής εισήγησής μου.

III

Στήν πυκνή βιβλιογραφία περί ομηρικής Ελένης (άρχαιότερη καί νεότερη) 
συνήθως συμψηφίζονται όσα στοιχεία συστήνουν, με τον ενα ή τον άλλο 
τρόπο, τήν αθωότητα ή τήν ένοχή τής ήρωίδας στήν Ίλιάόα καί στήν Ό- 
δνβΰεια. Κατά κανόνα μάλιστα όλες οι σχετικές μαρτυρίες υποτάσσονται 
(κάποτε καί δίχως τούτο νά όμολογεΐται) στή μαρτυρία τής ίδιας τής Ε
λένης. 'Η μεροληψία αύτή υποθέτω πώς βασίζεται στήν αρχή ότι αύθεντι- 
κότερος μάρτυρας άπό τήν Ελένη για τήν Ελένη δεν υπάρχει.19

Πιστεύω ότι στή συγκεκριμένη περίπτωση ύπόκειται μιά παρεξήγηση, 
μέσα στήν οποία εξαφανίζεται άκριβώς το ρητορικό τέχνημα πού πρότεινα 
προηγουμένως. Στο κάτω κάτω, ακόμη καί μέ μέτρο τήν αγοραία δικα- 
νική λογική, θά έ'πρεπε νά εμπιστευόμαστε περισσότερο τούς άλλους μάρ
τυρες των ομηρικών επών, ώς προς το δίλημμα πού μάς απασχολεί, άπο 
ό,τι τήν ίδια τήν Ελένη, ή όποια έκ των πραγμάτων δικαιολογείται νά 
μεροληπτεί υπέρ ή εναντίον του έαυτοϋ της.

Άντ’ αύτοΰ προτείνω οΐ σχετικές μαρτυρίες τών δύο ομηρικών επών νά 
διακριθοϋν σαφώς μεταξύ τους καί νά έκτιμηθοϋν μέ τήν επόμενη σειρά: 
πρώτα πρώτα ένδιαφέρει νά δούμε τί μαρτυρούν γιά τήν ομηρική 'Ελένη 
οί ποιητές-άφηγητές τών ομηρικών επών υστέρα οί θεοί- αμέσως μετά 
οί ’Αχαιοί καί οί Τρώες· στο τέλος μόνον νά ληφθεΐ υπόψη ή, αρνητική 
ή θετική, απολογία τής ίδιας τής ήρωίδας. 'Η μέθοδος αύτή προσφέρει 
νομίζω ερείσματα, τά όποια στηρίζουν τήν υπόθεση τού ρητορικού τεχνή
ματος.

'Ο ποιητής-άφηγητής πάντως τής ’ίλιάδας φαίνεται μάλλον άπρόθυμος 
νά συμβάλει στο ζητούμενο δίλημμα, εϊτε γιά νά το ορίσει είτε, πολύ πε
ρισσότερο, γιά νά το λύσει. Οί έπώνυμες άναφορές του στήν Ελένη διαι
ρούνται εύκρινώς: σ’ εκείνες (πρόκειται γιά μεγάλη πλειοψηφία) πού εισά
γουν τήν ήρωίδα μέ λογοτυπικά κατά βάση στοιχεία- καί στις σπάνιες πε
ριπτώσεις (στήν πραγματικότητα δύο μόνον) όπου ό εισαγωγικός ρόλος τού

19. Ή μεροληπτική αύτή άρχή, μολονότι δεν όμολογεΐται ρητώς, ύπόκειται όχι 
μόνον στή σχετική μελέτη τοϋ I. Θ. Κακριδή (1971) 59 καί 62, αλλά καί τών F. Gro- 
ten, «Homer’s Helen», GfrR 15 (1968) 35 καί 38, K. Reckford, «Helen in 
the Iliad», GRBS 5 (1964) 13.
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ποιητή γίνεται κατά κάποιον τρόπο καί συστατικός, μέ πρόσθετα στοιχεία.
Στην πρώτη κατηγορία ή Ελένη είσάγεται άλλου μέ γυμνό το ονομά 

της, άλλου μέ συνοδευόμενο άπό μονολεκτικά ή περιφραστικά επιθήματα, 
πού δηλώνουν: την τοπωνυμική καταγωγή της (Άργείη 'Ελένη)' τή θεο- 
λογική της προέλευση (κυύρη Διάς αίγιόχοιο, Διάς έκγεγανϊα)' τή συζυ
γική της έξάρτηση άπό τον Πάρη (δϊος ’Αλέξανδρος, 'Ελένης πόσις ήϋκό- 
μοιο)· τέλος τήν ομορφιά της (λενκώλενος, ήνκομος, όΐα).20

Σέ καμιά λογοτυπική εισαγωγή τής ήρωίδας άπό τόν ποιητή δέν υπάρ
χουν στοιχεία πού νά παραπέμπουν κάν στήν παρασυζυγική της κατά
σταση' ούτε λόγος φυσικά γιά τήν ένοχή ή τήν άθωότητά της. Στό ση
μείο αύτό μια πολύ σύντομη παρένθεση: είναι άπορίας άξιον τό γεγονός 
ότι, τόσο στήν Ίλιάδα όσο καί στήν ’Οδύσσεια, δέν άναγνωρίζονται λογο- 
τυπικοί τουλάχιστον τίτλοι πού νά διακρίνουν τήν υπερθετική ομορφιά τής 
Ελένης —κάτι πού συμβαίνει λ.χ. μέ τόν ’Αλέξανδρο'21 όλα τά λογοτυπικά 
σήματα πού ωραιοποιούν τήν ήρωίδα στήν ’Ιλιάδα καί στήν ’Οδύσσεια 
ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο κοινά, στον βαθμό πού κοσμούν καί άλλες 
ήρωίδες των επών.

Σέ δύο ωστόσο περιπτώσεις ό ποιητής τής Ίλιάδας διευρύνει τόν εισα
γωγικό ρόλο γιά τήν Ελένη σέ συστατικό. Ή πρώτη εντοπίζεται στόν 
«Κατάλογον των Νεών» σέ εύνοϊκά συμφραζόμενα (Β 581-590): ό άφη- 
γητής συστήνει πρώτα μέ διεξοδικό τρόπο τή γεωγραφική επικράτεια τού 
Μενελάου' ορίζει ύστερα τόν άριθμό τών πλοίων πού τόν συνοδέυσαν στήν 
Τροία' σχολιάζει τέλος τήν πολεμική προθυμία του καί τήν άποδίδει στή 
σφοδρή έπιθυμία του τίθασθαι 'Ελένης όρμήματά τε στοναχάς τε —πρό
κειται γιά τήν ΐδια έκφραση πού χρησιμοποίησε λίγο πιό πριν ό Νέστωρ 
(Β 356), γιά νά ερεθίσει τούς φυγόμαχους πρός στιγμή ’Αχαιούς.

Θυμίζω ότι στήν προβληματική αυτή κρίση ό Κακριδής άναγνωρίζει 
προομηρικό υπόλοιπο, μέ τό όποιο υποβάλλεται στήν Ίλιάδα ή μεσαία έκ- 
δοχή τής Ελένης (ή γυναίκα δηλαδή πού θρηνεί καί στενάζει γιά τήν άπα- 
γωγή της).22 Νομίζω ότι ή υπόθεση αύτή πρέπει νά άποκλειστεΐ μέ κριτή
ριο τήν ομολογία τής ήρωίδας στήν τρίτη ραψωδία, στ. 176: το καί κλαίονσα

20. ’Εξαντλητικός κατάλογος τών λογοτύπων με τούς οποίους συστήνεται ή Ε
λένη στήν Ίλιάόα καί στήν ’Οδύσσεια ύπάρχει στή μελέτη τής Glader (1976) 41-62, 
όπου οί σχετικοί λογότυποι ταξινομούνται καί σχολιάζονται.

21. Πρβ. Γ 16 = 27, 30, 37, 58, 450, Ω 763 (θεοειδή; -έα), Γ 352, 403 (δϊος 
-)>), Γ 39 (είδος αριατε), 44-5 (καλάν είδος), 54-5 (ή τε κόμη τό τε είδος), 64 (δώρα 
έρατά... ’Αφροδίτης), 392-3 (κάλλεϊ τε στίλβων...).

22. I. Θ. Κακριδής (1971) 60.
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τέτηκα. Στον βαθμό πού ή Ελένη συνδέει τον θρήνο της έδώ εύθέως μέ 
την εγκατάλειψη τοϋ νόμιμου συζύγου καί τής κόρης της, περιθώρια γιά 
την τρίβαθμη κλίμακα τής ομηρικής Ελένης δεν φαίνεται νά υπάρχουν 
πρέπει έπομένως νά άρκεστοϋμε στην άπλούστερη διάζευξη ή σύζευξη τής 
αθωότητας καί τής ενοχής.

Εξάλλου ή σύγκριση των δύο συγγενών χωρίων τοϋ 13 πιστεύω ότι 
λύνει άποφασιστικώς καί το μικρότερο δίλημμα: αν δηλαδή ή γενική 'Ελέ
νης είναι υποκειμενική ή άντικειμενική —τα συμφραζόμενα καί ή σύνταξη 
τοϋ «Καταλόγου» αποκλείουν τή δεύτερη έκδοχή.23

"Οσο γιά τήν άναφορά τοϋ ποιητή-άφηγητή (καί τοϋ Νέστορα) στά όρ- 
μήματα καί τις στοναχές τής ήρωίδας, νομίζω ότι ή διφορούμενη αύτή έκ
φραση δέν συμμετέχει στο δίλημμα τής άθωότητας ή τής ενοχής: ό θρή
νος είναι εύνόητος καί στίς δύο περιπτώσεις. Πρέπει επιπλέον νά προσέ
ξουμε ότι ή συζητούμενη έκφραση συντακτικώς έξαρτάται άπό το ρήμα 
ΐετο θνμώ τίαασθαι (Μενέλαος)' άπηχεϊ ώς έκ τούτου περισσότερο τήν πα
θολογία τοϋ Μενελάου καί λιγότερο τή γνώμη τοϋ άφηγητή-ποιητή, πού 
ακόμη καί σ’ αυτήν τήν εξαιρετική περίπτωση φαίνεται νά παίρνει τις 
άποστάσεις του.24

Κάτι άνάλογο συμβαίνει καί στο δεύτερο παράδειγμα: όταν, στήν εισα
γωγή τής «Τειχοσκοπίας», ή "Ιρις αύτεπαγγέλτως έπισκέπτεται τήν Ελέ
νη (Γ 121-129), ή ήρωίδα, κλεισμένη στον θάλαμ,ό της, στολίζει το διπλό 
φαντό πού υφαίνει μέ τούς άθλους Τρώων καί ’Αχαιών ονς εθεν εϊνεκ’ επα- 
σχον νπ ’Άρηος χαλκοχιτώνων. "Οτι ό τρωικός πόλεμος έχει τήν αφορμή

23. 'Ως προς αύτό τό ζητούμενο υπάρχει ήδη διάσταση γνωμών οΐ απόψεις δι
χάζονται: ύπέρ τής γενικής υποκειμενικής έχουν ταχθεί οι Ameis Hentze, Homerus 
Ilias, Αιψία 1913, σχόλιο B 356, Groten (1968) 33 καί σημ. 1, I. Θ. Κακριδής 
(1971) 60, Η. Homeyer, Die spartanische Helena und der Trojanische Krieg, 
Wiesbaden 1977, 6, H. Erbse, Untersuchungen zur Funktion der Götter im ho
merischen Epos, Βερολίνο 1986, 97-98, G. Kirk, The Iliad: A Commentary, τ. 1, 
Cambridge 1985, σχόλιο B 356· ύπέρ τής γενικής άντικειμενικής οΐ W. Leaf, «The 
Iliad», Amsterdam 1960, σχόλιο B 356, J. Linsday, Helen of Troy: Woman 
and goddess, Λονδίνο 1974, 17. Σέ εκτεταμένη συζήτηση γιά το πρόβλημα τής γε
νικής προβαίνει ό W. Kullmann, «Die Quellen der Ilias», Hermes 14 (1960) 248.

24. Για τή διπλή, τουλάχιστον, δυνατότητα νά έστιάζεται ή εκτίμηση τής συμπε
ριφοράς κάποιου προσώπου μέ σημείο άναφοράς είτε το συντακτικό ύποκείμενο τής 
πρότασης είτε τον άφηγητή (εσωτερικό ή εξωτερικό) βλ. τή μελέτη τής I. de Jong, 
Narrators and Focalizers : The Presentation of the Story in the Iliad, Amster
dam 1987, 30-40. Στήν πρώτη περίπτωση πρόκειται γιά αύτοεκτίμηση· στή δεύτε
ρη γιά έμμεση ή άμεση κρίση —άντιστοίχως, τοϋ εσωτερικού άφηγητή ή τοϋ εξωτε
ρικού άφηγητή-ποιητή.
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του στην απαγωγή της Ελένης άπό τον ’Αλέξανδρο δεν άμφισβητεΐται, 
αλλά καί δεν συνεπάγεται έξ άνάγκης την άθώωση ή την ένοχή τής ήρωί- 
δας. Καί έδώ εξάλλου ή σύνδεση τοϋ πολέμου μέ τήν απαγωγή γίνεται 
μέσα άπο το πρίσμα τής ’ίδιας τής Ελένης· 6 ποιητής-άφηγητής άναπαρά- 
γει τή δική της διάθεση καί εκτίμηση γιά τά δρώμενα του τρωικού πο
λέμου (εθεν εΐνεκ’)' τήν έπιμονή της δηλαδή νά αύτοενοχοποιείται.

Τον ίλιαδικό αύτόν κανόνα (μάλιστα χωρίς τίς εξαιρέσεις του) τον άκο- 
λουθεΐ καί ό ποιητής τής ’Οδύσσειας: τόσο στους λογότυπους, μέ τούς 
οποίους εϊσάγεται ή Ελένη, όσο καί στίς αναλυτικότερες συστάσεις τής 
ήρωίδας δεν υπάρχουν ’ίχνη πού νά παραπέμπουν στο ερώτημα τής ενοχής 
ή τής αθωότητας, έστω καί έμμεσα- κανένας υπαινιγμός καν γιά τή σχέση 
τρωικού πολέμου καί απαγωγής τής Ελένης άπο τον Πάρη.

’Ανάλογος προς τού ποιητή-άφηγητή είναι καί ό πολύ σπάνιος λόγος 
των ομηρικών θεών σέ τούτο το θέμα: δύο σχετικές άναφορές (ταυτόσημες 
καί σχεδόν ταυτόλεξες) άναγνουρίζονται στήν Ίλιάδα, μία μόνο στήν ’Οδύσ
σεια. Στο Β τής Ίλιάδας ή 'Ήρα παρακινεί τήν ’Αθήνα νά κατέβει άπο τον 
’Όλυμπο στο στρατόπεδο τών ’Αχαιών, γιά νά άποτρέψει τήν άδοξη φυγή 
τους (Β 161 κ.έ.) μέ τύ επιχείρημα οτι δέν πρέπει νά παραμείνει ή Ελένη 
λεία καί τρόπαιο στά χέρια τών Τρώων, ής εϊνεκα πολλοί ’Αχαιών]êv Τροίη 
άπόλοντο, φίλης από πατρίδος α’ίης —ή ’ίδια φράση άναμεταδίδεται άπο 
τήν Άθηνά. στον Όδυσσέα λίγο πιο κάτω (Β 177 κ.έ.).

Τύ εμπρόθετο ής εϊνεκα, πού δηλώνει περισσότερο τον σκοπό τού άπό- 
λοντο καί λιγότερο τήν αιτία του, δέν αφήνει περιθώρια γιά παρεξηγήσεις: 
καί οί δύο θεές συμμερίζονται τύ κόστος πού είχε μέχρι στιγμής γιά τούς 
"Ελληνες ό τρωικός πόλεμος, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τήν παραδοσια
κή του άφορμή καί τον τελικό του σκοπό —ζήτημα ενοχής ή άθωότητας 
τής Ελένης ό θεϊκός αύτός λόγος τής Ιλιάδας δέν θέτει.

’Αναλόγως συμπεριφέρεται καί ή ’Αθήνα στήν ’Οδύσσεια (χ 227 κ.έ.): 
ψέγοντας τόν Όδυσσέα για τόν προσωρινό δισταγμό του μπροστά στό βα
ρύ έργο τής επικείμενης μνηστηροφονίας, τού θυμίζει τήν τρωική του αλκή: 
ό'τ’ άμφ’ 'Ελένη λενκωλενω, εύπατέρειη, / είνάετες Τρώεσσιν έμάρναο νω- 
λεμέως αίεί. Τό άμφ’ 'Ελένη διαφωτίζει καλά τόν τελικό χαρακτήρα τού 
'Ελένης εϊνεκα, πού είναι ή συνηθέστερη έκφραση σέ παρόμοια συμφρα- 
ζόμενα.

Τί γίνεται όμως μέ τόν λόγο τών ηρώων Τρώων καί ’Αχαιών, στήν 
Ίλιάδα καί στήν ’Οδύσσεια; Σ’ αυτό τό επίπεδο, τό ρητορικό τέχνημα, γιά 
τό όποιο μίλησα, φαίνεται, κατά τή γνώμη μου, καθαρότερα, καθώς τά 
πράγματα μοιράζονται άνάμεσα στή ρητή άθώωση τής Ελένης καί στήν
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ουδετερότητα' πολύ σπάνιες είναι οί περιπτώσεις, δπου λανθάνει ή όμο- 
λογεϊται ή ένοχή τής ήρωίδας.

Οί ίλιαδικοί Τρώες συμπεριφέρονται, παρά προσδοκία, απέναντι στην 
Ελένη μέ εξαιρετική γενναιοδωρία, ή τουλάχιστον μέ επιφυλακτική συγ
κατάθεση. Σ’ ολόκληρο το έπος δεν υπάρχει ευθύς λόγος τρωαδίτη ή τρωα- 
δίτισσας πού νά άκυρώνει πράγματι αύτύν τον άπαράβατο κανόνα.

Ρητώς άθωωτική καί άκρως τρυφερή ελέγχεται ή στάση τοΰ Πριάμου 
άπέναντι στήν ήρωίδα στή σκηνή τής «Τειχοσκοπίας» (Γ 160-165): ό 
πατριάρχης τής Τροίας άπαλλάσσει τήν Ελένη άπο κάθε ευθύνη για τον 
πολυδάκρυτο πόλεμο, τήν αιτία του οποίου ανάγει στους θεούς.25 "Ηπια 
είναι καί ή συμπεριφορά τοϋ "Εκτορα στή ραψωδία Ζ: αφήνει παντελώς 
ασχολίαστες τις σκληρές αύτοκατηγορίες τής Ελένης, αναγνωρίζει τή 
συμπάθειά της (φιλέονσα) καί άνταποκρίνεται στή φιλία της μέ φιλία 
(Ζ 360-368).

’Επιφυλακτική, νομίζω, συγκατάθεση πρέπει νά αναγνωριστεί στον 
τελευταίο λόγο πού σφραγίζει τον περίφημο έπαινο τών γερόντων γιά τήν 
ομορφιά τής Ελένης (Γ 146-160): δέχονται πώς άξιζε τον κόπο νά. ύπο- 
στοΰν οί Τρώες τά ηλγεα τοϋ πολέμου γιά μιά τέτοια γυναίκα, αλλά εύχον
ται νά γυρίσει στή Σπάρτη, γιά νά μή βρει τούς ίδιους καί τά παιδιά τους 
βαριά συμφορά: μηδ” ήμΐν τεκέεσσί τ’ όπίσσω πήμα λίποιτο. 'Η σύνταξη 
τής τελευταίας φράσης είναι πολύ προσεγμένη καί αποφεύγει νά συνδέσει 
άμεσα τήν κρίσιμη λέξη πήμα μέ το πρόσωπο τής Ελένης. ’Άν τώρα υπο
λογιστούν οί βαρύτατες κατηγορίες πού αποδίδονται άπο τον Έκτορα στον 
’Αλέξανδρο στήν ’ίδια σκηνή καί άπο τούς άλλους Τρώες κατά τήν έξέλιξη 
τοΰ έπους, τότε εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο ή τρωική μεγαλοψυχία 
άπέναντι στήν Ελένη.

’Αλλά καί οί ίλιαδικοί ’Αχαιοί συμπεριφέρονται γενναιόδωρα άπέναντι 
στήν ήρωίδα. ’Από τις δέκα, άν μετρώ σωστά, έπώνυμες άναφορές τους 
στο πρόσωπό της, μία μόνο άποκλίνει προς τήν εκδοχή τής ενοχής: ό 
Άχιλλέας στον σπαρακτικό του θρήνο γιά τον νεκρό Πάτροκλο χαρακτη
ρίζει τήν Ελένη ριγεδανή26 (Τ 325): ό δ” αλλοδαπό) εν'ι δήμω εϊνεκα ριγε-

25. 'Ο Groten, (1968) 34, όρθώς προειδοποιεί δτι ή άναγωγή τής προσωπικής 
εύθύνης ένός ήρωα στους θεούς ή σέ κάποιον δαίμονα προτείνεται άπο άλλον ήρωα 
τοϋ έπους, γιά νά εξηγηθούν τά άλλως πως δυσεξήγητα. Παρά ταϋτα εκείνο πού εν
διαφέρει στή συγκεκριμένη περίπτωση είναι δτι δ Πρίαμος τελικώς άποενοχοποιεϊ 
τήν Ελένη, άσχέτως άν ή ϊδια συμμερίζεται τή συμπαθητική αύτή έξήγηση τοϋ πα
τριάρχη τής Τροίας γιά τήν προίλιαδική συμπεριφορά της. Βλ. σχετικώς καί τις πα
ρατηρήσεις τοΰ Erbse (1986) 100.

26. Γιά τις σημασίες τοΰ αινιγματικού αύτοΰ επιθέτου, το όποιο προφανώς
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δανής 'Ελένης Τρωσίν πολεμίζω. "Οπως κι αν έρμηνευθεϊ το άπαξ λεγό
μενο αυτό έπίθετο, δέν μπορεί να παραγραφεΐ ό κριτικός του τόνος, πού 
δικαιολογείται ωστόσο άπό την εκρηκτική παθολογία τής στιγμής.

Στην ’Οδύσσεια τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά άλλά τελικώς 
αποδείχνονται ομόλογα. "Αν έξαιρέσουμε τή διακριτική επιφύλαξη ώς προς 
το ζητούμενο δίλημμα, πού είναι καί έδώ ό κανόνας, υπάρχουν δύο αθωωτι
κές άποφάσεις γιά τήν Ελένη καί άντιστοίχως δύο ενοχικές —πλήρης δη
λαδή ισορροπία. Στήν αθωωτική μερίδα προηγείται ό Μενέλαος, όταν 
σπεύδει νά αποδώσει σέ κάποιον δαίμονα τήν αναγνωριστική πρωτοβουλία 
τής γυναίκας του, μέ τήν οποία κινδύνεψαν οί έγκλειστοι του δούρειου ίπ
που νά προδοθοΰν (δ 274 κ.έ.). ’Ακολουθεί, όπως είδαμε, ή Πηνελόπη, 
αναλαμβάνοντας νά έλαφρώσει το ενοχικό βάρος τής Ελένης, άφοϋ τήν θε
ωρεί θύμα απάτης καί ατης (ψ 218-224).

Οί αντίρροπες άποφάσεις βρίσκονται σέ συμφραζόμενα πού σαφώς τις 
ευνοούν. Στή μία περίπτωση ό κριτικός τόνος μόλις συμπεραίνεταί' στή 
δεύτερη άκούγεται καθαρά. "Οταν στή «Μεγάλη Νέκυια» ό ’Αγαμέμνων 
διεκτραγωδεί τή σφαγή του άπό τον Αίγισθο καί τήν Κλυταιμνήστρα, καί 
άποφαίνεται ότι δεν ύπάρχει αΐνότερον και κνντερον άλλο γνναικδς, 6 Ό- 
δυσσέας φρίττει, άναγνωρίζοντας ότι ή γενιά τού Άτρέα υπήρξε εχθρικός 
στόχος τού Δία γνναικείας διά βούλας εξ άρχής, καί αγανακτεί μέ τή 
χρονική σύμπτωση (λ 436-439): 'Ελένης μεν άπολώμεθ’ εϊνεκα πολλοί,/ 
σοί δε Κ/.υταιμνήστρη δόλον ηρτυε τήλοθ’ δόντι. Είναι πιθανόν, αν όχι 
βέβαιο, ότι ή άλλως πως μάλλον ούδέτερη εμπρόθετη έκφραση 'Ελένης 
εϊνεκα επιβαρύνεται έδώ μέ αρνητικό νόημα, αν υπολογίσουμε ότι Ελένη 
καί Κλυταιμνήστρα αντιστοιχούν στούς δύο ’Ατρείδες, γιά τούς οποίους 
προηγουμένως ό Όδυσσέας δήλωσε ότι τούς βρήκε το έχθος τού Δία, γυ
ναικείας διά βονλάς εξ άρχής. Σαφέστερη καταδίκη τής Ελένης προφέρει 
ό Εΰμαιος στο ξ (στ. 68 κ.έ.): μιλώντας στον άδιάγνωστο άκόμα Όδυσσέα, 
θυμάται τή φιλόξενη γενναιοδωρία τού κυρίου του, πού τον θεωρεί οριστικά 
πιά αφανισμένο, καί προσθέτει τήν κατάρα' ώς ώφελλ’ 'Ελένης άπό φϋλον 
όλέσΟαι / πρόχνν, επει πολλών άνδρών υπό γοννατ’ ’έλυσε. Πρόκειται γιά 
τή μοναδική στά δύο ομηρικά έπη αδιάψευστη καταδίκη τής Ελένης άπό 
άλλο πρόσωπο- θεωρώ μάλιστα πιθανόν ότι ή παρήχηση πού άκούγεται 
στήν έκφραση 'Ελένης άπό φϋλον δλεσθαι άποτέλεσε τό ομηρικό έρέθισμα 
γιά τόν Αισχύλο, ό όποιος προχώρησε στις δικές του, όξύτερες καί δραστι
κότερες, παρετυμολογικές συνηχήσεις.27
παράγεται άπό το ούσιαστικό ρίγος βλ. Glader (1976) 22 σημ. 31 και 47.

27. Αγαμέμνων 687-691: έπε'ι πρεπόντως / έλένανς έλανδρος έλέ- / πτολις εκ



Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

'Υπενθυμίζω ωστόσο δτι μιλούμε γιά ελάχιστες εξαιρέσεις, δπου ύπο- 
φαίνεται ή φαίνεται ή άρνητική εκτίμηση κάποιων ’Αχαιών γιά την Ελένη. 
Κατά τά άλλα ισχύει καί στά δύο ομηρικά έπη ό κανόνας: νά μη θίγεται, 
ή καί νά αθωώνεται, ή ήρωίδα άπό τον ποιητή, τούς θεούς, τούς Τρώες καί 
τούς 'Έλληνες.

Συνεπώς ή γενική αίσθηση πού αποκομίζει ό άκροατής, ή ό άναγνώ- 
στης, τών ομηρικών έπών είναι δτι το φορτίο της ένοχης το αναλαμβάνει 
έξ ολοκλήρου μόνον ή Ελένη, μολονότι τά άλλα πρόσωπα συγκλίνουν μάλ
λον προς την άθώωσή της. Προβλέπω την άντίρρηση δτι αύθαίρετα δέν 
συνυπολογίζω την έσχατη μαρτυρία της ίδιας τής Ελένης: θρηνώντας ή 
ήρωίδα τον νεκρό Έκτορα άντιπαραθέτει τη δική του φιλική συμπαράστα
ση καί τήν πατρική ήπιότητα τού Πριάμου στή φρίκη καί στον φόβο τών 
άλλων Τρώων άπέναντί της, ειδικότερα τών Τρωάδων, πού ήσαν έτοιμες 
νά τήν κακολογήσουν (Ω 762-775).

Δέν έχω πιά χρόνο νά σχολιάσω διεξοδικώς τόν κάπως έγωκεντρικό 
αυτόν θρήνο τής Ελένης, μέ τόν όποιο ή ήρωίδα άπολογίζει τό ίλιαδικό 
της παρελθόν καί συγχρόνως προβλέπει τό μεταϊλιαδικό της μέλλον. Θυ
μίζω ωστόσο δτι, μέ τήν έξαίρεση τού ’Αλεξάνδρου καί τής ’Αφροδίτης, ή 
Ελένη σέ ολόκληρη τήν ’/λιάδα συνομιλεί μόνο μέ τόν Πρίαμο καί τόν 
"Εκτορα- τό σχέδιο του έπους δέν προβλέπει καμιά συνάντηση καί συνο
μιλία τής ήρωίδας μέ τούς άλλους Τρώες καί τις Τρωάδες —ας πούμε, τήν 
Εκάβη ή καί τήν ’Ανδρομάχη.28 Πιστεύω δτι αύτό τό σκόπιμο κενό τού 
ποιητή επιχειρεί νά καλύψει έδώ ή Ελένη μέ ένα δικό της, υποκειμενικής 
τάξης, συμπέρασμα πού δέν βρίσκει δμως κανένα έρεισμα μέσα στην Ίλιά- 
δα. Πρόκειται επομένως λιγότερο γιά άντικειμενική πληροφορία καί πε
ρισσότερο γιά προσωπική εικασία, συναισθηματικά φορτισμένη.

Θά πρότεινα μάλιστα νά συσχετισθεΐ αύτή ή μαρτυρία τής Ελένης, πού 
άσφαλώς συμπληρώνει τό ήθος καί τήν ήθοποιία της, μέ μιάν άλλη ομόλογη 
εικασία τής ήρωίδας στή σκηνή τής «Τειχοσκοπίας» (Γ 236-242): έπειδή 
δέν άναγνωρίζει ή Ελένη στό πεδίο τής μάχης τά δύο της αδέλφια, τόν 
Κάστορα καί τόν Πολυδεύκη, προχωρεί σέ διαζευκτική υπόθεση- ή δέν 
πήραν καθόλου μέρος στήν τρωική εκστρατεία ή, μολονότι συμμετέχουν, 
άρνοΰνται τώρα νά εμφανιστούν αϊσχεα δεώιότες καί όνείδεα, πόλλ’ ä μοι 
εστιν. "Οπως έδώ προβάλλονται οί ένοχες τύψεις τής Ελένης σέ μιά 
άπραγματοποίητη εικασία, άναλόγως ή μαρτυρία της γιά τόν φόβο καί τή

τών άβροπήνων / προκαλυμμάτων επλενσεν. Επίσης 1454-1457: Ιώ / παράνονς 
'Ελένα, I μία τάς πολλάς, τάς πάνε πολλάς / ψνχάς όλέσασ’ υπό Τροίαι.

28. I. Θ. Κακριδής (1971) 76-77.
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φρίκη των Τρωάδων μπορεί νά έκτιμηθεϊ ώς ανάκλαση της δίκης της ένο
χης άμηχανίας καί άπομόνωσης.29

'Ο ελιγμός αύτός τοϋ ποιητή διά της Ελένης στηρίζει νομίζω την υπό
θεσή μου ότι το δίλημμα της αθώας ή τής ένοχης Ελένης υποβάλλεται στα 
ομηρικά έπη περισσότερο ώς ρητορικό τέχνημα' άπό υποχρεωτικό πού 
ήταν στον τρωικό μύθο έγινε τώρα προαιρετικό. Ποιητής, θεοί, ’Αχαιοί 
καί Τρώες ή το άποσιωποϋν ή το άντιμετωπίζουν μέ διακριτική έπιφύ- 
λαξη ή προτιμούν την έκδοχή τής άθωότητας' μόνο ή ίδια ή Ελένη άνα- 
δέχεται την ένοχή, ή έστω τη συνενοχή της, ελεεινολογώντας την παρα- 
συζυγική της μοίρα (Ίλιάδα) καί δηλώνοντας μετάνοια, όταν ή παρασυ- 
ζυγία είναι πιά παρελθόν (Οδύσσεια).

Μπροστά σ’ αυτό το καλά υπολογισμένο τέχνημα ό άναγνώστης ή ό 
άκροατής των ομηρικών επών άπορεΐ καί τελικώς μαγνητίζεται, όπως οί 
γέροντες Τρώες, άπό την αινιγματική ομορφιά τής Ελένης. Τό ύπερθετικό 
εξάλλου κάλλος δεν έπιτρέπει εύκολες άποφάσεις μέ μέτρο τό καλό καί τό 
κακό, τό δίκαιο καί τό άδικο- είναι άπό μόνο του ένα αίνιγμα —ποιητική 
καί ποιητολογική άρχή, όπως τό υπαινίσσεται καί ή ίδια ή Ελένη στό Ζ 
τής Ίλιάδας.30 Καί άσφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι άπό τα όψιμα χρόνια τής

29. Γιά τή λειψή γνώση τής Ελένης έναντι τής παντογνωσίας τοϋ ποιητή (επο
μένως καί για την ένοχη άμηχανία καί άπομόνωσή της) βλ. όσα άναφέρει ό G. Ken
nedy, «Helen’s Web Unravelled», Arethusa 19 (1987) 8-9, σκοπεύοντας ωστόσο 
σέ γενικότερης τάξης, άμφίβολα κατά τή γνώμη μου, συμπεράσματα.

30. Ζ 356-8. Τό διάσημο αύτό δίστιχο άποδεικνύεται τουλάχιστον δίσημο. Ερ
μηνευμένη άπό τή σκοπιά τής Ελένης ή πρόβλεψη ότι ή ίδια καί ό ’Αλέξανδρος θά 
καταστούν αοίδιμοι (Ζ 358) για τούς μελλοντικούς άνθρώπους, προφανώς δεν πρέπει 
νά έκληφθεϊ ώς αυτάρεσκος έπαινος —ή Ελένη ύπονοεϊ μάλλον τον μελλοντικό 8ια- 
συρμό τοϋ διαβόητου παρασυζυγικοΰ ζεύγους. Ή ίδια όμως αυτή πρόβλεψη, μετρη
μένη μέ τά μέτρα τοϋ ποιητή καί τοϋ ακροατή τής Ίλιάδας, φαίνεται νά παραπέμπει 
στή βεβαιότητά του ότι τό έπος του θά γίνει γιά τις μελλοντικές γενιές άοίδιμο, έξαι- 
τίας καί τής Ελένης. Ύπ’ αύτήν τήν έννοια, μέ τήν παρασυζυγική της μοίρα ή ήρωί- 
δα ορίζεται ώς πηγή ποιητικής έμπνευσης. Τό ζήτημα ώστόσο κατά πόσο ή Ελένη 
υποβάλλεται στήν Ίλιάδα καί προβάλλεται στήν ’Οδύσσεια ώς ποιητική καί ποιητο- 
λογική μορφή είναι μεγάλο, άπασχόλησε ήδη τήν ομηρική φιλολογία καί επιδέχεται 
άκόμη συμπληρώσεις. Γιά τον ποιητολογικό ρόλο τής Ελένης στή ραψ. Ζ βλ. σχε- 
τικώς Glader (1976) 8 καί A. Ford, Homer: The Poetry of the Past, Ithaca καί 
Λονδίνο 1992 127-128. Γιά τον ποιητολογικό ρόλο της στήν «Τειχοσκοπία» βλ. το 
αρχαίο σχόλιο γιά τον στίχο Γ 126-7: αξιόχρεων αρχέτυπον Λνέπλασεν ό ποιητής τής 
ιδίας ποιήσεως, Scholia Graeca in Η omeri Iliadem, τ. 1, έκδ. άπό τον Η. Erbse, 
Βερολίνο 1969 381, A. Bergren, «Helen’s Web: Time and Tableau in the Iliad», 
Helios 7 (1979) 23, καί (1983) 79. Γιά τον ποιητολογικό ρόλο τής Ελένης στήν 
’Οδύσσεια βλ. A. Bergren, «Helen’s Good Drug: Odyssey 4. 1-305», στον τόμο
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’Αναγέννησης ώς τις μέρες μας ή ομηρική Ελένη έγινε σύμβολο καί μούσα, 
τής ανεξήγητης ποίησης.31

THE QUESTIONS OF THE HOMERIC HELEN 
(Summary)

THE FOLLOWING PROPOSAL pursues the questions of the homeric 
Helen, as they were defined by I. Th. Kakridis (the focal point of 
which is the dilemma of the innocence or the guilt of the heroine) 
in his treatise under the same tittle. However, the present research 
differs as to its method and its goal: instead of trying to solve the 
riddle of the Homeric Helen at the risk of dispelling it, it adopts and 
supports the puzzle, highligting all its aspects. In this direction, the 
following will be investigated: a) the mythological origin of the 
dilemma; b) its formulaic support; c) its poetic function.

As to the first issue, the transformation of Helen from the Trojan 
to the Iliadic myth must be considered crucial. If in the scope of the 
Trojan myth, the so called dilemma was probably primary and 
obligatory, in the context of the Iliad and the Odyssey it became 
secondary and optional. This happened, because the presence of 
Helen in both Homeric epics does not decisively affect their plot.

As to the formulaic support, it is suggested that Helen may be 
regarded as a mythological model of paraconjugality (παρασυζυγία). 
This model is used in the Iliad and in the Odyssey as a yardstick for 
the other paraconjugal and conjugal relations in both epics. The 
paraconjugality of Helen in the Homeric epics, favours par excellence 
her double character and strengthens her riddle. In the Iliad, the 
paraconjugality of Helen, is inevitably present through the end of 
the epic, while the legal conjugality forms the desirable past and the 
intended future. Conversely in the Odyssey the legal conjugality is 
imposed as a festive present, while the paraconjugality exists as a

Conteporary Literary Hermeneutics and interpretation of Classical Texts, έκδ. 
άπά τον S. Kresic, Ottawa (1981) 201-214.

31. Βλ. σχετικως καί το ώφέλιμο, πρός την κατεύθυνση αύτή, βιβλίο τοΰ Jean- 
Louis Backes, Le Mythe d’Hélène, έλλ. μτφρ. άπό την Μαίρη Γιόση, Ό Μύθος 
τής 'Ελένης, ’Αθήνα 1993, 221-304.
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scandalous past. However, in both cases, the one face of Helen con
trols the other, and for this control, above all, the dilemma of the 
guilt or the innocense of the heroine is brought into play. This di
lemma, however, remains in both epics continuously ambiguous and 
allows for alternatives or contradictory choices, depending on the 
characters who accept, endure or reject it. This seems to be the 
poetic function of the controversial dilemma in the Iliad and in the 
Odyssey.

In order to support the previous suggestion, the judgements of 
the poet, the gods and the remaining heroes (both Achaeans and 
Trojans), concerning the guilt or the innocense of Helen will be 
examined inividually and in sequense. All this is compared, in retro
spect, to whatever Helen says about herself.

The following conclusions stem from the previous comparison: as 
a narrator, the poet of the Iliad and the Odyssey does not seem to 
touch the issue of the guilt or the innocense of Helen; almost the 
same applies to the gods in both epics. As to the heroes (Achaeans 
and Trojans), where their preference does not incline to the verdict 
of guilt, there appears to be a kind of neutrality or reserve about 
the dilemma in question. The instances of heroes in the Iliad and 
the Odyssey, who side with the guilt of Helen are very rare, and 
this happens exclusively in emotionally charged contexts. Conse
quently, the only person who shoulders the burden of guilt, and to 
excess, is Helen herself.

In this framework then, it is suggested that the dilemma of the 
guilty or innocent Helen has to be regarded, less as a moral question 
and more as a rhetorical device, which the poet uses as a vehicle for 
the ethopoiia of his heroes. It is used particularly for the ethopoiia 
of Helen, whose enigmatic character and superlative beauty are 
thereby enhanced by the poet.

Moreover, Helen’s beauty constitutes a riddle in itself, in the way 
the Trojan old men recognise it in the «Teichoskopia». This riddle, 
does not leave room for the heroes and the audience and readers as 
well, to choose between conjugal fidelity and infidelity, innocense 
and guilt, precisely because Helen’s charm incorporates and, to some 
extent, surpasses such a kind contradictions.
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Conjugal Love
as Expression of Homer's Humanity

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ or ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, although in Homer not yet ver
balized in these terms,1 appears to be a most important moral 
value in this earliest document of European literature, a value 
which has been forgotten so often since, especially in our own 
modern times. Without any doubt, an essential feature of the Ho
meric humanity is conjugal love. This aspect, however, up to now has 
been neglected in the research on Homer. Considering the limited 
space of this paper I can give only a slight impression of the impor
tance and the rôle which it plays inThe Homeric epics. Speaking of 
«Homer» and the «Homeric» poems, I should like to make clear that 
in the following I will use this term as a comprehensive name for the 
songs of two individual poets whose concepts of the gods and men 
differ in many ways, a fact which has been most convincingly de
monstrated by W. Kullmann in two articles of his latest book Ho
merische Motive.1 2 There Kullmann shows that a characteristic fea
ture by which the Odyssey differs from the Iliad is, that in the Odys
sey man’s own responsibility for his actions is much more explicitly 
stressed than in the Iliad.

But there is one thing, and perhaps the most essential, which 
—among many others— the Odyssey and the Iliad have in common: 
it is conjugal love, which, lastly, in both epics, is the motor of all

1. The nomen φιλανθρωπία first occurs in Hippocr. Praec. 6, tlien Plat. 
Ενθύφρων 3 d and Xenoph. Κυρ. 1, 4, 1 etc. In Modern Greek the word has been 
substituted by άνθρωπισμός which, according to the Greek-English Lexicon 
of LSJ, is found in ancient times only in Diog. Laert. 2, 70, where the Socratic 
pupil Aristippos uses it: ’Άμεινον εφη επαίτην ή άπαίδευτον είναι· οί μεν γάρ χρημά
των, οΐ δ’ άνθροιπισμοΰ δέονται. For the meaning and references of these terms 
see especially Hiltbrunner 1992: 711-751 with further bibliography.

2. Cf. Kullmann 1992: 243-263 Gods and Men in the Iliad and Odyssey 
(= also in: Harvard Studies in Class. Philol. 89, 1985, 1-23) and 272-290 Das 
Bild des Menschen in der Odyssee.
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action, human and divine. The consequences of broken love and 
unfaithfulness of married couples are, however, quite different on 
the human and the divine level: this applies to the Iliad and the Od
yssey as well, although, also in this respect, the two songs differ a 
great deal from each other.

Let us consider first the Iliad whose main theme is the war of the 
Greeks against the Trojans. This war, as we know, was caused by the 
wife of Menelaos, Helen, who was kidnapped by Paris-Alexandros. 
But whereas in the Odyssey the hero’s longing for his wife is the real 
cause for Odysseus’ returning home, in the Iliad, besides conjugal 
love, there is also the damaged reputation, the τιμή of the Argives, 
which works as the incentive to the entire action. The following two 
utterances of Achilleus may prove it : cf. Iliad A 158 ff. where he says 
to Agamemnon, who had taken away from him his Briseis, with 
bitterness:

Άλλα σοί, ώ μέγ’ αναιδές, αμ εσπόμεθ’, δφρα αν χαίρης, 
τιμήν άρννμενοι Μενελάω σοί τε, κννώπα, 
προς Τρώων\

and Iliad I 337 ff. he asks Odysseus:

77 δε δει πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν 
Άργείους; τι δε λαόν άνήγαγεν ενθάδ’ άγείρας 
Άτρεΐδης; ή ονχ 'Ελένης ενεκ’ ήνκόμοιο; 
ή μοϋνοι φιλέονσ’ άλόχονς μερόπων ανθρώπων 

Άτρεΐδαι; έπεί δς τις άνήρ αγαθός καί εχέφρων 
την αυτόν φιλέει καί κήδεται, ιός καί εγώ την 
εκ θυμόν φίλεον, δουρικτητήν περ εονσαν.

These words of Achilleus are a very illustrative document of the 
hero’s humanity. Achilleus regards and treats his captive girl Briseis 
in no other way but as a wife who is legally married to him: he loves 
and caresses her tenderly. And she too feels part of his life. This is 
clearly demonstrated in her mourning-song after Patroklos’ death 
in Iliad T 282 ff., where she complains that Patroklos had promised 
to take her into Achilleus’ native country in order to marry her there 
to his friend.

There is no sign of humanity, however, in Agamemnon, whose 
behaviour is completely contrary to that of his antagonist Achilleus.
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Agamemnon does not really love, neither Chryseis nor Briseis, nor his 
young wife Klytaimestra, whom he had left at home. In Iliad A 113 
he clearly states that he prefers Chryseis to his spouse. But Chryseis 
as well as Briseis, whom he takes away from Achilleus, are both re
garded by him as nothing else but human objects, gifts from his fol
lowers which he demands as a token of his royal superiority. Fur
thermore, there are also other situations, where Agamemnon does 
not show any kind of humanity. lie is portrayed by Homer as a 
merciless and brutal warrior for whose revenge there do not exist 
any moral scruples or limits. The Homeric warriors usually kill their 
male enemies, but they do spare at least the lives of the women and 
children as being no real and equal adversaries to the fighting heroes. 
This was an unwritten law, a moral code by which the hero was 
also obliged to bury the dead foe. But how does Agamemnon be
have in Iliad Z 55 ff. where he admonishes his brother Menelaos to 
the utmost inhumanity, wanting not only to kill his enemy, but also 
not to spare even a pregnant woman and to leave his enemies un
buried.

Agamemnon’s character causes a lot of pain and suffering, not 
merely to his enemies and his Greek kinfolk, as well as later on to his 
wife Klytaimestra, when he humilates her by bringing home Kas
sandra, the prettiest daughter of Priam, as his concubine, a fact 
that we learn about in Odyssey λ 421 ff. And it seems that this 
trait of Agamemnon’s mental disposition finally —amongst other 
reasons— is to be held responsible for his being murdered by his un
faithful wife when he returns home. It is evident that as early as in 
the world of the Homeric epics conjugal unfaithfulness amongst 
human beings causes disaster. According to moral conventions the 
punishment for adultery usually was death, especially for the adul
terous woman. Now one could ask: Why did Helen not suffer this 
fate, when, after the destruction of Troy, she was rescued by the 
Greeks? She herself displays consciousness that not only Paris, who 
has taken her to Troy, is to be blamed, but she too feels guilty for 
the war and the disaster, since she willingly had followed the son of 
Priam, abandoning not only her husband, but also her little daughter 
and her relatives. Note her own words in Iliad Z 344 ff., where, in 
front of Hektor, Helen calls herself a «dog» and a ((monster» being 
the reason for so many evils, but at the same time she also makes
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the gods responsible for all the misfortune she had brought upon 
men. And in Iliad Γ 172-176 she repentfully says to her Trojan fa
ther-in-law:

ΑΙδοϊός τέ μοί εσσι, φίλε έκνρέ, δεινός τε’ 
ώς δφελεν θάνατός μοι άδεΐν κακός όππότε δεύρο 
υιέϊ σω επόμην, θάλαμον γνωτονς τε λιποϋσα 
παϊδά τε τηλνγέτην καί όμηλικίην ερατεινήν, 
άλλα τά y’ ονκ εγένοντο' το καί κλαίονσα τέτηκα.

In Odyssey δ 256 ff. Helen also declares that already in Troy she 
had felt repentance for her deed, for which she makes Aphrodite 
responsible. It was this goddess who had struck her with άτη. In 
this passage, furthermore, she describes the happiness she had felt 
in contemplating that she might soon be reunited with her first 
husband and see her Argive native country.

Neither Priam nor Hektor reproach Helen in any way, contrary 
to other Trojans who in both epics blame her for being guilty of all 
the pain and disaster they have to endure. Helen is not punished, not 
even reprimanded by her husband Menelaos, when she is back at 
home in Sparta. Her portrait in Odyssey δ 121 ff. is that of an 
honest wife at the side of her husband. In this passage she, too, to
gether with her husband and Telemachos, deplores the misfortunes 
of the Greeks, above all those of Odysseus, after the fall of Troy. 
Thus in the Odyssey Helen’s character traits appear to be quite 
different from those she bears in the Iliad, where she is portrayed as 
a tool and a puppet of the gods, especially of Aphrodite, the goddess 
of sexual love by whom she is forced against her own will to be the 
concubine of Paris. She does not, however, truly love Paris; on the 
contrary, in Iliad Z 350 ff. she despises his cowardice and wishes to 
be the wife of a better husband. It has been pointed out rightly3 
that in the Homeric epics, above all in the Iliad, Helen is character
ized as a human being driven by the demon of love and torn between 
unresistable sexual desire for Paris and at the same time despises 
him, and even worse than that: In Odyssey δ 256 ff. she descri
bes the joy she had felt when learning about Odysseus having killed 
many Trojans and about his plan for the destruction of Troy, by 
which she might be able to return to her former Greek husband. In

3. Cf. especially Latacz 1987: 63 ff.
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the same passage of the Odyssey, however, we are also told that, 
she would have nearly destroyed this very plan, when, going like a 
witch around the Wooden Horse and imitating the voices of the 
Greek heroes’ wives, she had called each one by his name. Menelaos 
(Odyssey δ 274 f.) pardons even this act of Helen saying that she 
was forced by some demon to do so.

All that seems very strange, and the answer to the question, why 
Helen was not, like any other human woman, punished by the 
Greeks after their victory over Troy, to my mind can only be that 
she was not an ordinary human being. Helen originally was a god
dess, and as such she still was adored in some regions also in post- 
11 omeric times, e.g. in Sparta.4 Common religious feeling, however, 
would never have endured a divine being to be punished by men 
for its behaviour, and especially in the case of Helen, who was the 
daughter of the supreme god Zeus. Because of this fact also Menelaos 
as her husband, and thus being a son-in-law of Zeus, does not share 
death, the destiny of ordinary men and even of heroes as well, but 
he will be carried off to the Elysian plain, as predicted by Proteus 
in Odyssey δ 561 ff. Therefore we are not allowed to measure Helen 
by ordinary human standards, as there do not exist the same moral 
values and laws for gods and men: what holds good for men does 
not hold good for deities.

So even affectionate and faithful conjugal love is not regarded 
as a moral value in the world of the gods. In this respect the human 
beings of the Homeric epics feel and behave ethically superior to 
their gods. Violation of marriage and of conjugal faithfulness, on 
the human level usually causing pain and disaster, does not have any 
fatal consequences at all on the divine level, but merely raises laugh
ter, as apparent in Demodokos’ song about the adultery of Ares and 
Aphrodite (Odyssey Θ 256 ff.). Consider also the catalogue of the 
concubines whom Zeus enumerates even in front of his wife Hera 
in Iliad Ξ 317-327. Thus in adultery the supreme god surpasses 
even the Homeric human heroes, most of whom also have sexual 
intercourse with other women besides their legal wives. We do not 
see any sign of sincere conjugal affection between Zeus and Hera 
in the Homeric epics: there is only sexual desire, and even the lat
ter Hera has to raise by means of Hypnos and a magic belt which she

4. Cf. Burkert 1977: 314 and Nilsson 1967: 408.
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receives from Aphrodite, in order to be able to carry out ber own plan 
of supporting the Trojans in the battle against the Greeks.5 And 
since there does not exist true affection, there is also no harmony 
between the supreme god and his wife, while on the human level 
harmony in matrimonial life is considered as the highest value for a 
married couple, as Odysseus whishes to Nausikaa in Odyssey ζ 
180 ff.:

Σοϊ δε θεοί τόσα δοϊεν όσα φρεσί afjai μενοινάς, 
ίχνδρα τε καί οίκον καί ομοφροσύνην όπάσειαν 
εσθλήν ον μεν γάρ τον γε κρεΐσσον καί αρειον, 
ή όθ’ όμοφρονέοντε νοήμασιν οίκον εχητον, 
άνήρ ήδε γυνή'

How far away from this human maxim is Hera’s and Zeus’ con
jugal relation to each other! In Iliad Ξ 158 ff. the poet says that 
Hera hates her husband and that she wants to betray him. And for 
this behaviour Zeus considers whipping the appropriate punishment 
and reminds his wife of former cruel penalties he had imposed on her.

In contrast to the divine level of action, there exist some models 
of sincere and tender conjugal love in the human world: Harmony 
as part of this affection characterises the relation between Ilektor 
and Andromache in the Iliad, anil in the Odyssey the married 
couples Odysseus-Penelope and Alkinoos-Arete are illustrative ex
amples of this attitude.

Let us consider Alkinoos-Arete. Opposite to the other above 
mentioned heroes and heroines of the Trojan War. Alkinoos and 
Arete are king and queen in a fairy world which is not disturbed 
either by internal or by external events. The souvereigns of this hap
py island of the Phaeacians enjoy an ideal family life which is bless
ed by six married and unmarried children (Odyssey ζ 62). The most 
notable among them is not a boy, but the young girl Nausikaa, and 
in a similar way also her mother —whose noble character is indicated 
by the name itself she bears: Άρήτη—, seems to play a more im
portant rôle than her husband Alkinoos. In Odyssey η 66 Arete is 
pictured as the ideal royal wife and family mother in the sense of 
the ancient Greeks: She is a clever and a prudent woman (cf. Odys
sey λ 345, where she is called περίφρων) and a symbol of harmony, for

5. Cf. on this scene in Iliad Ξ 214 ff. Petersmann 1981: 51 f.
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she is able to reconcile even men who are quarrelling with one an
other. Nevertheless, she is not a dominating wife, but subordinates 
herself to her husband. Because of these traits of her character Al
ls inoos had obviously honoured her as no other woman had been 
honoured on earth in those days. And she is highly respected also 
by her children as well as by her people who adore her like a goddess. 
Thus Odysseus’ rescue lies in her hands, and therefore Nausikaa 
(Odyssey ζ 303 ff.), just as Athene (Odyssey η 53 ff.), advises the 
hero on entering the palace of the Phaeacians to turn first to the 
queen who sits at the hearth besides her husband (Odyssey ζ 305 
ff.). The great respect she enjoys is also underlined by the fact that 
Odysseus addresses his last words of fare well to Arete, too, wishing 
her a long life full of happiness and harmony with her husband, 
her children and her people.

Cordial and total harmony as a sign of true affection between 
loving partners is also a main feature of the relation between Hektor 
and Andromache. One of the most illustrative testimonies of it is the 
passage in Iliad Θ 184 ff. where Hektor speaks to his horses remin
ding them of the excellent fostering which Andromache always has 
bestowed on them, regarding here his wife as part of himself:

"Ως είπών ΐπποισιν εκέκλετο φώνησεν τε·
«Ξάνθε τε καί σύ, Πόδαγρε, καί Αΐθων Λάμπε τε δϊε, 
νυν μοι την κομιδην άποτίνετον, ήν μάλα πολλην 

’Ανδρομάχη θνγάτηρ μεγαλήτορος Ήετίωνος 
ύμίν πάρ προτέροισι μελίφρονα πυράν εθηκεν 
οίνον τ’ έγκεράσασα πιεϊν, δτε θυμός άνώγοι, 
ή εμοί, δς πέρ οι θαλερός πόαις εύχομαι είναι.

But Hektor and Andromache are not allowed to enjoy their conju
gal harmony, as there is war and danger for the family. In such a 
situation the Homeric hero is obliged to fight for his wife, for his 
children and his relatives in order to prevent them from being killed 
or enslaved by the enemy.6 Hektor just as Meleagros in the Iliad’s 
Presbeia knowns that he has to fulfill this duty above all for his wife, 
although he is completely aware of the risk of being killed in battle. 
Thus, Andromache desperately tries to prevent her husband from

6. Cf. Kullmann, Das Heldenideal der Ilias und die Z,eil ihres Dichters, in 
Kullmann 1992: 264-271, especially 269.
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the battle he has to undertake: cf. Iliad Z 407-413 where she ad
dresses him weeping and lamenting:

Δαιμόνιε, φθίσει σε το σύν μένος, ον<Υ ελεαίρεις 
παίδά τε νηπίαχον καί έμ άμμορον, ή τάχα χήρη 
σεν εσομαι· τάχα γάρ σε κατακτανέονσιν Αχαιοί 
πάντες έφορμηθέντες· εμο'ι δε κε κέρδιον ε’ίη 
σεϋ άφαμαρτονση χθόνα δυμέναΓ ού γάρ έτ άλλη 
εσται θαλπωρή, έπεί αν σύ γε πότμον επίσπης, 
άλλ’ άγε' ουδέ μοι εστι πατήρ και πότvia μήτηρ.

And in Iliad Z 429-432, in an outburst of deep conjugal affection, 
she exclaims:

"Εκτορ, άτάρ σύ μοι εσσι πατήρ και πότνια μήτηρ 
ήδε κασίγνητος, σν δε μοι θαλερός παρακοίτης' 
άλλ άγε νυν ελέαιρε καί αυτόν μίμν επί πύργοι, 
μή παιδ’ ορφανικόν θήης χήρην τε γυναίκα'

Hektor, however, rather prefers his own death to seeing his beloved 
wife being enslaved and his little son killed by the enemy, and 
against the moral conventions of ancient times, according to which 
the members of one’s own family-clan were to be loved and esteem
ed more dearly than the spouse or children,7 Hektor replies to his 
wife most affectionately, foreseeing his own and his town’s fate: 
Iliad Z 448-455:

’Έσσεται ήμαρ ότ αν ποτ όλώλη ’Ίλιος io ή 
καί Πρίαμος και λαός εϋμμελίω Πριάμοιο. 
άλλ’ ου μοι Τρώων τάσσον μέλει άλγος όπίσσοι, 
οντ’ αυτής 'Εκάβης ούτε Πριάμοιο άνακτος 
ούτε κασιγνήτων, οι κεν πολέες τε καί έσθλοί 
εν κονίησι πέσοιεν υπ άνδράσι δνσμενέεσσιν, 
άσσον σεν, δτε κέν τις ’Αχαιών χαλκοχιτώνων

7. A relic of this attitude is also found in the old folktale of Althaia and 
her son Meleagros to whom the mother does not feel related by the same blood 
ties as to her brother. Therefore she destroys the life of her son by a magic 
object after having heard that Meleagros had killed her brother. Cf. on this 
narrative and on its transformation by Homer in Iliad I, 524 ff. Kakridis 
1949: 11 ff.; 127 ff. and Petersmann 1981: 57 ff.
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δακρνόεσοαν αγηται, ελεύθερον ήμαρ άπούρας", 

and 462-465:

Σοί δ’ αϋ νεον εσσεται άλγος 
χήτεϊ τοιονδ’ απ5ρός άμύνειν δούλων ήμαρ. 
αλλά με τεθνηώτα χυτή κατά γαϊα καλύπτοι, 
πρίν γέ τι σής τε βοής σου θ’ ελκηθμοϊο πυθέσθαι.

Andromache and his little son are the only persons to whom 
Hektor completely devotes his life, just as the wife absolutely iden
tifies herself with her husband. Considering these words of Hektor to 
his wife one cannot imagine that he could ever have had another 
woman besides Andromache !

In the Odyssey, besides the above mentioned royal couple Alki- 
noos and Arete, the most famous testimony of conjugal love as ex
pression of Homeric humanity is given by the main actors Odysseus 
and Penelope themselves.

For good reasons one could call the entire poem of the Odyssey a 
hymn on true and sincere conjugal affection and fidelity. It orig
inally emerged from a common and wide-spread folktale whose 
events could take place at all times: There is a man who has to leave 
his beautiful, young wife and his little son, in order to take part in 
war, and on returning home after a long time he finds his wife 
harrassed by suitors whom she does not want to marry but who are 
devouring the family’s property. The hero rescues his wife just in 
time and takes revenge on the suitors for their behaviour.

The Odyssey, in every respect, is the example of conjugal love 
of a married couple who are absolutely faithful to each other, in 
spite of all temptations, calamities and sufferings Odysseus and 
his wife have to endure for twenty years, after the warrior has left 
his island Ithaka. The hero certainly belongs to the myth about the 
Trojan war: The poet of the Iliad already mentions Odysseus e.g. 
as πολύτλας and his son Telemachos, but it is strange that in this epic 
Penelope is nowhere explicitly referred to. The «speaking» name 
Penelope, however, must have been invented in pre-Homeric times, 
when the tale of the home-comer was raised to the level of myth, 
which cannot work without names. In contrast to P. Kretschmer 
and others who derive the name from πήνη and όλόπτω, H. Frisk
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and P. Chantraine more convincingly have assumed that the hero
ine’s name can he connected with πηνέλοψ, a kind of duck whose 
typical pecularity is faithfulness to her partner.8 Thus Penelopeia 
(or in post-Homeric times Penelope) drew her name from her male 
partner, just as Andromache was given the name of her husband 
Hektor: Andromachos is «one who fights men».

It is not accidental that right in the beginning of the Odyssey 
(a 29 ff.) the central theme of the whole epic, the longing of the hero 
for his wife, is touched upon by the poet, when Zeus mentions Aga
memnon having been murdered by his unfaithful wife Klytaimestra 
and her lover Aigisthos and further points out the fatal conse
quences of adultery: Here for the first time the two couples, Odysseus 
- Penelope and Agamemnon - Klytaimestra, are clearly contrasted. 
In the Nekyia (Odyssey λ 405 ff.) Agamemnon himself opposes the 
treachery and adultery of his wife, who during his absence had pre
meditated to murder him, to the virtues of Penelope, who just as 
Klytaimestra had been left behind with a child: But while Klytai
mestra had given away her little son Orestes and married Aigisthos, 
thus depriving Orestes of his legitimate heritage, Penelope had 
brought up her son carefully until he was able to take over his fa
ther’s property. In the above mentioned dialogue with Agamemnon 
(Odyssey λ 436 ff.), Odysseus, before referring to Klytaimestra, in 
the first place alludes to the adultery of Helen. So the poet does not 
only remind his audience that Helen was the original cause of the 
death of so many heroes, but he also introduces Menelaos’ wife in 
order to contrast her with Penelope: For Helen, like Klytaimestra, 
had given in to the courting of a suitor and had also abandoned her 
little child, Hermione, whereas Penelope had been resisting faith
fully so many temptations for twenty years, although, according to 
Odysseus’ own words he had spoken to his wife before sailing to Troy, 
she could have felt free to remarry, w’hen Telemachos had grown 
up. In this passage of the Odyssey (σ 265-270) where the fare-well 
scene is described —Uvo Hölscher (1978: 59) thinks that this might 
have been the original beginning of the folktale— Odysseus proves 
himself not only a humane husband, but also a good father and a 
devoted son: Before leaving and bidding his wife farewell, he grasps

8. Kakridis 1949: 11 ff.; 127 ff. and Petersmann 1981: 57 ff.
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her hand and addresses her in the following way (Odyssey σ 265-70):

7ft> ονκ oW η κέν μ άνέσει θεός, ή κεν άλώω 
αντοϋ ενί Τροΰγ aol δ’ ενθάδε πάντα μελόντων. 
μεμνησθαι πατρός καί μητέρας εν μεγάροισιν 
ώς νϋν, η ετι μάλλον εμεν άπονόσφεν εόντος’ 
αντάρ έπήν δη παίδα γενειήσαντα ϊδηαι, 
γήμασθ’ φ κ έθέλησθα, τεύν κατά δώμα λιποϋσα.

And as Penelope resists the temptations of her wooers, Odysseus 
also remains faithful to his wife and refuses all opportunities of mar
rying again: Thus the hero ignores Alkinoos’ wish, who wants him 
to become the husband of his young and beautiful daughter Nausi- 
kaa (Odyssey η 311 ff.). And even when mighty goddesses like Ka
lypso and Kirke who force him to share their beds and offer to make 
him immortal in case he would stay with them for ever, he declines 
their proposals and prefers to return home, longing for his wife. He 
says «no», although he is well aware, that on coming home after a 
long and troublesome journey he will encounter a woman who by no 
means will be as young and pretty as she was when he left her. Just 
think of his sojourn on the island of Kalypso (Odyssey ε 82-84), 
where we find him sitting on the rocks beside the sea, longing for his 
wife, his family and his native island Ithaka which he wants to see 
before dying (Odyssey a 57-59):

αντάρ Όδνσσενς, 
ίέμενος καί καπνόν άποθρώσκοντα νοήσαι 
ης γαίης, θανέειν Ιμείρεται.

So Homer in Odysseus and his wife Penelope portrays the im
mortal ideals of human beings who prove themselves even more 
moral than their gods. And in this way the Odyssey will be an ever
lasting hymn on conjugal fidelity and love —a testimony of Ho
mer’s humanity!
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Η ΣΤΖΤΓΙΚΗ ΑΓΑΠΗ,
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 

( I Ιερίληψη)

ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ είναι τα πρώτα έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 
όπου εκδηλώνεται η ιδέα του ανθρωπισμού. Μια ουσιαστική όψη του αν
θρωπισμού του Ομήρου είναι η συζυγική αγάπη που, και στα δύο έπη, 
παρουσιάζεται ως κίνητρο κάθε πράξης. Από αυτή την άποψη, υπάρχει
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μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόσμου των θεών και του κόσμου των ανθρώ
πων. Στη σφαίρα των θεών η συζυγική αγάπη περιορίζεται, στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες, στην απλή σεξουαλική επιθυμία- ωστόσο αποτελεί, 
με εξαίρεση ίσως τον Αγαμέμνονα, μια από τις πιο σημαντικές ηθικές 
αξίες. Αυτό γίνεται φανερό από τα παντρεμένα ζευγάρια Έκτορα-Ανδρο
μάχης, Μενέλαου-Ελένης, Αλκίνοου-Αρήτης και, τέλος, Οδυσσέα-Πηνε- 
λόπης. Ειδικά μάλιστα η Οδύσσεια αποτελεί έναν αιώνιο ύμνο στη συζυ
γική πίστη και στην αληθινή αγάπη ανάμεσα σε συζύγους.
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Η Οδύσσεια και ο ιλιαδικός ηρωισμός

ΤΟ ΥΦΟΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, όπως και το 
μυθολογικό περιεχόμενό τους, ακολουθούν την παράδοση- κάθε ποίημα, 
ςυστόσο, δημιουργεί καινούρια και ιδιάζοντα νοήματα μέσα από την επι
λογή, την προσαρμογή και την ανάπλαση του παραδοσιακού αυτού υλικού, 
σύμφωνα με τις ίδιες του τις χαρακτηριστικές ιδέες και αξίες. Οι ιδέες 
αυτές και αξίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο καθαρά που θα έλεγε κανείς 
ότι τα ποιήματα αυτά ανήκουν σε διαφορετικές υποπαραδόσεις —ιλιαδική 
ή οδυσσειακή— μέσα στη γενικότερη ποιητική παράδοση. Μια σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα δύο ποιήματα, που ενισχύει την εντύπωση ότι είναι 
παραδείγματα δύο διαφορετικών ειδών ποίησης, παρόλο που η σύνθεσή 
τους ακολουθεί το ίδιο παραδοσιακό ύφος, είναι ότι η Οδύσσεια φαίνεται 
να είναι από την αρχή ως το τέλος ενήμερη της παράδοσης της Ιλιάδας και 
γεννά μεγάλο μέρος από το νόημά της μέσα από τη σχέση αυτή, ενώ η 
Ιλιάδα σπάνια υπαινίσσεται ή αναφέρεται στην παράδοση της Οδύσσειας.1 
Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις στην Ιλιάδα που θυμίζουν τον Οδυσσέα 
της Οδύσσειας- ιδίως το επεισόδιο της νυκτερινής κατασκοπείας, στο Κ, 
όταν ο Οδυσσέας και ο Διομήδης, με τη βοήθεια της Αθηνάς, αιχμαλωτί
ζουν και σκοτώνουν με δόλο τον Τρωαδίτη κατάσκοπο Δόλωνα, ύστερα 
σφάζουν στον ύπνο τους το βασιλιά των Θρακών Ρήσο και τους στρατιώ
τες του, και παίρνουν τα άλογα και την πανοπλία του μαζί τους στα ελλη
νικά πλοία. Στο μεγαλύτερο μέρος της όμως η Ιλιάδα εξερευνά τις τραγι
κές αντιφάσεις μεταξύ πολεμικού ηρωισμού και ανθρώπινης υπόστασης 
με βάση τους δικούς της όρους και σε σχέση με τα θέματα και τις αξίες 
της δικής της ποιητικής υποπαράδοσης.

Η Οδύσσεια, από την άλλη μεριά, αναπτύσσει τη μάλλον διαφορετική 
αντίληψή της για τον ηρωισμό και την ανθρώπινη ζωή με συχνές αναφο
ρές σε πρόσςυπα, θέματα και αξίες της Ιλιάδας. Εκμεταλλεύεται την οι-

1. Σχετικά με την επίγνωση της Ιλιάδας που έχει η Οδύσσεια βλ. G. Thaimann, 
Conventions of Form and Thought in Early Greek Epic Poetry, Βαλτιμόρη και 
Λονδίνο 1984, σσ. 164, 167-70, 182-83" Ρ. Pucci, Odysseus Polutropos: Inter- 
textual Readings in the Odyssey and the Iliad, Ithaca, Νέα Υόρκη 1987.
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κειότητα που έχει το ακροατήριό της με μια ειδική κατηγορία ποίησης, 
ή με ένα είδος (genre) σχετικό με πολεμιστές-ήρωες, και κινείται ενάντια 
στις φορμαλιστικές και ηθικές προϋποθέσεις και προσδοκίες που το είδος 
αυτό προβλέπει. Η Οδύσσεια αφήνει ανικανοποίητες πολλές από αυτές τις 
προϋποθέσεις και προσδοκίες, αμφισβητώντας και αναθεωρώντας αξίες 
της Ιλιάδας κατά τρόπο που την καθιστά σχεδόν αντιείδος. Δίνει, θα έλεγε 
κανείς, μια ανταγωνιστική όραση ενός τρόπου ζωής —όραση τοποθετη
μένη, όπως και της Ιλιάδας, σε μια ηρωική εποχή προ πολλού ξεπερασμέ
νη, αλλά που βλέπει αυτή την εποχή και τον τρόπο ζωής της μέσα από ένα 
φακό ριζικά καινούριο.

Η κεντρική αντίληψη στην Ιλιάδα, σχετικά με το τι είναι ηρωικό στη 
ζωή, είναι η θνητότητα και η προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτή η θνητό
τητα με τον πρώιμο θάνατο στη μάχη και την κατάκτηση «αθάνατης δό
ξας».2 Στην Οδύσσεια, ωστόσο, η κεντρική αντίληψη του ηρωικού στη 
ζο^ή είναι η ανάγκη επιβίωσης σ’ έναν κόσμο μεταπολεμικό, όπου οι επι
λογές είναι περισσότερες και πιο περίπλοκες από ό,τι στην Ιλιάδα. Αντί
θετα με τον Αχιλλέα, ο Οδυσσέας είναι ο ήρωας που καταφέρνει να επι
βιώσει- δεν πεθαίνει στον Τρωικό πόλεμο, αλλά γυρίζει στην πατρίδα 
του, στην οικογένειά του και στο βασίλειό του. Ο χαρακτηριστικός ηρωι
σμός του, χάρη στον οποίο αποκτά τον τίτλο του «αρίστου» στην Οδύσ
σεια, όπως ο Αχιλλέας αποκτά τον τίτλο του «αρίστου» στην Ιλιάδα,3 
τεκμηριώνεται από τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει ναεπιζήσει για να 
επιστρέψει θριαμβευτής. Ο Οδυσσέας κατορθώνει να πραγματοποιήσει 
τον νόΰτο, το γυρισμό στο σπίτι του, όχι τόσο πολύ με τη φυσική του αν
δρεία και τον ηρωισμό του πολεμιστή (αν και χρειάζονται και τα δύο) όσο 
με τη διανοητική του σκληρότητα, που τον βοηθάει να υπομείνει τις δοκι
μασίες και που κρατάει ζωντανή τη θύμιση της Πηνελόπης και της Ιθά
κης όταν κινδυνεύει από τον πειρασμό να τις ξεχάσει για χάρη μιας εύ
κολης ζωής κοντά στη Ναυσικά ή στην Καλυψώ (α 56-57).

Η Ιλιάδα περιορίζεται, σχεδόν κλειστοφοβικά, σ’ ένα «ολοκληρωτικό 
περιβάλλον» πολέμου στην πεδιάδα της Τροίας, που ανακουφίζεται (αν 
η λέξη είναι ακριβής) μόνο από σκηνές μέσα στην πόλη της Τροίας, στο 
ελληνικό στρατόπεδο, και ανάμεσα στους θεούς στον Όλυμπο και στην 
Ίδα, σκηνές που υπογραμμίζουν με διάφορους τρόπους το κόστος και τις

2. Βλ. S. L. Schein, The Mortal Hero: An Introduction to Homer’s Iliad, 
Μπέρκλεϋ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1984, ιδιαίτ. σσ. 67-88.

3. Βλ. G. Nagy, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic 
Greek Poetry, Βαλτιμόρη -και Λονδίνο 1979, σσ. 26-41.
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τραγικές αντιφάσεις αυτού του πολέμου. Η Οδύσσεια, από την άλλη με
ριά, δεν είναι ένα περιορισμένο σκηνικό πολέμου και θανάτου: ο ήρωάς της 
ταξιδεύει στα πέρατα του πραγματικού κόσμου και ενός κόσμου που είναι 
φανταστικός, εξωπραγματικός ή μισοπραγματικός, στην προσπάθειά του 
να φθάσει στην πατρίδα και στην οικογένειά του. Μέσα από παράλληλες 
αναλογίες, αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις τόπων, κοινωνιών και ατόμων, 
το ποίημα καλεί τον αναγνώστη ή το ακροατήριο να δουν την Ιθάκη (με 
τον Οδυσσέα αποκαταστημένο βασιλιά της) ως τον τόπο μιας πραγματι
κότητας ηθικά στέρεης.4 Για παράδειγμα, η απεικόνιση της Σπάρτης και 
της βασιλικής της οικογένειας ως πλούσιας, φυγοπραγματικής και επιπό- 
λαιης υπογραμμίζει, με την αντίθεση, το ηθικό σθένος της φτωχής Ιθά
κης και του σπιτικού του Οδυσσέα. Κατά τον ίδιο τρόπο η απεικόνιση των 
Κυκλώπων ως όντων θεσμικά, τεχνολογικά και ηθικά πρωτόγονων, και 
των Φαιάκων ως υπερπολιτισμένων από όλες αυτές τις απόψεις, τονίζει, 
μέσω της αντίθεσης πάλι, την πεμπτουσιακά ανθρώπινη κοινωνία της 
Ιθάκης, στην οποία ο Οδυσσέας μπορεί να είναι ολοκληρωτικά ο εαυτός 
του όπως δεν μπορεί να είναι σ’ αυτές τις κοινωνίες.5

Στα ταξίδια του ο Οδυσσέας πολλές φορές τοποθετεί τον εαυτό του 
σε σαφή αντίθεση με τους ήροιες που πέθαναν στην Τροία ενώ. σε ά?Αες 
περιπτώσεις, το ποίημα επισύρει την προσοχή στις διαφορές του με τον 
Αχιλλέα και τους άλλους ήρωες της Ιλιάδας, όπως και στο ότι ο Τρωικός 
πόλεμος δεν είναι παρά ένα μόνο μέρος των εμπειριών που τον κάνουν να 
είναι αυτός και αυτό που είναι. Μια καθαρή αντίληψη της μεγαλύτερης 
διαφοράς ανάμεσα στον Οδυσσέα και στον Αχιλλέα, ανάμεσα στον ηρωισμό 
της Οδύσσειας και στον ηρωισμό της Ιλιάδας, προκύπτει από την εξέταση 
των στίχων 410-416 του I της Ιλιάδας, όπου ο Αχιλλέας λέει στον Οδυσ
σέα, τον Αίαντα και τον Φοίνικα:

4. Βλ. Η. N. Porter, «Introduction», The Odyssey of Homer, μτφρ. Ο. ΙΓ. 
Palmer, επιμ. H. N. Porter, Νέα Υόρκη 1962, σσ. 7-10.

5. Σχετικά με τις σημαντικές αντιθέσεις μεταξύ Κυκλώπων και Φαιάκων βλ. 
Ρ. Vidal-Naquet, «Land and Sacrifice in the Odyssey: A Study of Religious 
and Mythi cal Meanings», The Black Hunter: Forms of Thought and Forms of 
Society in the Greek Words, μτφρ. A. Szegedy-Maszak, Βαλτιμόρη και Λονδίνο 
1986, σ. 27· C. Segal, «The Phaeacians and the Symbolism of Odysseus’ Re
turn», Arion 1 (1962), 13' Porter, «Introduction», ό.π., σσ. 7-9· II. Clarke, The 
Art of the Odyssey, Englewood Cliffs 1969, σ. 54· N. Austin, Archery at the 
Dark of the Moon: Poetic Problems in the Odyssey, Berkeley, Los Angeles, 
Λονδίνο 1975, σσ. 153-57' J. S. Clay, The Wrath of Athena: Goods and Men in the 
Odyssey, Princeton 1983, σσ. 128-32.
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Il μητέρα μου, η θεά θέτις με τα κάτασπρα πόδια, λέει πως 
δνο λογιών μοίρες με φέρνουν στο θάνατο:
Αν μένοντας εδώ πολιορκώ την πόλη των Τρώων, 
χάθηκε για μένα ο γυρισμός (κόστος), μα η δόξα μου θα είναι 

αθάνατη (κλέος οιφθιτον)·
κι αν γυρίσιο στο σπίτι μου στην αγαπημένη πατρικέ] γη, 
χάθηκε η καλέ} μου φήμη (κλέος), αλλά θα ζήσιο πολνν καιρό 
και δεν θα με πετνχει ο θάνατος.*

Η αντίθεση δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύγλωττη. «Αθάνατη δόξα», 
αυτό που λέγεται και τραγουδιέται για κάποιον αφού πεθάνει είναι αυτό 
για το οποίο οι ήρωες κατά παράδοση αγωνίζονται στην Ιλιάδα και στην 
ποιητική υποπαράδοση πίσω από την Ιλιάδα. Είναι, ακόμα, η φράση-φόρ- 
μουλα που χρησιμοποιείται από τους ποιητές σ’ αυτή την υποπαράδοση 
για να καταδείξει το είδος της ποίησης που εξυμνεί ηρωικές πράξεις. Ό
πως το ξεκαθαρίζει ο Αχιλλέας, τέτοια δόξα δεν μπορεί να κερδηθεί με 
την επιστροφή του ήρωα ζωντανού στην πατρίδα, αλλά μόνο αν ο ήρωας 
πολεμήσει και πεθάνει στη μάχη: στην Ιλιάδα το κλέος και ο νόστος αλ- 
ληλοαποκλείονται.®

Στην Οδύσσεια, ωστόσο, το κλέος του Οδυσσέα βασίζεται στο γεγο
νός ότι ο ήρωας αυτός λεηλάτησε την Τροία και όχι στο ότι έχασε τη ζωή 
του σ’ αυτή την προσπάθεια, και στο ότι ο ηρωισμός του είναι προϊόν όχι 
μόνο της ικανότητάς του ως πολεμιστή αλλά και της πονηριάς του που 
δημιούργησε τον Δούρειο Ίππο, όπως και της χαρακτηριστικής εξυπνά
δας (μήτις), του δόλον, και της απάτης με τα οποία επιβιώνει για να κερ
δίσει την επιστροφή στην πατρίδα του και να ξαναδιεκδικήσει τη γυναί
κα του και το βασίλειό του.7 Όπως ακριβώς το κλέος αφθιτον στην Ιλιάδα

* Eta τα εκτενέστερα αποσπάσματα από την Ιλιάδα χρησιμοποιήθηκε η μετά
φραση Α. Παπαγιάννη - Ν. Σηφάκι (Πάπυρος, 1975), ενώ για τα αποσπάσματα της 
Οδύσσειας η μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - I. Θ. Κακριδή.

6. Για την αντίθεση μεταξύ ποίησης κλέονς και ποίησης νόστον βλ. Nagy, Best 
of the Achaeans, ό.π., σσ. 29, 34-41.

7. Βλ. Nagy, Best of the Achaeans, ό.π., σ. 39· «...αντίθετα με τον Αχιλλέα 
[στην Ιλιάδα] που κέρδισε το κλέος αλλά έχασε το νόστο..., ο Οδυσσέας πετυχαίνει 
διπλή νίκη. Κέρδισε και τα δύο, κλέος και νόστον. Σχετικά με το κλέος του Οδυσσέα 
βλ. C. Segai, «Kleos and its Ironies in the Odyssey», L’Antiquité Classique 42 
(1983), 22-47. Βλ. επίσης Κ. Rüter, Odysseeinterpretationen: Untersuchungen 
zum ersten Buch und zur Phaiakis, στο Matthiessen (εκδ.), Göttingen 1969, 
σ. 254· A. T. Edwards, Achilles in the Odyssey, Meisenheim am Glan 1985, 
σσ. 71-93.
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σημαίνει την «αθάνατη δόξα» που οι ήρωες εξασφαλίζουν μέσα από την 
ποίηση, αλλά και το ποιητικό είδος που κάνει αυτή τη δόξα δυνατή εξυ
μνώντας τα ανδοαγαθήματά τους, έτσι και ο νόστος στην Οδύσσεια ση
μαίνει την «επιστροφή στην πατρίδα» για την οποία ο Οδυσσέας αγωνίζε
ται και που κατορθώνει (α 5, α 77, α 87, ε 31 κ.α.), αλλά δείχνει και το 
ποιητικό είδος που αφηγείται και εξυμνεί αυτό το κατόρθωμα (α 326, βλ. 
και ι 37, ψ 351). Όταν ο Οδυσσέας αποκαλύπτει την ταυτότητά του στους 
Φαίακες στο ι 19-20, λέει:

Είμαι ο Οδυσσέας, ο γιος του αντρόκαρδον Λαέρτη· ο κόσμος όλος 
ξέρει τους δόλους μου κι η δόξα μου /κλέος,) ψηλά στα ουράνια φτάνει!

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η Αθηνά περιγράφει στον Οδυσσέα τη βα
σική ομοιότητα μεταξύ των δύο τους (ν 291-302), μιλάει κι αυτή και για 
τις χαρακτηριστικές του απάτες (άπατάων) και τα δόλια λόγια (μύθων τε 
κλοπίων), πριν τον αποκαλέσει «κατά πολύ ανώτερο όλων των ανθρώπων/ 
στη σκέψη και στα λόγια, ενώ εγώ απ’ όλους τους θεούς», λέει, αέγιύ 
κλέος για τη χαρακτηριστική εξυπνάδα μου» (μήτι τε κλέομαι, ν 297-299). 
Η φράση εδώ οχ’ αριστος απάντων θυμίζει το δχ’ αριστος ’Αχαιών πού 
χρησιμοποιείται για τον Αχιλλέα στην Ιλιάδα (Α 244, 412, Π 274, βλ. 
και Β 761, 768-770) ως τον πιο δυνατό πολεμιστή-ήρωα. Πραγματικά, 
η φράση αυτή αναθεωρεί τον ορισμό της ηρωικής υπεροχής σύμφωνα με 
όρους που χαρακτηρίζουν την Οδύσσεια και τον ήρωά της.

Παρόμοια αναθεώρηση του ορισμού βλέπουμε και στην περιγραφή 
από τον Οδυσσέα στους Φαίακες της συνάντησής του με την ψυγμ) του 
Αχιλλέα στην Νέκυια.8 Ο Οδυσσέας διηγείται πώς, πράγματι, είπε στην 
ψυχή αυτό που νόμισε ότι εκείνη θα ήθελε να ακούσει, βασιζόμενος (προ
φανώς) στην ανάμνηση του Αχιλλέα που ο ίδιος είχε όταν ο τελευταίος 
ήταν ζωντανός:

μα από σένα
άλλος αλήθεια πιο καλότυχος μήτε έγινε, Αχιλλέα,
μήτε θα γίνει· σε δοξάζαμε σαν τους θεούς οι Αργίτες,
όσο που ζονσες· τώρα ξέχωρα μες στους νεκρούς ορίζεις,
εδώ που βρίσκεσαι■ (λ 482-486)

Μα ο Αχιλλέας δεν ενδιαφέρεται πια για την τιμή —το κύριο μέλημά του

8. Βλ. Rüter, Odyseeinterpretationen, σσ. 152-53’ Edwards, Achilles in the 
Odyssey, σσ. 43-60.
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στο μεγαλύτερο μέρος της Ιλιάδας— ούτε για το είδος της δύναμης που 
ήταν η πηγή του κλέους του ως πολεμιστή:

ας τα, Οδυσσέα τρανέ, κι ο θάνατος δεν παίρνει παρηγοριά!
Κάλλιο στη γης να ξενοδούλευα ξωμάχος, ρογιασμένος
σε αφέντη που ’χάσε τον κλήρο τον κι είναι το βιος τον λίγο,
παρά ολωνών εδώ των άψυχων νεκρών ο ρήγας να ’μαι. (λ 488-491)

Ο Αχιλλέας μπορεί να θυμάται τα κατορθώματά του στη μάχη, «όταν 
στην απλόχωρη την Τροία πολεμούσ[ε] και σκότων[ε] αντρειανούς, το 
θάνατο να διώξ[ει] απ’ τους Αργίτες» (λ 499-500), κι ακόμη μπορεί να 
αναγαλλιάζει με την εξαιρετική ανδρεία του γιου του (λ 540), αλλά, όπως 
και στο λόγο του στον Οδυσσέα στο I 308-429, βλέπει τη ματαιότητα 
του θανάτου και της δόξας που συνεπάγεται τέτοια ηρωική μεγαλοσύνη 
—ηρωική μεγαλοσύνη που θα άλλαζε ευχαρίστως με μια ζωή όσο το δυ
νατόν λιγότερο ηρωική.

Η περιγραφή του Αχιλλέα από τον Οδυσσέα στους Φαίακες συμβαδίζει 
απόλυτα με την περιγραφή του χαρακτήρα του γιου του Πηλέα στην I- 
λιάδα, που περιλαμβάνει τη συναίσθηση του Αχιλλέα πόσο ανίκανος είναι, 
παρ’ όλη τη δύναμή του, να κάνει κάτι για τον ηλικιωμένο και ντροπια
σμένο πατέρα του (Ω 538-542, λ 494-503). Συγχρόνως η περιγραφή του 
Οδυσσέα είναι χαρακτηριστικά αυτοεξυπηρετική στη σκιαγράφηση της 
επιθυμίας του Αχιλλέα να ήταν ζωντανός σαν τον Οδυσσέα αντί να είναι 
ένα από τα «αναίσθητα πτώματα» (νεκροί / άφραδέες, λ 475-476), που 
το μεγάλο κατόρθωμα του Οδυσσέα ήταν να επισκεφθεί τον Άδη, χωρίς 
να πρέπει πρώτα να πεθάνει (λ 474-475). Από τη σκοπιά της Οδύσσειας, 
επίσης, καθώς κι από αυτή του ήρωά της, ο Αχιλλέας είναι κατώτερος του 
Οδυσσέα: Τελικά, στο ω της Οδύσσειας το είδος του καινούριου ηρωισμού 
του Οδυσσέα, σε προφανή αντίθεση με την ανικανότητα του νεκρού Αχιλ- 
λέα να κάνει κάτι για τον Πηλέα, φέρνει μαζί του και την ικανότητα να σώ
σει τον πατέρα του Λαέρτη από την αδυναμία και τα βάσανα των γηρα
τειών και να του ξαναδώσει τη νεανική του δύναμη.

Η ανωτερότητα του Οδυσσέα σε σύγκριση με τον Αχιλλέα ολοκληρώ
νεται στο ω, στη δεύτερη Νέκυια της Οδύσσειας, ακριβώς λίγο πριν φανεί 
ο Ερμής με τις ψυχές των σκοτωμένων από τον Οδυσσέα μνηστήρων, 
την ώρα που η ψυχή του Αγαμέμνονα περιγράφει στην ψυχή του Αχιλλέα 
το θάνατο και την κηδεία του τελευταίου στην Τροία (ω 36-94). Στην 
πραγματικότητα, σ’ αυτή τη σκηνή, το ποίημα υποβάλλει την ιδέα της 
ανωτερότητας του Οδυσσέα που έγκειται στην ικανότητά του να επιζήσει
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και να γυρίσει σπίτι του, σε αντίθεση από τη μια πλευρά με τη βασιλική 
ιδιότητα του Αγαμέμνονα, «του πιο αγαπημένου του Δία ανάμεσα στους 
πολεμάρχους... / [που] ωστόσο... ήταν γραφτό να χαθεί από φρικτό θά
νατο» (ω 24-34), και από την άλλη με το κλέος-ηρωισμό του «θεόμορφου 
Αχιλλέα» (ω 36, 93-94). Ο Οδυσσέας, θα λέγαμε, έχει και το λύκο χορ
τάτο και τ’ αρνί ακέριο ! Η ψυχή του Αγαμέμνονα τον αποκαλεί «ευτυ
χισμένο γιο του Λαέρτη» (ω 191), ακριβώς όπως είχε αποκαλέσει «ευτυ
χισμένο γιο του Πηλέα» την ψυχή του Αχιλλέα (ω 36). Ο χαρακτηρισμός 
όμως αυτός δεν χρησιμεύει παρά μόνο για να δώσει έμφαση στην τεράστια 
διαφορά μεταξύ του Αχιλλέα από το ένα μέρος, που «πέθανε στην Τροία, 
μακριά από τ’ Άργος» (ω 37) και «κοιτό[ταν] νεκρός μέγας μέσα στη με
γαλοσύνη [τ]ου» (ω 40) περιτριγυρισμένος από τους Έλληνες και τους 
Τρώες που σκοτώθηκαν πολεμώντας για κείνον, και του Οδυσσέα, από το 
άλλο, που οι εχθροί του φτερουγίζουν αδύναμα κατεβαίνοντας προς τον 
Άδη, ενώ ο ίδιος ζει για να απολαύσει το θρίαμβο του γυρισμού και τη 
δόξα του θανάτου τους. Αυτή η αντίθεση γίνεται ακόμα πιο έντονη όταν 
η ψυχή του Αγαμέμνονα υπενθυμίζει στην ψυχή του νεκρού μνηστήρα Αμ- 
φιμέδοντα πώς πρωτοσυναντήθηκαν όταν έμειναν, αυτός και ο Μενέλαος, 
στο σπίτι του Αμφιμέδοντα για ένα μήνα, ενώ προσπαθούσαν να πείσουν 
τον Οδυσσέα, τον «καστροπολεμίτη» (ω 119), να πάρει μέρος στον πόλε
μο της Τροίας. Εδώ η λέξη «καστροπολεμίτης» (πτολίπορθος) κατ’ ανάγ
κη φέρνει στο νου την πτούση της Τροίας χάρη στην πονηριά του Οδυσσέα 
με τον Δούρειο Ίππο (θ 494-495), το μεγαλύτερο του ηρωικό κατόρθωμα 
πριν από το γυρισμό στην πατρίδα, κατόρθωμα που ο Αχιλλέας, παρ’ όλο 
τον δικό του ηρωισμό και την παρουσία των θεών στην κηδεία του, δεν 
μπόρεσε να συμμεριστεί (ω 46-56, 60-62).

Αυτός ο καινούριος κανόνας ηρωικής υπεροχής επιβεβαιώνεται από 
μία ακόμη αφήγηση συνάντησης στη Χούρα των Νεκρών. Όταν ο Οδυσ
σέας συναντά τον ίσκιο (εΐδωλον) του δυνατού Ηρακλή —γιατί ο Ηρακλής 
τώρα ζει ξένοιαστη ζωή γλεντιού με τους αθάνατους θεούς (λ 601-602)— 
ο ίσκιος τού λέει:

ίδια και σν τραβάς, βαριόμοιρε, τρισάθλια μοίρα, βλέπω,
σαν που κι εγώ τραβούσα αδιάκοπα κάτω απ’ το φως του γήλιου!
Του Κρόνου ο γιος, ο Δίας, πατέρας μου, μα πέρασα τυράννια
αρίφνητα' (λ 618-622)

Αυτό που καθαρά υποδηλούνεται είναι ότι ο Ηρακλής έγινε θεός επειδή 
υπέφερε κι επειδή θριάμβευσε σε μια σειρά «δύσκολων αγώνων» (χαλε
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πούς... άέθλους), που περιλάμβαναν και ένα υποχρεωτικό ταξίδι στον Ά
δη (λ 622-626). Ο ίδιος ο Ηρακλής ταυτίζει την ηρωική σταδιοδρομία 
του, σαν κάποιου που μπορεί να επιβιώσει θριαμβευτικά, με αυτή του 
Οδυσσέα που κατ’ αναλογία μπορεί, με τους δικούς τον αγώνες και με 
την εξύμνηση στο ηρωικό τραγούδι, να γίνει τόσο «θείος» όσο είναι δυνα
τό να γίνει ένας κοινός θνητός που δεν είναι γιος του Δία.

Αυτή η περικοπή μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Σ της Ιλιάδας, 
μετά την προειδοποίηση της Θέτιδας προς τον Αχιλλέα ότι πρέπει να πε- 
θάνει γρήγορα αφού πάρει την εκδίκησή του για το θάνατο του Πάτρο
κλου σκοτώνοντας τον Έκτορα. Ο Αχιλλέας δέχεται αυτή την ανάγκη με 
ένα λόγο γεμάτο πάθος όπου κατηγορεί τον εαυτό του για το θάνατο του 
φίλου του και των συντρόφων του (Σ 98-116) και όπου παραδέχεται ότι και 
ο μεγαλύτερος ακόμη ήρωας δεν εξαιρείται από τους νόμους της θνητό
τητας:

Γιατί ούτε ο γενναίος Ηρακλής ξεφυγε τη μοίρα τον θανάτου, 
πον ’ταν αγαπητός πολύ του Δία, του γιον τον βασιλιά Κρόνον 
αλλά η μοίρα τον εχάλασε κι ο άγριος θυμός της Ήρας. (Σ 117-119)

Ο Ηρακλής της Ιλιάδας αντιπροσωπεύει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
του παραδοσιακού πολεμιστή-ήρωα, στην οποία περιλαμβάνεται και μια 
προηγούμενη άλωση της Τροίας (Ε 642, Μ 251). Η σύγκριση από τον 
ίδιο τον Αχιλλέα του εαυτού του με τον Ηρακλή σφραγίζει την απόφασή 
του να πεθάνει, αφού κι ο Ηρακλής στην Ιλιάδα, όπως όλοι οι πολεμιστές- 
ήρωες, είναι τελικά θνητός. Σύμφωνα με τη χαρακτηριστική του έμφαση 
στη θνητότητα, το ποίημα αγνοεί —και κάνει και τον Αχιλλέα να αγνοή
σει— τη διαφορετική εκδοχή της παράδοσης που λέει ότι ο Ηρακλής κα- 
τάφερε να θεοποιηθεί εξαιτίας του ηρωισμού του.

Αλλά όπως δείχνει η ραψωδία λ (601-603, 619-620), αυτή ακριβώς 
είναι η παράδοση που ακολουθείται στην Οδύσσεια. Η θέση του Οδυσσέα 
απέναντι στον ηρωισμό φαίνεται από την εξιστόρηση από τον ίδιο της συ
νάντησής του με τον Ηρακλή, όπως ακριβώς η θέση του Αχιλλέα φανερώ
νεται από τη σύγκριση που κάνει ο ίδιος του εαυτού του με τον Ηρακλή 
στο Σ της Ιλιάδας. Αν σκεφθεί κανείς με βάση τα ποιήματα και όχι τους 
ήρωες, στην Οδύσσεια —ένα έπος που το είδος του προϋποθέτει ότι η έν
νοια του ηρωισμού συνεπάγεται επιβίωση και τελικά θρίαμβο αντί για 
πρώιμο θάνατο στη μάχη— θα ήταν εξίσου ανάρμοστο απλώς να πεθάνει 
ο Ηρακλής σαν ένας θνητός ήρωας, όπως ανάρμοστο θα ήταν στην Ιλιά- 
δα —ένα ποίημα στο οποίο η θνητότητα είναι η καθοριστική ανθρώπινη
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πραγματικότητα— να θεοποιηθεί και να ζήσει την εύκολη ζωή των θεών.
Η έμφαση της Ιλιάδας στον ηρωισμό του θνητού ήρωα —στην τιμή που 

ο ηρωισμός αυτός χαρίζει στον πολεμιστή όταν είναι ζωντανός και στην 
«αθάνατη δόξα» στο τραγούδι που ξεπερνά το θάνατό του— κάνει το έπος 
αυτό ένα βαθύ, αλλά κάπως μονοδιάστατο ποίημα. Η δράση της και η 
όραση της ανθρούπινης υπόστασης περιορίζεται, όπως είπα, σχεδόν κλει
στοφοβικά σε έναν μόνο τρόπο ζωής με ένα μόνο σκηνικό: τον πόλεμο στην 
πεδιάδα της Τροίας. Η Οδύσσεια όμως, απέχοντας πολύ από το να είναι 
κλειστοφοβική ή μονοδιάστατη, αντιπροσωπεύει πολλές διαφορετικές κοι
νωνίες και τρόπους ζωής. Ο πολύτροπος ήρωάς της αποδεικνύεται ανώ
τερος παντού στον κόσμο του ποιήματος και φτάνει μέχρι του σημείου να 
υμνεί και να απολαμβάνει ζωντανός τη δική του δόξα —μια δόξα που ο 
ήρωας αυτός αποκτά θριαμβευτικά μέσα από την ίδια την πράξη της εξύ
μνησης της ανωτερότητάς του σε σύγκριση με τους συντρόφους του της 
Ιλιάδας.9

THE ODYSSEY AND ILIADIC HEROISM 

(Summary)

THE ODYSSEY seems aware throughout of the Iliache poetic tradi
tion, and develops its distinctive conceptions of heroism and human 
life with frequent reference to Iliache characters, themes, and values. 
It plays against the formal and ethical assumptions and expectations 
of an audience familiar with the kind of poetry represented by the 
Iliad, challenging and revising Iliache values in ways that make it 
almost a counter-genre. The Odyssey provides, as it were, a compe
titive vision of a way of life —a vision set, like that of the Iliad, in 
a long past heroic age, but one which views this age and its way of 
life through radically different lenses.

During his travels Odysseus several times explicitly contrasts 
himself to the heroes who died at Troy, and on other occasions the 
poem calls attention to how he differs from Achilles and the other 
Iliadic heroes. Achilles is the hero of a poem in which κλέος and νό-

9. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Ταγοπούλου, καθηγήτρια της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Queens College, City University of 
New Tork, η οποία μετέφρασε αυτό το δοκίμιο από τα αγγλικά.
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στος are mutually exclusive, while Odysseus both enjoys the κλέος 
of sacking Troy and achieves his νόστος to Ithaca. In the Odyssey, 
Odysseus is clearly the greater hero. This is evident in his description 
to the Phaeacians of his meeting with the ψυχή of Achilles in the Land 
of the Dead and of his later meeting with the εΐδωλον of Herakles, 
which confirms the special quality of his heroism. The polytropic 
son of Laertes proves superior everywhere in the world of the poem 
and even sings and enjoys his own glory while he is alive —a glory 
he triumphantly achieves in the very act of celebrating his superior
ity over his Iliadic comrades.
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Die Funktion von "Character Doublets" 
in der Handlungsführung der Odyssee

ES FREUT MICH, in diesem Jahr wieder einmal auf Ithaka sprechen 
zu können, und ich möchte dabei an Problemstellungen anknüpfen, 
die ich zum Teil als Beitrag zu früheren Kongressen unseres Κέν
τρο Οδυσσειακών Σπουδών zu entwickeln versucht habe. Verweisen 
darf ich vielleicht besonders auf die anläßlich des dritten Treffens 
entstandene Arbeit, weil deren Titel ((Traditionelle Gestaltung, Mo
tivwiederholung und Mimesis im homerischen Epos»1 eine allge
meine Thematik andeuten kann, die ich auch jetzt gegenwärtig hal
ten möchte. Jüngst habe ich versucht, eine dort schon verwendete 
Reihe von Beispielen, die alle die Wiederholung von—ursprünglich 
zum Teil traditionellen— Bauelementen betreffen, konsequent auf 
ihre Funktion für den Zusammenhalt des Gedichts und dessen Ge
samtaussage zu untersuchen.1 2 Es handelte sich dabei um Varianten 
von Ankleide- und Rüstungsszenen mit ihrer Funktion im Hand
lungskontext, die Zuordnung dieser Varianten an die einzelnen 
Handlungsträger und die mit ihnen gegebenen Handlungslinien 
(besonders bei Athena und Hermes, Telemach und Odysseus), und 
untersucht wurde schließlich auch die Bedeutung von auffälliger 
häufiger motivischer Wiederholung, ein Phänomen, das etwa mit 
dem Einkleidungsversprechen, welches dem Odysseus auf Ithaka 
immer wieder gegeben wird, besonders sichtbar ist. Im Fall dieses 
Einkleidungsversprechens koppelt sich ein bestimmtes Motiv, das 
durch die stete wörtliche Wiederholung unverkennbar ist, mit einer 
Handlungslinie, an der zuerst Eumaios, dann Telemach und schließ
lich Penelope beteiligt sind, wobei diese Linie offenkundig auch 
eine ironische Komponente hat, weil das Versprechen ja mit einem 
beliebigen Gaste rechnet und nicht mit dem Hausherrn, der in der

1. Erschienen in: Wiener Studien 95 (1982) 13-33.
2. «'Kleiderdinge’. Rüstungs- und Ankleideszenen in der Odyssee: Ein 

Beitrag zur epischen Typologie und zur Struktur des Gedichts», Sprachkunst 
23 (Wien 1992) 25-55.
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Gestalt eines Bettlers heimgekommen ist. Die Linie weist aber auch 
deutlich auf das prächtige Ende hin, auf die Einkleidung und auf 
die in Zusammenhang mit ihr in Erscheinung tretende Schönheit 
des Odysseus, was die Vorstufe für die schließliche Anerkennung 
als König von Ithaka und als Gatte der Penelope darstellt.

Studiert werden kann an den gewählten Beipielen aber auch, 
daß Wiederholungen einander Profil geben. Es ist das eine Eigen
tümlichkeit des Epos überhaupt, und das Großepos erhält nicht 
zuletzt durch die Ausnutzung der Möglichkeiten dieses Prinzips 
seine Gestalt. Die Odyssee liebt Verdoppelung, zunächst schon da
rin, daß sie neben die Irrfahrt und gefährdete Heimkehr des Vaters 
auch die Fahrt und die gefährdete Heimkehr des Sohnes setzt; sie 
stellt die Geschichte der Kleidung und der Bewährung des Odysseus 
in der Phaiakis vor die Geschichte der Bewährung des Heimkehrers 
und die damit verwobene Kleidersymbolik auf Ithaka. Und sie mar
kiert auch die Parallele und den Kontrast von Gestalten durch die 
wörtlich gleichen Handlungskonstellationen: Kalypso und Kirke, 
aber auch Nausikaa und Penelope werden so aufeinander bezogen. 
Auch Athena und Hermes wird man nennen dürfen und —was Ber
nard Fenik getan hat— vielleicht auch Poseidon und Helios als die 
göttlichen Widersacher im Bereich der Abenteuer.3

Bernard Fenik hat das Phänomen, das uns interessiert, nur in 
Zusammenhang mit den kleinen Figuren der Odyssee behandelt, 
denen er (zugleich in Abwehr negativer Beurteilung durch eine noch 
immer nicht ganz vergangene Form von Analyse) die Bezeichnung 
'Character Doublets’ gegeben hat.4 Er hat dabei manches trefflich 
beurteilt, doch möchte ich versuchen, stärker noch, als er es getan 
hat, von den Kompositionslinien auszugehen, wobei sich von selbst 
versteht, daß ich nicht vollständig sein kann.

Es entspricht einer Tendenz des Epos, die der Odysseedichter 
ganz besonders ausgeprägt zeigt, die Handlungslinien durch Voran
kündigungen möglichst immer gegenwärtig zu halten. Man kann 
darin auch eine Form des Prinzips der Verdoppelung finden, das 
hier freilich das Verhältnis einer knappen und allgemeinen Aussage 
zu deren umfangreicheren und ins Einzelne und Besondere gehenden

3. Bernard Fenik, Studies in the Odyssey (= Hermes. Einzelschr. Heft 30), 
Wiesbaden 1974, 209-230.

4. Fenik, Studies 172-207.
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Ausführung betrifft. Nennen wird man für den Bereich der Aben
teuer vor allem die Voraussagen der Kirke und des Teiresias, und 
für die Handlungslinien des Gedichts die Exposition der Handlung 
der Telemachie, die vor dem Ausgang der Athena in der Götterver
sammlung des α erfolgt, und die Exposition der Odysseushandlung 
bis hin zur Phaiakis und der Heimkehr nach Ithaka in der entspre- 
cheden Götterversammlung vor dem Ausgang des Hermes im s. Die 
Fortsetzung dazu steht dann wieder im v (393 ff.) und im o (10-42), 
wo durch die Ankündigungen und Aufträge der Athena gegenüber 
Odysseus bzw. Telemach die folgende Handlung wiederum knapp 
exponiert ist. Und den Anschluß daran bietet das π (270 ff.), wo die 
Aufträge und Ankündigungen des Odysseus gegenüber Telemach 
die Haupthandlungslinie bis hin zur Mnesterophonie bieten. Durch 
Vorankündigung bleibt so die Handlungslinie stets gegenwärtig, 
und die knappen Expositionen liefern das Band, das die ausgeführte 
Erzählung jeweils überschaubar macht und auch umfangreiche Rei
hen von ausgestalteten Elementen der Handlung als Zusammenhang 
und als Ganzheit wahrnehmen läßt. Der Dichter hat dabei freilich 
auch noch weitere Mittel der Verknüpfung, und auch darauf wollen 
wir auf unserem Weg ein wenig achten.

Betrachten wir zunächst die durch π 270 ff. gegebene Exposition, 
indem wir den Teil, den wir für einen weiteren Vergleich brauchen 
werden, uns ganz vor Augen führen. Odysseus sagt zu Telemach, 
nachdem er ihn -—in Gegensatz zu der vorangegangenen Darstellung 
der Masse der Freier— versichert hat, daß Zeus und Athena aus
reichende Hilfe beim Kampf auch gegen eine Überzahl sein werden:

«Du aber geh jetzt gleich, wenn die Morgenröte herauf kommt,
Heim und geselle dich dort zu den übermütigen Freiern.
Aber mich wird zur Stadt der Sauhirt später geleiten,
Einem kläglichen Bettler gleichend und einem Greise.
Wenn sie mich dann im Hause beschimpfen, so halte dein liebes 
Herz es aus in der Brust, so Schlimmes ich immer erleide.
Wenn sie mich selbst durchs Haus an den Füßen zur Türe hinausziehn 
Und mit Geschossen bewerfen, ertrage du ruhig den Anblick.
Doch du könntest mit freundlichen Worten sie bitten, von diesem 
Sinnlosen Treiben zu lassen; sie werden dir freilich mitnichten 
Folgen; denn schon kommt nah auf sie zu die Stunde des Schicksals.»

(R. Hampe)

DIE FUNKTION DER «CHARACTER DOUBLETS»
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270 αλλά συ μεν νϋν ερχευ αμ ήοΐ φαινομένηφιν 
οϊκαδε, καί μνηστή naiv νπερφιάλοισιν όμιλε ν 
αντάρ εμέ προτί αστν συβώτης ύστερον αξει, 
πτωχω λενγαλέω εναλίγκιον ήδέ γέροντι. 
εΐ δε μ’ άτ ιμήσονσι δόμον κότα, a ον δε φίλον κήρ 

275 τετλάτω εν στήθεσσι κακώς πάσχοντος εμεϊο, 
ήν περ καί διά δώμα ποδών ελκωσι θνραζε 
ή βέλεσιν βάλλωσι' συ δ’ είσορόων άνέχεσθαι. 
άλλ’ ή τοι παύεσθαι άνωγέμεν άφροσννάων, 
μειλιχίοις επέεσσι παρανδών οί δέ τοι ου τι 

280 πείθονται' δή γάρ σφι παρίσταται αίσιμον ήμαρ.

Es folgt noch die Anweisung zur Waffenbergung, mit Versen, die 
später wörtlich wiederholt sind (π 286-294 = τ 5-13), und zur Be
reithaltung von Waffen für sie beide, der Ausdruck des Vertrauens, 
daß Zeus und Athena die Freier betören werden, ferner die Anwei
sung zur strengen Geheimhaltung von Odysseus’ Anwesenheit sowie 
der Vorsatz zu einer Prüfung der Gesinnung der dienenden Männer 
und Frauen. Niemand kann (trotz gewisser Einzelprobleme, die 
man seit dem Altertum hier gefunden hat) verkennen, daß das im 
wesentlichen der Inhalt der Geschichte des als Bettler in seinen Pa
last heimgekehrten Odysseus ist, und daß damit auch die Grund
linien von Telemachs Betragen gegenüber der Mißhandlung des 
Vaters festgelegt sind.

Die Ausführung erfolgt (nachdem vorher auch die Freier alle 
nach Ithaka zurückgekehrt sind und die Bedrohung desTelemach 
durch den Dichter wiederum gegenwärtig gemacht worden ist)5 im 
folgenden Gesang, wo Telemach (p 1 ff.) in die Stadt geht und zuvor 
dem Eumaios den Auftrag bezüglich des Bettlers gegeben hat, fer
ner mit dem Auszug des Odysseus und Eumaios (p 182 ff.), dessen 
Bedeutung der Dichter auch mit einer Art Rüstungsszene6 des

5. Beides ist der Kontext für das erste Auftreten des Amphinomos (- 
351. 394), wozu unten S. Ill f.

6. Die «Rüstungsszene» schliesst an die Szene der Verwandlung durch 
Athena an (vgl. v 437 f. mit p 197 f.), und ihre Verse sind wiederholt, als Odys
seus nach’dem Iroskampf wiederum seine Position auf der Schwelle bezieht 
(σ 108 f.), die —wie niemand je verkannt hat— auch motivisch wichtig ist 
(σ 110 wiederholt p 466 [nach dem ersten Schemelwurf]). Die Schwelle besetzt 
Odysseus zuerst p 399, wo zuvor die die Erscheinung des alten Bettlers ver-
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Bettlers markiert hat. Wichtig ist auch, wie Eumaios daran beteiligt 
wird: dreimal ist der Stab genannt, den er dem Bettler gibt, zuerst 
in der Bitte darum, dann bei der 'Rüstung’ und schließlich bei der 
Vergegenwärtigung des Bettlers, der —von Eumaios geleitet— hin 
zu der Stadt zieht. Dann folgt sogleich am Brunnen, welcher als 
heiliger Ort7 dargestellt wird, die Begegnung mit dem schurkischen 
Ziegenhirten Melanthios/Melantheus, der gerade Ziegen für das 
Mahl der Freier in den Palast liefert. Dessen unfreundliche und 
frevlerische Rede müssen wir uns wieder ganz vergegenwärtigen 
(p 217 ff.):

«Wahrlich da schleppt ein gänzlich Übler heran einen Üblen,
Wie doch immer der Gott den Gleichen gesellt zu dem Gleichen. 
Wohin führst du den schmutzigen Kerl, unseliger Sauhirt,
Diesen lästigen Bettler und Abfallvertilger der Mahlzeit?
Der von Tür zu Tür an den Pfosten die Schultern sich abwetzt 
Und sich Bissen erbettelt, doch keine Geräte und Becken.
Wenn du mir ihn gäbest als Wächter in meinem Gehöfte,
Um mir den Stall zu fegen und Laub für die Zicklein zu bringen, 
Könnte er, Molke trinkend, ein großes Gesäß sich erwerben.
Aber da er nichts Rechtes gelernt hat, wird er zur Arbeit 
Wohl nicht gehen, sondern von Haus zu Hause sich drücken,
Um durch Betteln den Bauch, den nimmersatten zu nähren.
Aber ich sag dir heraus, das wird sich auch sicher erfüllen,
Wenn in das Haus er kommt des göttergleichen Odysseus,
Fliegen ihm viele Schemel ums Haupt aus den Händen der Männer, 
Und ihm werden die Rippen gewetzt von den Würfen im Hause.»

gegenwärtigenden Verse aus dem Kontext der Rüstungs- bzw. Auszugsszene 
wiederholt sind (p 202 f. = 337 f., angekündigt π 273). Wie der Dichter mit 
den Gegenständen der Bettlerausrüstung' wie Lumpen oder Ranzen ausdrucks
stark operiert, bedarf keiner Ausführung; vielleicht ist aber der Hinweis 
darauf nützlich, daß dem Odysseus der Stab (σκηπτρον), den ihm Athena 
gegeben hat (v 437), bei der Attacke der Llunde beim Eumaiosgehöft aus der 
Hand fällt (ξ 31), dann bei der Rüstung des Bettlers der Stab, den ihm 
Eumaios zur Stütze gibt, besonders betont wird (p 195-203), und daß es wohl 
ebendieser Bettlerstab ist, der von Odysseus —nachdem er seine Kraft gezeigt 
hat— dem Iros in die Hand gedrückt wird (σ 103). Die Symbolik, die diese 
Abgabe der Stütze hat, erklärt deren nachdrückliche Einführung, aber na
türlich verhöhnt Odysseus Iros gleichzeitig als eingebildeten Bettlerkönig.

7. Zu diesem Aspekt siehe Wiener Studien 91 (1978) 23 f.
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Sprach’s und stieß imV orb eigehn dem. Bettler den Fuß in die Hüfte 
In seinem Unverstand, (usw.: Standhaftigkeit des Odysseus).

Diese Stelle, die Odysseus noch auf dem Weg zu seinem Palaste 
die schlechte Gesinnung eines seiner Knechte drastisch vor Augen 
führt, hat wichtige Beziehungen zu späteren Szenen, doch ist eine 
dieser Beziehungen am allerwichtigsten: auch Melanthios macht 
eine Voraussage, die sich als Vorankündigung einer späteren Szenen
reihe verstehen lässt, und er berührt sich dabei auch mit einem 
Punkte der Odysseusrede, welche die Exposition der Handlung ge
boten hat. Dort heißt es (π 275 ff.)

κακώς πάσχοντος εμεϊο, 
fjv περ καί διά δώμα ποδών ελκωσι θνραζε 
ή βέλεσιν βάλλωσι

mit einer zwar sehr allgemeinen Ausdrucksweise, die aber doch of
fenbar alles das zusammenfaßt, was dem Bettler später entweder 
angedroht wird oder geschieht. Für das eine genügt der Verweis auf 
Iros (σ 10, 101, vgl. auch p 479 f.), und für das andere geben die Sche
melwürfe des Antinoos und des Eurymachos (p 462 ff. σ 394 ff.) zu
sammen mit dem Wurf des Bindsfußes durch Ktesippos die rechte 
Illustration (π 299, 305 βέλος, vgl. p 464). Wenn wir nun aber dage
gen in der Voraussage des Melanthios lesen (p 230-232):

αϊ κ’ ελθΐ] προς δώματ Όδυσαήος θειοίο, 
πολλά οι άμφ'ι κάρη σφέλα άνδρών εκ παλαμάων 
πλευραϊ άποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο,

so muß deutlich sein, daß wir hier die gegenüber der exponierenden 
Odysseusrede engere Angabe haben, also zunächst allein auf die 
beiden Schemelwurfszenen verwiesen sind. Diese engere Begren
zung ist im Hinblick auf die Kompositionseinheiten der Dichtung 
durchaus sinnvoll, denn mit der zweiten Schemelwurfszene ist ja 
auch das Ende der Freierszenen des ersten Tags und damit deutlich 
auch ein Abschluß gegeben. Die vorausweisenden Elemente der Me- 
lanthiosszene bieten jedenfalls nochmals die Exposition einer the
matischen Sequenz, und es findet sich dabei hier gewissermaßen 
eine Präfiguration von Kommendem, ein Ausgangspunkt, der of
fenbar auch für die daran anknüpfende thematische Wiederholung

104



DIE FUNKTION DER «CHARACTER DOUBLETS»

späterer Szenen und für die dadurch gegebene motivische Her
vorhebung gebildet ist.8

Wenn wir nun unter diesem Gesichtspunkt, fast mechanisch 
wie bei Formeluntersuchungen, die Beziehungen aufsuchen, in de
nen diese erste Scheltrede des Melanthios zu anderen Teilen des Ge
dichts steht, so ergibt sich klar, daß wir —mit einer allerdings sehr 
wichtigen Ausnahme— auf Stellen in Reden verwiesen werden, die 
alle in den bezeichneten Zusammenhang des ersten Tages fallen. Die 
Ausnahme betrifft den Beginn der Schelte gegen Eumaios, die mit 
dem Vers (p 219):

nfj δη τόνδε μολοβρόν άγεις, άμέγαρτε σνβώτα,

eine Entsprechung erst wieder dort hat, wo die Freier Eumaios 
scheltend anfahren, als er den Bogen zu Odysseus trägt (φ 362):

Tif] δή καμπύλα τόξα φέρεις, άμέγαρτε σνβώτα.

Das Vorspiel zur Bettleraristie und das Vorspiel zum Sieg im Bo
genwettkampf (bei denen beide Male Eumaios eine tragende Ilel- 
l'errolle erhalt) zeigen uns also bei genauerem Hinsehen ein deutlich 
entsprechendes Szenenelement, eine Entsprechung, die auch so of
fenkundig sinnvoll ist, daß wir darüber hier nicht weiter zu sprechen 
brauchen. Ansonsten führt die Beschimpfung des Odysseus als 
μολοβρός auf Iros, der den vermeintlichen Konkurrenten mit dem 
gleichen (im Grunde nur auf ihn selbst passenden) Wort bezeichnet 
(σ 25), und die Schelte über den Bettler als

πτωχόν άνιηρόν, δαιτών άπολνμαντηρα (ρ 220)

auf den entsprechenden Vorwurf des Antinoos gegen Eumaios, der 
sich wegen Odysseus von ihm sagen lassen muß, es gebe in der Ge
gend auch sonst schon genug von

πτωχοί άνιηροί, δαιτών άπολνμαντηρες (ρ 377).

Vor allem aber ist, wie man nie verkannt hat, die Entsprechung zu 
der Verhöhnung des Odysseus durch Eurymachos (σ 349 ff.) deut
lich: der Dichter bringt zunächst eine Variante zu dem Angebot, 
sich durch Arbeit zu ernähren (357 ff.), und wiederholt dann die

8. Den Sachverhalt hat Herbert Bannert, Formen des Wiederholens bei 
Homer ( = Wiener Studien, Beiheft 13, Wien 1988) 91 ff. gut herausgearbeitet.
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den arbeitsunwilligen Bettler charakterisierenden Verse aus der 
Scheltrede des Melanthios (p 226-228 = σ 362-364). Die Antwort des 
Odysseus reizt Eurymachos zu seinem Schemelwurf, und dabei 
kommt auch der gleiche Ausdruck vor, den die Voraussage des 
Melanthios gebraucht hatte (p 231 σφέλα, 409. 462 θρηνυν, σ394 σφέ- 
λας). Es ist auch das wohl ein deutliches Indiz dafür, wie sehr die 
erste Melanthiosszene auch über sich selbst hinausweist und erst 
durch die Verknüpfungen, die dazu sich einstellen, ihren Wert für 
das ganze Gedicht erhält.

Ich muß es mir versagen, Melantho, die Schwester und das weib
liche Pendant zu Melanthios, genauer zu behandeln. Daß auch sie 
durch Wiederholung von Aussagen des Eurymachos (σ 330-333 = 
390-93) und des Melanthios (τ 60 = υ 178) sowie Beziehung zu Anti- 
noosszenen (p 419-424 = τ 75-80) charakterisiert ist, muß uns aber 
gegenwärtig sein. Sie taucht auf am Abend des ersten Tages als 
Sprecherin der ungetreuen Mägde (σ 321 ff.) unmittelbar vor der 
Szene, die zum Schemelwurf des (ihr durch Liebschaft verbundenen) 
Eurymachos führt, und dann wiederum in einer Art Vorspiel zur 
Ilomilie von Penelope und Odysseus (τ 65 ff.), wo im übrigen das 
(von Odysseus als Grund für ihr schlechtes Betragen ihm gegenüber 
genannte) Motiv des Schmutzes und der schlechten Kleider (τ 72) 
bemerkenswert ist, weil es —auf einer anderen Ebene - im Vorspiel 
zum Anagnorismos, also in vergleichbarem Kontext von Penelope
szenen, wiederkehrt (vgl. ψ 115).

Die zweite Melanthiosszene ist eingebaut in das Geschehen am 
Beginn des zweiten Tags, der für die Freier der letzte sein wird. 
Odysseus erhebt sich, und auf seine Bitte geschehen vorbedeutende 
Zeichen. Telemach steht auf, rüstet sich für den Ausgang und er
kundigt sich als erstes bei Eurykleia wegen des Fremden, den man 
hoffentlich in der rechten Weise mit Bett und Speise geehrt habe. 
Dann tritt Eurykleia hervor und schickt die Mägde zu der den Fest
tag vorbereitenden Arbeit im Hause, auch zur Quelle um Wasser 
(was besonders betont ist). Arbeiter kommen und machen Holz, das 
Wasser wird von den zur Quelle geschickten Mägden gebracht, und 
dann kommen sogleich auch die Hirten mit ihren Tieren, zuerst 
Eumaios, dann Melanthios, und schließlich als dritter eine neue 
Figur, der Rinderhirt Philoitios, der durch die Weise seines Be
tragens sogleich als Parallelfigur zu Eumaios kenntlich gemacht
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wird (was wir gleich noch ein wenig genauer betrachten werden). 
So kommt auch der Wunsch nach dem Kommen des Odysseus zum 
Ausdruck. Daran schließen die Freierszenen, die eine außer Haus 
mit dem Mordplan gegen Telemach, die andere, auf die alle Vorbe
reitungen hingezielt hatten, im Haus, beginnend mit Opfer und 
Mahl, an dem Odysseus nunmehr —nach dem Geheiß des Telemach— 
gleichen Anteil erhält.

Unser knapper Überblick mag dazu dienlich sein, zu sehen, wie 
sehr der Dichter in dieser ausgestalteten Vorbereitung des Fests an 
dem Tag, der mit dem Freiermord enden wird, die Hauptakteure 
herausstellt und mit der Sequenz seiner Szenen uns gewissermaßen 
einen Katalog derselben bietet. Es folgen einander Odysseus, Tele
mach und mit ihm Eurykleia und schließlich die Hirten, Eumaios, 
Melanthios und Philoitios. Die Hirtenszene ist so gestaltet, daß sie 
an die wasserbringenden Mägde anschließt (υ 162) und dann zu der 
freundlichen Anteilnahme des Eumaios die verletzende Schelte des 
Melanthios gegen Odysseus den Kontrast bildet. Der Teil des Me
lanthios aber ist offenkundig so gestaltet, daß zunächst der An
schluß an die Situation der früheren Melanthiosszene (p 212 ff.) 
hergestellt wird, während die Formulierung der Schelte mit dem 
Wortlaut beginnt, der in der zweiten Melanthoszene gegeben war 
(υ 178 ~ τ 66).9 Philoitios schließlich, der hier als dritter Hirt und 
neue Figur zur Konstellation der ersten Melanthiosszene hinzutritt, 
ist wiederum Kontrast zu Melanthios und, wie gesagt, sogleich als 
Parallelfigur zu Eumaios kenntlich gemacht. Das beginnt wohl schon 
mit einer Kleinigkeit, der heroischen Stilisierung unseres braven 
Rinderhirten als Φιλοίτιος, ορχαμος άνδρών (υ 185, 254), was in der 
zweiten Odysseehälfte nur in der (insgesamt sechsmal gebrauchten) 
Eumaiosformel συβώτης, ορχαμος άνδρών seine Entsprechung hat. 
Philoitios fragt auch sogleich in teilnehmender Weise nach dem 
Fremden, begrüßt ihn mit einem Segenswunsch (demselben, der 
Amphinomos früher in den Mund gelegt war) und gedenkt dabei 
auch ganz in der Weise des Eumaios des Odysseus, wogegen er Ab
scheu über das Treiben der Freier äußert. Seine Rede klingt aus mit 9

9. Die stumme, aber unheilverkündende Reaktion des Odysseus (υ 184) 
auf die auch Handgreiflichkeit androhende Rede des Melanthios ist wie bei 
der Szene mit dem Schemelwurf des Antiuoos (p 465 [Od.]. 491 [Tel.]) formu
liert: άλλ’ άκέων κίνησε κάρη, κακά βυσσοδομεύων.
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der Hoffnung, Odysseus möchte noch kommen und die Rache 
vollziehen, was der unerkannte Fremde mit der an ähnlichen Stellen 
üblichen diesbezüglichen eidlichen Versicherung beantwortet und 
damit Erfüllungswünsche und —gebete des Philoitios und Eumaios 
auslöst.

Vorbereitung ist diese Stelle mit den drei Hirten zunächst für 
deren Rolle als Aufwartung beim Mahle (υ 253-255), dann aber auch 
für die Fortsetzung der Melanthiosszenen und der Szenen mit dem 
Paare Eumaios / Philoitios.

Was das letztere angeht, so kehrt das Paar der guten Hirten an 
dem Punkte wieder, wo nur noch Antinoos und Eurymachos für die 
Rogenprobe ausstehen, also der Beginn des Freierkampfs unmittel
bar bevorsteht. Es ist die Szene φ 188-244, wo Odysseus die gemein
sam aus der Halle gegangenen Hirten mit seiner Frage, zu wem sie 
hei einer Rückkehr des Odysseus halten würden, auf die Probe stellt, 
nach der Antwort, die ihre treue Gesinnung zeigt, sich zu erkennen 
gibt und daran die Aufträge schließt, welche die weitere Handlung 
der beiden exponieren. Der Dichter hat die Szene so gestaltet, daß 
an wichtigen Punkten ein Analogon zu den früheren Hirtenszenen 
sich einstellt. Und wie genau er dabei auch seine Wiederholungen 
zu setzen vermag, das soll für die Hauptstelle gezeigt sein. Der 
Dichter stellt die Antwort der beiden Hirten auf die Frage, was sie 
tun würden, wenn Odysseus von irgendwoher käme und ein Gott 
ihn brächte, folgendermaßen dar (199-204):

«Ihm erwiderte drauf der Mann, der Hüter der Rinder:
'Vater Zeus, o möchtest du doch diesen Wunsch uns erfüllen.
Möge doch kommen der Mann, und möge ihn bringen ein Dairnon;
Sehen wirst du, was meine Kraft und die Hände vermögen.’
Ebenso betete auch zu allen Göttern Eumaios,
Daß bald kehre nach Haus der erfindungsreiche Odysseus.»

Das sind im wesentlichen die Verse aus der Szene im υ, an die 
im übrigen auch schon die Frage des Odysseus erinnert,10 mit der

10. Die Wunschvorstellung des Philoitios (υ 224 f.), εϊ ποθεν έλθών / άνδρών 
μνηστήρων σκέδασιν κατά δώματα Οείη, die dem Wunsch des Telemach bei seinem 
ersten Auftreten entspricht (a 115 f.), kehrt wieder mit der Formulierung εϊ 
ποθεν ελθοι (φ 195), die sich hier noch mit ώδε μάλ’ εξαπίνης καί τις θεός αύτόν 
ένείκαι verbindet (was den Wunsch von 201 vorbereitet).

108



einen Ausnahme, daß hier auch noch die eindrückliche Formulie
rung des Rückkehrwunsches durch Eumaios im p (243) hinzugefügt 
ist. Auf diese Weise sind beide früheren Hirtenszenen gegenwärtig, 
die am Brunnen (im p) und die vor dem Hause (im υ), und natürlich 
sind dabei auch schon die früheren Eumaiosszenen involviert. Wenn 
man die entsprechenden Wiederholungen markiert, wird dies ganz

DIE FUNCTION DER «CHARACTER DOUBLETS»

deutlich:11

φ 199 τον d’ άντε προσεειπε βοών επιβονκόλος άνήρ' = υ 235
200 «Ζεϋ πάτερ, αϊ γάρ τούτο τελευτήσειας εελδωρ. ~ υ 236

ώς ελθοι μεν κείνος άνήρ, άγάγοι δε ε δαίμων. = ρ 243
γνοίης χ οϊη εμή δνναμις καί χείρες επονται.» = ρ 237
ώς d’ αντως Ενμαιος επενχετο πάσι θεοϊσι = υ 238

204 νοστήσαι ’Οδυσήα πολνφρονα δνδε δόμονδε. = υ 239

Insgesamt kann als Aussage über die Funktion der Szene die Fest
stellung genügen, daß die Einweihung und Mobilisierung der Hirten 
ihre Rolle als Helfer in der Mnesterophonie fixiert und dement
sprechend auch die Aufträge des Odysseus der Exposition der neuen 
Handlungslinie dienen: Vor der Szene, in der Eurymachos sich am 
Bogen versucht, steht so schon, daß Eumaios den Bogen zu Odys
seus tragen, daß er Eurykleia ihren Auftrag geben wird, das Frauen
gemach abzuschließen, und daß Philoitios den festen Verschluß des 
Hoftors durchführen wird. Und die drei Figuren haben dann auch 
noch bei und nach dem Freierkampf ihre wichtige Rolle.

Die Melanthiosszenen sind ein besonders gutes Beispiel für die 
Herstellung von motivischem Zusammenhang durch das Wieder
bringen von deutlich kenntlichen Elementen. Melanthios wird, 
sobald er auftritt, sowohl in der Szene am Brunnen als auch der 
im Hofe am Morgen des Tags der Mnesterophonie, eingeführt als 
(p 213 f. = u 174 f.)

αίγας άγων, at πάσι μετέπρεπον αίπολίοισι, 
δεϊπνον μνηστήρεσσν δύω <5’ άμ εποντο νομήες,

womit er als Lieferant für das Mahl der Freier besonders betont ist. 
Wichtig für die Fortsetzung seiner Geschichte ist, daß der durch

11. Der letzte Vers (φ 204 = υ 239) entspricht der Formulierung des 
Götterwillens in α 83 und auch dem Gebetswunsch des Eumaios bei seinem 
frommen und gastlichen Opfer in ξ 423 f.
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die Wiederholung zum Motiv gewordene Vers p 213 = u 114 mit der 
notwendigen Variation nochmals im Munde des Antinoos vorkommt, 
als dieser die Bogenprobe abbricht und mit einem Opfer am nächsten 
Tag rechnet, das die Fortsetzung der Bogenprobe einleiten soll. 
Da heißt es (<p 265 ff.):

ήώθεν òè κέλεσθε Μελάνθιον, αΐπόλον αιγών 
αίγας αγει,ν. al πάσι μέγ’ έξοχοι αίπολίοισιν, 
δφρ’ επί μηριά θέντες Άπόλλωνι κλυτοτόξω 
τόξου πειρώμεσΟα καί έκτελεωμεν αεθλον.

Die Formulierung von 265 f. schließt an υ 173 f. an, und für die 
Fortsetzung mag man vielleicht es bemerkenswert finden, daß dem 
Verse, der an der früheren Stelle über das Mahl handelt (υ 175), hier 
eine Aussage über das Opfer entspricht. Melanthios ist als helfende 
Hand der Freier dann auch noch bei der Bogenprobe gegenwärtig 
(φ 175-181), und er wird als Waffenlieferant der Freier in der Mne- 
sterophonie von den beiden anderen Hirten ausgeschaltet und pein
voll aufgehängt (χ 135-200), bis er schließlich, unmittelbar im An
schluß an die Hinrichtung der ungetreuen Mägde, als letztes Opfer 
der Rache seine grausame Verstümmelung und Exekution erleidet 
(χ 474-477). Nach seiner Überwältigung höhnt ihn Eumaios, und er 
schließt seinen Hohn mit einer Anspielung auf den Auftrag des An
tinoos (φ 265 f.), womit das Melanthiosmotiv zum vierten und 
letzten Male, doch diesmal in freier Wiederholung wiederkommt 
(χ 197-199):

ονδε σε y’ ήριγένεια παρ’ Ώκεανοΐο ροάων 
λησει επερχομένη χρυσόθρονος, ηνίκ άγινεΐς 
αίγας μνηστήρεσσι δόμον κότα δαϊτα πενεσθαι.

Diese freie Formulierung eines Motivs an der letzten Stelle seines 
Vorkommens zeigt uns auch, wie wenig der Dichter aus Zwängen 
bei der gleichlautenden Formulierung geblieben ist. Er konstituiert 
zunächst durch den Gleichlaut der Aussage ein Motiv und weiß zu
letzt auch durch die Abweichung davon zu wirken. Stilisierende 
Fixierung und Variation derselben sind die beiden Pole.

An die mit der Geschichte der beiden guten Hirten verwobene 
Geschichte des Melanthios wollen wir nun auch noch die die Freier 
betreffende Handlungslinie anfügen, welche vom Dichter mit dem
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Blick auf die Mnesterophonie gestaltet ist. Die Aufgabe war hier, eine 
in den allgemeinen Aussagen als schurkisch dargestellte Masse in 
eine Reihe von Einzelpersonen aufzulösen, die sich beim abschließen
den Kampfe als Gegner präsentieren ließen. Die Methoden, die vom 
Dichter dabei angewendet werden, haben —was nicht erstaunen 
kann— ihre Entsprechungen weitgehend in der Ilias, doch müssen 
wir verzichten, dies auch durch Vergleich zu illustrieren.

Ausgehen dürfen wir von der Feststellung, daß die Freier im 
allgemeinen als Gesamtheit oder durch ihre beiden Führer und 
Sprecher, die άρχοΐ μνηστήρων (δ 629 = φ 187) Antinoos und Eury- 
machos, charakterisiert werden. Es entspringt das der bequemen und 
bis zu einem gewissen Grad notwendigen Tendenz zur Begrenzung 
der individuellen Gestalten, eine Tendenz, die freilich dort durch
brochen wird, wo das Interesse an einer Mehrzahl von Sprechern 
oder Akteuren nahegelegt ist. Das eine ist offenkundig der Fall 
bei der von Telemach einberufenen Versammlung, wo nach Anti- 
noos und Eurymachos noch der Euenoride Leokritos als dritter 
Redner der Freier auftritt (ß 242) und bei der Vorstellung des Aigy- 
ptios auch einer seiner Söhne (Eurynomos) als Freier erwähnt wird 
(ß 22). Auf beide hat der Dichter in der Mnesterophonie nicht ver
gessen.12 Neben dieses kleine Vorspiel der Vorbereitung von Namen 
der Mnesterophonie stellt sich der große, mit dem π anhebende Kom
positionsbogen, der uns in erster Linie beschäftigt hat. Hier steht 
zunächst bei der Beratung über die Rache, unmittelbar vor den die 
Handlung exponierenden Aufträgen und Ankündigungen des Odys
seus (π 267 ff.) ein Katalog, in dem Telemach —nach Aufforderung 
durch den Vater— die Masse und Übermacht der Freier mit Hilfe 
von Zahlen und Herkunftsorten vergegenwärtigt. Die wichtige neue 
Figur eines einzelnen Freiers, die des Amphinomos, wird jedoch 
bald hernach eingeführt in Zusammenhang mit der Rückkehr 
des Schiffs der Freier (π 351) und dem von Antinoos erneut vor
getragenen Plan eines Anschlags gegen Telemach (364 ff.), wogegen 
er —wenn auch mit problematischer Aussage— mäßigend wirkt

12. Eurynomos taucht als gewichtiger Name im Anführerkatalog wieder 
auf (χ 242), und der Tod des (als besonders schurkisch dargestellten) Leokritos 
durch Telemach wird in einer für die Mnesterophonie auffallend iliadischen 
Weise (χ 294-296) als Abschluß vor der schließlichen Massenflucht und 
-tötung der Freier gestaltet.
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(394-399 holt der Dichter seine Vorstellung nach, 400-405 steht 
seine von den Freiern gebilligte Rede). Mit Odysseus verbindet 
Amphinomos sodann eine eindrucksvolle Szene nach dem Iros- 
kampf, in der Odysseus ihm auf den freundlichen Segenswunsch und 
Zutrunk hin (σ 119-123) mit einer Warnung antwortet (125-150), 
auf die Amphinomos mit Verstörung reagiert (153 f.), während der 
Dichter den Tod auch dieses Freiers von der Hand Telemachs voraus
sagt (155 f.). Doch die mäßigenden Reden bleiben auch weiterhin 
für ihn charakteristisch: nach dem zweiten Schemelwurf durch 
Eurymachos, bei dem Odysseus sich schutzsuchend zu den Knien des 
Amphinomos gesetzt hat (σ 395), in Zustimmung zu Telemach (σ 
414-421) am Abend des ersten Tages; und —zuletzt— bei dem weite
ren Mordplan der Freier am Beginn des Festtages, wo er einem ab
mahnenden Vogelzeichen die Ausdeutung gibt und auf das Mahl als 
das Geschäft der Freier hinweist (u 244-247). Damit verschwindet 
Amphinomos aus der Geschichte des Festtags und taucht erst wieder 
am Ende im Freierkampf auf (χ 89-96). Doch die ihm gegebenen 
Szenen wirken weiter. Nach der motivischen Fortsetzung der 
Schemelwurfszenen, dem Wurf des Rindsfußes gegen Odysseus durch 
Ktesippos, mit dem das üble Treiben der Freier beim Mahl des Fest
tages wieder beginnt (υ 284-302), spricht ein anderer Freier, in 
Antwort auf den Vorwurf des Telemach, wiederum die Worte des 
Amphinomos (υ 322-325 = σ 414-417). Damit ist eine analoge Figur 
in analoger Situation eingeführt, der Damastor-Sohn Agelaos (υ 321 
Δαμαστορίδης Άγέλαος), der aber nur mehr eine Rolle in der Mne- 
sterophonie, freilich als deutlich herausgestellter Anführer, erhält 
(χ 131 ff. 212. 241), der durch Odysseus fällt (293, vgl. 326 f.). Sein 
Tod ist jedenfalls heroischer als der zuvor geschilderte des Ktesip
pos, der durch den Rinderhirten gefällt wird, welcher ihm auch noch 
eine Triumph- und Scheltrede wegen des Rindsfußes nachruft (χ 
279. 285-291). Man sieht, daß die Freier in der Mnesterophonie in 
der Reihenfolge fallen, in der sie im Werk aufgetreten sind: zuerst 
Antinoos und Eurymachos, dann Amphinomos, schließlich Ktesip
pos und der Damastor-Sohn Agelaos. Der Rest sind —mit Ausnahme 
des Leodes, der die mit Amphinomos beginnende Linie zu ihrem 
Ende bringt und einen Neubeginn darstellt— Namen, die in Kata
logen bzw. katalogischer Aufzählung ihre Wirkung tun, auch sie 
zumeist schon im Werk (wie die beiden Namen aus der Telemachie:
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Eurynomos ß 22 und χ 242, Leokritos β 242 und χ 294, ferner 
Eurydamas und Peisandros aus dem Geschenkekatalog σ 297, 299 
und χ 243, 268, 283) oder wenigstens im Führerkatalog vorbereitet 
(χ 241-243).13 Insgesamt zeigen sich hier die weiten Perspektiven 
bei der Komposition und Konstruktion des Dichters.

Es empfiehlt sich, nun auch noch —wenigstens kurz— über Eury- 
kleia und Eurynome zu sprechen, ein Paar, das sowohl in den Namen 
als auch in den Aufgaben das Analogon und die Doppelung von 
Figuren ganz besonders offen zeigt. Eingeführt ist Eurykleia zuerst 
als Amme und Kammerfrau des Telemach beim Schlafengehen am 
Abend des Tages seiner Erweckung durch Athena (α 428 ff.). Eury
nome fungiert dagegen als θαλαμηπόλος beim Zubettgehen von Pe
nelope und Odysseus am Abend ihrer Wiedervereinigung (ψ 293- 
295). Vergleichen muß man dazu auch die θαλαμηπόλος Euryme- 
dousa bei Nausikaa (η 8). Eingeführt ist Eurynome zuerst zusam
men mit Penelope, als diese in ihrem θάλαμος vom Schemelwurf des 
Antinoos gegen Odysseus erfährt und darauf mit einer Verfluchung 
reagiert, der die Dienerin beistimmt (p 495-497). Der Dichter gibt 
ihr dann auch weiter noch eine Rolle in den Penelopeszenen (σ 164 
ff. im Vorspiel zu Penelopes weiblich-aufreizendem Erscheinen vor 
den Freiern, τ 96 ff. als die Dienerin, welche den Sitz des Odysseus

13. Die Ausnahme, daß der Name eines Opfers nicht schon vorher genannt 
worden ist, bringt der Vers χ 267 mit den Namen Euryades und Elatos (wie Z 
33). Man wird das nicht antasten, obgleich auffällt, daß der in ß 22 als Aigy- 
ptiossohn und in χ 242 als Anführer genannte Eurynomos dann nicht mehr 
wiederkommt (Εύρύνομον statt Εύρυάδην würde dem abhelfen).— Auch für 
Leodes gilt die Regel, daß der zuletzt ausführlich im Gedicht eingeführte 
Freier (am Beginn der Bogenprobe, φ 144-166) entsprechend seinem Auftreten 
auch zuletzt fällt (χ 310-329). Er ist der Freier mit dem stärksten moralischen 
Empfinden, so daß der Dichter ihn sich absondern läßt und von ihm sagt: 
άτασθαλίαι δέ oi οίω / έχθρα'ι έσαν, πάσιν δε νεμέσσα μνηστήρεσσιν (φ 146 f.). Aber 
auch ihn verknüpft sein Dabeisein und seine religiöse Rolle als θυοσκόος (φ 145, 
χ 318. 321) mit den Mählern der Freier, und er fällt trotz seiner Hikesie und 
der Beteuerung der Schuldlosigkeit (χ 312 ff.) durch Odysseus. Daß dieser bei 
seiner Tötung das Schwert des Agelaos verwendet (χ 327), ist ein Mittel des 
Dichters, an die motivische Verknüpfung von Amphinomos, Agelaos und 
Leodes zu erinnern. Die Gefährdung, in der Medon und Phemios stehen, ist 
vorbereitet durch ihre Nennung im Freierkatalog π 252, die Rettung selbst
verständlich an mehreren Orten. Zu den auch ins Spiel kommenden religiösen 
Aspekten vgl. Wiener Studien 91 (1978) 27 f.

DIE FUNKTION DER «CHARACTER DOUBLETS»
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richtet vor der Homilie, und υ 4 als die, welche Odysseus zudeckt), 
er läßt die beiden Dienerinnen aber auch miteinander agieren (so 
ψ 289 bei der Bereitung des Ehebettes) oder fast verschwimmen (so 
υ 143 im Verhältnis zuu4). Gebraucht wird die Differenzierung aber 
jedenfalls für die beiden Waschungen, einerseits die Niptra mit der 
Erkennung des Heimgekehrten durch die alte Amme (τ 343 ff.) und 
anderseits das Bad und die Bekleidung des Helden durch Eurynome, 
was zusammen mit der Schilderung der prächtigen Erscheinung des 
Helden (ψ 153-163) als Ziel der Kleidermotive der Odysseushand
lung und als Analogon zur Phaiakis (ζ 230-235 = ψ 157-163) ein 
besonders wichtiges Baustück der Odyssee darstellt. Erfordernisse 
des Großepos mit seinen weitgespannten Kompositionslinien zeigen 
sich uns also nicht zuletzt als die Voraussetzung, von der aus man 
die Doppelung oder auch Häufung von analogen kleineren Figuren 
am besten versteht. Und es liegt nahe, daß auf diesem Felde vieles 
auch Erfindung des Dichters ist und nicht Wiedergabe einer Tradi
tion. Doch dies wäre die Aufgabe einer eigenen und neuen Unter
suchung.

Fassen wir nun noch zusammen, was vielleicht als das Haupter
gebnis unseres Versuchs sich festhalten läßt. Wir haben uns bemüht, 
den Baugedanken des Großepos Odyssee und die zu seiner Verwir
klichung verwendeten Verfahren möglichst aus dem Gedicht selbst 
abzulesen. Durchgehende Vorankündigung der Handlung als Band 
für die nachfolgende ausgeführte Erzählung, die analoge Gestaltung 
von Parallelszenen und die Markierung von zusammengehörenden 
Szenen durch motivische Wiederholungen schienen uns dabei die 
besonders wichtigen Phänomene. Unsere Untersuchung beschränkte 
sich, in Fortsetzung früherer Untersuchungen, auf die kleineren Fi
guren der Odyssee, die sich vielfach wie Doubletten präsentieren. Es 
fiel auf, daß die Methode der Vorankündigung auch in der ersten 
Schimpfrede des Melanthios verwendet ist und daß mit derselbigen 
die nachfolgenden Mißhandlungen des Odysseus in weitem Maße 
präfiguriert sind. Analoges gilt auf der Seite der positiven Figuren 
für Eumaios und Philoitios, von denen die Einführung des letzten 
dem Dichter die nachdrückliche motivische Wiederholung von 
Eumaioskontexten ermöglicht, womit auch das für den Freierkampf 
notwendige Helferpaar aufgebaut wird. Auffällig ist auch die moti
vische Verknüpfung der moralisch besseren Freier, eine Reihe von
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Einzelpersonen, die offenkundig im Hinblick auf den Freierkampf 
gebildet ist. Und schließlich ist es neben der Verbindung von Tele- 
mach- und Odysseushandlung vor allem die für die Struktur der 
Odyssee wichtige Doppelung der beiden Waschungen des Odysseus 
(Niptra und Bad vor der Anagnorisis), was zur Differenzierung der 
Figuren der Eurvkleia und der Eurynome geführt hat.

DIE FUNKTION DER «CHARACTER DOUBLETS»

«ΔΙΠΛΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ»
KAI Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΤΣ ΣΤΗΝ ΟΔΤΣΣΕΙΑ

(Περίληψη)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ είναι η προσπάθεια να φανερωθούν μέσα από 
το ίδιο το έπος, όσο είναι δυνατό, η δομική σύλληψη και οι ποιητικοί τρό
ποι που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίησή της.

Κρίθηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικά (α) η συνεχιζόμενη προεξαγγελία της 
πλοκής, ως συνδετικός δεσμός με τη διήγηση που ακολουθεί- (β) η ανα
λογία στην παρουσίαση παράλληλων σκηνών και (γ) η επισήμανση των 
σκηνών, που ανήκουν μαζί, με θεματικές επαναλήψεις.

Συνεχίζοντας παλαιότερες εργασίες η ομιλία περιορίζεται σε δευτε- 
ρεύοντα πρόσωπα της Οδύσσειας, που συχνά παρουσιάζονται ζευγαρωτά. 
Υπογραμμίζεται ότι η μέθοδος της προεξαγγελίας εφαρμόζεται και στον 
πρώτο υβριστικό λόγο του Μελάνθιου και ότι με αυτόν το λόγο προδια
γράφεται η κακομεταχείριση του Οδυσσέα, που θα ακολουθήσει. Το ίδιο 
ισχύει και από την πλευρά των «θετικών» (ευνοϊκών για τον Οδυσσέα) 
προσώπων, τον Εύμαιο και τον Φιλοίτιο. Η εισαγωγή του τελευταίου δί
νει στον ποιητή τη δυνατότητα να επαναλάβει με έμφαση θέματα από τη 
συνάντηση του Οδυσσέα με τον Εύμαιο και συγχρόνως δημιουργεί το απα
ραίτητο για τη μνηστηροφονία βοηθητικό ζευγάρι. Ολοφάνερος είναι και 
ο θεματικός συσχετισμός των ηθικά καλύτερων μνηστήρων: μια σειρά 
από πρόσωπα που δημιουργούνται με την προοπτική της μνηστηροφονίας. 
Τέλος, δίπλα στο συσχετισμό της πορείας του Οδυσσέα και της πορείας 
του Τηλέμαχου, σημασία για τη δομή της Οδύσσειας έχει και ο διπλα
σιασμός των «νίπτρων» του Οδυσσέα (μια φορά τον πλένει η Ευρύκλεια, 
άλλη μια η Ευρυνόμη πριν από τον αναγνωρισμό), που οδηγεί και στην 
αντιδιαστολή των χαρακτήρων της Ευρύκλειας και της Ευρυνόμης.
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The Beginning of the Iliad

THIS MEETING OF THE CENTRE for Odyssean Studies meets under 
the shadow of the loss of our master. Professor Kakridis, whose 
maieutic skills first brought to birth our meetings and then presided 
over them with kindness and authority. I was much moved when, 
at an earlier meeting of the Synedrion, he accepted me as a Neo- 
Analyst, even if, as we would say in English, in a Pickwickian sense. 
I dedicate this further example of my analyses of the Homeric 
poems to his memory as a constant ispiration.

At our last meeting a colleague who is an almost exact contem
porary of mine devoted his paper to a consideration of the first lines 
of the Odyssey and proposed a different reading. 1 shall do the same 
to the first lines of the Iliad, and my second dedication must be to 
Marcello Gigante. I have translated the Greek of all the passages 
from the poems, my own experience being that it is hard if not im
possible for us to take even Homer in by ear.

We cannot know how the Homeric epics were composed. We 
can only make inferences from an analysis of the two poems as we 
have them. We may perhaps also supplement such analysis with 
analogies drawn from other examples of composition, oral and lit
erary. Analysis of structure ranges from that of the whole poem 
through episodes and scenes down to single lines and their compo
nent elements. The most common unit of composition in the Iliad 
is the line, complete in grammatical and syntactical content. To it 
are added further lines, either to carry forward the narrative or to 
amplify the content of the previous line, in a form of λέξις είρομένη. 
Since each line is complete in itself a series of lines can be either ex
panded or contracted: the former can be detected, the latter can
not. Where an expansion does not please a critic, it may be labelled 
an interpolation. This assumes that a particular stage in the history 
of the poem, before it reached the form in which we have it, can be
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regarded as final, after which the poem was only subject to 'inter
polation’. 1 prefer to take the poem as we have it as that 'final 
stage’.

The first line of the Iliad is complete in itself and announces the 
theme of the poem. Some critics have seen the μήνις as simply the 
theme of an earlier poem which has been expanded into our Iliad 
by a 'master-poet’ who used it as a framework upon which to build 
a monumental Iliad. The first lines of the Odyssey have also been 
seen as the introduction to a rather different poem from the one we 
have, one that I have called the 'anthropological’ Odyssey one in 
which the hero did 'see the towns of many men and knew their 
mind’ as he does not to any great degree in our poem.

In fact, however, the rest of the poem of the Iliad does prepare 
us for the poem as we have it. It does so by what is a common nar- 
ratological device in Homeric poetry, the linking of one line to its 
predecessor by a word syntactically linked but not required to com
plete the sense, serving instead to introduce further information. 1 
call this 'one word enjambement’.

Thus A 1, 'Wrath sing, goddess, of Peleiades Achilles’, is follow
ed by ούλομένην, which characterises the wrath as destructive (here 
taken as the participial equivalent of ολοιτο 'may it perish’ or 'would 
that it had perished’). Its evil consequences are given in a relative 
clause which completes the sense of the line, 'which placed ten thou
sand pains on the Achaeans’, a fair enough description of the fighting 
in Books Γ-Ρ.

These pains are specified in the next line, connected by δε and 
complete in itself: 'and many stalwart souls to Hades hurled’ and 
then further elaborated with one-word enjambement: ηρώων, 'of 
heroes’, and the line is completed with a contrast between 'souls’ 
and 'themfselves]’, very relevant to epic eschatology.

The first four lines of the poem are all end-stopped, their sense 
complete; the second is linked to the first and the fourth to the 
third by one-word enjambement, the third to the second by δέ ad
ditive and not adversative. The fifth is linked to the fourth by a 
mixture of addition and enjambement, the latter a phrase filling 
the first half of the line, οίωνοΐσί τε πασι 'and to all birds’, leaving 
room for what was perhaps the reason for the addition of line 5, the 
moralistic sentiment Διάς δ’ έτελείετο βουλή 'and the will of Zeus was
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accomplished’. The phrase early emphasises the role of Zeus in the 
events, whether it refers to Zeus’ promise to Thetis that Achilles 
will be honoured by a series of Achaean defeats which will force 
Agamemnon to recall him, or to Zeus’ plans for population control.

Lines 2-5 thus elaborate line 1 and announce the broader theme 
of the Iliad, the wrath and its consequences. Line 6 could indeed, 
with some abruptness, follow directly on line 1. έξ ού δή has in any 
case something of the force of των άμοθέν γε at Odyssey a 10, an
nouncing the point at which the poet intends to begin in a narrative 
potentially extending both backwards and forwards. The poet of 
the Odyssey begins when all the other heroes have returned home 
(ενθ’ άλλοι, μέν πάντες κτλ. α 11).

Line 6, however, 'From when indeed first they two stood apart 
in strife’, is not immediately intelligible on its own in this contect. 
It would be in one in which both parties, and not only one, had been 
named. It does, however, add the information that the wrath of A- 
chilles was at least connected with the strife of two parties of whom 
he is almost certainly one. As it is the two subjects have to be inden- 
tified, a compositional device by which a query raised in one line 
is immediately answered in the second, here line 7, 'Atrides lord of 
men and godlike Achilles’.

That concludes the introduction. The poet then asks the cause 
not of the wrath, but of the quarrel. 'Who then of the gods joined 
them together to fight in strife’. It is taken for granted that the 
quarrel was brought about by as god; the question is, 'which god?’, 
and it is answered in line 9 not by naming but by identifying the 
god —'Leto’s and Zeus’ son’. The phrase is not formulaic, but again 
its reference must have been understood.

The syntax of the phrase is complete, referring back to 'who then 
of the gods?’. The line is completed by a participial phrase which 
looks forward to the following lines outlining the chain of causation. 
Apollo caused the quarrel A because γάρ he was angry with the king 
(βασιλήϊ χολωθείς) and stirred up a plague, B because (ουνεκα) he had 
dishonoured the man of Chryse, 'the one who prays’ (this is my 
emendation —Χρύσης for Χρύσην—, which deals with an awkward 
Homeric article in line 11; in line 370 Chryse is only a place name). 
The subject of ήτίμασεν is quite clear, but Atrides is named in en
jambement at the beginning of the next line. The line is completed,
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however, with a rather unusual use of ό γάρ to refer not, as it should, 
to Άτρείδης but to the priest, 'for he came to the swift ships of the 
Achaeans’; the use of this formula may have determined the shape 
of the line and required 'Atrides’ to complete it. The priest’s reason 
for coming is given in a participle in line 13, to ransom his daugh
ter: the continuation shows that he understood the conventions, 
'and bringing countless ransom’, and that he relied upon his sacred 
status,'having garlands in his hands of far-shooting Apollo’; the 
detail is important in the light of Agamemnon’s subsequent con
duct.

The words at the beginning of the next line, 'on a golden sceptre’ 
add nothing to the sense, but fill the first half of the line before the 
description of what he did when he came to the ships, 'and besought 
all the Achaeans’. The next line returns us, by a kind of Ring Com
position, to Atrides, or rather to the two Atridae, 'And most of all 
the two Atridae, orderers of peoples’. The dual implies that both 
were known to the audience. The phrase κοσμήτορε λαών, only other
wise applied to Castor and Pollux when Helen expresses concern for 
their absence (Γ 236), reinforces the inference from 'and most of 
all the two Atridae’ that their position in the army was predominant. 
They are not addressed because it is Agamemnon whose booty the 
daughter is.

Lines 12-16 are a bridge between the summary account that 
precedes them and the detailed narrative that follows, beginning 
with the speech of the priest. That narrative follows in reverse order 
from the summary. It starts with the arrival of the priest, continues 
with his rejection by Agamemnon, his withdrawal to the seaside to 
invoke the god, the response of the god and the infliction of the 
plague. The summary, has indeed told us where the narrative is going 
to begin, 'From when indeed first they two stood apart in strife / 
Atrides lord of men and godlike Achilles’, and went on to give a 
brief account of the origin of the quarrel in a series of causal sen
tences. There are, in fact, two different narrative techniques, that of 
the summary and that of the narration, and the possibility arises 
that the summary was explicitly composed for our Iliad as an intro
duction, and was composed later than the narrative itself.

There is a second summary account of the events that begin the 
Iliad, a recapitulation rather than an introduction. It employs a simi
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lar narrative technique and continues up to the removal of Briseis 
by .Agamemnon’s heralds. It is given by Achilles to his mother in 
answer to her query 'Child, what do you want? What grief has come 
to your heart? / Speak out, do not hide it in your mind, that we 
both may know’ (362-3). He of course replies, because Thetis is di
vine, 'You know: what am I to tell you who know all these things’, 
but goes on to recapitulate the story in 27 lines. It is instructive to 
compare this with what has gone before.

Achilles begins with four lines describing the capture of Thebe 
and the allocation of Chryseis (366-9. 8). There is something odd 
here, since, as at Z 395-8 and 415 ff., Thebe is the city of Andro
mache’s father Eetion and no mention is made of the place Chryse to 
which Chryseis is returned. Similarly there is no reference to Thebe 
in the priests’ prayer, which names Chryse, Cilia and Tenedos (A 
37-8). It looks a little as though a vignette of geographical and ge
nealogical information, like those common as glosses on a victim in 
the fighting in Books E and Z, has been used here to provide the 
background for Achilles’ recapitulation of events.

Achilles continues in straight chronological order with the arrival 
of the priest. In place of 11, 'because the man of Chryse he had dis
honoured, the man who prays, had Atrides. For he came to the swift 
ships of the Achaeans’ we have (12) 'from Chryse again the priest of 
far-shooting Apollo / came to the swift ships of the Achaeans 
bronze-shirted’, lines which show the different possible uses of formu
laic language. The variation between the two summary accounts is 
because there has been no previous mention of the priest in this 
chronological recapitulation of events. The lines following are ident
ical with those of the introduction (373-375 = 13-16). The priest’s 
speech is, however, omitted, as are all the speeches, and the recapi
tulation proceeds immediately to the reaction of the Achaeans and 
of Agamemnon (376-379 = 22-24). Similarly the hard word κρατε- 
ρον μϋθον) of Agamemnon is omitted. The priest’s withdrawal and 
prayer, the response of Apollo, indeed all the events up to the return 
of Chryseis and the removal of Briseis, which take up lines 26-347 
in the narrative, are summarised in 380-392. Line 348, 'and she un
willing went with them, the woman: but Achilles’ is a connective 
line at the end of which the subject changes to Achilles, by an Ado- 
niad formula αύτάρ followed by any name of the same metrical form
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as Άχιλλεύς. The line also adds an emotional touch implicitly fa
vourable to Achilles.

From 380 the language in which the events is summarised bears 
little if any resemblance to those in which it has originally been nar
rated. The departure of the priest and his prayer to Apollo, 33-43, 
are represented by 'and wrath the old man went back: and him A- 
pollo / heard when he prayed since he was very dear to him’. The 
response of the god, in the powerful passage 44-52, is reduced to 
'and he sent against the Argives an evil missile: and for him the 
peoples / were dying one upon another, and there went upon them 
the shafts of the god / everywhere through the broad host of the 
Achaeans’. Achilles’ summoning and addressing an assembly (54-68), 
the speech of Calchas (74-83), Achilles’ guarantee of protection (84- 
91), Calchas’ advice (92-100) and Agamemnon’s immediate reaction 
(101-120) with Achilles’ response to it (121-9) are reduced to 'and 
to us the prophet / well knowing spoke the fitting will of the far- 
shooter. / Straightway I first bade reconcile the god: / but Atrides 
then wrath seized’ (384-6). There follows Agamemnon’s threat, 'and 
at once rising up / made a threatening speech, which indeed has been 
fulfilled’. The fate of the two girls is contrasted in two lines each, 
'For the one (sc. Chryseis) with a swift ship the war-painted 
Achaeans / to Chryse are sending, and bring gifts to the lord (sc. 
Apollo) / and the other (sc. Briseis) just now from my tent have gone 
the heralds taking her / the maiden Briseis. whom to me gave the 
sons of the Achaeans’. The last phrase (= 162) is significant as 
being Achilles’ chief complaint to his mother and to Agamemnon.

This recapitulation, a straightforward narrative of events is al
most completely comprehensible by itself: only the content of Aga
memnon’s threat and the reason for it imply knowledge of what has 
gone before. We have, in these two summary accounts, that at the 
beginning of the poem and that given by Achilles to his mother, the 
bare bones of the story. It wall be instructive of the poetic techniques 
that have given us 'the Iliad as we have it’ to see what has been ad
ded in the extended narrative, which I shall analyse in some detail.

The first most noticeable addition to the summaries, or if you 
prefer it, omissions by the summaries, is the speeches, first the 
prayer of the priest (17-21, with its prayer for an Achaean sack of 
Troy), then the 'hard word’ of Agamemnon (26-32) and the prayer ol
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Chryses with the introduction to it (33-42) and the consequent 
divine set-piece of the descent of Apollo and the plague (43-52). The 
second and major omision is the whole context of the άγορή, its 
summoning by Achilles (53-8, at the instigation of Hera, 55-6, a 
divine 'gloss’) and his speech calling for consultation of a μάντις or 
similar and for appeasement of Apollo.

What is next omitted from the summary is the speech of Cal- 
chas, there named with three lines of description (69-72): the state
ment that 'he knew the things that are, and those that will be and 
those which are before’ resembles the accomplishments of the Muses 
in the Theogony. his guiding the Greek ships to Troy is a 'gloss’ that 
looks back to events prior to the Iliad, as does Achilles’ account of 
how Agamemnon was given Briseis (366-9). Calchas asks for for pro
tection against the anger of the hinted-at Agamemnon (74-83): 
Achilles’ speech guarantees it even against a named Agamemnon 
(84-91): 91 'who now boasts himself to be by far the best of the 
Achaeans’ suggests an already existing hostility between the two 
in the tradition.

Calchas then speaks out (92-100), denying at 93 the two poss
ible causes of Apollo’s wrath suggested by Achilles at 65 —where it 
was perhaps deliberate misdirection by the poet. Agamemnon’s 
anger is described in two lines introduced an inorganic one word 
enjambement 'pained, with might greatly his black heart / was filled, 
and his eyes shone like to fire’ (103-4). His speech is first directed to 
Calchas, in three sophisticated lines comprising two negative state
ments separated by a positive: 'Prophet of evils, not ever yet have 
you spoken to me what is agreeable: / always to you what things 
are evil are dear to your heart to prophesy, / and a noble word not 
at all yet have you spoken or accomplished’. In these words even a 
minimalist like myself can see a veiled reference to the sacrifice of 
Iphigenia, despite the fact that she is alive and marriageable as I- 
phianassa at I 145 = 287. The latest example of his evil pronounce
ments is (110-11) 'that for this reason for them (sc. the complaining 
Greeks) the far-shooter makes pains, / because the maiden Chryseis’ 
lovely ransom /1 was not willing to accept’. He is, however, ready 
to return the maiden, but demands another γέρας in her place (116- 
120). Achilles replies that Agamemnon will be recompensed three 
and fourfold (it is an irony for us that his recompence was Cassan-
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«Ira, who shared his death), but his vocative, 'of all men the greatest 
lover of gain’, is perhaps too strong a reaction to Agamemnon’s not 
entirely unreasonable request, and possible further evidence for prior 
hostility between the two.

Such hostility is further suggested by the way in which Aga
memnon refers to Achilles at both the beginning and end of his re
ply, in which some of the cast of the Iliad are introduced to the 
audience, Ajax and Odysseus as possible losers of their γέρας (138), 
Ajax, Idomeneus and Odysseus as possible leaders of the mission to 
return Chryseis (145). The phrase 'Let one be ruler, a counsel-bearing 
man’ (144) are a little reminiscent of the maxim at B 204 'not good 
is the lordship of many; let one be lord’, ούκ άγαθον πολυκοιρανίη· 
είς κοίρανος έστω, to which some wit added the line 'so long as it’s 
me’. Indeed problems of command are at the bottom of the hostility 
between Agamemnon and Achilles, as will become clear.

At the beginning of his next speech Agamemnon warms Achilles 
that he is not going to give way. The line 'not thus, good though you 
are, godlike Achilles’ (131) is repeated at Π 155 when Odysseus is 
opposing the plan of Achilles to fight with an unfed army: its force 
is minatory. At the end of his speech he calls Achilles 'most terrible 
of all men’ when he suggests that he might be chosen to lead the 
mission to propitiate Apollo.

Now for the first time Achilles is described as roused. The tone 
of a speech is often signalled for the audience by the use of a parti
cipial phrase followed by προσέφη and the formulaic name of the 
speaker. Here the phrase is 'looking under bis eyebrows’, that is, 
'frowning’, and Achilles calls Agamemnon 'in shamelessness clad, 
with a mind for gain’ (149: the epithet picks up φιλοκτεανώτατε πάν
των 122) and later 'greatly shameless’ and even 'dog-faced’ (158-9). 
It is in this speech that Achilles indicates that he is not fighting for 
Phthia, whither he threatens to return, a motif that recurs in Book I 
and suggests some kind of link between that passage and this.

It is in Agamemnon’s next speech that the existing hostility be
tween the two is made explicit. When Agamemnon says that there 
are others who will honour him, especially Zeus (though in that he is 
going to be mistaken) the implication is that Achilles has previously 
not honoured him, and that that is why he is for Agamemnon 'the 
most hostile (or hated: έχθιστος) of god-nurtured kings’. Agamemnon
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says that Achilles bases his rivalry on his strength: 'if you are very 
strong’ (178; perhaps there is force in the comparative form of the 
adjective), 'yet it was a god somewhere who gave it to you’, perhaps 
with the implication that a god could take it away. At the very least 
there is a contrast here between natural (or supernatural) endow
ment and the socially given superiority of Agamemnon. That may 
be based on 'superior power’, as Thucydides inferred and Nestor 
states, but it still makes him superior to Achilles. Nestor at 280 uses 
the same protasis as did Agamemnon at 178, but he specifies the 
source of Achilles divine power—'and a goddess bore you as mother’ 
and goes on to say of Agamemnon that 'he carries more weight (φέρ- 
τερός έστιν), since he is lord over more men.

Nestor makes the point even more strongly in Book I, where he 
concedes that Diomede is 'exceedingly strong in war, / and in coun
sel you were best among all your contemporaries’. To Agamemnon, 
however, he says (69-73): 'Atrides, you begin: for you are the most 
kingly (βασιλεύτατος). / Give a banquet for the elders, it befits you, 
it is not unfitting for you. / Full of wine are your tents, the ships of 
the Achaeans / daily from Thrace bring it over the broad sea. / All is 
for your receptions, and over many are you lord’. In his second 
speech he says (97-99): 'In you shall I end, from you I shall begin, 
because of many / peoples you are lord and to you has Zeus pledged 
the sceptre and the ordinances, that you may take counsel for 
them’.

Agamemnon himself makes the same point when outlining the 
conditions under which he will be reconciled with Achilles (I 160): 
'as much as it am more kingly (βασιλεύτερος) / and as much as I boast 
to be elder in generation’. The comparative (oddly also used by 
Achilles at I 392 when he tells Agamemnon to chose for his daugh
ter’s husband 'whoever befits you and who is more kingly’) and su
perlative may well have been developed to take account of changed 
social circumstances in which all βασιλείς were not equal, or at least 
some were more equal than others, what older scholars called pri
mus inter pares. Such variation in status appears in Book K, when 
Agamemnon enjoins Diomede to chose as companion for his exploit 
the best man, and not to yield to αιδώς, 'looking to breeding, nor if 
he is more kingly’.

I have been led into a discussion of the position of Agamemnon,
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as a deliberate counterpoint to those who play down his special 
status, a mistake not made by French illustrators of the 17th cen
tury, who assimilated him iconographically to the Sun King.

Although the differences between the summaries and the narra
tive are becoming much clearer I shall proceed to complete the ana
lysis of the episode to the end of the assembly at 304-5. Achilles’ 
speech at 223, introduced by the words 'Pelides again with baleful 
words / addressed Atrides, and did not yet cease from his wrath’ 
and at the end of which he dashes to the ground the sceptre by which 
he has just sworn that the Achaeans will rue his departure, could 
follow on directly from the end of Agamemnon’s speech at 187.

In that case we would have what I have called the 'non-theologi- 
cal’ Iliad. In that speech he says that were not Agamemnon lording 
it over nobodies, 'you would now have made your last insult’ (232), 
implying that his conduct would lead another to kill him. This line 
may have generated the unusual 'theological’ episode in which Athe
na intervenes to stop Achilles from killing Agamemnon. Achilles’ 
pain and indecision is described 188-193, lines which contain a rough
ness in line 191, a demonstrative τούς μέν of unclear reference, prob
ably the Myrmidons with whom Agamemnon had suggested he 
went home (173-180).

Athena’s intervention contains a number of anomalies: like her 
earlier inspiration of Achilles to summon an assembly (55-56) it is 
motivated by Hera, who cares this time not for the Danaans as a 
whole but for the two heroes. Here the motivational gloss (195-6 = 
208-9) is introduced by one-word enjambement, ούρανόθεν, 'from 
heaven’. The chief anomaly is that Athena appears to Achilles alone 
(198, an inorganic line: 'appearing to him alone, of the others no one 
saw her’) as she does to Odysseus at π 160-161). It is more normal 
in both poems for gods to appear in human form, and in this case, 
I suggest, in an earlier version, Athena appeared as Patroclus, whose 
presence throughout the scene is indicated by his appearance at 
306. Often in epic particularly apposite and influential actions by 
a mortal are ascribed to a divine personage appearing as the human, 
and it would be appropriate for Patroclus to restrain Achilles in that 
way, by seizing him by the hair as Athena is said to have done at 
197: the shining eyes by which Achilles recognises the goddess would 
reflect Patroclus’ concern.
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Of course in this final version the divine intervention is a device 
by which the indecision of Achilles is resolved, and the episode oc
cupies no time: the assembly would simply have seen Achilles put 
his hand on the hilt of his sword and begin to draw it, then hesitate 
for a moment and return it to the scabbard. An additional function 
of the scene is indicated by the maxim stated by Achilles at 218, 
'Whoever obeys the gods, very much they have heard him’, which 
contrasts Achilles’ willing submission to the gods with Agamemnon’s 
grudging acquiescence in the appeasement of Apollo. Athena has 
already promised, at lines 212-214, that Achilles will receive three 
or four times recompense for the hybris of Agamemnon, which may 
be simply foreshadowing, but could point to a version in which The
tis is redundant. Zeus having already determined the issue.

Before the final exchange between Agamemnon and Achilles 
(223-244) comes the intervention of Nestor, which is perhaps also 
intrusive, belonging, that is, to a late stage in the assembly of the 
poem. He is characterised in 248 as ήδυεπής, 'sweet-voiced’, and the 
line ends in what looks like a formulaic phrase, λιγύς Πυλίων άγορη- 
τής 'shrill speaker of the Pylians’. The phrase does not, however, 
recur, and appears rather to have been developed from λιγύς περ 
έών αγορητής, 'though being a shrill speaker’ used of Thersites at B 
246 and by Agamemnon in his general remarks about oratory which 
precede the paradigm of Ate. Nestor is then further characterised 
by a gloss on ήδυεπής (249 'and from whose tongue sweeter than 
honey flowed his voice’) and by three lines giving his seniority (ruling 
over the third generation). It has been important to establish this, 
because Nestor’s paradigm (259-273) depends upon his having been 
present among an older generation, who nevertheless took his ad
vice, as Achilles and, Agamemnon should now (274).

He begins by saying that Priam and the Trojans would rejoice 
if they learned of the quarrel. This is the opposite of what Aga
memnon is said to have done when he saw the best of the Achaeans 
at variance (0 78), that being an omen that the capture of Troy was 
imminent. These two passages suggest a common theme, and indeed 
the ultimate outcome of the quarrel of Agamemnon and Achilles is 
the death of Hector which stands for the fall of Troy. Some of the 
content of his advice has been noted above: he counsels Agamemnon 
not to take away the girl, since the Achaeans gave it as his γέρας
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(275-6) and Achilles not to strive with the king because he is su
perior (277-281): Agamemnon he asks to stop his μένος. Achilles to 
give up his χόλος (282-3); the difference between the two words is 
significant, μένος being ethically neutral, χόλος pejorative: it is the 
word Achilles uses of Agamemnon in the summary he gives to Thetis 
387 where its use is psychologically sound: the first to lose temper 
accuses the other of having done so. Effectively Nestor is advising 
Achilles to yield, since there is little likelihood that Agamemnon will 
not take Briseis.

This is recognised by Agamemnon, who praises the appropri
ateness of Nestor’s speech (286), but blames Achilles’ ambition (287- 
9), with a fourfold repetition of πας, just as in Nestor’s speech there 
is a threefold repetition of κάρτιστος (265-6). This rhetorical device 
is used more than once in the poem in passages of high emotion and 
literary sophistication, as for example the not entirely parallel 
outburst of Achilles in I 401-416. Here it serves to bind together 
the speech of Nestor and the replies of Agamemnon and Achilles as 
a single compositional unit. Agamemnon’s point that Achilles’ mi
litary skill is god-given (290) takes up Nestor’s words at 280: he 
adds that this does not give him licence to speak reproaches. Nestor 
has implied that Achilles must be kept sweet of his importance to 
the army 283-4 'who greatly for all / is a fence for the Achaeans 
against evil war’.

Achilles’ reply also contains previous motifs; he says that he 
would be δειλός and ούτιδανός if he were to yield to Agamemnon (293) 
and takes up, at 294-5, a line of Agamemnon’s speech: 'to all to 
give the sign, which I think no one will obey’ (289): Achilles says 
'Not to me / give the sign, for I do not think that I will still obey 
you’. He does however concede that he will not fight to keep Briseis, 
apparently admitting the right of the Achaeans to take her away 
(299 'Since you have taken her away who gave her’: in the summary 
to Thetis he simply describes her as 'whom the sons of the Achaeans 
gave me’), but if, however, attempts are made to take any other of 
his possessions he warns, in a phrase of indirect reference, 303, that 
'straightway your dark blood will gush about my spear’. Like line 
232 above, this threat indicates the possibility of violence which is 
actualised in the 'theological’ scene with Athene.

'Thus they two, battling with opposing wofds, / rose up, and dis
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solved the meeting by the ships of the Achaeans’ (304-5). With these 
words the account of the quarrel ends. What it has added to the 
'bare and unconvincing narrative’ of the summaries is more than 
'verisimilitude’. The former present the bare bones of the plot, the 
latter fleshes it out with emotion and rhetoric and. to a degree, with 
character. It places the particular quarrel in the context of previous 
hostility and rivalry, and belongs to that part of the Iliad that is 
properly, as the first line suggests, an Achilleid. It belongs, psycho
logically, stylistically and linguistically with its reversed counter
part in Book Ω —the Iliad begins with an old man coming to ran
som his living daughter, and ends with another old man come to 
ransom the body of his dead son. Book Ω restores Achilles to the 
moral world which he left when he rejected the Embassy in Book I. 
These three books, with Z and X make up the Achilleid, or what I 
have sometimes called the 'sentimental Iliad’.

For much of the poem is somewhat closer to the summaries than 
it is to the rhetoric, though it is the rest of the poem that makes it an 
Iliad rather than an Achilleid. In the speeches, however, and es
pecially in the inervention of Nestor, we find adumbrated a discus
sion of the nature of power and authority. Modern scholars have 
been inclined to take Agamemnon at Achilles’ valuation rather than 
at that of Nestor. Achilles is seen as a tragic hero, redeemed by the 
suffering brought upon himself by his own stubbornness. If, on the 
other hand, we consider the rest of the poem, the detailed description 
of the fighting and of the glory that can be won in battle, we may 
rather agree with the poet’s own authorial judgement in line 2: ού- 
λομένην, ή μυρί’ Άχαιοϊς άλγε’ έθηκε, 'destructive, which placed ten 
thousand pains on the Achaeans’.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ 
(Περίληψη)

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ της Ιλιάδας φωτίζει την τεχνική της 
επικής σύνθεσης, ιδιαίτερα αν τους παραβάλουμε με την περίληψη των 
γεγονότων, όπως τη δίνει ο Αχιλλέας στη μητέρα του, και με τα γεγονό
τα αυτά καθαυτά, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ποιητική αφή
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γηση. Η σύνθεση κατά στίχο μπορεί να επεκταθεί, αν π.χ. ο ποιητής χρη
σιμοποιήσει το «μονολεκτικό διασκελισμό» —όταν δηλαδή μια λέξη στον 
επόμενο στίχο συνδέεται συντακτικά με τον προηγούμενο, που ωστόσο 
και μόνος του θα ήταν πλήρης. Άλλο ανάλογο τέχνασμα είναι η τοποθέ
τηση στο τελευταίο μέτρο του στίχου ενός ονόματος και ενός συνδέσμου, 
που επιτρέπει την αλλαγή του θέματος.

Τα γεγονότα, όπως σκιαγραφούνται στις δύο περιλήψεις, αντιπαρα- 
βάλλονται με την καθαυτό ποιητική τους παρουσίαση, που και αναλύεται. 
Η ανάλυση οδηγεί στην υπόθεση ότι ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις της Αθη- 
νάς και του Νέστορα ανήκουν στην τελευταία φάση της σύνθεσης του έρ
γου. Το τελευταίο αυτό ρίχνει κάποιο φως στη φύση της βασιλικής εξου
σίας του Αγαμέμνονα. Η αφήγηση, και ιδιαίτερα οι λόγοι, προσθέτουν 
ρητορική διάσταση και χαρακτήρα στη γυμνή απαρίθμηση των περιλή
ψεων.
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Το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων 
στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ K. ΖΕΡΒΟΥ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ αυτής είναι μια ειδικότερη πτυχή της πολύχρο
νης κι ανεξάντλητης έρευνας γύρω από την παράδοση και τη νεοτερικότη- 
τα.1 Πριν προσπαθήσω να το ορίσω, θυμίζω πράγματα γνωστά, αφετηρία 
των δικών μου σκέψεων.

Το υλικό της επικής παράδοσης είναι κάτι το έμβιο: ύλη ζώσα που διέ- 
πεται από τη δική της νομοτέλεια. Στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια ισχύει 
ένα σύνολο κανόνων που μέρος τους σχετικά εύκολα εντοπίζει ο σημερινός 
αναγνώστης ή μαθαίνει να αναγνωρίζει ο πρωτοετής φοιτητής. Αντίστροφα 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι για τον ποιητή ίσχυε ένα πρώτο στάδιο οι
κείωσης με το υλικό της παράδοσης και τους κανόνες του, μια περίοδος 
μαθητείας πλούσιας σε δοκιμές και ακούσματα.1 2 Δεν εξετάζεται εδώ αν 
η μαθητεία αυτή ήταν άτυπη και αβίαστη ή θεσμοθετημένη, όπως έγρα-

1. Από την απέραντη βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της παράδοσης και της 
νεοτερικότητας θυμίζω ελάχιστες από τις παλαιότερες πολύ γνωστές μελέτες: I. Θ. 
Κακριδής, «Όμηρος ο πλάστης και χαλαστής», Το μήνυμα του Ομήρου, Εστία, 
1985, σ. 33. Βλ. επίσης J. Latacz, Homer - Tradition and Neuerung, Darmstadt, 
1979, όπου: A. Lesky, «Mündlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen E- 
pos» (1954). J. B. Hainsworth, «The Homeric Formula and the Problem of its 
Transmission» (1962). J. A. Russo, «Homer gegen seine Tradition» (1969). A. 
Hoekstra, Homeric Modifications of Formulaic Prototypes: Studies in the 
Development of Greek Epic Diction, Amsterdam, North Holland 1969. Μ. N. 
Nagler, Spontaneity and tradition, A study in the Oral Art of Homer, Cali
fornia Press, 1974.

2. Βλ. Th. I. Kakridis, «Hesiod zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit» 
Sludii Italiani di filologia classica, 45, X, I-II (1992), σ. 287. Γ. Μ. Σηφάκης, «O 
παραδειγματικός χαρακτήρας του λογοτυπικού συστήματος», Για μια ποιητική του 
Ελληνικού Δημοτικού τραγουδιού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988, σ. 99. 
J. Β. Hainsworth, The Flexibility of Homeric Formula, Oxford University Press, 
1968. C. Calarne, «Entre oralité et écriture: Enonciation et énoncé dans la poé
sie grecque archaïque», Semiotica, 43 (1983), σ. 245.
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ψε στην τελευταία του δουλειά ο αείμνηστος Δάσκαλός μας, ο Γιάννης 
Κακριδής.3

Ο αρχικός στόχος του υλικού ήταν να υπηρετήσει την προφορικότητα. 
Η σχετική σχολή των Μ. Parry, A. Lord, ακόμη και G. Kirk4 δεν κου
ράστηκε να τονίζει τη μνημοτεχνική ευκολία που το υλικό αυτό πρόσφερε. 
Σήμερα όμως πιστεύουμε ότι μάλλον με τη βοήθεια της γραφής δημιουρ- 
γούνται η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Αυτή η άποψη έχει διατυπωθεί από πα
λιά, την επιβεβαίωσε ο καθηγητής W. Kullmann στο προηγούμενο Ομη
ρικό Συνέδριο5 και το ίδιο κατηγορηματικός ήταν και ο καθηγητής Η. 
Schwabl στο Συνέδριο που είχε θέμα «τη μετάβαση από την προφορικό
τητα στη λογοτεχνία», το 1989.6 Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η αρχική μνη
μοτεχνική λειτουργία παραμένει ανενεργός και αδρανής.

Η —σχεδόν— θυγατρική της προηγούμενης σχολής ανθρωπολογική 
προσέγγιση του Ε. Havelock7 διατυπώνει την άποψη ότι το επικό υλικό

3. I. Kakridis, «Auch Homer ist in die Lehre gegangen», Gymnasium, 99, 2, 
1992, σ. 100· ελληνική μετάφραση στη Φιλολογική, 39, 1922. Εδώ ίσως δεν θα 
ήταν ανώφελο να θυμηθούμε πώς ο νεότερος ποιητής φαντάζεται τη μαθητεία των 
μελλοντικών ομοτέχνων του: «Αν ευχόμουν "ένα σχολείο αφοσιωμένων ποιητών” ... 
θα ήταν ένα σχολείο όπου οι μαθητευόμενοι ... θα μάθαιναν απέξω μεγάλα κομμάτια 
από τους ποιητές μας, αρχίζοντας από τον Όμηρο ως τους Βυζαντινούς υμνογρά- 
φους, τον Διγενή, τον Φτωχοπρόδρομο, εννοώ στο πρωτότυπο, και παρακάτω ως 
εμάς. Θα μάθαιναν ό,τι μας είναι γνωστό από την αρχαία προσωδία' θα έκαναν 
ασκήσεις πάνω στους διάφορους τύπους του δεκαπεντασύλλαβου και σε πολύ αυστηρά 
στιχουργικά θέματα... Έπειτα θα τους άφηνα ελεύθερους να βρουν το δρόμο τους» 
(Γ. Σεφέρης, «Η γλώσσα στην ποίησή μας» (1964), Δοκιμές Β', Ίκαρος 31974, 
σ. 363). Εξοικείωση με την παράδοση, ακούσματα, αφομοίωση τεχνικών, στι- 
χουργικές δοκιμές...: Όλα αυτά δεν βρίσκονται πολύ μακριά από την υποθετική ει
κόνα που έχουμε για τη μαθητεία του επικού ποιητή.

4. A. Parry, The Making of Homeric Verse, The Collected Papers of Mil- 
man Parry, Οξφόρδη 1971. A. B. Lord: The Singer of Tales, Cambridge 1964. 
του ίδιου, «Perspectives on Recent Work on Oral Literature», Oral Literature: 
Seven Essays, Duggan, Εδιμβούργο 1975. G. S. Kirk, The Songs of Homer, Cam
bridge 1962, 1977.

5. Βλ. W. Kullmann, «The Concept of Man in the Odyssey», Σπονδές στον 
Όμηρο, Ιθάκη 1993, σ. 117.

6. Η. Schwabl, «Wad lehrt mündliche Epik für Homer?», στο W. Kull- 
man, M. Reichel, Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei den 
Griechen, Günter Narr, Tübingen 1990, σσ. 65-109. Στον ίδιο τόμο βλ. Ο. Tsa- 
garakis, «Das Untypische bei Homer und literarische Komposition», σσ. 112- 
124. Για περιεκτική σύνοψη του θέματος βλ. επίσης: Th. I. Kakridis, «Hesiçd 
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit», ό.π.

7. E. A. Havelock, The Greek Concept of Justice, From its Schadoiv in
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εκφράζει συγκεκριμένο σύστημα αξιών που προβάλλεται και (υς ηθικό πα
ράδειγμα, άρα στην πράξη αναγκάζεται να του προσδώσει αρκετά σαφή 
και δεσμευτικά σημασιολογικά περιγράμματα' μέ τον τρόπο αυτό όμως 
μειώνονται, κάποτε ασφυκτικά, τα περιθώρια πολυσημίας8 και αυτό είναι 
κυρίως το στοιχείο που θα ενοχλούσε, νομίζω, οποιαδήποτε καθαρά φιλο
λογική συνείδηση. Ωστόσο, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι αυτή η αποκρυ
σταλλωμένη στατικότητα ίσχυσε σε μια συγκεκριμένη στιγμή, θα ήταν 
αναμενόμενο να δημιουργήσει αντηχήσεις, αντιδράσεις, παρωδία και μά
λιστα στη λεπτότερη και πιο σύνθετη εκδοχή της, αλλά και τη μινιμαλι- 
στική με την έννοια του G. Genette.9 Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δεχτού
με εύκολα τη διάρκεια αυτής της στατιστικότητας.10

Όταν λοιπόν το υλικό αυτό απομακρύνεται και από τη μνημοτεχνική 
του λειτουργία, αλλά και από τα προκαθορισμένα σημασιολογικά του όρια, 
γίνεται «ξαφνικά» πιεστικό και δύσκαμπτο για τον ποιητή. Ό,τι πριν 
ήταν διευκόλυνση, αργότερα γίνεται δέσμευση.

Απάντηση σ’ αυτή τη δεσμευτικότητα, τη δεοντολογική νομοτέλεια της 
παράδοσης, είναι το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων. Θα το

Homer to its Substance in Plato, Cambridge 1978' του ίδιου, The Literate Revolu
tion in Greece and its Cultural Consequences, Princeton 1982' του ίδιου, The 
Muse learns to write, Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the 
Present, N. Haven 1986.

8. Θυμίζω τον, αυτονόητο άλλωστε, ορισμό της πολυσημίας: Είναι «η δυνατό
τητα του ίδιου σημαίνοντος να αντιστοιχεί σε πολλά σημαινόμενα» (βλ. J. Mounin, 
Dictionnaire de la linguistique, P.U.F., 1974, σ. 265), με άλλα λόγια η δυνατότη
τα της κάθε λέξης να παίρνει διάφορες σημασίες. «Σημειώνουμε μια σχέση αναλογίας 
ανάμεσα στον πολυσημικό χαρακτήρα μιας λέξης και τη συχνότητά της. Οι συνηθι
σμένες λέξεις είναι πολυσημικές, οι περισσότερο σπάνιες μονοσημικές» (J. Mounin, 
ό.π.). Τα απλούστατα αυτά γλωσσικά φαινόμενα ισχύουν, διασκευασμένα, και στην 
επική ποίηση: οι συχνότεροι λογότυποι δεν μπορεί φυσικά να είναι μονοσημικοί. Βλ. 
επίσης: Λ. Kahane, «Metrical Units and Sense-Units», The Interpretation of 
Order, Clarendon Press, 1994, σ. 26.

9. Βλ. G. Genette, Palimpsestes, Seuil, 1982, σσ. 33, 40. Θυμίζω πως στη 
σύγχρονη θεωρία λογοτεχνίας η παρωδία δεν έχει απαραίτητα χαρακτήρα κωμικό. 
Θεωρείται μηχανισμός αβίαστης ποιητικής δημιουργίας και ορίζεται ως «μίμηση με 
στοιχεία αντίθεσης» ή ως «επανάληψη με αντήχηση». Βλ. σχετικά: L. Hutcheoni 
A Theory of Parody, Methuen, 1985. J. Tynianov, «Dostoevskij und Gogol»» 
στο Russischer Formalismus (επιμ. J. Striedter), Fink, 41988 (1971), σ. 371. A. 
Zervou, Ironie et Parodie, le comique chez Homère, Σειρά I. Θ. Κακριδή, Εστία 
1990.

10. Μια «μεθοδολογικής τάξεως» παρατήρηση: είναι φανερό ότι προσπαθώ να 
εκμεταλλευτώ τα επιχειρήματα των σχολών αυτών αντιστρέφοντάς τα.
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όριζα ως φαινομενική ή μερική συμμόρφωση προς την παράδοση και ταυ
τόχρονα ανάλαφρη κι απροσδόκητη υπέρβασή της. Ο Γιάννης Κακριδής 
είχε πει ότι «ο Όμηρος ανταμείβει, τους δασκάλους τον με το να τους ξε- 
περάσει» κι ίσως θα ήταν καλό να μη δώσουμε μόνον αξιολογικό χρώμα 
σ’ αυτό το ξεπέρασμα. Ο ίδιος ο ποιητής έχει μάθει και κατέχει πια τόσο 
καλά τους κανόνες της επικής τέχνης, ώστε να μπορεί να τους παραβιάζει 
με αριστοτεχνική άνεση, χαμογελώντας, τη στιγμή ακριβώς που φαίνεται 
ότι τους ακολουθεί.
' Αν θα μπορούσα να κάνω έναν παραλληλισμό με νεότερους καιρούς, μια 
που τα σχετικά φαινόμενα έχουν πληρέστερα ερευνηθεί σε περιοχές της 
νεότερης φιλολογίας,11 θα έλεγα ότι, τηρουμένων των αναλογιών, συγγε
νικό είναι το παιχνίδι των μυστικών αντιστάσεων, της πλαστής συμμόρ
φωσης και της υπέρβασης (παιχνίδι κανόνων και παραβιάσεων είναι κι αυ
τό) που με δεξιοτεχνία αντιτάσσει ο μεγάλος λογοτέχνης στη δεσμευτική 
δεοντολογία του καιρού του.

Το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων το συναντούμε το 
ίδιο συχνά στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, μα με χαρακτηριστικά διαφορε
τική μορφή. Η νεαρή μούσα της Ιλιάδας το εφαρμόζει αποκαλύπτοντας 
κάποτε μια εφηβική και κραυγαλέα διάθεση απειθαρχίας, ένα είδος σπα
σμωδικής επαναστατικότητας. Η ώριμη μούσα της Οδύσσειας είναι ουσια
στικότερα υπονομευτική και καταλυτική, με όλη της τη διακριτικότητα 
και την εκλέπτυνση.

Θα κωδικοποιούσα το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων σε 
πέντε περιπτούσεις, όπου θα προσπαθούσα να χωρέσω —συμβατικά βέβαια, 
γιατί συχνά συνυπάρχουν— τις ποικίλες εκφάνσεις του, ανάλογα με τη 
χρήση του επικού υλικού. Τις αναφέρω στη σειρά προχωρώντας από τις 
απλούστερες στις πιο σύνθετες :

1. Χρήση παράταιρη και αντιθετική.
2. Χρήση αντιπαράθεσης.
3. Χρήση ένταξης στον ευθύ λόγο.
4. Χρήση μεικτέ] - Καρπός της είναι η νβριδική σκηνή.
5. Χρήση πολλαπλή, ή τεχνική του θρυμματισμένου καθρέφτη.

Προχωρώ στην εικονογράφηση κάθε περίπτωσης με συγκεκριμένα πα
ραδείγματα που, αναγκαστικά, θα εκτεθούν εδώ αρκετά αποσπασματικά.

11. Για προσπάθειες εφαρμογής του σχήματος που ονομάσαμε ι<Παιχνίδι των 
κανόνων και των παραβιάσεων» σε άλλες περιοχές της φιλολογίας βλ. Α. Ζερβού, 
Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, Οδυσσέας, -1993.
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1. Χρήση παράταιρη και αντιθετική
Αυτή η στοιχειώδης, η απλούστατη μορφή του παιχνιδιού των κανόνων και 
των παραβιάσεων απαντά κυρίως στην Ιλιάδα, π.χ. κάθε φορά που ένα 
όνομα συνοδεύεται από στερεότυπο επίθετο ή «ονοματικό σύνολο» χτυπητά 
αταίριαστο με το υπόλοιπο κείμενο. Εδώ η ειρωνεία είναι έντονη και κα
θαρή —φυσικά δεν θα την έλεγε κανείς εκλεπτυσμένη. Ο ποιητής εκμεταλ
λεύεται τη δεδομένη σημασία της λέξης ή και του λογοτύπου για να την 
αντιστρέφει.12

Για παράδειγμα ο Άρης ονομάζεται ρινοτόρος (Φ 392) [ = αυτός που 
τρυπάει τις ασπίδες]13 τη στιγμή ακριβώς που το κοντάρι του αγγίζει 
απλώς την ασπίδα της Αθηνάς, λίγο πριν από την ήττα του και τη θεαμα
τική του πτώση. Ταυτόχρονα η συμπυκνωμένη σε δύο επίθετα περιγρα
φή της ασπίδας αυτής και, κυρίως, η πληροφορία ότι είναι άτρωτη ακόμη 
και στον κεραυνό του Δία, αποδυναμώνει ειρωνικά το δικό του επίθετο: 
Κατ' αιγίδα Ουσσανόεσσαν / σμερδαλέην, ήν ονδεΑιός δάμνησι κεραυνός (Φ 
400-401) λέει χαρακτηριστικά ο ποιητής προεξαγγέλλοντας υπαινικτικά 
όσα θα ακολουθήσουν (Φ 403-414).14

Γενικά η αντιθετική χρήση βρίσκει την επιτυχέστερη εφαρμογή της 
κάθε φορά που υπάρχει κωμικοποίηση θεού, οπότε τα μεγαλόπρεπα συ
νοδευτικά του επίθετα μάλλον την επιτείνουν, συντελώντας κάποτε ακόμη 
και στη μεταμόρφωσή του σε κωμική φιγούρα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει 
στη ραψωδία Θ της Ιλιάδας (Θ 350-360), όταν η Ήρα και η Αθηνά ξεκι
νούν μιαν απερισκεψία: επιχειρούν να παρέμβουν στον πόλεμο των θνητών, 
παρά τη ρητή απαγόρευση του Δία.

Ας σταθούμε ενδεικτικά σε τρεις χαρακτηριστικούς λογοτύπους που 
προσδιορίζουν την καταγωγή καθενός από τους τρεις θεούς προσδίδοντας 
ένα είδος «τίτλου ευγενείας». Πρέσβα θεά, θνγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο 
(Θ 383) λέει ο ποιητής για την Ήρα, κονρη Διάς αίγιόχοιο (Θ 384) για

12. Ανάλογο είναι το φαινόμενο της «rupture», της ρήξης, που εδώ κι εβδομήν
τα χρόνια έχει εντοπίσει ο ρωσικός φορμαλισμός (κυρίως στη ρωσική κωμωδία) : 
Ήρωες με στερεότυπα κύρια ονόματα-προσδιοριστικά της βασικής τους ιδιότητας 
διαψεύδουν απροσδόκητα το όνομά τους ενεργώντας τελείως αντίθετα. Βλ. Β. 
Tomachevski, «Thématique», στο Théorie de la littérature (επιμ. T. Todorov), 
Seuil, 1965 (1925), σ. 294. H ομηρική αντιστροφή είναι βέβαια απείρως περισσό
τερο συμπυκνωμένο φαινόμενο.

13. 'Ρινοτόρος: «qui perce les boucliers» βλ. P. Chantraine, Dictionnaire éty
mologique de la langue grecque, Klincksieck, 1984, λήμμα ρινός.

14. A. Zervou, ό.π., σσ. 54, 90.
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την Αθηνά, άίνότατε Κρονίόη (Θ 462) —με το στόμα της Ήρας----(ια το
Δία. Οι λογότυποι αυτοί θυμίζουν έντονα ότι οι τρεις θεοί είναι και... συγ
γενείς μεταξύ τους, πράγμα που εδώ βοηθάει να υποβαθμιστεί γρήγορα η 
σύγκρουση σε απλή οικογενειακή διαφωνία.15

Στο τραγούδι του Δημόδοκου για τους έρωτες του Άρη και της Α
φροδίτης (θ 266-366) οι αμοιβαίες μεγαλόπρεπες προσφωνήσεις που αν
ταλλάσσουν ο Απόλλων και ο Ερμής επιτείνουν το κωμικό αποτέλεσμα. 
Οι φράσεις ' Ερμεία, Δ ιός vie, διάκτορε, όώτορ έάων (θ 335), άναξ εκα- 
τηβόλ’ ’Άπολλον (θ 339) χρωματίζουν το κείμενο με προσποιητή σοβαρό
τητα. Λίγο πριν, οι άντρες θεοί που συνωθούνται διψώντας να δουν το θέα
μα των μοιχών στολίζονται με μεγαλόπρεπες προσωνυμίες: γαιήοχος (θ 
322), εριούνης (θ 322), άναξ έκάεργος (θ 323), όωτήρες έάων (θ 325, 335). 
Οι προσδιοριστικοί αυτοί λογότυποι συντελούν στο να κωμικοποιηθούν 
ελαφρά οι θεοί που, με την εύθυμη διάθεσή τους, ταυτόχρονα γίνονται 
spectateurs-modèles για τον ακροατή και τον σημερινό αναγνώστη βε
βαιώνοντας ότι στον κόσμο των θεών, σε αντίθεση με τον κόσμο των αν
θρώπων, η μοιχεία είναι μια ανώδυνη κωμωδία.16

Αντίθετα έντονη τραγικότητα θα εντοπίζαμε στην αντίστοιχη χρήση 
ηρωικών λογοτύπων που αναφέρονται σε θνητούς. Οι Αχαιοί δεν παύουν 
να είναι παλικάρια, ακόμη και όταν ηττώνται ή υποχωρούν. Εδώ η αντί
θεση είναι μόνο φαινομενική, γιατί αποκαλύπτει την τραγική υποταγή του 
ιλιαδικού ανθρώπου, όσο κι αν αυτός είναι άξιος και γενναίος, στη δύνα
μη του θεού. Οι δύο Αίαντες εξακολουθούν να είναι «μαχητές», θεράπον
τες ’Άρηος (Θ 79), όταν υποχωρούν, και ο Οδυσσέας χαρακτηρίζεται «θεϊ

15. Ο Carrière είχε παλαιότερα χαρακτηρίσει τη στάση της Αθηνάς ως «εφηβι
κή απειθαρχία» απέναντι στον πατέρα της. Βλ. .1. Carrière, «Humour homérique», 
Pallas, 10 (1961), σ. 5. A. Zervoii, ό.π., σ. 39. F. Codino, Presuppostiti religio- 
sie tendenza comico-realistica nella mitologia omerica: Belfagor (Messina 
d’Anna) XV 1960, σ. 551.

16. Yo υπόρχημα εξελίσσεται σαν ένα είδος théâtre dans le théâtre. Οι θεοί με 
την ηδονοβλεπτική τους δίψα, μα και οι θεές που μένον αίδοϊ οίκοι (θ 324), ως υπο
δειγματικοί θεατές (spectateurs-modèles) μοιάζουν να αντανακλούν και να προεξαγ- 
γέλλουν ειρωνικά οποιαδήποτε ανάλογη στάση ακροατή ή αναγνώστη, σκανδαλοθη- 
ρική ή σεμνότυφη! Όπως είναι γνωστό, μερικές φορές στα βυζαντινά σκριπτόρια 
παρέλειπαν τους στίχους θ 333-343 «διά το άπρέπειαν εμφαίνειν». Αυτή η λίγο κατα
χρηστική σκέψη θα ξένιζε πάντως λιγότερο τον εξοικειωμένο με τις λεγάμενες θεω
ρίες της αφήγησης που δίνουν πρωτεύουσα θέση στον αναγνώστη ή τον αποδέκτη του 
κειμένου. Βλ. π.χ. G. Prince, «Introduction à l’étude du narrateur», Poétique, 
14 (1973), σ. 176: ελλην. μτφρ.: A. Κουφού, στο Θεωρία της αφήγησης, Εξάντας, 
1991, σ. 186.
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κός» και «καρτερόψυχος», πολυτλας δϊος (Θ 97), όταν κάνει το ίδιο: 
Οποιαδήποτε αντίσταση είναι μάταιη, αφού η ζυγαριά του Δία έχει προ
δικάσει το αποτέλεσμα (Θ 69-74).

Ο Δίας πάλι δίνει εντολή στον Απόλλωνα να χρησιμοποιήσει την τρο
μερή του ασπίδα για να τρέψει σε φυγή (φοβέειν) τους ήρωας 5Αχαιούς 
(Ο 230), πράγμα που τελικά γίνεται (Ο 319-327). Ο ανώτατος θεός ανα
γνωρίζει λοιπόν την, εδώ ανώφελη, πολεμική αρετή των ανθρώπων. Είναι 
ήρωες, αλλά δεν θα τολμήσουν να αναμετρηθούν με τον Απόλλωνα.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον Αίαντα που δεν παύει να έχει «άψεγη 
καρδιά», επειδή υποχωρεί τρομαγμένος, όταν αντιλαμβάνεται τη θεϊκή 
παρέμβαση υπέρ των Τρώων. Οι στίχοι της ΓΙατρόκλειας είναι χαρακτη
ριστικοί:

γνώ (Υ Αίας κατά θυμόν άμύμονα, ρίγησέν τε, 
έργα θεών, δ ρα πάγχν μάχης επί μηδεα κείρε 
Ζευς νψιβρεμέτης, Τρώεσσι δε βούλετο νίκην (Π 119-121(

Ο κοινότατος και, επιφανειακά, τυχαία βαλμένος λογότυπος, θυμόν άμύ
μονα, αποδεικνύεται σοφά τοποθετημένος και παίρνει ιδιαίτερο βάρος. Για 
άλλη μια φορά δηλώνεται πόσο ανίσχυρη είναι η ανθρώπινη αξία, που 
(υστόσο επιβεβαιώνεται διακριτικά με λογοτύπους, μπροστά στη θεϊκή 
θέληση. Η ειρωνεία εδώ γίνεται τραγική και με εξαιρετική λιτότητα συμ
πυκνώνει και βαθαίνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο θεϊκό και το ανθρώ
πινο.

2. Χρήση αντιπαράθεσης
Στην απλούστερη, την ιλιαδική, εκδοχή της η τεχνική αυτή συγκολλά 
και πάντως θέτει σε αντιστοιχία αντιθετικά σπαράγματα. Φτιαγμένος 
από δύο στερεότυπα ημιστίχια ο στίχος Την δε δολοψρονέονσα / προσην- 
δα πότνια "Ηρη στην τριπλή εκφορά του (Ξ 197, 300, 392) σηματοδοτεί 
με ακρίβεια το ήθος της Ήρας κατά τη Αιός Άπατη.17

Με ανάλογο τρόπο οι στερεότυπες εκφράσεις θυμόν άχεύων (Ε 896) 
και λίγο παρακάτω κυδεΐ γαίων (Ε 906) συνδέονται με το στερεότυπο 
πάρ δέ Ad Κρονίοονι καθεζετο (Ε 906) συγκροτώντας δυο αντιθετικές μα 
συγγενικές σκηνές που η αντιπαράθεσή τους εικονογραφεί με την ίδια 
ακρίβεια το αλλοπρόσαλλου (Ε 831, 889) ήθος του Άρη.

Πολύ περισσότερο εξελιγμένη παρουσιάζεται η ίδια τεχνική στην Ο

Ι 7. A. Zervou, ό.π., σ. 30.
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δύσσεια, όπου λογότυποι και στερεότυπα επίθετα στοιχειοθετούν, θα 
έλεγα μυστικά, και συμπυκνώνουν αποκαλυπτικά συγκρούσεις και ηθι
κές αντιπαραθέσεις. Σ’ αυτό το διάστημα κεκτημένες ιδιότητες αμφισβη
τούνται —επαναπροσδιορίζονται— και τελικά βαθαίνουν ή αμβλύνονται. 
Κατά βάθος καμιά σχεδόν από τις συναντήσεις του Οδυσσέα δεν είναι 
απαλλαγμένη από σύγκρουση, έστω και σε λανθάνουσα μορφή. Ας ρίξουμε 
μια γρήγορη ματιά στις τρεις νευραλγικές για τη δράση συναντήσεις του 
ήρωα με την Καλυψώ, την Πηνελόπη και τη Ναυσικά.

Την αντίθεση και το ασύμπτωτο της πρώτης σχέσης εκφράζει παρα
στατικά στη ραψωδία ε μια σειρά από οπτικές και ηχητικές εικόνες που 
αντιπαραθέτουν εντελώς διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις. Το ίδιο νόη
μα συμπυκνώνει το ημιστίχιο θεός ήδε καί άνήρ (ε 194), ενώ ο συνηθέ- 
στατος προσδιορισμός δϊα θεάιον (ε 159) για την Καλυψώ παίρνει ειδικό 
βάρος στην αμοιβαία αντιπαράθεσή του με το επίσης συνηθέστατο πολν- 
τλας διος (ε 171) για τον ήρωα.

Η σκηνή της συζυγικής αναγνώρισης επιβραδύνεται από τη δυσπιστία 
της Πηνελόπης. Τότε περίπου ο ποιητής διαλέγει, για μία ακόμη φορά, 
να μας θυμίσει ότι εκείνος είναι πολνμητις (ψ 129, 263), ενώ εκείνη περί- 
φριον (ψ 173, 256). Το πρώτο επίθετο έχει πολλές και πολυσυζητημένες 
σημασίες, θα περιοριστώ να θυμίσω ότι εκφράζει ενεργητική καχυποψία 
και πολυπραγμοσύνη αυτού που επινοεί δόλους και τρόπους. Το δεύτερο 
υπονοεί παθητική καχυποψία, συνετή επιφυλακτικότητα και αυτοσυγκρά
τηση.18 ((Μή τις βροτών άπάφοιτο» (ψ 216), αυτό είναι που τρέμει η Πη
νελόπη. Τα δύο συνηθέστατα επίθετα λοιπόν αλληλοφορτίζονται σημασιο- 
λογικά και, με όλη τους τη συγγένεια, διαφοροποιούνται χαρακτηριστικά.

Στην ίδια σκηνή αμέσως μετά τη μνηστηροφονία εκείνος είναι μεγα- 
λήτωρ (ψ 153), διαθέτει δηλαδή μια παραδοσιακή ανδρική αρετή, εκείνη 
κεδνά ίδνΐα (ψ 182, 232), μια παραδοσιακά γυναικεία τρυφερότερη ηθική 
ποιότητα.

Η αντιπαράθεση Οδυσσέα-Ναυσικάς στοιχειοθετείται με μια σειρά αν
τίστοιχων λογοτύπων που σηματοδοτούν διαδοχικά και κλιμακωτά την αν
τίθεση - την αλληλοαμφισβήτηση - την αμοιβαιότητα. Εκείνη του προσφέρει

18. Αυτού του είδους η καχυποψία στη «σωστή της δόση» χαρακτηρίζει τον οδυσ- 
σειακό άνθρωπο σε αντίθεση με τον ιλιαδικό. Βλ. W. Kullmann, «The Concept of 
Man in the Odyssey», ό.π. Στην παθητική της εκδοχή η ίδια αίσθηση καχυποψίας 
διαφοροποιεί και αξιολογεί τις γυναίκες. Φυσικά η Πηνελόπη τη διαθέτει στον υπέρ
τατο βαθμό, η Κλυταιμνήστρα καθόλου (λ 445-446), ενώ η Ελένη μάλλον αμβλυμένη 
(ψ 218-222). Βλ. Μ. Katz, Penelope’s Renown, Princeton 1991, σ. 48.
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τη σωτηρία, την επανένταξη στον 'κόσμο των πολιτισμένοι ανθρώπων, 
ενώ εκείνος της προσφέρει την ενηλικίωση, την ένταξη στον κόσμο των 
ενηλίκων.19 Η αντιστοιχία αυτή μάλιστα μεγεθύνεται διακριτικά σε αντι
παράθεση Οδυσσέα-Φαιάκων. Μια που στο προηγούμενο Ομηρικό Συνέ
δριο με απασχόλησε ειδικά το θέμα αυτό, εδώ δεν επεκτείνομαι.20 Απλούς 
θυμίζω πόση ερημιά εκφράζει ξαφνικά ο κοινότατος λογότυπος χερσί 
φίλοισιν (ε 482), όταν ο μοναχός κι αποκαμωμένος ναυαγός φτιάχνει ο 
ίδιος το αυτοσχέδιο κρεβάτι του, ενώ ο τυπικός στίχος πάρ δε δυ άμφίπο- 
λοι... σταθμοΐϊν εκάτερθε (ζ 18-19), που αλλού έχει απλώς εθιμοτυπικό χα
ρακτήρα. εδώ δείχνει πόσο συντροφευμένη ακόμη και στον ύπνο της είναι 
η βασιλοπούλα.

Γενικά τα μέλη της αντιπαράθεσης φωτίζονται αμοιβαία: Το συνηθέ- 
στατο επίθετο λενκώλενος (ζ 100) από μόνο του δε σημαίνει και πολλά 
πράγματα, μ’ όλο το μελάνι που έχει χυθεί κατά καιρούς για τη διευκρί
νισή του,21 αλλά αντικριστά με την έκφραση κεκακωμένος αλμμ (ζ 137) 
δείχνει πόσο αβροδίαιτη είναι η Ναυσικά, τονίζοντας με την αντίθεση πό
σο βασανισμένος είναι ο Οδυσσέας.

Στο πλαίσιο μιας ανάλογης αντιπαράθεσης, αν, στη ραψωδία ε, αελλαι 
παντοίων / άνεμων (ε 292-3, 304-5), μέγα κϋμα (ε 296, 320, 402, 425) 
κι άλλα τέτοια στοιχεία της φύσης,22 κλεισμένα σε περιεκτικούς λογοτύ
πους, βασανίζουν τόσο τον ήρωά μας, γι’ αυτό ακριβώς ηχούν μέσα μας 
περισσότερο πραϋντικοί οι λογότυποι της ζ, οι σημαντικοί ρούχων, αντι
κειμένων, όλων αυτών που κάνουν ανετότερη τη ζωή των πολιτισμένων 
Φαιάκων. Τώρα τα εϊματα καλά (ζ 111) για πρώτη φορά δικαιολογούν

19. Για το θέμα της εφηβείας ως μετάβασης στην ενηλικίωση (ως κοινωνικής ποι
ότητας): Ρ. Vidal-Naquet,«Le chasseur noir et l’origine de l’ephébie athénienne» 
(1968)· του ίδιου, «Philoctète de Sophocle et l’ephébie» (1971)· του ίδιου, «Re
tour au chasseur noir», στο .1. P. Vernant - P. Yidal-Naquet, La Grèce Ancienne, 
3. Rites de passage et Transgressions, Seuil, 1992.

20. A. Ζερβού, «Νανσικάα παρθένος άδμής. Η πρώτη αφήγηση της κοριτσίστι
κης εφηβείας», Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1993, σ. 149.

21. Έτσι στα σχόλια των Ameis - Henze - Cauer σημειώνεται ότι ο πέπλος «α
φήνει ελεύθερα τα χέρια». Στο έπος «η ανθρώπινη σάρκα, ακόμη και η ανδρική είναι 
πάντα λευκή», αν και το επίθετο λενκώλενος είναι τυπικά γυναικείο, «αντίστοιχο του 
ανδρικού δονρικλυτός»■ βλ. Α. Heubeck, S. West, J. Β. Hainsworth, A Commen
tary to Homer’s Odyssey, Clarendon 1988, σ. 289. Δεν πρωτοτυπούμε, αν μιλή
σουμε για ένα είδος διαφάνειας, ουδετερότητας του στερεότυπου επιθέτου που χρω
ματίζεται σημασιολογικά ανάλογα με τη θέση του στο κείμενο.

22. Βλ. π.χ. την παλαιότερη μελέτη του R. Hampe, Die Gleichnisse Homers 
und die Bildkunst seiner Zeit, Tübingen 1952.
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τόσο ξεχωριστά το κοινότατο προσδιοριστικό τους, ακούγονται συχνά (ζ 
26, 38, 64, 98) θυμίζοντας ότι πρώτα αυτά χρειάζεται ο άπηγριωμένος 
ναυαγός για να γίνει δεκτός στον κόσμο των πολιτισμένων ανθρώπων, 
προαεξαγγέλλοντας ήδη ότι στα μάτια της Αρήτης αυτά θα γίνουν μυστικό 
σημάδι «αναγνωρισμού».23 Ξεκινώντας από ανάλογες σκέψεις μπορούμε 
εύκολα να καταλάβουμε πόσο καίριος ηχεί ο λογότυπος εσθητα φαεινήν 
(ζ 74) για τα ρούχα που παίρνει μαζί της η κόρη και μάλιστα ανάμεσά 
τους είναι η φορεσιά που θα προσφερθεί στον Οδυσσέα, κι ας μη μας απο
θαρρύνει η... νοικοκυρίστικη λεπτομέρεια ότι αυτά «δεν έχουν ακόμη πλυ
θεί», όπως συνέβαινε με παλιότερους φιλολόγους.

Εκτός λοιπόν από τις ηθικές συγκρούσεις, αντιθετικές σκηνές και πε
ριγραφές τονίζονται και αλληλοφωτίζονται μέσα από την αντιπαράθεση 
των λογοτύπων που τις συγκροτούν.

3. Χρήση ένταξης στον ενθν λόγο24
Ιδιαίτερη σημασιολογική φόρτιση παίρνουν οι λογότυποι στα χείλη των 
ομηρικών ηρώων. Η χρήση αυτή είναι μια από τις μυστικές δυνατότητες 
χαρακτηροποίησης25 που έχει ο ποιητής. Από πρώτη άποψη θα έλεγε κα
νείς ότι, επειδή ο ποιητής είναι υποχρεωμένος να δουλεύει με το ίδιο παρα
δοσιακό υλικό, έχει περιορισμένες δυνατότητες να διαφοροποιήσει ουσια
στικά το λόγο των ηρώων του. Ένας νεότερος λογοτέχνης μπορεί να χρησι
μοποιήσει π.χ. τύπους τοπικών διαλέκτων, λέξεις και εκφράσεις που προδί
δουν συγκεκριμένο κοινωνικό στίγμα κι αυτό το προνόμιο το είχαν και ο Α
ριστοφάνης και οι λογογράφοι. Όμως ο ποιητής μας, ειδικά στην Ιλιάδα, 
βρίσκει άλλους δρόμους.

Η πιο αποκαλυπτική περίπτωση χαρακτηροποίησης, με βάση το παι
χνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων, βρίσκεται ήδη στην Ιλιάδα και εί
ναι αυτή του Αχιλλέα: Λόγος ειρόμενος, συγκινησιακός, αρμοσμένος μόνο 
από σπαράγματα ηρωικών λογοτύπουν26 που απευθύνει στον Αγαμέμνονα 
το οργισμένο και αψύ παλικάρι:

23. U. Hölscher, «Das Schweigen der Arete», Hermes, 88 (1967), σ. 257· 
του ίδιου, Die Odyssee zwischen Märchen und Roman, Beck, 1989, σ. 124.

24. Βλ. γενικά: A. Banfield, «Narrative Style and the Grammar of Direct 
and Indirect Speech», Foundations of Language, 10 (1973), σ. 1-39.

25. Άλλη δυνατότητα είναι η αναδιήγηση. Βλ. Γ. Αναστασίου, «Ο αφηγηματι
κός χαρακτήρας των λόγων στην Οδύσσεια», Σπονδές στον Όμηρο, ό.π., σ. 45.

26. Δοκιμάζοντας κι εμείς να παραβιάσουμε το εργαστήρι του ποιητή της Ιλιά-
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ή πολν λώϊόν εστι κατά στρατόν ενρύν ’Αχαιών
δώρ’ άποαιρεΐσθαι δς τις αέθεν άντίον ε’ίπχ). (Α 229-230)

Ας αναζητήσουμε αυτούς τους λογοτύπους: κατά στρατόν ενρύν’Α
χαιών (Α 484, Β 439, Τ 196), θυμόν άφαιρεϊται (Τ 436), δς τις τοϋγ’ άντίος 
ελθοι (Ε 301, Ρ 8).

Μέσα από την ανορθόδοξη συρραφή και τη σημασιολογική αντιστροφή 
των ηρωικών λογοτύπων προβάλλεται η αναποδογυρισμένη εικόνα του αρ
χηγού,27 αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Αχιλλέας28 και συμπυκνώνεται η γνωστή 
σύγκρουση ανάμεσα στην παλικαριά και την εξουσία.29

Ακόμη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη —από ποιητική άποψη— φόρ
τιση θα ξεχωρίζαμε κάθε φορά που ο ομηρικός ήρωας είναι μεταμφιεσμέ
νος ή μεταμορφωμένος (ο θεός). [Εδώ οι όροι της μεταμφίεσης και της

δας θα βλέπαμε και πάλι ότι μερικές φορές δεν διαφέρει και πολύ η δική του δουλειά 
από αυτή των μεταγενέστερων ομοτέχνων του. Ο P. Mazon είχε παρατηρήσει από 
παλιά ότι «ο ποιητής δουλεύει με στίχους, όχι με λέξεις». Εμείς θα λέγαμε ότι δου
λεύει με λογοτύπους (P. Mazon, Introduction à l'Iliade, Παρίσι 1947, σ. 194). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γ. Σεφέρης παραπέμπει σ’ αυτήν ακριβώς τη φράση του 
γάλλου ομηριστή, όταν γράφει για τον Eliot: «Οι ξένοι στίχοι - αποκρυσταλλώσεις 
άλλων ποιητών από ένα είδος δεύτερης κυοφορίας εναρμονίζονται μέσα στη γενική 
ατμόσφαιρα των ποιημάτων του» (παραφράζω ελαφρά και συντομεύω). «Εισαγωγή 
στον Θ. Σ. Έλιοτ», Δοκιμές, Ίκαρος, 31974 (1936), Α', 44.

27. Ο R. Martin, αν και δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τους συγκεκριμένους στί
χους (Α 223-239), παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι «ο Αχιλλέας χρησιμοποιεί παλιές 
φόρμουλες με νέους τρόπους». Βλ. R. Martin, The Language of Heroes, Speech 
and Performance in the Iliad, Cornell University Press, 1987, σ. 170. Την ιδιαι
τερότητα του λόχου του Αχιλλέα και την ειδική χρήση των λογοτύπων εντοπίζει η 
S. Scully, στο «The Language of Achilles: The όχθήσας formulas», T.A.P.A., 114 
(1984), σ. 11.

28. Η χρήση των λογοτύπων που προσδιορίζουν τον Αχιλλέα δεν είναι τυχαία, 
όπως έχει δείξει ο D. Shive στη μελέτη του Naming Achilles, Oxford University 
Press, 1987. Του ίδιου, «Peleides Achilleus-formelhaft oder Formell», Der Über
gang von der Mündlichkeit zur Literatur... ό.π., σσ. 165-184. Για το χαρακτηρι
σμό του Αχιλλέα βλ. S. L. Schein, The Mortal Hero, An Introduction to Homer’s 
Iliad, University of California Press, σ. 89.

29. Γενικά στην Ιλιάδα δεν είναι φανερή η σύγκρουση που στοιχειοθετείται με 
τη χρήση αντιθετικών λογοτύπων ενσωματωμένων στον ευθύ λόγο. Δύσκολα θα δια- 
κρίναμε ανάλογη τεχνική στην αντιπαράθεση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα, ή ακόμη στην 
πολύ αχνότερη και υπαινικτικά εκφρασμένη αντίθεση Αχιλλέα-Οδυσσέα στη ραψω
δία I. Θυμίζουμε πάντως ότι οι προσφωνήσεις είναι αντίστοιχα ώκύπους (σωματική 
αρετή) και πολύτροπος (πνευματική): I 190-195, I 308-309, I 312-313. Βλ. A. Τ. 
Edwards, Odysseus against Achilles, The Role of Allusion in Homeric Epic, 
Beiträge zu Klassischen Philologie, Königstein, Hain 1985.

141



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΖΕΡΒΟΥ

μεταμόρφωσης δεν πρέπει να νοηθούν μόνο στην απόλυτη σημασία τους, 
όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς από τα παραδείγματα της Διός Απά
της.] Τότε ο αλλότριος λόγος (με την έννοια του Μπαχτίν)30 που προφέρει 
οφείλει να ηχήσει πειστικός. Αυτός ο αλλότριος λόγος, ο προσεκτικά συ
νήθως μεταμφιεσμένος κάτω από τυπικά σχήματα και στερεότυπες εκ
φράσεις, είναι ο ίδιος το νευραλγικότερο κομμάτι αυτής της αλλαγής ή- 
θονς που ενσαρκώνει ο αλλαγμένος εξωτερικά ήρωας και σίγουρα ένα πο
λύ ισχυρό δραματικό σπέρμα, ικανό να βλαστήσει και να αυτονομηθεί αρ
γότερα.

Και περνώντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα αναφέρομαι πολύ σύν
τομα στη Διός Απάτη. Τα απομεινάρια της παλαιάς γενεαλογίας στο στό
μα του ανώτατου θεού, μετουσιωμένα στην παράθεση εφτά ερωτικών του 
κατακτήσεων —που μάλιστα του έδωσαν και γιους— αμέσως μετά την τυ
πικά διατυπωμένη ερωτική πρόσκλησή του προς την Ήρα, αρκούν για να 
τον «μεταμορφώσουν» σε καρικατούρα υπερεραστή, σε ιθυφαλλική μορφή 
—προδρομική της κωμωδίας. Μιλώ για τους στίχους Ξ 318-327 που αθε
τούσαν οι παλιοί σχολιαστές.31

Αντίστοιχα, όταν η Ήρα υποκρίνεται, όχι μόνο με την ηθική σημα
σία του όρου, μια και η προετοιμασία της «έν άπορρήτω» έχει κάτι το 
θεατρικό, η δράση της κάτι το σκηνοθετικό και όλη η Διός Απάτη είναι 
κείμενο θαυμαστής δραματικής διάρθρωσης,32 οι προσφωνήσεις που απευ
θύνει στα «θύματά» της, καμωμένες από στερεότυπες εκφράσεις - σπα
ράγματα της παράδοσης, εισάγουν πολύ σημαδιακά τον πλαστό λόγο που 
θα ακολουθήσει, χτίζουν κυριολεκτικά το πλαστό ήθος που προβάλλεται. 
Π.χ. η Ήρα αποκαλεί την Αφροδίτη φίλον τεκος33 με προσποιητή τρυ
φερότητα υπενθυμίζοντας όμως την ίδια στιγμή ότι η ίδια είναι πρεσβύ- 
τερη και ανώτερη στην ιεραρχία.

Γενικά όταν το πρόσωπο είναι μεταμφιεσμένο ή μεταμορφωμένο (ο

30. Ο Μ. Μπαχτίν κάνει λόγο για «paroles d’autrui», βλ. Μ. Bakthine, Es
thétique et théorie du roman, Gallimard, 1978 (1975), σ. 125 (παραπέμπω στη 
γαλλική μετάφραση, που εδώ μου φαίνεται ακριβέστερη).

31. Ο Μ. Μ. Willcock σχολιάζει: «Α paradeigmatic list of previous loves is 
included to show the strength of this present passion. There is a rich humour 
about the speech». Βλ. The Iliad of Homer, Books XIII-XXIV, St. Martin 
Press, 1984.

32. A. Zervou, ό.π., σ. 30.
33. Βλ. W. Kullmann, «Ergebnisse der motivgeschichtlichen Forschung 

zu Homer (Neoanalyse)», στο J. Latacz, Zweihundert Jahre Homer Forschung, 
Teubner, 1991, σ. 434.
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θεός), η πρώτη τυπική φράση που προφέρει είναι εισαγωγική και ενισχυ- 
τική του πλαστού ήθους και ανάλογη της πλαστής μορφής. Στην Οδύσσεια 
η μεταμορφωμένη σε βοσκόπουλο Αθηνά στην πρώτη της συνάντηση 
με τον ήρωα στην Ιθάκη προφέρει την ίδια φράση με τον άγριο Κύκλωπα:

νήπιος εις, ω ξειν , rj τηλόθεν είλήλονθας (ν 237, ι 273)34

Εδώ ο στίχος αυτός δείχνει αφέλεια, αμηχανία, κάποια τραχύτητα και 
αδεξιότητα: το ήθος του νεαρού βοσκόπουλου που μεγάλωσε έξω από την 
πόλη. (Βέβαια πάντα μένει το ερώτημα αν είναι στίχος στερεότυπος ή α
πλώς επαναλαμβάνεται.)

Ας ρίξουμε μια ματιά στο λόγο του μεταμφιεσμένου Οδυσσέα. Η πρώ
τη σκηνή όπου συνυπάρχουν ο Οδυσσέας και οι μνηστήρες είναι η εισα
γωγική της Bettleraristie, όπου για πρώτη φορά ο ήρωας υποδύεται με 
προσοχή και ακρίβεια το ζητιάνο.35 Η λεπτομέρεια ενδέξια δείχνει με πό
ση σχολαστικότητα προσπαθεί να πειθαρχήσει στη δέουσα «εθιμοτυπία» 
(ρ 365-6):

βή <5’ ιμεν αίτησών ενδέξια φώτα έκαστον,
πάντοσε χειρ δρέγοον, ώς εΐ πτωχός πάλαι εϊη.

Η τελευταία φράση συμπυκνώνει και επιβεβαιώνει την πειστικότητα της 
ερμηνείας του.

Ο πλαστός αλλότριος λόγος, που ο μεταμφιεσμένος ήρωας απευθύνει 
λίγο μετά στον Αντίνοο, μοιάζει να την επιστεγάζει και ηχεί εξαιρετικά 
πειστικός — όχι επειδή θα τον πιστέψουν οι μνηστήρες, αλλά επειδή είναι 
απόλυτα ταιριαστός με την ειδή του ζητιάνου.

Δός, φίλος· ον μεν μοι δοκέεις ο κάκιστος ’Αχαιών

34. Ο στίχος σηματοδοτεί την ειρωνική —πλαστή— αντίθεση ανάμεσα στην υπο
τιθέμενη αφέλεια του «βοσκόπουλου» και την μήτιν του πολυταξιδεμένου ήρωα (ν237). 
Ειδικά η προσφώνηση νήπιος, όταν εκστομίζεται από τον Κύκλωπα προς τον Οδυσ
σέα (ι 273), συμπυκνώνει ειρωνικά την αντίθεση ανάμεσα στον άγριο πρωτόγονο και 
τον εκλεπτυσμένο πολύτροπο. Βλ. σχετικά: Μ. Casevitz, «L’humour d’Homère - 
Ulysse et Polyphème...», Études Homériques, Travaux de la Maison d’Orient 
.17 (1989), σ. 58.

35. H. Schwabl, «Traditionnelle Gestaltung, Motivwiederholung und Mi
mesis im homerischen Epos», Wiener Studien, 95 (N. F. 16) 1982, σ. 13. Βλ. επί
σης P. Pucci, Odysseus Polytropes, Cornell University Press, 1987, σ. 84. Για 
τη νοβελιστική αφετηρία της μεταμφίεσης σε ζητιάνο βλ. D. Maronitis, «Die erste 
Trugrede des Odysseus in der Odyssee: Vorbild und Variationen», Gnomosyne, 
Festschrift ftir W. Marg zum 70. Geburtstag, Beck, 1981, σ. 117.
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εμμεναι, «/./’ ώριστος, επε'ι βασιληΐ εοικας 
τφ σε χρή δόμεναι καί λώϊον ήέ περ άλλοι 
σίτον έγω δέ κέ σε κλείω κατ’ άπείρονα γαίαν. (ρ 415-418)

Από καθαρά γλωσσολογική άποψη λίγα πράγματα νεοτερικά θα έβρι
σκε κανείς. Ο ποιητής, «βελονιά τη βελονιά», χρησιμοποιώντας τυπικές 
εκφράσεις καθρεφτίζει το ήθος του ζητιάνου στον αλλότριο λόγο του ήρωά 
του. Ένα ήθος καθόλου συμπαθητικό, όσο κι αν μας είναι συμπαθής ο ίδιος 
ο πραγματικός ήρωας.36 Η προσφώνηση ψιλός ειπωμένη από τον Μέντη 
(τη μεταμορφωμένη Αθηνά) στον Τηλέμαχο (α 301) αναδίνει θερμή φιλι
κότητα και ενθαρρυντική προστατευτικότατα, εδώ όμως απλώς μιαν άκαι- 
ρη και μάλλον αγενή οικειότητα.

Ο λογότυπος βασιλήι γάρ άνδρί εοικας που έχει ειπωθεί για πραγμα
τικούς βασιλιάδες, όπως ο Αγαμέμνονας ή ο Λαέρτης (Γ 170, ω 253), 
εδώ γίνεται μια υπερβολική κολακεία, όπως και ο μεταλλαγμένος ηρωικός 
λογότυπος άριστος 5Αχαιών. Και οι δύο τελικά λειτουργούν ως πρόσχημα 
για να εκτεθεί η υπερβολική απαιτητικότητα του ζητιάνου (ρ 417). Ο λο
γότυπος επ άπειρον a γαϊαν μεγεθύνει υπέρμετρα την υποτιθέμενη ευγνω
μοσύνη. Είναι λογότυπος τεράστιας περιεκτικότητας, που αλλού συμπυ
κνώνει παραστατικά ένα απέραντο τοπίο, εδώ δείχνει απλώς θεληματική 
αμετροέπεια.

«Κακό είναι ο ζητιάνος να ντρέπεται» (ρ 347) λέει ο Τηλέμαχος. Ιΐραγ- 
ματικά ο Οδυσσέας, με όλη την ειρωνεία της σκηνής, σχεδόν προκαλεί με 
την επιμονή του τον Αντίνοο, που ήδη έχει δείξει τον κακό του χαρακτήρα, 
να αποκαλύψει το χειρότερο εαυτό του, με αποκορύφωμα το επεισόδιο με 
τον θρηννν, επομένως κατά μια έννοια τον «πειράζει».

Ο λόγος του Οδυσσέα περιέχει ισχυρά δραματικά στοιχεία. Η μεταμ
φίεση της όψης του —που έγινε με τη βοήθεια της θεάς— αντιστοιχεί σε 
ένα είδος μεταμφίεσης του λόγου του που την πραγματοποιεί ο ίδιος μό
νος του. Το πειστικό ήθος του ζητιάνου στοιχειοθετείται μέσα από την 
προσεκτική επιλογή των λογοτύπων που εδώ αξιοποιούνται με τρόπο νεο- 
τερικό και ηχούν —στην κυριολεξία του όρου, άρα θα πρέπει να απαγγέλ
λονται— με τρόπο εντελώς διαφορετικό. Καθώς είδαμε, ο λογότυπος άρι
στος ’Αχαιών, εξαιρετικά πολύσημος και περιεκτικός, είναι ικανός να εκ-

36. Ίσως εδώ θα ήταν χρήσιμο να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας έναν, αρκετά 
ταιριαστό στην περίπτωση, ορισμό της «υπόκρισης»: Ύπόκρισίς εστι μίμησις των 
κατ' αλήθειαν έκάστω παρισταμένων ηθών καί παθών καί διάθεσις σώματός τε καί 
τόνου φωνής τοίς νποκειμένοις πράγμασι. Longin., Rhet. Gr. / 194, 20.
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φράσει ολόκληρη κλίμακα ποιοτήτων από τις πιο θετικές ως τις πιο αρ
νητικές αποκαλύπτοντας και χαρακτηρίζοντας, όχι τόσο το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρεται, όσο το πρόσωπο πον τον εκστομίζει. Νομίζω ότι κυρίως 
από την άποψη αυτή της πολυσημίας και της νεοτερικής χρήσης ο λογό
τυπος και με τη σειρά του ο επικός λόγος, όσο κι αν ο μύθος είναι γνω
στός και το υλικό παλιό, πάντα άκονόντεσσι νεώτατος άμφιπέληται.

Γενικά οι μεταλλαγμένοι λογότυποι στον ευθύ λόγο των δύο κεντρι
κών ηρώων, του Αχιλλέα και του Οδυσσέα,37 αποκαλύπτουν αντίστοιχα 
δύο χαρακτηριστικά διαφορετικούς τρόπους ποιητικής δημιουργίας: στην 
Ιλιάδα αντιστρέφονται για να εκφράσουν αντίθετο ήθος, ενώ στην Οδύσ
σεια δαμάζονται για να εκφράσουν ήθος πλαστό και διαφορετικό.38

4. Χρήση μεικτή
Υπάρχουν συνηθισμένα θεματικά ζεύγη αντίθεσης και αντιστοιχίας που 
κληρονομούνται από την παράδοση, όχι μόνο την επική αλλά και τη γενι
κότερη πολιτισμική, και πολλά παραμένουν ζωντανά ως τις μέρες μας: 
για παράδειγμα ο πόλεμος συνδέεται με το χορό, η μάχη με την ερωτική 
συνομιλία (δαριστύν), ο γάμος με το θάνατο. Εδώ πολλά και χρήσιμα θα 
είχε να πει η καθαρή ανθρωπολογία. Στο έπος τα ζεύγη αυτά παρουσιά
ζονται σε ένα αέναο παιχνίδι σύμπτυξης και ανάπτυξης, ελλειπτικά, ως 
μοτίβα παρεμβολής, ή μεγεθυμένα (ειδικά το τρίτο), ως μοτίβα δομής. 
Είναι λοιπόν κάτι το αναμενόμενο η συνύπαρξη παραδοσιακού υλικού που 
ανήκει σε καθένα από τα δύο σκέλη κάθε θεματικού ζεύγους. Έτσι λογό
τυποι που αναφέρονται στο θάνατο βρίσκονται κοντά σ’ αυτούς που ανα- 
φέρονται στο γάμο κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο έπος, αλλά, όπως είναι 
γνωστό, και στο δημοτικό τραγούδι.39

37. Για τις διαφορές ανάμεσα στον ιλιαδικό και τον οδυσσειακό ήρωα βλ. τη με
λέτη του S. Schein στον παρόντα τόμο.

38. Αυτές οι δύο ξεχωριστές, αν και όχι ανάλογες, ποιητικές τεχνικές εικονογρα
φούν τη διαφορετική θεματολογία και τοπιογραφία «ανάμεσα στην Τροία και την 
Ιθάκη». «Dans Ylliade, on fait la guerre, dans l'Odyssée, à la limite, on ne 
fait plus que la chanter». Βλ. P. Vidal-Naquet, «La guerre, la Grèce et la paix», 
στο P. Chaunu (επιμ.), Les fondements de la paix, P.U.F., 1993, σ. 53. Φ. Κα- 
κριδής, «Ιλιάδα μέν, Οδύσσεια <5έ», Σπονδές στον Όμηρο, ό.π., σ. 29.

39. Α. Ζερβού, «Το μοτίβο "γάμος-θάνατος” στον Όμηρο», Φιλόλογος 33, 
1983, σ. 194. Μερικά νεοελληνικά μοιρολόγια είναι διασκευασμένα τραγούδια γάμου' 
βλ. G. Saunier, ΛΑΪΚΙΑ - Le mal et l'injustice dans les chansons populaires 
grecques, Les Belles Lettres, 1979, σ. 297.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε τα λόγια του όχι πια νέου Εύ- 
μαιου που συνδέει το χαμό του αφέντη του με το γεγονός ότι ο ίδιος έμεινε 
ανύπαντρος χωρίς σπίτι και περιουσία. Ή γάρ τον γε θεοί κατά νόστον 
εδησαν (ξ 61) («Αυτού του φράξαν οι θεοί το δρόμο για το γυρισμό»), λέει 
ο Εύμαιος μάλλον υπονοώντας τον άδοξο θάνατο του αφέντη του σε ναυά
γιο, γι’ αυτό λοιπόν ο ίδιος στερήθηκε οΐκόν τε κλήρόν τε πολνμνήστην τε 
γυναίκα (ξ 64).40 Προφέροντας το χαρακτηριστικό λογότυπο που αναφέ- 
ρεται στη μνηστηροφονία, ο Οδυσσέας τάζει στο βουκόλο και το χοιρο
βοσκό ότι θα τους παντρέψει: Ε’ί χ νπ εμοί γε θεός δαμάση μνηστήρας 
άγανονς / άξομαι άμφοτέροις άλόχους (φ 213-214).

Μεικτή χρήση έχουμε στην Ιλιάδα κάθε φορά που ξεχωρίζουμε δύο ή 
περισσότερες ομάδες περίπου ομόθεμων λογοτύπων που αντανακλούν συγ
κεκριμένες τάσεις του κειμένου. Ας δεχτούμε ότι η θεομαχία, όπως ανα
πτύσσεται στις ραψωδίες Y και Φ, συγκροτείται από τη σύνθεση και την 
εναρμόνιση τριών διαφορετικών εκδοχών που εικονογραφούν τρεις δια
δοχικές φάσεις εξέλιξης του μύθου. Θα τις ορίζαμε: α) ως τη γένεση ή 
την αρχική διαμόρφωση του μύθου, β) ως τη διασκευή του, γ) ως την πλή
ρη αποδυνάμωσή του. Η προύτη εκδοχή είναι η σοβαρή θεομαχία που πα
ρουσιάζει τη σύγκρουση περίπου ισοδύναμων αντιπάλων. Η δεύτερη είναι 
η κωμική θεομαχία, αφού μερικοί θεοί έχουν αρκετά αποδυναμωθεί σε 
σημείο που να γελοιοποιούνται στην αναμέτρησή τους. Η τρίτη εκδοχή 
προδίδει διάθεση ματαίωσης της θεομαχίας, γι’ αυτό ο ποιητής βάζει τους 
θεούς να προσπαθούν να την αποφύγουν.41 Αντίστοιχα παρατηρούμε τρεις 
ανάλογες τάσεις στη χρήση των λογοτύπων:

Θα ξεχωρίζαμε πρώτα-πρώτα τη μεγαλόπρεπη παράθεση των θεϊκών 
ονομάτων με τους τίτλους ευγενείας τους και κυρίως την ένταξη στο σκη
νικό ή το χώρο εξουσίας του καθενός. Βρισκόμαστε μέσα στα όρια της 
πρώτης εκδοχής:

δεινόν δε βρόντησε πατήρ άνδρών τε θεών τε 
νψόθεν αύτάρ νέρθε Ποσειδάων ετίναξε 
γαϊαν άπειρεσίην όρέων τ’ αίπεινά κάρηνα. 
πάντες δ’ εσσείοντο πόδες πολυπίδακος ’Ίδης 
καί κορνφαί, Τρώων τε πόλις καί νήες ’Αχαιών.

40. Ο A. Hoekstra τονίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του στίχου’ πρβ. οίκον 
μεν πρώτιστα γυναίκά τε βουν τ’ άροτήρα (Ησιοδ. 'Έργα, 405). Βλ. Α. Heubeck - 
A. Hoekstra, A Commentary on Homer’s Odyssey, Clarendon 1989, σ. 197.

41. A. Zervou, ό.π., σ. 45.
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εδεισεν δ’ νπένερθεν αναξ ενέρων Άϊδωνενς. 
δείσας δ’ εκ θρόνον άλτο καί ϊαχε, μη οι νπερθε 
γαϊαν άναρρηξειε Ποσειδάων ενοσίχθων.
οικία δε θνητοϊσι καί άθανάτοισι φανεί·)]... (Τ 56-64)

Τα τρία επιρρήματα (νψόθεν - νέρθε - νπένερθεν) σηματοδοτούν ολόκληρο 
τον κόσμο στο σύνολό του, μα και τη θεϊκή μοιρασιά του, όπως και οι λο
γότυποι που αναφέρονται στους τρεις θεούς και που για πρώτη φορά η
χούν με τόση κυριολεκτική ακρίβεια: πατήρ άνδρών τε θεών τε είναι ο 
Δίας, ενοσίχθων ο Ποσειδών, αναξ ενέρων ο Αϊδωνεύς.

Η μεγαλειώδης οπτική και ακουστική εικόνα απέραντης έκτασης και 
έντασης συγκροτείται από λογοτύπους κυρίως σημαντικούς χώρων που, 
στην αντίθεσή τους, σηματοδοτούν τεράστια μεγέθη εκφράζοντας ένα εί
δος καθολικότητας: τραντάζονται λοιπόν τα όρέων αίπεινά κάρηνα (ζ 
123) στην απεραντοσύνη της γης, η ρίζα και η κορυφή της πολνπίδακος 
’Ίδης (Ξ 157, 307), η Τρώων πόλις και οι νηες ’Αχαιών, ενώ οι θεοί βρί
σκονται δίπλα δίπλα με τους ανθρώπους (άνδραιν τε θεών τε - θνητοϊσι 
καί άθανάτοισι).

Στη δεύτερη εκδοχή που ξετυλίγεται στη ραψωδία Φ εντοπίζουμε την 
αντιθετική αξιοποίηση επαινετικών λογοτύπων που αναφέρονται στους 
ηττημένους και τελικά γελοιοποιημένους θεούς-συμμάχους των Τρώων. 
Οι λογότυποι αυτοί συντείνουν στην ακόμη εντονότερη κωμικοποίησή 
τους, επειδή αναιρούνται από το ίδιο κείμενο. Για παράδειγμα τα επίθε
τα βροτολοιγός (Φ 421) και μιαιφόνος (Φ 402), για τον Άρη, φαίνονται 
εντελώς ανίσχυρα, αφού πρόκειται για σύγκρουση αθανάτων. Είδαμε ήδη 
ότι το επίθετο ρινοτόρος αναιρείται από την περιγραφή της ασπίδας της 
νικήτριας Αθηνάς, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Άρη να την 
τρυπήσει με το δόρυ του.

Τα επίθετα της Άρτεμης, άγροτέρη (Φ 471), ίοχέαιραν (Φ 480), πότ- 
νια Θηρών (Φ 470), εδώ λειτουργούν μάλλον περιοριστικά, γιατί οριοθε
τούν πολύ μειωμένες εξουσίες, όπως φαίνεται από τα επιθετικά λόγια της 
Ήρας που συμβουλεύει τη νεότερη θεά ν’ ασχοληθεί μόνο με αυτές της 
τις αρμοδιότητες.42 Στην ίδια εκδοχή αντιστοιχούν οι λογότυποι που δη
λώνουν συνήθως θανάσιμο τραυματισμό και εδώ μετουσιώνονται σχεδόν 
σε κωμικό ποίκιλμα, αφού οι θεοί είναι αθανάτοι: λϋσε δε γυϊα (Φ 406), 
τενχεά τ’ άμφαράβησε (Φ 408) λέει ο ποιητής για την πτώση του Άρη,

42. II. Frankel, Early Greek Poetry and Philosophy (μτφρ. M. Hadas-J. 
Willis), K. E. Wolff, σ. 29 N.
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λυτό γοννατα καί φίΡιον ήτορ (Φ 425) για την ήττα της Αφροδίτης. Αντί
θετα ο κοινότατος λογότυπος χειρ'ι παχείη (Φ 424, 403), για το χέρι της 
Αθηνάς, εδώ ηχεί κυριολεκτικά και πολύ ταιριαστά, και δικαιολογείται 
από το ίδιο το κείμενο, αφού καθώς φαίνεται η θεά δεν χρειάζεται τα όπλα 
της για να τιμωρήσει τους αντιπάλους της !

Προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουμε και να ανασυγκροτήσουμε 
την τρίτη εκδοχή που δεν είναι άλλη από την αναίρεση του μύθου, δηλαδή 
τη ματαίωση της ίδιας της θεομαχίας, και κείται σε σπαράγματα διάσπαρ
τα στις ραψωδίες Τ και Φ, αναγνωρίζουμε μια σειρά από μεταλλαγμένους 
λογοτύπους όπως: παυώμεσθα μάχης (Φ 467) - έπε'ι ή πολύ φέρτεροι είμεν 
(Τ 135, A 581, Δ 56, X 40) - βροτών ενεκα (Φ 380, 463). Οι λογότυποι 
αυτοί σηματοδοτούν αντίστοιχα τη διάθεση να τελειώσει η μάχη των θεών, 
τη συγκριτική αξιολόγηση των αντιπάλων, την υποτίμηση της αιτίας. 
Τέλος ο σε πρώτο πρόσωπο διατυπωμένος, λογότυπος, έπεί πρότερος γε- 
νόμην και πλείονα οϊδα (Φ 440, Τ 219, βλ. και Ν 355) ενσωματώνεται 
στον κατευναστικό, αν και υπεροπτικό, λόγο του Ποσειδώνα προς τον Α
πόλλωνα και αποκρυσταλλώνει την άποψη ότι ο γεροντότερος είναι σοφότε
ρος" με αυτόν τον τρόπο συνηγορεί υπέρ της ματαίωσης της θεϊκής πάλης.

Ο παραπάνω στίχος προβάλλει την τρίτη εκδοχή ως «ορθότερη». Ί
σως σ’ αυτόν τον διατυπωμένο σε πρώτο πρόσωπο τυπικό στίχο μπορούμε 
στιγμιαία να ξεχωρίσουμε, καθαρότερη, τη φωνή τον ίδιου τον ποιητή, 
πιο σωστά τη θεολογική αντίληψη τη δική του και της εποχής του που κλί
νει υπέρ της τρίτης εκδοχής διαφωνώντας κατά κάποιον τρόπο με την 
κληρονομιά της παράδοσης, αξιοποιώντας ωστόσο το υλικό της. Πρόκει
ται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του παιχνιδιού των κα
νόνων και των παραβιάσεων !

Γενικά η μεικτή χρήση αφήνει αρκετά ευδιάκριτα τα εξ ων συντίθεται 
το κείμενο της Ιλιάδας. Θα μιλούσαμε λοιπόν για μια τεχνική συγκόλλη
σης. Αντίθετα στην Οδύσσεια τα ετερογενή στοιχεία ενοποιούνται και 
αφομοιώνονται για να αποτελόσουν υβριδική σκηνή.43 Η πιο πολυσύνθετη 
τέτοιου είδους ακολουθία σκηνών είναι η αναμέτρηση του Ίρου και του 
Οδυσσέα (σ 1-116). Διακρίνουμε τη σύζευξη δύο σκηνών συγγενούς προ

43. Ο Μ. Μπαχτίν χρησιμοποιεί τον όρο υβιδι(α)κός με διαφορετική έννοια, αν 
και κάπως ανάλογη: «Τί είναι η υβριδιοποίηση; Είναι η ανάμιξη δυο κοινωνικών 
γλωσσών εντός μιας μόνης διατύπωσης, είναι η συνάντηση στο στίβο της διατύπω
σης αυτής δυο γλωσσολογικών συνειδήσεων, που τις χωρίζει μια εποχή, μια κοινω
νική διαφορά, ή και τα δύο», Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής (μτφρ. Γ. 
Σπανός), Πλέθρον, 1990, σσ. 228-237.
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έλευσης, με όλη την αντίθεσή τους, που είναι ήδη και αυτές σύνθετες και 
δευτερογενείς. Η πρώτη είναι η κωμική παρωδία της ηρωικής πάλης που 
εντάσσεται σε πλαίσιο αγώνων, όπως για παράδειγμα τα άθλα επί Πάτρο
κλο): ξετυλίγεται στα μάτια των μνηστήρων. Η δεύτερη είναι η οριακή 
σκηνή της «Bettleraristie» που είναι και αυτή μίμηση,44 με άλλη έννοια, 
παρωδιακή σκηνή αριστείας, αφού δεν έχει τίποτα το κωμικό: ξετυλίγε
ται στα μάτια του πρωταγωνιστή και του συνένοχου ακροατή.

Η μείξη των δυο παραπάνω σκηνών δημιουργεί μια τρίτη υβριδική, ό
που συμφύρονται το τραγικό και το κωμικό, η μήτις και η ρώμη. Μια 
σκηνή καθαρά θεατρική, πολλαπλή εκμετάλλευση του «théâtre dans le 
théâtre», όπου ο πρωταγωνιστής λογαριάζει πώς θα ερμηνεύσει το ρόλο 
του δαμάζοντας κυριολεκτικά τα δικά του αισθήματα, σκέφτεται μεθοδι
κά κι εγκεφαλικά ποιους τόνους θα διαλέξει, ώστε να μην προδοθεί, αλλά 
να φανεί πειστικός. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά νευραλγική για τη δρά
ση, αφού ο ήρωας νομιμοποιεί τώρα την παραμονή του στο ίδιο του το πα
λάτι. Νικώντας τον Ίρο κερδίζει την ιδιότητα του οικόσιτου ζητιάνου) 
άρα δημιουργεί την πρώτη βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της μνη- 
στηροφονίας.

Ίσως επιμένοντας σ’ αυτή τη μεικτή τεχνική μπορούμε με σχετική 
ευκολία να ξεπεράσουμε επί μέρους φιλολογικά προβλήματα, όπως είναι 
για παράδειγμα η βοήθεια της Αθηνάς που φαίνεται μάλλον περιττή, αφού 
η αναμέτρηση με το ζητιάνο είναι για τον ήρωα τόσο εύκολη. Στο ίδιο 
πλαίσιο θα μπορούσαμε επίσης να δούμε και τη χωρισμένη στα δύο απάν
τηση του Οδυσσέα προς τον Ίρο, που εκφράζει η μισή απειλή, η άλλη μι- 
σή προσποιητή υποχώρηση (σ 15-19).

5. Χρήση πολλαπλή (ή τεχνική του Θρυμματισμένου 
καθρέφτη)

Ο ποιητής θρυμματίζει το χρόνο κι επιμερίζει το υλικό του διασκευάζον
τας και αντιστρέφοντας. Στενά δεμένη με αυτό το δικαίωμα του επιμερι- 
σμού και της μείξης χρόνων που έχει ο ποιητής, θα βλέπαμε την περίφημη 
τεχνική του εγκιβωτισμού, την ταύτιση του ήρωα με τον αφηγητή45 και

44. Βλ. Η. Schwabl, «Traditionnelle Gestaltung, Motivwiederholung und 
Mimesis in Homerischen Epos», ό.π.

45. Βλ. Γ. Αναστασίου, «Ο αφηγηματικός χαρακτήρας των λόγων στην Οδύσ
σεια», Σπονδές στον Όμηρο, ό.π., σ. 41. S. Richardson, The Homeric Narrator, 
Vanderbilt Universily Press, 1990, σ. 95 κ.α.
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την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, είτε αυτή θεωρείται αληθινή, είτε πε
ριέχει ψεύδη ετνμοισιν όμοϊα. Τεχνική αρχαϊκότατη αυτή η ταύτιση, 
γνωστή κι από το Ανατολικό παραμύθι,46 δίνει και αυτή την ευκαιρία στον 
ποιητή να εφαρμόσει το αγαπημένο του παιχνίδι των κανόνων και των πα
ραβιάσεων.

Η πιο θεαματική και, θα έλεγα, σπρωγμένη ως τα άκρα εφαρμογή 
του γίνεται στις πλαστές αφηγήσεις του μεταμφιεσμένου Οδυσσέα και μά
λιστα στον αίνο (ξ 457-806), την αφήγηση που λειτουργεί σαν ένα είδος 
πρισματικού καθρέφτη: αντικατοπτρίζει πρόσωπα και καταστάσεις πολ
λαπλασιάζοντας και παραλλάσαοντας.

Υπάρχει κατ’ αρχήν ένα παιχνίδι με το χώρο και κυρίως με το χρόνο. 
Ο τρέχων χρόνος και η τρέχουσα κατάσταση στην Ιθάκη —η παγερή νύ
χτα, η ώρα του ύπνου, η έλλειψη της χλαίνης— αναδιπλώνονται σ’ ένα 
ιδιότυπο καθρέφτισμα της Τροίας: είναι βράδυ φθινοπωρινό, ώρα για μύ
θο και μετά για ύπνο στην ειρηνική Ιθάκη, ώρα για λόχο (= πόλεμο με 
ενέδρα) και επίσης για ύπνο —όσο κι αν αυτό φαίνεται χτυπητά οξύμωρο— 
στην πολεμική Τροία.

Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το παραπάνω «οξύμωρο». Η ανα
λογία ανάμεσα στη βραδινή σκηνή που ξετυλίγεται στο χοιροστάσι του 
Εύμαιου και τη σκηνή της πλαστής αφήγησης στην Τροία είναι προφανής. 
Θα τη συνδέαμε με την πολυσυζητημένη και χαρακτηριστική αντιστοιχία 
ανάμεσα στο μύθο και τον πόλεμο που συμπυκνώνεται στους γνωστούς 
στίχους, μύθος δ’ ανδρεσι μελήσει (α 356, φ 350) και πόλεμος δ' ανδρεσι 
μελήσει (Ζ 490).47 Στη ραψωδία ξ ο ποιητής επιμερίζει και αξιοποιεί τη 
λανθάνουσα αυτή αντιστοιχία συνδέοντας αναλογικά κάθε μέλος της με την 
εικόνα του βραδινού ύπνου, που βέβαια ταιριάζει περισσότερο στο σκηνικό 
της καλύβας του Εύμαιου από όσο στο χώρο όπου γίνεται πόλεμος.48 
Από παλιά έχει επίσης επισημανθεί ότι είναι η μοναδική φορά που στο 
έπος δηλώνεται με ακρίβεια η εποχή του χρόνου,49 κι αυτό νομίζουμε δεν

46. Η σύγκριση του ομηρικού ήρωα-αφηγητή με τον ομόλογό του του Ανατολι
κού παραμυθιού (π.χ. με τη Σαχραζάτ) είναι πολύ γνωστή. Από την επιτυχία και την 
πειστικότητα της αφήγησής τους εξαρτάται η σωτηρία τους. Βλ. π.χ. J. Perdotto, 
Man in the Middle Voice, Name and Narration in the Odyssey, Princeton 1990, 
σ. 50.

47. A. Heubeck, Der Odyssee-Dichter und die Ilias, Erlagen 1954, σ. 52. 
W. Kullmann, «Ergebnisse der motivgeschictlichen Forschung zu Homer», ό.π.

48. Βλ. P. Yidal-Naquet, «La guerre, la Grèce et la paix», ό.π.
49. Βλ. U. Hölscher, Die Odyssee zwischen Märchen und Roman, ό.π., σ. 

188.
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είναι καθόλου τυχαίο. Η ρεαλιστικότητα της περιγραφής με τη σύμπτω- 
ση χρόνων και σκηνών (υγρή - παγερή - σκοτεινή νύχτα) λειτουργεί ως 
αληθοφανές πλαίσιο για την πλαστή αφήγηση.

Έχει παρατηρηθεί ότι η πλαστή αφήγηση είναι το πιο προωθημένο στά
διο της κλεπτοσύνης του ήρωα,50 και εδώ ίσως θα μπορούσαμε να προσθέ
σουμε ότι είναι το ακρότατο σημείο της υποκριτικής τέχνης του και μά
λιστα σε ένα είδος επίδειξης ή επαλήθευσής της, χωρίς πάντα να προωθεί
ται ουσιαστικά η δράση. Απλώς ο ήρωας ζητάει έμμεσα μια χλαίνα και ο 
ίδιος ο ποιητής, το ίδιο πολυμήχανος με τον ήρωά του, μοιάζει να διασκε
δάζει πολλαπλασιάζοντας τη μορφή του. Έτσι θα μπορούσαμε να ξεχωρί
σουμε τρεις διαφορετικές μορφές του Οδυσσέα, πάντα στενά δεμένες με 
την έννοια του δόλου, ή αλλιώς τρεις Οδυσσείς:51 α) τον μεταμφιεσμένο 
Οδυσσέα που αφηγείται την ιστορία του δόλου, β) τον Οδυσσέα-ήρωα 
του αίνου που προτείνει το δόλο, γ) τον ήρωα του αίνου που για χάρη του 
προτείνεται ο δόλος και ταυτίζεται με τον Οδυσσέα-αφηγητή.

Ταυτόχρονα διακρίνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ήθος που δηλώνεται 
με σαφήνεια από την αρχή και ερμηνεύεται με ακρίβεια —λοιπόν ένα 
σπέρμα καθαρά δραματικό. Πραγματικά στην αρχή αρχή του λόγου του 
ο Οδυσσέας καθορίζει και εξηγεί με ποιον τρόπο ακριβώς θα μιλήσει (ξ
463-466):

οίνος γάρ άνώγει 
ήλεός, δς τ’ έφέηκε πολύφρονά περ μ/tV άεΐσαι 
καί θ’ άπαλόν γελάσαι, καί τ’ όρχήσασθαι ανήκε, 
καί τι έπος προέηκεν ο περ τ’ άρρητον αμεινον.

Διασκεδάζει λοιπόν συβώτεω πειρητίζων (459), αλλά ταυτόχρονα μιλάει 
όπως ένας μισομεθυσμένος που... βλέπει τα πράγματα διπλά και τρίδι
πλα!52 (Είδαμε πώς ο αίνος καθρεφτίζει πρισματικά την πραγματικό
τητα.) Οι στίχοι ξ 463-466 είναι μια προειδοποίηση για τον Εύμαιο και 
κυρίως για τον αναγνώστη. Ό,τι ανακόλουθο ή μη αληθοφανές—όχι μη 
πειστικό— ακουστεί, είναι κάτι το αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν ο ξ 495, 
κλϋτε, φίλοι' θείος μοι ενύπνιον ήλθεν δνειρος, γνωστός από την Ιλιάδα 
(Β 56) που αθετείται από την εποχή του Αριστάρχου —συμφωνούν και

50. Δ.Ν. Μαρωνίτης, Αναζήτηση και νόστος τον Οδυσσέα, Κέδρος, 51984, σ. 164.
51. Ε. Lévy, «De quelques allusions à VIliade dans VOdyssée», Architecture 

et Poésie, hommage à G. Roux, Lyon 1989, σ. 123.
52. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σκηνή του μεθυσιού, ελαφρότερου ή βαρύτερου, 

λειτουργεί ως λυδία λίθος για κάθε ερμηνευτή (ηθοποιό). Ποιος έχει δει παράσταση 
του Οθέλλον και δεν θυμάται την ομόλογη σκηνή με τον Κάσιο ;
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νεότεροι, όπως ο V. Berard53— χρωματίζει πειστικά το ήθος αυτό. Ο 
ζητιάνος θέλει να φανεί πειστικός, όχι αναγκαστικά πιστευτός: ο Εύμαιος 
δεν είναι απαραίτητο να πιστέψει ότι όσα ακούει συνέβησαν πραγματικά, 
ούτε καν ότι ο αφηγητής είναι πραγματικά μεθυσμένος, αλλά κυρίως ότι 
ερμηνεύει με επιτυχία το ρόλο του μεθυσμένου. Ήδη ο χοιροβοσκός έχει 
αντιμετωπίσει τον φιλοξενούμενο του με καλοσυνάτη συγκατάβαση κι αυ
τή η συγκρατημένη δυσπιστία του τον τοποθετεί, από ηθική άποψη, αρ
κετά κοντά στο βασιλιά του.54 Άλλωστε και η επαινετική κρίση του ουδέ 
τί πω παρά μοίραν έπος νηκερδες εειπες (ξ 509) ή ο χαρακτηρισμός αίνος 
άμνμων (ξ 508) είναι έπαινος μάλλον της αφηγηματικής τέχνης του Οδυσ- 
σέα, της ικανότητάς του να κερδίζει ό,τι του χρειάζεται με τα λόγια του 
και με τους ρόλους που ερμηνεύει, όχι με την ειλικρίνειά του.

Η εκμετάλλευση των σκηνών της μεταμόρφωσης και της μεταμφίεσης 
στην Οδύσσεια γίνεται με βάση αυτήν την πολλαπλή αξιοποίηση των στοι
χείων της παράδοσης, δηλαδή την τεχνική του θρυμματισμένου καθρέφτη, 
όσο κι αν ο ποιητής εδώ δουλεύει περισσότερο με θεματικούς πυρήνες και 
όχι με λογοτύπους. «Οι μεταμορφώσεις της θεάς στην Ιθάκη εντάσσονται 
στο θέμα της μεγάλης δοκιμασίας του ήρωα» είχε γράψει ο Γιάννης Κα- 
κριδής.5“ Και πράγματι μπορούμε να ξεχωρίσουμε, μεταλλαγμένη, μια 
κοινή ρίζα με τις Μενελάου πλάνες.56 Ο θεός πλανεύει τον άνθρωπο, στο 
τέλος όμως του δίνει οδηγίες για να γυρίσει σώος στην πατρίδα ή στο πα
λάτι του. Κι αν ο συσχετισμός μάς φαίνεται άκαιρος, ας σκεφτούμε ότι 
για την τεχνική του θρυμματισμένου καθρέφτη πρόκειται: το θέμα μετα
τίθεται χωροχρονικά —στο τέλος του ταξιδιού—, πολλαπλασιάζεται, αντι
στρέφεται, αμβλύνεται και εξομαλύνεται, η σύγκρουση από εχθρική γίνε
ται φιλική και τα πρωτεία διευθετούνται σε ξεχωριστά πεδία θεών-αν- 
θρώπων.

Παραμένει όμως πάντα η έννοια της αναμέτρησης. Υπάρχει σχέση, 
αλλά και χαρακτηριστική αντίθεση ανάμεσα στη μεταμόρφωση και τη με
ταμφίεση: από πρώτη άποψη η μια αναφέρεται στην περιοχή του θεϊκού 
και του μαγικού, η άλλη του ανθρώπινου. Στις πλάνες του Μενελάου αυτή

53. λ . Bérard, Introduction à l’Odyssée, Παρίσι 1924.
53. Εδώ πρέπει να ξαναθυμηθούμε τη «σωστή αίσθηση καχυποψίας» που χαρα

κτηρίζει τον ομηρικό άνθρωπο. Βλ. W. Kullmann, «The Concept of Man...», ό.π.
55. I. Θ. Κακριδής, αΟδυσσέως νόστος», Φιλόλογος 33 (1983) 183.
56. Ρινίσματα μεταλλαγμένα του θέματος αυτού συναντούμε διάσπαρτα στην 

Οδύσσεια, όπως π.χ. στη φανερή δυσπιστία του Τηλεμάχου, την κρυφή της Ναυσι- 
κάς ή την προνοητική του Αλκίνοου (Π 183-185, ζ 201, η 199-206).
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η διαφορά είναι ξεκάθαρη και αποκαλυπτική. Ο θαλασσινός γέροντας με
ταμορφώνεται συνεχώς επιδεικνύοντας τις υπερφυσικές θεϊκές δυνάμεις 
του, ενώ οι «μεταμφιεσμένοι» με δέρματα φώκιας ταξιδευτές επιστρα
τεύουν ανθρώπινες αρετές, όπως η γενναιότητα, η υπομονή, η καρτερία, 
η ετοιμότητα.57 Η μητις εδώ αντικαθίσταται από την εξανθρωπισμένη 
βοήθεια της νεράιδας που μαζί με τις οδηγίες και το τέχνασμα της με
ταμφίεσης προσφέρει το σχεδόν πρακτικής χρησιμότητας, άρα ελάχιστα 
μαγικό, βότανο !

Από ποιητική άποψη η αντίθεση τοποθετείται ανάμεσα στο παραμυθι- 
κό στοιχείο —που εκφράζει η μεταμόρφωση— και το μυθιστορηματικό 
— που εκφράζει η μεταμφίεση. Ξέρουμε ότι η σύνθεση της Οδύσσειας μοιά
ζει με αέναη παλινδρομική ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο στοιχεία, όπως έχει 
δείξει τα τε?ιευταία χρόνια και το βιβλίο του U. Hölscher.58 Όμως ειδι
κά στην Οδύσσεια η μεταμόρφωση και η μεταμφίεση προσλαμβάνουν επί 
πλέον το δραματικό (δηλαδή το θεατρικό) στοιχείο: τα πρόσωπα, όταν 
αλλάζουν μορφή, οφείλουν να είναι πειστικά, να ερμηνεύσουν με ακρίβεια 
το ρόλο τους, να αλλάξουν φαινομενικά και ήθος μεταμφιέζοντας προσε
κτικά τον (ευθύ) λόγο τους, όσο κι αν γι’ αυτή τη δεύτερη μεταμφίεση 
αξιοποιούνται οι λογότυποι της επικής παράδοσης ! Οι σχετικές σκηνές 
είναι λοιπόν εμπλουτισμένες, αναπτυγμένες και πολλαπλασιασμένες, και 
κυρίως μετουσιώνονται σε πολύτιμα νήματα που οδηγούν στη δραματική 
ποίηση: το δημιουργικότατο παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων 
έχει άπειρες και απροσδόκητες προεκτάσεις και αποδεικνύεται εξαιρετικά 
γόνιμο.

Μ ετά από αυτή τη σύντομη περιδιάβαση στις διαφορετικές εφαρμογές 
του παιχνιδιού των κανόνων και των παραβιάσεων θα βλέπαμε, για άλλη 
μια φορά, πόσο η στάση του ποιητή απέναντι στην παράδοση μοιάζει με 
αυτήν του αρχαϊκού ανθρώπου απέναντι στους θεούς. Στην Ιλιάδατούς θεω
ρεί πολύ δυνατούς, και πιστεύει ότι δρουν αυθαίρετα, όμως τους αναποδο
γυρίζει χρωματίζοντάς τους με κωμικό τόνο. Στην Οδύσσεια περιορίζει 
το θεό σε ρό> νους αρωγού ή τιμωρού, όμως τον χρησιμοποιεί σαν τον πιο 
πιστό θεράποντα της ποιητικής τέχνης και βούλησης που ανακεφαλαιώνει 
ή προεξαγγέλλει.

Ξαναθυμίζουμε ότι, με ανάλογο τρόπο, στην Ιλιάδα η βαρύτερη δε-

57. Βλ. Ρ. Μ. C. Forbes Irving, Metamorphosis in Greek Myths, Clarendon 
Press, Οξφόρδη 1990, σ. 175.

58. U. Hölscher, ό.π.
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σμευτικότητα της παράδοσης παραβιάζεται σπασμωδικά κι εντυπωσιακά. 
Τα στοιχεία της αντιστρέφονται θεαματικά, ώστε η τελική λειτουργία 
τους να είναι εντελώς αντίθετη από την αρχική. Με πολύ περισσότερο εκλε
πτυσμένο τρόπο στην Οδύσσεια το παιχνίδι των κανόνων και των παρα
βιάσεων κατορθώνει να εμφυσήσει ζωή και γενεσιουργό δύναμη στα απο
κρυσταλλωμένα στοιχεία της παράδοσης, να τα μεταμορφώσει κυριολε
κτικά σε φορείς νεοτερικότητας. Η ποιητική μητις κατορθώνει να ξεπερ
νάει τις δεσμεύσεις, όπως η μητις του Οδυσσέα βρίσκει διεξόδους στις δύ
σκολες καταστάσεις. Εκδηλώνεται λοιπόν ως ευρηματικότατα, πρωτοτυ
πία και δημιουργικότητα κι ο ποιητής δείχνεται το ίδιο πολύτροπος με τον 
πολυταξιδεμένο ήρωά του.

LE JEU DES RÈGLES ET DES INFRACTIONS 
DANS L'ILIADE ET L'OD YSSÉE 

(Résumé)

NOTRE ÉTUDE n’est qu’une perspective restreinte de la recherche, 
aussi féconde qu’inépuisable, sur la rivalité entre la tradition et 
l’innovation dans l’épopée. Nous y essayons de proposer un schéma 
d’approche appelé «le jeu des règles et des infractions». Après une 
période, longue et pénible, de familiarisation et d’initiation à l’art 
épique, le poète réussit à maîtriser tellement bien les règles de la 
tradition qu’il ose les dépasser légèrement, au moment même qu’il 
paraît les suivre fidèlement. Il met en valeur et en même temps en 
question ce matériel difficile à dompter, dont le but initial n’a été 
que de servir l’oralité.

Aussi fréquent dans Y Iliade que dans YOdyssée, le jeu des règles 
et des infractions se réalise d’une manière différente. Par une sorte 
de révolte convulsive la jeune muse de l’Iliade, d’habitude respec
tueuse de la tradition, devient parfois brutalement indisciplinée et 
boulversante. Tout en employant le matériel traditionnel, elle s’en 
montre ironique, elle arrive même à totalement renverser le sens ou 
à adopter un usage tout à fait inopiné.

Par contre, en pleine matûrité, la muse de YOdyssée, beaucoup 
plus efficacement, bien que discrètement, destructive, exploite sa
vamment le matériel déjà dompté d’une manière délicate et raffinée. 
Ayant conscience de ses possibilités artistiques, elle préfère se mettre

154



en harmonie avec la tradition au lieu de s’en opposer. Elle devient 
parodique —au sens bakhtinien du terme— donc infiniment créa
tive, elle transforme génialement les éléments de l’héritage pour 
mieux s’en servir, pour les adapter à sa propre volonté.

On essaierait de codifier le jeu des règles et des infractions en 
cinq cas qui, bien que conventionellement discernés, correspondent 
à cinq usages différents.

1. Usage d’opposition.
2. Usage d’antiparathèse.
3. Usage d’incorporation au discours direct.
4. Usage mixte, dont le fruit est la scène hybride.
5. Usage multiple, ou «kaléidoscopique».

1. Usage cTopposition

Le sens des logotypes est renversé. Dans YIliade, les adjectifs élo- 
gieux et les titres nobiliaires, attribués aux dieux ridiculisés dans 
le champ de bataille, ne font qu’accentuer une nuance comique, 
quand ils s’avèrent ironiquement contestables.

Par contre, dans le même décor diadique, les logotypes héroïques 
qui se réfèrent aux guerriers vaincus par l’intervention des dieux 
teintent d’une ironie tragique le texte; tout en certifiant les qualités 
des hommes ils ne font qu’exalter la supériorité divine.

2. Usage d’an tip ara thèse

Dans Ylliade, par une sorte de «collage», le poète met en relation 
des expressions stéréotypées opposées ou contradictoires pour ex
primer un ήθος υποκριτικόν (d’Héra) ou bien ιιλλοπρόαάλλον (d’Arès).

Dans YOdyssée les adjectifs stéréotypés et les expressions formu
laires s’opposent pour illustrer le contraste entre les scènes et sur
tout entre les personnages. Les logotypes du chant ε condensent une 
sorte d’illustration visuelle et auditive de la nature féroce, tandis que 
ceux du chant ζ constituent une image rassurante du monde civilisé.

La rencontre du héros voyageur et de la princesse phéacienne 
équivaut à une gradation progressive de l’opposition à la réciprocité, 
exprimée par une série de logotypes qui se correspondent.

3. Usage d’incorporation au discours direct

Dans la bouche des héros homériques les expressions stéréotypées

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ
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servent parfois à dévoiler la personnalité de celui qui les prononce.
Les logotypes héroïques renversés, adressés comme insultes à 

Agamemnon révèlent la nature fervente et vulnerable d’Achille. 
Pour réaliser la A ιός απάτη H èra prononce malicieusement une série 
de logotypes ambivalents, apparemment innocemment prononcés, 
par les quels elle arrive à forcer, menacer, persuader ou même «irri
ter)) les divinités qu’elle rencontre.

Pour interpréter le rôle du mendiant, Ulysse deguise attentive
ment son discours sous le matériel de la tradition, pour qu’il sonne 
persuasif, c.à.d. gênant et persistant, digne d’un misérable af
famé.

4. Usage mixte
Ά la suite d’une tradition universelle les expressions qui se réfè
rent à la mort, ainsi que celles qui se réfèrent au mariage coexistent; 
il y en a donc une présence simultanée des scènes et des sentiments 
opposés.

Dans l’Iliade (chants Y et Φ) la classification des expressions 
stéréotypées en trois groupes, selon la signification, décode le «mi
xage» poétique des trois versions contradictoires de la Theomachie, 
créées dans des conditions différentes: la prémière version raconte 
le combat majestueux des dieux, la deuxième n’est qu’une parodie, 
la troisième indique une tendance d’annuler la gueure divine. Puis
que les éléments contradictoires ne sont pas parfaitement unifiés, 
on parlerait de nouveau d’une technique de «collage».

Dans YOdyssée le jeu d’harmoniser les éléments opposés devient 
plus compliqué jusqu’au point de donner naissance aux scènes-hy
brides: le pugilat d’Ulysse et d’Iros est un équilibre entre la version 
parodique du duel héroïque et la scène la plus importante de l’«aris- 
tie du mendiant» (Bettleraristie).

5. Usage multiple ou technique du miroir fragmenté

Dans le cadre du jeu des règles et des infractions le poète a le droit 
de changer la succession de faits, de transformer, de renverser, d’a
grandir ou de diminuer. Une sorte d’illustration explicative de ces 
possibilités créatives est le αίνος inventé par le héros principal dans 
la chaumière d’Eumée. Ulysse-narrateur prononce ψεύδη ετνμοιαι 
όμοια, plus précisément il fait la description d’une réalité réfléchie

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΖΕΡΒΟΥ
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dans une sorte de miroir brisé en fragments où tout est transformé et 
multiplié. On discerne un jeu discret avec le temps, le lieu, le décor, 
basé sur l’opposition et l’analogie : il devient beaucoup plus audacieux 
en ce qui concerne le personnage d’Ulysse. Narrateur-mendiant ou 
personnage double de son propre récit, Ulysse, comme s’il avait 
les qualités de Protée, prend des formes différentes et interprète 
plusieurs rôles à la fois.

Le jeu des règles et des infractions s’avère extrêmement fructu
eux. On en risquerait même d’y discerner un petit germe dramati
que. Le poète s’en montre aussi πολνμητις et πολύτροπος que son 
héros-voyageur.
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Γέρας θανόντων
Η τίμηση των νεκρών στα ομηρικά έπη και 

στην πρώιμη Αθήνα*

Η ΕΚΦΡΑΣΗ γέρας θανόντων απαντά συχνά στον Όμηρο.1 Γέρας σημαί
νει γενικά «τιμητικό δώρο» ή «προνόμιο». Ο Νέστωρ π.χ. λέει (Δ 322 
κ.ε.) ότι και αν τον βαραίνουν τα χρόνια όμως συνοδεύει τους νέους ιππείς 
και συμμετέχει με λόγια και με συμβουλές, γιατί αυτό είναι το γέρας γε
ρόντων (= το προνόμιο των ηλικιωμένων). Και όταν ο Αγαμέμνων αρ- 
νείται να επιστρέφει την κόρη του Χρύση και κατόπιν ζητά ως αντικατά- 
στατο τη Βρισηίδα, που ανήκει στον Αχιλλέα, μιλά για το γέρας που δι
καιούται (Α 118-9):

αύτάρ εμοί γέρας αυτίχ έτοιμάσατ , δφρα μη οίος 
Άργείων αγέραστος εω, έπε'ι ονόε εοικε'

και την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο εξοργισμένος Αχιλλέας απαντώντας του 
(Α 123)' το γέρας ήταν αναμφισβήτητο δικαίωμα και των δύο ηρώων. Αυ
τός ο τρόπος σκέψης είναι χαρακτηριστικός για την ομηρική κοινωνία όπου 
η τιμή είναι κεντρική αξία- όλα μετριούνται με αυτή ως κριτήριο. Έτσι σε 
συνάρτηση με τίμηση όχι μόνο δίνονται βραβεία αλλά και ανταλλάσσονται 
δώρα- τιμητική θεωρείται η αμοιβή του κόπου, τιμή φέρνει η ιδιοκτησία 
κ.ά.).2

Αντίστοιχα το γέρας θανόντων είναι το δικαίωμα των νεκρών για τί
μηση, δηλ. όλες οι υποχρεώσεις που έχουν οι επιζώντες απέναντι στους

* Οι συντομογραφίες ακολουθούν τους κανόνες του Γερμανικού Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου, βλ. Archäologischer Anzeiger 1992, 743 κ.ε. Επίσης:

Ανδρόνικος Μ. Andronikos, Totenkult (Arilo IIIVV, 1968)
Coldstream, GG J. N. Coldstream, Geometric Greece (1977).
1. Βλ. τελευταία R. Garland, «Geras Thanonton. An Investigation into the 

Claims of the Homeric Dead», BICS 29, 1982, 69-80).
2. Από την πλούσια βιβλιογραφία για την έννοια της τιμής ας αναφερθούν: Β. 

Snell, Dichtung u. Gesellschaft (1965) 18 κ.ε., 31 κ.ε. A. W. II. Adkins, JH S 91, 
1971, 9 κ.ε.' 92, 1972, 3 κ.ε.· Chr. Ulf, Die Homer. Gesellschaft (1990), 4 κ.ε. 
με βιβλ.
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νεκρούς. Τον τελετουργικό θρήνο μετά το θάνατο του Πατρόκλου χαρακτη
ρίζει ο Αχιλλέας ως γέρας θανόντων (Ψ 9). Ο Λαέρτης, πιστεύοντας ότι ο 
Οδυσσέας είναι νεκρός, δεν πενθεί επειδή έχασε τον αγαπημένο γιό, αλλά 
επειδή αυτός χάθηκε μακριά από την πατρίδα, έτσι ώστε οι γονείς δεν μπό
ρεσαν να τον τυλίξουν στο σάβανο και η γυναίκα του να του κλείσει τα μά
τια θρηνώντας, όπως είναι το γέρας θανόντων (ω 290 κ.ε.). Και ο Πεισί- 
στρατος, γιός του Νέστορα, λέει πως το μόνο γέρας που μπορούμε να κά
νουμε στους κακόμοιρους τους θνητούς, όταν πεθάνουν, είναι να θρηνήσουμε 
και να κόψουμε τα μαλλιά (δ 197 κ.ε.). Με άλλα λόγια: όλες οι τελετουρ
γικές πράξεις από τη στιγμή του θανάτου και πέρα αποτελούσαν την τίμη
ση του νεκρού, το γέρας θανόντων σ’ αυτό ανήκαν και οι νεκρικοί αγώνες.

Όταν ο Δίας αναλογίζεται (Π 433 κ.ε.) μήπως μπορεί να σώσει το 
γιό του Σαρπηδόνα από το θάνατο που του ήταν γραμμένος, η Ήρα τον 
αποτρέπει, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στο πεπρωμένο, αλλά του 
προτείνει να στείλει, όταν ο Σαρπηδών πέσει στη μάχη, τα αδέλφια Ύπνο 
και Θάνατο να φέρουν το λείψανό του στην πατρίδα του Λυκία, όπου οι συγ
γενείς θα τον θάψουν.

τΰμβω τε στήλΐ) τε' το γάρ γέρας εστϊ θανόντων. (Π 437)

Και το ταφικό μνημείο λοιπόν, το ίδιο όπως όλες οι τελετουργίες της τα
φής, συνιστά το ομηρικό γέρας θανόντων.

Στη συνέχεια θα μας απασχολήσει το αν τα ταφικά μνημεία της εποχής 
του Ομήρου στην Αττική καθώς και οι τελετουργίες ταφής που διαπιστώ
νονται αρχαιολογικά αντιστοιχούν στα ομηρικά.

Αυτή η ερώτηση προϋποθέτει:
1. ότι τα δύο έπη δημιουργήθηκαν στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ, 
όπως συνήθως χρονολογούνται.3 Αλλά ακόμα και μια ελαφρώς χαμηλότερη 
χρονολόγησή τους4 δεν θά επηρέαζε τις σκέψεις που θα ακολουθήσουν, 
γιατί η μορφολογική τομή στα ταφικά μνημεία επέρχεται στα μέσα του 
7ου αιώνα σημαδεύοντας την αρχή μιας νέας εποχής, της αρχαϊκής·

2. ότι τα ομηρικά έπη ανήκουν βέβαια στην προφορική ποίηση —έτσι 
ώστε οι ραψωδοί μπορούσαν, μέσα στα όρια του παραδοσιακού τρόπου, να 
αυτοσχεδιάζουν— όμως «κυριαρχεί η ενότητα» (Η. Frankel). Έτσι είναι

3. Βλ. τελευταία J. Latacz, Homer (21989) 76 κ.ε., 82. K.A.Raaflaub, «Homer 
u. die Geschichte des 8. Jhs.», στο J. Latacz (εκδ.), Zweihundert Jahre Homer 
Forschung (Coli. Rauricum 2, 1991) 205 με βφλ.

4. Όπως υποστηρίζεται από τον W. Burkert (WSt NF 10, 1976, 5 κ.ε.) και W. 
Kullmann (Homer. Motive, 1992, 264 κ.ε.).
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θεμιτό να γίνεται λόγος για τις αξίες και τις πεποιθήσεις και γενικά για 
τη νοοτροπία του ομηρικού κόσμου-0

3. ότι οι ομηρικές αξίες και νοοτροπία είναι οι του 8ου αιώνα, όσο κι αν 
σε μερικά μοτίβα ή σε αντικείμενα στα έπη διακρίνεται μια απόσταση από 
τη σύγχρονή τους πραγματικότητα —μια απόσταση που ίσως συνειδητά 
επιδίωκε ο ποιητής.8 Γύρω στην «ιστορικότητα της ομηρικής κοινωνίας» 
διίστανται οι γνώμες των ερευνητών,7 στις παρατηρήσεις που ακολουθούν 
όμως δεν πρόκειται για συγκεκριμένες δομές της κοινωνίας και της πολι
τείας, αλλά, επαναλαμβάνω, για τη νοοτροπία που συνέδεε το ραψωδό με 
το ακροατήριό του, έκανε το τραγούδι του κατανοητό και συνέβαλλε στην 
επιτυχία του. —Η έντονη συζήτηση των ερευνητών γύρω από το αν η Ιλιάδα 
και η Οδύσσεια είναι έργα του ίδιου ποιητή δεν έχει σχέση με το θέμα μας- 
έτσι στη συνέχεια θα γίνεται λόγος για τον «Όμηρο» με την έννοια «ο ένας 
ή οι δύο ποιητές της Ιλιάδας και της Οδύσσειας».

Ιί γραφή ήταν διαδεδομένη στην Ελλάδα ήδη από τα μέσα του 8ου 
αιώνα, και τα ομηρικά έπη είχαν πιθανότατα καταγραφεί νωρίς, ίσως 
κιόλας γύρω στα 700 π.Χ.-8 αυτό δεν αντιτίθεται στον προφορικό τους 
χαρακτήρα. Ακόμα και τον 5ο αιώνα οι Έλληνες μάθαιναν τον Όμηρο 
ακούγοντας και όχι διαβάζοντάς τον.

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν ανα- 
φέρονται σε τάφους ολόκληρης της Ελλάδας αλλά κυρίως στους αττικούς" 
τα συμπεράσματα δεν ισχύουν με την ίδια ενάργεια π.χ. για τη Θεσσαλία.

Η αττική αγγειογραφία του 8ου αιώνα διακρίνεται από όλες τις σύγ
χρονός της των άλλων εργαστηρίων για τον πλούτο και την ποικιλία των 
παραστάσεων με μορφές που παρουσιάζει. Οι αττικοί τάφοι εξάλλου δεί
χνουν στα ίδια χρόνια μια μορφολογικά σαφή εικόνα, που αλλάζει στην αρ
χαϊκή εποχή, και ξανά στην κλασική. Τα κλασικά επιτύμβια μνημεία της 
Αττικής θεωρούνται τα χαρακτηριστικά ελληνικά —και πράγματι ήταν

5. Η. Frankel, Dichtung u. Philosophie d. frühen Griechentums (21962) 15.
(j. Frankel, ό.π. 38. I. Morris, Use and Abuse of Homer (Class Antiquity 5, 

1986, 89 κ.ε.: «epic distance»)- Raaflaub, ό.π. 213.
7. Βλ. τελευταία Raaflaub, ό.π. 207 κ.ε.
8. ilpß. π.χ. A. Johnston στο R. Ilägg (εκδ.), The Greek Renaissance of the 

Eighth Cent. B.C. (1983) 63 κ.ε., 67. A. Heubeck, Zum Erwachen des Schrift
lichkeit im arch. Griechenland (Kleine Schriften z. griech. Sprache u. Literatur, 
1984) 57 κ.ε. Latacz, ό.π. (σημ. 3) 23 κ.ε. Πρβ. και W. Kullmann, «Die griech. 
Epik zwischen Mündlichkeit u. Schriftlichkeit» (ό.π. 137-139). M. West, στο W. 
Kullmann - M. Reichel (εκδ.), Der Übergang von d. Mündlichkeit z. Literatur d. 
Griechen (1992) 33-50 με βιβλ.
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καθοριστικά για τους τάφους ολόκληρης της Ελλάδας. Ένας τέτοιος ρόλος 
ως «.'Ελλάδος παίδευσις» (Θουκυδ. 2, 41), δεν μπορεί βέβαια να αποδοθεί 
στη γεωμετρική Αττική, όμως αυτή είναι ήδη σ’ αυτά τα πρώιμα χρόνια 
μια πολύ κεντρική περιοχή. Και η μορφολογική μεταβολή των ταφικών 
μνημείων από τη γεωμετρική στην αρχαϊκή και από την αρχαϊκή στην 
κλασική εποχή μαρτυρεί και τη μεταβολή τής νοοτροπίας των ανθρώπων 
που έστησαν αυτά τα μνημεία —με μια ενάργεια που σε καμιά άλλη περιο
χή της Ελλάδας δεν διαπιστώνεται.

Τα ομηρικά έπη εξάλλου, σε όποιαν ελληνική περιοχή και αν δημιουρ- 
γήθηκαν, είναι οπωσδήποτε η κατεξοχήν ποίηση της γεωμετρικής εποχής. 
Έτσι ot συγκρίσεις που θ’ ακολουθήσουν είναι, νομίζω, θεμιτές.

Η αναπαράσταση της εικ. 1 δείχνει συνήθεις μορφές αττικών τάφων του 
10ου-8ου αιώνα. Πρόκειται για ταφές καύσεως.

Εικ. 1: Τάφοι καύσεως 10ου-8ου αι. (K. Kübler, στο Η. Berve 
[εκδ.], Das neue Bild der Antike [1942] I, 35 κ.ε. εικ. 6).

Γύρω στα 1000 π.Χ. γίνεται κανόνας η καύση των νεκρών, που προη
γουμένως μόνο σποραδικά υπήρχε- στη μυκηναϊκή εποχή συνήθως έθαβαν 
τους νεκρούς χωρίς να τους καίνε. (Βέβαια από το δεύτερο τέταρτο του 8ου 
αιούνα υπάρχουν και τα δύο είδη ταφής συγχρόνως, και μόνο στον 7ο αιώνα 
υπερτερεί πάλι η καύση των νεκρών.9) Στον Όμηρο γίνεται λόγος μόνο για 
καύση των νεκρών.10 11

Μετά την καύση του λειψάνου γινόταν περισυλλογή της στάχτης σε 
πήλινο αγγείο —σπάνια σε χάλκινο.11 Στις λαμπρές ταφές των ομηρικών

9. Coldstream, GG 119-120.
10. Ανδρόνικος 21 κ.ε.
11. Αττικά παραδείγματα: AM 18, 1893, 92 εικ. 4· K. Kübler, Kerameikos V 

(1954) τάφοι 6.58.71.72.78. Πρβ. Ανδρόνικο 73-74. Coldstream, GG. 120, 126-127.
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ηρώων μπορεί βέβαια η τεφροδόχος να είναι χρυσή, όπως ο αμφορέας όπου 
ενώθηκαν οι στάχτες του Αχιλλέα και του Πατρόκλου (ω 74-75' πρβ. Ψ 
253· Ω 795).

Τα κτερίσματα ήταν συνήθως πήλινα αγγεία και επίσης σε γυναικείους 
τάφους κοσμήματα, σε ανδρικούς όπλα, σε παιδικούς παιχνίδια... Όλα 
αυτά τα τοποθετούσαν στο ταφικό όρυγμα και μετά έριχναν χώμα υψώνον
τας έναν τύμβον: η ομηρική λέξη υπάρχει ακόμα στα Νέα Ελληνικά. Η 
τυπική έκφραση τύμβω τε στήλη τε (Π 457, 675' Λ 371' Ρ 434' πρβ. 
μ 14) δείχνει ότι κατά κανόνα πάνω στον τύμβο στηνόταν μια στήλη. Αυτή 
είναι τόσο συνηθισμένο στοιχείο ώστε παρεισδύει ακόμα και στις παρο- 
μοιούσεις' π.χ. μετά το θάνατο του Πατρόκλου κλαίνε τα άλογα του Αχιλ- 
λέα και δεν θέλουν να το κουνήσουν από εκεί όπου στέκονται

άλΚ ως τε στήλη μένει εμπεδον, ή τ’ επί τύμβω
άνέρος εστήκη τεθνηότος ήε γνναικός (Ρ 434-435)

Όπως φαίνεται στο σχέδιο της εικ. 1, το ταφικό όρυγμα δεν γεμιζόταν 
πάντα ως επάνω με χώμα, καμιά φορά έμενε μια ρηχή λακκούβα, όπου 
ήταν στημένο, πάνω από την τεφροδόχο, ένα αγγείο και μια πλάκα λίθινη 
ακανόνιστου σχήματος. Αυτή είναι η στή?ιη για την οποία γίνεται λόγος 
στα έπη, η γεωμετρική επιτύμβια στήλη.

Το αγγείο πάνω στον τύμβο ή στη ρηχή λακκούβα χρησίμευε για τη 
νεκρική σπονδή και γι’ αυτόν το λόγο ο πάτος του ήταν σπασμένος.12 
Το αγγείο ήταν επομένως τελετουργικό σκεύος, ενώ η στήλη χρησίμευε για 
να δηλώνει τη θέση της ταφής.

Αυτή τη λειτουργία της δείχνει και η ομηρική λέξη σήμα για τον τάφο: 
ένα σημάδι. «Η ετυμολογική διαφάνεια της λέξης σήμα στα έπη»13 συμ
βάλλει στο να αποκλειστούν κάποιες ερμηνείες της στήλης ως «μαγικής, 
ανεικονικής αντιπροσώπευσης του νεκρού» και επιβεβαιώνει την κατά λέ- 
ξιν ερμηνεία. Και η σπονδή πέφτει άλλωστε κατευθείαν στην τεφροδόχο 
κάλπη, απευθύνεται δηλαδή στη στάχτη του νεκρού —και όχι στη στήλη. 
Η λειτουργία των διαφόρων στοιχείων που συνιστούν τον γεωμετρικό τάφο 
είναι σαφής.

Η γεωμετρική στήλη μπορεί να είναι και ξύλινη,14 όπως το ξνλον αύον 
που ο Νέστωρ δείχνει στο γιο του Αντίλοχο (Ψ 327 κ.ε.) ή το κουπί πάνω 
στον τύμβο του Ελπήνορα (λ 77)' τέτοιες στήλες δεν σώθηκαν βέβαια και

12. Kübler, ό.π. 33 κ.ε.
13. Ανδρόνικος 33.
14. K. Kübler, Keram. VU (1959), 102 σημ. 48.
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συμπεραίνουμε την ύπαρξή τους από την κανονικότητα της διάταξης των 
τάφων που προϋποθέτει κάποια ορατά σημάδια.

Ως σήμα ισχύει η στήλη και μόνη και μαζί με τον τύμβο, όπως δείχνει 
η ομηρική έκφραση σήμα χεύειν. Τύμβος, στήλη και αγγείο σπονδής 
συνιστούν το γεωμετρικό ταφικό «μνημείο». Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες μορφές τάφων για τους ισχυρούς, όπως π.χ. οι μυκη
ναϊκοί θολωτοί.15 Υπάρχουν βέβαια γεωμετρικοί τάφοι με ιδιαίτερα πλού
σια κτερίσματα, αλλά το ορατό σήμα δεν ξεφεύγει από τον κανόνα. 'Ετσι 
π.χ. ένας τάφος των μέσων του 9ου αιώνα στην περιοχή της Αγοράς απο
καλύπτει στον ανασκαφέα ότι η νεκρή ήταν μια πολύ πλούσια Αθηναία: 
ως κτερίσματα βρέθηκαν πολλά αγγεία, ένα ομοίωμα σιτοβολώνα και 
πλήθος κοσμημάτων.16 Τίποτα όμως δεν θα ξεχώριζε εξωτερικά τον τάφο 
από τους άλλους που βρίσκονταν εκεί.

Υπήρχαν βέβαια τύμβοι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Όμως το μέγεθος 
του τύμβου δεν αποτελεί ιδιαίτερη μορφή ταφικού μνημείου, μορφή που θα 
μαρτυρούσε αποκλειστικά δικαιώματα μιας αριστοκρατίας, όπως σε άλλες 
ιστορικές εποχές. Και στα ομηρικά έπη δεν αναφέρονται ιδιαίτερες μορφές 
του σήματος που να προορίζονταν για τους αρχηγούς, τους ισχυρούς... Ο 
τύμβος μπορεί να είναι μεγαλύτερος γι’ αυτούς (πρβ. Ω 247), όμως η ξε
χωριστή κοινωνική θέση ή φήμη του νεκρού φαίνεται κυρίως στις ιδιαί
τερα λαμπρές τελετουργίες ταφής, όπως περιγράφονται για τον Πάτροκλο, 
τον Έκτορα, τον Αχιλλέα... Αυτές κυρίως εξασφαλίζουν το κλέος αφθιτον 
του ήρωα, αυτές και τα τραγούδια για τα κατορθώματά του, δηλαδή τα 
έπη.

Μια άλλη παρατήρηση.
Οι γεωμετρικοί τάφοι (στην Αττική αλλά και αλλού) είναι ατομικοί,17 

Ο ατομικός τάφος καύσεως με τύμβο και στήλη είναι χαρακτηριστικός τό
σο για τη γεωμετρική εποχή όσο και για τον Όμηρο —είναι εξαίρεση που 
ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος καθώς και, λίγο απόμερα, ο Αντίλοχος έχουν 
κοινό τύμβο (ω 78 κ.ε.). Ποτέ δεν γίνεται λόγος για πολλές διαδοχικές τα
φές όπως αυτές π.χ. που συνηθίζονταν στους θολωτούς τάφους της μυ
κηναϊκής εποχής.

15. Πρβ. τελευταία J.C. Wright, «Death and Power at Mycenae», στο R. 
Laffineur (εκδ.), Thanatos (Coll. Liège 1986 [1987] 171 κ.ε.). 0. Pelo», «Les 
tombes à tholos d’Argolide», στο R. Hâgg - G. C. Nordquist (εκδ.), Celebrations 
of Death and Divinity in the Bronze Age Argolis (1990) 107 κ.ε.

16. E. L. Smithson, Hesperia 37, 1968, 77 κ.ε. Coldstream, GG 55-56.
17. Ανδρόνικος 16. A. Snodgrass, The Dark Age of Greece (1971) 147. V. R. 

d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (1972) 268.
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Οι γεωμετρικοί τάφοι λοιπόν έχουν την ίδια μορφή με τους ομηρικούς 
και είναι βήμα με την πρωταρχική, ομηρική έννοια του όρου: ένα σημάδι. 
Δεν έχουν ούτε αρχιτεκτονική διαμόρφωση ούτε πλαστική. Ενώ οι πε
ρισσότερες μυκηναϊκές στήλες είχαν παραστάσεις, οι γεωμετρικές είναι 
ακόσμητες —όπως το κουπί στον τύμβο του Ελπήνορα (σ. 163) ή το σήμα 
στο ψ 331.

Επιπλέον: ούτε στους γεωμετρικούς τάφους υπάρχει επιτύμβια επι
γραφή ούτε στα έπη γίνεται λόγος για κάτι τέτοιο μολονότι η γραφή ήταν 
γνωστή τουλάχιστον από τα μέσα του 8ου αιώνα (σ. 161)' σε τάφο έχει βρε
θεί άλλωστε η παλαιότερη γνωστή επιγραφή κάποιας εκτάσεως (όχι λίγων 
γραμμάτων): στη γνωστή οινοχόη των χρόνων γύρω στα 740 π.Χ.18 Ενώ 
δηλαδή υπάρχουν επιγραφές πάνω σε κτερίσματα, στο ίδιο το σήμα δεν 
εμφανίζονται —αν και ρητά μαρτυρείται ότι η κυριότερη φροντίδα ήταν να 
μην ξεχαστεί ο νεκρός: ο Ελπήνωρ παρακαλεί να του στήσουν τύμβο 
εσσομένοισι πυΟέσϋαι (λ 76), ο τύμβος του Αγαμέμνονα προορίζεται ιν ά- 
σβεστον κλέος εϊη (δ 584)— αλλά κανείς δεν ζητά να τοποθετηθεί μια επι
γραφή με το όνομα του νεκρού ! Με άλλα λόγια: η διάδοση της γραφής δεν 
συμπίπτει χρονικά με τη χρήση της για όλα τα πεδία επικοινωνίας των 
ανθρώπων, και είναι χρήσιμο για την κατανόηση της πρώιμης ελληνικής 
κοινωνίας να παρακολουθήσουμε πότε και σε συνάρτηση με ποια αλλαγή 
νοοτροπίας η γραφή κατακτά τις διάφορες διαστάσεις της ζωής. Η επιτύμ
βια επιγραφή γεννιέται με τη δημιουργία του αρχαϊκού επιτύμβιου μνη
μείου στα μέσα του 7ου αιώνα.

II γεωμετρική επιτύμβια στήλη, όντας ακόσμητη και ανεπίγραφη, δεν 
ξεχουρίζει από ένα σημάδι άλλου είδους· έτσι δεν μας παραξενεύουν τα λό
για του Νέστορα:

ή τεν σήμα βροτοΐο πάλαι κατατεθνηώτος, 
ή τό γε νύσσα τέτυκτο επί προτέρων άνθρώπιον. (Ψ 331-2)

Οι μόνες παραστάσεις στο γεωμετρικό επιτύμβιο σήμα βρίσκονται 
πάνω στο αγγείο της νεκρικής σπονδής. Και εδώ παρατηρούμε το εξής: 
Τον 10ο και 9ο αιώνα τα αγγεία εν γένει φέρουν γεωμετρικά μοτίβα. 
Τα φυτικά και σπειροειδή κοσμήματα καθώς και οι παραστάσεις με μορ

18. Α. Heubeck, «Schrift» (ArHo X, 1979) 116 κ.ε., εικ. 42. Β. Powell, «The 
Dipylon Oinochoe and (he Spread of Literacy in Eighth - C. Athens», Kadmos 
27, 1988, 50-88 με βιβλ. Του ίδιου, Classical Antiquity 8, 1989, 336 κ.ε. Η οινοχόη 
είναι λίγο πρωιμότερη από τον σκύφο που βρέθηκε στις Πιθηκούσες (Heubeck ό.π. 
109 κ.ε.).
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φές των μυκηναϊκών χρόνων έχουν εξαφανιστεί’ κυριαρχούν αποκλειστικά 
οι τραβηγμένοι με διαβήτη κύκλοι, η ευθεία γραμμή και η ορθή γωνία.19 
Ακόμα κι ένα τόσο χαρακτηριστικό θέμα όπως ο θρήνος, θέμα συχνό σε 
υστερομυκηναϊκά έργα, δεν υπάρχει στα αγγεία του 10ου και του 9ου αιώνα 
—ενώ το έθιμο του θρήνου καθαυτό εξακολουθούσε βέβαια να υφίσταται.20

Τα γεωμετρικά, μη παραστατικά μοτίβα βρίσκονται σε όλα τα έργα 
αυτής της εποχής και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του αγγείου που 
διακοσμούν στα αγγεία σπονδής δηλαδή δεν μαρτυρούν τίποτε για τον νε
κρό. Μόνο το σχήμα του αγγείου είναι μια μαρτυρία: Οτους τάφους ανδρών 
το αγγείο σπονδής είναι ένας κρατήρας (εικ. 2),21 στους τάφους γυναικών 
ένας αμφορέας με λαβές στην κοιλιά.22

Στα τέλη του 9ου αιώνα χαλαρώνεται η, ας την πούμε, αντιπαραστα- 
τική τάση στις τέχνες και εμφανίζονται σκηνές με μορφές’ τέτοιες σκη
νές είναι χαρακτηριστικές για τον 8ο αιώνα. Και στα αγγεία σπονδής οι 
παραστάσεις έχουν ως κύριο θέμα την τίμηση τον νεκρού. Εδώ ας παρεμ
βληθεί μια γενικότερη παρατήρηση:

Η τίμηση των νεκρών, το γέρας θανόντων, ισχύει πολύ περισσότερο 
εφόσον ούτε στους τάφους βρίσκουμε ενδείξεις ότι οι επιζώντες φοβόνταν 
τους νεκρούς —όπως π.χ. στην Αίγυπτο— ούτε στα ομηρικά έπη. Όταν ο 
Αχιλλέας κακοποιεί το λείψανο του Έκτορα, ο νεκρός δεν έχει καμιά 
δύναμη να εκδικηθεί ο ίδιος. Και η ψυχή του Ελπήνορα, που είχε μείνει 
άταφος, δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να παρακαλέσει τον Οδυσσέα να 
φροντίσει για την ταφή (λ 71 κ.ε.).

Ας επιστρέψουμε στις αττικές αγγειογραφίες. Στον κρατήρα των μέ
σων του 9ου αιώνα (εικ. 2) κυριαρχούν τα γεωμετρικά μοτίβα, στον αμφο
ρέα των χρόνων 770-760 (εικ. 3), που ήταν στημένος επάνω σε τάφο γυ
ναίκας στον Κεραμεικό, την κύρια ζώνη μεταξύ των λαβών καταλαμβάνει

19. Ε. Walter-Καρύδη, «Der ungegenständliche Aufbruch am Beginn der 
griech. Kunst», στο K. Möseneder - A. Prater (εκδ.), Aufrätze z. Kunstgeschichte 
Festchr. II. Bauer (1991) 333 κ.ε.

20. Σπ. Ιακωβίδης, AJA 70, 1966, 43 κ.ε.
21. Αγγείο σπονδής του τάφου 2 στον Κεραμεικό (Kübler ό.π. [σημ 11] πίν. 17).
22. Coldstream GG 33. Του ίδιου, Greek geom. Pottery ( 1968)39, 350. ΙΙρβ. .1. 

Boardman στο La parola, l’immagine, la tomba (Coll. int. Capri. Annali arheol. 
e storia antica X, 1988) 171 κ.ε., ιδίως 173 κ.ε. Υπάρχει και ένας αμφορέας με λα
βές στους ώμους και με σκηνή πρόθεσης (Basel, Antikenmus, δάνειο από ιδιωτική 
συλλογή' αδημοσίευτο: φωτ. Αρχαιολ. Ινστιτούτου Μονάχιυ), που επίσης θα ήταν 
στημένος σε γυναικείο τάφο. Και τα δύο σχήματα αμφορέα χ£ ησίμευαν ως τεφροδόχα 
αγγεία σε τάφους γυναικών.
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η πρόθεσις του λειψάνου με τον τελετουργικό θρήνο ανδρών και γυναικών. 
Ιο ύψος του αγγείου (1,55 μ.) δείχνει μια χαρακτηριστική για τον 8ο 

alcova έξαρση του μεγέθους των αγγείων σπονδής· ένας άλλος τέτοιος αμ
φορέας φθάνει μάλιστα το ύψος των 1,75 μ. και χαρακτηρίστηκε ως «το 
μέγιστον ελληνικόν αγγείον»·23 μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί πόσο 
επιβλητικά ήταν τα σήματα στα οποία ανήκαν τέτοια αγγεία. Παραστά
σεις όπως της εικ. 3 δείχνουν εξάλλου πως η τίμηση, το γέρας θανόντιον, 
δεν ήταν ανδρικό προνόμιο, ίσχυε και για τις γυναίκες —αυτό είναι απο

καλυπτικό για την υψηλή θέση της γυναίκας στην πρώιμη αθηναϊκή κοι
νωνία. Βέβαια έχουν βρεθεί πολύ περισσότεροι κρατήρες παρά αμφορείς ως 
αγγεία σπονδής· επιπλέον το θέμα της πρόθεσης φαίνεται ότι διατυπού- 
θηκε παραστατικα πρώτα για νεκρούς άνδρες, διότι σε κρατήρες βρίσκονται 
οι πρωιμότερες τέτοιες σκηνές, όπως σε έναν των χρόνων 780-770, όπου

23. Εθν. Μουσ. 803 (Χρ. και Σ. Καρούζού, Ανθολόγημα θησαυρών Εθν. Μονά., 
1981, αρ. 81).
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σε κάθε πλευρά μια μικρή παράσταση πρόθεσης «εισδύει,» στο σύστημα των 
γεωμετρικών μοτίβων.24

Ήδη στην επόμενη δεκαετία π.χ. σ’ έναν κρατήρα στο Λούβρο25 26 η σκη
νή προθέσεως απλώνεται σε ολόκληρο το πεδίο ανάμεσα στις λαβές. Και 
τώρα εμφανίζεται η πρόθεσις και στους αμφορείς πάνω σε τάφους γυναι- 
κών (εικ. 3). Το λείψανο βρίσκεται πάνω στη νεκρική κλίνη, με το σάβανο, 
που στην πραγματικότητα το καλύπτει, να είναι απλωμένο πάνω από αυτό, 
σύμφωνα με την παραστατική ιδιοτυπία της εποχής· γύρω του ο τελε
τουργικός θρήνος. Ο θρήνος, ως το χαρακτηριστικότερο θέμα, παριστά- 
νεται συχνότερα από όλες τις τελετουργίες ταφής, κάποτε μάλιστα και 
χωρίς κλίνη και λείψανο.

Ένα άλλο κύριο θέμα είναι η εκφορά, του νεκρού όπως παρουσιάζεται 
σ’ έναν μεγάλο κρατήρα (ύψος 1,23 μ.) των χρόνων γύρω στα 740 (εικ. 4). 
Τελετουργικά, με τη νεκρική κλίνη που συνοδεύεται από θρηνωδούς, μετα- 
φέρεται το λείψανο στον τάφο ή μάλλον στην πυρά.

Η εκφορά παριστάνεται πολύ λιγότερο συχνά από την πρόθεση· πάν
τως και η εκφορά εμφανίζεται τόσο στους κρατήρες σπονδής όσο και στους 
αμφορείς:25 ισχύει δηλαδή η τίμηση αυτή τόσο για τους άνδρες όσο και για 
τις γυναίκες.

Στους αμφορείς μπορεί να συνοδεύει την κύρια παράσταση της πρό
θεσης ή εκφοράς μια δεύτερη ζώνη θρηνωδών,27 στους κρατήρες σπονδής 
όμως ζωφόροι με σκηνές που μόνο σε σήματα ανδρών ταιριάζουν, όπως μά
χες ή ναυμαχίες.28 Κάτω από κάθε λαβή εμφανίζονται όχι μόνο θρηνωδοί,

24. Ν. Υόρκη, Metropol. Mus. of Art 34. 11. 2. H. Marwitz, AntK 4, 1961,39, 
κ.ε. πίν. 17-19. B. Schweitzer, Die geometr. Kunst Griechenlands (1969) πίν. 34. 
II πρώιμη χρονολόγηση κάνει κατανοητή τη διπλή παράσταση της πρόθεσης: ο αγ- 
γειογράφος ακολουθεί την αρχή της γεωμετρικής εποχής —η διακόσμηση του αγγείου 
να είναι ίδια και στις δύο κύριες πλευρές. Στην επόμενη δεκαετία οι αγγειογράφοι πα
ραβαίνουν αυτή την αρχή στα αγγεία σπονδής: η πρόθεσις (ή εκφορά) δεν επαναλαμ
βάνεται στην πίσω όψη, όπου εμφανίζονται είτε γεωμετρικά κοσμήματα είτε (στους 
κρατήρες) μάχες, ναυμαχίες κ.ά. (βλ. σημ. 28), και (στους αμφορείς) θρηνωδοί. Την 
ιδιοτυπία του κρατήρα της Ν. Υόρκης ακολουθεί ένας από τον Θωρικό (Μ. και .Τ. 
Bingen, στο Rayonnement Grec. Η omni, à Ch. Delvoye, 1982, 77, εικ. α.1-2).

25. Λούβρο A 517: CVA II πίν. 1.2,5. CVA 18 πίν. 24. .1. N. Coldstream, 
,Greek geom. Pottery (1968) 30.4 πίν. 7.

26. Π.χ. στον αμφορέα ’Εθν. Μουσ. 803 (σημ. 23).
27. Όπως στον αμφορέα Εθν. Μουσ. 803 (σημ. 23) ή Λούβρο Α542 (CVA 18 

πίν. 17, 1-3).
28. ΙΙ.χ. στο αγγείο της Ν. Τόρκης (σημ. 24), Λούβρο A 519 (CVA 11 πίν. 5, 7-9 

+ θραύσμα Yalo ό.π. εικ. 2. Πρβ. Ε. Kunze, στο Festchr. Schweitzer, 1954, 52
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αλλά και πλοία με κωπηλάτες ή και μεμονωμένοι πολεμιστές.29 Τέτοιες 
παραστάσεις δεν αποδίδουν βέβαια τον νεκρό ή γεγονότα του βίου του, 
αλλά είναι τυπικά θέματα της ανδρικής ζωής- το ότι εμφανίζονται στο 
σήμα είναι χαρακτηριστικό για τη νοοτροπία αυτής της εποχής: ο άνδρας 
είναι πολεμιστής· δείχνοντας την αξία του στον πόλεμο βιώνει την ταυτό
τητά του. Ανάλογα πρέπει να ερμηνευθεί το θέμα «άνδρας που κρατά τα 
ηνία ενός αλόγου».30 Τέτοια θέματα πάντως είναι τα μόνα που δεν αναφέ- 
ρονται άμεσα στην τίμηση του νεκρού.

Σ’ αυτή την τίμηση ανήκουν, εκτός από την πρόθεση και την εκφορά 
—που βέβαια είναι και στον Όμηρο κανόνας, μόνο που στην Αττική ισχύ
ουν και για γυναίκες ενώ στα έπη δεν περιγράφονται ταφές γυναικών—, 
παραστάσεις στους κρατήρες σπονδής που θυμίζουν τις ομηρικές ταφές, 
όπως οι πομπές αρμάτων (εικ. 4), ιππέων ή πολεμιστών.31 Έτσι π.χ. οι 
Μυρμιδόνες, οδηγημένοι από τον Άχιλλέα, για να τιμήσουν τον νεκρό 
Πάτροκλο:

τρίς περί νεκρόν εντριχας ήλασαν ίππους
μνρόμενοΓ (Τ'* 13-14)

και στην καύση του λείψανου του Άχιλλέα

πολλοί ό’ ήρωες ’Αχαιοί
τενχεσιν έρρώσαντο πυρήν πέρι καιομένοιο (ω 68-69)

Στα έπη εξαίρονται οι αγούνες προς τιμήν του νεκρού" ένα μεγάλο μέρος 
του Ψ είναι αφιερωμένο στους περιφημότερους από όλους, τα άθλα Πα
τρόκλου. Ανάμεσα στα βραβεία που αναφέρονται το χαρακτηριστικότερο 
φαίνεται να είναι οι χάλκινοι τρίποδες, οι οποίοι παριστάνονται και στους 
κρατήρες σπονδής, μία φορά μάλιστα εισδύουν και στη σκηνή της πρό
θεσης, κάτω από τη νεκρική κλίνη32 —η γεωμετρική παραστατική ιδιο-

κ.ε.), Βαρσοβίας Εθν. Μ. 142172 (CVA 1 πίν. 2,4-6. Coldstream ό.,π. [σημ. 25] :!1, 
13) κ.ά.

29. Π.χ. πλοίο: Λούβρο A 517 (σημ. 25)· πολεμιστές: Λούβρο A 527 (CVA I I 
πίν. 2, 2· το κάτω μέρος του αγγείου 8εν συνανήκει, όπως παρατήρησε ο Ε. Kunze, 
AJA 61, 1957, 306-307).

30. Λούβρο A 541 (CVA 11 πίν. 13,17-19, 14,1-2) σε ζωφόρο κάτω από τη 
ζωφόρο πομπής αρμάτων και πολεμιστών.

31. II.χ. Ν. Υόρκη, Metrop. Mus. 14.130.14 (Ανδρόνικος πίν. II), Λούβρο A 
530 (CVA 11 πίν. 6).

32. Κρατήρας Λούβρο A 547 (CVA 11 πίν. 14,8). Για τα βραβεία εν γένει πρβ. 
S. Laser, «Sport u. Spiel» (Arilo T, 1987) 79-81.
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Εικ. 4: Κρατήρας, Εθν. Μουα. 990 (φωτ. Γερμ. Τνστ. Αθήνας ΝΜ 2753).
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τυπία δεν νοιάζεται για σχέσεις χώρου και χρόνου των αντικειμένων και 
γεγονότων που απεικονίζονται. Και στην ιστορική πραγματικότητα μαρ- 
τυροϋνται οι τρίποδες ως βραβείο: ο Ησίοδος νίκησε μ’ ένα τραγούδι στους 
αγώνες προς τιμήν του νεκρού Άμφιδάμαντα στη Χαλκίδα και κέρδισε 
έναν τρίποδα, που αφιέρωσε στις Μούσες (’Έργα 654-659), και τέτοια 
αφιερώματα, ενεπίγραφα μάλιστα, έχουν βρεθεί στη Βοιωτία και στην 
Ακρόπολη· το παλαιότερο θα ανήκει στον 8ο αιώνα.33

Όσο γιά τα ίδια τα αγωνίσματα, ελάχιστα από αυτά που αναφέρει ο 
Όμηρος παριστάνονται στους αττικούς κρατήρες.34 Στα άθλα Πατρόκλου 
γίνεται λόγος για αρματοδρομίες, πυγμαχία, πάλη, αγώνες δρόμου, μονο
μαχία πολεμιστών, δισκοβολία, τοξοβολία και αγώνες με δόρυ. Στους κρα
τήρες σπονδής παριστάνονται κυρίως αρματοδρομίες, οι οποίες σχεδόν δεν 
ξεχωρίζουν από τις πομπές αρμάτων προς τιμήν του νεκρού (εικ. 4). Σε 
δύο κρατήρες (του νέου σχήματος που επικρατεί τον 7ο αιώνα), οι οποίοι 
φαίνεται ότι ήταν στημένοι σε τάφο, των χρόνων γύρω στα 700 (εικ. 
5α, β) εμφανίζονται δρομείς (η κίνησή τους δεν αποδίδεται πειστικά όπως 
στις αρχαϊκές παραστάσεις) ανάμεσα σε δύο κρατήρες, τα βραβεία του 
αγώνα (εικ. 5α), παλαιστές και πυγμάχοι (επίσης όχι πειστικά αποδο
μένοι) και κρατήρες-βραβεία (εικ. 5β)- μία μονομαχία και ένα άλλο αγώ
νισμα από το οποίο σώζεται μόνο ο κρατήρας-βραβείο.35 Σε μικρότερα 
αγγεία, κτερίσματα, βρίσκονται παραστάσεις μερικών ακόμη αγωνισμά
των, αλλά πάντως όχι όλων που αναφέρει ο Όμηρος. Αυτό δεν πρέπει να μας 
παραξενεύει: η εκλεκτική συγγένεια ομηρικών ταφών και αγγειογραφιούν 
συνίσταται στο γέρας θανόντων, την τίμηση του νεκρού ως κύριο μέλημα 
των επιζώντων. Από εκεί και πέρα οι αγγειογράφοι επιλέγουν αυτοδύναμα 
το τι θα παραστήσουν. Έτσι οι πομπές αρμάτο^ν π.χ. είναι ιδιαίτερα συχνό 
θέμα, όχι μόνο επειδή το άρμα γενικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτά τα 
χρόνια, κάτι για το οποίο ο ιδιοκτήτης ήταν περήφανος, αλλά και επειδή 
ταιριάζουν, όπως και οι πομπές πολεμιστών, στη διάταξη σε ζωφόρους 
που προσιδιάζει στα γεωμετρικά έργα. Άλλωστε και ο Όμηρος επιλέγει- 
δεν είναι ιστορικός ή θρησκειολόγος αλλά ποιητής που οργανώνει το υλικό 
του. Έτσι στις ταφές των ηρώων περιγράφει ορισμένα στοιχεία διεξοδικά, 
άλλα σύντομα και άλλα τα παραλείπει- π.χ., στην ταφή του Αχιλλέα 
(ω 43-92) δεν αναφέρει καθόλου το νεκρόδειπνο, που ήταν απαραίτητη τε-

33. Jeffery, LS AG 91-92 πίν. 7,2a-c. Powell, 1989 (σημ. 18) 331.
34. ΓΓρβ. Ανδρόνικο 121 κ.ε. Laser, ό.π. (σημ. 32) 24 κ.ε.
35. Fi. Hampe, Ein frühalt. Grabfund (I960) 51 κ.ε. εικ. 33-39.

172



ΓΕΡΑΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ

Εικ. 5α-β: α) Κρατήρας Εθν. Μουσ. 810 (AM 17, 1892, πίν. X). 
β) Κρατήρας Εθν. Μουσ. 811 (AM 17, 226 εικ. 10).
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λετουργία και δεν λείπει από την ταφή του Πατρόκλου και του Έκτορα.36
Ένα άλλο παράδειγμα επιλογής εθίμων από τον ποιητή θα μας απα

σχολήσει ιδιαίτερα: οι θυσίες στην ταφή του Πατρόκλου. Αυτή δεν είναι 
μόνο η λαμπρότερη ταφή που περιγράφεται και πιο διεξοδικά στα έπη 
(στο Τ'), αλλά ξεχωρίζει και με τις ιδιότυπες θυσίες: εκτός από πρόβατα 
και βόδια (που θυσιάζονται και στην ταφή του Αχιλλέα, ω 66), άναφέρον- 
ται και τέσσερα άλογα, δύο σκύλοι και δώδεκα νέοι Τρώες που τους σφά
ζει ο ίδιος ο Αχιλλέας μπροστά στην πυρά του Πατρόκλου. Αυτή ιδίως η 
σφαγή ανθρώπων ξένισε τους ερευνητές- πολλοί την ερμήνευσαν ως έθιμο 
πρωτόγονο ή μη ελληνικό, ως φροντίδα να έχει ο Πάτροκλος υπηρέτες στον 
Κάτοο Κόσμο, ή ως εκδίκηση του Αχιλλέα για το χαμό του φίλου του.37

Για θυσίες αλόγων σε γεωμετρικές ταφές (στις μυκηναϊκές δεν είναι 
τέτοιες θυσίες σπάνιες) υπάρχουν ανασκαφικά παραδείγματα, αν και όχι 
από την Αττική. Αναφέρω μόνο τον περίφημο τάφο του πρώτου μισού του 
10ου αιώνα στο Λευκαντί της Εύβοιας.38 Πρόκειται για τύμβο που κα
λύπτει χάλκινο τεφροδόχο αμφορέα με τα υπολείμματα καύσης νεκρού 
άνδρα καθώς και σκελετό πλούσια στολισμένης γυναίκας, σε κοινό όρυγμα. 
Σ’ ένα δεύτερο λάκκο βρέθηκαν οι σκελετοί τεσσάρων αλόγων, και σε δύο 
από αυτά σώζεται και το χαλινάρι- προφανώς λοιπόν τα ζώα έσερναν το 
άρμα της εκφοράς. Στην πυρά, νοτιοανατολικά του τάφου, φαίνεται ότι 
θυσιάστηκε και ένας σκύλος.

Το εύρημα στο Λευκαντί δεν αφήνει αμφιβολία ότι από την πρωτο
γεωμετρική εποχή του 10ου αιώνα υπάρχουν θυσίες αλόγων, καθώς και 
σκύλων,39 σποραδικά, σε ταφές ξεχωριστών νεκρών. Είναι έξαρση της 
τίμησης του νεκρού το να θυσιάζονται τέτοια ζώα, που έχουν ιδιαίτερα στε
νή σχέση με τον άνθρωπο. (Δεν είναι τυχαίο ότι ο ημίθεος Αχιλλέας έχει

36. Πρβ. Μ. W. Edwards, «The Conventions of a Homeric Funeral», στο 
.1. H. Betts, .1. T. Hooker, .1. R. Green (εκδ.), Studies in Honour of T. B. L. 
Webster I (1984) 84 κ.ε.

37. Ανδρόνικος 26-29. Πρβ. D. D. Hughes, Human Sacrifice in Ancient 
Greece (1991) 49 κ.ε. με βιβλ.

38. M. R. Popham, P. G. Calligas, L. II. Sackett (εκδ.), Lefkandi II2 (1993), 
ιδίως 13 κ.ε. (M. R. Popham). Πρβ. επίσης P. Blome, «Lefkandi u. Homer» 
(WüJb 10, 1984, 9 κ.ε.- του ίδιου στο J. Latacz (εκδ.), Zweihundert Jahre Homer- 
Forschung (Coli. Rauricum 2, 1991) 46 κ.ε. Π. Γ. Καλλιγάς, Αργείον Evß. Μελ. 
ΚΣΤ', 1984-85, 259 κ.ε.- του ίδιου στο R. Ilägg κ.ά. (εκδ.), Early Greek Cult 
Practice (1988) 220 κ.ε. Οι διαφορετικές ερμηνείες του κτιρίου («ηρώου») και η 
χρονολογική του σχέση με τον τάφο δεν χρειάζεται να μας απασχολήσουν εδώ. Μια 
δεύτερη ταφή με άλογα (δύο): Lefkandi 112, 22 (Μ. R. Popham).

39. Πρβ. L. Ρ. Day, AJA 88, 1984, 21 κ.ε., ιδίως 25 (V) κ.ε. LIughes, ό.π.
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στον Όμηρο άλογα θεϊκά, που μπορούσαν να μιλούν και να πενθούν όπως 
οι άνθρωποι.) Το άλογο ήταν εξάλλου στη γεωμετρική εποχή κάτι πολύ
τιμο, όπως το άρμα, ιδιοκτησία τιμητική. Αναφέροντας τέτοιες θυσίες ο 
ποιητής επέλεξε λοιπόν ένα υπαρκτό, αν και σπάνιο, έθιμο.

Το ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις θυσίες ανθρώπων απέδειξε ο Ν. 
Σταμπολίδης με τον τάφο του ύστερου 8ου αιώνα στην Ελεύθερνα που 
πρόσφατα ανέσκαψε.40 Η δειροτόμησις ενός άνδρα, που διαπιστώθηκε 
εδώ,41 φαίνεται εξάλλου να είναι, όπως κλίνει να την ερμηνεύσει, σωστά 
νομίζω, ο Ν. Σταμπολίδης, τελετουργικά αντίποινα, όμοια με τα του 
Αχιλλέα. Δύο φορές δηλώνει ο ήρωας ότι από οργή για το θάνατο του Πα
τρόκλου σφάζει τους δώδεκα Τρώες (Σ 337' Τ' 23), και ο ίδιος ο ποιητής 
τους χαρακτηρίζει ως ποινήν Πατρόκλοιο ... θανόντος (Φ 28).

Μια τέτοια λοιπόν τελετουργία ταφής, αν και σπανιότατη στην Ελλάδα, 
είναι πάντως έθιμο υπαρκτό —και εδώ επομένως ο Όμηρος επέλεξε αλλά 
δεν «εφεύρε» το θέμα. Ωστόσο δεν είναι άσκοπο να αναλογιστούμε τι λει
τουργία έχουν αυτές οι θυσίες μέσα στην ίδια την Ιλιάδα, λύνοντας έτσι και 
την αμηχανία, που συχνά εκφράζεται, ότι αυτές πάντως δεν ταιριάζουν 
μέσα στο πλαίσιο του ομηρικού ήθους.

Η ταφή του Πατρόκλου χαρακτηρίζεται από υπερθετικά —τις πιο 
λαμπρές τελετουργίες, τα πιο πολλά αγωνίσματα με τα πιο πλούσια βρα
βεία οργάνωσε ο Αχιλλέας για να τιμήσει τον χαμένο φίλο του— αλλά και 
από παράβαση των ορίων ιδίως με τη θυσία των δώδεκα νέων Τρώων ως 
τελετουργικά αντίποινα ξεπέρασε ο Αχιλλέας το θεμιτό όριο της τίμησης 
του νεκρού. Και το άμετρο φαίνεται και σε άλλες περιπτούσεις να τον χα
ρακτηρίζει. Ο γηραιός Φοίνιξ τον εξορκίζει, δάμασον θυμόν μέγα (I 496), 
ο Νέστωρ επίσης προσπαθεί να τον συνετίσει (Α 277 κ.ε.), άλλοι ήρωες 
τον κατηγορούν ανοιχτά και στη συνάθροιση των θεών ο Απόλλων κρίνει 
ότι ο Αχιλλέας ελεον μεν άπώλεσεν, ουδέ οί αιδώς γίγνεται (Ω 44). Η 
απόφαση του ήρωα να τιμήσει με κάθε τρόπο τον νεκρό Πάτροκλο και με 
κάθε τρόπο να ατιμάσει (αίσχΰνειν) τον νεκρό Έκτορα αποτελεί νβριν, που 
εξοργίζει τους θεούς.42 "Υβρις είναι η θυσία δώδεκα ανθρούπων, νβρις το 
ότι σέρνει το λείψανο του Έκτορα πίσω από το άρμα του, και μάλιστα

40. Ν. Σταμπολίδης, Ελεύθερνα (1993). Είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι η 
γυναίκα του τάφου στο Λευκαντί θυσιάστηκε τελετουργικά για να συνοδεύσει το σύ
ζυγό της στον Κάτω Κόσμο όπως στο ινδικό suttee (Lefkandi ΙΙ2, 21).

41. Σταμπολίδης, ό.π. 78.
42. Πρβ. A. Schnapp-Gourbeillon, στο G. Gnoli - J. P. Vernant, La mort, 

les morts dans les sociétés anciennes (1982) 77 κ.ε.
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τρεις φορές γύρω από τον τύμβο του Πατρόκλου (Ω 15-18) —αντιστρέ
φοντας έτσι την τίμηση του νεκρού με πομπές αρμάτων. Τότε πια επεμ
βαίνουν οι θεοί και εμποδίζουν τη σωματική κατάρρευση του λειψάνου του 
Έκτορα (Ω 18 κ.ε.) έτσι ώστε να είναι δυνατόν να πραγματωθεί το γέρας 
θανόντων από τους δικούς του.

Τελικά ο Αχιλλέας δεν μένει αδιάλλακτος, άγριος άνήρ (Φ 314). Εν
δίδει στην παράκληση του Πριάμου και του παραδίνει το λείψανο του γιού 
του —και έτσι ο ίδιος παίρνει πάλι θέση στον κόσμο όπου ισχύουν οι αξίες 
που είχε καταπατήσει.

Με άλλα λόγια: όταν συγκρίνουμε τις ομηρικές ταφές, και ιδίο^ς την 
του Πατρόκλου, με την ιστορική πραγματικότητα των χρόνων του ποιητή 
δεν πρέπει να ξεχνούμε τη λειτουργία αυτών των σκηνών μέσα στο ποιη
τικό σύνολο του έπους. Με το εύρημα του Ν. Σταμπολίδη στην Ελεύθερνα 
αποδεικνύεται πια ότι για όλες τις τελετουργίες ταφής που περιγράφει ο 
Όμηρος υπάρχουν ιστορικά παράλληλα: άλλες είναι αναπόσπαστα στοι
χεία της ταφής όπως η πρόθεση, η εκφορά, ο θρήνος ..., άλλες είναι συχνά 
στοιχεία, όπως οι νεκρικοί αγώνες, και άλλες τέλος είναι σπάνια έθιμα, 
όπως η θυσία των αλόγων και κυρίως η θυσία των ανθρώπων. Όλα αυτά 
τα συγκεντρώνει ο ποιητής για την ταφή του Πατρόκλου σε μια πληθωρική 
περιγραφή —είναι χαρακτηριστικό ότι σε καμία ανασκαφή δεν έχουν βρε
θεί όλα μαζί τα στοιχεία αυτά— μια περιγραφή που καταλήγει να εξάρει 
την ϋβριν του Αχιλλέα. Η θυσία όχι ενός αλλά δώδεκα ανθρώπων, και 
μάλιστα νέων, αποτελεί το αποκορύφωμα της νβρεοος του ’Αχιλλέα —αυτή 
η λειτουργία του θέματος της ανθρωποθυσίας μέσα στην Ιλιάδα αιτιολογεί 
γιατί το επέλεξε ο ποιητής.

Επιστρέφω στις αττικές αγγειογραφίες για μία τελευταία παρατήρηση. Η 
τίμηση του νεκρού έχει, όπως είπα, τελετουργικό χαρακτήρα. Στις αγ
γειογραφίες δεν αποδίδεται παραστατικά κανένα προσωπικό πένθος. Οι 
θρηνωδοί (εικ. 3. 4) συνίστανται —όπως όλες οι γεωμετρικές μορφές— 
από τυπικά, επαναλήψιμα μορφικά στοιχεία (τριγωνικό στήθος, κινημένα 
μέλη,...) και είναι επομένως ανώνυμοι- λείπουν και οιαδήποτε χαρακτηρι
στικά στοιχεία ή επιγραφές (όπως στα αρχαϊκά) που να δίνουν όνομα σε μια 
μορφή. Ο τελετουργικός θρήνος είναι λοιπόν ανώνυμος. Ανώνυμες είναι 
εξάλλου εν γένει οι γεωμετρικές παραστάσεις: τα θέματα είναι τυπικά 
(μάχη, κυνήγι, πρόθεση τοϋ νεκρού,...). Και έτσι φυσικά αποκλείονται οι 
σκηνές των μύθων. Οι παραστάσεις ταφικών εθίμων όπως στις εικ. 3-5, δεν 
αποδίδουν λοιπόν ομηρικές ταφές, και ούτε καν, όπως οι αρχαϊκές, σκηνές
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του τρωικού μύθου. Οι αρχαϊκές παραστάσεις τρωικών θεμάτων δείχνουν 
την ανεξαρτησία τους με διάφορες αποκλίσεις από το ομηρικό κείμενο" 
παράδειγμα η αρματοδρομία των χρόνων γύρω στα 580, με υπογραφή του 
αγγειογράφου Σόφιλου, η οποία χαρακτηρίζεται με επιγραφή (άτλα Ζ7α- 
τρόκλυς) ως νεκρικός αγώνας για τον Πάτροκλο"43 δεξιά από τους θεατές, 
που χειρονομούν ζωηρά, σώζεται το όνομα του Αχιλλέα που εδώ έπαιρνε 
μέρος στην αρματοδρομία, ενώ στην Ιλιάδα ρητά αποκλείει ο ίδιος τη συμ
μετοχή του (Ψ 274 κ.ε.). Άλλο παράδειγμα: η παράσταση σ’ έναν κρα
τήρα γύρω στα 510, με την υπογραφή του Ευφρόνιου ως ζωγράφου, όπου 
ο Ύπνος, και ο Θάνατος (επιγραφές), σαν φτερωτοί πολεμιστές, σηκώ
νουν τον νεκρό, απογυμνωμένο Σαρπηδόνα ([επίσης με επιγραφή] εικ. 6).44

Εικ. 6: Κρατήρας, Ν. Τόρκη, Metropolitan Mus. of Art.

Εδώ η κύρια απόκλιση από το κείμενο της Ιλιάδας είναι η παρουσία του 
Ερμή. Στο Π 666 κ.ε. ο Απόλλων είναι ο θεός που στέλνει ο Δίας να κάνει 
τις πρώτες τελετουργίες στο λείψανο του Σαρπηδόνα, πλένοντας και μυ- 
ρώνοντάς το, και να το παραδώσει στα αδέλφια Ύπνο και Θάνατο που θα 
το μεταφέρουν στη Λυκία" ο αγγειογράφος επέλεξε τον Ερμή για παρόντα 
θεό ανάμεσα στα δύο αδέλφια, ως τον κατεξοχήν αγγελιαφόρο του Δία 
—χωρίς να νοιαστεί για το κείμενο της Ιλιάδας.

Επαναλαμβάνω: το κοινό ανάμεσα στα ομηρικά έπη και τους γεωμε
τρικούς τάφους και έθιμα ταφής είναι —πέρα από τα έθιμα και τα πράγ
ματα, όπως η καύση, ο τύμβος με τη στήλη, ο τελετουργικός θρήνος κ.ά.—

43. Δίνος Εθν. Μουσ.: G. Bakir, Sophilos (1981) A3 πίν. 6 είκ. 10.
44. D. ν. Bothmer, ΑΑ 1976, 485-512. Euphronios, der Maler (Ausst. Berlin, 

1991) αρ. 4.
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το πρωταρχικό μέλη μα της τίμησης τον νεκρόν. Αυτό σχετίζεται με το 
ότι βασική αξία στην πρώιμη ελληνική κοινωνία είναι η τιμή.

Οι συζητήσεις των ερευνητών αν αγγειογραφίες, όπως εικ. 3 και 4, 
αποδίδουν ταφές ομηρικές ή σύγχρονες αττικές θέτουν λοιπόν εναλλακτι
κές λύσεις όχι σωστές. Ούτε έχει νόημα να αναρωτιόμαστε αν οι Αθηναίοι 
του 8ου αιώνα είχαν τα οικονομικά μέσα να κάνουν τέτοιες μεγαλοπρεπείς 
ταφές ή μάλιστα αν υπήρχε γι’ αυτές αρκετός χώρος στον Κεραμεικό με 
την πυκνότητα των σημάτων. Ο αριθμός άλλωστε των θρηνωδών εξαρ- 
τάται από το μέγεθος του αγγείου και του πεδίου της παράστασης" έτσι 
π.χ. στο λαιμό ενός αμφορέα των χρόνων γύρω στο 700 εμφανίζονται στην 
πρόθεση νεκρού άνδρα (τα όπλα του είναι «αναρτημένα» πάνω από την 
κλίνη) μόνο πέντε θρηνωδοί.40

Οι αγγειογραφίες αποδίδουν λοιπόν την τελετουργική τίμηση του νε
κρού ως τυπική παράσταση, ανώνυμη: ούτε ομηρική ούτε σύγχρονη" απο
δίδουν το γέρας θανόντων. Ωστόσο ο εξηρμένος χαρακτήρας των τελετουρ
γιών ταφής στις σκηνές των κρατήρων σπονδής (εικ. 4) συνιστά ένα παρα
στατικά «ηρωικό» γέρας στον αθηναίο νεκρό, μια ιδιαίτερη τίμηση.

Συνοψίζω τις παραπάνω, αναγκαία αποσπασματικές, παρατηρήσεις. Το 
νόημα τόσο των γεωμετρικών (αττικών) όσο και των ομηρικών σημάτων 
και ταφικών τελετουργιών είναι η τίμηση τον νεκρόν και η διατήρηση της 
μνήμης τον. Αυτός ο εντελώς μη υπερβατικός χαρακτήρας παραμένει, 
παρ’ όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές μορφής και νοήματος των ελλη
νικών επιτύμβιων μνημείων, ένα βασικό στοιχείο τους.

GERAS ΤΗ A NONTON

ZUR EHRUNG DER TOTEN IN DEN HOMERISCHEN EPEN 
UND IM FRÜHEN ATHEN 

(Zusammenfassung)

ΓΕΡΑΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ heißt bei Homer das Ehrenrecht der Toten, die

45. Μουσ. Μπενάκη 7675. Coldstream, ό.π. (σημ. 25) 81, ΧΧ2. G. Ahlberg, 
Prothesis and Ekphora in Greek Geom. Art (1971) αρ. 46 εικ. 346. Μια αναφορά 
στην έρευνα και στην τεράστια βιβλιογραφία πάνω στην ύπαρξη ή μη μυθολογικών 
σκηνών στα υστερογεωμετρικά έργα δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο αυτής της ανακοί
νωσης.
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Ehrung, die ihnen zusteht. Alle rituelle Handlungen, vom Augenblick 
des Todes bis zum Abschluß des Begräbnisses, auch die Leichen
spiele, sind das γέρας θανόντων; dazu gehört auch das Grabmal. Die 
Frage, ob die attischen Grabmäler und sitten der Zeit Homers den 
homerischen entsprechen, setzt voraus:
1. Daß die beiden Epen etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jhs. (oder 

nur wenig später) entstanden sind.
2. Daß sie zwar der mündlichen Epik angehören, aber die «Einheit 

dominiert» (H. Frankel); daher kann man von homerischen 
Werten und Vorstellungen, von der homerischen Mentalität über
haupt, reden.

3. Daß die Mentalität der homerischen Gesellschaft jene des 8. Jhs. 
v.Chr. ist.
Abb. 1 gibt attische Brandgräber des 10.-8. Jahrhunderts wieder; 

bei Homer ist Totenverbrennung die Regel. Der Aschenbehälter, 
ein Gefäß aus Ton oder, seltener, Bronze —bei den prachtvollen 
homerischen Begräbnissen kann er aus Gold sein— wurde mit den 
Grabbeigaben in eine Grube gelegt, und darüber ein Erdhügel auf
geschüttet, der τύμβος. Der formelhafte Ausdruck τύμβω τε στήλη τε 
zeigt, daß in der Hegel zum Tymbos eine Stele gehört. Sie ist auf den 
geometrischen Gräbern (Abb. 1) ein roher Steinblock oder -platte; 
außerdem gibt es ein Gefäß für die Totenspende.

Das homerische Wort σήμα macht die Funktion der Stele als 
Zeichen bzw. Mal deutlich. Die Stele ist sowohe allein wie auch 
zusammen mit dem Grabhügel das σήμα, wie der homerische Aus
druck σήμα χεύειν deutlich macht.

Es gibt keine geometrichen Grabformen eigens für die Mächtigen, 
wie etwa die mykenischen Kuppelgräber. Zwar sind in manchen 
geometrischen Gräbern die Beigaben reicher, doch das sichtbare 
Mal ist nicht verschieden von den anderen der Zeit. Auch bei Homer 
fehlen Sonderformen der Grabmäler; der Tymbos der Fürsten kann 
nur größer sein (in Attika gibt es ebenfalls Größenunterschiede der 
Grabhügel). Der Sonderstatus des Toten wird in den prachtvollen 
Bestattungsriten deutlich, und auch die Gesänge über die Taten des 
Helden sichern seinen Nachruhm —kein «Denkmal» und keine Dar
stellung.

Die geometrische Grabstele ist —wie die Grabstele in den homeri
schen Epen— bildlos, anders als die mykenischen. Sie trägt keine
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Inschrift, nnd auch Homer erwähnt keine solche. Bilder erscheinen 
nur auf den Spendegefäßen (vgl. Abb. 1). Im 10. und 9. Jh. sind diese 
mit ungegenständlichen, geometrichen Mustern bemalt, die nichts 
über den Toten besagen. Nur in der Gefäß/om liegt eine Aussage: 
auf Männegräbern steht ein Krater (Abb. 2), auf Frauengräbern eine 
Bauchamphora.

Im 8. Jh. erscheinen auf den Spendegefäßen Bilder, die mit der 
Totenehrung zu tun haben, wie die Prothesis (Abb. 3) und die Ek- 
phora (Abb. 4). Darüber hinaus ist auf den Krateren die Prothesis 
(oder Ekphora) von Bildfriesen begleitet, die nur den Männern galten, 
wie Land- und Seeschlachten u.a.: typische Szenen aus dem Männer
leben; der Mann ist ja in dieser Zeit ein Krieger. Außerdem kommen 
—nur auf den Spendekrateren— Bilder der rituellen Totenehrung, 
die an die homerischen Heldenbegräbnisse erinnern, wie das Um
schreiten des Leichnams, bzw. des Scheiterhaufens oder des Tvmbos 
durch Krieger-, Reiter- und Wagenzüge (Abb. 4), sowie Leichen
spiele; Preise, wie Dreifüsse, oder Wettkämpfe, vor allem Wagen
rennen und vereinzelt einige noch, aber bei weitem nicht alle, die 
Homer nennt; das Gemeinsame zwischen den Epen und den Vasen
bildern besteht ja im Anliegen der Totenehrung; darüber hinaus 
wählen die Vasenmaler ihre Themen selbständig.

Auch Homer wählt ja aus; er ist kein Berichterstatter, sondern 
ein Dichter, der den Sagenstoff eigenständig gestaltet. Bei den 
Heldenbegräbnissen etwa schildert er manche Teile ausführlich, 
andere summarisch, andere läßt et weg, wie das Totenmahl beim 
Begräbnis Achills. Unter diesem Aspekt sind auch die vieldisku
tierten Opfer am Begräbnis des Patroklos zu sehen: von Pferden 
und Hunden und schließlich von zwölf jungen Troianern.

Zu Pferdeopfern an geometrischen Gräbern gibt es archäologische 
Zeugnisse, wie das bedeutende Grab von Lefkandi (erste Hälfte 
10. Jh.): vier Pferde, zwar nicht verbrannt, wie in der Ilias, sondern 
getrennt bestattet (und in der Pyra ein Hund verbrannt). Homer hat 
also für diese Opfer eine bestehende, wenn auch seltene Grabrite 
aufgegriffen.— Das gleiche gilt für die Menschenopfer: N. Stamboli- 
des stellte an einem Grab des späteren 8. Jhs. in Eleftherna eine 
δειροτόμησις fest, die er, zu Recht, als rituelle Vergeltung bezeich- 
nete; so ist auch die Tat Achills zu verstehen.

Warum hat Homer solche seltene Grabriten ausgewählt? Das

ΕΛΕΝΑ WALTER-ΚΑΡΤΔΗ
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Begräbnis des Patroklos als Ganzes steht im Zeichen der Superlative, 
aber auch der Grenzüberschreitung. Der Entschluss Achills, den 
toten Freund mit allen erdenklichen Mitteln zu ehren und Hektors 
Leichnam mit allen Mitteln zu entehren, ist Verblendung und Hy
bris. Doch die Götter verhindern die Vernichtung des Leichnams 
—so daß ein γέρας θανόντων an ihm noch vollzogen werden kann—, 
und Achill schiebt schliesslich die Verblendung beiseite, indem er 
den toten Hektor an Priamos zum ehrenvollen Begräbnis übergibt. 
Die Opfer von Menschen, und zwar jungen, sind ein Höhepunkt der 
Hybris Achills —diese ihre Funktion in der Ilias erklärt, warum der 
Dichter die seltene Grabrite aufgegriffen hat.

Tn den Vasenbildern, wie Abb. 3. 4, hat die Totenehrung rituellen 
Charakter. Die Klagenden u.a. sind anonym, ohne charakterisierende 
Züge, Attribute oder Beischriften; die Anonymität gehört zur geo
metrischen Darstellungsweise. Die Figurenszenen —ob Begräbnisri
ten, Schlacht, Jagd...— stellen daher typische, nicht benennbare Be
gebenheiten dar; es werden auch keine Sagenthemen dargestellt, 
anders als in der archaischen Zeit, wo die Bilder trojanischer Sagen 
ihre Eigenständigkeit durch das Abweichen vom homerischen Text 
bezeugen (Abb. 6). Bilder wie Abb. 4 geben also weder homerische 
Begräbnisse noch solche des 8. Jhs. in Athen wieder, sondern das 
γέρας θανόντων; dem toten Athener wird die bildliche Ehrung eines 
gesteigerten, gleichsam heroischen Begräbnisses zuteil.
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Erzählvarianten in Odyssee 
und serbokroatischem Heimkehrerlied

ICH BEGINNE mit einem bekannten Problem der Odyssee-For
schung. Im 24. Gesang erzählt die Seele des Freiers Amphimedon 
der Seele des Agamemnon die Geschichte der Heimkehr des Odys
seus, und sie stellt die Dinge so dar, daß Penelope in das Komplott 
des Freiermords eingeweiht gewesen sei und daß die Bogenprobe von 
den beiden Eheleuten ausdrücklich zu dem Zweck eingesetzt worden 
sei, Odysseus die Waffe in die Hand zu spielen. So wie Amphimedon 
die Geschichte erzählt, zeichnet sich eine alternative Fassung der 
Odyssee ab, wie sie wohl vor Homer, oder neben Homer, durchaus 
erzählt worden sein kann.1

Sowohl Homer-Analyse wie auch unitarische Homer-Erklärung 
haben immer wieder auf solche und ähnliche Widersprüche innerhalb 
unserer Odyssee hingewiesen, die alternative Versionen von der Ge
schichte der Heimkehr des Odysseus erkennen ließen, die dem Gang 
unserer Odyssee zuwiderliefen. Für die Analyse waren —und sind 
noch immer—solche Widersprüche ein Ansatzpunkt zur Rekonstruk
tion der Genese unseres Textes; die Unitarier verschieben die Pro
blematik —sofern sie sie nicht einfach leugnen— in die Vorgeschichte 
unseres Textes und bemühen sich um eine Erklärung, warum der 
Dichter unserer Odyssee die Unstimmigkeiten nicht besser beseitigt 
habe, warum er die Reflexe früherer Versionen nicht ausmerzen 
wollte. Auch für die Neoanalyse in ihrer klassischen Ausprägung 
sind solche Unstimmigkeiten jeweils Reflexe einer konkret faßbaren, 
unserem Text vorausgehenden Version.

Vom Standpunkt der oral poetry-Theorie her gesehen machen die 
widersprüchlichen Erzählvarianten weniger Schwierigkeiten: Nach

1. Od. ω 125-190. Vgl. A. Heubeck, «Penelopes Webelist», WJ 11, 1985, 
33-43 (43): «Es ist ein mehrfach geäußerter Gedanke, daß Amphimedon mit 
seiner Amphikephalaiosis den Ablauf der Dinge so geschildert habe, wie er 
in einer vorhomerischen Sagen- oder Epenfassung erzählt gewesen sein muß...»
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dieser Auffassung stehe unsere Odyssee in einer breiten Erzähltradi
tion, in der viele Sänger die Geschichte von der Heimkehr des Odys
seus, oder aber auch inhaltlich eng verwandte Geschichten erzählen, 
und zwar jeder Sänger in seiner eigenen Version, jeder auch bei je
dem einzelnen Vortrag immer auf eine etwas andere Weise. Homer 
und sein Publikum seien danach mit dieser Tradition in ihrer Vielfalt 
vertraut, unsere Odyssee verstehe sich als Teil dieser Tradition, setze 
das Wissen um diesen Hintergrund voraus und benütze diesen 
Hintergrund. Daraus folge dann aber auch, daß inhaltliche Wider
sprüche gar nicht als solche erkannt würden, weil die jeweils erzählte 
Variante der Geschichte immer als pars pro toto für alle möglichen 
oder bekannten Varianten verstanden werde, und weil jede noch so 
ausführliche Behandlung der Geschichte immer nur ein Zitat der 
gesamten Tradition dieser Geschichte darstelle.

Wie Sie leicht sehen können, zitiere ich mit dieser Art von Erklä
rung die Versuche der oral poetry-Theorie, eine eigene oral poetics 
zu entwerfen.2 Diese Auffassung läßt sich für die Odyssee natürlich 
nicht schlüssig beweisen, weil uns die zugrundeliegende Tradition 
fehlt, weil wir also unsere Odyssee nicht mit anderen epischen Vari
anten derselben Geschichte vergleichen können. Ich halte es deshalb 
für sinnvoll, den Blick in eine andere —erwiesenermaßen mündli
che— Tradition zu werfen, die als Tradition in ihrer Reichhaltigkeit 
und Vielfalt gut dokumentiert ist, und in der das Motiv von der 
«Heimkehr des unerkannten Mannes zur Hochzeit seiner Frau» in 
zahlreichen Varianten von Liedern von verschiedenen Sängern aus 
verschiedenen Epochen und verschiedenen Regionen überliefert ist. 
Es handelt sich dabei um die Tradition des serbokroatischen Helden
liedes, für die unser Liedmotiv nicht zuletzt dank der besonderen 
Aufmerksamkeit von Milman Parry und Albert Lord sehr gut belegt 
ist. Hier läßt sich überprüfen, ob die soeben skizzierte Theorie einer 
oral poetics ihre Gültigkeit hat, und ich glaube, daß wir dann besser 
beurteilen können werden, ob es sich bei den von uns vermuteten 
Erzählvarianten unserer Odyssee um vergleichbare Phänomene han
delt.

Ich habe aus dieser serbokroatischen Tradition unmittelbar zum 
Vergleich herangezogen 43 Varianten des Themas «Mann kehrt un-

2. Vgl. zuletzt J. M. Foley, Immanent Art. From Structure to Meaning in 
Traditional Oral Epic, Bloomington-Indianapolis 1991.
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erkannt zur Hochzeit seiner Frau zurück», von denen mir entweder 
der Originaltext oder eine ausführliche Inhaltsangabe zugänglich 
waren ; von weiteren gedruckten oder von Parry und Lord gesammel
ten Varianten sind mir nur knappere Angaben oder nur der Titel und 
Sänger des Liedes bekannt; in vielen anderen Fällen ist nur über
liefert, daß ein bestimmter Sänger ein bestimmtes Lied in seinem 
Repertoire hatte, ohne daß dieses aufgezeichnet wurde.3 Ausgeklam
mert habe ich auch Mehrfach-Aufnahmen desselben Liedes von 
demselben Sänger durch Parry oder Lord, und die Abgrenzung zwi
schen Liedern unserer Kategorie und Liedern verwandter Thematik 
war nicht leicht zu setzen, weil das zentrale Motiv des άναγνωρισμός 
in zahllosen Varianten und Abwandlungen auftaucht. Die von mir 
berücksichtigten Lieder entstammen einem Zeitraum von etwa 250 
Jahren (1700-1950); das kürzeste von ihnen ist 60 Verse lang, das 
längste, soweit das die Angaben erkennen lassen, eLwa 2200 Verse. 
Dieser Unterschied in der Länge —und der zu Recht berühmte 
Sänger Avdo Medjedovic hat bekanntlich noch wesentlich längere 
Lieder produziert, sein ‘Normallied’ ist üblicherweise etwa 6000 
Verse lang— dieser Unterschied ist Reflex der Spaltung der Tradi
tion in einen christlichen Traditionszweig mit kurzen, teils balladen
artigen Liedern von höchstens wenigen hundert Versen, und einen 
moslemischen Zweig mit längeren Liedern, die etwa 1000 Verse, bei 
guten Sängern und unter guten Bedingungen aber auch mehrere 
tausend Verse lang werden können. Dieser Unterschied beeinflußt 
natürlich, wie wir sehen werden, auch die Art, wie ein Sänger mit 
dem Normtypus und mit Alternativversionen umgeht.

Der typische Handlungsverlauf des serbokroatischen Heimkeh
rerliedes ist für den Odyssee-Kenner wenig überraschend: Der Mann 
kehrt nach langer Abwesenheit, meist aus der Gefangenschaft beim 
Feind und nur gegen ein Gelübde, nach Hause zurück, und zwar 
verkleidet oder öfter noch durch die lange Gefangenschaft unkennt-

3. Vgl. R. Medenica, «Muz na svadbi svoje zone («Ropstvo Jankovica 
Stojana» i variante)», Prilozi proucavanju narodne poezije 1, 1934, 33-61; S. 
Banovic, «Motivi iz Odiseje u narodnoj hrvatskoj pjesmi iz Makarskog primor- 
ja», Zbornik za narodni zivot i obicaje 35, 1951,139-244 ; A. B. Lord, The Singer of 
Tales, Cambridge 1960, 242-265; Μ. P. Coote, «Lying in Passages», Canadian- 
American Slavic Studies 15, 1981, 5-23; J. M. Foley, Traditional Oral Epic. 
The Odyssey, Beowulf, and the Serbo-Croatian Return Song, Berkeley 1990.
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lieh geworden. Meist hat er schon im Gefängnis erfahren, daß seine 
Frau wieder verheiratet werden soll. Zu Hause trifft er meist die 
Hochzeitsgäste an, die die Braut, also seine Frau, abholen wollen. 
Er gibt sich als ein anderer aus und meldet meist, daß der vermißte 
Hausherr, also er selbst, tot sei; damit testet er der Reihe nach die 
Reaktionen von Frau, Verwandten, Dienern, neuem Bräutigam und 
Hochzeitsgästen, bittet dabei auch um Almosen. Er wird erkannt 
oder gibt sich zu erkennen, wobei es hier besonders viele unter
schiedliche Möglichkeiten gibt, doch fast immer spielt ein Lied, das 
er singt, eine entscheidende Rolle. Je nachdem, wie Frau und Hoch
zeitsgäste sich verhalten haben, regelt er die Angelegenheit entweder 
gütlich, meist indem er dem verhinderten Bräutigam seine Schwester 
zur Frau anbietet, oder auch blutig. Danach bricht er oft auf. um 
seinen Verpflichtungen gegenüber dem Feind nachzukommen, oder 
auch um neu entstandene Komplikationen zu lösen.4

Dieser Grundtypus ist in seiner reinen Form nur selten verwirk
licht. Das christliche Kurzlied tendiert dazu, sich auf das eigentliche 
Heimkehr-Motiv zu konzentrieren und das Vorher und Nachher nur 
anzudeuten, also den Typus nur zu zitieren; im moslemischen Epos 
ist die Heimkehr oft nur ein Teil, wenn auch ein zentraler Teil der 
Geschichte: Manchmal wird die Vorgeschichte ausführlich behan
delt, manchmal schließt sich an die geglückte Heimkehr eine weitere 
Handlungsfolge an, die eine völlig gleichwertige zweite Hälfte des 
Liedes bilden kann. Aber davon soll hier nicht die Rede sein, wir 
wollen uns ganz auf das eigentliche Heimkehrermotiv konzentrieren.

Ich möchte zunächst kurz ein Phänomen besprechen, das ich die 
«unausgesprochene Präsenz von typischen Motiven» nennen würde. 
Das heißt, daß ein Sänger ein Motiv,'das für den Handlungsverlauf 
des Normtypus charakteristisch ist, nicht erwähnt, es aber an einer 
späteren Stelle im Lied als selbstverständlich voraussetzt. So wird 
etwa in einem Lied nicht erwähnt, in welcher Kleidung oder Ver
kleidung der Held zurückkehrt; doch als es dann zu so etwas Ähnli
chem wie der Bogenprobe des Odysseus kommt —niemand kann den 
Säbel des Vermißten aus der Scheide ziehen—, heißt es plötzlich nur:

es forderte den Säbel der schwarze Bulgare,

4. Für einen ersten Eindruck besonders instruktiv sind die Inhaltsangaben 
von zwölf return songs bei Lord (o. Anm. 3).
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diese überreichten ihm den Säbel,
von selbst hat sich ihm gezückt der Säbel.0

Daß ein wiederkehrender Held sich als schwarzer Bulgare verkleidet, 
ist in mehreren Liedern belegt; der Sänger unseres Liedes hat dieses 
Motiv offensichtlich vorausgesetzt, ohne es explizit zu erwähnen: für 
ihn sowie für sein Publikum gibt es keinen Zweifel daran, wer der 
schwarze Bulgare ist.

Ein anderes Beispiel: Oft stellt der Held noch im Gefängnis an 
einen frisch eingelieferten Freund einen Katalog von Fragen nach 
der Art: «Steht mein Haus noch, lebt mein Pferd noch, lebt meine 
Mutter noch, hält mir die Frau die Treue, etc. ?», und er erhält dar
auf einen entsprechenden Katalog von Antworten. Immer wieder 
kommt es nun vor, daß der Fragenkatalog und der Antwortkatalog 
nicht exakt miteinander übereinstimmen, daß also eine Antwort auf 
eine Frage gegeben wird, die gar nicht gestellt wurde.5 6 An diesem 
Beispiel sieht man vielleicht am besten, was die oral poetry-Theorie 
unter einer oral poetics versteht: Der vom Sänger tatsächlich verbali- 
sierte Katalog ist nur ein Zitat des dem Sänger und dem Publikum 
bekannten Idealkatalogs, und insofern ist es völlig unerheblich, ob er 
komplett ausgeführt ist oder nicht. Weder Sänger noch Publikum 
würden eine solche «Auslassung» als Fehler charakterisieren. Ähnli
che kleinere Inkonsequenzen wurden auch in Ilias und Odyssee wie
derholt als Merkmale eines oral poetry-Stils bezeichnet, doch gibt es 
diesbezüglich größere Auffassungsunterschiede zwischen den einzel
nen Forschungslagern, und ich will hier nicht weiter darauf einge- 
hen.7

Interessanter für unser Thema sind Fälle, wo die Tradition alter
native Handlungsverläufe herausgebildet hat, und wo sich die Sänger 
dieser Alternativen bewußt sind und sie voraussetzen. In den meisten 
Fällen wird man annehmen können, daß die jeweilige Alternative für 
Sänger und Publikum präsent ist, auch ohne daß sie im Lied aus
drücklich genannt werden muß. Das gilt vor allem für die wohl wich
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5. Hrvatske narodne pjesrne 5 (ed. N. Andric), Zagreb 1909, Nr. 40, V. 
49-51.

6. Vgl. dazu etwa die Angaben bei Lord (o. Anm. 3), passim.
7. Zu dieser Problematik vgl. Foley (o. Anm. 2), passim. Für Homer vgl. 

etwa F. Ferrari, Oralità ed espressione : ricognizioni omeriche, Pisa 1986.
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tigste Alternative innerhalb unseres typischen Liedverlaufs, nämlich 
für die Frage, ob die Frau ihrem alten Mann die Treue hält und nur 
widerwillig, unter dem Zwang der Umstände, sich der Neuverheira
tung fügt, oder ob sie die neue Ehe selbst anstrebt. Die Tradition hat 
für beide Varianten typische Formen entwickelt, und wenn die treue 
Frau dem unbekannten Bettler ein Almosen gibt «für die Seele mei
nes verstorbenen Mannes», so ist immer unausgesprochen auch die 
Alternative dazu präsent, nämlich «für das Heil meines neuen Man
nes», so wie es im Fall der ungetreuen Gattin üblich ist. Nicht selten 
aber wird diese Alternative ausdrücklich ausgesprochen, und damit 
sind wir beim interessanten Fall, daß ein Lied einen alternativen 
Handlungsverlauf, der in der Tradition verankert ist, ausdrücklich 
zitiert, und zwar als Möglichkeit der Fortführung der Handlung, die 
dann nicht genützt wird. In dieser Kategorie gibt es etliche Beispiele, 
die zeigen, wie sehr jedes individuelle Lied die Tradition in ihrer 
Gesamtheit voraussetzt.

Ein konkretes Beispiel dafür: In einem Lied der Parry-Sammlung8 
ist der Bräutigam vom Anfang an als Bösewicht charakterisiert, der 
die Heirat gegen den Willen der Frau mit Gewalt durchsetzen will. 
Nach der Erkennung des Helden im Kreis der Familie fordert ihn 
seine Mutter aid', den verhinderten Bräutigam trotzdem seine 
Schwester anzubieten, um die Konfrontation zu vermeiden. Der Held 
reagiert darauf zunächst nicht, stellt sich aber später zum Kampf mit 
dem Bösewicht. Daß der Bräutigam die Schwester als Ersatz für die 
Frau des Helden erhält, ist sozusagen die Standardlösung für die Va
riante der gütlichen Regelung. Mit ihrer Nennung bringt der Sänger 
ein Spannungselement ein, denn es wird damit zunächst noch in 
Schwebe gehalten, für welche Lösung sich der Held entscheiden wird ; 
davor ist aber noch eine Unterredung zwischen Held und Gattin ein
geschoben, in der wichtige Elemente der Vorgeschichte nachgebracht 
werden. Ich möchte also meinen, daß der Sänger die Erwähnung der 
Alternative gezielt auch zur Strukturierung seines Liedes eingesetzt 
hat: es entsteht dadurch eine Klammer, die das allzu monotone para- 
faktische Ablaufen der typischen Handlungselemente durchbricht.

Etwas anderes ist es, wenn Elemente, die ursprünglich in der 
Tradition wohl als Alternativen entwickelt wurden, in einem Lied

8. Serbo-Croatian Heroic Songs 2 (ed. M. Parry, A. B. Lord), Belgrade- 
Cambridge 1953, Nr. 28.
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gemeinsam, lind zwar nacheinander eingesetzt werden. Das gilt be
sonders für die unterschiedlichen Erkennungszeichen, an denen der 
Held erkannt wird: Er singt ein Lied, er zeigt der Frau seinen Ring, 
er kann als einziger seinen Säbel ziehen, er hat ein Erkennungszei
chen an seinem Körper, er wird von seinem Pferd erkannt, oder er 
besiegt im Sportwettkampf alle Hochzeitsgäste. Oft finden sich in 
einem Lied nun mehrere dieser Zeichen: der Held besiegt alle im 
Wettkampf und singt danach sein Erkennungslied; oder das Pferd 
erkennt ihn, und er singt das Lied. Gelegentlich wird nun eines die
ser Erkennungszeichen ausdrücklich als wirkungslos bezeichnet, vor 
allem das symbolische Lied, dessen Funktion wohl besonders unrea
listisch ist.9 Das erinnert fast an die Art, wie Euripides die σήματα, 
an denen bei Aischylos Elektra ihren Bruder Orestes erkannt hat, 
zitiert und als nicht beweiskräftig bezeichnet.10 11 So heißt es in dem 
ältesten erhaltenen Lied unserer Thematik, das wahrscheinlich um 
1700 aufgenommen wurde, nachdem der Held sein Lied gesungen 
hat:

Mit Wein haben sich getränkt die Hochzeitsgäste, 
es ist niemand imstande zu merken, 
was da sagt der unselige Häftling,11

und danach reicht er seiner Frau einen Becher Wein, in den er sei
nen Ring geworfen hat. Das heißt, daß bereits in der frühesten uns 
zugänglichen Entwicklungsphase der Tradition man keinen Grund
typus mehr erkennen kann, aus dem sich dann später verschiedene 
Varianten entwickelt hätten; die Varianten sind bereits da, und der 
Sänger spielt bereits mit ihnen. Ähnlich ist es in einem für uns be
sonders interessanten Lied, auf das ich später noch zurückkommen 
werde:12 Der Held Primorac Ilija singt vor seiner Tochter sein sym
bolisches Lied, interpretiert es danach sogar selbst auf seine eigene 
baldige Heimkehr, doch seine Tochter glaubt ihm nicht, bricht in

9. Es handelt sich dabei um eine Allegorie, die große Ähnlichkeiten mit 
dem Symboltraum autweist, den Penelope im Gesang τ dem Odysseus erzählt. 
Üblicherweise wird dabei eine Schwalbe (oder Taube) von einem Raben 
bedrängt, bis ein Falke herbeifliegt und den Raben vertreibt oder tötet.

10. Eur. Ήλεκτρα 509-546.
11. Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama (ed. G. 

Gesemann), Karlovci 1925, Nr. 78, V. 114-116.
12. Banovic (o. Anm. 3), S. 156-191.
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Tränen aus und fordert ihn auf, sie nicht zu verspotten. Primorac 
Ilija erkennt, daß das Lied kein geeignetes Erkennungszeichen ist, 
und fragt seinen Vater, woran er seinen Sohn erkennen würde; sein 
Vater nennt eine Narbe am Arm, worauf Ilija seinen Ärmel hoch
krempelt und die Narbe zeigt.

Und schließlich eine letzte Kategorie : Ein Sänger verwendet ein 
vom Normtypus deutlich abweichendes Element, das aber eine Be
ziehung zu einem Element des Typus aufweist, das den Typus be
nützt, auf ihn anspielt oder ihm eine neue Funktion verleiht. Zu
nächst ein Beispiel dafür, daß einem erstarrten Motiv eine neue 
Funktion verliehen wird, ln zahlreichen Liedern erfährt der Held be
reits im Gefängnis, daß seine Mutter zwar noch lebt, aber vom lan
gen Weinen um ihren Sohn erblindet ist; wenn er dann nach Hause 
zurückkehrt, kann sie ihn wegen ihrer Blindheit nicht erkennen, und 
das ist nicht ganz unwichtig, weil die Tradition eine äußerst innige 
Mutter-Sohn-Beziehung kultiviert, sodaß man erwarten könnte, daß 
eine solche Heldenmutter ihren Sohn auch nach vielen Jahren der 
Gefangenschaft erkennen müßte. In einem unserer Lieder wird nun 
diese Blindheit der Mutter —und hier auch des Vaters— ganz anders 
genützt: Der Held wird zunächst von seinem Pferd, und dadurch 
auch von seinem Diener, erkannt. Er schickt darauf den Diener hinauf 
in «das Zimmer», um seine Pistolen zu holen, mit denen er seine 
vermeintlich untreue Gattin töten will. Der Diener geht hinauf, in 
«dem Zimmer» sitzen Vater und Mutter, doch da sie blind sind, kann 
er unbemerkt die Pistolen von der Wand nehmen. Ebenso geht der 
Held selbst, nachdem er sich in einem anderen Trakt des Hauses von 
der Treue seiner Frau überzeugt hat, unbemerkt durch «das Zim
mer», um in sein eigenes Zimmer zu seiner Tambura zu gelangen, 
mit der er dann sein Lied singt, durch das er erkannt wird. Diese 
Unwertung des traditionellen Motivs der Blindheit der Mutter be
wirkt, glaube ich, einen radikalen Eingriff in die traditionelle Lied
struktur, der für den Sänger des Liedes, bzw. für den Traditions
zweig, den er verkörpert, typisch ist: Es werden nicht mehr, wie es 
sonst üblich ist, der Beihe nach alle Famillienmitglieder auf die Pro
be gestellt, sondern nur mehr die Frau, die einzige, für die die Probe 
wirklich relevant ist. Der Sänger muß aber trotzdem nicht darauf 
verzichten, die Situation des gesamten Haushalts vorzuführen; das 
Motiv der blinden Eltern dient gleichzeitig auch als eine Art Raum-
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marke, die den Weg des Helden durch sein Haus konkret nachvoll
ziehbar macht.13

Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, wie durch das Abwei
chen vom Grundtypus überraschende Effekte Zustandekommen; ich 
will mich hier aber nur mehr auf ein letztes Beispiel konzentrieren, 
und komme dafür wieder auf das schon einmal erwähnte Lied von 
Primorac I li ja zurück. Das Lied ist deshalb besonders interessant, 
weil sein Herausgeber, wie ich glaube schlagend, nachgewiesen hat, 
daß hier zusätzlich zum Grundtypus des Heimkehrerliedes in einer 
bestimmten Phase der mündlichen Überlieferung auch die Odyssee in 
ihrer literarischen Form eingewirkt haben muß.14 Ich kann mich 
hier nicht auf Details einlassen und beschränke mich darauf, eine 
besonders signifikante Abweichung vom Normtypus zu erwähnen, 
die wohl durch die Odyssee angeregt ist: Der noch unerkannte Held 
berichtet normalerweise zu Hause, daß er persönlich beim Tod des 
Hausherrn, also von sich selbst, anwesend gewesen sei. Das Motiv 
kann völlig fehlen, doch ich kenne sonst kein einziges Lied, in dem 
der Held vor seiner Familie etwas anderes erzählen würde. In un
serem Lied erzählt nun Primorac Ilija auf der ersten Station seines 
Heimwegs Fremden in einem Wirtshaus die übliche Truggeschichte; 
an der zweiten Station, bei seinem Vater und seinen Kindern auf 
seinem Landgut angelangt, berichtet er, daß der Vermißte im Ge
fängnis sei und daß gute Chancen bestünden, daß er bald befreit 
würde; an der dritten Station, vor den Freiern seiner Frau, erzählt er 
wieder die Geschichte von seinem eigenen Tod, diesmal leicht variiert ; 
und seiner Frau schließlich erzählt er gar nichts, sondern deutet ihr 
einen Traum auf die baldige Heimkehr ihres Mannes und gibt sich 
gleich darauf selbst zu erkennen. Der Effekt auf einen Hörer, der mit

13. Hrvatske narodne pjesme 4 (ed. L. Marjanovic), Zagreb 1899, Nr. 39. 
Zu der besonders hochentwickelten Kompositionstechnik der Krajina-Epik, 
die von dem Sänger dieses Liedes Becir Islamovic repräsentiert wird, vgl. A. 
Schmaus, «Studije o krajinskoj epici», Rad JAZU 297, Zagreb 1953, 89-247. 
sowie: Episierungsprozesse im Bereich der slavischen Volksdichtung, Mün
chener Beiträge zur Slavenkunde (= FS P. Diels), München 1953, 294-320.

14. Vgl. o Anm.3. Banovic vermutet, daß der Odyssee-Einfluß im 18. Jh.im 
Umfeld gebildeter Franziskanermönche im dalmatinischen Küstenland erfolgt 
sein muß. Das Lied selbst wurde Banovic 1912 von einemanalphabetischen Hir
ten diktiert; es steht trotz des evidenten Einflusses der literarischen Quelle völ
lig im Rahmen der traditionellen Typik des serbokroatischen Heimkehrerliedes.
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der traditionellen Verwendung des Motivs vertraut ist und naturge
mäß nichts von dem Einfluß der Odyssee ahnen kann, muß der einer 
verblüffenden Innovation sein: Hier gibt es nicht mehr wie sonst die 
brutale Todesmeldung an Frau und engste Verwandte, sondern von 
Anfang an Trost und Hoffnung; die Trugerzählung vor den Freiern 
wird dadurch bereits zu einem Teil des Komplotts zu ihrer Ermor
dung umgewandelt; die Szenen zwischen dem Helden und seinen 
Familienmitgliedern erhalten einen ganz ungewohnten Grad von In
timität und Pathos, der dieses Lied aus der gesamten Tradition her
vorstechen läßt.

Ich breche hier die Reihe von Beispielen ab und versuche zu
sammenzufassen, welche Schlüsse sich aus der Behandlung von Er
zählvarianten in der serbokroatischen Tradition ziehen lassen. Die 
Sänger der einzelnen Lieder kennen Alternativen zum jeweiligen 
Handlungsverlauf, die ebenfalls in der Liedtradition verankert sind. 
Sie setzen diese von der Tradition vorgegebenen Alternativen für ihr 
Lied genauso stillschweigend voraus, wie sie die Typik des Liedes 
selbst voraussetzen ; sie beziehen solche Alternativen aber auch oft in 
ihre eigene Handlung ein, teilweise nur als Möglichkeit, die von einer 
Figur der Handlung ausgesprochen, aber nicht verwirklicht wird, 
teilweise nicht im Sinne eines Entweder-oder, sondern eines Sowold- 
als-auch, daß also beide Möglichkeiten nacheinander verwirklicht 
werden. Teilweise werden auch traditionelle Handlungselemente so 
stark verändert, daß sie eine völlig neue Funktion erhalten, die erst 
vor dem Hintergrund der bekannten Tradition ganz gewürdigt wer
den kann. Für die serbokroatische Tradition ist es charakteristisch, 
daß die Alternativversionen nicht als einzelne Lieder mit fixiertem 
Text festgemacht werden können, sondern nur als Strömungen der 
Tradition; wenn wir also feststellen können, daß ein Sänger eine Al
ternativvariante zitiert, so zitiert er nicht eine einzelne konkrete 
Version, sondern eine Möglichkeit der Tradition, von der wir zufällig 
eine oder mehrere Versionen aufgezeichnet haben. Was die eingangs 
zitierte Auffassung von einer oral poetics betrifft, so wird sie von 
der serbokroatischen Tradition teilweise bestätigt, läßt sich aber 
teilweise auch korrigieren. Gerade am Umgang mit Alternativversio
nen erkennt man, daß die Sänger sehr genau zwischen dem Hand
lungsgang ihres eigenen konkreten Liedes und den Möglichkeiten 
der Tradition unterscheiden, und daß sie diese Möglichkeiten der
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Tradition zwar voraussetzen, aber auch aktiv in ihren eigenen Hand
lungsplan einbauen. Der Hörer ergänzt jedes Lied durch Informatio
nen, die er aus seinem Wissen um die traditionelle Typik bezieht, 
doch sind zumindest die Lieder des moslemischen Traditionszweiges 
aus sich selbst heraus verständlich ; echte Informationslücken, die 
aus der Tradition gefüllt werden müssen, finden sich eher nur im 
christlichen Kurzlied, das schon wegen seiner Kürze in viel höherem 
Maße allusiven Charakter hat.

Was kann man nun aus all dem für die Odyssee lernen ? Wie ich 
eingangs erwähnt habe, ist sich die Odysseeforschung weitgehend 
darüber einig, daß wir es in unserer Odyssee immer wieder mit Mo
tiven zu tun haben, die auf einen alternativen Handlungsablauf hin- 
weisen könnten, aber auch mit Motiven, die dem Gang der Hand
lung zwar nicht ausgesprochen zuwiderlaufen, aber nicht voll inte
griert erscheinen oder an der Stelle ihrer Erwähnung keine unmittel
bare Funktion für die Handlung erkennen lassen. Alle diese Fälle 
könnten, analog zu den von mir gebrachten Beispielen aus der serbo
kroatischen Tradition,15 auf vorhomerische Versionen der Odysseus- 
Geschichte zurückgeführt werden. Ich nenne hier einiges, der Kenner 
der Odyssee-Forschungsgeschichte kann sich leicht zu jedem Pro
blem die dazu aufgestellten Theorien ergänzen:

— Penelope hält Odysseus nicht die Treue, sondern sehnt sich 
nach einer Wiederverheiratung bzw. pflegt Umgang mit den Freiern.16

15. Eine wichtige Differenz zwischen den beiden Traditionen, auf die 
Prof. Kullmann in der Diskussion hingewiesen hat, besteht darin, daß wir 
es bei der Odyssee mit einer konkreten Geschichte, bei den serbokroatischen 
Liedern hingegen mit einem Typus zu tun haben, der von verschiedenen 
Helden erzählt wird. Diese Frage berührt das problematische Verhältnis 
zwischen den Theorien der Neoanalyse und der composition by theme (vgl. W. 
Kullmann, «Oral Poetry and Neoanalysis in Homeric Research», GRBS 25, 
1984, 307-323, = Homerische Motive, Stuttgart 1992, 140-155). Ich verweise 
hier vorläufig nur darauf, daß die serbokroatische Tradition (zumindest ihr 
moslemischer Teil) sich nicht wie die griechische auf wenige bedeutende Ereig
nisse weniger hervorragender Helden mit weitgehend festgelegter «Biographie» 
konzentriert, was automatisch dazu führt, daß einzelne Geschichten und die 
Namen der Helden austauschbar werden. Wenn aber einmal ein bestimmtes 
Erzählmotiv für einen bestimmten Helden fixiert erscheint, so sind die Me
chanismen durchaus mit jenen vergleichbar, die die Neoanalyse für Homer 
aufzeigt.

16. Das ambivalente Verhalten der Penelope, etwa bei ihrem Auftritt
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— Penelope erkennt Odysseus schon vor dem Freiermord, die 
Bogenprobe ist ein gemeinsames Komplott der beiden.17

— Laertes wird schon vor dem Freiermord in die Handlung mit- 
einbezogen, es gibt bereits eine —oder eine erste— Begegnung mit 
Odysseus.18

— Die Irrfahrten des Odysseus spielen nicht in einer Märchen
welt, sondern in der realen Geographie, unter anderem —als letzte 
Station— bei den befreundeten Thesprotern.19

— Das Scheitern der Weblist der Penelope führt dazu, daß sie 
sich sofort für einen der Freier entscheiden muß.29

— Odysseus kehrt genau an jenem Tag zurück, für den er selbst 
Penelope die Wiederverheiratung aufgetragen hat, nämlich an dem 
Tag, an dem Telemachos offiziell zum Mann erklärt wird.21

— Die unterschiedlichen σήματα des Odysseus führen zu anderen 
άναγνωρισμοί als in unserer Odyssee, vor allem die Narbe zur Er
kennung durch Penelope.22
vor den Freiern im σ, hat die Leser immer wieder irritiert; vgl. jetzt (als 
Beispiel für die Irritation) M. A. Katz, Penelope’s Renown. Meaning and In
determinacy in the Odyssey, Princeton 1991. Späte Überlieferung kennt Ver
sionen, nach denen Penelope mit Antinoos Umgang hat, oder sogar nach dem 
Umgang mit allen Freiern den Gott Pan gebiert.

17. Vgl. o. Anm. 1.
18. Signale dafür könnten die wiederholten Versuche von Figuren sein, 

Laertes in die Handlung einzubeziehen. Die Rolle des Laertes könnte in 
unserer Odyssee durch Eumaios eingenommen worden sein; das könnte auch 
(zumindest historisch) einen Teil der Schwierigkeiten der Erkennungsszene 
zwischen Odysseus und Laertes im ω erklären. Vgl. Lord, Singer of Tales 
(o. Anm. 3), 178.

19. So vermutet St. West, Odissea I, Milano 1981, LXXXIII-XC, «un 
nostos alternativo per Odisseo» (nicht mehr abgedruckt in der englischen Aus
gabe, Oxford 1988 !).

20. Das wäre typologisch gesehen zweifellos die natürlichste Funktion des 
Motivs. Vgl. dazu zuletzt T. Krischer, «Die Webelist der Penelope», Hermes 121, 
1993, 3-11, mit der Rekonstruktion einer einzigen Variante, die von unserer 
Odyssee vorausgesetzt werde; für Literaturverweise vgl. W. Kullmann, «Er
gebnisse der motivgeschichtlichen Forschung zu Homer (Neoanalyse)», in: 
Homerische Motive, Stuttgart 1992, 100-134 (122L).

21. Darauf lassen Od. σ 269 f. und σ 175 f. schließen. Vgl. M. Alden, 
«When Did Achilles Come Back?», Mel. É. Delebecque, Aix-en-Provence 1983, 
1-9 (1).

22. P. W. Harsh, «Penelope and Odysseus in Odyssey XIX», AJPh 71, 
1950, 1-21, hat die These aufgestellt, daß Penelope ihren Mann bereits in dieser
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Die Liste ließe sich noch erweitern,23 doch sind das sicherlich die 
prominentesten Beispiele; ich kann sie hier nicht im einzelnen be
sprechen, ich möchte vielmehr fragen, welche Schlußfolgerungen 
sich für unsere Odyssee ziehen lassen, wenn wir die Hypothese ak
zeptieren, daß es sich bei diesen und ähnlichen Fällen wirklich um 
Reflexe von alternativen Versionen der Heimkehr des Odysseus 
handelt : Wie geht der Dichter der Odyssee mit diesen Elementen 
um? Welche Phinktion verleiht er ihnen für seinen eigenen Hand- 
lungplan ?

Diese Frage läßt sich auf einer bestimmten Ebene leicht beant
worten, und schon anhand der wenigen von mir genannten Beispiele 
zeichnen sich einige Kategorien ab, die deutlich für die Funktionali- 
sierung von Alternativversionen sprechen: So bewirkt die Integra
tion von Varianten eine räumliche und personale Ausweitung der 
Odyssee-Szenerie, indem Elemente, die nicht zum geradlinigen 
Handlungsablauf gehören, miteinbezogen werden; so sorgt etwa die 
wiederholte Erwähnung des Laertes auch für eine Veranschauli
chung der räumlichen Verhältnisse auf Ithaka; so gewinnt der 
Dichter dadurch, daß er Alternativvarianten in die Vorgeschichte 
verschiebt, eine zeitliche Tiefendimension für seine Handlung, etwa 
anhand der Wehlist der Penelope;24 so erhält durch die Erwägung 
oder Andeutung von verschiedenen Möglichkeiten der Weiterführung 
der Handlung die an und für sich bekannte Geschichte doch noch 
Spannungselemente, vor allem natürlich bei der verhinderten Er
kennung des Odysseus durch Penelope; und so wird eine psycholo
gische Vielschichtigkeit erreicht, indem Motive der äußeren Hand
lung in das Innere der Figuren verlegt werden, etwas, wras ganz 
besonders für die komplexe Gestalt der Penelope gilt, die sich, wie 
die Forschungsgeschichte eindrucksvoll zeigt, jeder eindeutigen In
terpretation entzieht.

Szene unbewußt erkenne; davon ausgehend vgl. etwa die sensible psycholo
gische Interpretation von J. Russo, «Interview and Aftermath. Dream, Fantasy, 
and Intuition in Odyssey 19 and 20», AJPh 103, 1982, 4-18.

23. So hat Prof. Ph. .1. Kakridis in der Diskussion nach dem Vortrag 
darauf hingewiesen, daß der nach dem άναγνωρισμός im ψ fingierte «Hoch
zeitslärm» deutlich auf eine Variante verweist, in der Odysseus erst unmit
telbar zur Hochzeit der Penelope erscheint.

24. Vgl. in diesem Sinn jetzt etwa P. V. Jones, «The Past in Homer’s 
Odyssey», JHS 112, 1992, 74-90.
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Die Odysseeforschung der letzten Jahrzehnte hat die Meister
schaft des Dichters in diesen Bereichen allein aus der Betrachtung 
des Epos immer besser beleuchtet. Für die Odyssee —so wie auch 
für die Ilias—gilt ohne Zweifel, daß sie die Tradition nicht einfach 
voraussetzt oder zitiert, sondern daß sie die Tradition umfassen und 
repräsentieren will; ja man könnte sagen, daß sie dadurch, daß sie 
alle widersprüchlichen Elemente der Tradition der Odysseus-Ge
schichte in sich aufnimmt, die Tradition letztlich ersetzen will, 
und das ist ihr bis zu einem gewissen Grad ja auch tatsächlich 
gelungen. Die Anwendung der Optik der oral poetry-Theorie wird 
in dieser Hinsicht unser Verständnis der Odyssee kaum korri
gieren können, und es ist deshalb sehr gut verständlich, wenn ge
rade in den letzten Jahren immer mehr Odyssee-Interpretationen 
entstehen, die völlig darauf verzichten, das Verhältnis der Odyssee 
zu der uns nicht erhaltenen Tradition zu berücksichtigen.25 Die 
Odyssee ist tatsächlich aus sich selbst heraus verständlich, und auch 
ich habe ja die vermuteten Alternativversionen nur aus dem Text 
selbst gewinnen können. Und trotzdem glaube ich, daß das ur
sprüngliche Publikum Homers aufgrund seiner Kenntnis der Er
zähltradition die Odyssee anders betrachten mußte, und daß wir, 
wenn wir uns darauf einlassen, die der Odyssee zugrundeliegende 
Tradition zu erfassen, das Epos selbst besser verstehen können. Es 
ist leicht zu sehen, daß wir andernfalls, wenn wir nämlich darauf 
verzichten, den Horizont des ersten Publikums unserer Odyssee zu 
berücksichtigen, in eine ahistorische Betrachtungsweise verfallen 
und uns damit demselben Vorwurf aussetzen, der von den Analy
tikern immer gegen die Unitarier erhoben wurde.

Ich glaube aber, daß die Parallele, die uns die serbokroatische 
Tradition liefert, dabei helfen kann, auch eine andere Tendenz, die 
in der Odyssee-Forschung verbreitet ist, zu relativieren. Ich meine 
damit jene Auffassung, nach der unsere Odyssee einen so riesengro
ßen Schritt über die davorliegende Tradition hinaus bedeutet habe, 
daß man eigentlich bereits von einem Gattungsunterschied sprechen 
könne; so sprach man früher viel von dem Sprung vom Lied zum

25. Es ist natürlich schwierig, auf dieser Ebene mit Autoren zu diskutieren, 
die sich ausdrücklich zur Literaturauffassung der Dekonstruktion bekennen, 
wie etwa P. Pucci, Odysseus Polytropes. Intertexlual Readings in the Odyssey 
and the Iliad, Ithaca-London 1987.
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Epos, und so wird gerne der Wesensunterschied zwischen Märchen 
und Epos thematisiert.26 Ich glaube nun, daß die serbokroatische 
Tradition genügend Material dafür liefert, wie ein mehr oder weni
ger stufenloser Übergang von kürzeren zu längeren Liedformen mög
lich ist. Es ist von Slawisten sehr gut demonstriert worden, wie sich 
aus dem christlichen Kurzlied in einem kontinuierlichen Prozeß die 
komplexeren Strukturen des moslemischen Langliedes entwickelt ha
ben, was auch eine Entwicklung weg vom impliziten Zitatstil hin zu 
einer konkreteren, expliziteren Darstellungsweise bewirkt hat;27 da
bei bandelt es sich, wie ich meine, um fließende Übergänge. Es ließe 
sich gut zeigen, daß Avdo Medjedovic mit seinen extrem langen Lie
dern zumindest in dieser Hinsicht einen weiteren Entwicklungs
schritt bedeutet. Daß ein Lied aus sich selbst heraus verständlich 
sein soll, daß es möglichst alle Voraussetzungen der Handlung selbst 
nennt, daß es eben die Tradition nicht zitiert, sondern repräsentiert, 
das läßt sich als Tendenz, wenn auch nur als Tendenz, auch bei Me
djedovic feststellen, und diese Tendenz ist zum Teil wohl wirklich 
einfach als Funktion der Länge der Lieder zu deuten. Medjedovic 
entwirft zwar keine komplexen Handlungsstrukturen, tlie sich mit 
Ilias und Odyssee auch nur im entferntesten vergleichen ließen, doch 
er bemüht sich, jedes einzelne Lied als Repräsentant der Tradition 
dieses Liedtyps erscheinen zu lassen; seine Lieder sollen keinen Aus
schnitt aus der vergangenen Welt der Helden bieten, sondern sollen 
diese Welt in einem Beispiel repräsentieren.28

Doch noch einmal zurück zur Odyssee: Ich glaube, daß der 
Odysseedichter mit seiner Art, wie er die Tradition vereinnahmt, 
selbst bereits in einer Tradition steht, daß es sich dabei um eine 
traditionelle Technik handelt, die von ihm allerdings perfektioniert 
worden ist. Es ist eindrucksvoll, wieviele Elemente von anderen 
Versionen der Odysseus-Geschichte sich aus der Odyssee gewinnen

26. Ich beziehe mich hier vor allem auf U. Hölscher, Die Odyssee, Epos 
zwischen Märchen und Roman, München 1988 (31991 ).

27. Vgl. die Arbeiten von Schmaus (o. Anm. 13).
28. Zu Medjedovic vgl. A. B. Lord in Serbo-Croatian Heroic Songs 3, 

Cambridge 1974, passim; zu Teilaspekten vgl. meine Arbeiten «Πολύμητις 
Όδυσσεύς und Tale budalina : Namensformeln bei Homer und im serbokroa
tischen Epos», WS 104, 1991, 23-27, sowie «“Literarische Qualität” bei Homer 
und im jugoslawischen Heldenlied», Wiener Humanistische Blätter 34, 1992, 
16-32.
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lassen; und ich glaube, es wäre reizvoll, unter der Optik, die ich hier 
zu skizzieren versucht habe, einmal systematisch zu untersuchen, 
wie die Odyssee mit den Alternativversionen arbeitet und wie sie sie 
dazu benützt, eine endgültige Version von der Geschichte der Heim
kehr des Odysseus zu gestalten.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
KAI ΣΤΑ ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ

(Περίληψη)

ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ υπάρχουν μοτίβα που μπορούν να εξηγηθούν ως αντα
νακλάσεις από άλλες, προομηρικές εκδοχές της ιστορίας του Οδυσσέα: μο
τίβα που δεν συμφωνούν απόλυτα με την πλοκή της Οδύσσειας' μοτίβα που 
δεν μπορούν να εκπληρώσουν πλήρως τη φυσική τους λειτουργία ή, τέλος, 
μοτίβα που είναι αντίθετα προς την πλοκή και δεν αναπτύσσονται, αλλά 
αναφέρονται μόνον ως δυνατότητα ή απλώς υποδηλώνονται. Έτσι, π.χ. ο 
νεκρός μνηστήρας Αμφιμέδων διηγείται στον Άδη ότι η μνηστηροφονία 
βασίστηκε σε συνωμοσία του Οδυσσέα και της Πηνελόπης' οι ψεύτικες 
ιστορίες που αφηγείται ο Οδυσσέας αποτελούν ίσως απόηχους άλλων εκ
δοχών των περιπλανήσεών του' η αποκάλυψη του δόλου της Πηνελόπης 
θα περίμενε κανείς ότι θα την ανάγκαζε να παντρευτεί αμέσως.

Η επισκόπηση σαράντα τριών διαφορετικών παραλλαγών του άσματος 
«ένας άντρας επιστρέφει αγνώριστος στο γάμο της γυναίκας του » από 
τη σερβοκροατική παράδοση ηρωικών ασμάτων δείχνει με ποιο τρόπο οι 
αοιδοί χειρίζονται, σε μια προφορική παράδοση, τις εναλλακτικές εκδοχές 
μιας πλοκής, οι οποίες στηρίζονται στην παράδοση. Οι αοιδοί προϋποθέ
τουν τη γνώση αυτών των εναλλακτικών εκδοχών εκ μέρους των ακροα
τών ή και τις παραθέτουν ή τις λαμβάνουν υπόψη στη δική τους πλοκή ή, 
τέλος, προσδίδουν στα παραδοσιακά μοτίβα μια νέα λειτουργία.

Εάν μεταφέρουμε τις διαπιστώσεις αυτές στην Οδύσσεια, τότε μπο
ρούμε να συμπεράνουμε ότι στο έπος αυτό δεν υπάρχουν υπαινιγμοί σε μια 
ή σε μερικές προομηρικές εκδοχές που μπορούν να ανακατασκευασθούν με 
ακρίβεια αλλά σε ένα ανώνυμο αριθμό δυνατοτήτων εξιστόρησης του νό
στου του Οδυσσέα. Πάνω στο φόντο αυτόν επίσης η τέχνη του ποιητή της 
Οδύσσειας είναι φανερή.
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Ό άετός του ονείρου της Πηνελόπης 
στην τρισχιλιετή ελληνική ποιητική παράδοση

ΣΕ ΑΡΘΡΟ πού δημοσιεύθηκε στα 'Ελληνικά1 υποστήριξα τή γνώμη δτι 
ό συμβολισμός του ονείρου τής Πηνελόπης (τ 535-53) αποτελεί παραλλαγή 
τού μοτίβου τής πάλης άετοΰ μέ δράκο ή φίδι. Προσπάθησα νά αποδείξω 
οτι ή επιλογή των χηνών ώς άλληγορικών άντιστοίχων των μνηστήρων 
στηρίζεται οχι μόνο στήν άνοησία τους καί στήν άνικανοποίητη λαιμαργία 
τους άλλα επίσης και στο συνδυασμό παρήχησης καί σημασίας μεταξύ τού 
χήν/νός καί των τύπων χανών, κεχηνώς εκ του χαίνω.1 2 Επίσης άνέφερα 
δτι λέξεις καί φράσεις δπως το ίαίνομαι (ζεσταίνομαι / άνάβω) 537, καί 
το πυράν ερεπτομένους παρά πύελον 553 (τσιμπώντας το σιτάρι στή σκά
φη), καθώς επίσης οί φαλλοειδεΐς καί οφιοειδείς λαιμοί των χηνών άνή- 
κουν στή γλώσσα τής άλληγορικής ερωτικής έπικοινωνίας.3

Σ’ αύτή μου τή μελέτη θέλω νά επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου σέ με
ρικά στοιχεία του ονείρου καί τών συμφραζομένων του πού φαίνεται δτι 
άνήκουν στο ύπόστρο^μα τού έλληνικοϋ ψυχισμού καί τού έλληνικοΰ πολι
τισμού, καί μάλιστα άπύ άμνημονεύτων χρόνων. 'Υπάρχουν γλωσσικές καί 
ποιητικές λεπτομέρειες πού είναι παλαιότερες άπύ τον 'Όμηρο καί πού ή 
στενή τους συγγένεια μπορεί νά άναζητηθεΐ τόσο στον "Ομηρο δσο καί 
στήν καθαρά προφορική καί στή μεικτή παράδοση τών μετέπειτα αιώνων 
καί μέχρι σήμερα άκόμη. Νομίζω οτι ό Κακριδής άπέδειξε, πέραν κάθε άμ- 
φιβολίας, δτι ό άναγνωρισμος τού ψ τής ’Οδύσσειας έχει κοινά στοιχεία μέ

1. «Penelope’s Dream in the Context of the Eagle against Serpent Motif», 
'Ελληνικά 38 (1987) 260-268.

2. Οί μνηστήρες είναι άφραόείς, νήπιοι, ον νοήμονες. ’Επίσης περνούν τον πε
ρισσότερο καιρό τους καταβροχθίζοντας την περιουσία τοϋ Όδυσσέα: στο ίδιο άρθρο, 
264-66, ιδιαίτερα ύποσημ. 15-26. Στο Birds mid Baesls of the Greek Antiquity 
(Νέα Ύόρκη 1972) ό Norman Douglas υποστηρίζει δτι «οί ’Αρχαίοι θά διαφωνούσαν 
μαζί μας γιά την ηλιθιότητα τής χήνας πού δεν είναι μόνο ένα στοργικό άλλα καί ένα 
πολύ έξυπνο πουλί» (σ. 104).

3. Ή λ. αύχήν, άκόμη καί αν δέν συγγενεύει έτυμολογικά μέ τά ανος, αΰχος κτλ., 
δέν άποκλείεται νά έχει καί εδώ σχέση μέ την έννοια της άλαζονείας. 11 ρβ. τά μεθομη- 
ρικά τον αυχένα ίστάναι, ενρνανχην, ανχη.
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το δημοτικό τραγούδι πού ό Κ. Ρωμαίος πρότεινε ώς το καλύτερο πρό
τυπο γιά σύγκριση.4 'Ο Κακριδής άποδίδει τις ομοιότητες της ποιητικής 
τοΰ θέματος στή ζωντανή ποιητική παράδοση πού πάντοτε υπήρχε στήν 
Ελλάδα, τουλάχιστον άπό τά ομηρικά χρόνια. 'Η γνούμη αυτή έ'χει πε
ράσει σχεδόν απαρατήρητη άπό πολλούς κλασικούς φιλολόγους έκτος Ελ
λάδος, παρά το γεγονός ότι ή λαμπρή εργασία τοϋ Ίω. Κ. Προμπονά έ'χει 
φέρει στο φως πλούτο άποδεικτικών στοιχείων.5

Πιστεύω ότι οί αναλογίες άπό τή μεθομηρική, τή μετακλασική, τή με
σαιωνική, καθώς επίσης καί άπό τή νεότερη ποιητική μας παράδοση δέν 
πρέπει να παραγνωρισθούν, καί θέλω να προσθέσω εδώ ορισμένες παρα
τηρήσεις γιά τή γλώσσα τοΰ ονείρου. 'Η επανάληψη τοΰ εδω στούς στίχους 
534, 536 ενώνει το όνειρο μέ τήν πραγματικότητα. Οί μνηστήρες κατέδον- 
σιν, κυριολεκτικά καταβροχθίζουν τήν περιουσία τοΰ Όδυσσέα, όπως οί 
χήνες καταβροχθίζουν το σιτάρι πού τούς δίνει ή Πηνελόπη. Στή γλώσσα 
μας, σέ άντίθεση μέ ορισμένες τουλάχιστον άλλες γλώσσες, έχομε τις πα
σίγνωστες εκφράσεις «τοΰ ’φαγαν τήν περιουσία», «τον έ'φαγαν» μέ τήν 
έννοια τοΰ κατατροπώνω ή καί σκοτώνω. Οί στίχοι 536-37 μιλούν γιά τις 
είκοσι χήνες «μανάρες» τής Πηνελόπης πού τρώνε σιτάρι μαλακωμένο στο

4. I. Θ. Κακριδής, Ξαναγνρίζοντας στον 'Όμηρο (’Αθήνα 1979) 169-82. Γιά 
τήν πλήρη παρουσίαση τοϋ τραγουδιού αύτοϋ άπό τον Κ. Ρωμαίο βλ. «Δημοτικά τρα
γούδια Σέρβων καί Βουλγάρων, δανεισμένα άπό ελληνικά πρότυπα», Άρχεϊον τοϋ 
Θρακικον Λαογραφικον καί Γλωσσικού Θησαυρόν 17 (1952) 33-54. Μερικοί ειδικοί 
αποδίδουν τήν καταγωγή τοΰ τραγουδιού πού χρησιμοποιεί ό Ρωμαίος στή μελέτη του 
στήν εποχή καί τήν ποίηση τοϋ 'Ομήρου. Μεταξύ τους εξέχει ό Νικόλαος Πολίτης, 
Έκλογαί καί τραγούδια τοϋ ελληνικόν λαού (’Αθήνα 1966), άριθ. 84. ’Άλλοι, όπως ό 
Willy Splettstösser, νομίζουν ότι τά ελληνικά τραγούδια αύτοϋ τοΰ τύπου παρουσιά
ζουν μεγαλύτερες ομοιότητες μέ τραγούδια άλλων ευρωπαϊκών χωρών: Der heim
kehrende Gratte und sein Weib in der Weltliteratur (Βερολίνο 1908), έπίσης 
Johannes Boite, «Zum deutschen Volkslieder», Zeitschrift für Volkskunde 
XXVIII (1918) 65-75 καί Ramiro Ortiz, Sul motivo folklorico del ritorno (Cluj. 
1931). Χρησιμότατα είναι έπίσης τά άκόλουθα άρθρα ή βιβλία: S. Baud-Bovy, La 
chanson populaire grecque du Dodecanese 1 (1936) 227, ύποσ. Π Στίλπων Κυρια- 
κίδης, Λαογραφία 12 (1938-40) 324. A. Passow, Popularia Carmina Graeciae 
Recentioris (Λιψία 1860) 323-28' Έντβίγη Λύντεκε, 'Ελληνικά δημοτικά τραγού
δια (’Αθήνα 1947) 113-17' Π. Άραβαντινός, Συλλογή δημοτικών άσμάτων Ήπει
ροί' (’Αθήνα 1880) 209-1Γ Δ. Πετρόπουλος, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Α' 
(’Αθήνα 1958) 131-37.

5. ’Ιωάννης Κ. Προμπονάς, Τά ομηρικά επη καί το νεοελληνικό δημοτικό τρα
γούδι (’Αθήνα 1982), ιδιαίτερα σ. 130, καί Άκριτικά Λ' (’Αθήνα 1985), ιδιαίτερα 
σ. 185.

200



Ο ΑΕΤΟΣ TOT ΟΝΕΙΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ

νερό καί πού στο αντίκρισμά τους ή Πηνελόπη ίαίνεται, δηλαδή «ζεσταί
νεται» ή «ανάβει», όπως θά λέγαμε.®

’Από τα διάφορα δημοτικά τραγούδια στα όποια οΐ λέξεις πάπια/χήνα 
άναφέρονται μεταφορικά σε μιά όμορφη γυναίκα τό γιαννιώτικο τραγούδι 
του Μενούση είναι ΐσως το γνωστότερο. Στο τραγούδι αυτό, όταν ό έξαλλος 
σύζυγος έρχεται στά λογικά του καί καταλαβαίνει ότι σκότωσε τη γυναίκα 
του, λέει:

Σήκω πάπια μ σήκω χήνα μ σήκω κλωσσαριά μ

’Έχομε λοιπόν σ’ αύτό το στίχο, όπως κι άλλου, την άλληγορική αλυσίδα 
πάπια/χήνα [ κλωσσαριά / ομορφη αγαπημένη, άν καί έχομε πολύ λιγό- 
τερες πάπιες καί χήνες άπό την άρχαία Ελλάδα, καί φυσικά άπό την 
’Ολλανδία, όπου παρά την άφθονία των πουλιών αυτών καμιά ωραία γυ
ναίκα δεν θά κολακευόταν άν την άποκαλοΰσαν χήνα ή πάπια. Πιθανό
τατα το όνομα Πηνελόπη έσήμαινε πάπια, καί ή λεπτομέρεια αύτή άφορα 
ιδιαίτερα στην άλληγορική άλυσίδα πού μόλις άνέφερα. 'Η άγάπη γιά τις 
πάπιες καί τις χήνες καί ή χρήση τους σέ άλληγορικά συστήματα έπικοινω- 
νίας δεν είναι άποκλειστικό χαρακτηριστικό τοϋ ελληνικού λαϊκού πολιτι
σμού. 'Η τουρκική γλώσσα μάς προσφέρει τήν άλληγορική άναλογία πά
πια I χήνα = άγαπητικιά. ’Έχομε λοιπόν παραδείγματα άπό χαριτωμένα 
τετράστιχα, maniler.8 Ή θετική άλληγορική σχέση μεταξύ τής πάπιας καί 
τής γυναίκας, καθώς έπίσης καί μεταξύ τής χήνας καί τής γυναίκας, μπο
ρεί νά μήν ύπάρχει στούς λαϊκούς πολιτισμούς όλων τών χωρών πού έ
χουν άσκήσει έπίδραση στον έλληνικό κυρίως λαϊκό πολιτισμό. Στή Ρω
σία ή μητέρα λέγεται χαϊδευτικά καί «γκρίζα πάπια»,9 ενώ μιά όμορφη

6. Το ιαίνομαι συνεχίζει τή μεταφορική έννοια τοϋ Αλλ’ Όδυαή ποθέονσα φίλον 
κατατήκομαι ήτορ (τ 136).

7. Γιά άλλα παραδείγματα στίχων στούς όποιους ή ομορφη γυναίκα λέγεται χή
να χρήσιμη είναι ή διατριβή τοϋ ’Αριστοτέλη ΓΓ. Βρέλλη (’Ιωάννινα 1980) 270, 489, 
516. 'Η χήνα άπαντά συχνότερα στήν ποίηση τής ΒΔ 'Ελλάδας καί ιδιαίτερα τής Η
πείρου, ενώ δέν υπάρχει ίσως ένα γνήσιο παράδειγμα άπό τήν Κρήτη. Γιά ένα σπάνιο 
παράδειγμα βλ. το Λεξικό τής ’Ανατολικής Κρήτης τοϋ Μ. Πιτυκάκη.

8. Mahmut Yurter, Maniler (Κωνσταντινούπολη 1958), άριθ. 45, 800. Γιά τήν 
ακριβέστερη μεταφορική άντιστοιχία πάπια = νύφη / χήνα = παντρεμένη γυναίκα, 
καί γιά τήν επαινετική έννοια έκφράσεων όπως π.χ. σαν τής χήνας το λαιμό στήν 
τουρκική ποίηση βλ. Dede Kurnut Kitabi (’Άγκυρα 1964) 101 καί Hassan Göksu, 
Manilerimir (Κωνσταντινούπολη 1970) 271. Βλ. έπίσης Karabas Seyfi, «Ideology 
in Turkish Idioms», Intern. Journal of Turkish Studies (1984-85) τ. 3, άριθ. 1, 
σ. 117-23.

9. iiSera utiiskan, Russkaja Narodnaja Poesija, Obrjadovaja Poesija (Λέ-
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νέα κοπέλα άποκαλεΐται (θηλυκός) άσπρος κύκνος ή επίσης καί κούκος.10
Οί μνηστήρες πού ευνοεί ή Πηνελόπη παρομοιάζονται μέ χήνους καί 

οχι μέ χήνες. ”Αν τά ζεύγη των άντιθέσεων άντρας / γυναίκα, χήνας / χήνα 
παραταχθούν χιαστί, τότε το αίσθημα πού στο Νεοελληνικό τραγούδι έ'νας 
άντρας έχει γιά τή «χήνα» του παραλληλίζεται καθαρά στην ’Οδύσσεια μέ 
την αδυναμία πού έ'χει ή Πηνελόπη για τούς χήνους πού τόσο προσεκτικά 
φροντίζει. Στην κοινή νεοελληνική δέν άπαντά ό τύπος χήνος· υπάρχει 
όμως στήν κυπριακή διάλεκτο,11 καί τον χρησιμοποίησα στο παράδειγμα 
πού μόλις έδουσα άπλώς για να διατυπούσω παραστατικότερα τήν έννοια 
των στοιχείων τής άλληγορίας. Ό αριθμός των χήνων τού ’Ονείρου τής 
Πηνελόπης δέν είναι καθόλου τυχαίος. Σέ κάθε χρόνο άπουσίας τού Ό- 
δυσσέα άντιστοιχεΐ καί ένας χήνος. ”Αν θυμηθεί κανείς ότι ό «ξένος» δέν 
άπέκρυψε άπό τήν Πηνελόπη ότι «πολλές γυναίκες θαύμαζαν τον Όδυσ- 
σέα» (τ 235), τότε ό αριθμός είκοσι οπωσδήποτε περιέχει καί έναν α
γωνιστικό υπαινιγμό. Στήν τόσο έντονη καί φορτισμένη περιγραφή τού 
ονείρου ή Πηνελόπη δέν είναι άπλώς τό τέλειο υπόδειγμα τής πιστής συ
ζύγου άλλά ή γυναίκα πού κλείνει μέσα της φρόνηση καί πάθος.

Γνωρίζομε ότι τά ονόματα διαφόρων δημητριακών σπόρων στά άρχαϊα 
ελληνικά όχι τόσο σπάνια υποδηλώνουν τά γενετήσια όργανα, άνδρικά καί 
γυναικεία.12 Δέν γνωρίζομε τήν άλληγορική έννοια τής λέξης πυράς στήν 
περιγραφή τού ’Ονείρου τής Πηνελόπης, άλλά ή άλληγορικότητα τού ονεί
ρου μας έπιτρέπει νά τολμήσομε τήν ιδέα ότι τό σιτάρι πού μαλακώνει ή 
Πηνελόπη στό νερό γιά νά τό δώσει μετά στούς χήνους της άντιστοιχεΐ με
ταφορικά σέ πράξεις της πού έτρεφαν τις φλόγες τού ερωτικού τους πά
θους. Τό τραγούδι πού παραθέτω τραγουδιέται άκόμη στά Σφακιά όταν ή

νιγκραντ 1984) 47. Τά παραδείγματα τά οφείλω στήν καθηγήτρια τοϋ Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων Βικτωρία Μότσιου.

10. Καί τά δύο ονόματα συνήθως άπαντοϋν ώς υποκοριστικά. Παραδείγματα: 
Goj jesi vy dobrny molodsy, Russkoje narodno-poeticeskoje tvortcestvo (Mo- 
lodaja Gvardija, Μόσχα 1979) 95, 116, 106, 186, 200. Στη νεοελληνική δημοτι
κή ποίηση οί κύκνοι απουσιάζουν παντελώς. Δέν υπάρχει όμως "Ελληνας πού νά 
μήν ξέρει το τραγούδι παπάκι πάει στην ποταμιά καί τό χρυσό άετό πού το συναντάει.

11. Πρβ. χήνος στήν Κυπριακή λογοτεχνία τών ζώων (Π. Ξιούτας, Λευκωσία 
1978) 337.

12. Πρβ. κριθή, Άριστοφ. Ειρήνη 965 κ.έ., ερέβινθος, Άχαρνής 801. Γιά πε
ρισσότερες λεπτομέρειες βλ. Jeffrey Henderson, The Maculate Muse (Yale Univ
ersity Press, 1975) 108-50. Σέ μερικά μέρη της 'Ελλάδας ή λ. κεχρί λέγεται κατ’ 
εύφημισμόν γιά το αίδοΐον. Σέ μερικά τουρκικά manlier τό κριθάρι χρησιμοποιείται 
άλληγορικά καί έννοεϊ τή γυναίκα σάν αντικείμενο έπιθυμίας: Seyfi Karabas (ύποσημ. 
8) σ. 121.
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νύφη οδηγείται στο σπίτι του γαμπρού, καί περιέχει στοιχεία πού νομίζω 
συνηγορούν γιά την άπόφασή μου:

Κόρη βερνκοκόκκινη συρικομαυρομάτα, 
δέσε τα περιστέρια σου, μην έρχοννται σ’ τς αυλές μου. 

κι à ρίξω στάρι τρώσιν το, νερό καί πίνουσίν το.13

Το μήνυμα πού περιέχει ή άλληγορία των στίχων αύτών είναι «κόρη, μέ 
θέλγει ή ομορφιά σου, κι άν συνεχίσεις νά μοΰ δίνεις άφορμές έστω καί για 
έμμεσες επαφές, έσύ θά ’χεις την ευθύνη γιά τά υπόλοιπα». Μήπως λοιπόν 
δέν θά ήταν υπερβολή νά φαντασθοΰμε ότι το πυράν έρεπτομένονς παρά 
πύελον τού τ 553 σημαίνει ότι οί μνηστήρες δέν ήταν εντελώς ανεπιθύ
μητοι στο παλάτι τού Όδυσσέα;

Στα δημοτικά μας τραγούδια, καί ιδιαίτερα στά κλέφτικα καί έν γένει 
στά ήρωικά άσματα, ό αετός είναι ό άήττητος πολεμιστής πού προτιμά 
τήν έλευθερία των βουνών από τήν ταπεινωτική ζωή τών κάμπων ('Ένας 
αετός καθότανε / στον ήλιο και λιαζότανε... ή Σε ψηλό βουνό / σε ριζιμιό 
χαράκι / κάθεται v’ αετός...). Στήν άλληγορική γλώσσα τής άγάπης, τής 
έρωτοτροπίας καί τού γάμου ό αετός είναι ό επιθετικός, ακόμη καί ό άρ- 
πακτικός εραστής ή γαμπρός, ένώ ή γυναίκα, ή άγαπητικιά, ή νύφη είναι 
ή περιστέρα. 'Ένα πολύ καλό παράδειγμα τής παράδοσης αυτής προσφέρει 
τό έπος τού Διγενή όπου στό πλαίσιο ενός ονείρου ένας αετός χρνσόπτερος 
παίρνει τή θέση τού γαμπρού, ένώ τής νύφης τή θέση τήν έχει μια περι
στερά·14 Σ’ αυτού τού είδους τήν αντίθεση ή γυναίκα παρουσιάζεται καί 
σαν πέρδικα ή τρυγόνα ή χρυσής αυγής τρυγόνα, άλλα καί σάν πάπια ή 
χήνα. Τά παραδείγματα είναι χιλιάδες, καί γι’ αύτό περιορίζομαι στούς 
πρώτους δύο στίχους του τραγουδιού τού γάμου:

Σήμερα λάμπει ό ουρανός, σήμερα λάμπει ή μέρα, 
σήμερα στεφανώνεται αετός τήν περιστέρα,15

13. Πάρις Κελαϊδής, Ό γάμος ατά Σφακιά (’Αθήνα 1979) 31-32. ’Επίσης Θεό
δωρος Ν. Νήμας, Τραγούδια τής Θεσσαλίας (Θεσσαλονίκη 1983) τ. 2, 176 καί 412. 
Στο τραγούδι τής σ. 412 άναφέρονται τριών ειδών σπόροι, τό σιτάρι, το κεχρί καί τό 
«μουσκοσίταρο». Οί Σαρακατσάνοι έριχναν κριθάρι στη νύφη: Δημήτρης Γαρούφας, 
Σαρακατσάνικι/ παράδοση (Θεσσαλονίκη 1982) 75. Γιά μια άλλη παραλλαγή τοϋ άλ- 
ληγορικοΰ θέματος τοΰ σφακιανοϋ τραγουδιού βλ. Εύ. Τζάτζιος, Τραγούδια τών Σα- 
ρακατσαναίων (’Αθήνα 1928) 48, άριθ. 116.

14. Στυλιανός ’Αλεξίου, Βασίλειος Αιγενής Άκριτης (’Αθήνα 1985) στ. 330-
331.

15. Νήμας, Τραγούδια, τ. 2, ύποσημ. 8. Οί στίχοι αύτοί, σέ μικρή παραλλαγή, 
άποτελοΰν τήν αρχή τοϋ κυπριακού τραγουδιού τοΰ γάμου.
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Πολλά άπό τά τραγούδια πού εξυμνούν τα κατορθώματα ενός πολεμιστή, 
πού είναι επίσης καί λεβέντης, αρχίζουν μέ το λογότυπο ένας αετός περή
φανος ή χρυσός αετός. Το συμπλήρωμα τού πρώτου λογοτύπου είναι συνη- 
θέστατα ή φράση ένας αετός λεβέντης ή ένας καλός λεβέντης. ’Ίσως ό κα
λύτερος ορισμός τής λέξης λεβέντης είναι αύτύς πού ακόυσα στην περιοχή 
τής Άργιθέας των θεσσαλικών Άγράφων: «λεβέντας είναι έκειύς οπού ’χει 
ούλες τις χάρες».16 Επειδή ό άετύς τού ονείρου τής Πηνελόπης είναι ό 
Όδυσσέας, καί επειδή ό Όδυσσέας περιγράφεται άπο τήν Πηνελόπη σάν 
άντρας «στολισμένος με όλες τις άρετές»,17 ή άλληγορική αντιστοιχία 
αετός', λεβέντης δέν απέχει πολύ άπο το ομηρικό πρότυπο πού περιγράφει 
ή Πηνελόπη. ’Ακόμη καί το επίθετο χρυσός τού δεύτερου λογοτύπου θυ
μίζει το ομηρικό αΐθων (λαμπερός) πού στήν ’Οδύσσεια δέν άναφέρεται 
μόνο στον αίετόν άλλα είναι καί το ψευδώνυμο πού χρησιμοποιεί ό Όδυσ- 
σέας δταν λέει στήν Πηνελόπη ότι είναι από τήν Κρήτη.18 Οί στίχοι υ 240- 
246 τής ’Οδύσσειας ξαναζωντανεύουν καί ουσιαστικά εναρμονίζονται με 
τήν άναμφίσημη άλληγορία τού νεοελληνικού τραγουδιού πού οχι σπάνια 
παρουσιάζει τήν άντιστοιχία άετός-περιστέρα = έπιθετικός εραστής ή 
γαμπρός καί νέα κόρη ή νύφη. Οί μνηστήρες κινδυνεύουν. Ξαφνικά άπό τά 
άριστερά φαίνεται ένας αετός πού στα νύχια του κρατεί μιά τρέμουσα 
περιστέρα. Αύτό δμως δεν είναι όλο. Κάθε μνηστήρας είναι αετός γιατί 
εΐναι καί επίδοξος γαμπρός, καί γιά κάθε μνηστήρα ή Πηνελόπη είναι πε
ριστέρα. Τό άλληγορικό σημείο πού βλέπουν προμηνύει αποτυχία γιά τόν 
καθένα τους καί επιτυχία γιά τόν άετό τού ονείρου τής Πηνελόπης, πού δεν 
είναι άλλος άπό τόν Όδυσσέα.

"Ως τή στιγμή πού ή Πηνελόπη αναγνώρισε τόν Όδυσσέα ώς άντρα 
της, δηλαδή σάν τόν ξενιτεμένο άετό πού ξαναγύρισε στό σπίτι, ό Όδυσ- 
σέας εΐναι ένας ξένος. Στό νεοελληνικό τραγούδι πολλές φορές ξένος μπορεί 
νά λέγεται τόσο ό γαμπρός δσο καί ό σύζυγος, ένώ τό άετός μπορεί έπίσης 
νά άναφέρεται καί στούς δύο. Σέ κοινωνίες πού δποιος δέν εΐναι ή συγγε
νής ή φίλος εΐναι άνταγωνιστής ή πιθανός εχθρός, ό γάμος εΐναι ένας άπό

16. Τόν ορισμό αύτό τον ακόυσα σέ διάφορα χωριά της Άργιθέας (θεσσαλικά 
’Άγραφα), καί έπίσης στύ Άνω Ραδοβύζι Άρτας τά καλοκαίρια τοϋ 1978 καί 1980.

17. δ 725, σ 205, φ 187.
18. τ 184, οπού ό Όδυσσέας λέει τής Πηνελόπης οτι λέγεται Αΐθων Ο 690-94, 

όπου ό Έκτορας άποκαλεϊται α’ιετός αΐθων. Γιά τή γλωσσογεωγραφία καί τούς ποιη
τικούς λογοτύπους τοϋ μοτίβου τοϋ άετοΰ-πολεμιστή βλ. Γρηγόριος Σηφάκης, Γιά 
μιά ποιητική τοϋ ελληνικού τραγουδιού (Αθήνα 1988) 216 κ.έ. καθώς επίσης καί τήν 
προσφορά του μέ τίτλο Άντίχαρη· ’Αφιέρωμα στον Καθηγητή Σταμάτη Καρατζά 
(Αθήνα 1984) 399-415.
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τούς λίγους τρόπους πού έχει μιά οικογένεια γιά νά δημιουργήσει δυνατούς 
δεσμούς μέ μιά άλλη οικογένεια. Νά τί γράφει ό Campbell γιά τούς ήμι- 
νομαδικούς Σαρακατσάνους:

Since the prohibition on marriage within the kindred compels 
the Sarakatsanos to find a bride among families which are not 
related to him, that is among people who are hostile to himself 
and his interests, the [this] marriage contract is in the nature of 
a peace treaty between two previously-opposed social groups.19

Δεν είναι σκοπός μου σ’ αυτή τη μελέτη νά έπισημάνω ομοιότητες μεταξύ 
του 'Ομήρου καί της νεότερης Ελλάδας. Διάλεξα τούς Σαρακατσάνους οχι 
μόνο γιατί τά ήθη καί έθιμά τους είναι πανάρχαια, άλλα επίσης γιατί με
λετήθηκαν άπύ τον Campbell μέ οξύνοια καί άμεροληψία. Μεταξύ των 
Σαρακατσάνων άλλά καί άλλων Ελλήνων μέ αύστηρά καί παραδοσιακά 
έθιμα ό γάμος δέν σήμαινε αυτόματα την αποδοχή καί ενσωμάτωση στήν 
οικογένεια τής νύφης ή του γαμπρού.20 Ό γαμπρός ήταν κι αυτός ξένος, 
καί σέ αντιδιαστολή μέ τούς συγγενείς του πού ήταν έπίσης ξένοι, ή νιό
παντρη γυναίκα άναφερόταν στήν πατρική της οικογένεια μέ τή φράση 
ο! δικοί μον. Έπίσης τόσο ό σύζυγος όσο ή οΐκογένειά του πολλές φορές 
άναφέρονται στις νύφες πού πήρε ή οικογένεια ώς το ξένο αΐμα. 'Η πολικό
τητα αύτή άντικατοπτρίζεται στις άλληγορίες πολλών παραδοσιακών 
τραγουδιών τού γάμου. Στά τραγούδια αυτά ό άντρας είναι ό αετός, ενώ ή 
νέα γυναίκα, ή νύφη είναι πέρδικα ξανθή ή χρνσή τρνγόνα, ή άπλώς ή κόρη 
πού είναι τό θύμα αρπαγής.

Ν’ αϊτός τήν κόρην αδραξε άπ’ τής μάνας της τα χέρια.21

"Οταν ή νύφη φεύγει από τό σπίτι της καί συνοδεύεται από τούς δικούς της 
προς τή μεριά τού συμπεθεριακοϋ πού θά τήν πάει στο νέο της σπίτι, δέν 
υπάρχει άμφιβολία ότι ένας ξένος τήν παίρνει στά ξένα, μακριά άπό τό 
σπίτι της:

1. Μάνα μον τα λουλούδια μον συχνά νά τά ποτίζεις.
Φεύγω, αχ πάω στήν ξενητιά, γιά δώσ’ μον τήν ευχή σου.

2. Τήν Κυριακή σ’ αφήνω γειά, καί πάω γιά τά ξένα.
Θά κάμω ξένους αδερφούς καί ξένες άδερφάδες.

19. J. Κ. Campbell, Honour, Family, and Patronage (Oxford University 
Press 1964) 124 κ.έ.

20. Αυτόθι, 130 κ.έ.
21. Πρβ. "Υμνος είς Δήμητρα 19, 414.
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3. ’Άσπρη παράσπρη νερατζιά, πού είχα στην αυλή μου 
ήρθε ξένος, πεντάξενος, ήρθε καί μάς την πήρε.

Τά τραγούδια αυτά τά τραγουδούν σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες, συγγε
νείς καί φίλες της νύφης. ’Έτσι εξηγούνται τόσο τά πολύ τρυφερά αισθή
ματα δσο καί ό πόνος τού χωρισμού, πού είναι τόσο δυνατός ώστε νά πλη
σιάζει σχεδόν τό πένθος για το θάνατο.

4. Ήρθε μια ξενίτσα άπό ξένο χωριό

Ξένο μου πουλί, ξένο μου άεδάνι 
τί μάς έφερες άπό τά ξένα;22

Στη γλώσσα μας ή λέξη ξενιτιά δεν σημαίνει μόνο τον πόνο πού αισθά
νεται κανείς έπειδή είναι μακριά άπό την πατρίδα του κι άπό το σπίτι του, 
άλλά καί την ΐδια την ξένη γη, άκόμη δε καί τη λύπη πού αισθάνεται δταν 
τού στερούν τά προνόμια πού άνήκουν στούς «δικούς», ή τού τά άναγνωρί- 
ζουν μέ δυσφορία. Τά νέα ελληνικά διατηρούν πλήρως τή σημασιολογική 
έμβέλεια τής αρχαιοελληνικής λέξης ξένος. Παρ’ δλα αύτά ή έννοια, τής 
λέξης δεν άποδίδεται εύκολα σέ άλλες γλώσσες. Αύτή ή δυσκολία υπάρχει 
καί στην άπόδοση τής κλητικής ξεϊνε, γιά την οποία ή άγγλική λέξη stanger 
π.χ. είναι μιά εντελώς ανακριβής μετάφραση.

Σ’ ένα άπό τά πιο λυπητερά τραγούδια τής ξενιτιάς οί πόνοι της πού 
ζυγίζονται σ’ ένα χρυσό στατέρι είναι βαρύτεροι άπό τούς πόνους τού θα
νάτου, τής αγάπης καί των άλλων βασάνων τής ζωής.23 Δεν πρόκειται γιά 
ποιητική υπερβολή. 'Ο θάνατος είναι χωρισμός πού ακολουθείται άπό την 
ταφή καί τό ταξίδι τής ψυχής στόν κάτω κόσμο.24 'Όταν κάποιος άπλώς

22. "Ολα αύτά τά παραδείγματα είναι παρμένα άπό το βιβλίο τοΰ Νήμα, Τρα
γούδια, τ. 2. Τά παραδείγματα 1, 2, 3, 4 αντιστοιχούν στις σ. 125, 120, 123, 130. 
ΙΙρβ. II. Γ. Βλαστός, Ό γά/ιος εν Κρήτη (’Αθήνα 1893) 90.

23. Αύτό τό τραγούδι, πού είναι διαδεδομένο στην Ήπειρο, τό έμαθα άπό τον 
πατέρα μου. Οί συγκεκριμένοι στίχοι είναι:

'Ο θάνατος, ή ξενιτιά, τά ντέρτια, κι ή αγάπη, 
τά τέσσερα ζνγίζουνταν σ’ ενα χρυσό στατέρι.
Βαρύτερη είναι ή ξενιτιά, βαρύτερα είν’ τά ξένα.

Πολύ χρήσιμα γιά τή μελέτη των τραγουδιών τής ξενιτιάς είναι τά βιβλία των Δ. 
Πετρόπουλου, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια Β' (’Αθήνα 1959) 157-70· G. Saunier 
Tò δημοτικό τραγούδι τής ξενιτειάς (’Αθήνα 1983), ιδιαίτερα βλ. εισαγωγή· Εύ. 
Τζιάτζιος, Τραγούδια, 34-39.

24. Γιά τον κάτω κόσμο στο δημοτικό τραγούδι βλ. A. Ρ assow, ο.π., 323-28 
καί Έντβίγη Αύντεκε, ο.π., 202 κ.έ.
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φεύγει ή άναχωρεϊ πάλι απουσιάζει δλος è άνθρωπος, δηλαδή το σώμα του 
καί ή ψυχή του πού συναποτελοΰν το πρόσωπό του. Αύτός είναι ό ((ζωντα
νός ξεχωρισμός». "Οπως καί στην περίπτωση τοϋ θανάτου, αύτοί πού μέ
νουν πίσω δεν μπορούν νά τον αγγίξουν ή νά τού μιλήσουν. Καί στις δύο 
περιπτώσεις ό άπών μπορεί νά παρουσιασθεΐ μόνο στά όνειρα, συχνότατα 
μέ τη μορφή ένός πουλιού πού μιλάει μέ άνθρώπινη φωνή.25 Σέ πολλά τρα
γούδια ό τόπος των νεκρών, ό "Αδης λέγεται τά ξένα. ’Έτσι σέ μοιρολό- 
για απ’ το Κάτω Ραδοβύζι ’Άρτας έχομε στίχους όπως οί έξης:

Για δες καιρό που διάλεξαν τά ξένα νά μέ πάρουν.

Σοΰ παραγγέλνω, μαύρη γή, κι άραχνιασμένο χώμα

άφήνω γειά γειτόνοι μου καί σείς γειτονοπονλες
κι εγώ θά πάω μακριά στην ξενιτιά, στον μπέη τά σαράγια.
(Μπέης εδώ είναι ό Χάρος.)

Πουλάκι πάει και λάλησε σε χήρας περιβόλι 
μά δέ λαλονσε σάν πουλί μονδε σά χελιδόνι 
μόνο λαλονσε κι έλεγε Ανθρώπινες κουβέντες,26

Πολλά τραγούδια τής ξενιτιάς πού μιλούν γιά τά βάσανα εκείνων πού 
ζοΰν μακριά άπύ τον τόπο τους άρχίζουν μέ το στίχο «ξενιτεμένο μου 
πουλί...», καί σέ πολλά επίσης τραγούδια ό στίχος αύτός απευθύνεται σέ 
προσφιλές πρόσωπο πού είναι μεταξύ τών νεκρών. "Οτι ό ξένος μπορεί νά 
είναι ό νεκρός φαίνεται καθαρά σέ στίχους όπως οί άκόλουθοι:

τί νά σου στείλω, ξένι μου, αντοϋ στον κάτω κόσμο 
ξένι μ’, σε κλαΐν’ οί φίλοι σου κι οί άδερφοποιτάδες,27

Δέν υπάρχει αμφιβολία, νομίζω, δτι γιά δσους "Ελληνες ζοΰν σύμφωνα 
μέ τήν παράδοση καί, ώς έκ τούτου, σύμφωνα μέ πολύ παλαιά καί πατρο

25. Ή επικοινωνία μέ τούς νεκρούς μέσω τοϋ κόσμου τών ονείρων είναι αναπό
σπαστο μέρος τοϋ ψυχισμοΰ τών 'Ελλήνων. Στο "Ανω Ραδοβύζι "Αρτας οί ετοιμοθά
νατοι σέ ένα στάδιο πού είναι μεταξύ οράματος καί ονείρου όταν πλησιάζει ό θάνατος 
συγκρένονται μέ τς άπεθαμέν’ς.

26. Τά παραδείγματα αύτά είναι παρμένα άπύ το βιβλίο τοϋ Λάμπρου Κασελού- 
ρη, 'Ιστορικά καί λαογραφικά τραγούδια τής ’Άρτας (’Αθήνα 1980). 'II σειρά τών 
στίχων πού παραθέτω άντιστοιχει στις σελίδες 415, 421, 409.

27. Γιά τον πρώτο άπύ τούς στίχους αυτούς βλ. G. Saunier, ϋ.π., 103, πρβ. 255. 
Βλ. επίσης Σαρακατσάνικα τραγούδια τής Ήπειρον (’Αθήνα 1983) 176. Ό δεύτερος 
στίχος βρίσκεται στήν ίδια συλλογή, σ. 165.
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παράδοτα έθιμα, ή λέξη ξένος συχνά άναφέρεται σέ κάποιον πού ζεΐ στά 
ξένα άλλά καί σέ κάποιον πού εΐναι μακριά άπό τούς δικούς του καί θεω
ρείται ή εΐναι νεκρός, ανεξαρτήτως του άν εΐναι θαμμένος στον τόπο του ή 
στην ξενιτιά. 'Η ΐδια πολυσήμαντη λέξη άναφέρεται φυσικά σέ κάποιον πού 
φιλοξενούμε, στο γαμπρό καί στη νύφη πρίν πραγματικά ενσωματωθούν 
στην οικογένεια. 'Ο ξένος των τραγουδιών άπό τά όποια έδωσα παραδείγ
ματα εΐναι πολλές φορές καί ό άετός πού ταίρι του έχει την περιστέρα ή 
κάποιο άλλο όμορφο πουλί. "Αν ένας άντρας πού άλληγορικά εΐναι καί άετός 
ξενιτευτεί καί άφήσει σπίτι καί συγγενείς ταξιδεύοντας σέ χώρες μακρινές 
ή πεθαίνοντας καί κατεβαίνοντας στον "Αδη, τότε εΐναι πολύ φυσικό, μέσα 
στο πλαίσιο τής έλληνικής παράδοσης τουλάχιστον, νά παρουσιάζεται στη 
γυναίκα του καί στούς συγγενείς του, εΐτε σέ όνειρο εΐτε σέ οπτασία, με
ταμορφωμένος σέ πουλί.

’Από τούς στίχους τ 544-545 τής ’Οδύσσειας μαθαίνουμε ότι ό άετός τού 
ονείρου τής Πηνελόπης

αιρ ό’ ελθό/ν κατ’ αρ εζετ’ επί προϋχοντι μελάθρω 
cpcovfj δε βροτέη κατερήτνε φώνησέν τε.

Το άπαξ λεγόμενον cpcovfj βροτέη εΐναι φράση πού σέ καμιά περίπτωση δέν 
πρέπει νά περάσει άπαρατήρητη, ιδιαίτερα επειδή σέ πολλά δημοτικά μας 
τραγούδια υπάρχει λογοτυπική άντιστοιχία όχι μόνο γιά τή σπάνια αύτή 
φράση άλλα καί γιά τούς δύο στίχους. Φυσικά δέν είμαι ό πρώτος πού είδε 
την ομοιότητα μεταξύ τού ομηρικού φωνή βροτέη καί τών νεοελληνικών 
άντιστοίχων ανθρώπινη λαλίτσα / φωνίτσα. 28 "Ενα χτυπητό παράδειγμα 
άπό ποντιακό άκριτικό τραγούδι μέ άπασχόλησε γιά μήνες καθώς διάβαζα 
χιλιάδες στίχους δημοτικών τραγουδιών γιά νά βρώ καί άλλες παραλλαγές 
τών δύο στίχων πού μοΰ έκαναν τέτοια εντύπωση. 'Ο ποντιακός στίχος 
εΐναι ό έξής:

και το πονλίν ελάληαεν ανθρώπινον /.αλίαν.'19

Γιά νά διευκολύνω τή σύγκριση προτείνω νά διαιρέσομε τούς στίχους 
544 καί 545 τής ’Οδύσσειας σέ ήμιστίχια πού χωρίζονται όχι κατ’ άνάγκην 
άπό τήν τομή πού επιβάλλει το μέτρο άλλα περισσότερο άπό τή συντακτική 
δομή καί τή σημασία:

28. 'Οπωσδήποτε ό Κ. Ρωμαίος ήξερε τον ομηρικό στίχο άλλά δέν τον άνέφε- 
ρε. Βλ. «Άκριτικά τραγούδια τοϋ Πόντου», Άρχεϊον Πόντου 17 (’Αθήνα 1952) 
155-71. Μπορεί νά διέφυγε τής προσοχής καί τοϋ Προμπονά: ό.π. 128.

29. Προμπονάς, αυτόθι.

208



Ο ΑΕΤΟΣ TOT ΟΝΕΙΡΟΥ ΤΗΣ ΓΙΙΙΝΕΛΟΙΙΗΣ

544 αψ δ’ έλίθών κατ’ αρ έζετ(ο) Α,
επί προϋχοντι μελάθριυ α2

545 φωνή δε βροτέη Β,
κατερήτυε φώνησέν τε β2

’Από συγκρίσιμους στίχους του νεοελληνικού δημοτικού τραγουδιού 
παραθέτω ένα δείγμα άπο τη Θεσσαλία:

πουλάκι, εδιάβη κι έκατσε 11 στη σέλλα στο καλτάκι 
δεν κελαηδούσε σαν πουλί // σαν τ’ αλλα τά πουλάκια, 
μόν’ κελαηδούσε κι έλεγε // ανθρώπινη λαλίτσα.30

"Οπως είναι φανερό άπο την παλιότερη παραλλαγή

κι ένα πουλί καθέζετο // κι έμενα παρηγόρα 
έλεγεν με [το στόμα] του // ανθρώπινη λαλίτσα,31

στο θεσσαλικο παράδειγμα υπάρχει μιά παρενθετική προσθήκη, ένα στό
λισμα θά ’λεγα, πού δέν μάς άφορά εδώ. Στο δεύτερο παράδειγμα το δεύ
τερο ήμιστίχιο του πρώτου στίχου, κι εμένα παρηγόρα, αποτελεί εξαίρεση 
καί όχι κανόνα. Συνήθως το δεύτερο ημιστίχιο τοϋ πρώτου στίχου περι
γράφει τον τόπο όπου κάθεται το πουλί.

Οί στίχοι πού άντιπροσωπεύονται άπο το πρώτο παράδειγμα μπορεί νά 
παρουσιασθοϋν μέ το έξης απλοποιημένο τυπολογικό σχήμα:

Aj πουλί (έν./πληθ.) καθότανε // Α2 σέ ψήλωμα32 
Bj » » λαλοΰσε // Β2 μέ άνθρώπινη φωνή

'Ο δεύτερος στίχος, περιληπτικά βέβαια, παρουσιάζει τις έξης βασικές 
παραλλαγές:

Βι

λαλοΰσε
κελαηδούσε
τραγουδούσε + κι έλεγε 
μοιριολογοΰσε + »

β2
επανάληψη του ΒΧ σέ χρόνο ένεστ.

ή
μέ άνθρώπινη(ον) λαλίαν/ 
λαλίτσα, φωνίτσα, φωνούλα.

30. "Ο.π. (ύποσημ. 21) 45-47.
31. Bertrand Bouvier, Δημοτικά τραγούδια άπο χειρόγραφο τής Μονής Ίβή- 

ρων (Αθήνα 1960) άριθ. 1, σ. 10.
32. Στίς περισσότερες παραλλαγές τό υποκείμενο τοΰ ρήματος στο Aj συνήθως 

είναι πουλί, πουλάκια, τρεις στανραετοί, χρυσός αετός, χρυσή τρυγόνα (σπάνιο), ένώ 
στο Α2 το ψηλ,ά συνήθως άκολουθεΐται άπο ονομα πού σημαίνει κορυφή δέντρου ή 
βουνοϋ, ή έν γέυει ψήλωμα.
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Σέ μερικές περιπτώσεις ή παραλλαγή του Bj μπορεί νά είναι μόνε μ’ 
ανθρώπινη λαλιά, μόνο λαλοΰσε ανθρώπινα, βγάλλει φωνίτσα θλιβερή. Ή 
λεπτομέρεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μια άπλή άντιπαράθεση των στίχων 
τ 544-545 της ’Οδύσσειας καί τής Θεσσαλικής παραλλαγής δείχνει δτι 
α) Οΐ ομηρικοί στίχοι καί οί στίχοι του δημοτικού τραγουδιού άπό σημα- 
σιολογικής πλευράς δεν διαφέρουν πολύ. Βασικά έ'χουν την ϊδια σημασία, 
β) Τα πρώτα δύο ημιστίχια διατηρούν την ϊδια θέση, ενώ τα ημιστίχια τού 
δεύτερου στίχου έχουν άντιστραφεϊ στο δημοτικό τραγούδι.33 'Η άντιστρο- 
φή αύτή οφείλεται σέ μετρικούς λόγους, υπαγορεύεται δηλαδή άπό τήν 
προσαρμογή σέ νέες μετρικές ανάγκες.

Γιά μένα τουλάχιστον οί στίχοι αυτοί καταπλήσσουν. Το ομηρικό κα- 
τερήτνε σημασιολογικά δέν άπέχει καί πολύ τό κι εμένα παρηγόρα πού 
άπαντά στο χειρόγραφο τής Μονής Ίβήρων. Στο ϊδιο χειρόγραφο δύο 
στίχους πιο κάτω τό ϊδιο φυσικά τραγούδι συνεχίζει νπόμενε τα θλίβεσαι, 
μιά έκφραση πού μας θυμίζει τό θάρσει τού στίχου τ 546. ’Επιπλέον αν, 
όπως είναι λογικό, δεχθούμε τό λαλώ τών δημοτικών τραγουδιών ώς συ
νώνυμο τού ομηρικού φωνέω καί άν επίσης δεχθούμε δτι τό ημιστίχιο 
επί προνχοντι μελάθρω (Α2) άντιστοιχει στις εκφράσεις τού δημοτικού 
τραγουδιού πού περιγράφει κάποιο ψήλωμα, τότε οί στίχοι τ 544-545 τής 
’Οδύσσειας έχουν άλλάξει πολύ λίγο στό πέρασμα τών χιλιετηρίδων. 
Γιατί όμως έπέζησαν αύτοί οί στίχοι καί μάλιστα σέ τόσες παραλλαγές; 
’Όχι βέβαια μόνο γιατί ό λογότυπος τόν όποιο συναποτελοΰν προσφέρει 
πολλές δυνατότητες γιά νέες παραλλαγές. Πιθανότερο, νομίζω, είναι δτι 
ή τόσο προφανής επιβίωσή τους οφείλεται στό δτι άνήκουν σ’ ένα θέμα 
βαθιά, ριζωμένο στήν ελληνική ψυχή καί στόν ελληνικό πολιτισμό, στό θέμα 
δηλαδή τής έπιστροφής τού ξενιτεμένου πού λείπει χρόνια πολλά καί πού 
ξαναγυρίζει αύτοπροσώπως, ή πού παρουσιάζεται στούς δικούς του μετα
μορφωμένος σέ πουλί, μιά καί ό ’ίδιος βρίσκεται άκόμα στήν ξενιτιά, ζων
τανός ή άκόμα καί νεκρός.

Ό Όδυσσέας παρουσιάζεται στό όνειρό τής Πηνελόπης σάν άετός. 
'Η άλληγορική του υπόσταση στή συγκεκριμένη περίπτωση είναι άπόλυτα 
έναρμονισμένη μέ τή θέση του ώς βασιλιά καί συζύγου. ’Επιπλέον, πέρα 
άπό τή μεταμόρφωση υπάρχουν στό όνειρο καί άλλα πολύ ένδιαφέροντα 
στοιχεία. Ό ύπνος είναι σάν τό θάνατο καί δ,τι συμβαίνει εν περ όνειροο

33. Στό Β! έχομε σπάνιες άλλα άνευ σημασίας παραλλαγές. Στο Β2 βρίσκομε τις 
φράσεις σάν άπ άνθρωπον στόμα, κι ανθρώπινα λαλονσε, ή καί τό σύνθετο άνθρωπο- 
λαλίτσα.
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(541) έχει προς τή ζωή τή σχέση τής σκιάς προς την πραγματικότητα.34 
Το τοπίο του ΰπνου είναι ιδεώδες για όποιαδήποτε μεταμόρφωση. Εντού
τοις ορισμένα συμβατικά στοιχεία του πρέπει νά είναι στέρεα καί σχεδόν 
δεδομένα. Κεντρική θέση άνάμεσα σ’ αύτά τα στοιχεία έ'χουν ή καταγωγή 
καί ή λειτουργικότητα τοϋ πουλιού πού μιλάει μέ ανθρώπινη φωνή. Οί δύο 
συγκεκριμένοι ομηρικοί στίχοι πού συζητοΰνται έδώ μπορεί νά έχουν προ- 
έλθει άπύ σύμπτυξη καί συμφυρμό τοϋ θέματος τής έπιστροφής του ξε
νιτεμένου άπύ τήν ξενιτιά μέ το θέμα τής έπιστροφής, έστω σέ όνειρό ή 
οπτασία, τής ψυχής του άπύ τον "Αδη. Το νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι 
προσφέρει αξιόλογη βοήθεια στήν έρμηνευτική μας προσπάθεια. Πράγματι 
στίχοι όπως οί προαναφερθέντες

τί νά σου στείλω, ξένε μου, τί νά σον προβοδήσω; 
νά στείλω μήλο σέπεται, κυδώνι μαραγκιάζει

απευθύνονται σέ άγαπημένο πρόσωπο πού είναι στά ξένα ή στον "Αδη.35 36 
Τόσο στο νεοελληνικό τραγούδι όσο πιθανότατα καί στήν ’Οδύσσεια το 
πουλί πού μιλάει μέ άνθρώπινη φωνή μπορεί νά αντιπροσωπεύει καί ζων
τανό καί νεκρό ξενιτεμένο.

Κανένας στήν ’Ιθάκη δέν ξέρει αν ό Όδυσσέας ζεϊ ή έχει πεθάνει. Οί 
φίλοι φοβούνται πώς έχει πεθάνει καί οί έχθροί του τό ελπίζουν. Στο τ τής 
’Οδύσσειας φαίνεται πολύ καθαρά ότι ή Πηνελόπη είναι σχεδόν βέβαιη 
πώς ό άντρας της έχει πεθάνει, καί ότι μιλάει καί συμπεριφέρεται σάν χή
ρα γυναίκα. ’Ακόμα καί ή εξήγηση πού δίνει γιά τό σάβανο πού υφαίνει 
δείχνει ότι στήν πραγματικότητα τό υφαίνει γιά τόν άντρα της, πού τόν 
θεωρεί νεκρό. Διαφορετικά δέν έξηγεΐταιή ανακολουθία τής σκέψης «Άφοΰ 
πέθανε ό Όδυσσέας... περιμένετε νά τελειώσω τό σάβανο πού υφαίνω γιά 
τόν Λαέρτη» (τ 141-145).30

Τά αισθήματα καί οί προσδοκίες τής Πηνελόπης αμφιταλαντεύονται 
ακόμα πιό έπίμονα καί φανερά στή δέκατη ένατη ραψωδία τοϋ έπους. 
Ή αμφισημία ορισμένων λέξεο^ν καί φράσεων δημιουργεί μιά ένταση ή ό
ποια κορυφώνεται σ’ αυτή τή ραψωδία. Τό όνειρο τής Πηνελόπης πλαι
σιώνεται άπό πράξεις καί άπό γλωσσικές ιδιαιτερότητες πού επιβάλλει 
καί επιτρέπει ή συγκεκριμένη φιλοξενία. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι ή 
Πηνελόπη δέχεται στό όρφανεμένο παλάτι της έναν άγνωστο. Ό άγνωστος

34. Ό "Υπνος καί ό Θάνατος είναι άδέλφια: Ξ 224, κ.έ., Π 681-82.
35. Π.χ. στά τραγούδια 10Α καί 15Α, G. Saunier, ο.π. (ύποσημ. 23) 103, 108 

άντιστοίχως. Πρβ. στο ί'διο έργο σ. 225.
36. Πρβ. τ 257, 313.
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αύτός είναι Κρητικός, λέγεται Α’ίθων, φέρνει νέα άπό τον Όδυσσέα. 'Η 
Πηνελόπη τον υποδέχεται μέ θέρμη καί ευγένεια. Αύτή είναι ή επιφάνεια. 
'Ο μεγάλος ποιητής όμο^ς κατορθώνει, μέ θαυμάσια δεξιοτεχνία, να 
παραστήσει ανάγλυφα εναν τολμηρό Όδυσσέα πού υπαινίσσεται συνεχώς 
την πραγματική του ταυτότητα καί πού προσφωνεί την οικοδέσποινα ό
πως ένας άντρας προσφωνεί τη γυναίκα του. Κατορθώνει επίσης νά ζων
τανέψει μέ τη γλούσσα του μια πανέξυπνη καί έξίσου τολμηρή Πηνελό
πη, πού κάθε άλλο παρά άμέτοχη μένει στο δράμα του άναγνωρισμοϋ. Το 
λιγότερο πού μπορούμε να πούμε είναι πώς ή Πηνελόπη γνωρίζει ενδό
μυχα ότι ό ξένος μπορεί νά είναι καί ό άντρας της. 'Η λέξη ξεΐνος μπορεί 
νά σημαίνει απλώς ό μη ντόπιος, ό ξωμερίτης στο στόμα της αδιάντροπης 
Μελανθώς (66- πρβ. 94, 134). "Οταν όμως ή Πηνελόπη προσφωνεί τον 
Όδυσσέα μέ τήν ΐδια λέξη (191, 239, 319 κ.ά.), ή έννοια άλ λάζει καί 
διευρύνεται για νά περικλείσει τή φιλία πού αισθανόμαστε για πρόσωπο 
φιλοξενούμενο. Στις φράσεις ξεϊνε φίλε (350) καί εϊ κ εθέλοις μοι (589) 
πού ή Πηνελόπη απευθύνει στον άγνωστο βλέπομε όχι μόνο τον νέο δε
σμό τής φιλοξενίας άλλα καί λεπτούς υπαινιγμούς στήν πιθανότητα μιας 
άλλης σχέσης πολύ πιό στενής. 'Η δυναμικότητα τής άμφισημίας αυ
τής είναι προφανέστερη στις κλητικές προσφωνήσεις. Άπ’ δ,τι ξέρω ή 
αντιδιαστολή πού δημιουργεί ή παρουσία τού ά> έ'χει περάσει άπαρατήρητη. 
Το αρχαιότατο αυτό κλητικό επιφώνημα άκούγεται ακόμη σέ μερικά μέρη 
τής Ελλάδας. Στό Ραδοβύζι "Αρτας, πού είναι καί ή ιδιαίτερη πατρίδα 
μου, τό ώ τής κλητικής είναι κοινότατο καί έ'χει μια πολύ καθορισμένη 
σημασιολογική έμβέλεια. "Οταν χρησιμοποιείται μέ μικρά ονόματα καί μέ 
τή λέξη παιδί —καί οχι παιδί μου— δείχνει οικειότητα. Μέ λέξεις πού ση
μαίνουν συγγένεια περιορίζεται αύστηρά στά μέλη τής πατρικής οικογένειας 
καί στούς πολύ στενούς συγγενείς καί άπό τις δύο πλευρές τής οικογένειας. 
Αύτοϋ τού εί'δους ή κλητική προσφώνηση είναι περιορισμένη στενά καί ώς 
πρός τή μητρική πλευρά τής οικογένειας. Μιά γυναίκα μπορεί νά προσφω
νήσει τόν άντρα της ώ άντρα ή ώ γέροντα, άνάλογα φυσικά καί μέ τήν ηλι
κία. Οί άντίστοιχες άντρικές εκφράσεις είναι ώ γυναίκα, ώ γριά. ’Έτσι 
λοιπόν τό ώ γυναίκα λέγεται όταν υπάρχει ή συζυγική σχέση, ενώ τό ώ γριά 
μπορεί νά τό πει κανείς καί στή γριά μητέρα του. Μερικές άπό αυτές τις 
σημασιολογικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν, νομίζω, καί στόν "Ομηρο. 
"Οταν, όπως άνέφερα παραπάνω, στό στίχο 81 ό Όδυσσέας άποτείνεται 
στή Μελανθώ μέ τό γύναι δείχνει περιφρόνηση, ένώ όταν λέει στήν Πηνε
λόπη ώ γύναι (107, 221, 551) ή κλητική αύτή μάλλον σημαίνει κνρά ή καί 
γυναίκα. ’Αναμφίβολα όταν ό ((Αί'θων» άποκαλεΐ τήν οικοδέσποινα ώ γύναι
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αΐδοίη Λαερτιάδεο ’ Οδνσσήος (165, 262, 336, 583) προσδιορίζει μέ ακρί
βεια δχι απλώς την ιδιότητα άλλά την ταυτότητα της Πηνελόπης ώς συ
ζύγου —δικής του συζύγου τουλάχιστον γιά τον ποιητή καί το ακροατήριό 
του. 'Υπάρχουν φυσικά καί άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες γιά τη σημασία 
τής παρουσίας ή απουσίας του κλητικού ώ στον "Ομηρο. ’Εδώ άρκει νά 
ειπωθεί δτι οί λέξεις καί φράσεις μέ τις όποιες ό Όδυσσέας καί ή Πηνελό
πη προσφωνούν ό ένας τον άλλον έχουν μιά σκόπιμα φορτισμένη αμφιση
μία ή, στην περίπτωση τού ξεϊνε, καί πολυσημία άκόμη πού ανήκει στις 
ιδιαιτερότητες τών έλληνικών ιδεών καί αισθημάτων γιά την ξενιτιά, τήν 
επιστροφή καί τον άναγνωρισμό από τά παμπάλαια χρόνια ώς σήμερα.37

Πουλιά πού μιλούν μέ ανθρώπινη φωνή υπάρχουν καί σέ άλλες παρα
δόσεις. Δέν είναι δμως εύκολο νά εντοπίσει κανείς παραδείγματα, ιδιαίτερα 
δταν αυτά ανήκουν στήν προφορική ποίηση ή στα προφορικά μνημεία λόγου 
ενός λαϊκού πολιτισμού. 'Η έ'ρευνα τού είδους αύτοΰ θά είναι πολύ πιο καρ
ποφόρα δταν το άγνωστο υλικό άποθησαυρισθεϊ σέ «ταμεία» ήλεκτρονικών 
υπολογιστών, πράγμα πού δέν έχει γίνει στήν ’Αλβανία, στή Λιθουανία, 
στήν ’Αρμενία καί σέ άλλες γλωσσικά συγγενείς χώρες μέ πλούσιο λαϊκό 
πολιτισμό.38 Βρήκα μερικά παραδείγματα σέ σερβοκροατικά τραγούδια. 
Σέ μερικά άπό αύτά τά. τραγούδια πολεμιστές μιλούν στά γεράκια τους καί 
τά. γεράκια τούς άπαντοΰν.39 "Ενα παράδειγμα πού δέν διαφέρει πολύ άπό 
παραδείγματα πού βρίσκομε σέ ελληνικά δημοτικά τραγούδια προέρχεται 
άπό τό πολύ γνωστό στή Σερβία καί στήν Κροατία επεισόδιο τής διάσω
σης τών παιδιών τού Άλίμπεη στο τραγούδι τού Ζόγκιτς:

"Ολα τά πουλάκια άρχισαν να τραγουδάν.
Ολα τραγουδούσαν, εν a μοιρολογούσε.
Δεν ήταν χελιδόνι,
αλλά κούκος σταχτής,
ναι κούκος ήταν, τού Άλίμπεη ή γυναίκα.

37. Ή σημασιολογική χροιά πού προσδίδει τό ω καί ή διακύμανση τής έννοιας 
φαίνονται στά παραδείγματα ώ Άχιλλεϋ (Α 174), ώ Κίρκη (κ 337, 383), ώ πάτερ 
(/. 15ί), ώ γέρον (ψ 394).

38. Τό τραγούδι πού στή συλλογή του Ρούχη άρχίζει μέ τούς στίχους tri 
zogëga po rrinin / ndè quaf lë Shëndeliut, όπως 6 συγγραφέας πολύ σωστά ύπο- 
στηρίζει, είναι μετάφραση έλληνικοϋ τραγουδιού πού άρχίζει ακριβώς μέ τίς ίδιες λέ
ξεις: Τρία πουλάκια κάθονταν στον "Αι Λιά τή ράχη. Βλ. P. J. Roiiches, Albanian 
Historical Folksongs 1716-1942 (Σικάγο 1967) 22-23 καί 116.

39. Bella Bartok - A. B. Lord, Serbo-Croatian Folk Songs (N. Ύόρκη 1951) 
265, 273, 355.
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Μοιρολογούσε κι 'έλεγε: 
αλίμονο της, μ à τον ενα Θεο.40

Είναι φανερό ακόμη κι άπο αύτή τήν έμμεση μετάφραση άπο άγγλική από
δοση δτι τά λογοτυπικά στοιχεία δεν θυμίζουν κάτι το πραγματικά άνάλο- 
γο άπο ελληνικά τραγούδια. Ή άνθρώπινη λαλιά του πουλιού υπονοείται, 
δεν δηλώνεται. 'Η φράση «δεν ήταν χελιδόνι αλλά ήταν...» μπορεί νά είναι 
καί ελληνικής προέλευσης. Στά σέρβικά τραγούδια οί φτερωτοί άγγελιαφό- 
ροι πού μιλούν είναι κοράκια. ’Ιδιαίτερα ενδιαφέρων είναι ό στίχος ΑΊ, be- 
sedi sura lica orte, «καί ό άετος μιλάει» πού άνήκει στο φημισμένο τρα
γούδι 'Ο Μάρκο Κράλεβιτς και ό ’Αετός.41

Στην ποιητική παράδοση τής ’Ισλανδίας διαβάζει κανείς γιά ήρωες πού 
καταλαβαίνουν τή λαλιά των πουλιών. 'Ο ήρωας Σίγουρδ σκότωσε το δρά
κο Φάφνιρ καί άφοΰ γεύτηκε το αίμα του «γροίκησε τή λαλιά των που
λιών. ’Ακούσε τούς μελισσουργούς νά λαλούν στούς θάμνους. "Ενας με- 
λισσουργός έλεγε...». Οί στίχοι αυτοί τής ισλανδικής Edda έχουν νά κά
νουν μέ πουλιά πού φέρνουν προφητικά μηνύματα σέ άνθρώπους πού κατα
λαβαίνουν τή λαλιά τους. Τά πουλιά αύτά δεν μιλούν μέ άνθρώπινη φωνή.42

Τά ακόλουθα παραδείγματα πού παραθέτω είναι παρμένα άπο μετα
φράσεις τού μεγάλου ινδικού έπους Mahabharata. Σέ μία άπο τις αμέ
τρητες ιστορίες τού έπους αυτού ό θεός ’Ίντρα, μεταμορφωμένος σέ γεράκι, 
μιλάει στο βασιλιά Σίμπ. Οί συνομιλητές παρουσιάζονται μέ τή φράση 
«το γεράκι έλεγε... / ό βασιλιάς έλεγε...». Άπο μιά άλλη ιστορία μαθαί
νομε δτι το γιγάντιο βρνιο Σάμπατι μίλησε καί είπε «είμαι...». Στο επεισό
διο Astika ένα πουλί «συλλογίστηκε καί είπε στή Βίνατα, τή μητέρα του», 
ενώ ό άετος Γκαρούντα άναφέρεται μέ τήν έκφραση «ό Γκαρούντα έλε
γε...». Σ’ αύτά τά παραδείγματα πού άνθολόγησα άπο τή μετάφραση του

40. A. Β. Lord, The Singer of Tales (Harvard University Press 1960) 
69-70.

41. Παραδείγματα: Rajko Nego Petrov, Serbian Heroic Songs: An Antho
logy (Βελιγράδι 1990, 5η Ικδ.) 142, 155, 381. Ό στίχος γιά τόν άετό πού μιλάει 
είναι στή σ. 176. Τά παραδείγματα αύτά τά οφείλω στο συνάδελφό μου Dimitrije 
Djordjevie.

42. Hans Kuhn, Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst vervandlen 
Denkmälern (Χαϊδελβέργη 1962) σ. 186, στ. 30. Πρβ. Snorra Edda, έκδ. Arni 
Björnsson (Reykjavik 1975) κεφ. XLVII, σ. 165. Μεταφράσεις: M. Lee Hollander, 
ThePoelicEdda (Austin 1962) 229 καί Jean I. Young, Snorri Sturluson, TheProse 
Edda: Tales from Norse Mythology (UC Press 1954) 113. 'Υπάρχει άναφορά σέ 
αύτό τό έπεισόδιο στή Völsunga Saga, μτφρ. Jessey L. Byock, The Saga of the 
Volsungs: The Norse Epic of Sigurd the Dragon Slayer (UC Press 1990) 65-66.
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Van Buitenen4* θεωρώ χρήσιμο νά προστεθούν καί άλλα δύο πού τά βρή
κα στή μετάφραση του Pratap Chandra Roy. Στο πρώτο παράδειγμα ό 
παπαγάλος Σούκα «ύποκλίθηκε καί άπάντησε», ένώ στο δεύτερο κάθε φο
ρά πού ένας βραχμάνος μεταμορφωμένος σέ κύκνο μιλάει παρουσιάζεται 
άπο τον ποιητή μέ τη φράση «καί ό κύκνος έλεγε».43 44

’Από δλα τά παραδείγματα πού μπόρεσα νά εντοπίσω στο έπος Μα- 
habharata το πλησιέστερο προς το ομηρικό προέρχεται άπο την ιστορία 
του βασιλιά Νάλα. Αυτός λοιπόν è βασιλιάς έστειλε μιάν άγρια χήνα —με
ρικοί λένε έναν κύκνο— στην πριγκίπισσα Damayanti. Tò πουλί όμως 
αύτό τής μίλησε μέ άνθρώπινη φωνή:

Damayanti tu yam hansam samupädhävad, antike / sa mânusïm 
girafn krtvâ Damayantim athabhavït45

(σέ μετάφραση)

Ή χήνα πού ή Damayanti κυνήγησε άπό κοντά τής μίλησε μ’ άν
θρώπινη φωνή.

Δέν μπορεί κανείς νά άποκλείσει την πιθανότητα νά είναι τυχαία ή ομοιό
τητα τών στίχων αύτών μέ τούς στίχους 544-545 τής δεκάτης ένάτης ρα
ψωδίας τής ’Οδύσσειας. Υπάρχει όμως καί ή πιθανότητα δτι πουλιά πού 
μιλούσαν μέ άνθρώπινη φωνή, ή τουλάχιστον μέ λαλιά άντιληπτή στον 
άνθρωπο, άνήκαν σέ ποιητικό μοτίβο καί φυσικά καί σέ θρησκευτικές δο
ξασίες τής κοινής κληρονομιάς μερικών ίνδοευρωπαίκών χωρών. Μιά τέ
τοια υπόθεση δέν μπορεί ούτε νά άποκλεισθεϊ ούτε νά γίνει άποδεκτή πριν 
ή τεράστια ποιητική παράδοση τών ίνδοευρωπαίκών χωρών μάς γίνει 
προσιτή μέσω τών ήλεκτρονικών μηχανών.

43. Βλ. J. A. Β. Van Buitenen, The Mahabharata (The University of 
Chicago Press 1973) 470-71: 3 (33g) 131. 1-31 (γεράκι καί περιστέρι)' γιά το ορνιο 
Σάμπατι βλ. σ. 744: 3. 42(oc) 266. 45-50. Για το πουλί πού μίλησε βλ. Astika 1. (5) 
23. 5-10, σ. 80. Ή φράση ο Γκαρούντα ελεγε βρίσκεται στις σελίδες 81, 82, 90 τοϋ 
ίδιου βιβλίου.

44. Αύτά τά παραδείγματα είναι παρμένα άπο το βιβλίο The Mahabharata of 
Krishna-Dwen— Prayana Vyasa, μτφρ. C. I. E. Pratap Chandra Roy (Oriental 
Publishing Co., Καλκούτα). Για τον παπαγάλο βλ. τ. 10/ν. σ. 16 (Anusana. Parva). 
Άτυχώς ό Μ. Bloomfield στο άρθρο του «On Talking Birds», Hindu Fiction, 
Festschrift für Ernst Windisch (Λιψία 1914) 349-361 δεν άναφέρεται στα ερωτή
ματα. πού τίθενται στην παρούσα μελέτη.

45. Γιά το κείμενο βλ. Charles Rockwell Lanman, A Sanskrit Reader, στ. 
13-14 τοϋ μεταγραμματισμένου κειμένου στή σ. 3. Πρβ. Van Buitenen, ο.π. (ύπο- 
σημ. 42) 3. 32α, σ. 323-24.
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Είναι, νομίζω, φανερό δτι το δνειρο τής Πηνελόπης περιβάλλεται άπό 
εναν πολύπλοκο ιστό συμφραζομένουν πού άποτελοϋν την εισαγωγή στο 
θέμα του άναγνωρισμοΰ καί ταυτόχρονα τη συγχώνευση δύο παρόμοιων 
μοτίβων, ήτοι τής έπιστροφής του ξενιτεμένου συζύγου ζωντανού καί τής 
επιστροφής τού ξενιτεμένου συζύγου μεταμορφωμένου σέ πουλί. Οί δύο 
στίχοι τής ’Οδύσσειας πού περιγράφουν πώς ό άετός παρουσιάστηκε στο 
όνειρο τής Πηνελόπης καί μίλησε μέ ανθρώπινη φωνή μπορεί, όπως καί 
στο νεοελ?^ηνικό τραγούδι, να άνήκουν καί στά δύο μοτίβα πού μόλις άνέ- 
φερα. Το ότι, μαζί μέ πολλές σημαντικές λεπτομέρειες, έχουν επιβιώσει μέ 
συμφραζόμενα καί λογοτύπους πού δέν αφήνουν άμφιβολίες γιά τήν κοινή 
τους καταγωγή είναι κάτι πού μόνον ή συνέχεια στήν παράδοση θά μπο
ρούσε να κατορθώσει.4® Το πουλί των στίχων αύτών, αρχαίων καί νέων, εί
ναι ή ’ίδια ή ψυχή τού ξενιτεμένου ή τού νεκρού πού επισκέπτεται τούς 
δικούς του μεταμορφωμένη σέ πουλί.

THE EAGLE OF PENELOPE’S DREAM 
THROUGH THE MILLENIA OF GREEK POETIC TRADITION

(Summary)

PENELOPE’S DREAM (Odyssey τ 535-53) may constitute a vari
ation of the eagle against serpent motif. In it there are detail of 
language and poetics which antedate Homer, and for which a line of 
close kinship can be traced both in Homer and in oral and semi-oral 
Greek poetry of centuries past as well as of today. Penelope’s flock 
of favored suitors is likened to ganders. If the binary oppositions 
man I woman, gander /goose are considered chiastically, then the 
fondness of a man in a Modern Greek song for his «goose» (his be
loved), is neatly paralleled in the Odyssey by Penelope’s fondness 
for her pet ganders. In the code language of love, courtship, and 
marriage, the eagle stands for the man as an aggressive and even

46. Πρέπει νά ειπωθεί δτι ή ομιλούσα αγελάδα στα Άργοναντικά γ 927-31 
άνήκει στή λόγια καί όχι στη δημώδη παράδοση. Στη λόγια ποιητική παράδοση άνή
κουν επίσης οί ώραίοι ψιττακοί των στίχων 1648 κ.ε. τοϋ Διγενή Άκριτα (κείμενο 
Έσκοριάλ). Αύτοί οί ώραίοι ψιττακοί είναι μια λόγια διασκευή τής φράσης τον κό- 
ομον τά πονλιά. Πρβ. Grégoire Henri, 'Ο Διγενης ’Ακρίτας (Ν. 'Υόρκη 1942) 
183-86.
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rapacious lover, as well as a bridegroom, while the woman is a 
«dove» (cf. Odyssey υ 240-46). To Penelope, especially in -, Odysseus 
is a xenos. All the meanings of this word as it is used in genuine 
Modern Greek folk song (i.e. stranger, guest, husband, long absent 
husband alive, long absent husband dead, or simply «dead») are to 
be found in the Odyssey, especially in x, as part of the complex 
dynamics of the recognition. The eagle of the passage at hand:

äxp Ò’ ελΟών κατ’ cip’ εζετ επί πηονχοντι μελάΟοω,
(fctvFj δε βροτέ/ι κατερήτνε φώνησέν τε.

It is pointed out in the article that in Modern Greek folk song 
very frequently we hear of a bird that perches in an elevation and 
speaks with human voice. A detailed analysis of relevant lines shows 
astonishing structural and semantic similarities to the lines of the 
Odyssey. It is maintained that this is a striking survival of what 
must have been a formula. Some interesting examples from Norse 
and Serbo-Croatian songs are discussed briefly. The author considers 
two lines from the Naia story (Mahabharata, see notes 43, 44, 45) as 
very significant. In translation the lines ((The goose which Da- 
mayanti pursued from close / assumed human voice and spoke to 
hen) are considered in the light of possible IE kinship with Odyssey 
x 544-45.

It is clear from all this that Penelope’s dream is surrounded by an 
intricate contextual web of those preliminaries to the recognition 
scene which represent a fusion of two greatly overlapping motifs: the 
return of the absent husband alive and the return of a husband 
metamorphosed into a bird. The two lines which describe the epi
phany of the husband metamorphosed into a bird speaking with 
human voice could, as in Modern Cireek folk song, belong to both 
motifs. Some aspect of these motifs have survived down to modern 
times. The fact that, together with many other details, they have 
survived in as identical a form and context as was possible, points 
to a continuity in poetic convention. The bird of these verses seems 
to be the soul-bird, that is the soul of the absent or dead person 
coming to those dear to him with news.
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Οί σκηνές φιλοξενίας στην ’Οδύσσεια ώς πρότυπο 
σ’ ελληνιστικούς καί λατίνους ποιητές

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΖΟΚΟΚΗ

ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ οί ακόλουθες σκηνές φιλοξενίας:
1. 'Η ’ Αθήνα ώς Μέντης επισκέπτεται το παλάτι του Όδυσσέα καί 

φιλοξενείται άπό τον Τηλέμαχο (α 119 κ.έ.).
2. 'Ο Τηλέμαχος μέ τη συνοδεία της ’Αθήνας ώς Μέντορα γίνεται 

θερμά δεκτός άπο τον Νέστορα, τούς γιούς του καί τούς υπόλοιπους συνε- 
ορτάζοντες στην άμμουδιά της Πύλου (γ 34 κ.έ.).

3. 'Ο Νέστορας προσκαλεΐ τούς ξένους νά διανυκτερεύσουν στο πα
λάτι του (γ 345-355). Φιλοξενία τού Τηλεμάχου στο παλάτι τοϋ Νέστορα 
(γ 388-401, 464-480).

4. Στο δρόμο προς τη Λακεδαίμονα καθώς καί στην έπιστροφή άπο 
τη Σπάρτη στην Πύλο, ό Τηλέμαχος καί ό συνοδός του Νεστορίδης Πει- 
σίστρατος φιλοξενούνται στο σπίτι τού Διοκλέα (γ 487-490. ο 185-188).

5. Φιλοξενία τού Τηλεμάχου καί τού Πεισιστράτου στο παλάτι τού Με
νελάου (δ 35-624, ο 1-159)/

6. ’Επίσκεψη τού Έρμη στο σπήλαιο τής Καλυψώς (ε 85 κ.έ.).
7. 'Η φιλόξενη άντιμετώπιση τού ναυαγού Όδυσσέα άπο τή Ναυσικά 

στο νησί των Φαιάκων (ζ 209-216, 246-250, 255-315).
8. Φιλοξενία τού Όδυσσέα στο παλάτι τού ’Αλκινόου (η 162 κ.έ., θ, 

V 1 κ.έ.).
9. Φιλοξενία τοϋ Όδυσσέα στο νησί τού Αιόλου (κ 14-26).
10. Στο νησί τής Κίρκης λαμβάνουν χώρα δύο ειδών φιλοξενίες: ή 

πρώτη προς τούς συντρόφους τού Όδυσσέα καί προς τον ίδιο μέ πονηρό 
σκοπό (κ 230-243, 311-320). 'Η δεύτερη, άδολη —άφοΰ ό Όδυσσέας δα
μάσει την Κίρκη— προς αύτόν, τούς έπανανθρωπισμένους καί τούς υπό
λοιπους συντρόφους του (κ 348-373, 449 κ.έ.).

11. Φιλοξενία τού Όδυσσέα στην καλύβα τού χοιροβοσκού Εΰμαιου 
(ξ 45 κ.έ.).

12. Ό Τηλέμαχος φιλοξενεί το μάντη Θεοκλύμενο (ρ 84-99, 151- 
165).
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13. 'Υποδοχή καί περιποίηση τοϋ ζητιάνου Όδυσσέα άπο την Πηνε
λόπη (τ 97-101, 317 κ.έ., έπίσης υ 1-4 καί 129-143).

Άπο τον παραπάνω κατάλογο συνάγουμε δτι στην ’Οδύσσεια απαν
τούν δλες οί δυνατές παραλλαγές: φιλοξενία θεοϋ άπο θνητό (π.χ. τής ’Α
θήνας άπο τον Τηλέμαχο), θνητού άπο θνητό (τοϋ Όδυσσέα άπο τον ’Αλ
κίνοο), θεοϋ άπο θεό (τοϋ Έρμη άπο την Καλυψώ), θνητοΰ άπο θεό (τοϋ 
Όδυσσέα άπο την Κίρκη). Στην πλειοψηφία έχουμε νά κάνουμε μέ πλού
σιες φιλοξενίες σέ παλάτια επιφανών ή σέ δώματα θεών. 'Η περίπτωση 
τοϋ χοιροβοσκού Εϋμαιου άποτελεϊ χτυπητή έξαίρεση, δπου ένας επιφα
νής, ένας βασιλιάς μεταμορφωμένος σέ ζητιάνο, φιλοξενείται άπο έναν 
άσημο σέ μιά φτωχική καλύβα.

Σέ δλες τις φιλοξενίες (πλούσιες ή μή) υπάρχει μιά σειρά, ένα ορισμένο 
τυπικό:

1. ’Εγκάρδια υποδοχή καί πρόσκληση σέ φιλοξενία (α 123-4, γ 34- 
5, δ 35-6. η 162-171, κ 230-1, 312-3, 402-5, ξ 37-47, ο 280-1).

2. Ό οικοδεσπότης βάζει τον ξένο νά καθίσει σ’ ένα κάθισμα, πάνω στο 
όποιο στρώνει λινό ύφασμα ή προβιά (α 130-1, κ 233, 314-5, 352-3, 
τ 97-9). Σέ μερικές περιπτώσεις τοϋ προσφέρει καί υποπόδιο γιά ν’ άκουμ- 
πήσει ό ξένος τα πόδια του (α 131, κ 315, 367). Σημαντικό είναι δτι στον 
ξένο προσφέρεται περίοπτη θέση: ό Νεστορίδης Πεισίστρατος βάζει τον 
Τηλέμαχο καί τήν Άθηνά δίπλα στον άδελφό του καί τον πατέρα του (γ 39). 
ΌΤηλέμαχος καί ό Πεισίστρατος κάθονται δίπλα στον Μενέλαο,το βασιλιά 
τής Σπάρτης (δ 51).Ό ’Αλκίνοος μετά άπο προτροπή τοϋ γέροντα Έχένηου 
σηκώνει τον ικέτη Όδυσσέα άπο τις στάχτες τής εστίας δπου καθόταν 
καί τοϋ προσφέρει τήν πιο τιμητική θέση, δηλαδή νά καθίσει δίπλα του, 
άφοΰ προηγουμένως σήκωσε άπο κεϊ τον πιο άγαπημένο άπο τούς γιούς 
του, τον Λαοδάμαντα (η 167-171). Μόνο στήν περίπτωση τοϋ χοιροβο
σκού Εΰμαιου ό ξένος κάθεται πάνω σ’ ένα σωρό άπο χαμόκλαδα, στά 
όποια εχει στρωθεί δέρμα άγριοκάτσικου. 'Η φτωχική καλύβα δέ θά δι
καιολογούσε τήν ύπαρξη άκριβών καί όμορφοσκαλισμένων καθισμάτων 
πού ταιριάζουν σέ παλάτια βασιλέων ή σέ δώματα θεών. 'Η εγκάρδια ό
μως υποδοχή είναι ικανή οχι άπλώς νά ισοφαρίσει, άλλά καί νά ξεπεράσει 
τή φτώχεια. Γι’ αυτό καί ό Όδυσσέας χαίρεται καί εύχεται στον Εΰμαιο 
νά τοϋ δούσουν οί θεοί δ,τι έπιθυμεΐ (ξ 49-54).

3. Το λουτρό. Τοΰτο το στοιχείο άπαντά σέ πλούσιες φιλοξενίες. Προ
τού καθίσει ό ξένος νά φάει καί γιά νά ξεκουραστεί άπο το ταξίδι, υπηρέ
τριες τον λούζουν, τον άλείφουν μέ λάδι καί τον ντύνουν μέ ροΰχα καθαρά 
(δ 48-50. θ 449-457. κ 361-365. ρ 85-90, έπίσης γ 464-468. ζ 214-231).

220



ΣΚΗΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

4. Σέ βασιλικές φιλοξενίες μιά υπηρέτρια φέρνει ένα κανάτι καί μια 
λεκάνη νερό γιά νά πλύνει ό ξένος τα χέρια του, προτού αρχίσει νά τρώει
(α 136-138, δ 52-54, η 172-174).

5. ’Ακολουθεί το γεύμα —άπαραίτητο στοιχείο κάθε φιλοξενίας. 
Στον ξένο δίνουν νά φάει καί νά πιει (α 139-143, γ 65-6, δ 55-67, ε 92- 
94, ζ 248-250, η 175-177, κ 234-236, 316-7, 373, 452, 460. ξ 76-81, 
109-113, 437-456) καί τού προσφέρουν την καλύτερη μερίδα (δ 65-66, 
ξ 437-8).

6. Μετά το φαγητό ό οικοδεσπότης ρωτά τον ξένο ποιος είναι, άπό 
πού έ'ρχεται καί πώς βρέθηκε σέ κείνα τα μέρη (α 169-177, γ 69-74, η 
237-239, θ 550 κ.έ., ξ 185-190).

7. ’Ακολουθεί ή σύσταση τού ξένου καί è λόγος τού έρχομοΰ του. Σέ 
περίπτωση πού ό ξένος έχει άνάγκη άπο βοήθεια, ό φιλοξενών προσπαθεί 
νά τον βοηθήσει (α 179 κ.έ., γ 79 κ.έ., δ 156 κ.έ., ι 19 κ.έ., ξ 192 κ.έ., τ 
107 κ.έ., η 191-196, θ 31 κ.έ.).

8. Ή φιλοξενία ενδέχεται νά περιλαμβάνει καί διανυκτέρευση (γ 
397-401, 490, δ 294-303, η 335-345, ξ 518-524, υ 1-6, 138-143).

9. Ξεινήια. Πολλές φορές ή φιλοξενία σφραγίζεται άπο ενα δώρο πού 
ό φιλοξενών προσφέρει στον φιλοξενούμενο (α 311-313, δ 589-592, 613- 
619, θ 389-448, κ 19-26, ν 10-22, ξ 516-7, ο 101-130, π 79-81. ρ 164-5, 
τ 310-11, ω 273-279).

'Η 'Εκάλη τού Καλλιμάχου είναι το καλύτερα σωζόμενο παράδειγμα 
τής έλληνιστικής εποχής, στο όποιο φαίνεται καθαρά ή ομηρική επίδραση 
σέ δ,τι άφορά τη διαπραγμάτευση τού θέματος τής φιλοξενίας.

Πρόκειται γιά ένα ποίημα (έπύλλιο) μέ την άκόλουθη υπόθεση: 'Ο 
Θησέας στο δρόμο προς το Μαραθώνα, δπου πηγαίνει γιά νά σκοτώσει 
τον ταύρο πού λυμαίνεται τή γύρω περιοχή, φιλοξενείται καί διανυκτε- 
ρεύει σέ μιά γριά πού ονομάζεται Έκάλη. 'Η φιλοξενία είναι φτωχική 
άλλά εγκάρδια. Στήν έπιστροφή άπο τύ Μαραθώνα καί άφοΰ σκότωσε τον 
ταύρο, βρίσκει τή γριά νεκρή. Γιά νά τήν άμείψει γιά τή φιλοξενία της, 
έ'στω καί μετά θάνατον, συστήνει τήν περιοχή σέ δήμο μέ τήν ονομασία 
Έκάλη καί κτίζει τέμενος τού Έκαλείου Διός.

Στήν "Εκάλη ό Καλλίμαχος προβάλλει το ιδεώδες τής ζεστής καί 
καΐώκαρδης φιλοξενίας, πού ή φτούχεια δέν μπορεί σέ τίποτα νά τή μειώ
σει, άλλα άντίθετα είναι άξια κάθε άμοιβής. Ό ομηρικός στίχος δόύΐς δ’ 
ολίγη τε φίλη τε (και τό δόσιμο έ'στω καί λίγο είναι άγαπητό), πού τον 
άκοΰμε μία φορά άπό τή Ναυσικά (ζ 208) κι άλλη μία φορά άπό τον Ευ-
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μαιο προς τον Όδυσσέα (ξ 58), θά ταίριαζε στο σκεπτικό της ήρωίδας 
τοΰ Καλλίμαχου.

Τά αποσπάσματα της 'Εκάλης πού σώζονται άρκοϋν γιά να δείξουν 
δτι ό Καλλίμαχος είχε ώς πρότυπο τον "Ομηρο στίς περιγραφές των σκη
νών φιλοξενίας. Στά αποσπάσματα 29, 30 (έκδοση Hollis)1 καθίζει ή Έ- 
κάλη το Θησέα σέ μια εύτελή κλίνη (άσκάντης), οπού πάνω της στρώνει 
ένα παλαιωμένο, κουρελιασμένο ύφασμα (πρβ. τυπικό ομηρικών φιλοξενιών 
φάση 2). Στά άποσπάσματα 31, 32 ή Έκάλη φέρνει ξύλα γιά ν’ άνάψει τη 
φωτιά. Το άπ. 32 δανά ξύλα... κεάσαι... (νά σχίσει ξερά ξύλα) άπαντά 
αύτολεξεί στον "Ομηρο (ο 322, πρβ. ξ 418 κέασε ξύλα). Το άπ. 34, δπου ή 
'Εκάλη γεμίζει τη λεκάνη μέ νερό γιά νά πλύνει τά πόδια τοϋ Θησέα, 
παραπέμπει στή σκηνή δπου ή Εύρύκλεια πλένει τά πόδια τοϋ Όδυσσέα 
(τ 386-388). Το γεΰμα, πού ό Καλλίμαχος θά περιέγραφε λεπτομερώς 
στο ποίημα, είναι λίγο καί φτωχικό. Ψωμί, έλιές κι άγρια λάχανα παρα
δίδουν τά άποσπάσματα 35, 36, 37, 38, 39. Τέτοια λιτά γεύματα δέ θά 
συναντήσουμε στην Όδύΰΰεια, δπου το κρέας, το ψωμί καί το κρασί δέ 
λείπουν άπύ κανένα τραπέζι φιλοξενίας. Ούτε καί στην περίπτωση τοϋ 
χοιροβοσκού Εϋμαιου. ’Εκεί, μολονότι ή φιλοξενία είναι φτωχική, το 
γεΰμα είναι πλούσιο. Στην άρχή ό Εΰμαιος σφάζει δύο χοίρους καί προ
σφέρει τά ψημένα κρέατα μαζί μέ κρασί στον ξένο νά φάει. Στη συνέχεια 
μετά τή γνωριμία του μέ τον ξένο καί τον έρχομύ τών υπόλοιπων χοιρο
βοσκών σφάζει τον καλύτερο άπύ τούς χοίρους (ξ 74 κ.έ., 414 κ.έ.).

"Οπως καί στίς ομηρικές φιλοξενίες, δ Θησέας μετά το γεΰμα (προφα
νώς ύστερα άπο ερώτηση τής Εκαλης) συστήνεται (άπ. 40, βλ. τυπικό 
ομηρικών φιλοξενιών φάσεις 6, 7). Μετά τή σύστασή του ό Θησέας ζητά 
άπύ τήν Έκάλη νά τοΰ μιλήσει γιά τή ζωή της (άπ. 40 στ. 3-6, βλ. καί 
άπ. 41-58), δπως άκριβώς è Όδυσσέας άπύ τον Ευμαιο (ο 383 κ.έ.).

Ό Καλλίμαχος άκολούθησε στήν 'Εκάλη το τυπικό τών φιλοξενιών 
όπως αυτό βρίσκεται διαμορφωμένο στον "Ομηρο, προσαρμόζοντάς το 
βέβαια στο μέτρο τής φτώχειας.

Στο επειαόδιο τον Μολόρχον (Αίτια 3. 54-59 Pfeiffer) ό Καλλίμαχος 
πραγματεύθηκε μια ιστορία άνάλογη προς αυτήν τής 'Εκάλης. Ό Ηρα
κλής στο δρόμο προς τή Νεμέα, δπου πηγαίνει γιά νά σκοτώσει το λιον
τάρι καί έν συνεχεία νά ιδρύσει τά Νέμεια, φιλοξενείται άπο ενα. γέροντα 
πού ονομάζεται Μολόρχος σέ μια φτωχική καλύβα (γιά τις ομοιότητες καί

1. A. S. Hollis, Callimachus Hecale, ’Οξφόρδη 1990.
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διαφορές μεταξύ ' Εκάλης-επειύοδίον Μολόρχου βλ. Hollis, ό'.π., 344-5).
"Αν καί δέ σώζονται άποσπάσματα άπό τις σκηνές φιλοξενίας, θά μπο

ρούσε κανείς νά υποθέσει ότι ό Καλλίμαχος στον Μολόρχο πρέπει να 
χειρίστηκε το θέμα τής φιλοξενίας κατά τρόπο παρόμοιο μέ την 'Εκάλη, 
σύμφωνα δηλαδή μέ το ομηρικό τυπικό.

Στην Ήριγόνη του Ερατοσθένη φιλοξενείται ό Διόνυσος από τόν 
’Αθηναίο Ίκάριο καί γιά την καλή φιλοξενία ό θεός τιμά τό γέροντα χω
ρικό μέ τό νά του χαρίσει τά δώρα του: τήν άμπελο καί τόν οίνο. "Αν καί 
τά άποσπάσματα πού σώζονται είναι ελάχιστα (Frg. 22 sqq. Powell)2 
καί οί μαρτυρίες δέ δίνουν μιά λεπτομερή εικόνα των σκηνών φιλοξενίας 
(Νόννου Διοννσ. 47. 37-40, Sii. Ital. Pun. 7. 174-185),3 4 ή σκέψη ότι ό 
Ερατοσθένης μπορεί νά είχε ώς πρότυπο τόν "Ομηρο δεν αποκλείεται.

’Από τήν έλληνιστική ποίηση τό θέμα τής φτωχικής καί καλόκαρδης φι
λοξενίας περνά στούς λατίνους ποιητές. Τό καλύτερο παράδειγμα είναι ό 
’Οβίδιος (Λ/ετ. 8. 618-724: επείΰόδιο τον Φιλήμονα καί τής Βανκίδας). 
Οί σκηνές φιλοξενίας στό παραπάνω επεισόδιο παρουσιάζουν χτυπητές 
αναλογίες μέ τήν "Εκάλη*

'Ο Δίας καί ο Ερμής επισκέπτονται μέ μορφή θνητών τις πολιτείες τών 
ανθρώπων. Τό ότι οί θεοί μέ άνθρώπινη μορφή κατεβαίνουν στή γή γιά νά 
επιθεωρήσουν τήν υβριν καί τήν εύνομία τών άνθρώπων είναι μια πεποί
θηση πού ξεκινά ήδη άπό τόν 'Όμηρο (ρ 485-487).

Σέ μια περιοχή τής Φρυγίας ζήτησαν φιλοξενία άπό τούς κατοίκους 
ένός χωριού καί όλοι τούς τήν άρνήθηκαν. Μόνο ενα ζευγάρι ηλικιωμένων 
τούς υποδέχτηκε μέ καλοσύνη καί τούς φιλοξένησε σέ μιά φτωχική καλύ
βα. Οί θεοί γιά νά τούς αμείψουν μεταμορφώνουν τήν καλύβα σέ ναό άπό 
χρυσό καί μάρμαρο καί σύμφωνα μέ επιθυμία τού ηλικιωμένου ζεύγους 
κάνουν ώστε νά πεθάνουν κι οί δύο τήν ’ίδια ώρα, ενώ τά σώματά τους με
ταμορφώνονται σέ δέντρα. Τούς σκληρόκαρδους συγχωριανούς τού Φιλή- 
μονα καί τής Βαυκίδας τιμώρησαν μέ καταποντισμό.

Ή ιδέα, πού ό ’Οβίδιος προτάσσει στήν άρχή τού επεισοδίου, ότι ή δύ
ναμη τών ούρανίων είναι άμέτρητη καί απεριόριστη καί ο,τι θελήσουν οί

2. J. U. Powell, Collectanea Alexandrina, ’Οξφόρδη 1925, σ. 64 κ.έ.
3. Ό Σίλιος χρησιμοποίησε στο επεισόδιο τον Φαλέρνον τήν Ήριγόνη τοΰ 

Ερατοσθένη ώς πρότυπο.
4. 'Ομοιότητες καί μέ το επεισόδιο τοϋ Μο?Αρχον (Αίτια 3. 54-59) δεν αποκλεί

ονται. Μόνο πού τά σωζόμενα άποσπάσματα τοϋ Μολάρχον δέ βοηθούν όπως τής 
Έκάλης γιά τέτοιου είδους διαπιστώσεις.
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θεοί αυτά συμβαίνει, άπαντα ακριβώς στον "Ομηρο (ξ 444-5 λόγια τού Ευ- 
μαιου προς τον Όδυσσέα: θεός δε το μεν δώσει, το δ’ εάσει, / δττι κεν φ 
θυμω έθελη' δνναται γάρ απαντά).

'Ο Φιλήμων προσφέρει στους ξένους κάθισμα γιά νά καθίσουν, πάνω 
στο όποιο ή Βαυκίς στρώνει ένα άγριο ύφασμα (Μετ. 8. 639-40, ποβ. Έ- 
κάλη άπ. 29, 30, τυπικό ομηρικών φιλοξενιών φάσεις 1, 2). Προετοιμα
σία καί άναμμα της φωτιάς κατά τρόπο παρόμοιο μέ αυτόν τής Έκάλης 
(Μετ. 8. 644-5, 'Εκ. άπ. 31, 32). Πλύσιμο τών ποδιών τών ξένων (Μετ. 8. 
654,5 'Εκ. άπ. 34). 'Ο ’Οβίδιος άκολουθώντας τούς ’Αλεξανδρινούς (Καλ
λίμαχο, ’Ερατοσθένη) περιγράφει το γεύμα μέ κάθε λεπτομέρεια (Μετ.
8. 664-678). Ή bicolor baca (πράσινες καί μαύρες έλιές, Μετ. 8. 664) 
θυμίζει το άπ. 36 τής 'Εκάλης. Μέ τή διαφορά ότι ό Καλλίμαχος μνημο
νεύει εκεί τρία είδη έλιών (γεργέριμον, πίτνριν, είν αλί νήχεσθαι ψθινο- 
πωρίδα).

Το συμπέρασμα πού βγαίνει άπό τά παραπάνω είναι ότι ό ’Οβίδιος 
στο επεισόδιο τοϋ Φιλημονα και τής Βανκίδας άνάγεται στον Καλλίμαχο 
('Εκάλη),5 6 πού αυτός μέ τή σειρά του γυρίζει πίσω στον "Ομηρο. ’Έτσι 
οί σκηνές φιλοξενίας στον "Ομηρο καί συγκεκριμένα στην ’Οδύσσεια προ
βάλλουν ως άρχέτυπο στούς μεταγενέστερους ποιητές.

DIE BEWIRTUNGSSZENEN IN DER ODYSSEE ALS VORBILD 
DER HELLENISTISCHEN UND RÖMISCHEN DICHTER 

(Zusammenfassung)

IN DER ODYSSEE kommen die folgenden Bewirtungsszenen vor: 1. 
Athen kehrt als Mentes bei Telemachos ein (a 119 ff.). 2. Telema- 
chos wird in Begleitung von Athen als Mentor am Strand in Pylos 
von Nestor, seinen Söhnen sowie von den übrigen Festteilnehmern 
herzlich aufgenommen (γ 34 ff.). 3. Nestor lädt die Fremden zur

5. Οί στίχοι τοϋ πλυσίματος τών ποδιών στον ’Οβίδιο (8. 652-655) άμφισβη- 
τοϋνται. ’Ίσως τελικά θά έπρεπε νά τούς άποδώσουμε σ’ αύτόν, αν σκεψτοϋμε τή 
σκηνή τής 'Εκάλης.

6. Το λατινικό στοιχείο πού άπαντά στο παραπάνω επεισόδιο δέν πρέπει νά πα- 
ραβλεφθει. Π.χ. τό θαύμα (8. 679-80, 696-702) ή το γεϋμα φιλοξενίας, πού κατά τον 
Hollis (Ovid Metamorphoses Book Vili, ’Οξφόρδη 1970, 119) ταιριάζει σέ Ιταλούς 
χωρικούς.
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Übernachtung in seinem Palast ein (γ 345-355). Bewirtung des Tele- 
machos bei Nestor (γ 388-401, 464-480). 4. Telernachos und sein Be
gleiter, Peisistratos, Sohn des Nestor, übernachten bei Diokles auf 
dem Weg zur Lakedaimon sowie bei der Rückkehr von Sparta nach 
Pylos (γ 487-490, o 185-188). 5. Telernachos und Peisistratos wer
den im Palast des Menelaos bewirtet (δ 35-624, o 1-159). 6. Hermes 
kehrt bei Kalypso ein (ε 85 ff.). 7. Nausikaa kommt dem schiffbrü
chigen Odysseus auf der Phaiakeninsel gastfreundlich entgegen (ζ 
209-216, 246-250, 255-315). 8. Odysseus wird bei Alkinoos bewirtet 
(η 162 ff., θ, V 1 ff.). 9. Odysseus läßt sich von Aiolos bewirten (κ 14- 
26). 10. Auf der Insel von Kirke werden zwei Arten von Gastfreund
schaft geleistet: Die Erste den Gefährten des Odysseus sowie ihm 
selbst mit böser Absicht (κ 230-243, 311-320). Die Zweite ohne List 
dem Odysseus, den Rückverwandelten und dem Rest der Gefährten 
nach der Bändigung der Kirke (κ 348-373, 449 ff.). 11. Odysseus wird 
in der Hütte des Schweinehirtes Eumaios bewirtet (ξ 45 ff.). 12. Te- 
lemachos gewährt dem Wahrsager Theoklymenos Gastfreundschaft 
(p 84-99, 151-165) und 13. Odysseus wird als Bettler bei Penelope 
aufgenommen und gepflegt (τ 97-101, 317 ff., auch υ 1-4 und 129- 
143).

Aus dieser Aufzählung läßt sich ersehen, daß in der Odyssee alle 
mögliche Kombinationen anzutreffen sind: Die Bewirtung eines Got
tes bei einem Menschen, eines Menschen bei einem Anderen, eines 
Gottes bei einem Gott, eines Sterblichen bei einem Unsterblichen. 
Meistens handelt es sich dabei um üppige Bewirtungen, die in Palä
sten von Angesehenen oder in Häusern von Göttern stattfinden. 
Der Fall des Schweinehirtes Eumaios bildet eine auffällige Aus
nahme. Hier wird ein König, der in einen Bettler verwandelt ist, von 
einem einfachen Menschen in einer ärmlichen Hütte herzlich auf
genommen.

Bei allen Rewirtungen liegt ein bestimmtes Ritual vor: 1. Herzliche 
Aufnahme und Einladung zur Gastfreundschaft. 2. Der Fremde 
setzt sich auf einen Sitz, auf den ein Leintuch oder ein Pelz aus
gebreitet worden ist. Manchmal wird ihm eine Fußbank offeriert. 
Es ist anzumerken, daß dem Gast der beste Sitzplatz angeboten 
wird (γ 39, δ 51, η 167-171). 3. Der Gast nimmt ein Bad. 4. Er wäscht 
seine Hände vor dem Essen (3, 4 kommen bei königlichen Bewir

ΣΚΗΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
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tungen vor). 5. Das Mahl. Unerläßliches Element jeder Bewirtung. 
Die beste Portion wird dem Gast gegeben. 6. Nach dem Essen fragt 
der Gastgeber seinen Gast über ihn. 7. Der Gast stellt sich vor. Im 
Falle, daß er Hilfe braucht, versucht der Gastgeber, ihm zu helfen.
8. Die Bewirtung schließt eventuell auch eine Übernachtung ein.
9. Ξεινήια. Oft wird eine Gastfreundschaft von einem Geschenk des 
Gastgebers an seinen Gast besiegelt.

Die Hekale des Kallimachos ist das besterhaltene Beispiel der hel
lenistischen Zeit, in dem man, was die Behandlung des Bewirtungs
themas betrifft, den homerischen Einfluß sehen kann. In der Iie- 
kale erhebt sich das Ideal der warmherzigen Bewirtung, die durch 
die Armut keineswegs geschmälert wird. Im Gegenteil, für sie ist 
keine Ehrung hoch genug (vgl. Eumaios’ Fall).

Die erhaltenen Fragmente der Hekale genügen, um zu zeigen, 
daß Kallimachos bei der Beschreibung der Bewirtungsszenen Homer 
als Vorbild hatte. In den Fragmenten 29 und 30 (Hollis’ Ausgabe) 
wird dem Gast Theseus ein wertloses Tragebett als Sitzplatz ange- 
boten, auf dem die arme Hekale (die Gastgeberin) ein altes, zer
fetztes Tuch ausbreitet (vgl. Phase 2 von dem homerischen Bewir
tungsritual). Das Fragment 32 kommt wörtlich bei Homer vor (o 
322, s. auch ξ 418). Das Fragment 34 (Hekale füllt eine Schüssel 
mit Wasser, um die Füße des Theseus zu waschen) verweist auf die 
Fußwaschungsszene des Odysseus von Eurykleia (τ 386-8).

Im Gegensatz zu Homer ist das Mahl bei Kallimachos ärmlich. In 
den Fragmenten 35, 36, 37, 38 und 39 ist die Rede von Brot, Oliven 
und Wildgemüse. In der Odyssee fehlt dagegen auf keinem Gast
freundschaftstisch Fleisch, Brot sowie Wein. Auch nicht bei Eu
maios. Dort ist das Mahl reichhaltig, obwohl die Bewirtung ärmlich 
ist (ξ 74 ff., 414 ff.). Wie bei den homerischen Bewirtungen stellt 
sich Theseus nach dem Essen vor (Frg. 40). Danach bittet er Hekale, 
ihm von ihrem Leben zu erzählen (Frg. 40 V. 3-6, s. auch Frg. 41- 
58), so wie Odysseus vormals Eumaios gebeten bat (o 383 ff.).

Kallimachos hat in der Hekale das Bewirtungsritual in Überein
stimmung mit der homerischen Version übernommen, mit dem Un
terschied, daß er es an das Maß der Armut angepaßt hat.

In der Molorchosepisode (Aetia 3. 54-59 Pfeiffer) behandelte Kal
limachos eine der Hekale ähnliche Geschichte. Obwohl keine Frag
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mente von den Bewirtungsszenen erhalten sind, liegt die Vermutung 
nahe, daß das Bewirtungsthema in der Molorchosepisode so behan
delt worden ist, wie in der Hekale, nämlich gemäß dem homerischen 
Ritual.

Auch bei Eratosthenes ist es nicht auszuschließen, daß er Homer 
als Vorbild in den Bewirtungsszenen der Erigane hatte.

Aus der hellenistischen Zeit geht das Thema der armen aber warm
herzigen Bewirtung zu den Römern über. Ovid (Met. 8. 618-724 Phi
lemon- und Baucisepisode) ist das beste Beispiel dafür. Am Anfang 
der Episode wird die folgende Ansicht vorangestellt: Die Kraft der 
Unsterblichen ist unermeßlich und grenzenlos. Es passiert, was die 
Götter wollen (ibid. 618-9). Diese Ansicht kommt in derselben Weise 
bei Homer vor (ξ 444-5).

In Bezug auf die Bewirtungsszenen sind die Ähnlichkeiten zwi
schen der Hekale und der Philemon- und Baucisepisode auffallend:
1. Philemon bietet den Gästen einen Sitzplatz an, auf dem Baucis 
ein hartes Gewebe ausbreitet (Met. 8. 639-40, vgl. Erg. 29, 30 der 
Hekale, Bewirtungsritual bei Homer Phasen 1, 2). 2. Das Feuer wird 
in ähnlicher Art wie in der Hekale vorbereitet und angezündet (Met. 
8. 644-5, Frg. 31, 32). 3. Den Gästen werden die Füße gewaschen 
(8. 654, Frg. 34). 4. Ovid schildert das Gastmahl ausführlich und folgt 
damit den alexandrinischen Dichtern.

Die oben erwähnte Episode des Ovid führt uns auf Kallimachos 
zurück, der sich seinerseits auf Homer stützt. So sind die Bewirtungs
szenen bei Homer und konkret in der Odyssee als Urbild für die 
späteren Dichter anzusehen.
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Η μορφή του Οδυσσέα στα επιγράμματα 
της ΙΙαλατινής Ανθολογίας*

Στο Μάνο Ν. Λουκάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (IIΑ), έχει τονιστεί επα
νειλημμένα ο πλούτος και η ποικιλία του περιεχομένου της μοναδικής 
αυτής συλλογής ελληνικών επιγραμμάτων, που καλύπτει χρονικά μια πε
ρίοδο δούδεκα σχεδόν αιώνων, από τον Σιμωνίδη τον Κείο ως τον Αγαθία 
τον Σχολαστικό. Από την πραγματική αυτή παρέλαση όλου του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου θα ήταν δύσκολο να λείπει η μορφή του Οδυσσέα,1 του 
πολύτροπου και πολυμήχανου μυθικού βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος, με
τά τον δεκαετή πόλεμο στην Τρωάδα, υφίσταται ατέλειωτα πάθη και αμέ
τρητες περιπέτειες κατά το γυρισμό στην πατρίδα. Μορφή η οποία δια
πλάστηκε από τον Όμηρο σε αξεπέραστο λογοτεχνικό θέμα που ενέπνευσε 
τη δυτική λογοτεχνία από την αρχαιότητα ως τον James Joyce και τον 
Νίκο Καζαντζάκη.2

Ο Οδυσσέας, είτε με το όνομά του είτε με το πατρωνυμικό Λαρτιά- 
όης, αναφέρεται συνολικά σε είκοσι τέσσερα επιγράμματα της ΠΑ. Ως 
βάση για την παρουσίαση του ομηρικού ήρωα λαμβάνονται κυρίως επτά 
επιγράμματα, στα οποία η μορφή του μυθικού βασιλιά της Ιθάκης κυ
ριαρχεί.

Στο ένατο βιβλίο της ΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει τα επιδεικτικά επιγράμ-

* Ευχαριστώ τον καθ. Άγγ. Χανιώτη (Heidelberg) που διάβασε το κείμενο 
της ανακοίνωσης και μου έκανε χρήσιμες υποδείξεις. Για γλωσσικές διορθώσεις στη 
γερμανική περίληψη ευχαριστώ το συνάδελφο W. Schneider (Heidelberg).

1. Για επιγράμματα της ΠΑ αφιερωμένα σε άλλους ομηρικούς ήρωες βλ. Α. 
Skiadas, Homer im griechischen Epigramm, Αθήνα 1965, σ. 147-151.

2. Για τον Οδυσσέα ως λογοτεχνικό θέμα από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη 
εποχή βλ. W. Β. Stanford, The Ulysses Theme, Οξφόρδη 21968 (όπου περαιτέρω 
βιβλιογραφία). Για το πώς απεικόνισε η τέχνη τις περιπέτειες του Οδυσσέα βλ. Μ. 
R. Scherer, The Legends of Troy in Art and Literature, Ν. Υόρκη-Λονδίνο 1963, 
σ. 142-180 (με πολύ πλούσια εικονογράφηση).
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ματα, βρίσκουμε τέσσερα που αναφέρονται στον Οδυσσέα, συγκαταλέ
γονται στη σειρά των επιγραμμάτων εκείνων των οποίων το λήμμα ανή
κει στον τύπο τίνας άν ε’ίττοι λόγονς ό δείνα ή τι αν εϊποι ό δείνα και παρα- 
δίδονται ανωνύμως. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τέσσερα επιγράμ
ματα είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο. Προφανώς με τον τρόπο αυτό 
ο επιγραμματοποιός και πιο πιστά διατηρεί το ομηρικό κλίμα των ποιη
μάτων του και πρακτικώς διευκολύνεται χρησιμοποιώντας ευρύτατα λέ
ξεις, φράσεις ακόμη και στίχους ολόκληρους από τα ομηρικά έπη.
ITA IX 458:

Χαϊρ% ’Ιθάκη' μετ’ άεθλα, μετ’ αλγεα πικρά θαλάσσης 
άσπασίως τεόν ούδας ίκάνομαι, δφρα νοήσω 
Λαέρτην αλοχόν τε καί αγλαόν visa μοϋνον 
σάς γάρ ερως κατέθελξεν εμόν νόον οΐδα καί αυτός,
«ώς ονδεν γλνκιον ής πατρίδος ούδε τοκήων».3

Σχετικά ο λημματιστής σημειώνει: τι άν εϊποι Όδνσσευς επιβάς τής ’Ι
θάκης. Το επίγραμμα ανοίγει με χαιρετισμό του Οδυσσέα στο πατρώο 
νησί. Μετά από πολλούς αγώνες και πικρά βάσανα φτάνει στην Ιθάκη για 
να ξαναδεί τον πατέρα, τη σύζυγο και τον μονογενή υιό. Η αγάπη του για 
την πατρίδα χαρακτηρίζεται ερως, ο οποίος τον έθελξε ολοκληρωτικά. Το 
επίγραμμα κλείνει με την αυτολεξεί αναφορά του στίχου 34 του ι της Ο
δύσσειας, που είχε πάρει ήδη, καθώς φαίνεται, παροιμιακό χαρακτήρα.4

Για το δεύτερο επίγραμμα ο λημματιστής σχολιάζει: τι άν εϊποι Ά- 
χιλλενς όρων τον Όδνσσέα εν "Aidη. ΠΑ IX 459:

Άτρεκέως πάντων πολυμήχανος έστιν Όδνσσευς' 
ζωός εών ενόησεν, a μη θέμις εατιν Ιδέσθαι, 
νερτέριον κευθμώνα καί αλγεα πικρά θανόντων. 
πως δ’ ετλη προλιπεϊν ιερόν φάος; ή τις ανάγκη 
ήγαγεν ούκ εθέλοντα; δόλων άκόρητος έτνχθη 
εν χθονι καί πελάγεσσι καί εν νεκνεσσιν Όδνσσευς.

Ο Οδυσσέας κατά σύσταση της Κίρκης κατεβαίνει στον Άδη για να συμ- 
βουλευθεί τον Τειρεσία. Μεταξύ άλλων συναντά και την ψυχή του Αχιλ-

3. Τα επιγράμματα της Π A παρατίθενται κατά την έκδοση του Η. Beckby 
Anthologia Graeca, 4 τ., Μόναχο 1957-58.

4. Λουκ., Πατρίδος Έγκώμιον, 1: ότι μεν ονδεν γλνκιον ής πατρίδος, φθάνει 
προτεθρνλημένον.
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λέα.5 Η ομηρική σκηνή της προσφώνησης του Οδυσσέα από τον Αχιλλέα 
έχει ως εξής (λ 473-476):

Λ ιογενες Λαερτιάδη, πολνμήχαν’ Όδνσσεν, 
σχέτλιε, τίπτ ετι μεϊζον ενϊ φρεσ'ι μήβεαι εργον; 
πώς ετλ.ης ’Άιδόσδε κατελθέμεν, ένθα τε νεκροί 
άψραδέες ναίουσι, βροτώη’ είδωλα καμόντων;

Ο ανώνυμος επιγραμματοποιός στρέφει τα λόγια του Αχιλλέα σε τρίτο 
πρόσωπο. Ο Οδυσσέας χαρακτηρίζεται ως ο πιο πολυμήχανος μεταξύ 
των ανθρώπων που, ζωντανός ακόμη, γνώρισε πράγματα ανεπίτρεπτα σε 
θνητούς. Αναρωτιέται πώς έγινε να εγκαταλείψει το φως του ήλιου, για 
να καταλήξει ότι ο Οδυσσέας είναι ανεξάντλητος σε δολοπλοκίες και στον 
πάνω και στον κάτω κόσμο.

Στο τρίτο επίγραμμα μιλάει ο Νέστωρ. Π A IX 471:

ΈσΟλός άνήρ φύγε πόντον άπηνέα καί μετά μόχθον 
ες πάτρην άφίκανεν, εμοϋ δέ κε φέρτερος εϊη 
εϋ δεδαώς πτόλιάς τε καί εθνεα καί νόον άνδρών.

Το σχετικό λήμμα αναφέρει: τίνας αν εϊποι λόγους Νέστωρ άκούσας Ό- 
δυσσέα επανελθόντα. Με τις πρώτες πρώτες λέξεις του επιγράμματος ο 
Οδυσσέας χαρακτηρίζεται εσθλός άνήρ. Ο γέρων και σοφός βασιλιάς της 
Πύλου αναγνωρίζει την ανωτερότητα του Οδυσσέα. Η αιτιολογία που 
βρίσκεται στον τελευταίο στίχο παραπέμπει στο προοίμιο της Οδύσσειας 
(α 3):

πολλών S’ ανθρώπων ιδεν αστεα καί νόον εγνω.

Το τελευταίο απο τα επιγράμματα της σειράς αυτής αναφέρεται στον 
τλήθνμον Οδυσσέα, που έπαθε πολλά μέχρι να γυρίσει στην πατρίδα του 
αλλά η δόξα, που κέρδισε σε στεριά και θάλασσα, θα μείνει αιώνια. ΠΑ
IX 472:

Πολλά καμών νόστηοεν άνήρ τλιήθνμος Όδνασεύς, 
άλλ’ έμπης κλέος εσχεν άνά χθόνα καί κατά πόντον 
άνδράσιν έσσομένοισιν άεί πτολίπορθος Όδνσσεύς.

Ας εξετάσουμε τρία ακόμη επιγράμματα. Το υπ’ αριθμόν 115, και πάλι 
από το ένατο βιβλίο της ΠΑ, αναφέρεται εις την άσπίδα ΆχΜ.έως, ήν

5. Για μιαν ανάλυση της συνομιλίας Οδυσσέα-Αχιλλέα στη Νέκυια (λ 467-540) 
βλ. A. Τ. Edwards, Achilles in the Odyssey, Königstein/Ts., 1985, σ. 47-69.
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ελαβεν ’Οδνσσενς παρωσάμενος Αίαντα (λήμμα). Παραδίδεται ως αδέ
σποτο και είναι γραμμένο σε ελεγειακό δίστιχο.

Άσπίδ’ ’ Αχιλλήος, την "Εκτορος αίμα πιονσαν,
Λαρτιάδης Δαναών ήρε κακοκρισήγ 

νανηγοϋ δέ θάλασσα κατέσπασε και παρά τύμβον 
Αΐαντος νηκτήν ωρμησεν, ονκ ’Ιθάκη.

Ο Οδυσσέας μετά από άδικη κρίση πήρε την ασπίδα του Αχιλλέα, την πο
τισμένη με το αίμα του Έκτορα. Η θάλασσα όμως αποκατέστησε την 
τάξη. Όταν ναυάγησε ο Οδυσσέας την οδήγησε στον τάφο του Αίαντα 
και όχι στην Ιθάκη.

Η παρουσίαση για πρώτη φορά του Αγώνα μεταξύ Οδυσσέα και Αί
αντα, που προκήρυξε η Θέτιδα για τα όπλα του Αχιλλέα, βρισκόταν στη 
χαμένη σήμερα Αιθιοπίδα. Το επεισόδιο είναι έξω από το χρονολογικό 
πλαίσιο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Απήχηση όμως του περιστατικού 
υπάρχει στην πρώτη Νέκυια, όταν ο Οδυσσέας συναντά την ψυχή του 
Αίαντα στον Άδη δίπλα σ’ εκείνες του Αχιλλέα, του Πατρόκλου και του 
Αντιλόχου (λ 543-47):

οΐη δ’ Αΐαντος ψυχή Τελεμωνιάδαο 
νόσφιν άφεστήκει, κεχολωμένη εΐνεκα νίκης, 
την μιν εγώ νίκησα δικαζόμενος παρά νηνσΐ 
τεύχεσιν άμψ Άχιλήος· εθηκε δε πότνια μήτηρ. 
παιδες δέ Τρώων δίκασαν καί Παλλάς ΆθήνηΔ

Ως προς τη σύνθεση του δικαστηρίου ο ανώνυμος επιγραμματοποιός δεν 
ακολουθεί την ομηρική εκδοχή σύμφωνα με την οποία φυλαττόμενός ό 
’Αγαμέμνων το δόξαι θατέρω χαρίσασθαι των περί των Άχιλλέως ό'πλων 
αμψισβητονντων, αιχμαλώτους των Τρώων άγαγιον ήρώτησεν νπό όποτέ- 
ρον των ηρώων μάλλον ελνπήθησαν. είπόντων δε τον ’Οδυσσέα των αιχμα
λώτων, δηλαδή εκείνον είναι τον αριστον κρίναντες τον πλεΐστα λυπή- 
σαντα τους εχθρούς, εδωκεν ενθνς τω Όδυσσεϊ τα όπλα. (Σχόλ. λ 547).

Η άλλη κατεύθυνση της παράδοσης,6 7 η οποία και υιοθετείται εδώ, μι
λάει για έκδοση άδικης απόφασης με νόθο ψηφοφορία εκ μέρους των Α

6. Για μια διεξοδική παρουσίαση και προσπάθεια ερμηνείας της σκηνής Οδυσ- 
σέα-Αίαντα βλ. Δ. Ν. Μαρωνίτης, Αναζήτηση και νόστος τον Οόνσσέα, Αθήνα 
51984, σ. 84.

7. Βλ. Ιΐίνδ. Νε/ι. 8, 24 κ.ε.
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χαιών8 υπέρ του Οδυσσέα, πράγμα το οποίο οδήγησε τελικά τον Αίαντα 
στην αυτοκτονία9 με το ξίφος που του χάρισε ο Έκτωρ.10 11 Σχετικά δε, με 
τη μετά θάνατον αποκατάσταση του Αίαντα και τη μεταφορά των όπλων 
του Αχιλλέα από τα κύματα της θάλασσας δίπλα στον τάφο του. ο Παυσα
νίας παραδίδει (I, 35, 3): λόγον δε τών μεν Aio λέων των ύστερον οίκη- 
σάντων "Ιλιον ες την κρίσιν την επί τοΐς οπλοις ηκονσα, οι τής ναναγίας 
Όδνσσεϊ σνμβάσης εξενεχθήναι κατά τον τάφον τον Αϊαντος τα όπλα λέ- 
γουσιν.

Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι η κρίση αυτή, για τα όπλα του 
Αχιλλέα, θεωρήθηκε από όλη την αρχαιότητα εν γένει άδικη11 και υπήρξε 
αιτία μιας αρνητικής αντιμετώπισης του Οδυσσέα στη μεθομηρική λογο
τεχνία, κυρίους από τον Πίνδαρο.12

Στο ίδιο πάντα βιβλίο της ΠΑ παραδίδεται ένα επίγραμμα σχετικό 
με τον Οδυσσέα υπό το όνομα του Παλλαδά (περί το 400 μ.Χ.). Ο Αλε
ξανδρινός επιγραμματοποιός, από τους πιο παραγωγικούς της ΠΑ, υπήρξε 
εξ επαγγέλματος γραμματικός και συχνότατα στα επιγράμματά του ανα- 
φέρεται σε ομηρικά θέματα.13 ΠΑ IX 395:

«'Ως ονδεν γλνκιον ής πατρίδος», είπεν Όδνσσενς' 
εν γάρ τοΐς Κίρκης εκχντον ούκ εφαγεν, 

ον μόνον εΐ και καπνόν άποθρώσκοντ ενόησεν, 
είπεν αν οϊμώίειν και δέκα Πηνελόπαις.

8. Σχετικά με την άδικη κρίσιν όπλων εις βάρος του Αίαντα βλ. I ΙΑ VII 145:
"Λ δ’ εγώ ά τλάμων Άρετά παρά τφδε κάθη/ιω 

Αϊαντος τιφβφ κειρομένα πλοκάμους, 
θυμόν αχεί μεγάλφ βεβολημένα, ει παρ’ Άχαιοϊς 

ά δολόφρων Άπατα κρέσσον εμεν δνναται.
ΙΙρβ. Il A VII 146 και 147.

9. ΠΑ VII 148:
Σήμα τόδ’ Αϊαντος Τελαμωνίον, Sv κτάνε Μοίρα, 

αυτόν χρησαμένα καί χερ'ι και ξίφεϊ. 
ουδέ γάρ ίν Ονητοισοι δννήσατο καί μεμανϊα 

ευρέμεναι Κλωθώ τφδ’ ετερον φονέα.
ΙΙρβ. ΠΑ VII 149.

10. ΠΑ VII 151:
"Εκτωρ Αϊαντι ξίφος ώπασεν, "Εκτορι δ’ Αϊας 

ζωστήρ’· άμφοτέρων ή χάρις είς θάνατος.
ΙΙρβ. ΠΑ VII 152.

11. Βλ. τις σχετικές αναφορές στο Ο. Rossbach, «Aias», RE 1, στ. 934.
12. ΓΙρβ. Stanford, ό.π. (υποσ. 2), σ. 91 κ.ε.
13. Βλ. Skiadas, ό.π. (υποσ. 1), σ. 153 κ.ε.
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Το επίγραμμα αυτό αποτελεί παρωδία14 του γνωστού μοτίβου του άπο- 
θρώσκοντος καπνόν.15 Η Αθηνά στη συνέλευση των θεών λέει, για τον 
Οδυσσέα ότι λαχταρά να δει έστω και μόνο καπνό ν’ ανεβαίνει από την πα
τρίδα του (α 57-59): αυτάρ Όδνσσεύς, / ίέμενος καί καπνόν αποθρωσκον- 
τα νοήσαι ης γαίης, / θανέειν ίμείρεται. Ο Παλλαδάς παρωδεί: ευτυχώς 
που δεν έφαγε από το γλυκό της Κίρκης, ειδάλλως ποτέ δεν θα ισχυριζό
ταν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο γλυκό από την πατρίδα- και μόνο καπνό αν 
έβλεπε ν’ ανεβαίνει απ’ αυτό, θ’ άφηνε όχι μία αλλά δέκα Πηνελόπες να 
τον κλαίνε στην Ιθάκη !

Το τελευταίο επίγραμμα παραδίδεται στο έκτο βιβλίο της ΠΑ, που πε
ριλαμβάνει τα αναθηματικά, με το όνομα Νικοδήμου του Ηρακλεώτου. 
Πότε έζησε και από ποιαν Ηράκλεια καταγόταν δεν ξέρουμε. Επτά όλα 
κι όλα επιγράμματα (VI 314-320) προσγράφονται στον Νικόδημο και 
δύο ακόμη (VI 323 και IX 53) παραμένουν αμφίβολα.16 Το ξεχωριστό 
στα επιγράμματά του είναι ότι διαβάζονται και από το τέλος προς την 
αρχή, χωρίς να αλλοιώνεται το μέτρο, κατά ενότητα λέξεως όμως και όχι 
γράμματος. Ανήκουν δηλ. στα λεγόμενα άναστρέφοντα. Ο Geffcken17 
τον χαρακτηρίζει Versjongleur και εικάζει ότι θα έζησε την εποχή του 
Λεωνίδα του Αλεξανδρέως (1ος αι. μ.Χ.), εποχή που φαίνεται να έδειχνε 
προτίμηση σε τέτοιου είδους ποιητικά παιγνίδια.18 
ΠΑ V! 314:

Πηνελόπη, τάδε σοί φάρος καί χλαϊναν Όδνσσενς 
ηνεγκεν δολιχην εξαννσας ατραπόν.

Το δίστιχο αρχίζει με προσφώνηση στην Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας αφού 
έκανε μεγάλο δρόμο έφερε στη γυναίκα του εσθήτα και χλαίνη. Η συνή
θης παραπομπή γίνεται στους στίχους ν 10-13, όπου ο Αλκίνοος αναφέ- 
ρεται στα δώρα που οι Φαίακες επιδαψιλέυσαν στο βασιλιά της Ιθάκης.19

14. Για άλλα επιγράμματα του Παλλαδά που παρωδούν ομηρικούς στίχους βλ. 
W. Zerwes, Palladas von Alexandrien. Ein Beitrag zur Geschichte der grie
chischen Epigrammdichtung, δακτυλ. διδ. διατρ., Tübingen 1957, σ. 369.

15. Για το μοτίβο αυτό στη λογοτεχνία της ύστερης αρχαιότητας βλ. G. Ger- 
nentz, Laudes Romae, διδ. διατρ., Rostock 1918, σ. 73-74.

16. Πρβ. D. 1 ;. Page, Further Greek Epigramms, Cambridge 1981, σ. 541 κ.ε.
17. RE 17, στ. 347-8.
18. Ο Λεωνίδας ο Αλεξανδρεύς ειδικεύεται στα ισόψηφα. Βλ. Page, ό.π. (υποσ. 

16), σ. 503 κ.ε.
19. εΐματα μεν 6η ξείνφ εϋξέστp ivi χηλώ. 

κεΐται καί χρυσός πολυδαίδαλος άλλα τε πάντα 
δώρ’, 8σα Φαιήκων βονλ.ηφόροι ενθάδ’ ενεικαν.
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Η δεικτική αντωνυμία τάδε κάνει τον Page να πιστεύει ότι το αντικείμε
νο είναι κάτι ορατό και ότι το ποίημα απευθύνεται σε έργο τέχνης.20 Τα 
περισσότερα άλλωστε δίστιχα του Νικοδήμου είναι περιγραφές γλυπτών 
ή ζωγραφικών έργων.

Εκτός από τα παραπάνω επιγράμματα, στα οποία η μορφή του Οδυσσέα 
κυριαρχεί, ο ομηρικός ήρωας παρουσιάζεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο 
σε άλλα δεκαεπτά επιγράμματα της ΠΑ. Πρόκειται κυρίως για επιγράμ
ματα που αναφέρονται στον Όμηρο και εν παρόδω εμφανίζεται ο Οδυσ- 
σέας ως πρωταγωνιστής του φερώνυμου έπους ή ως τέκνο της Ιθάκης, 
μιας από τις διεκδικήτριες πόλεις της γέννησης του Ποιητή.21

Ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούμε με ποια επίθετα προσδιορίζεται ο 
Οδυσσέας στην ΠΑ. Είναι φυσικό οι επιγραμματοποιοί να κάνουν χρήση 
των επιθέτων που απαντούν ήδη στον Όμηρο.22 23 Έτσι ο Οδυσσέας χαρα
κτηρίζεται ως πτολίπορθος (IX 472, XIV 44), δαίφρων (XV 9), δΐος (II 
171), εσθλός (IX 471), πολυμήχανος23 (IX 459). Πέραν αυτών εμφανί
ζονται νέα επίθετα που δεν απαντούν μεν στον Όμηρο, βρίσκονται όμως 
πάντοτε στο ίδιο πνεύμα: δόλων άκόρητος (IX 459’ στον Όμ. δόλων άτος), 
εμψρων (X 50), πινντόφρων (III 8' στον Όμ. δαΐφρων, πολνφρων), ποι- 
κιλόβονλος (XVI 300" στον Όμ. ποικιλομήτης), τλήθυμος (IX 472· στον 
Όμ. τλήμων).

Τόσο από την παράθεση των ομηρικών παράλληλων χωρίων, όσο και από την 
αναφορά των επιθέτων, που αποδίδουν στον Οδυσσέα οι επιγραμματοποιοί της ΙΙΑ, 
γίνεται φανερό πόσο έντονη είναι η ομηρική επίδραση πάνω στη γλώσσα των επι
γραμμάτων. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την ακόλουθη καταγραφή (όχι εξαντλη
τική αλλά πάντως χαρακτηριστική) των ομηρικών απηχήσεων, και ειδικότερα της 
Οδύσσειας, στο λεξιλόγιο των επιγραμμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε:

δολιχήν άτραπόν (VI 314, 2) — δολιχήν όόόν (δ 393) 
αλγεα πικρά (IX 458, 1) — χαλέπ’ αλγεα (λ 582)

20. Βλ. Page, ό.π. (υποσ. 16), σ. 542.
21. ΠΑ VII 1, IX 192, XVI 125, 292, 293, 295, 300. Τα υπόλοιπα: II 171, 

III 8, IX 470, 484, X 50, XI 77, 379, XIV 44, XV 9, XVI 112.
22. Για όλα τα ομηρικά επίθετα του Οδυσσέα βλ. R. Cunliffe, Homeric Proper 

and Place Names, Λονδίνο-Γλασκόβη 1931, S.v. Όδυσ(σ)εύς· για όσα απευθύνον
ται αποκλειστικά σ’ αυτόν βλ. Μ. Parry, «The Traditional Epithet in Homer», 
στον συγκεντρωτικό τόμο: The Making of Homeric Verse, Οξφόρδη 1971, σ. 92.

23. Για τα επίθετα του Οδυσσέα με το πολύ- ως πρώτο συνθετικό βλ. W. Β. 
Stanford, «Homer’s Use of Personal πολύ- Compounds», Classical Philology 
45 (1950), σ. 108· πρβ. Δ. Ν. Μαρωνίτης, ό.π. (υποσ. 6), σ. 84.
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αγλαόν vit'a (IX 458, 3) — αγλαόν viòv (γ 190)
ζωός εών ενόησεν, ä μη θέμις εατϊν Ιδέσθαι (IX 459, 2) — ζιοός ιών; χαλε

πόν δέ τάδε ζωοΐσιν όράσθαι (λ 156) 
πώς δ’ ετλη (IX 459, 4) — πώς ετλης (λ 475) 
προλιπεϊν ιερόν φάος (IX 459, 4) — λιπών φάος ήελίοιο (λ 93) 
κε φέρτερος εϊη (IX 471, 2) —· φέρτερος εΐην (φ 373) 
εν δεδαώς (IX 471, 3) — δεδαώς (ρ 518)

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, μολονότι δεν λείπει από 
τους Έλληνες επιγραμματοποιούς η τάση για απόκλιση από τη μυθολο
γική παράδοση ή και για παρωδία, η μορφή του Οδυσσέα, όπως αναδύε
ται μέσα από τα επιγράμματα της ΠΑ, συνεχίζει κατά βάσιν την παρά
δοση του μυθικού ήρωα, όπως αυτή διαμορφώθηκε και παγιώθηκε στα 
ομηρικά έπη. Από τη μια μεριά η νοσταλγία για την πατρίδα, οι περιπέ
τειες κατά το ταξίδι της επιστροφής, το νόστιμον ημαρ και από την άλ
λη η ασυνήθιστη διανοητική ικανότητα, η πολυπραγμοσύνη και η πολύ
τροπη ευφυΐα του βασιλιά της Ιθάκης αποτελούν τους δύο πόλους, πάνω 
στους οποίους συγκροτείται το λογοτεχνικό μοτίβο του Οδυσσέα, και στην 
αρχαία ελληνική επιγραμματοποιία.

DIE GESTALT DES ODYSSEUS IN DEN EPIGRAMMEN 
DER ANTHOLOGIA PALATINA 

(Zusammenfassung)

IN DEM VORLIEGENDEN AUFSATZ ist der Versuch unternommen wor
den, ein Bild des Odysseus aus den Epigrammen der Anthologia 
Palatina (AP) zu gewinnen. Seine Darstellung und Charakterisierung 
durch die griechischen Epigrammatiker hilden den Gegenstand die
ses Berichtes. Zugrunde liegen hauptsächlich sieben Epigramme der 
griechischen Anthologie, in denen die Gestalt des homerischen Hel
den dominiert.

Zuerst wird eine Gruppe von vier epideiktischen Epigrammen aus 
dem neunten Buch der AP behandelt, welche mit demselben Typus 
von Lemma versehen, als anonyme überliefert und in Hexameter 
gedichtet sind.
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AP IX 458: Nach Kämpfen und bitterem Leid auf dem Meer kommt 
Odysseus nach Ithaka zurück, um Laërtes, seine Gattin und den 
einzigen Sohn wiederzusehen. Das Epigramm schließt mit der wört
lichen Wiederholung des Verses i 34 der Odyssee.
AP IX 459: Odysseus geht in den Hades hinab, wo er Achill begegnet. 
Der König von Ithaka wird als πολυμήχανος und unersättlich in 
Listen bezeichnet, dem es schon im Leben zu schauen gelang, was 
keinem sonst verstattet war.
AP IX 471: Der Epigrammatiker läßt Nestor sprechen. Der έσθλός 
Odysseus sei ihm überlegen, da er von Städten, Völkern und vom 
Sinn der Menschen Kunde erhalten habe.
AP IX 472: Nach unendlichen Leiden ist der τλήθυμος Odysseus 
heimgekommen; sein Ruhm aber, den er sich zu Land und zur See 
erworben hat, wird bei der Nachwelt ewig dauern.

Über die oben erwähnten Epigramme hinaus werden die folgen
den herangezogen:
AP IX 115: Das herrenlos überlieferte und in elegischen Distichen 
gedichtete Epigramm bezieht sich auf den Schild des Achill, den 
Odysseus nach einem ungerechten Urteilsspruch der Danaer (und 
nicht der Trojaner, wie bei Homer) gegen Aias bekommen hat. Aber 
die Gerechtigkeit wurde durch das Meer wiederhergestellt: Nach 
dem Schiffbruch des Odysseus ist er von den Wellen ans Grab des 
Aias getrieben worden.
AP IX 395: Das Epigramm, von Palladas aus Alexandrien in elegi
schen Distichen abgefaßt, ist eine Homerparodie. Es beginnt mit dem 
schon Sprichwortcharakter tragenden Vers «ως ούδέν γλύκιον ής πα- 
τρίδος» (ι 34). Aber Odysseus hatte gut reden, denn bei Kirke hat 
eükeinen Kuchen gegessen. Hätte er auch nur den davon aufstei
genden Rauch gesehen, so hätte er zehn Penelopes zu Hause jam
mern und klagen lassen !
AP VI 314: Dieses unter dem Namen von Nikodemos aus Herakleia 
überlieferte Distichon gehört den sogenannten άναστρέφοντα-Ερί- 
grammen an. Allem Anschein nach richtet sich das Gedicht an ein 
Kunstwerk. Odysseus bringt Penelope nach langer Fahrt Gewand 
und Mantel.

Zu den Epitheta, die Odysseus von den Epigrammatikern der AP 
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beigelegt werden, läßt sich folgendes sagen: Die meisten (δαΐφρων, 
δΐος, έσθλός, πολυμήχανος, πτολίπορθος) kommen schon bei Homer 
vor; aber auch diejenigen, welche dort nicht auftreten (δόλων άκόρη- 
τος, έμφρων, πινυτόφρων, τλήθυμος), bezeichnen die schon aus Homer 
bekannten Eigenschaften des Helden.

Nach alledem läßt sich der Schluß ziehen, daß, obwohl eine Tendenz 
von den griechischen Epigrammatikern zur Abweichung von der 
mythologischen Tradition und zur Parodie vorkommt, die in den 
Epigrammen der AP auftretende Gestalt des Odysseus die Tradition 
des mythischen Helden fortsetzt, wie sie in den homerischen Epen 
ausgebildet wurde. Auf der einen Seite das Heimatverlangen, die 
unendlichen Abenteuer bei der Heimkehr, das νόστιμον ήμαρ und auf 
der anderen die Genialität, die Vielseitigkeit und die verschlagene 
Klugheit des Königs von Ithaka: Das sind die beiden Kernpunkte, 
die die Identität des Odysseus als literarische Gestalt auch in der 
griechischen Epigrammatik ausmachen.
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Λομ,ικές καί θεματικές παρατηρήσεις 

στα ομηρικά έπη

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ αποδεικτικά, ή έστω ενδεικτικά στοι
χεία, είτε για την ταύτιση του ποιητή της Ιλιάδας με τον ποιητή της Οδύσ
σειας, είτε για την επιβεβαίωση της θεωρίας των χωριζόντων, σημειώ
σαμε στην προηγούμενή μας συνάντηση, το 1990, με ιδιαίτερη προσοχή, 
πρώτα το γεγονός ότι ο W. Kullmann δήλωσε ανοιχτά «χωρίζων», ύστε
ρα και το λόγο του Μ. Gigante, όταν είπε ότι «μπορεί κανείς να συζητά 
επ’ αόριστον το θέμα "ένας ή δύο οι ποιητές της Ιλιάδας και της Οδύσ
σειας” χωρίς ποτέ να φτάσει σε οριστική λύση». Σοφοί και οι δύο ερευ
νητές, ο ένας καταλήγει σε συμπέρασμα, που οι δικές μας προσπάθειες 
δεν το επιβεβαιώνουν, ο άλλος θεωρεί εξαρχής ότι το πρόβλημα δεν επι
δέχεται ?ώση.

Παρ’ όλα αυτά νομίζουμε ότι η σχετική έρευνα πρέπει να συνεχιστεί' 
πρώτα, γιατί είναι, κρίνουμε, ντροπή για τους φιλολόγους να μην μπορέ
σουν να ταυτίσουν ή να ξεχωρίσουν οριστικά τους ποιητές δύο έργων, 
που το καθένα τους μετρά πολλές χιλιάδες στίχους, ύστερα, γιατί όλοι 
ξέρουμε ότι η συγκριτική έρευνα, και όταν ακόμα δεν οδηγεί σε στέρια 
συμπεράσματα για άμφότερα τα έργα, τουλάχιστο μας βοηθά πάντα να 
τα καταλάβουμε καλύτερα εκάτερα —το καθένα χο^ριστά.

Θα ασχοληθούμε με τη δομή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας από την άπο
ψη της θεματικής, κάτι που έχει απασχολήσει όλους λίγο πολύ τους ομη
ριστές, και θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία κάποιες γνωστές αλήθειες 
—τόσο γνωστές, ώστε να μη χρειάζεται καν να μνημονέψουμε κάθε φο
ρά τον πρώτο διδάξαντα.

(1) Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια συμπυκνώνουν μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα τα γεγονότα μιας ολόκληρης δεκαετίας' δεν το κάνουν όμως με 
τον ίδιο τρόπο: η Ιλιάδα χρησιμοποιεί την τεχνική της «αντιπροσωπευτι
κής συμπύκνωσης» του πολέμου στο πλαίσιο ενός επεισοδίου, του θυμού 
του Αχιλλέα, η Οδύσσεια την τεχνική της «αναδρομής», με την αφήγηση 
του Οδυσσέα στους Φαίακες.
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(2) Ιλιάδα και Οδύσσεια τοποθετούν τη δράση τους στο δέκατο χρό
νο, λίγο πριν από το τέλος της πολιορκίας ή του ταξιδιού, αλλά η Ιλιάδα 
σταματά στην ταφή του Έκτορα, που συμβολίζει την άλωση, παραλείπον- 
τας τα πραγματικά γεγονότα που μεσολάβησαν ως το τέλος της πολιορ
κίας, ενώ η Οδύσσεια συνεχίζει ομαλά τη διήγηση ως την τελική λύση.

(3) Ιλιάδα και Οδύσσεια παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές διχο
τομημένες (ή τριχοτομημένες) από την άποψη ότι συμβαίνουν πράγματα 
που κάποια στιγμή μεταλλάζουν το βασικό κινητήριο συναίσθημα του 
πρωταγωνιστή, μετακινώντας συνάμα και το στόχο του:

Από την αρχή ως και το Ο της Ιλιάδας ο Αχιλλέας είναι οργισμένος 
με τον Αγαμέμνονα και επιδιώκει, απέχοντας από τις μάχες, την ήττα 
των Αχαιών —αυτό που συμβαίνει στο τέλος του Ο. Μεσολαβεί η εξόρ
μηση του Πατρόκλου και ο θάνατός του από τα χέρια του Έκτορα. Έτσι, 
από το Σ και πέρα ο Αχιλλέας ένα μόνο έχει στο νου του: να εκδικηθεί τον 
Έκτορα, κατατροπώνοντας μαζί του και τους Τρώες —και πάλι το πε
τυχαίνει, στο X, όπου ο Έκτορας σκοτώνεται και οι Τρώες μένουν απο
κλεισμένοι στο κάστρο.

Αντίστοιχα στην Οδύσσεια, από την αρχή ως και το ν 351 ο Οδυσ- 
σέας άλλο δε θέλει από το να γυρίσει στην Ιθάκη, τον τόπο του και τους 
δικούς του —και με χίλια βάσανα τα καταφέρνει. Μεσολαβεί ένα διάστη
μα, όπου ο Οδυσσέας πρώτα μαθαίνει, ύστερα και βιώνει ο ίδιος την υ
βριστική συμπεριφορά των μνηστήρων, και βέβαια επιθυμία του από δω 
κι εμπρός είναι να τους τιμωρήσει —που και αυτό το πετυχαίνει στη Μνη- 
στηροφονία, στο χ.

(4) Και στις δύο περιπτιυσεις υπάρχει και ένα σχετικά σύντομο, αλλά 
όχι ασήμαντο επίμετρο. Πετυχαίνοντας το δεύτερο στόχο τους, τόσο ο Α- 
χιλλέας, όσο και ο Οδυσσέας παίρνουν επάνω τους ένα άγος: ο Αχιλλέας 
κατακρατεί στη σκηνή του και κακοποιεί το σώμα του Έκτορα, ο Οδυσ
σέας έχει στοιβαγμένα στην αυλή του τα σώματα των μνηστήρων. Όχι 
χωρίς θεϊκή βοήθεια, η εκκρεμότητα λύνεται και τις δύο φορές με ειρηνικό 
συμβιβασμό.

Βέβαια, ο τρόπος που με αυτόν ο Πρίαμος ζητά και παίρνει πίσω το 
σώμα του γιου του είναι τελείως διαφορετικός από την πολεμική επιχεί
ρηση που ετοιμάζουν οι συγγενείς των μνηστήρων, και όταν η μάχη δια
κόπτεται, δεν παρακολουθούμε τη μεταφορά, το θρήνο και την ταφή των 
νεκρών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Έκτορα. Πρόκειται όμως 
για διαφορές που τις περιμένουμε, καθώς τα δύο έπη έχουν πέρα για πέρα 
διαφορετική υπόθεση και πλοκή.
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Για να γενικέψουμε την τελευταία μας φράση: οι διαφορές ανάμεσα 
σε δύο θεματικά ανόμοια έργα είναι, ακόμα και αν τα έργα αυτά είναι πε
ρίπου σύγχρονα και ανήκουν στο ίδιο λογοτεχνικό είδος, φυσικές και αυτο
νόητες· οι ομοιότητες είναι που κινούν το ενδιαφέρον μας και πρέπει να τις 
ερμηνέψουμε, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται και καμιά φορά συγχωνεύον
ται με τις διαφορές. Το αποτέλεσμα θυμίζει την έννοια της έτερομοιότητος, 
που χρησιμοποιούσε ο Πρόκλος ο Πλατωνικός στη θεολογία του. Ας αφή- 
σουμε καλύτερα να μιλήσουν τα φαινόμενα.

Δεν το έχουμε βρει ως τώρα ρητά διατυπωμένο, αλλά δύσκολο και να μην 
το έχει προσέξει κανείς, ότι τόσο η Ιλιάδα όσο και η Οδύσσεια κρύβουν 
μέσα τους ένα μικρό αντιστραμμένο είδωλο του εαυτού τους. Συγκεκρι
μένα:

Η Τρωική εκστρατεία έγινε για μιαν Ελληνίδα, την Ελένη, που κά
ποιος Τρώας, ο Πάρης, την άρπαξε από το Μενέλαο, και γι’ αυτό οι Α
τρείδες κάνουν πόλεμο, να εκδικηθούν και να την πάρουν πίσω. Το αντί
θετο, ακριβώς το αντίθετο, θα ήταν ένας Έλληνας να αρπάξει μια Τρωα- 
δίτισσα από κάποιον Τρώα, και αυτός να ανοίξει πόλεμο, για να εκδικηθεί 
και να πάρει πίσω τη γυναίκα του. Στην Ιλιάδα η μήνιδα ξεσπά, όταν ένας 
Έλληνας, όχι ο ίδιος ο Μενέλαος, αλλά ο αδελφός του ο Αγαμέμνονας, 
παίρνει δική του μιαν όχι ακριβώς Τρωαδίτισσα, αλλά από συμμαχική 
πόλη, τη Βρισηίδα. Την παίρνει από τον Αχιλλέα, που αυτός την άρπαξε 
από τη Λυρνησσό. Η Βρισηίδα δεν είναι βέβαια σύζυγος του Αχιλλέα" 
είναι όμως η αγαπημένη του σκλάβα, και για να εκδικηθεί ο ήρωας απο
φασίζει όχι πόλεμο, αλλά το αντίθετο: να απέχουν αυτός και οι Μυρμιδό- 
νες του από τις μάχες, ώστε να νικηθούν οι Αχαιοί και να μετανιώσει ο 
Αγαμέμνονας για την προσβολή που του είχε κάνει.

Δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε «σημειολογική» μέθοδο, πα
ρουσιάζοντας έναν πίνακα με σύμβολα, για να φανεί ότι χωρίς καμιάν 
απολύτως λαθροχειρία —με ένα μόνο διπλασιασμό στην αρπαγή της Βρι- 
σηίδας πρώτα από τον Αχιλλέα, ύστερα από τον Αγαμέμνονα1— η αρπα
γή της Βρισηίδας αποτελεί θεματικό ((αντίστροφο» της αρπαγής της Ελέ
νης. Μας φτάνει, άλλωστε, να γίνει δεκτό ως διαπίστωση, ότι η Ιλιάδα 
ξεκινά με ένα θέμα παρόμοιο με κείνο που προκάλεσε τον τρωικό πό
λεμο —μικρότερο και με αντίστροφη φορά.

I. Ας θυμηθούμε ότι η Βρισηίδα είναι υποκατάστατο της Χρυσηίδας, που μπορεί 
και αυτήν ο Αχιλλέας να την άρπαξε, αλλά στη μοιρασιά δόθηκε εξαρχής στον Αγα
μέμνονα.

241



Φ. I. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

Στην Οδύσσεια τα πράγματα είναι, όπως πάντα —και αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα από τους χωρίζοντες— απλούστερα. Θέ
μα της είναι ο Οδυσσέας, που από την Τροία ξεκινώντας αποζητά και 
αναζητά την Ιθάκη και τους δικούς του. Αν αντιστρέφουμε τη φορά, τότε 
είναι η Ιθάκη, η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος που αποζητούν και αναζητούν 
τον Οδυσσέα —ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην αρχή του έπους, στην 
Τηλεμάχεια, όπου ο Τηλέμαχος δεν ταξιδεύει βέβαια ως την Τροία, φτάνει 
όμως ως τη Σπάρτη, όπου ο Μενέλαος και η Ελένη τού διηγούνται τα έρ
γα του πατέρα του στον Τρωικό πόλεμο και το ξεκίνημά του μετά την 
άλωση.

Η παραπάνω διαπίστωση —μια ακόμα ομοιότητα μέσα στις διαφορές 
που επιβάλλει το διαφορετικό θέμα— μας οδηγεί να εξετάσουμε, πρώτα 
χωριστά στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, πώς η αντίστροφη μικρογραφία 
δένει στενά με τη μεγαλύτερή της υπόθεση. Τα σχετικά φαινόμενα έχουν 
ερευνηθεί στην Οδύσσεια —π.χ. από το Δ. Μαρωνίτη2— όχι όμως και 
στην Ιλιάδα, όπου συμβαίνουν σημαδιακά πράγματα, καθώς η απόφαση 
του Αχιλλέα να μην πολεμά, αφότου του πήραν τη Βρησηίδα, επηρεάζει 
τον πόλΕμο που εξακολουθούν να κάνουν οι Ατρείδες και οι άλλοι Αχαιοί, 
γιατί τους πήραν την Ελένη· και το παιχνίδι περιπλέκεται ακόμα περισ
σότερο, όταν η Διός απάτη εξουδετερώνει τη Διάς βουλή, με αποτέλεσμα 
οι Τρώες να νικιούνται, ενώ θα έπρεπε να νικούν.

Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, τότε πιστεύουμε ότι συγκρίνοντας 
την αλληλεξάρτηση και τη συμπλοκή των δύο αντίθετων θεμάτων, όπως 
θα έχει διαπιστωθεί σε έκάτερα τα έπη, πολλά θα βρούμε κοινά, παρ’ όλες 
τις θεματικές διαφορές —ποιητικούς τρόπους, δυναμικά σχήματα και 
αρχές, που να ισχύουν και να εφαρμόζονται σε άμφότερα τα έπη. Το θέμα 
δεν εξαντλείται σε μια σύντομη ανακοίνωση, αλλά μπορούμε να προβλέ- 
ψουμε ότι πάλι θα φανεί πως οι εφαρμογές ή οι λύσεις που συναντούμε 
στην Οδύσσεια είναι απλούστερες από τις παρόμοιες ή αντίστοιχες εφαρ
μογές και λύσεις της Ιλιάδας.

Στο μεταξύ θυμίζουμε ότι η θεματική σμίκρυνση και η θεματική αντι
στροφή, που διαπιστώσαμε παραλληλίζοντας τη μήνιδα με τον Τρωικό 
πόλεμο και την Τηλεμάχεια με το νόστο του Οδυσσέα, δεν είναι μοναδικά 
φαινόμενα στα ομηρικά έπη. Μιαν ακόμα σμίκρυνση ανακαλύπτουμε, αν

2. Δ. Ν. Μαρωνίτης, Αναζήτηση καί νόστος τον Οδυσσέα, Αθήνα (Παπαζή- 
σης) 1973.
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συγκρίνουμε την παραδοσιακή Διός βουλή, να ανακουφίσει με δύο μεγά
λους πολέμους τη γη από το πλήθος των ανθρώπων, που τη βαραίνουν 
(Κΰπρ. 1 Α., πρβ. Ησίοδ., Έργα 161 κκ.), με την οπωσδήποτε ομηρική 
Διάς βουλή, δπως επικουφίση τους Τρώας Άχιλλέα τής σνμμαχίας τής 
ελληνικής άποστήσας (Κνπρ. 49 Κ.). Και πάλι, αντιστροφή της κατεύθυν
σης έχουμε τόσο στη Διάπειρα, όταν ο Αγαμέμνονας προτείνει στο στρατό 
να λύσουν την πολιορκία και να φύγουν, ενώ αυτό που θέλει είναι να επι
τεθούν, να την πάρουν επιτέλους την Τροία, όσο και στο επεισόδιο της 
Ναυσικάς, όπου ο Οδυσσέας βλέπει να έρχονται στην παραλία να τον προ
ϋπαντήσουν ακριβώς αυτά που στερήθηκε —την ανθρώπινη συντροφιά, τη 
γυναικεία φροντίδα, ρούχα, τρόφιμα κλπ.— και που κανονικά θα έπρεπε 
ο ίδιος να τα αναζητήσει στο εσωτερικό της Σχερίας.3 Το τελευταίο επει
σόδιο μπορεί να παραλληλιστεί και με την Τηλεμάχεια, καθώς η Ναυσικά, 
χωρίς να το ξέρει, «αναζητά» τον Οδυσσέα, όπως ο Τηλέμαχος —και η 
έξοδός της είναι πάλι ιδέα και εκτέλεση της Αθηνάς !

Αρκετό το υλικό και τα παραδείγματα, και θα κλείσουμε με ένα μεθοδο
λογικό πάλι προβληματισμό. Η διαπίστωση (όλο και περισσότερων) πα
ράλληλων μορφολογικών, θεματικών κ.ά. ποιητικών φαινομένων στην 
Ιλιάδα και στην Οδύσσεια έχει ξεκινήσει από παλιά, και συνεχίζεται. Ή
δη το 1954, ο Α. Heubeck,4 βασισμένος σε διαφορετικές, αλλά παρό
μοιες με τις δικές μας παρατηρήσεις, σχημάτισε την πεποίθηση ότι «α
ναμφισβήτητα ολόκληρο το σχήμα της σύνθεσης της Οδύσσειας είναι 
αντιγραμμένο από την Ιλιάδα». Αυτή η διαπίστωση, και όσες άλλες πα
ρόμοιες, μπορούν, νομίζουμε, να ερμηνευτούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

(α) στο επίπεδο της επικής παράδοσης, αν υποθέσουμε ότι τα κοινά 
σημεία της Ιλιάδας και της Οδύσσειας δεν είναι παρά εφαρμογές ποιητι
κών τρόπων γνωστών στη συντεχνία των ραψωδών, που τους μάθαιναν 
σαν απαραίτητα εφόδια της τέχνης τους.

(β) στο επίπεδο δυο ποιητών, που τους συνδέει κάποια συγγένεια ή 
συνεργασία, ή που ο δεύτερος γνώρισε, μελέτησε και μιμήθηκε —δημιουρ
γικά !— το έργο του πρώτου.

(γ) στο επίπεδο ενός ποιητή, που σε πολλά σεβάστηκε και σε πολλά 
ξεπέρασε την παράδοση, εισάγοντας δικούς του ποιητικούς τρόπους,

3. Βλ. W. Schadewaldt, Kleiderdinge, Hermes 87 (1959) 13-26.
4. Α. Heubeck, Der Odyssee-Dichter und die Ilias, Erlangen (Palm & Enke) 

1954,48.
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εφαρμόζοντας τους κάθε φορά προσαρμοσμένους στο θέμα του έπους του, 
αλλά και παραλλαγμένους, καθώς τόσο ο ίδιος, όσο και ο κόσμος γύρω του 
εξελίσσονταν.

Δεν πρέπει κανείς να αποκλείσει την πρώτη ή τη δεύτερη δυνατότητα- 
πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν φαινόμενα που εξηγούνται με τον καλύ
τερο τρόπο στο επίπεδο του ενός ποιητή, κι αυτό γιατί ορισμένες ομοιότη
τες δεν μπορεί κανείς εύκολα να τις φανταστεί ούτε ως εφαρμογές μιας 
επικής συνταγής, ούτε ως αποτέλεσμα διδασκαλίας ή μίμησης ενός ποιητή 
από άλλον.

Στο παράδειγμα που παρουσιάσαμε σήμερα, η «συνταγή» θα έπρεπε 
να λέει περίπου τα ακόλουθα: παίρνετε το κεντρικό θέμα του έπους που 
σχεδιάζετε, το μικραίνετε, το αντιστρέφετε και το χρησιμοποιείτε ως 
εναρκτικό, φροντίζοντας η εξέλιξή του να δέσει με το αντίστροφό του με
γαλύτερο θέμα του έπους. Κάτι τέτοιο δε μας φαίνεται πιθανό, αλλά πάλι, 
και πιθανό να μας φαινόταν, δεν είναι πιθανότερο ένα τέτοιο περίτεχνο 
σχήμα να οφείλεται στην ποιητική ιδιοφυία του Ομήρου, που το χρησιμο
ποίησε και στη μια και στην άλλη περίπτωση, παραλλαγμένο ανάλογα με 
το θέμα;

Απίθανο μας φαίνεται και στην περίπτωση της μίμησης ένας ραψω
δός, που γνώρισε την Ιλιάδα στην προφορική ή ακόμα και στη γραπτή 
μορφή της, να είδε, διαισθητικά ή συνειδητά, την εσωτερική σχέση ανά
μεσα στις αρπαγές της Βρισηίδας και της Ελένης, και να τη μιμήθηκε επι
νοώντας και εντάσσοντας στην Οδύσσεια το ταξίδι του Τηλέμαχου στη 
Σπάρτη. Αλλά και πιθανό να ήταν κάτι τέτοιο, δεν είναι πάλι πιθανότερο 
ο ίδιος ο Όμηρος, ίσως χωρίς καλά καλά να το ξέρει, να εφάρμοσε εδώ 
κι εκεί το ίδιο ποιητικό τέχνασμα ή σχήμα;

Μια ακόμα παρατήρηση σχετικά με τις γενικά απλούστερες λύσεις που 
δίνει η Οδύσσεια στα προβλήματα της ποιητικής. Είπαμε ότι το αναμφι
σβήτητο αυτό γεγονός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα των χω- 
ριζόντων, και διευκρινίζουμε τώρα τη θέση μας.

Σίγουρα η Ιλιάδα είναι, σε σχέση με την Οδύσσεια, πιο δυναμική και 
περίτεχνη- όμως ας μη μας οδηγήσει αυτό να παραβλέψουμε την υπεροχή 
της Οδύσσειας στην ποικιλία της θεματικής, στην ευκαμψία των χαρα
κτήρων και στο ψυχολογικό βάθος. Απέναντι στη μονολιθικότητα του 
ιλιαδικού πάθους, οι πρωταγωνιστές της Οδύσσειας είναι περισσότερο 
προβληματισμένοι, πιο υπεύθυνοι, και οπωσδήποτε πιο ανθρώπινοι. Ο
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συγγραφέας του Περί ϋψους ήξερε, νομίζουμε, ακριβώς τι έλεγε, όταν 
έγραψε ότι ή άπακμή τοϋ πάθους εν τοΐς μεγάλοις συγγραψεϋσι καί ποιη- 
ταΐς είς ήθος εκλύεται (9, 15).

BEOBACHTUNGEN ZUR STRUKTUR UND 
THEMATIK DER HOMERISCHEN EPEN

(Zusammenfassung)

ES WIRD GEZEIGT, daß sowold die Ilias wie auch die Odyssee jeweils 
als Eröffnungsthema ein verkleinertes und umgekehrtes εϊδωλον ihrer 
Haupthandlung verwenden: der Zorn des Achilleus, bei dem es um 
die «Entführung» der Briseis geht, entspricht dem durch die Ent
führung der Helena verursachten Zorn der Atreiden, und die Tele
machie der Heimkehr des Odysseus, wobei jeweils die «Richtung» 
umgekehrt wird. Im Laufe der Erzählung wachsen diese «Mikrogra- 
phien» in beiden Epen mit der Haupthandlung aufs engste Zusam
men.

Obige Feststellung läßt sich schwer im Rahmen der epischen 
Tradition bzw. der Mimesis erklären; der Sachverhalt ließe sich am 
besten verstehen, wenn wir annehmen, daß ein und derselbe Dichter 
beidesmal, bewußt oder unbewußt, denselben ihm eigenen Kunst
griff bei der Komposition erst der Ilias, dann auch der Odyssee ver
wendete.
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Mündliche Eurytossage in der Odyssee

KAKRIDIS HAT IN DEM AUFSATZ «Probleme der griechischen Hel
densage»1 hervorgehoben, daß die homerischen Epen eine «bewun
derungswürdige Ordnung» durchwalte, weil alle Helden einerseits 
in eine synchronistische Ordnung und andererseits in eine diachro- 
nistische Ordnung eingereiht seien. Als Beispiel für eine solche dia- 
chronistische Ordnung in der Odyssee ließe sich die Aussage des 0- 
dysseus am Hof der Phaiaken anführen, er wolle sich, obwohl er 
unter seinen Zeitgenossen der beste Bogenschütze nach Philoktet 
sei, nicht mit den berühmten Bogenschützen der Vorzeit, Herakles 
und Eurytos von Oichalia, messen (0 219 ff.):

οίος δή με Φιλοκτήτης άπεκαίνντο τάξω 
δήμιο ενι Τρώων, δτε τοξαζοίμε/ί ’Αχαιοί. 
των δ' άλλων εμέ ιρημι πολύ προφερεστερον είναι, 
δσσοι νϋν βροτοί είσιν επί χθον'ι σίτον έδοντες, 
άνδράσι δε προτέροισιν εριζέμεν ουκ έθελήσω, 
ονθ’ 'Ηρακλήϊ οντ Ευρύτω ΟΙγαλιήϊ,...

Die Generation von Herakles und Eurytos von Oichalia ist somit als 
vorzeitig zu der Generation der Troiakämpfer Odysseus und Philo
ktet gesehen. Als Beispiel für die synchronistische Ordnungstätig
keit des Odysseedichters könnte man erwähnen, daß Odysseus auf 
seinem Gang nach Messenien mit Iphitos, dem Sohn des Eurytos 
von Oichalia, zusammentrifft, von dem er Gastgeschenke erhält. Er 
wird also als dessen Zeitgenosse eingeordnet (φ 13 ff.):

δώρα τά oi ξεΐνος Λακεδαίμονι δώκε τνχήσας 
’Ίφιτος Εύρυτίδης, επιείκελος άΟανάτοισι. 
τώ δ’ εν Μεσσήνη ξνμβλήτην άλλήλοιϊν...

1. J. Th. Kakridis, «Probleme der griechischen Heldensage», Poetica 5, 
1972, 152 ff., bes. 155.
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Diese Beispiele sind insofern besonders aufschlußreich, als sich 
erkennen läßt, daß der Odysseedichter nicht nur innerhalb des von 
ihm thematisierten Sagenkreises eine chronologische Ordnung 
schafft, sondern auch ursprünglich davon getrennte Sagenkreise 
—wie in diesem Falle den von Herakles und Eurytos von Oichalia— 
in den zeitlichen Zusammenhang miteinbezieht.

Es treten jedoch hierbei Unstimmigkeiten auf: Iphitos, der Sohn 
eben jenes Eurytos, den Odysseus in einem Zuge mit Herakles als 
der Vorzeit zugehörig eingeordnet hatte (Θ 223 f.), wird unmittelbar 
nach seinem Zusammentreffen mit Odysseus in Messenien von He
rakles ermordet (φ 26 f.):

φώθ’ r Ηρακλήα, μεγάλυιν επιίστορα έργων, 
δς μιν ξεΐνον εόντα κατέκτανεν ώ εν'ι οΐκω, ...

Demnach gehörte Herakles nicht der Generation der Vorzeit an. 
sondern wäre ein Zeitgenosse von Odysseus und Iphitos.2

Die Erzählung vom Zusammentreffen des Odysseus mit Iphitos 
in Messenien ist aber insgesamt recht merkwürdig: Als Penelope 
vorgibt,3 sich wiederzuverheiraten und ihren neuen Ehemann mit
tels der Bogenprobe auszuwählen, wird die Geschichte dieses Bogens 
ausführlich erzählt (φ 11-16): Odysseus habe den Bogen von Iphitos 
erhalten, den er im lakedaimonischen Messenien getroffen habe (φ 
13 ff.). Iphitos wird an der Stelle als Sohn des Eurytos eingeführt. 
Seine Abkunft muß also ausreichen, ihn vorzustellen. Eurytos sei
nerseits ist bereits aus Θ 223-28 als großer Bogenheld der Vorzeit 
bekannt, von dem erzählt wird, daß er sich vermaß, sich in der Bo
genkunst mit den Unsterblichen zu streiten und daher in seinem Pa
last nicht alt wurde, sondern den Tod durch den zürnenden Apoll 
fand, den er herauszufordern gewagt hatte (Θ 226 ff.):

reu όα καί ahp’ εθανεν μέγας Ενρντος, ονδ’ επί γήρας 
Ικετ ενί μεγάροισν χολωσάμενος γάρ ’Απόλλων 
εκτανεν, οννεκά μιν προκαλίζετο τοξάζεσθαι.

2. Auf diesen Widerspruch hat bereits A. Gercke, «Die Einnahme von 
Oichalia», NJb 15, 1905, 400 ff., bes. 401, aufmerksam gemacht.

3. Dazu, daß Penelope nicht, wirklich zur Heirat entschlossen ist, vgl. W. 
Kullmann, Homerische Motive. Beiträge zur Entstehung, Eigenart und Wirkung 
von Ilias und Odyssee, Stuttgart 1992, 281 Anm. 21 und 282 ff.
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Eurytos wird an dieser Steile nicht ausführlicher exponiert. Der 
Dichter und sein Publikum müssen daher von seiner Größe und Be
deutung als Bogenschütze ein Vorwissen gehabt haben. Denn an
dernfalls könnte er nicht als Vergleich für die Größe der Bogenkunst 
des Odysseus dienen, da es unsinnig wäre, einen Unbekannten zum 
Vergleich heranzuziehen.4 Sein Tod durch Apollon scheint gleich
falls bekannt gewesen zu sein, da auch hier die näheren Umstände 
der Herausforderung und des Todes unerwähnt bleiben. Aus der 
Kürze ihrer Einführung geht somit hervor, daß der Dichter ein Vor
wissen um die Sagenfiguren Eurytos und Iphitos voraussetzen kon
nte; zumal andernfalls eine genauere Vorstellung der beiden um so 
angebrachter wäre, als es immerhin der Bogen des Eurytos ist, mit 
dem das τέλος der Odyssee herbeigeführt wird.

Ausführlich werden dagegen die näheren Umstände der Zusam
menkunft des Odysseus und Iphitos in Messenien erzählt (cp 16-23): 
Odysseus wollte die 300 Schafe zurückfordern, die den Ithakesiern 
von den Messeniern gestohlen worden waren. In ähnlicher Sache war 
Iphitos unterwegs: Er war auf der Suche nach den 12 Stuten und 
Maultieren, die ihm abhanden gekommen waren. Viehraub scheint 
zu der Zeit zwar nichts Besonderes gewesen zu sein. Auch Nestor in 
der Ilias weiß zu berichten, wie in seiner Jugend die Pylier und Eieier 
sich wegen eines Rinderraubs bekämpften (Λ 670 ff.). Dennoch ist an 
dieser Stelle die Doppelung des Motivs vom Viehraub anfällig.5

4. Siehe auch Gercke (wie Anin. 2) 401, der gerade die Kürze des Hin
weises auf Eurytos als Indiz dafür wertet, «daß der Dichter die Begebenheiten 
der Sage als allgemein bekannt voraussetzen konnte».

Selbst ein Analytiker wie Blass, der ganz besonders zu Athetesen neigt, 
hält die Verse Θ 224 ff. für echt, aus denen hervorgehe, daß Eurytos eine 
bekannte Figur der Sage gewesen sei (Fr. Blass, Die Interpolationen in der 
Odyssee. Eine Untersuchung, Halle 1904, 240).

Zur Kürze der Beschreibung als Kriterium für die Bekanntheit des Stoffes 
vgl. allgemein J. Th. Kakridis, Homeric Researches, Lund 1949, bes. 1 ff. und 
W. Kullmann, Die Quellen der Ilias, Wiesbaden I960, bes. 11 ff.

5. Dazu vgl. U. Hölscher, Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman, 
München 21989, 68: «Man sieht wohl auch, wie künstlich der Odysseedichter 
beide Geschichten zusammenbringt; schon die Doppelung der «Suche» —des 
einen nach der Viehherde, des anderen nach seinen Stuten— macht nicht den 
Eindruck des Ursprünglichen. So hat auch die Begegnung des Odysseus mit 
Iphitos im Hause des Ortilochos etwas Gezwungenes». Zur Ausführlichkeit 
der Schilderung als Kriterium für die Bekanntheit des Stoffes vgl. allgemein
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Etwas unvermittelt schließt sich dann an die Begegnung der bei
den Helden in Messenien und die Erklärung ihres Aufenthalts dort 
der Ausblick auf den Tod des Iphitos an (cp 24-30). Er gelangte auf 
der Suche nach seinen Stuten und Mauleseln zu Herakles. Dieser tö
tete ihn, obwohl er ihn zuvor gastfreundlich aufgenommen hatte, in 
seinem Haus,6 um die gestohlenen Stuten behalten zu können, die 
er bei sich hatte:

al Òr) oi καί επειτα φόνος καί μοίρα γένοντο, 
επεί όή Διάς υιόν άφίκετο καρτερόθυμον, 
φώθ’ Ήρακληα, μεγάλων επιίστορa έργων, 
δς μιν ξεϊνον εόντα κατέκτανεν ώ ενι οίκογ, 
σχέτλιος, ουδέ θεών δπιν αΐδεσατ ουδέ τράπεζαν, 
την ην οί παρέθηκεν επειτα δέ πέφνε και αυτόν,
’ίππους 4’ αυτός εχε κρατερώνυχας εν μεγάροισι.

Wie Herakles in den Besitz dieser Stuten kam, wird lediglich ange
deutet in der Wendung, er sei «Mitwisser großer Taten». Das Scho- 
lion weiß zu dieser Stelle anzumerken, daß Autolykos, der Großvater 
des Odysseus, das Vieh gestohlen und an Herakles weiterverkauft 
habe.7 Das konnte der Odysseedichter natürlich nicht ausführen, 
um Odysseus nicht mit dem Makel seines Großvaters zu belasten.

Die Erzählung kehrt nach diesem Ausblick auf das folgende To
desschicksal des Iphitos zur Begegnung der beiden Helden und zum 
Austausch der Gastgeschenke zurück (cp 31-33). Nochmals wird be
tont, daß Iphitos Odysseus bei dieser Gelegenheit den Bogen gege
ben habe. Neu hinzugefügt wird, daß es sich um den Bogen des Eu-

F. Stoessl, Der Tod des Herakles. Arbeitsweise und Formen der antiken Sagen
dichtung, Zürich 1945, bes. 14 m. Anni. 1.

6. Allzu spitzfindig scheint mir die Deutung der Stelle durch Hölscher 
(wie Anm. 5) 67 m. Anm. 39, der meint, der Vers 21, 28 f. sei immer mißver
standen worden und bedeute nicht, daß Herakles Iphitos erst bewirtet und 
dann getötet habe, sondern vielmehr «...und scheute nicht den Tisch, den 
Iphitos ihm vorgesetzt hatte, sondern tötete danach selbst ihn, d.h. den alten 
Gastfreund aufgrund der berühmten Bewirtung des Herakles durch Eurytos 
und seine Söhne». Eine derartige Auffassung legt der Text jedoch nicht nahe.

Dagegen richtig schon Ameis-Hentze z.St. : «...nachdem er ihn am eigenen 
Tische bewirtet hatte...».

7. Dazu vgl. Scholia Graeca in Homeri Odysseam, ed. G. Dindorf, Bd. 11, 
Oxford 1855, zu φ 22, und Ameis-Hentze, Homers Odyssee, II, 2, Leipzig-Berlin 
M928 z. St.
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rytos handelt, den dieser seinem Sohn sterbend hinterlassen hatte:

... δώκε δε τόξον, 
το πριν μέν ρ εφόρει μέγας Ενρντος, αντάρ ό παιδί 
κάλλιπ άποθνήσκων εν δώμασιν νψηλοϊσι.

Dann wird nochmals erwähnt, daß Iphitos hernach von der Hand 
des Herakles starb (φ 34-38).

Odysseus nahm den traditionsreichen Bogen nie mit, wenn er 
außer Landes zum Kriegführen ging (φ 38-41).

Aus der Kombination der Stellen im 0 und φ, die von Eurytos 
handeln, läßt sich entnehmen, daß Homer eine alte Sage gekannt 
haben muß, nach der Eurytos neben Herakles als Bogenschütze der 
Vergangenheit bekannt war und von Apollon getötet wurde, den er 
zum Wettkampf herausgefordert hatte. Den Bogen hinterließ er sei
nem Sohn Iphitos, der im Zusammenhang mit einem Viehraub von 
Herakles getötet wurde. Daß Homer sich hierbei auf Bekanntes 
stützt, geht aus dem Anspielungscharakter der erwähnten Stellen 
hervor. Das zufällige Zusammentreffen des Iphitos mit Odysseus in 
Messenien und die Übergabe des Bogens des Eurytos an Odysseus 
dürfte dagegen nicht auf eine alte Sage zurückgehen, sondern Erfin
dung desOdysseedichters sein. Er schildert dieseSituation ausführlich 
wie etwas Erklärungsbedürftiges. Es wirkt gerade so, als erfinde der 
Odysseedichter diese Begegnung in die Iphitossage hinein, um dem 
Odysseus den berühmten Bogen des Eurytos zuzuspielen,8 der eine 
so wichtige Rolle bei der Rückeroberung seiner Frau und seiner Hei
mat spielen wird. Denn wiewohl sich Odysseus im Θ als Bogenschütze 
rühmt, ist er als solcher nicht in den homerischen Epen veran
kert. In der vorhomerischen Sage muß er jedoch als Bogenschütze 
—zumindest als Giftpfeilschütze— bekannt gewesen sein, wie Dirl- 
meier anhand der Verse α 252 ff. überzeugend nachgewiesen liât.9 
In der Ilias führt Odysseus nie den Bogen, der keine taugliche Kriegs
waffe mehr ist, wie auch Pandaros feststellen muß (E 201 ff.),

8. Dazu vgl. G. Finsler, Homer, Bd. II, Leipzig-Berlin 1918, 413: «Die 
wichtigste Waffe muß uns vorgeführt werden wie der Bogen des Pandaros oder 
die Rüstung Agamemnons».

9. F. Dirlmeier, «Die Giftpfeile des Odysseus (Zu Odyssee 1, 252-266)», 
SIÌHeid 1966, 2, Heidelberg 1966. Siehe auch Hölscher (wie Anni. 5) 71.
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obwohl dieser den Bogen Apolls besitzt (B 827). In der Odyssee wirkt 
die Selbstdarstellung des Odysseus als Bogenschütze Θ 219 ff. denn 
auch sehr unvermittelt. Daher ist zu Recht behauptet worden, daß 
an dieser Stelle der Freiermord vorbereitet werde.10 Der Bogen ist 
hierfür die geeignetste Waffe, wie schon Bethe herausgestellt hat: 
«Durchschlagend aber ist die Erwägung, daß keine andere Waffe 
sich erdenken läßt, gleichzeitig geeignet, zur Kraftprobe und zum 
Morde der vielen zu dienen. Eine Lanze, so schwer, daß sie kein an
derer schwingen konnte, hätte nur einem den Tod gebracht; eine 
Keule hätte auch wenig ausgerichtet; ein Schwert kann jeder ziehen. 
Aber einen mächtigen Bogen zu spannen, vermag nur der Starke, 
und der Köcher mit Pfeilen —um ihn dem Helden in die Hand zu 
spielen, ist noch der Meisterschuß gefordert— gibt dem geschickten 
Schützen die Möglichkeit, auch viele zu töten. So wird der Bogen 
aus den gegebenen Verhältnissen verständlich, ,..».u In der Einfüh
rung des Bogens besteht die poetische Funktion dieser Stellen, die 
die Eurytossage in die Odyssee einbeziehen.

Daß es sich gerade um den Bogen des Eurytos handelt, gab An
laß zu der Vermutung, daß Homer auf die Sage Bezug nimmt, die 
in dem Epos Oichalias Halosis erzählt war,12 deren Inhalt wir den 
Trachinierinnen des Sophokles entnehmen können: Eurytos will 
seine Tochter Iole dem zur Frau geben, der ihn im Bogenschießen 
besiegt. Herakles besiegt ihn, aber Eurytos verweigert ihm den Preis. 
Herakles zieht daraufhin gegen Oichalia, tötet Eurytos und seine 
Söhne und nimmt sich Iole. Schon von Gercke ist die Ähnlichkeit 
der Sagenkreise gesehen worden:13 Der Bogenkampf um eine Frau, 
die Beteiligung eines verachteten Mannes, der auch siegt, der Kampf 
des Siegers, der seine Feinde tötet. In neuester Zeit ist diese These 
wieder von Krischer vertreten worden.14 Krischer fügt als neues Ar-

10. Vgl. das Scholion zu Θ 215; Finsler (wie Anm. 8) 314; Dirlmeier (wie 
Anm. 9) 12.

11. Vgl. E. Bethe, Die Sage vom troischen Kriege. Homer. Dichtung und 
Sage, Bd. III, Leipzig-Berlin 1927, 171.

12. Zur Datierung des Epos ins 7. .Ih. vgl. W. Burkert, «Die Leistung 
eines Kreophylos. Kreophyleer, Homeriden und die archaische Heraklesepik», 
MusHelv. 29, 1972, 74 ff., bes. 81 f. ; Hölscher (wie Anm. 5) 68, 165.

13. Gercke (wie Anm. 2) 407 ff.
14. T. Krischer, «Die Bogenprobe», Hermes 120, 1992, 19 ff.
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gument an, daß der Bogenkampf in der Odyssee sekundär sei, da das 
Motiv der Wiederverheiratung im Vergleich zu der erstmaligen Hei
rat sekundär sein müsse. Das stimmt zwar. Einer Abhängigkeit der 
Odyssee von der Sage um die Einnahme Oichalias widerspricht indes 
der Text der Odyssee, den Krischer nicht heranzieht. Schon das 
Scholion zu φ 22 merkt an, daß der Dichter die Iole-Geschichte nicht 
gekannt habe. Iphitos kommt nach dem Tod seines Vaters zu He
rakles, der ihn bewirtet. Das täte er doch wohl kaum, wenn Hera
kles der Mörder seines Vaters wäre. Außerdem widerspräche das 
auch der Fassung vom Tod des Eurytos im 8. Buch.15 Die Sage von 
der Ermordung des Eurytos durch Herakles, wie sie in der Oichalias 
Halosis ausgestaltet war, und die Sage von der Ermordung des Iphi
tos durch Herakles, wie wir sie in der Odyssee angedeutet finden, 
waren also wohl ursprünglich nicht verknüpft.16 Da der Odyssee
dichter die Ermordung des Eurytos durch Herakles nicht kennt, 
muß die Version des Mordes an Iphitos älter sein als die Tötung des 
Eurytos und die ihr vorausgehende Einnahme Oichalias.17 Entgegen 
der in jüngster Zeit von Krischer vertretenen Ansicht diente die in 
der Oichalias Halosis gestaltete Sage nicht zum Vorbild für die Bo
genprobe der Odyssee, weil sich in ihr nicht die leiseste Anspielung 
auf diese Version findet.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß dem Odysseedichter eine 
Sage von dem Bogenschützen Eurytos vorlag, nach der dieser von 
Apoll getötet wurde und den berühmten Bogen seinem Sohn hinter- 
ließ, der von Herakles im Zusammenhang mit einem Viehraub ge
tötet wurde.

Der Odysseedichter erfindet nun eine Situation, um Iphitos mit 
Odysseus Zusammentreffen zu lassen, weil er ihm einen berühmten 
Bogen für sein gewaltiges Werk Zuspielen mußte. Bei der Verbin
dung dieser Sagenkreise kommt es zu den eingangs dargelegten

15. Dazu vgl. P. Friedländer, Herakles. Sagengeschichtliche Untersuchun
gen, Berlin 1907, 73 f.; E. Bethe, «Rez. zu Friedländer, Herakles», GGA 9, 1907, 
697 ff.; T. V. Wilamowitz-Moellendorff, Die dramatische Technik des Sophokles, 
Berlin 1917, 107.

16. Dazu vgl. E. Wellmann, «Eurytos», HE VI, I, Stuttgart 1909, 1359 ff., 
bes. 1361.

17. Dazu vgl. Bethe (wie Anm. 15) 704.
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chronologischen Unstimmigkeiten, daß Iphitos als Zeitgenosse des 
Odysseus betrachtet wird, aber auch als Zeitgenosse des Herakles, 
der der Vorzeit zugerechnet wurde. Kakridis ging davon aus, daß 
die Systematisierungen Homer und seinem Publikum bekannt wa
ren, weil er sonst nicht so souverän damit hätte umgehen können.18 
Gerade der unsouveräne Umgang in unserem Falle dürfte dann als 
weiteres Indiz dafür angesehen werden, daß der Odysseedichter diese 
Verbindung der Sagenkreise nicht vorfand, sondern selbst aus poe
tischer Notwendigkeit heraus erdichtete.

Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

(Περίληψη)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΙΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ανάμεσα στο θ 323 κ.ε., όπου ο Εύρυτος και ο 
Ηρακλής μνημονεύονται ως ήρωες που έζησαν παλαιότερα, και στο φ 21- 
30, όπου ο Ίφιτος, γιος του Ευρύτου, συναντά τον Οδυσσέα, λίγο πριν τον 
σκοτώσει ο Ηρακλής !

Η ομιλήτρια οδηγείται να πιστέψει ότι ο ποιητής της Οδύσσειας γνώ
ριζε ένα μύθο για τον τοξότη Εύρυτο, που σκοτώθηκε από τον Απόλλωνα 
και άφησε το περίφημο τόξο του κληρονομιά στο γιο του, τον Ίφιτο, που 
ο Ηρακλής τον σκότωσε εξαιτίας μιας ζωοκλοπής.

Για να βρεθεί όμως ο Οδυσσέας να κατέχει ένα εξαιρετικό τόξο, ο 
ποιητής της Οδύσσειας επινοεί μια περίπτωση, όπου ο Ίφιτος συναντά 
τον Οδυσσέα και του χαρίζει το τόξο του. Αυτή η επινόηση είναι που προ- 
καλεί το χρονολογικό ανακάτωμα, διαψεύδοντας ως ένα σημείο τη θεωρία 
του Ιωάννη Κακριδή, σύμφωνα με την οποία το γενεαλογικό «σύστημα» 
των ηρώων ήταν γνωστό (και σεβαστό) τόσο στον Όμηρο όσο και στο 
ακροατήριό του.

18. (Wie Anm. 1) 155 ff.
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Eine unnötige Probe?
Odysseus und Laertes im ω der Odyssee

i

DIE BEGEGNUNG DES ODYSSEUS mit Laertes auf dem Landgut des 
Vaters weit draußen vor der Stadt1 und der folgende άναγνωρισμος1 2 
zwischen Vater und Sohn (ω 203-360) stellen eine der bewegend
sten Szenen nicht nur im ω sondern in der ganzen Odyssee dar. 
Nicht immer ist man sich jedoch über die Qualität des in der Wie
dererkennungsszene gestalteten Pathos einig gewesen.3 Der poeti
schen Intensität der Wiederbegegnung schien der Rationalismus der 
Prüfung entgegenzustehen, der Odysseus den Vater vor der Preis
gabe seiner wahren Identität unterzieht.

«Die Probe war ein zweckrationales Mittel, mit dem er für sich
selbst die jeweilige Situation klären wollte, aber gegenüber sei
nem Vater, der sich in Leid verzehrte und aus Kummer auf das
Land zurückgezogen hatte, gibt die Probe keinen Sinn.»4 S.

Wie kommt es zu dem Vorwurf, die πείρα im ω sei funktionslos, 
ihr Protagonist gar grausam, der bis in die jüngste Zeit immer

1. έπ’ άγροϋ, νόσφι πόληος, ω 212, greift den Bericht der Mutter an Odys
seus in λ 187b f. auf: πατήρ δέ σάς αυτόθι μίμνζι / άγρω, ούδέ πόλινδε κατέρχεται.

2. So die beiden Hypotheseis zum ω der Odyssee, s. Scholia Graeca in Ho- 
mrri Odysseam II (Dindorf), Oxford 1855, S. 724.

3. Scharf getadelt, wird die Szene in jüngster Zeit noch in den analytisch 
orientierten Arbeiten von S. West, «Laertes revisited», PCPhS 35, 1989, 1 13 ff.; 
H. van Thiel, Odysseen, Basel 1988, S. 276; Th. Reucher, Der unbekannte Odys
seus. Eine Interpretation, Bern 1989, S. 191 f.: R. Oswald, Das Ende der Odyssee. 
Studien zu Strukturen epischen Gestaltens, Graz 1993 ( = Dissertationen der 
Karl-Franzens-Universität Graz), S. 136-54.

4. Reucher (wie Anm. 3), S. 191 und S. 243 Anm. 7 mit Polemik gegen A. 
Heubeck, «Zwei homerische πεΐραι (ω 205 ff. - B 53 ff.)», Ziva Antika 31, 1981,
S. 73 ff., wiederabgedruckt in: A. Heubeck, Kleine Schriften zur griechischen 
Sprache und Literatur, Erlangen 1984, S. 154 ff., s. auch H. Erbse, Beiträge 
zum. Verständnis der Odyssee, Berlin 1972, S. 97-109.
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wieder erhoben wird?5 Die größten Schwierigkeiten scheinen sich 
aus dem Zeitpunkt der Probe zu ergeben, Odysseus habe es, so 
glauben die Kritiker dieser Wiedererkennung, doch nicht mehr 
nötig, die Gesinnung seiner φίλοι zu prüfen, die Retardation des 
άναγνωρισμός sei in der bedrohlichen Situation des bevorstehenden 
Kampfes mit den Angehörigen der Freier dem Fortgang der 
Handlung eher hinderlich.6 Zwei Auswege scheinen aus dem Di
lemma zu führen: die analytisch beeinflußten Interpretationen 
erklären die Szene zu einem eigenständigen Teil, der entweder ur
sprünglich für eine andere Stelle in der Odyssee gedichtet worden 
sei,7 oder aber das Ergebnis einer sekundären Redaktion, die mit 
Doubletten arbeite, darstellen müsse.8 Dieses Urteil erwächst aus 
der bekannten analytischen Ansicht, die Handlung im ψ und co. die 
sich an die in ψ 296 erfolgte Wiedervereinigung von Odysseus und 
Penelope anschließt, könne aufgrund einer antiken, schon für Ari- 
starch bezeugten Nachricht für über das eigentliche τέλος des Epos 
hinauszielend und daher für unecht erklärt werden.9 Dabei spielen

5. Einen Überblick über Kritiker und Verteidiger des άναγνωρισμός im 
c.) bis 1981 gibt A. Heubeck (wie Anm. 4), hier S. 73 Anm. 1 und 2; vgl. 
auch C. Moulton, «The End of the Odyssey», GRUS 15, 1974, 153 ff., hier S. 154 
Anm. 7 ; zu den Verteidigern hinzu kommen Th. M. Falkner, «’Επί γήραος ούδω. 
Homeric Heroism, Old Age and the End of the Odyssey», in: Th. M. Falkner/ 
J. de Luce (Hrsg.), Old Age in Greek and Latin Literature, New York 1989, 
21 ff., bes. 38 ff.; I. J. F. De Jong, «Between Word and Deed. Hidden Thoughts 
in the Odyssey», in: I. J. F. De Jong/J. P. Sullivan (Hrsg.), Modern Critical 
Theory and Classical Literature, Leiden/New York/Köln 1994, S. 36 f.; G.E. 
Dimock, The Unity of the Odyssey, Amherst 1989, S. 327-330.

6. West (wie Anm. 3), S. 125.
7. West (wie Anm. 3), S. 127 vermutet, der ursprünglich vorgesehene Ort 

sei kurz nach der Landung des Odysseus auf Ithaka gewesen.
8. Reucher (wie Anm. 3), S. 191 f.; van Thiel (wie Anm. 3), S. 257 f. Einfluß

reich in der deutschen Forschung ist neben U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Die Heimkehr des Odysseus. Neue homerische Untersuchungen, Berlin 1927, 
besonders die Arbeit von F. Focke, Die Odyssee, Stuttgart 1953 ( = Tübinger 
Beitr. z. Altertumswiss. 37) gewesen, vgl. aber die kritische Auseinandersetzung 
bei Erbse (wie Anm. 4), S. 100-109.

9. H.-A. Stößel, Der letzte Gesang der Odyssee. Eine unitarische Gesamtin- 
terpretation, Diss. Erlangen-Nürnberg 1975, S. 95-98, S. 10 ff.; W. Kullmann, 
«Das letzte Buch der Odysseen, in: Homerische Motive. Beiträge zur Entstehung, 
Eigenart und Wirkung von Ilias and Odyssee, hrsg. v. R. J. Müller, Stuttgart 
1992, 291 ff.; Moulton (wie Anm. 5), S. 153-60; J. Griffin, Homer, The Odyssey, 
Cambridge 1987, S. 76 f.
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immer wieder Vorstellungen der Interpreten von einem «späten» 
Stil und einer entsprechenden Mentalität eine Rolle.10 So befand 
man nach kritisch-analytischer Sichtung von Inhalt und Still, «die 
Zeit des Epos» sei «eben abgelaufen»,11 der Dichter treibe nicht 
mehr «naiv im epischen Strome»,12 sondern gehe mit nüchternem 
Kalkül vor, wobei es allerdings nicht zu mehr als zu schwächeren 
Nachahmungen der echthomerischen Wiedererkennungsszenen 
reiche. Der Künstlichkeit des Spätstils zugeschrieben und beanstandet 
wurden die «ökonomisch-sozialen» Details der Gartenszene, die zum 
hohen Stil des Epos nicht zu passen schienen.13 Als eine Reaktion auf 
diese Anschuldigungen versuchten Apologeten der Passage die Ret
tung der Prüfungs-Szene durch eine psychologische Deutung der Ge
sprächssituation mit dem Ziel, Odysseus von dem crimen der Grau
samkeit, den Dichter des ω von dem Makel der Epigonalität zu befrei
en. Naheliegend ist dabei der Rückgriff auf eine Idee, die sich zuerst 
in den Odysseescholien findet:14 die durch die Probe verursachte 
Verzögerung der Wiedererkennung sei demnach notwendig, um den 
alten Laertes vor einem —möglicherweise tödlichen— Schock zu be
wahren. Als Beleg dafür, daß dieser nur knapp dem Herzversagen 
entronnen sei, gelten die Verse 345-48, in denen seine die Reaktion 
auf die plötzliche Erkenntnis, daß nicht ein Fremder, sondern 
sein eigener, verloren geglaubter Sohn vor ihm steht, geschil
dert wird:

"Ως φάτο, τον ò’ αντον λντο γοννατα καί φίλον ήτορ,

10. So auch in der ansonsten vorsichtigen Beurteilung durch S. Besslich, 
Schweigen-V erschweigen-Vbergehen. Die Darstellung des Unausgesprochenen in 
der Odyssee, Heidelberg 1966, S. 124; «Unbekümmert und skizzenhaft».

11. E. Schwartz, Die Odyssee, München 1924, S. 283.
12. W. Theiler, «Die Dichter der Ilias», in Festschrift für Thièche, Bern 1947,

S. 147.
13. Theiler (wie Anm. 12), 146 f. ; vgl. auch F. Müller, Darstellung und 

poetische Funktion der Gegenstände in der Odyssee, Diss. Marburg 1968, S. 121 ; 
«Immerhin», so P. Von der Mühll (RE Suppl. VII, Stuttgart 1940, zum ω Spp. 
764 ff., zur Laertesszene Spp. 765 f., hier Sp. 766), gehöre «das Laertesstück» 
als Ganzes «zu den gelungeneren Erfindungen» des sekundären Dichters B.

14. B. Fenik, «Studies in the Odyssey», Hermes Einzelschriften, H. 30, 
Wiesbaden 1974, S. 47 f., Anm. 58; Scholia Graeca in Homeri Odysseam II 
(wie Anm. 2), S. 730 zu ω 240: κερτομίοις έπέεσσιν] άπατητικοΐς, δολίοις, ί'να μή 
τη αίφνιδίω χαρμ άποψύξει 6 γέρων, ώσπερ καί ό κύων άπώλετο.

EINE UNNÖTIGE PROBE?

257



DORIS MEYER

σήματ άναγνόντος τά οι εμπεδα πέφραδ’ Οδνσσεΰς' 
άμφ'ι δε παιδί φίλα) βάλε πήχεε' τον δε ποτ'ι οι 
είλεν άποψνχοντα πολΰτλας δϊος Όδνσσενς.

Der Tod des alten Hundes Argos gleich nach dem Wiedersehen 
mit seinem ehemaligen Herrn,15 so das Scholion, sei ein warnendes 
Beispiel gewesen. Der Vergleich mit dem altersschwachen Argos 
tut dem immer noch rüstigen Greis mit Sicherheit Unrecht. 
Das Scholion hat aber richtig erkannt, daß die Zurückhaltung 
der Wahrheit durch Odysseus etwas mit Klugheit und Vorsicht 
zu tun hat. Die psychologische Erklärung der Probe als ein vor
sichtiges Nahebringen16 durch ein stufenweises Hinführen auf 
die Wahrheit erfaßt einen wichtigen Aspekt der Begegnung von 
Vater und Sohn. Dennoch bleibt die Frage, inwiefern die κερτόμια 
επεα. (240) Bestandteil einer wirklichen Prüfung (πειρηθηναι ibid.) 
des Laertes sind.17 Lassen ihm die geschickten Lügen seines Sohnes 
überhaupt die Möglichkeit zur Bewährung, so daß man von einem 
πειρασθοα. als einer echten Probe sprechen kann?18

Die Antwort darauf kann nur die poetische Konzeption der Be
gegnung geben, die ich im folgenden noch einmal «auf die Probe 
stellen» möchte.

15. p 326 f.: ’Άργον δ1 αύ κατά μοΐρ’ ελαβεν μέλανος θανάτοιο / αύτίκ’ ίδόντ’ 
Όδυσήα έεικοστω ένιαυτω.

16. Besslich (wie Anni. 10), S. 124; J. Russo/M. Fernândez-Galiano/A. 
Ileubeck, A Commentary on Homer’s Odyssey, Vol. Ill, Books XVII-XXIV, 
Oxford 1992, S. 396 f. z.St. : «Odysseus’ words are calculated... to bring an inner 
change in his father, and to make him capable of recognition».

17. Die Idee einer πείρα ist durch das Stichwort in den Versen 216 und 240 
eindeutig gegeben, vgl. Heubeck (wie Anm. 4), S. 77 f.

18. Eine Probe in diesem Sinne rechtfertigt Athene in v 330-36:

αίεί τοι τοιοϋτον évi στήθεσσιν νόημα' 
τφ σε καί ον δύναμαι προλιπεΐν δύστηνον εόντα, 
οννεκ’ επητής εσσι καί άγχίνοος καί εχέψρων. 
άσπασίως γάρ κ άλλος άνηρ άλαλήμενος ελθών 
ιετ’ évi μεγάροις Ιδέειν παΐδάς τ’ αλοχόν τε' 
σοι <5’ οϋ πω φίλον εστ'ι δαήμεναι ονδε πυθέσθαι, 
πριν y ετι σής άλόχον πειρήσεαι...

Dazu S. Murnaghan, Disguise and Recognition in the Odyssey, Princeton 
1987, S. 4 f.
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n
Am Ende des ψ kündigt Odysseus Penelope nach gemeinsamer 
Nachtruhe sein Vorhaben an, den Vater aufzusuchen (359 f.):

άλλ’ η τοι μεν εγό') πολνδένδρεον άγρόν έπειμι, 
δψόμενος πατέρ’ εσθλόν, δ μοι πνκινώς άκάχηταr

Nicht nur Athene, die bereits den entscheidenden Kampf mit 
den Angehörigen der Freier plant, treibt ihn zu diesem Besuch und 
gibt ihm schützendes Geleit (371 f.), sondern auch die eigene Sorge 
um den Vater. Von der Mutter Antikleia hatte Odysseus auf seiner 
Unterweltsfahrt erfahren, wie es seit seinem Fortgang um den Va
ter bestellt ist, der nun auf dem Land ein Leben führt, das sich von 
dem λιπαρόν γήρας des Nestor in Pvlos denkbar weit unterscheidet 
(λ 188 b-196):19

ουδέ ο i εν vai
δέμνια καί χλαΐναι καί ρήγεα σιγαλόεντα, 
άλλ’ δ γε χεϊμα μεν ενδει δθι δμώες évi ο’ίκφ 
εν κόνι αγχι πυράς, κακά δέ χροΐ εϊματα εΐται' 
αντάρ επήν ελθΐ]σι θέρος τεθαλυΐά τε όποορη, 
πάνττ] οι κατά γοννόν άλωής οίνοπέδοιο 
φύλλων κεκλιμένων χθαμαλα'ι βεβλήαται ενναί’ 
ενθ’ δ γε κείτ άχέων, μέγα δέ φρεσ'ι πένθος άέξει 
σόν νόστον ποθέων χαλεπόν <Υ επί γήρας ϊκάνει.

Aus dieser zweifachen Motivation heraus —der Planung für die 
bevorstehende Kraftprobe mit den Vätern und Brüdern der Freier 
und der Verantwortung für die φίλοι— begibt sich Odysseus mit Te- 
lemachos und den Gefährten, schon für den Kampf mit den Ithake- 
siern gerüstet, auf den Weg zu seinem Vater. Er findet ihn, wie es 
die Mutter beschrieb, επ’ άγροϋ, νόσφι πόληος (ω 212),20 fern zwar 
von den Annehmlichkeiten des Palastes, dafür jedoch möglichen 
Obergriffen der Freier entzogen.

Der Besitz, zu dem Odysseus und seine Begleiter gelangen, prä
sentiert sich in gutem Zustand, denn (der immer noch kräftige) Laer-

19. Falkner (wie Anni. 5), S. 28.
20. Demgemäß heißt es in ω 205 von Odysseus, Telemachos und den 

Gefährten : oi 8’ έπεί έκ πόλιος κατέβαν, τάχα 8’ άγρόν ΐκοντο.
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tes und seine Helfer sorgen dafür, daß man den Lohn der Arbeit 
sieht (206-12). Die äußere Motivation des Besuches, in Laertes und 
seinen Knechten Verbündete für den Kampf zu finden, tritt nun zu
rück: Odysseus legt seine Waffen ab und schickt Telemachos mit 
den Gefährten fort, um eine Mahlzeit vorbereiten zu lassen, mit der 
die Wiedererkennung besiegelt werden soll (214-19).21 Auf diese 
Weise kann er den Vater allein treffen. Sein Vorhaben erklärt Odys
seus den Begleitern mit folgenden Worten (216-218): 

αύτάρ εγώ πατρός πειρησομαι22 ήμετέροιο 
aï κέ μ3 επιγνώμ καί φράοσεται όφθαλμοΐσιν 
ήέ κεν άγνοιΐ/σι πολύν χρόνον άμφ'ις εόντα.

Im Unterschied zu anderen Wiederkennungszenen in der Odys
see23 wird Odysseus hier seinem Gegenüber nicht in der Verkleidung 
als Bettler gegenübertreten. Dennoch sind seine Überlegungen zu 
der bevorstehenden Begegnung —ob ihn der Vater nach so langer 
Zeit noch erkennt— nicht bloß ein Vorwand, um die Begleiter fort
zuschicken.24 Der nur scheinbar äußerliche, visuelle Aspekt des ge
genseitigen Erkennens nach vielen Jahren unterstreicht die Bedeu
tung des Faktors der Zeit, der zwar nicht für das Gelingen der ανα
γνώρισές überhaupt, wohl aber für die Beziehung der lange Getrenn
ten entscheidend ist.25 Nicht um einen beliebig langen Zeitabschnitt 
in der Vergangenheit geht es in diesem Augenblick, sondern um ge
rade die zwanzig Jahre, die mit der Abwesenheit des Odysseus 
gleichbedeutend sind, und die gemessen am Lebensalter eines Men
schen sichtbare Spuren hinterlassen.26

21. Das Mahl gilt ferner dem Dank an die Götter für die Heimkehr des O- 
dysseus und die gelungene Vernichtung der Freier, P. Karavites, Promise-giving 
and treaty-making. Homer and the Near East, Leiden / New York / Köln 1992 
( = Mnemosyne Suppl. 119), S. 184.

22 Vgl. V 336.
23. Diese sind gesammelt z.B. bei C. M. Bowra, Homer, New York 1972, 

S. 128 ff.; Murnaghan (wie Anm. 18); S. Goldhill, The Poet's Voice. Essays on 
Poetics and Greek Literature, Cambridge 1991, S. 6-24.

24. Zu stark wird dieser Aspekt betont bei lleubeck (wie Anm. 4), S. 78. 
Es geht hier auch um das Erkennen an sich, vgl. J. H. Lesher, «Perceiving and 
Knowing in the Iliad and Odyssey», Phronesis 26,1981. S. 2-24, hier 18 f.

25. Zur Rolle der Zeit in der Odyssee vgl. D. Wender, The Last Scenes of 
the Odyssey, Leiden 1978 (= Mnemosyne Suppl. 52), S. 55-62, bes. S. 61 f. und 
allgemein P. V. Jones, «The Past in Homer’s Odyssey», JHS 112, 1992, 74-90.

26. So auch auf andere Lebewesen übertragen, die zu den Menschen in

260



Als gut vergleichbar hinsichtlich der äußeren Bedingungen einer 
Wiedererkennung stellt sich die Situation dar, mit der sich Mene
laos und Helena bei dem Besuch des Odysseussohnes Telemachos in 
Sparta konfrontiert sehen (8 116-154). Sie erkennen ihn schließlich 
an seinen physiognomischen Merkmalen und indem sie sich sein 
Alter vergegenwärtigen (8 143-145):

ώς o(Y Όδυσσήος μεγαλήτορος vil έοικε 
Τηλεμάχω, τον λείπε νέον γεγαώτ’ évi οικω 
κείνος άνήρ,...

und 140 f.:

κείνον γάρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεϊρες 
οφθαλμών τε βολα'ι κεφαλή τ’ εφνπερθέ τε χαϊται.

Odysseus findet Laertes in seinem Garten allein beim Umgraben 
eines Strauches oder Baumes, in der schmutzigen, ärmlichen Be
kleidung eines Landarbeiters. Trotz dieser ungewohnten Kleidung 
erkennt er in ihm nicht nur den Vater, sondern versteht die äuße
ren Zeichen der Trauer um den Sohn.27 Seine Bestürzung darüber 
bewirkt, daß er hinter einen Birnbaum zurücktreten muß, um seine 
Tränen zu verbergen (232-34). Dennoch beschließt Odysseus in einer 
Entscheidungsszene,28 an dem ursprünglichen Vorhaben einer vor
sichtigen Annäherung an den A'ater festzuhalten (235-240):29

μερμήριξε δ’ έπειτα κατά φρένα καί κατά θυμόν 
κνσσαι καί περιφϋναι εάν πατέρ’, ήδε εκαατα 
είπείν, ώς έλθοι καί ίκοιτ ες πατρίδα γαΐαν, 
ή πρώη εζερέοιτο εκαστά τε πειρήσαιτο.30

Beziehung treten: der Hund Argos stirbt in p 327 αύτίκ’ ίδόντ’ Όδυσηα έεικο- 
στω ένιαυπω.

27. πένθος άέξων in V. 231 ist ohne Variante überliefert, G. E. Dimock, 
S. 328; zu πένθος vgl. ω 233 und λ 195 f., Verteidigung gegen moderne Kon
jekturen bei Russo u.a. (wie Anm. 16), S. 387.

28. Vgl. δ 117-119 ; C. Voigt, Überlegung und Entscheidung. Studien zur 
Selbstauffassung des Menschen bei Homer, Meisenheim/Glan 1972 ( = Beiträge 
z. Klass. Phil. 48); Russo u.a. (wie Anm. 16), S. 387 f. z.St.

29. πειρηθήναι in v. 239 f. (vgl. 216).
30. II.-A. Stößel (wie Anm. 9), u.a., die bei Russo (wie Anm. 16), S. 387 f. 

aufgeführt sind, halten v. 238 für eine Interpolation aus 8 119; anders Falkner 
(wie Anm. 5), S. 42 und S. 60 Anm. 60.
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ιυδε δέ oi φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι, 
πρώτον κερτομίοις επέεσσιν πειρηθήναι.31

Α. Heubeck hat zu Recht herausgestellt, daß diese πείρα als eine 
«Reizrede» der Kampfparainese insofern verwandt ist, als ihr Zweck 
das Hervorrufen einer emotionalen Reaktion des Gegenübers ist, 
aus der sich weitere Handlungsmöglichkeiten ergeben.32 Charakte
ristikum einer mit dieser Intention vorgetragenen Rede ist das ver
stellte Sprechen in Halbwahrheiten, bei dem der Angeredete zu
mindest die Möglichkeit hat, die Wahrheit zu durchschauen.33 Die 
Rede zielt dabei unter dem Vorwand der Sachlichkeit auf die Affe
kte der angeredeten Personen. Der psychologische Aspekt des πει- 
ρηθηναι (240) wird jedoch durch einen inhaltlichen ergänzt.34 Die 
Entscheidung des Sohnes, sich für einen Gastfreund des Odysseus 
auszugeben, der zufällig vorbeigekommen sei (266-79: 307), um sich 
nun seinerseits bewirten zn lassen, ist nicht einfach eine Wiederho
lung vorangegangener Lügenerzählungen.35 Das mit der Wahl die
ser Identität vorgegebene Thema der Reizrede des vermeintlichen 
ξεϊνος (281, vgl. 263) in 244-79 bringt das Gespräch auf die innersten 
Angelegenheiten des Laertes, auf den Zustand von Ithaka und die 
Abwesenheit des Odysseus. Laertes sieht die Bewirtung des Gast
freundes im Zusammenhang mit dem einstigen Wohlstand der In
sel, der wiederum untrennbar mit dem Leben und der Anwesen
heit des Odysseus verknüpft ist (281 f.):

ξεΐν’, ή τοι μεν γαϊαν ίκάνεις ήν ερεείνεις,

31. κερτομίοις (stets mit έπέεσσι, vgl. LfgrE s.v.) wird in der Ilias stets 
nur von Göttern gesagt: vgl. II. A 539; Δ 6; E 419; Odysseus in Od. i 474 
verspottet auf diese Weise den Kyklopen, dei· Hirte Melanthios in u 177 den 
als Bettler verkleideten Odysseus.

32. Heubeck (wie Anm. 4), S. 82 f.; anders Oswald (wie Anm. 3), S. 140 f., 
die in der Probe nur die funktionslos gewordene Wiederholung vorgegebener 
Muster sieht.

33. Heubeck (wie Anm. 4), S. 81 f.
34. Nicht ganz zu Unrecht kritisiert West (wie Anm. 3), S. 126 die Ein

seitigkeit mancher psychologischer Erklärungen als dem archaischen Publikum 
unangemessen. Sie allein genügen jedenfalls nicht zur vollständigen Erhellung 
des Problems der πείρα.

35. Odysseus motiviert damit seinen Auftritt und gibt Laertes Anlaß, 
über Ithaka zu sprechen; unverständlich bleibt die Wahl dieser Identität für 
West (wie Anm. 3), S. 126.



EINE UNNÖTIGE PROBE? 

ύβρισταί δ’ αυτήν καί ατάσθαλοι ανδρες εχονσι. 

und 284-86:

εΐ γάρ μιν ζωόν γ’ εκίχεις Ιθάκης ενί δήμιο, 
τώ κέν σ’ εϋ δώροισιν άμευψάμενος άπέπεμψε 
καί ξένιη αγαθή· ή γάρ θέμις, δς τις ύπαρξη.36

Die Aufnahme eines Fremden ist an sich eine Probe, eine gegen
seitige Prüfung der Gemeinsamkeiten.37 Immer wieder versuchen 
die beiden Gesprächspartner, sich durch die Aufforderung, die Wahr
heit zu sagen oder durch eigene Wahrheitsbeteuerungen einander zu 
versichern.38

ITI

In dieser Situation beginnt Odysseus ein Lügenspiel mit der ge
meinsamen Erinnerung. Vergangenheit und Gegenwart, Abwesen
heit und Anwesenheit werden dabei beliebig vertauscht. Er selbst, 
berichtet er dem Vater, habe einen Fremden nach Odysseus befragt 
(262-264):

ώς ερέεινον
άμφ'ι ξείνψ εμω, ή που ζώει τε καί εστιν, 
ή ήδη τέθνηκε καί είν Ά ΐδαο δόμοισιν.

Auf ähnliche Weise stellt Menelaos, noch bevor er Telemachos 
an seiner Reaktion auf diese beiläufige Erwähnung des Odysseus 
erkannt hatte, fest (8 109-11):

30. Vgl. τ 314-16.
37. Ch. Auffarth, Der drohende Untergang. 'Schöpfung' in Mythos and 

Ritual im Allen Orient und in Griechenland am Bespiel der Odyssee und des 
Ezechielbuches, Berlin/New York, S. 482 betont den Zusammenhang zwischen 
der Aufforderung der Athena an Odysseus, bei seiner Heimkehr jeden zu prüfen 
(v 300-330) und der Einhaltung oder Nichteinhaltung des Gastrechts (letz
teres z.B. in der Kyklopie) an vielen Stellen der Odyssee.

38. Bes. 265: έκ γάρ rot έρέω, σύ δέ σύνθεο καί μευ άκουσον, aber auch 
256, 258 f., 287, 297, 303. Der Aspekt der Selbstreferenzialität der letzten beiden 
Lügenreden der Odyssee im Sinne einer Thematisierung der Funktionen von 
Sprache wird diskutiert bei Goldhill (wie Anm. 23), S. 24 ff., S. 36 ff. und F. 
Ferrucci, The Poetics of Disguise. The Autobiography of the Work in the Homer, 
Dante, and Shakespeare, transi, by A. Dunnigan, Ithaca/London 1980.
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ουδέ τι ιόμεν,
ζώει ο y’ ή τέθνηκεν. οδύρονται νν που αυτόν 
Λαέρτης θ’ ο γέρων καί εχέφρων Πηνελόπεια.

Hier ist die Abwesenheit des Odysseus noch Gegenwart, wäh
rend der Lügenrede vor dem Vater im ω jedoch bereits Vergangen
heit. Ist der Vater, mit dem unverkleideten Sohn konfrontiert, in 
der Lage, das Spiel zu durchschauen ?

Die Erwiderung des Laertes auf die Fragen des Odysseus und die 
Anrede ξεΐν’ (281) zeigen, daß er die ihm zugewiesene Rolle ange
nommen hat, ohne den Sohn zu erkennen. Die Trauer um den Ver
lorenen siegt über das Vermögen, die Gegenwart zu erkennen. Die 
Taktik des κερτομίοις έπέεσσιν πειρηθήναι (240)39 erweist sich aber aus 
der Sicht des Odysseus dennoch als erfolgreich.40 Obwohl Laertes 
den Sohn nicht erkennt, entdeckt er ihm in seiner Antwort (281 - 
301) seine Loyalität. Für Laertes ist die Abwesenheit des Odysseus 
gleichbedeutend mit der Unordnung der Verhältnisse auf Ithaka 
(282-86), die eigenen Kräfte reichen nur noch für den LInterhalt des 
Landgutes, dessen gute Verfassung Odysseus aufgefallen war (244- 
47). Zugleich offenbart Laertes seinem Sohn unwissentlich den 
Grund für das Versagen des Erkennens: was Odysseus in v. 218 als 
eine mögliche Reaktion des Vaters auf die Probe gesehen hat, daß 
«er mich nicht erkennt, da viel Zeit vergangen ist», stimmt mit der 
Wirklichkeit überein. Laertes sagt, er könne sich kaum mehr erin
nern, daß er je einen Sohn hatte (ε’ί ποτ’ εην γε, 289).41 Einen ähnli
chen Ausdruck für die durch die Zeit bedingte innere Distanz zu 
Odysseus, die zu weit geworden ist, um von der Erinnerung über
brückt zu werden,42 findet Telemachos im α der Odyssee (215 f.):

39. Vgl. Russo u.a. (wie Anm. 16), S. 389.
40. Die Prüfung mit «anstachelnden Worten» besteht nicht nur in Odys

seus’ Bemerkungen über die Unstimmigkeiten im Aussehen des alten und doch 
einem König ähnlichen (252 f.) Laertes, nicht nur in der expliziten Nennung 
seines Namens in gespielter Unwissenheit (270), sondern vor allem in dem 
Abzielen auf das Innerste des Vaters: der Frage nach dem Land und nach dem 
»Sohn, unter dessen Herrschaft dieses Land jetzt sein sollte. Die Rede ist in
sofern eine Meisterleistung der Rhetorik.

41. Vgl. τ 315, Penelope zu Odysseus: οίος Όδυσσεύς εσκε μετ’ άνδράσιν εϊ 
ποτ’ εην γε.

42. Vgl. Kullmann (wie Anm. 9), S. 300.
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μήτηρ μέν τ’ εμέ φησι τον εμμεναι, αύτάρ εγώ γε 
ουκ olà'· ον γάρ πώ τις εάν γόνον αυτός άνέγνω.

Laertes gibt nun mehrfach seiner Überzeugung Ausdruck, nach 
so langer Zeit müsse Odysseus doch tot sein —sonst wäre er ja hier 
(ω 284-86. 290-96).

IV

Die Fragen, die Laertes an den vermeintlichen Fremden richtet, 
ergeben sich folgerichtig —und wohl auch von Odysseus beabsich
tigt— aus dessen Trugrede (288):

πόσταν δη έτος έστίν, οτε ξείνισσας εκείνον

und (298-301):
τις πόθεν εις άνδρών; πόθι τοι πόλις ήδε τοκήες; 
πον δαί νηνς εστηκε θοή, ή σ’ ήγαγε δεϋρο 
αντίθεους θ’ ετόρους' ή έμπορος είλήλουθας 
νηός επ’ άλλοτρίης, οί δ’ εκβήσαντες εβησαν;

Die Auflösung der Situation läge nun nahe, doch scheint die in 
der Antwort des Laertes deutlich werdende Distanz und Resignation 
Odysseus noch nicht zu befriedigen. Nur scheinbar stellt sich für ihn 
die Wahl, entweder mit einer kurzen, wahren Antwort die πείρα zu 
beenden oder aber die Emotionen seines Vaters durch eine Fort
setzung der Lügenerzählung zu verstärken. Odysseus, der an dieser 
Stelle nicht zufällig πολύμητις (302) heißt, zeigt sich noch einmal 
von seiner besten Seite —in einer Kunst, die Athene in v 293-95 so 
beschreibt:

σχέτλιε, ποικιλομήτα, δόλων άτ , ουκ αρ’ εμελλες, 
ουδ’ εν afj περ έέαν γαίη, λήξειν άπατάων 
μύθων τε κλοπίων, οι τοι πεδόθεν φίλοι εΐσίν.*3

Er erzählt Laertes eine Lügengeschichte wie zuvor Penelope 
ψεύδεα πολλά λέγων έτύμοισιν όμοια43 44 voller erfundener Namen, die

43. «Du Schlimmer, Gedankenbunter, Unersättlicher an Listen! So 
wolltest du denn nicht einmal, wo du doch in deinem Lande bist, aufhören mit 
den Betrügereien und mit den Reden, den diebischen, die dir von Grund auf 
eigen sind?» (Übersetzung von W. Schadewaldt).

44. T 203, die solchermaßen charakterisierte Lügenerzählung eines angeb
lichen Gastfreundes, der Odysseus vor Jahren getroffen haben will, benutzt
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am Ende auf Odysseus zurücklenkt. Fünf Jahre sei es her, daß sie 
beide sich unter dem Zeichen der Gastfreundschaft getroffen hät
ten (309). Dies erscheint zunächst als eine gute Nachricht für jeman
den, der seinen Sohn seit zwanzig J ahren vermißt und der seit vielen 
Jahren keine Kunde mehr von ihm hat. Auch hier rückt das Thema 
der Zeit in den Brennpunkt. Die Suche nach der Gemeinsamkeit, 
der Schnittstelle der Lebenswege der beiden Gesprächspartner, die 
nur Odysseus sein kann, führt so näher an die Gegenwart heran. 
Verstärkt wird diese innere Annäherung an Odysseus vermittels der 
Erinnerung durch den Bericht des Eperitos, er habe damals bei 0- 
dysseus’ Abfahrt günstige Vorzeichen gesehen, über die sich auch 
Odysseus gefreut habe (311-14):

δνσμορος· ή τέ oi εσθλο'ι εσαν όρνιθες Ιόντι, 
δεξιοί, οΐς χαίρων μεν εγόιν άπέπεμπον εκείνον, 
χα'ιρε δε κείνος ίών θνμός δ5 ετι νώϊν εώλπει 
μίξεσθαι ξενίμ ηδ’’ άγλαά δώρα διδώσειν.

Δύσμορος in ν. 311 und ετι in ν. 313 verraten jedoch, daß auch 
der vermeintliche Gastfreund sich die Haltung des Laertes, nach der 
die Hoffnung auf eine Heimkehr des Odysseus gering sei. scheinbar 
zu eigen macht. Die Feststellung, daß es Odysseus beinahe gelungen 
sei, den Weg nach Ithaka zu finden, muß Laertes den größten 
Schmerz bereiten.45

Wird Odysseus hier nicht doch «grausam»40 und herzlos47 dem 
alten Vater gegenüber gezeichnet, wie man so oft gemeint hat?48 
Von einer negativen Bewertung des Odysseus durch den Dichter 
findet sich im Text keine Spur. Vielmehr betont der Odysseedichter 
das Mitleid, das Odysseus mit dem Vater empfindet (232-34, 318
Odysseus auch Penelope gegenüber, τ 165-202.

45. Dimock (wie Anm. 5), S. 329.
46. U. von Wilamowitz-Moellendorff (wie Anm. 8), S. 82, vgl. Russo u.a. 

(wie Anm. 16), S. 384.
47. D. Page, The Homeric Odyssey, Oxford 1955, S. 112; West (wie Anm. 

3), S. 126.
48. Man vergleiche auch die Charakterisierung des Odysseus in der Pene

lopeszene als «roher Quälgeist» bei Schwartz (wie Anm. 11); oder den Vergleich 
mit Szenen der Mißhandlung in der mündlichen Heldenepik bei A. R. Lord, 
The Singer of Tales, Harvard 1960, 177 ff.; Zu sehr harmonisiert Bowra (wie 
Anm. 23), S. 132, so habe die Begegnung «a quiet charm and shows Odysseus 
in a playful, teasing mood»; vgl. Erbse (wie Anm. 4), S. 100.
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f.). Die Überlegenheit des Rationalismus, mit dem er auf der ande
ren Seite die seelischen Empfindungen des Laertes durchschaut und 
seine Reden erfindet, zeigt nur, daß Odysseus es ist, dessen Klugheit 
die zwanzig leidvollen Jahre beenden kann und der den Zeitpunkt 
dafür bestimmt. Verstellung und Mißtrauen gelten der Odyssee als 
positive Werte.49 Überdies ist die Betonung des Leids gerade in den 
Momenten der Wiedererkennung für den Dichter nichts Ungewöhn
liches.50 Wie am Ende der Lügengeschichte werden die Tränen auch 
an anderen Stellen nicht allein durch die Erwähnung des gegen
wärtigen Unglücks, sondern gerade durch das Erinnern an vergange
nen Ruhm hervorgerufen, das den Verlust verdeutlicht.51 Die Probe 
als eine Form der Begegnung in schwierigen Situationen ermöglicht 
den Zusammentreffenden die Verständigung über die gemeinsamen 
Interessen. Ihre Kombination mit Elementen der Reizrede bewirkt 
die Zentrierung der Szene auf den Prüfenden. Nicht um Laertes und 
seine Gefühle geht es in erster Linie bei dieser πείρα. Die durch die 
Abwesenheit des Odysseus verursachte physische und psychische 
Not des Vaters, wie sie der Dichter hier zeigt, macht die Bedeutung 
des Odysseus für die Mitglieder des οίκος und für ganz Ithaka ver
ständlich.52

Die Szene hat somit eine benennbare Funktion:53 Sie dient der 
Bestätigung des Heimkehrers Odysseus, der seinen Vater aus dem 
Elend befreit und ihn ins Leben zurückholt.54 Den Beweis für die 
gelungene Rehabilitation liefert Laertes im folgenden Kampf mit 
den Angehörigen der Freier, in dem er Eupeitbes, den Vater des An- 
tinoos mit Hilfe der Athene tötet (514-25).55

49. W. Kullmann, «Das Bild des Menschen in der Odyssee», in Homerische 
Motive (wie Anm. 9), S. 278; Griffin (wie Anm. 9), 96 f.

50. W. Clarke, The Art of the Odyssey, Englewood Cliffs, X. Y. 1967, S. 25.
51. Es handelt sich um die Mischung aus Positivem und Schmerzlichem, 

vgl. den Bericht des Menelaos über Odysseus in δ 104-16, die Reaktion des 
Telemachos sowie die Tränen des Odysseus selbst in 0 83-92, 521 f.

52. Zur Problematik des Machtverhältnisses zwischen Laertes und Odys
seus vgl. Karavites (wie Anm. 21), S. 174; Goldhill (wie Anm. 23), S. 19 (Herr
schaftsnachfolge idealisiert); zur Rolle des Laertes allgemein: Falkner, S. 38 ff.

53. Anders Reucher (wie Anm. 3), S. 191.
54. Sie ist somit die Erfüllung des «homecoming scheine», De .long (wie 

Anm. 5), S. 36; Wender (wie Anm. 5), S. 58-62.
55. Es kann nicht davon die Rede sein, die an die Wiedererkennung
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V
Das Leid, das Laertes auf die erfundene Nachricht von dem an
geblich unglücklichen νόστος seines Sohnes erfaßt, schildert der 
Dichter in den stärksten Farben, die ihm dafür zur Verfügung stan
den.56 Der Versuch, während des Gespräches die innere Distanz zu 
wahren, eine Haltung, die auch Penelope dem fremden Bettler ge
genüber an den Tag legt,57 ist nun endgültig gescheitert. Die Klage 
des Vaters ist zu einer tatsächlichen Totenklage geworden (315-17):

"Ως φάτο, τον <Ϋ αχεος νεφέλη εκάλνψε μέλαινα· 
αμφοτέρησι δε χερσίν ελών κόνιν αίθαλόεσσαν 
χενατο κάκ κεφαλής πολιής, άδινά στεναχίζων.

Diese Reaktion auf den zweiten Teil der Trugrede ist so heftig, 
daß manche Forscher meinten, liier müsse auch Odysseus gemerkt 
haben, daß ihm die Situation entgleite, er habe sich in Bezug auf die 
Reaktion des Vaters verrechnet.58 Das Ziel der Wiedererkennung 
ist jedoch auch hier nicht gefährdet, und man muß mit Heubeck 
daran erinnern, daß die durch die Reizrede verursachte emotionale 
Reaktion des Vaters nur einen Schritt auf dem Weg zu einem fer
nerliegenden Ziel darstellt.59

Die Fortsetzung der ψεύδεα in 303 ff. und die stumme Antwort 
des Laertes mit einer Geste äußersten Schmerzes sind nicht durch 
eine unvermeidliche Eigendynamik der Intrige des Odysseus be
dingt.6" Der Effekt des psychologischen Gegensatzes zwischen der

anschließende physische Verjüngung des Laertes durch Athene habe etwas 
Lächerliches, Reucher (wie Anm. 3), S. 192.

56. Die iliadischen Vorbilder (bes. Σ 22-24) werden bei Stößel (wie Anm· 
9), S. 106 besprochen.

57. τ, 312 f.: άλλά μοι ώδ’ άνά θυμόν όΐετχι, ώς εσεταί περ· / οΰτ’ Όδυσεύς ετι 
οίκον έλεύσεται.

58. Η. Erbse (wie Anm. 4), S. 102. Dies impliziert eine Kritik am Rationa
lismus des Odysseus; U. Hölscher, Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und 
Homan, 2. Aufl., München 1989, S. 242 (Kap. XVI: «Das Unvorhergesehene»), 
Moulton (wie Anm. 5), S. 163, richtig dagegen Heubeck (wie Anm. 4), S. 78 
und Anm. 9.

59. Heubeck (wie Anm. 4), S. 82 f.
60. Ein Umschlag der Situation, eine «Peripetie» liegt hier nur insofern von 

als Laertes aus seiner Apathie herausgeholt wird, Heubeck (wie Anm. 4), S. 
7 7 und Anm. 8.
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scheinbar sachlichen Hede und den verborgenen Emotionen wird 
gegenüber dem ersten Teil des Dialogs zwischen Laertes und dem 
Fremden nur verstärkt. Die hintergründigen Lügen und die fikti
ven Namen61 bezeugen hier nicht die Erwartung des Erfinders, der 
Gesprächspartner werde das Verhüllte erraten.62 Sie dienen dem 
Appell an das Erinnerungsvermögen.

Die lange Dauer der Abwesenheit des Odysseus und die daraus 
resultierende Trauer verstellen Laertes den Blick auf die wahre Iden
tität seines Gegenüber. Selbst das Angebot der tröstenden Illusion, 
das zumindest als eine Möglichkeit in der Erzählung des Fremden 
liegt, wird ausgeschlagen.

Dennoch kann man sagen, daß Laertes eine Probe besteht.63 
Das Paradoxon, das dieser πείρα des Laertes durch Odysseus zu
grundeliegt, begegnet an dieser Stelle der Odyssee nicht zum ersten 
Mal: So wie Odysseus die Probe der Penelope ψ 177 ff. besteht, in
dem er einer Lüge vertraut (nämlich wütend wird, als er erfährt, 
daß sein Bett von der Stelle bewegt worden sei und gerade dadurch 
seine «Echtheit» erweist), so besteht auch Laertes die Probe gerade, 
indem er die Wahrheit nicht erkennt. Damit gibt ihm Odysseus erst 
die Gelegenheit, seine Loyalität und —bei der anschließenden Rück
frage— schließlich auch seine Klugheit zu bezeugen.

Das Ausmaß der Trauer des Laertes beweist die Unersetzbarkeit 
des Odysseus für seinen Vater sowohl in der Vergangenheit, die ihn 
zur Emigration aid' das Land zwang, als auch für die Zukunft, in 
der es um seine Reintegration in die Herrscherfamilie von Ithaka ge
hen wird.

Erst auf die offenen Klagen des Vaters hin gibt sich der Sohn, 
seinerseits vom Mitleid überwältigt, Laertes zu erkennen (321-26):64 

κείνος μεν τοι δό’ αυτός εγώ, πάτερ, δν συ μεταλλας, 
ηλνθον είκοστώ ετεϊ ες πατρίδα γαΐαν.Ά&

61. Άλύβας und Έπήριτος erklärt Russo (wie Anm. 16), S. 395; den 
Anklang an das Wort, πείρα dagegen unterstreicht, hierin wohl zu weitgehend, 
Dimock (wie Anm. 5), S. 238.

62. Erbse (wie Anm. -4), S. 101 f.; Heubeck (wie Anm. 4), S. 81 f.
63. Hier richtig Reucher (wie Anm. 3), S. 192.
64. Vgl. V. 320: κύσσε δέ μιν περιφύς έπιάλμενος ήδε προσηύδα’ und zuvor 

235 f. : μερμήριξε δ’ έπειτα κατά φρένα καί κατά θυμόν / κύσσαι καί περκρϋναι έόν 
πατέρ’, ήδέ έκαστα / είπεϊν.

65. 321 f. enthält zwei Gedanken: «Er ist dir da, ich bin es selbst», K. F.
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Mit diesen —nunmehr wahren— Worten bezieht sich Odysseus 
auf die Fragen des Vaters nach seiner Identität und auf den Ver
such, ihn in dem vergangenen Zeitraum der zwanzig Jahre mit Hilfe 
des Fremden zu fixieren. Der Abwesende (κείνος) wird mit dem An
wesenden (οδε) identifiziert, der gegenwärtige Sprecher (έγώ) mit 
demjenigen, über den gesprochen wurde (Sv σύ μεταλλας). Die zwan
zig Jahre der Abwesenheit werden als Vergangenheit festgeschrie
ben.

VI

In der Dialogsituation der πείρα geht es um eine stufenweise An
näherung an die Gegenwart und damit and die Erkenntnis der Iden
tität.66 Die Probe dient dem Dichter dazu, «Laertes klagen zu las
sen»,67 aber mehr noch, die Stellung desjenigen hervorzuheben, um 
den solche Klagen laut werden können. Das Nicht-Erkennen und 
die Trauer des Laertes zeigen Odysseus, welchen Stellenwert sein 
νόστος für den Vater hat. Der Zeitpunkt der gegenseitigen Wie
dererkennung ist gut gewählt: im ω geht es nicht mehr um die 
Wiederherstellung der Ordnung im οίκος des Odysseus, sondern um 
die Verteidigung des Herrschaftsanspruchs gegenüber den Vätern 
und Angehörigen der von Odysseus getöteten Freier. Der Bezug auf 
das «Vaterland» (πατρ'ις γαΐα) —auch in dem konkreten Sinne des 
kultivierten und vom Vater ererbten Landbesitzes— wird besonders 
durch die Person des Laertes in dieser Szene deutlich gemacht. 
Schon zu Beginn der Begegnung betont der Odysseedichter die her
vorragende Pflege, die Laertes dem Garten angdeihen läßt (άγρον... / 
καλόν Ααέρταο τετυγμένον, 205 f.). Den sinnreichsten Ausdruck findet 
die untrennbar gedachte Einheit und Kontinuität von Land und 
Herrscherhaus aber in der Szene, die auf die Selbstvorstellung des 
Odysseus folgt. Vom Vater nach sicheren Erkennungszeichen ge
fragt (328 f.), benennt der Sohn die Anzahl der einzelnen Bäume im 
Garten des Landgutes, die für ihn schon als Kind gepflanzt wurden 
(336-344). Die Frage des Laertes nach dem σήμα... άριφραδές, dem 
deutlichen Erkennungszeichen (329), ist neben der vermeintlichen

Ameis / C. Ilentze, Homers Odyssey, 10. Auf!., Berlin 1911, S. 172 z.St.
66. Besslich (wie Anm. 10). S. 124.
67. Abschätzig Von der Mühll (wie Anm. 13), Sp. 766.
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Grausamkeit des Odysseus dem alten Vater gegenüber der zweite 
Punkt in der Wiedererkennungsszene, den moderne Kritiker bean
standet haben. Die als «geschäftsmäßig»68 getadelte Rückversiche
rung erschien angesichts der nostalgisch-sentimentalen Stimmung 
dieser Vater-Sohn-Begegnung in «ländliche(m) Ton»69 als deplaziert. 
Auch für dieses Problem bietet die Forschung zwei Lösungswege 
an: man betrachtete den vermeintlichen Verstoß gegen das aptum 
im Verhalten des Laertes als ein Kriterium für die Posteriorität der 
Stelle70 oder bemühte sich, wie im Falle der «Grausamkeit» des 
Odysseus, um eine psychologische Interpretation. Demnach benötige 
Laertes seine Zeit, um das Gehörte zu verarbeiten, daher gehe das 
Gespräch von Vater und Sohn, das die Wiedererkennung begleitet, 
nur so allmählich, wie Laertes es zulasse.71 Die Rückfrage des 
Laertes ist jedoch keineswegs ein Charakteristikum nur dieser 
Wiedererkennung, wenngleich man sie ebensowenig als den lediglich 
formelhaften Bestandteil einer typischen Szene betrachten sollte.72 
Sie fügt sich ein in die Gesamttendenz des Odysseeschlußes, die auf 
ein Harmonisieren möglicherweise noch offener Fragen hinzielt.73

68. Theiler (wie Anm. 12), S. 147.
69. Von der Mühll (wie Anm. 13), a.a.O.; dieses Urteil führt zu der Ein

schätzung, daß Laertes «315 f. nach Odysseus vorangegangenen Worten höchst 
unpassend reagiert».

70. Von der Mühll (wie Anm. 13), a.a.O. und Reucher (wie Anm. 3), S. 192 
sehen darin eine Doublette zum Verhalten der Penelope.

71. Besslich (wie Anm. 10), S. 124 vergleicht hier die Begegnung von 
Odysseus und der als Hirte verkleideten Athene im v der Odyssee, kurz nach 
der Landung des Odysseus auf Ithaka. Auch hier versichert sich Odysseus 
der Identität der Göttin mit einer Rückfrage, nachdem sie sich ihm bereits 
zu erkennen gegeben hat. Anders jedoch als Laertes hat er seine persönlichen 
Gründe für das Mißtrauen gegenüber den Göttern.

72. Zu negativ beurteilt Fenik (wie Anm. 14), S. 47-50 die narrative 
Technik des Dichters; er sieht in den Wiedererkennungsszenen der Odyssee 
einen festen Typus mit typichen Elementen. Nicht jedes dieser Elemente werde 
im Einzelfall ausgeführt, das Verlangen nach Erkennungszeichen gehöre aber 
nachweislich dazu. In der Laertesszene seien solche typischen Elemente je
doch «without skill or tact and thematic appropriateness» (S. 49) angewendet 
worden, der formelhaft-schematische Gebrauch des Szenentyps habe manche 
Ungereimtheiten bedingt. Ähnlich Stößel (wie Anm. 9), S. 81.

73. Griffin (wie Anm. 9), S. 77 im Vergleich mit dem letzten Buch der 
Ilias, das in ähnlicherWeise auf den Ausgleich bedacht ist. Unmittelbar paral- 
lelisiert wird die Begegnung zwischen Achill und Priamos im Ω bei A.
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So schaffen die gegenseitige Verständigung über die Vergangenheit 
durch die maskierten Fragen des Sohnes, die Rückfrage des Vaters 
und das anschließende gemeinsame Betrachten des Familienbesitzes 
einen Ausgleich zwischen Laertes und Odysseus. So sind sie bereit, 
sich zusammen mit Telemachos dem Kampf mit den Tthakesiern zu 
stellen.

Gewiß enthält die Probe Elemente der Stilisierung auf einen ver
söhnlichen Schluß hin, der vor allem Odysseus in hellstem Licht 
erstahlen lassen soll. Verstellung und Lüge als Mittel zum Zweck 
mögen den modernen Moralvorstellungen widersprechen, die Rück
versicherung mag als unromantisch erscheinen: von einer sinnlosen 
Härte des Odysseus gegenüber seinen Angehörigen kann jedoch in
nerhalb des poetischen Gesamtkonzepts der Odyssee keine Rede 
sein.

MIA ΠΕΡΙΤΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ;

ΟΔΤΣΣΕΑΣ KAI ΛΑΕΡΤΗΣ ΣΤΟ co ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

(Περίληψη)

Ο ED. SCHWARTZ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ τη συμπεριφορά του Οδυσσέα στις 
σκηνές δοκιμασίας των συγγενικών προσώπων ιδιαίτερα σκληρή, άποψη 
αρκετά διαδεδομένη στο χώρο της έρευνας. Η ισχύς του χαρακτηρισμού 
αυτού θα εξεταστεί στη σκηνή της συνάντησης Οδυσσέα και Λαέρτη (ω
203-355).

Το κίνητρο του Οδυσσέα να επισκεφθεί τον πατέρα του είναι διττό: 
(α) έγνοια για τον Λαέρτη, ο οποίος βιώνει ολοφάνερα το βαρύ του πέν
θος' (β) αναζήτηση υποστήριξης στον αγώνα κατά των Ιθακήσιων.

Ο Οδυσσέας ενδιαφέρεται καταρχήν για το αν ο Λαέρτης τον αναγνω
ρίζει (216-218). Στην ερώτηση του υποτιθέμενου ξένου η που ζώει τε καί 
εστιν εκφράζεται στην πραγματικότητα η αγωνία: με αναγνωρίζεις ή όχι;

Heubeck, «Einführung», in: Homer. Odyssee und Homerische Hymnen, übers. 
V. A. Weiher (Bibliothek d. Antike, hrsg. v. M. Fuhrmann), München 1990, S. 
27; vgl. auch A. Heubeck, Der Odysseedichter und die Ilias, Erlangen 1954, S. 
36 ff.; dagegen wendet sich Oswald (wie Anm. 3), S. 118 f. Die Funktion des 
Schlußgesangs ist insgesamt noch zu wenig berücksichtigt worden, vgl. W. 
Kullmann (wie Anm. 9), S. 304.
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Η τακτική που ακολουθεί ο Οδυσσέας αποβλέπει στην εσωτερική ενερ
γοποίηση του πατέρα. Ο μεγάλος πόνος του τελευταίου μέσα στο χρόνο 
στέκει εμπόδιο στον αναγνωρισμό. Ακολουθούν ψευδείς αλλά ελπιδοφό- 
ρες πληροφορίες: (α) ο ξένος συνάντησε τον Οδυσσέα πέντε χρόνια πριν 
στον τόπο του, (β) απ’ όπου εκείνος έφυγε με ευνοϊκούς οιωνούς. Η αντί
δραση του Λαέρτη —κλιμάκωση του θρήνου— συνιστά την επιτυχία του 
στη δοκιμασία. Η όλη σκηνή υποδηλώνει το μη αντικαταστάσιμο του Ο
δυσσέα στον οίκο και προοικονομεί τον αγώνα εναντίον των εχθρών του 
οίκου. Επιπλέον το θέμα «εξαπάτηση-αναγνωρισμός» φανερώνει βαθιά 
γνώση της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης από τον ποιητή και αρμόζει ιδιαί
τερα στο πρόσωπο του Οδυσσέα. Τπό την έννοια αυτή η πείρα νομιμοποιεί 
την ύπαρξή της και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απάνθρωπη ή αδικαιολό
γητη, όπως υποστηρίζουν οι αναλυτικοί, ούτε βεβαίως στοχεύει απλώς 
στην προστασία του Λαέρτη από την απότομη υπερβολική συγκίνηση, 
σύμφωνα με άλλους μελετητές.

EINE UNNÖTIGE PROBE?
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ODYSSEUS TS AGAR AKTS

The two views of the Afterlife

I

SOME READERS of the Odyssey have always felt that the Eleventh 
Book contains two irreconcilable views of life after death and 
thought that one of them is Homeric and the other «non Ho
meric».1 It will be argued in this paper that both views can be equally 
Homeric.

To begin with, we should do well to remember that the theology 
of the Odyssey is hardly uniform. A case in point is justice which 
the gods, and in particular Zeus, care for and uphold.1 2 A careful 
consideration of the actions of the gods may reveal that the presen
tation of the gods as guardians of justice and morals is hardly con
sistent throughout.3 There are disputed matters here,4 but students 
of Homer generally agree that the attitudes of Poseidon in book 
nine and of Helios in book twelve do not conform to the moral guide
lines set in the programmatic speech of Zeus (a 32 ff.): the two de-

1. Cf. esp. D. L. Pago, The Homeric Odyssey, London 1959, p. 48 n. 6 and 
more recently, A. Dihle, «Totenglaube und Seelenvorstellung im 7. Jahrhundert 
vor Christus», Gedenkenschr. A. Stuiber IbAC Erg.-Bd IX, Münster 1982,
pp. 16 f.

2. Cf. H. Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, Berkeley 1971, p. 29. Cf. also 
W. Burkert, «Das Lied von Ares und Aphrodite», RhM N. F. 103 (1960), 141, 
and W. Kullmann, «Gods and Men in the Iliad and Odyssey», HSCP 89 (1985)i 
pp. 1 ff. who stresses the importance of the principle of divine justice for 
the Odyssey.

3. Cf. A. Heubeck, Der Odyssee-Dichter und die Ilias, Erlangen 1950, pp. 
72 ff., B. Fonik, Studies in the Odyssey (Hermes Einzeschr. 30), Wiesbaden 1974, 
pp. 42 ff., J. Straus-Clay, The Wrath of Athena, Princeton 1983, pp. 236 ff., and 
more recently, R. Friedrich, «Thrinakia and Zeus’ Way to Man in the Odyssey», 
GRBS (1987), pp. 378 ff. who rightly observes that lack of uniformity does 
not necessarily amount to inconsistency.

4. Cf. Heubeck, op. cit., pp. 86 f., Fenik, op. cit., pp. 222 f. The question 
of whether Zeus is presented inconsistently in the Thrinakia episode illustrates 
the point. I do not share the view that Zeus proves malevolent. Cf. my paper,
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ities, which are obviously included in the θεούς (v. 32), seek revenge,5 
not justice; they are primarily concerned with their honor.6 Their 
attitude is reminiscent of that of Athena and Hera toward the Tro
jans in Iliad four and looks more archaic. This attitude of some gods 
is perfectly understandable within the framework of a polytheistic 
religion that allows for diversity. Athena for example differs con
siderably from Poseidon and Helios in her attitude toward the 
hero.7

The point is that gods like Zeus and Athena, who uphold law 
and morals, exist side by side with more elemental gods like Posei
don and Helios, and there is no contradiction here. We may feel that 
the presentation of Poseidon and Helios may be inconsistent or ir
reconcilable with the more orthodox religious outlook of the poem, 
hut we still cannot say that it is «non-Homeric».

II

Keeping in mind then that lack of uniformity may be found in the 
religion of the Odyssey, we can now consider the two views of life 
after death. Both views underlie certain religious beliefs that were 
traditional and diverse as the cultural background of the epics was.8 
There were various strands of beliefs originating in popular religion, 
coming down from different periods of Greek civilization.9

«Odysseus und die Hybris seiner Gefährten», Platon 34-35 (1982-1983), pp. 77 ff. 
1 note in passing that Friedrich’s interpretation (n. 3 above), overlooks the fact 
that Odysseus asked for divine support in the emergency while his comrades 
failed to do so.

5. Cf. .1. lrmscher, Götterzorn bei Homer, Leipzig 1950, p. 65.
6. Cf. v 128 ff., where Poseidon says addressing Zeus, ούκέτ’ έγώ... τιμήεις 

ίσομαι, οτε με βροτο'ι οΰ τι τίουσι. On this point cf. R. B. Rutherford, «The Philo
sophy of the Odyssey» JHS 106 (1986), p. 148 n. 20.

7. Cf. W. Burket, Greek Religion (tr. by .1. Raffan), Oxford 1987, p. 139. 
See also my study, Nature and Background of Major Concepts of Divine Power in 
Homer, Amsterdam 1977, passim. Friedrich, op. cit., p. 381, says, «Obviously 
the Odyssey’s moral conception of the divine does not extend to all Odyssean 
deities».

8. For a more recent discussion see R. Hagg (ed.), The Greek Renaissance 
of the Eighth Century B.C: Tradition and Innovation, Stockholm 1983, passim.

9. Cf. my study (n. 7 above) and Kullmann, (n. 2 above) p. 10.
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It will help to preface the discussion with some pertinent com
ments on the nature of psyche. First the concept of an immaterial 
soul did not exist in Homer’s time, not even in Pindar’s. The 
anthropologist Jensen writes: «We must, however, keep in mind the 
vagueness of the term (sc. spirit). The same may be said of "soul”. 
We hear, for example, of the "soul” of the shaman that sets out on 
a journey into the beyond while his body remains behind, though 
the nature of his soul is not precisely defined... The soul that may 
disassociate itself from the living body has a human appearance as 
much as it may be confused with a person or may, at least, be re
garded as a complete person. In the same way, the idea of souls in 
the realm of the dead is more concrete than ours...».10 11 There are no 
immaterial beings in the Homeric epics;11 the world, including the 
gods, is as material as they can be. Even invisibility is attributed to 
a visible agent, «external to the concealed body».12 Whatever is 
rendered invisible in this way, is still real and material under the 
«covering». The very etymology of Hades13 is revealing: Hades 
renders men «unseen» by removing them from the upper world, 
where they can be seen, and receiving them into the underworld, 
where they cannot be seen. But whatever is invisible, is perceived 
to exist in material form.14

The concept of a substancial psyche makes it possible for Odys
seus to converse with Elpenor and for the poet to describe the meet
ing in concrete terms. So ήμεθ(α), λ 82, indicates that Elpenor oc
cupied space on the other side of the bothros. The hero sees no con
tradiction between ήμεθα and ε’ίδωλον... άγόρευεν, v. 83. Elpenor is an

10. Ef. Adolf E. Jensen, Myth and Cult among Primitive Peoples (tr. by T. 
Choldin / W. Weissleder), Chicago and London 1903, pp. 216 f.

11. Cf. R. Renehan, «On the Greek Origin of the Concepts of Incorpo- 
reality and Immateriality» GRBS 21 (1980), pp. 105 ff.

12. Renehan, op. cit., p. 109, who observes that the poet uses concrete 
terms to describe invisibility, άήρ, νεφέλη, ομίχλη and even νύξ (Ξ 282, 356; 
ψ 372). For Μ. West, Hesiod Theogony, Oxford 1966, p. 155, «άήρ is the very 
stuff of invisibility», but Verdenius calls attention to P 649 and Θ 562, pointing 
out that άήρ is «something visible (Mnemosyne ser. IV 25 (1972), 228). Renehan 
refers to ’Άϊδος κυνέην (E 845) as the instrument of invisibility.

13. See H. Frisk, Griechisches etymologishes Wörterbuch, Heidelberg 1971, 
s.v. Άΐδης.

14. Renehan, op. cit., pp. 109 f.
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eidolon, not a real man, but he still occupies space and claims cor
poreality.

The corporeality of the soul also explains why an infusion of 
blood is enough to restore the wits and vitality of the dead (cf. λ 
153, πίεν αίμα... αύτίκα S’ εγνω).

The concept of an immaterial soul developed much later and 
does not concern us here. Suffice it to quote Renehan’s conclusion 
that «for centuries the soul continued to be conceived as in some 
sense corporeal and material».15

If the Homeric soul has substance, in the belief of Homeric man, 
even as a breath leaving the body (cf. ψυχή S’ ήΰτ’ δνειρος άποπταμένη 
πεπότηται, λ 222), and enters Hades in a bodily form, it could easily 
give rise to various interpretations about its afterlife existence. The 
«shadowy» existence of the dead (cf. λ 217 f. and x 495), which 
represents the «Homeric» view of the afterlife, may not be as 
«shadowy» as we may think, and the main difference between this 
view and the socalled «non-Homeric» one, which presents the dead 
in physical form, may turn out to be a superficial one.

Ill

Let us now take a closer look at the text. The hero first refers to the 
dead as νεκύων άμενηνά κάρηνα. Some of them exhibit spear wounds 
(ούτάμενοι χαλκήρεσιν έγχείγισιν, v. 40) and others carry weapons 
(βεβροτωμένα τεύχε’ εχοντες, v. 41). Lack of menos does not apparent
ly mean that the dead are mere shadows. And yet when the hero 
tries to embrace his mother’s ghost, it slips through his fingers like 
a shadow or dream (σκιή εϊκελον ή καί ονείρω επτατ(αι), ν. 207 f.). The 
hero obviously does not think that his mother’s ghost is a shadow; it

15. Op. cit., 130. He points out that even «spirit was material in Egypt» 
(p. 105). The concepts of immateriality and incorporeality are the creation of 
Greek philosophy in the fifth century B.C. Yet even in classical times, Renehan 
argues, for the common people «the nature and substance of the soul remains 
vaguely material» (p. 134 n. 67). Only in philosophical circles was there a con
cept of the incorporeality of the soul. One could refer to the story in Hero
dotus (5. 92) about Melissa’s complain that she was naked and cold in Hades 
because the clothes Periader had buried with her had never been burnt and 
so they were of no avail to her: ριγώ τε γάρ καί είναι γυμνή των γάρ οΐ συγκα- 
τέθαψε ΐματίων οφελος είναι ούδέν ού κατακαυθέντων.
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only looks like one. So lie wonders why it is not permitted that he 
embraces her. Could it be that Persephone sent him his mother’s 
ειδωλον instead?

If the hero believed that the souls were immaterial figures of 
their former selves, i.e., if Homeric man entertained this belief, the 
hero would probably not express himself in this way. As it is, the 
hero is puzzled, and his mother explains to him what happens after 
the body has been lain on the funeral pyre (216 ff.): man no longer 
remains the way he was composed; only his psyche survives and 
goes to Hades, where it continues to live like a shadow. This is con
sidered the Homeric, the orthodox, view of the afterlife.

The psyche is not further defined in this famous passage or in 
any other passage of the Homeric epics, but Homeric man did not 
believe that the surviving soul was an immaterial shade. The fact 
that food and various other items were deposited in the grave1® cor
roborates this view. Homeric man did not believe in an invisible 
and immaterial reality. This concept developed in Plato’s time.

Anticleia’s explanation that fire destroys the body and causes 
the psyche to fly away is unmistakenly connected with cremation 
that, by way of a gross anachronism, is made the standard form of 
burial in Musenaean times as the funerals of Patroclus and Hector 
demonstrate.16 17 Cremation, we know, was favored by the ruling class 
in the dark Ages, although there is archaeological evidence that the 
dead were occasionally cremated in the Mycenaean times as well.18

If cremation is connected with the religious customs of the ruling 
class, the beliefs connected with cremation must also express, by far

16. See Andronikos, Totenkult, Göltingen 1968, pp. 24 ff., 85 ff. 93 ff., 
O. Tsagarakis, «Homer and the Cult of the Dead in Helladic Times», Emerita 
48 (1980), 353 ff. Cf. also Hagg, «Burial Customs and Social Différenciation in 
the 8th Century Argos», in The Greek Renaissance (n. 8 above), pp. 27 ff.

17. Cf. Ψ 164 ff. and Ω 786 ff. respectively. Cf. further Elpenor’s request 
(λ 74) and the burial of Eetion (Z 418). Even in cremation the old concept of 
burial resurfaces. Patroclus says (lF 71), θάπτε, which does not mean «cremate» 
but «bury». On this point recently A. Petropoulou, «The Interment of Patroclus 
(Iliad, 23. 252-257)» AJPh 109 (1988), p. 482, esp. 485 n. 12.

18. Cf. L. II. Lorimer, Homer and the Monuments, London 1950, pp. 104 ff., 
T. B. L. Webster, From Mycenae to Homer, London 1958, p. 110, A. M. Snod
grass, «An Historical Homeric Society?», JHS 94 (1974), 122 ff., and The Dark 
Ages of Greece, Edinburg 1971, P· 321.
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and large, the beliefs of the same class. But what about the common 
people who are largely ignored in the Iliad but who become worthy 
of the poet’s attention in the Odyssey? Those people may be con
veniently characterized as the remnants of the Minoan-Mucenaean 
past, the survivors of the Dorian conquest. Surely they had their 
own beliefs and, as far as the afterlife is concerned, it is reasonable 
to assume that their beliefs must have been connected with the 
other, older form of burial, that is the inhumation.

The pessimistic view of the afterlife best suits a war poem like 
the Iliad. The Homeric hero fights to win glory.19 Life may be short 
but self-fulfilling. With the destruction of the body on the funeral 
pyre, man becomes aware that there is nothing to look forward to 
beyond the grave.20 Hades can only be a dismal place. Achilles’ 
well known reply to Odysseus’ praise (λ 478 ff.) needs hardly be 
quoted here (vv. 488 ff.).

While this view of the afterlife is undoubtedly representative of 
the warrior class of the Homeric society, it. must have been shared 
by non-aristocrats but not by the indigenous population, by the 
peasants, farmers and artisans. These people had their own beliefs 
about life after death, and the poet could hardly ignore them in a 
poem in which even beggars and swineherds had found a place. The 
poet might have had his own preferences and views, as the adoption 
of the cremation custom at the expense of an anachronism clearly 
suggests, but all the same the poet could not entirely overlook be
liefs and customs transmitted through the medium of poetry or still 
practiced in his own lifetime. Some traditional beliefs and customs 
might have appeared old-fashioned and strange even to a poet of 
the eighth century B.C. bui hardly foreign to a large segment of the 
population. After all, the poet did not address himself only to aristo
crats, in a time when the demos began to appear in the political 
scene. The poet’s audiences must have been people of diverse cul
tural backgrounds as the characters of the Odyssey.

The origins of those beliefs may be safely traced back to in
humation that was the dominant form of burial in the Minoan-My- 
cenaean world long before the arrival of the Indo-European con-

19. Cf. Sarpedon’s famous words to Glaukus in M 310 ff.
20. Cf. A. T. Edwards, «Achilles in the Underworld: Iliad, Odyssey and 

Aelhiopis», GRBS 26 (1985), 215 ff.
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querors. Thracian devotees of Orpheus could have further developed 
those beliefs, long before the revival of Orphism in the sixth century, 
and given them expression in poetry.21

Inhumation underlies the belief that the dead continue to live in 
another world,22 and this explains the depository of food and various 
articles in tombs and graves.23 This belief was older than Minoan- 
Mycenaean civilizations as archaeological information indicates.24 
With their physical needs thus taken care of by the living, the dead 
need not come to the boihros for the blood offering.

Since the Greek epic draws from a common pool of traditional 
stuff,25 it is not surprising that both beliefs about the afterlife find 
poetic expression in the Odyssey. There is only one aspect of the 
so-called «non-Homeric» view of the afterlife that looks puzzling, 
i.e.. the punishment of well-known sinners (vv. 576 if.) that has 
been explained in terms of Orphic influence.26 Thrace was the home

21. On pre-homeric poets, see A. Fouriotis, «Προομηρικοί ποιητές», «Λίνος», 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά (1978), 1 ff., «Μουσαίος» (1979), I ff., «Εΰμολπος» 
(1980), 1 ff.

22. Cf. n. 16 above. According to A. Schnaufen, Frügriechisher Totenglaube, 
Untersuchungen zürn Totenglauben der mykenischen und homerischen Zeit, Hil
deschein 1970 (Spudasmata 20), pp. 69 ff. there was a «primitive Vorstellung 
von einem Totenwesen, das wie der einst lebende weiterexistiert».

23. Cf. A. Heidel. The Gilgamesh Epic and Old Testament, Chicago and 
London 1949, pp. 150 ff. and G. L. Woolley, Ur Excavations. The Royal 
Cemetery, vol. II (London-Philadelphia 1934), pp. 134 ff. Ileidel speaks of the 
cemeteries excavated at Ur and elsewhere. On page 159 he says: «The meaning 
of the interment of the retinue... at the funeral seems obvious. It undoubted
ly was an expression of the belief in the continuity of the... way of life after 
death».

24. Periodically offerings were made at the grave, although the reason or 
reasons for this are not quite clear. Cf. my paper (n. 16 above). It should be 
noted that the dead received offerings even after cremation (which destroyed 
the body). This crucial point is emphasized in Babylonian sources, where in 
some cases water and food were promised as rewards in the afterlife. To deprive 
the dead of water was considered a form of punishment. The Code of Hammu
rabi included the following pronouncement for those who broke the law: 
«Below, in the Underworld, may he (i.e. the Shamash) deprive his spirit of 
water.» Cf. Harper, The Code of Hammurabi, pi. LXXIX 37-40, quoted by 
Heidel on p. 192. Note that the «spirit» is as corporeal as «psyche» is in Homer.

25. in this context see Λ. B. Geddes’ remarks, «Who is Who in Homeric 
“Society”», CQ 34 (1989), 17 ff., on the «reality» of Homeric society.

26. Cf. Wilamowitz, Homerische Untersuchungen, p. 199. For criticism
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of Orphism and Homer was familiar with its religious lore. The poet 
alludes to the Thracian Thamyris who was punishmed by the Muses 
for his insolence (B 594 ff.). There is no doubt that Homer was well 
informed about Orpheus and other traditional poets27 as he was well 
informed about so many other aspects of the tradition.

A traditional concept of dinine punishment, popular in origin, 
could always be adapted to the requirements 'of the poem but 
in a way that would not seriously interfere with the beliefs of 
the poet’s listeners. If people believed that the gods punished 
perjurers, the maltreatment of suppliants and similar offences28 in 
the upper world—the Odyssey emphasizes punishment29— they could 
also believe that there was punishment in the afterlife as well, 
and it was up to the divinely-inspired poet to give expression 
to that belief and to envisage for them what sort of punishment 
it was.30

That the poet refers to the punishment of specific offences does 
not necessarily mean that there were no other forms of punishment 
for other crimes. The story-teller dwells on Tityos’ «sin» (v. 580 f.) 
which, it is suggested, was common knowledge, and says nothing 
about the specific offences of the other two offenders. The form of 
Tityos’ punishment is noteworthy because it has genuine Homeric 
more specifically Iliadic, nuances. The image of the voitures preying 
on a body is clearly suggested by several passages (Λ 162, Σ 271). 
As the seat of desire, the liver is fittingly affected here. Moreover, 
the thought is once expressed that voitures will prey on the body

see Rohde, Psyche 57 f. G. W. Nitch, Erklärende Anmerkungen zur Homer’s 
Odyssee I-11I (Hannover 1826-1840), pp. 336 ff. argues against the view of the 
scholiast that Onomacritos was responsible for the alleged interpolation (vv. 
602-4 about Heracles’ apotheosis. Cf. Stanford, Odyssey I, p. 403).

27. Cf. Fouriotis, n. 21 above.
28. Cf. my study (n. 16 above), pp. 19 ff. Besides Zeus, the Erinyes can 

affect punishment ύπό γαΐαν (ω 259), i.e. after death. Cf. T 259 and Γ 279. 
Cf. also Kullmann (n. 2 above), 10.

29. In the Iliad, it should be noted, the gods punish mortals but always in 
response to someone’s request (cf. for example A 37 ff. and R. J. Rabel» 
«Cryses and the Opening of the Iliad» AJPh 109 (1988), 463 ff.), and then it is 
not to deal out justice, not in regard to what is right or wrong.

30. The fact that Homer does not speak elsewhere about punishment after 
death does surely not mean that this passage is an interpolation. Yet cf. Stan
ford, op. cit., 401.
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of those who break divinely sanctioned oaths.31 Tityos’ punishment 
clearly belongs to the Homeric age, unlike the punishments of Tan
talus and Sisyphus for which no Homeric reminiscences can be 
found and which reflect a different set of popular ideas, probably 
older. To deprive water and food from the dead is considered a form 
of punishment in Babylonian sources.32 Let it further be noted that 
post Homeric sources disagree with the form of Tantalus’ punish
ment.33

The poet or, more accurately, his narrator might not be interested 
in dealing more fully with this aspect of the afterlife. The εθνεα νε
κρών in the beginning of his story (v. 34) includes nameless people 
and well-known individuals, some of which the hero eventually 
comes to talk about. But that the εθνεα νεκρών include more suf
ferers than the three mentioned, there should be no doubt.

The popular belief, artistically exploited by the poets, that after 
his death man continues to exist in bodily form and suffers whatever 
is decreed for him,34 finds further support in the concept of the isles 
of the blessed (8 561 ff.) which is of pre-homeric origin.35 The exist-

31. Cf. Δ 236 ff. This form of punishment has its origin in curses and 
threats. Cf. Priam’s words in X 42 as regards Achilles’ body and Π 836, whore 
Hector threatens Patroclus.

32. Cf. n. 24 above.
33. According to Eur. Orestes 507 and 972-982 a rock was hanging over 

Tantalus’ head. Cf. further Pindar, Ol. I, v. 57., Plato, Cratyl. 395 c etc· 
According to Pausanias (10.31.12) it was Polygnotus who added the rock to 
flic punishment known from Homer. Apollod. (Epit. 2.1.) agrees with Homer 
and so does Seneca, Here. Fur. 752-55. It is interesting to note in this context 
that post-Homeric sources do not follow Homer in his depiction of Achilles’ 
fate. So Achilles is not to be found in Hades but in the λευκή νήσος, i.e. in 
Elysium (cf. Pindar, 01. 2. 68-80, Nem. 4. 48-50). On this point Edwards, op. 
cit., 221 f.

34. In the famous painting of Polygnotus, inspired by the Odyssey, but 
also influenced by Orphism, there appeared other offenders such as patricides 
and tempel thieves. Cf. Paus. X 28. 29. As a judge Minos reflects this popular 
notion. Attention should be called to parallel developments in Babylonian 
sources about a judgement in the underworld. Cf. Heidel, op. cit., 191 with 
bibliography.

35. Cf. Edwards, op., cit., 218 ff. with testimonia and bibliography. Cf. 
also B. Rutkowski, «Kykladen und Kreta. Bemerkungen über die bronze
zeitliche Religion», AA 9 (1976), 230 ff., not quoted by Edwards. On page 239 
Rutkowski comments on the well known funerary scene of Hagia Triada (cf.
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enee of those isles in the belief of the people and in the imagination 
of the poets clearly suggests that the dead must retain their physical 
form to enjoy the blessed life reserved for them. Even in our Nekyia, 
some dead are enjoying their physical activities, like Orion (v. 572 
ff.) who is hunting in the meadow of the asphodel.

That the poet has a concrete Hades in mind rather than a vague 
one, even when he is talking about the «shadowy» dead, is further 
supported by topographical descriptions of Hades (cf. κ 513 ff.). The 
names of its rivers are suggestive enough. Acheron may signify suf
ferings. In the famous painting of Polygnotus vegetation cmdd be 
seen and fish (Paus. X 28, 1 comments, ώς σκιάς μάλλον ή ίχθΰς εικά
σεις). The people, it seems, refused to imagine a dead, lifeless river 
in the underworld. Cokytus also has a fitting name. People perceiv
ed that life would not be pleasant in the underworld. Pyriphlege- 
thon seems to suggest another, more dreadful reality, whatever the 
name might have been derived from (Strabo C 244). Styx suggests 
emotions, which is consistent with the older belief in a lifelike ex
istence in Hades. The άλσεα Περσεφονείης (v. 509) are also a re
miniscence of the same set of beliefs, and we might add the «chilly» 
Hades of Hesiod (Erg. 153, κρυεροϋ Άίδαο, with its modern Greek 
parallels).

IV

The two views of the afterlife seem to be connected with the two 
dominant forms of burial, dating from the Mycenaean times and 
acpiiring their prominence according to the prevailing political-cul
tural forces at work. In the so-called «non-Homeric» view the dead 
figure very much like real people, whereas in the orthodox Homeric 
view the dead lose in substance. Yet, the notion of a corporeal 
psyche is still there. The cremation of the body was responsible for 
the rise of the view of an immaterial body, whereas its inhumation 
allowed for a belief in the continuation of the existing bodily form. 
There are. in other words, two beliefs which différé in origin and 
deal substantially with the same problem.

ray paper, n. 16 above, p. 237), «... der Tote sieh auf die Besegneten Inseln 
begibt». It should be noted that according to Hesiod, Erg. 156 ff. Zeus favors 
some men by sending them to the μακάρων νήσοι. Cf. also PI. Gorg. 523 a-b.
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I think that the so-called «non-Homeric» view of the afterlife 
can be claimed as equally Homeric, in the sense that it is presented 
by the same poet. This view may not reflect the Homeric hero’s, or 
the poet’s, beliefs about the fate of the soul, but it does justice to an 
important aspect of the religious tradition of a large segment of 
Greek society. Epic poetry was rooted in a multi-cultural tradition 
that had reached the poet and his listeners. The poet preserved im
portant aspects of that tradition, even when his personal views dif
fered from it.

THE TWO VIEWS OF THE AFTERLIFE

01 ΔΥΟ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ TON ΑΔΗ 

(Περίληψη)

Η ΡΑΨΩΔΙΑ λ μας δίνει δύο εικόνες του Άδη. Η πρώτη θεωρείται κα
θαρά ομηρική. Πρόκειται για τους νεκρούς που παρουσιάζονται ως σκιές, 
«είδωλα» της γήινης ύπαρξης. Πρόβλημα παρουσιάζει η απεικόνιση των 
νεκρών σε μια «φυσιολογική» κατάσταση που τους επιτρέπει να αισθά
νονται ότι υποφέρουν ή χαίρονται ανάλογα με την ατομική τους περίπτω
ση. Η δεύτερη αυτή εικόνα του Άδη θεωρείται μεταγενέστερη.

Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι οι ποιητικές αυτές εικόνες 
του Άδη βασίζονται σε δοξασίες που πηγάζουν από μια πολύμορφη παρα
δοσιακή λατρεία. Η μεν ομηρική δοξασία ανάγεται στο ταφικό έθιμο της 
καύσης των νεκρών που υιοθέτησε η άρχουσα τάξη, ενώ η λεγάμενη μετα
γενέστερη δοξασία ανάγεται στο έθιμο του ενταφιασμού των νεκρών που 
εκφράζει κυρίως τα λαϊκά στρώματα του αυτόχθονα πληθυσμού.

Οι υπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στις δύο δοξασίες δεν στοιχειοθετούν 
σε καμιά περίπτωση την απόρριψη της δεύτερης από αυτές ως μη ομηρι
κής. Η έλλειψη ομοιομορφίας δεν σημαίνει αναγκαστικά και αντίφαση με 
όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται για την ενότητα του έπους.
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Η λειτουργία του πλούτου στην πλοκή 
της Οδύσσειας του Ομήρου*

Εισαγωγικά

ΟΓ ΛΕΞΕΙΣ άγαθός, άρετή και τα συνώνυμα τους αποτελούν τους ισχυρό
τερους όρους επαίνου και επιδοκιμασίας για τον ομηρικό άνθρωπο, και 
επομένως δηλώνουν την κατοχή όλων των ιδιοτήτων που εκτιμούνται πε
ρισσότερο στην ομηρική κοινωνία, αλλά και σε όλο το μήκος της αρχαίας 
ελληνικής λογοτεχνίας. ’Αγαθός αποτελεί τον πιο θαυμαστό τύπο ανθρώ
που: είναι ο άνθρωπος που έχει τις ικανότητες και τις ιδιότητες του πολε
μιστή ή του αρχηγού στον πόλεμο και στην ειρήνη, καθώς και τα κοινω
νικά πλεονεκτήματα που έχει ένας τέτοιος αρχηγός. ’Αγαθός σημαίνει να 
είναι κανείς γενναίος, ικανός, νικητής στον πόλεμο και στην ειρήνη, να 
έχει πλούτο και σε καιρό ειρήνης την άνεση που αποτελεί αναγκαία προ
ϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων. ’Αγαθός σημαίνει ταυ
τόχρονα ευγενή καταγωγή, γενναιότητα, υψηλή κοινωνική και πολιτική 
θέση και πλούτο.1

Τιμή έπειτα σημαίνει τη θέση του αγαθού στην κοινωνία, και επιβάλ
λει την παραμονή του σε αυτήν την κατάσταση: τιμή είναι όλες οι ιδιό
τητες και οι κτήσεις του αγαθόν. Τιμή ενός ανθρώπου είναι η θέση του 
στην κλίμακα, η οποία έχει στην κορυφή της το θεό, αμέσως παρακάτω 
τον άγαθό και στη βάση της τον άστεγο περιπλανώμενο ζητιάνο. Από τα 
ανθρώπινα όντα ο άγαθός έχει περισσότερη τιμή. Ο ομηρικός άνθρωπος 
δεν σκέφτεται αφηρημένα: οι κτήσεις του άγαθοϋ είναι ταυτόσημες με τη 
θέση του στην κοινωνία. Τιμή είναι πρώτιστα υλικά αγαθά, αλλά πρακτικά 
σημαίνει όλα όσα διαφοροποιούν τη ζωή ενός πλούσιου ηγεμόνα από τη 
ζωή του ζητιάνου: περιουσία, κοινωνική κατάσταση, γόητρο, δικαιώματα

* Η ανακοίνωση αυτή εξειδικεύει, αναπτύσσει και εκσυγχρονίζει μερικές σκέψεις 
των ενοτήτων Attitudes towards wealth (σσ. 90-143) και Labour and wealth 
(σσ. 144-74) του πρώτου κεφαλαίου για τον Όμηρο της διδακτορικής μου διατριβής. 
II αναγραφόμενη βιβλιογραφία είναι περιορισμένη στο ελάχιστο.

1. Adkins, MR, σσ. 31 κ.ε., και αλλού.
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κτλ. Τιμά) κάποιον σημαίνει ότι τον κινώ προς την κορυφή της κλίμακας 
της τιμής, άτιμώ ότι τον κινώ προς τη θέση του ζητιάνου.2

Και από τη φύση της η τιμή σχετίζεται με την αδικία: το να αδικείς 
έναν άνθρωπο ισοδυναμεί με το να του βλάπτεις την τιμή (άτιμάν), να τον 
κτυπάς δηλ. στη βάση της ύπαρξής του, αφού τιμή πρώτιστα είναι υλικά 
αγαθά. Τιμάν και τίειν δηλώνουν τη μεταφορά, μερικές φορές τουλάχι
στον, υλικών αγαθών εκ μέρους του υποκειμένου προς το αντικείμενο του 
ρήματος- η δυναμική ασκείται εκ μέρους του αντικειμένου. Η τιμή συνδέ
εται ετυμολογικά με άλλες λέξεις, μερικές της ίδιας ρίζας, όπως τίειν, 
τίνειν, τίνεσΟαι, τίνυσθαι, τίσις, ποινή. ’Αποτίνειν σημαίνει καταβάλλω 
επιεικέα αμοιβήν σε κάποιον για να αποκαταστήσω την απώλεια τιμής 
που του έγινε, καταβάλλω αποζημίωση ή ποινή, τιμωρούμαι. Τίνομαι ση
μαίνει γι’ αυτόν που αδικήθηκε και απώλεσε τιμή ότι καταβάλλει προσπά
θεια για να ανακτήσει την απολεσθείσα τιμή, τιμωρώ, εκδικούμαι. Στο 
τίνεσθαι/ννσθαι το υποκείμενο απεικονίζεται ότι δρα από τον εαυτό του, 
για τον εαυτό του, μέσα από τον εαυτό του με όλη του τη δύναμη και τα 
μέσα (μέσο δυναμικό).3 Γι’ αυτό ο ενεργητικός τύπος χρησιμοποιείται 
για τους μνηστήρες και τον Αίγισθο και ο δυναμικός —σε έναν κόσμο αν
ταγωνιστικών αξιών— για τον Οδυσσέα, τον Ορέστη και τους συγγενείς 
των μνηστήρων.

Επομένως, η έννοια του πλούτου περιέχεται ή υπονοείται σε όλες τις 
χρήσεις του επιθ. άγαθός και των συνωνύμων του, καθώς επίσης και στις 
περιπτώσεις που αναφέρεται ρητά. Αν και ο επιμερισμός της αρετής άρ
χισε ήδη από τον Όμηρο, και πάντως επέδωσε αργότερα στη λυρική 
εποχή, πολλές φορές πλούτος και αρετή είναι στενά συνδεδεμένα, ώστε να 
μην μπορούν να διακριθούν. Η σύνδεση μπορεί να είναι τόσο δυνατή, θύστε 
ενώ κάποιος άγαθός δεν έχει τη δύναμη ή τη γενναιότητα του άγαθοϋ, εν
τούτοις παραμένει πλούσιος και σε υψηλή κοινωνική θέση, όπως ο Αίγι- 
σθος ή οι μνηστήρες που παραμένουν άμνμων ή αγαθοί (αν και άνάλκιδες). 
Η συνύπαρξη της αρετής και του πλούτου δηλώνεται από την ίδια τη γλώσ
σα, όπως στην έκφραση άρετώσι λαοί (τ 114' πρβ. θεο'ι δ’ αρετήν άπάσειαν 
παντοίην, ν 45-6), όπου πλούτος ανάμεσα στα άλλα εννοείται κάτω από 
την αρετή. Η ίδια η ύπαρξη κάποιου είναι συνυφασμένη με την ιδιότητα 
του πλουσίου: ή γάρ ετ εΐσί καί άφνειοί καλέονται (ο 433), είναι η διαβε
βαίωση του ανώνυμου Φοίνικα προς την κόρη του Αρύβαντα. Και στην 
Αλιάδα όταν εισάγεται ένα πρόσωπο, συχνά με την τυποποιημένη έκφρα-

2. Adkins, «"Honour”», σσ. 28, 29, 31-2, κ.α.
3. Jannaris, § 1470.

288



II ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ση ήν δέ τις (τοϋτο το είδος διήγησις λέγεται, κατά τα σχόλια) συνάπτεται 
το επίθ. άφνειός.

Ο πλούτος δηλαδή νοείται ότι επηρεάζει την πλοκή όσο περιέχεται 
στις λέξεις που ρυθμίζουν συμπεριφορές και αξίες οι οποίες, ούτως ή άλ
λως, ορίζουν μέχρι τη λύση του την πλοκή του ποιήματος. Σε όλο το μήκος 
της αρχαίας ελληνικής σκέψης οι ρόλοι της ηθικής και της οικονομίας εί
ναι συνδεδεμένοι. Η αρχαία ελληνική σκέψη μελέτησε, μαζί με την πολι
τική, την ηθική και οικονομική συμπεριφορά και δικαιοσύνη. Αλλά και 
γενικότερα στον δυτικό κόσμο η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης θεω
ρούνταν ως ηθική επιστήμη και πιστωνόταν με ηθικό προσανατολισμό. 
Ειδικότερα η κλίμακα των ηθικών αξιών που δεχόταν ο Αριστοτέλης τον 
οδήγησε να ορίσει τη σπουδαιότητα του πλούτου. Διαπροσωπικές οικο
νομικές σχέσεις επηρεάζονταν από τη δικαιοσύνη και από τη φιλία η οποία 
σχετίζεται και με άλλες αρετές αλλά και εοικε καί τάς πόλεις συνέχειν 
(’Ηθ. Νικ. 1155a 22-3). Από τις άλλες αρετές πολλές έχουν ιδιαίτερη ση
μασία και σχέση με την οικονομική συμπεριφορά και τα χρήματα, όπως η 
ελευθερωτής (ή περί χρήματα μεσάτης): καί πλοντω δή χρήσεται άριστα 
ό εχων την περί τα χρήματα αρετήν ούτος δ’ εστιν 6 ελευθέριος, και η με
γαλοπρέπεια (εν μεγέθει πρέπουσα δαπάνη εστί), και τα αντίθετά τους 
(άνελενθεριά, μικροπρέπεια κτλ.) (’HO. Νικ. 1119b 22-1123a).4

1. Ο πλούτος στον κόσμο τον Οδυσσέα: ορολογία τον πλούτον5

Ο πλούτος δηλώνεται από τις λέξεις πλούτος, αφενός, και εν πολλοίς από 
τη λέξη όλβος. Όροι όμως για τον πλούτο είναι λέξεις που σημαίνουν από
κτηση ή συστατικά του πλούτου, κυρίως γεωργικό και κτηνοτροφικό 
πλούτο. Οι πιο συνηθισμένες τέτοιες λέξεις είναι βίος, βίοτος, οίκος, κτή
ματα, κτήσις, κτεάτεσσιν, χρήματα (κτήματα), κειμήλια, τέμενος. Ο 
πλούτος αποτελείται από κινητή και ακίνητη περιουσία: τά τ’ ενδοθι καί 
τα θΰρηφι (χ 220). Ο πλούσιος λέγεται όλβιος, άφνειός, τιμήεις, πολυκτή- 
μων, πολυλήϊος, πο/,ύκληρος, μέγα πλούτοιο μεμηλώς, κτεάτεσσι πεποι- 
θώς, μέγα δυνάμενος, μάλ’ άφνειός καί καρτεράς. Σύμφωνα με τον Ησύχιο 
(s.v. εϋπλοντον κάνουν) ο πλούτος αρχικά δήλωνε τον πλούσιο σε σιτηρά. 
Αν ετυμολογικά ο πλούτος συνδέεται με το ρ. πλέω «ρέω, αφθονώ, βρίθω» 
(LSJ9, Hofmann s.v.), τότε στην έκφραση για την κόρη του Αρύβαντος 
ρυδόν άφνειοϊο (ο 426) πρέπει να δούμε άλλο ένα από τα παιχνίδια που συ-

4. Spengler (κεφ. 5-6), σσ. 71 κ.ε. και 114 κ.ε. κυρίως 125-9.
5. ΓΙρβ. Perysinakis, Wealth, σσ. 13-89 (κτήση και συστατικά του πλούτου).
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νηθίζει ο Όμηρος.6 Μια πλούσια χώρα είναι πίων, πίειρα, ερίβωλος, ερι- 
βώλαξ, πονλνβότειρα, αγαθή, λαπαρή, πολιύπνρος, εϋβοτος, ενμηλος, 
οίνοπληθής. Ο Οδυσσέας λέγεται ότι είναι πλούσιος όσο είκοσι άνδρες, αλ
λά όταν απαριθμείται ο πλούτος του αποτελείται από ζώα. Ο πλούσιος σε 
κτηνοτροφικό πλούτο είναι πολνρρην, πολυβούτης, πολνπάμων.

Πλούτος αποκτάται επίσης στον πόλεμο ή με τη λεία: ξννήια είναι η 
λεία που πρόκειται να διανεμηθεί, γέρας το μερίδιο για το βασιλιά. Η ίδια 
η βασιλεία (βασιλενέμεν) κάνει πλούσιο το βασιλιά, καθώς επιβάλλει δώρα 
ή φόρους στο λαό. Ληΐζεσθαι, κτήματα αγειν (αγεσθαι), ξυναγείρειν, αΐτί- 
ζειν άνά δήμον, άγνρτάζειν προσδίδουν πλούτο στον βασιλιά.7 Τα λύτρα 
είναι άπερείσια, αξία αποινα και τα βραβεία σε αγώνες «εθ/Ια, άέθλια. Η λ. 
λεία σχετίζεται με το ρ. άπο-λιανεσθαι. Περιπλανώμενοι σε μια χώρα μπο
ρεί να είναι ληστές ή πρηκτήρες. Και όταν ο Ευρύαλος προκάλεσε τον 0- 
δυσσέα στη Σχερίη, τον παρομοίασε με έμπορο ή πρηκτήρα που ενδιαφέ- 
ρεται μόνο για κέρδος —η μόνη χρήση της λέξης με οικονομικό σχεδόν 
καθαρά περιεχόμενο, αλλά είναι βέβαια υπαινικτικό ότι αυτά λέγονται από 
κάποιον που σχετίζεται με την πλατιά θάλασσα (θ 159-64).

Από το άλλο μέρος, άλλοι όροι δηλώνουν συστατικά του πλούτου: από 
τι αποτελείται ο πλούτος και οι αξίες συσσωρεύσεώς του. Η ομηρική ζωή 
είναι οργανωμένη γύρω από τον οίκο: η ίδια η υπόσταση του ατόμου ορί
ζεται από τις κτήσεις του και τον οίκο του. Ο οίκος, δώμα(τα), δόμος 
(οι), χαρακτηρίζεται νψερεφές, ύψόροφος, μέγας, άφνειός, υψηλός, εϋκτί- 
μενος, ρεία <5’ άρίγνωτα, εξοχα, (δώμα) μάλα καλόν ενίπλειον βιότοιο. Ο 
θάλαμος περιέχει τα αγαθά και τις κτήσεις, όπως το χρυσό, που λέγεται 
τιμήεις ή ερίτιμος και τα κειμήλια. Ο πλούσιος σε μέταλλα λέγεται πολύ
χρυσος, πολνχαλ.κος. Ο ήρωας κρατεί επίσης όπλα κατασκευασμένα από 
χρυσό ή χαλκό, ενώ συχνά ο ποιητής περιγράφει τα χρυσά ή αργυρά σκεύη 
από την καθημερινή ζωή των ηρώων. Τα ποικίλα υφάσματα ή ενδύματα 
καθούς και κοσμήματα δηλώνουν επίσης τον πλούτο του κατόχου τους. Η 
μάχη δηλώνει τη γενναιότητα του ήρωα, τα συμπόσια και οι θυσίες δεί
χνουν τον πλούτο και την τιμή του. Είναι σύμφωνο με τη δίκη (: εοικε) 
να προσφέρει ο βασιλεντατος δαϊτα γέρουσι, ύστερα από τη μάχη. Ενώ εί
ναι από τα κάλλιστα της ζωής η ευφροσύνη που κατέχει τους δαιτυμόνες

6. Πρβ. Β 670: πλούτον κατέχενε Κρονίων, Πίνδ. Όλ. 7. 34. 50. Βλ. επίσης στα 
αρχαία σχόλια στον Διονύσιο Περιηγητή στ. 337: ρυηφενέων πλουσίων, από τον 
ρύδην εχειν τον πλούτον (C. Müller, Geographi Graeci Minores (Hildesheim, Olms 
1965 (= 1855), II, σ. 444).

7. Finley (ελλ. μτφρ.), σσ. 117-20, 152-4 (αγγλ., σσ. 95-6, 121-2).
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στο συμπόσιο. Τέλος οι θυσίες και οι προσφορές αφενός δείχνουν τον πλού
το εκείνου που τα προσφέρει, αφετέρου, σε ένα είδος παζαριού και ανταλ
λαγής με βάση τη λειτουργία του δώρου και του αντιδώρου, προσπαθούν 
να καταστήσουν φίλον το θεό ή να εξαγοράσουν την εύνοια ή το φθόνο του. 
Στη θυσία που προσφέρει ο Νέστορας στον Ποσειδώνα λαμβάνει μέρος 
και η Αθηνά-Πεισίστρατος: ο ποιητής φαίνεται να οικοδομεί το νόστο 
του Οδυσσέα και την πλοκή του έπους πάνω στην ευχή της Αθηνάς για 
ευνοϊκή διάθεση του Ποσειδώνα.

2. Η λειτουργία τον πλούτου στην πλοκή της Οδύσσειας. 
Συστατικά του νόστον
Το θέμα της ’Οδύσσειας είναι ο νόστος του Οδυσσέα: δηλαδή το ταξίδι 
του Τηλεμάχου, οι περιπέτειες του Οδυσσέα, η επιστροφή του, η μνηστη- 
ροφονία και η αποκατάστασή του στην Ιθάκη. Το ποιητικό παρόν του ποιή
ματος αρχίζει «τυχαία» με την προγραμματική δήλωση του Δία ότι θεούς 
βροτοί αίτιόωνται για τα κακά που τους βρίσκουν. Ο νεκρός χρόνος της 
5Οδύσσειας κινείται από την παράκληση τηςΑθηνάς προς τον Δία για την ε
πιστροφή του Οδυσσέα. Η Αθηνά θέτει σε κίνηση την πλοκή της’Οδύσσειας 
για δεύτερη φορά στην αρχή του ε, όταν η βούληση του Δία εκφράζεται σε 
δύο κατευθύνσεις: από τη μία η ίδια η Αθηνά αναλαμβάνει να φέρει τον 
Τηλέμαχο άσκηθή στην πατρίδα του, από την άλλη ο Ερμής φέρνει την 
νημερτέα βουλή : νόστον ’Οδυσσήος ταλασίφρονος, ως κενέηται | ούτε θεών 
πομπή ούτε θνητών άνθρώπων. Θα φθάσει στη χώρα των Φαιάκων οι κεν 
μιν περί κήρι θεόν ώς τιμήσουαι, | πέμψουσιν S’ εν νηι φίλην ες πατρίδα 
γαΐαν, | χαλκόν τε χρυσόν τε αλις εσθήτά τε δόντες, \ πόλλ’, δσ’ äv ουδέ ποτέ 
Τροίης εξήρατ’ Όδυσσεύς, | εϊπερ άπήμων ήλθε, λαχών άπό λιηΐδος αισαν 
(31-40). Όπως συνηθίζει, ο ποιητής ακολουθεί με αντίθετη σειρά τη 
βούληση του Δία, πρώτα δηλαδή παρακολουθούμε τον νόστο του Οδυσσέα. 
και έπειτα του Τηλεμάχου.

Τα θέματα του νόστον του Οδυσσέα είναι: (α) ο πολύτροπος άνδρας 
σε αντίθεση με τους νήπιους συντρόφους του- ο θάνατος των συντρόφων 
ήταν μια δέσμευση που την επιβάλλει στον ποιητή η προηγούμενη παρά
δοση. (β) Ο Οδυσσέας μόνος από τους Αχαιούς δεν έχει επιστρέφει έχον
τας αποφύγει τη θάλασσα, (γ) Ούτε όμως και όταν οι θεοί επεκλώσαντο 
οΐκόνδε νέεσθαι \ εις ’Ιθάκην, ούδ’ ένθα πεφνγμένος ήεν άέθλων, | καί μετά 
οϊσι φίλοισι. (δ) Τον Οδυσσέα τον λυπούνταν όλοι οι θεοί εκτός από τον 
Ποσειδώνα.8

8. Μαρωνίτης, Αναζήτηση, σσ. 126-9.
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Ο νόστος του Οδυσσέα κυμαίνεται ανάμεσα στο νόστο του Νέστορα 
και στον ανεπιτυχή νόστο του Αγαμέμνονα. Αν ο Οδυσσέας είχε μείνει 
μαζί με τον Νέστορα και τον Μενέλαο, θα είχε νόστο ασφαλή και γρήγορο. 
Από την άλλη, ο Οδυσσέας κινδύνευε και αυτός να έχει την τύχη του Αγα
μέμνονα, αν η Αθηνά δεν τον είχε ενημερώσει για την κατάσταση στον 
οίκο του με τους μνηστήρες, οι οποίοι τρίετες μέγαρον κότα κοιρανέουοι, \ 
μνώμενοι άντιθέην αλοχον καί εδνα διδόντες (ν 376-85). Ο Οδυσσέας γνω
ρίζει από τη Νέκυια το θάνατο του Αγαμέμνονα, αλλά όχι του Αιγίσθου, 
ούτε την κατάσταση με τους μνηστήρες. Οι ομοιότητες έπειτα ανάμεσα 
στο νόστο του Μενελάου και του Οδυσσέα έχουν υπογραμμιστεί.9

Ο Τηλέμαχος πήγε στην Πύλο και στη Σπάρτη να ζητήσει πληροφο
ρίες για το νόστο του πατέρα του. Αλλά αφού οι πληροφορίες του έρχονται 
κυρίως από τον Μενέλαο, η ειρωνεία εις βάρος του Οδυσσέα στην Τηλε- 
μάχεια γίνεται φανερή, δεδομένης της σχέσης μεταξύ του ονόματος του 
Νέστορα και της λέξης νόστος και νόος, αλλά και της σχέσης του Οδυσ
σέα με τη λέξη επίσης νόος.10 Είναι επίσης ειρωνικό για τον Αχιλλέα, 
στην Ίλιάδα, ότι οποτεδήποτε ο Νέστορας ομιλεί γι’ αυτόν, είτε άμεσα 
στο A είτε έμμεσα στο I και το Λ, κινεί τον Αχιλλέα στην απόφαση του 
μη-νόστου.

Από τις δύο εναλλακτικές (διχθαδίας κήρας) που είχε ο Αχιλλέας στο 
I της Ίλιάδας (410 κ.ε.), τελικά επέλεξε, ή του επιβλήθηκε από τα γεγο
νότα., την πρώτη: έμεινε και πολέμησε στην Τροία, χωρίς νόστο αλλά με 
αφθιτον κλέος —μέσα από την ’Ιλιάδα ή η ίδια η Ίλιάδα. Ο ποιητής της 
5Οδύσσειας ακολουθεί για τον ήρωά του τη δεύτερη εναλλακτική αλλά συν
δυασμένη με τη μοίρα του Αχιλλέα, με το κλέος δηλαδή της άλωσης της 
Τροίας. Ο ποιητής της ’Οδύσσειας φαίνεται να είναι σε διάλογο με τον 
ποιητή της Ίλιάδας και τη συμπληρώνει έλλογα. Αυτό είναι φανερό ιδιαί
τερα στην Νέκυια. όπου αφενός ο ήρωάς του εμφανίζεται ως ο πορθητής 
της Τροίας, και η στρατηγική του, ο λόχος, υπερισχύει του Αχιλλέα και 
της στρατηγικής του δόρατος, και αφετέρου ο ίδιος ο Αχιλλέας και ο ποιη
τής αποδίδει μεγάλη έμφαση στον ασφαλή νόστο.11 Ο Αχιλλέας επίσης 
εμφανίζεται να προτιμά τη ζωή του θητός πάνω στη γη παρά να είναι βα
σιλιάς των νεκρών στον Άδη, πράγμα που πρέπει να εκλάβουμε οτς άλλο 
ένα σημείο ανταγωνισμού ή συμπληρωματικότητας των δύο επών. Και 
αυτό χωρίς να κηλιδώνεται η δόξα του Αχιλλέα: ο Αχιλλέας εμφανίζεται

9. Αυτόθι, σσ. 133-5.
10. Frame, Return, σσ. 84, 85, κεφ. 3 passim.
11. Edwards, Achilles, κεφ. ii, σσ. 43 κ.ε.
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να υποχωρεί με τη θέλησή του σε μια επανεξέταση και επανεκτίμηση μέσα 
στις προτεραιότητες και το σύστημα αξιών της ’Οδύσσειας, μια αντίθεση 
της δύναμης με την απάτη, της ζωής με το θάνατο.

Ο μη-νόστος κάποιου ήρωα εκφράζεται συχνά στην Ίλιάδα, ιδιαίτερα 
σε σχέση με τη φροντίδα των γονέων.12 Το θέμα των γονέων εμφανίζεται 
σε σκηνές μάχης μεταξύ του ήρωα που σκοτώνει και εκείνου που σκοτώ
νεται, μερικές φορές σε τρίτο πρόσωπο ωσάν σχόλιο του ποιητή (πρβ. Ξ 
501-2, Ρ 27-8 και 36-7). Άλλες φορές το σχόλιο για τους ήρωες που σκο
τώνονται είναι ότι δεν θα προλάβουν να αποδώσουν θρέπτρα στους γονείς 
τους (Δ 477 κ.ε., Ρ 302 κ.ε.) ή ότι δεν θα υπάρξει ποινή τεθνηώτος παιδός 
(Ν 659). Η περίπτωση του Ιφιδάμαντα δημιουργεί ιδιαίτερο πάθος: κοι- 
μήσατ χάλκεον ύπνον | οίκτρός, από μνηστής άλόχον, άστοϊοιν αρήγων, 
κονριδίης, ής ον τι χάριν ’/δε, πολλά δ’ εδωκε (Λ 241-3, πρβ. Ε 686-8, 
Λ 162).

Ιδιαίτερα ο Αχιλλέας αναφέρεται συχνά στο γέροντα πατέρα του και 
την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους του. Και οι αναφορές αυτές αποκτούν 
μεγαλύτερο πάθος καθώς γνωρίζουμε ότι ο Αχιλλέας δεν θα νοστήσει ορι
στικά. Άλλες φορές το θέμα των γονέων δεν μπορεί να διακριθεί από το 
θέμα της βραχείας ζωής (πβ. την περίπτωση του Αχιλλέα: A 352, 416, 
505, Σ 52 κτλ.). Το θέμα του ήρωα που δεν γίνεται δεκτός ζωντανός από 
τον πατέρα του λέγεται τρεις φορές για τον Έκτορα (Ρ 207, X 444, Ω 
705). Το θέμα της βραχείας ζωής και των γονέων συνδυάζεται με το θέμα 
του θανάτου μακριά από την πατρίδα και τον οίκο. Ο συνδυασμός αυτός 
αναπτύσσεται πληρέστερα στην περίπτουση των γιων του Φαίνοπος, του 
Ξάνθου και του Θόωνα, που σκότωσε ο Διομήδης: ό δε τείρετο γήραϊ λυ- 
γρώ, I υιόν ό’ ον τέκετ άλλον επί κτεάτεσσι λιπέσθαι. \ ενθ’ δ γε τούς ενάριζε, 
φίλον δ’ εξαίνντο θυμόν \ άμφοτέρω, πατέρι δε γόον και κήδεα λνγρά | λεΐπ , 
επεί ον ζώοντε μάχης εκ νοστήσαντε \ δέξατο' χηρωστα'ι ôè διά κτήσιν δα- 
τέοντο (Ε 152-8). Επομένως, εκτός από την απώλεια της ίδιας της ζωής, 
τα θέματα αυτού του (μ·η-)νόστον είναι: ο θρήνος του πατέρα, έλλειψη 
φροντίδας για τους γονείς, τα ορφανά παιδιά, η χηρεία της συζύγου και 
η έλλειψη ευχαρίστησης του συζύγου από τη νέα γυναίκα του και από τον 
μικρό του γιο, και η έλλειψη φροντίδας για τις κτήσεις που πρόκειται να 
διαμοιραστούν από έλλειψη κληρονόμων ανάμεσα στους μακρινούς συγ
γενείς.

Ο νόστος στην ’Οδύσσεια είναι, όπως θα περίμενε κανείς, πιο αναλυ-

12. Griffin, Homer, σσ. 123 κ.ε.
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τικός. Τα θέματα στα οποία έχει δοθεί έμφαση σε αυτή την ποίηση των 
νόστων είναι, οι περιπλανήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν δώσει μακρές 
περιγραφές των θαλάσσιων δρόμων και των κινδύνων, συχνά η οργή κά
ποιου θεού, και η κατάσταση που βρίσκει ο ήρωας ύστερα από την επι
στροφή του στον οίκο του. Και τα δύο είδη νόστον περιέχουν την ευχαρί
στηση της απόλαυσης του πλούτου και την αγωνία για την τύχη των κτή- 
σεών του- σε αυτά εστιάζουμε τώρα την προσοχή μας.

Η κατάσταση που βρίσκει ο Οδυσσέας ύστερα από την επιστροφή του, 
η οποία καταλαμβάνει το δεύτερο ήμισυ και το πιο πολύ από το ποιητικό 
παρόν του ποιήματος, περιλαμβάνει: την ανάκτηση της βασιλείας, την 
απόκτηση της Πηνελόπης, την ανάκτηση της περιουσίας του, συμπερι
λαμβανομένου και του κήπου του Λαέρτη, και την εξασφάλιση ενός νόστον 
όσο γίνεται πλουσιότερου. Ο πλούτος περιέχεται σε όλα αυτά τα ελάσσονα 
θέματα του νόστου του Οδυσσέα: στα δώρα που συγκεντρώνει ο Οδυσσέας 
στην επιστροφή του, είτε πραγματικά είτε αυτά που περιέχονται στις πλα
στές διηγήσεις του- στα δώρα (εεδνα) προς την Πηνελόπη· στο καταφάγω- 
μα της περιουσίας του Οδυσσέα και στην ίδια τη βασιλεία. Όλα αυτά συν
δέονται με τον πλούτο και μορφώνουν την πλοκή αναλόγως, ενού ταυτό
χρονα αποτελούν συμπεριφορές προς τον πλούτο σύμφωνες με το σύστημα 
αξιών που απεικονίζονται στα έπη.

(α) Ξεινήια και εεδνα

Τα δώρα είναι το μέσο λειτουργίας του συστήματος της τιμής και της 
αρετής στην ομηρική κοινωνία. Τη σημασία της φιλοξενίας ομολογεί ο 
Οδυσσέας σε σχέση με τον Λαοδάμαντα: είναι ανόητος αυτός που ερίζει με 
τον ξεινοδόκω του εο δ’ αυτοϋ πάντα κολούει (θ 208-11). Σπουδαία από 
τη δική μας σκοπιά είναι τα δώρα που προσφέρουν οι Φαίακες στον Οδυσ
σέα. Πρώτα, γιατί σύμφωνα με τη βουλή του Δία, και την πλοκή, αποτε
λούν τμήμα του νόστον: οι κέν μιν κήρι θεόν ως τιμήσονσι, \ πέμψονσιν δ’ εν 
νηι φίλην ες πατρίδα γαίαν, \ γ^αλκόν τε χρυσόν τε αλις έσθήτά τε δόντες, \ 
πόλλ’, όσ αν ουδέ ποτέ Τροίης εξήρατ Όδνσσεύς, | εϊ περ άπήμων ήλθε, 
λαχιον άπό ληιδος αίσαν (ε 36-40). Αυτά τα δώρα ισορροπούν τη λεία 
από τα λάφυρα της Τροίας που χάθηκε και αυτά τα λάφυρα θα ήταν η κατ’ 
εξοχήν τιμή του Οδυσσέα ύστερα από τη δεκαετή πολιορκία. Δεύτερο, τα 
δώρα αυτά αυξάνονται βαθμιαία όσο προχωρεί και η αναγνώριση της τι
μής του Οδυσσέα. Και όταν έχει τελειώσει η προσφορά των δώρων, ο Ο
δυσσέας λέγει: ήδη γάρ τετέλεσται α μοι φίλος ήθελε θυμός, \ πομπή καί 
φίλα δώρα, τά μοι θεο'ι Ουράνίωνες [ δλβια ποιήσειαν (ν 40-2). Τρίτο, το-
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ποθετο'ιντας ο ποιητής τα δώρα του Οδυσσέα σε έξι ραψωδίες, και κυρίως 
διαχέοντάς τα στο ποιητικό παρόν του ποιήματος και στο ποιητικό παρελ
θόν, ανάμεσα στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, μας κάνει να αισθανθούμε 
την αξία τους και τη σημασία τους, με την ίδια τεχνική που παρεμβάλλον
τας την Τηλεμάχεια στην αρχή του ποιήματος μας κάνει να αισθανθούμε 
τη μακρά παραμονή του ήρωα στο νησί της Καλυψώς, παραμονή χίορίς 
ποιητικό περιεχόμενο. Ο ποιητής χρειάζεται τον ήρωά του να έχει νοστή- 
σει πλούσιος και τιμημένος' τη λειτουργία αυτή επιτελούν τα δώρα των 
Φαιάκων.

Γι’ αυτό και, απαντώντας στον Αλκίνοο σε μια διακοπή της αφήγησής 
του, ο Οδυσσέας λέγει ότι εϊ με καί είς ενιαυτόν άνώγοιτ’ αυτόθι μίμνειν, | 
πομπήν τ’ οτρννοιτε και άγλαά δώρα όιδοΐτε, \ καί κε το βονλοίμην. καί 
κεν πολν κέρδιον εϊη, \ πλειοτέρη συν χειρι φίλην ες πατριό’ ίκέσθαν \ καί 
κ αΐδοιότερος καί φίλτερος άνδράσιν εϊην \ πασιν, όσοι μ Ίθάκηνδε Ιδοίατο 
νοατήσαντα (λ 356-61). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σύντροφοι 
ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου: Ο Οδυσσέας θα επέστρεφε στην Ιθάκη τί
μιος ωσάν να έφερνε από την Τροία πολλά κειμήλια καλά, χρυσό και άρ
γυρο (κ 35-45). Κοστίζοντας τίμιος θα μπορούσε να επιβάλει την εξουσία 
του στην Ιθάκη και να κερδίσει το σεβασμό του λαού του. Όσο πλούσιος 
είναι ο αγαθός τόσο εύκολα απαιτεί και επιβάλλει την εκτίμηση του λαού 
του.

Η ίδια αξία και λειτουργία της συλλογής δώρων εφαρμόζεται και στις 
πλαστές ιστορίες του Οδυσσέα, όπως με την περίπτωση του Κάστορα Τλα- 
κίδη (ξ 204-6, 230-34, 285-6) ή του Αίθωνα, γιου του Δευκαλίωνα από 
την Κρήτη (τ 282-86). Αισθάνεται κανένας ότι ο Οδυσσέας είχε εξασκή- 
σει στο έπακρό της την υποχρέωση να εισπράττει δώρα ως χαρακτηρι
στικό του προ-οδυσσειακού χαρακτήρα του. Είναι ενδιαφέρον ότι το επει
σόδιο με τον Πολύφημο έχει οικοδομηθεί στην υποχρέωση της ξενίης 
και στο χαρακτηριστικό αυτό του Οδυσσέα (ι 229, 267-71, 370). Η επι
δίωξη του Οδυσσέα για δώρα έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο (ανάμεσα στα 
άλλα) για να φανεί η νβρις του προς τον Πολύφημο και τον Ποσειδώνα. Η 
επιδίωξη της τιμής κάνει τον Οδυσσέα να φαίνεται με σύγχρονα κριτή
ρια αξιών άπληστος.13

Έχει όμως αμφισβητηθεί αν η έμφαση στα δώρα tcov Φαιάκων εξυπη
ρετεί κανένα σκοπό του ποιήματος ή είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοι
χείο, έχει υποστηριχθεί ότι δεν σχετίζονται καθόλου με τη λύση, και είναι

13. Finley (ελλ. μτφρ.), σσ. 153-4 (αγγλ., σσ. 121-2). ΙΤρβ. και Lidov, «The 
Anger of Poseidon».
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ο μόνος μείζων μηχανισμός του ποιήματος που λησμονείται στο τέλος.14 
Σε αυτά θα μπορούσε να παρατηρηθεί, πρώτον, ότι ο ποιητής έχει συχνά 
την ευκαιρία, όποτε είναι πράγματι κατάλληλη ώρα, να τα αναφέρει. Ο 
Οδυσσέας τα αναφέρει ύστερα από την αναγνώριση με τον Τηλέμαχο (π 
230-1, πρβ. ε 38), στην πρώτη συνάντηση με την Πηνελόπη (τ 280-1), 
καθώς και ύστερα από την επανένωσή τους (ψ 339-41), και ίσως συμπερι- 
λαμβάνονται στα κτήματα που έχει ο Οδυσσέας να φροντίσει (ψ 355). Σε 
αυτές βέβαια τις αναφορές πρέπει να προστεθεί το ενδιαφέρον του Οδυσ- 
σέα για τα χρήματά του μόλις έφτασε στην Ιθάκη και η φροντίδα τους με 
την Αθηνά να τα κρύψουν βαθιά στο σπήλαιο (ν 215-9, 363-71, πρβ. 304).

Δεύτερον, ότι καθώς ο ποιητής απευθύνεται σε ακροατήριο, μια πράξη 
μπορεί να περιγράφεται με λεπτομέρειες ή και να επινοείται ad hoc για 
να υπηρετήσει π.χ. ως παράδειγμα ορισμένες ανάγκες της πλοκής και της 
αφήγησης. Εφόσον, επομένως, τα δώρα από τους Φαίακες εξεπλήρωσαν 
την αποστολή τους να αναγνωρίσουν και να προσδώσουν τιμή στον Οδυσ- 
σέα, δεν χρειάζονται περισσότερο. Μέσα στην αποστολή τους ήταν να ερ
χόταν ο ήρωας αίδοιότερος καί φίλτερος για όσους θα τον έβλεπαν να επι
στρέφει στην Ιθάκη. Και ήταν η Αθηνά που τον είδε να φτάνει με τα δώρα.

Τρίτον, τα δώρα υπηρετούν άλλη μία λειτουργία: Όσο ο Οδυσσέας 
παραμένει στην κατάσταση του ζητιάνου, δηλαδή στην ανθρώπινη ύπαρξη 
με την ελάχιστη τιμή, τα δώρα παραμένουν ένα κρυμμένο σύμβολο της 
λανθάνουσας τιμής του. Όσο ο Οδυσσέας δέχεται την ταπείνωση εκ μέ
ρους των μνηστήρων, τα δώρα αντισταθμίζουν την έλλειψη τιμής του. Τα 
δώρα κρύφτηκαν μόλις πριν ο Οδυσσέας μεταμορφωθεί σε ζητιάνο. Όταν 
ο Οδυσσέας γίνεται κύριος του οίκου του, μπορεί να πει κανείς ότι δεν τα 
χρειάζεται πια. Η λειτουργία τους ήταν περιορισμένη στη Σχερία και 
στην Ιθάκη. Συστοιχούν με την περίφημη παρομοίωση του τέλους του ε, 
όπου ο Οδυσσέας σκεπάστηκε με φύλλα όπως σκεπάζουμε στη στάχτη 
δαυλό μισαναμμένο ώστε να μένει η σπίθα για προσάναμμα. Όσο πα
ραμένει στην κατάσταση αυτή της «σπίθας» ως ναυαγός ή ζητιάνος, τα 
δώρα είναι το αντίκρισμα της «φλόγας» μέχρι να γίνει κύριος του οϊκου 
του. Και τέταρτο, τέλος, τα δώρα αυτά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 
λειτουργούν παράλληλα με τα δώρα του Μενελάου προς τον Τηλέμαχο. 
Και από πολλές άλλες απόψεις, ο Τηλέμαχος λειτουργεί παράλληλα με τον 
πατέρα του μέσα στην Όδνοσεια,15 Όπως ο πατέρας του στο παλάτι του

14. Πρβ. Bowra, Landmarks, σσ. 49 κ.ε. και Scott.
15. Πρβ. Aplliorp, «The Obstacles». Πρβ. Ch. II. Taylor, «The Obstacles
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Αλκίνοου, και ο Τηλέμαχος θα μπορούσε να μένει ολόκληρο χρόνο στο 
ανάκτορο του Μενελάου και να ευχαριστείται με τις διηγήσεις του (δ 595 
και λ 356). Και τα δώρα του, που έχουν πάει και αυτά για ασφάλεια στο 
σπίτι του Πείραιου, ο Τηλέμαχος παρακαλεί τον τελευταίο να τα κρατή
σει στον οίκο του όσο διαρκεί η αμφισβητούμενη κατάσταση με τους μνη
στήρες: εί δέ yJ έχώ τοντοισι φόνον καί κήρα φυτενσω, | δη τότε μοι χαί- 
ροντι φέρειν προς δώματα χαίρουν (ρ 75-83).

Τα δώρα από τους μνηστήρες στην Πηνελόπη, τα εεδνα, αποτελούν το 
άλλο μείζον θέμα των δώρων στο έπος. Αλλά η περίπτωση της Πηνελό
πης είναι περίπλοκη, γιατί κάθε χωρίο που ομιλεί γι’ αυτά πρέπει να ιδω
θεί σε σχέση με την κατάσταση γάμου υπό την οποία θεωρείται η Πηνε
λόπη, αν δηλαδή, ο Οδυσσέας είναι ή δεν είναι νεκρός, ποιος είναι ο κύριός 
της, ή ο κύριος του οίκου του Οδυσσέα, τι επιθυμεί ο Τηλέμαχος ή και η 
ίδια. Πάντοος η Πηνελόπη διατυπώνει τον κανόνα όσον αφορά την ορθή 
χρήση των δώρων στην κοινωνία του κόσμου του Οδυσσέα: μνηστήρων 
ούχ ήδε δίκη το πάροιθε τέτνκτο, | ο F τ’ αγαθήν τε γυναίκα καί άφνειοϊο θν- 
γατρα \ μνηστεύετε εθέλωσι καί άλλήλοις ερίσωσιν \ αυτοί τοί γ’ άπάγουσι 
βόας καί ϊφια μήλα, \ κονρης δαίτα φίλοισι, καί άγίσια δώρα διδονσιν | άλΧ 
ονκ άλλι'ηριον βίοτον νήποινον εδονσιν (σ 275-80). Ο Οδυσσέας ως ζητιά
νος είναι ευχαριστημένος, μας λέγει η αμφίσημη παρέμβαση του ποιητή, 
γιατί των μεν δώρα παρέλκετο, θέλγε δε θυμόν \ μειλιχίοις επεεσσι, νόος δέ 
οίάλλα μενοίνα (σ 281-3). Η σκηνή είναι σε ένα κρίσιμο σημείο του έπους 
καθώς φαίνεται να αποτελεί την εγκατάλειψη της μήτιος για το ταφήΐον 
του Λαέρτη. Πολύτροπος και η ίδια, η Πηνελόπη απεικονίζεται αρκετά 
σύνθετη και ευφυής, χαρακτήρας που περισσότερο έμμεσα και πλάγια υ
ποδηλώνει παρά άμεσα και ευθέως λέγει. Η διάσταση ανάμεσα σε τι επιθυ
μεί και στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται αναγκασμένη να ενεργεί η Πη
νελόπη, γράφει ένας κριτικός,16 δεν είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι, όπο;ς για 
τον Οδυσσέα, αλλά μια σύγχυση συγκρουόμενων παρορμήσεων, όπως εκεί
νη με το γέλιο της στους στίχους σ 163-7 που εκφράζουν την απάτη και την 
έκπληξή της, καθώς και την προσδοκία της εξαπάτησης των μνηστήρων.

Ως προς το υποτιθέμενο πρόβλημα στους στίχους α 277-8, β 196-7 
και β 53-4 έχει αλλού υποστηριχθεί17 ότι εεδνα είναι τεχνικός όρος που

to Odysseus’Return: Identity and Consciousness in the Odyssey», Yale Rev. 50 
(1960-61) 569-80.

16. Murnaghan, «Penelope’s Agnoia», σσ. 109, 104· Levine, «Penelope’s 
laugh», σ. 178 καί Marquardt, σ. 36 κ.α.

17. Perysinakis, «Penelope’s 'εεδνα », σσ. 300, 301-2.
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δηλώνει πάντοτε μιας κατεύθυνσης δώρα, από τους μνηστήρες προς τον 
κύριο της θυγατέρας η οποία ζητείται σε γάμο, στην περίπτωσή μας στον 
πατέρα της Πηνελόπης. Οι προβληματικοί αυτοί στίχοι φαίνεται να ση
μαίνουν ότι ο Ικάριος θα αναγγείλει την απόφασή του να υπανδρεύσει την 
κόρη του, και επομένως θα δεχτεί τα οφειλόμενα δώρα, ανάλογα με την 
τιμή του και την τιμή του μνηστήρα: θα επιτύχει εκείνος δς âv fj αριστος 
καί πλεϊστα πόρμ. Το ρ. εεδνώσαιτο (β 53) για τον Ικάριο είναι μέσο δυ
ναμικό και ωφελείας, σύμφωνο με τον κόσμο των ανταγωνιστικών αξιών 
της ομηρικής κοινωνίας.

Ο μνηστήρας που θα επιτύχει στην περίπτωση της Πηνελόπης έχει 
πιθανότητες για το θρόνο, καθώς εκείνη δίδει κάποια σκιά νομιμότητας 
και συνέχειας της βασιλείας. Αυτό που προκαλεί το πρόβλημα στην Ιθά
κη είναι ο αγώνας διαδοχής. Η ’Οδύσσεια, παρατηρεί ένας κριτικός,18 εί
ναι μια διήγηση για φιλόδοξους αριστοκράτες, οι οποίοι βασισμένοι στη 
βία και τον πλούτο προσπαθούσαν κάτω από ένα λεπτό στρώμα ευγένειας 
να αποκτήσουν τη σύζυγο, τη θέση και τον πλούτο του απόντος βασιλιά. 
Και ένας άλλος19 προσθέτει ότι στον αγώνα αυτό πρέπει να δούμε την 
προσπάθεια της αριστοκρατίας να περιορίσει τη βασιλεία σε ένα minimum 
δύναμης, να κρατήσει το βασιλιά πρώτο μεταξύ ίσων. Η σύγκρουση 
αυτή, γράφει ειδικότερα ένας τρίτος,20 διενεργείται μεταξύ οίκων ή 
ατόμων που αμιλλώνται για πλούτο και τιμή. Ο τελευταίος στίχος, παρα- 
πάνσ>, που απευθύνει η Πηνελόπη στους μνηστήρες είναι: άλλ’ ονκ άλλό- 
τριον βίοτον νήποινον εδουσιν, ο οποίος με κάποιες παραλλαγές επαναλαμ
βάνεται πολλές φορές στο ποίημα: βίοτον ή κτήσιν ή κτήματα (κατα) 
κείρουσι ή κατέδουσι ή δαρδάπτουσι, και αποτελεί ένα από τα μείζονα 
θέματα της ’Οδύσσειας.21 Ο πλούτος του Οδυσσέα εξασφαλίζει την κατο
χή του θρόνου, αφού είναι η βάση της βασιλείας. Επομένους οι μνηστήρες 
ή κατατρώγουν τον πλούτο ή προσπαθούν να σκοτώσουν τον Τηλέμαχο ή 
ζητούν σε γάμο την Πηνελόπη: στόχος είναι η βασιλεία.

(β) Νήποινον βίοτον κατεδονσιν

Το θέμα του νήποινον βίοτον κατέδουοιν μαζί με το θέμα του μνηστεύειν 
(ή μνάσθαι) την Πηνελόπη αποτελούν το πεδίο εκδηλώσεως της νβρεως 
των μνηστήρων και αναφέρονται συχνά στο ποίημα, αλλά η μνεία τους

18. Thornton, People and Themes, σ. 67.
19. Finley (ελλ. μτφρ.), σ. 102 (αγγλ. σ. 84).
20. Halverson, «Social Order», σ. 130.
21. ΙΊρβ. λ I 16, ξ 20, 377, υ 173-5, 311-3.
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κάθε φορά ποικίλλει ανάλογα με τα πρόσωπα που μιλούν και την εξέλιξη 
της πλοκής. Είναι και τα δύο από τα βασικότερα θέματα, εξαιτίας το:>ν ο
ποίων ο Τηλέμαχος ζητεί πληροφορίες στην Πύλο και τη Λακεδαίμονα για 
το νόστο του Οδυσσέα, και τα θέματα που η Αθηνά χρησιμοποιεί να εγεί
ρει τον Τηλέμαχο από τη Σπάρτη, και τα δύο θέματα για τα οποία η ίδια 
θεά ενημερώνει τον Οδυσσέα μόλις πάτησε το πόδι του στην Ιθάκη, και 
φυσικά πάνιο σε αυτά θα οικοδομηθεί η πλοκή και η τιμωρία των μνηστή
ρων. Ο Τηλέμαχος στην άγορή που συνεκάλεσε τους Αχαιούς δίδει μεγά
λη έμφαση στον κίνδυνο να χάσει από τη συμπεριφορά των μνηστήρων την 
περιουσία του. Και στην απάντησή του ο Αντίνοος διατυπώνει την πολιτι
κή των μνηστήρων, τουλάχιστον για το πρώτο στάδιο της μνηστείας ότι: 
όσο η Πηνελόπη θα αρνείται το γάμο με τα τεχνάσματά της, τόφρα γάρ 
ονν βίοτόν τε τεόν καί κτήματ’ εδονται (β 123). ’Ανταπαντώντας ο Τηλέ
μαχος αναλύει τη δύσκολη θέση του: αν αποπέμψει την Πηνελόπη στον 
Ικάριο, αφενός πρέπει να του πληρώσει πολλά, αφετέρου φοβάται τις ε- 
ρινύες της μητέρας του. Γι’ αυτό οι μνηστήρες πρέπει να αφήσουν το ανά
κτορό του, αλλά επειδή αυτό δεν μπορεί να το επιβάλει, επικαλείται τη βοή
θεια των θεών al κέ ποΟι Ζευς δφσι παλίντιτα έργα γενέσθαι (β 144). Το 
θέμα κρίνεται από προσωπική αλκή, ως ζήτημα ηθικής του οικον. Η ευχή 
του Τηλεμάχου, μέρος βέβαια της πλοκής, πρόκειται να εκπληρο^Οεί, ό
πως το συνηθίζει ο ποιητής, στο τέλος του ποιήματος. Η εκπλήρωση αυτή 
έχει, επίσης, προδιαγράφει στην προφητεία του Αλιθέρση (β 161-76) και 
αλλού (α 113-8, ρ 152-61, ι 528-35, υ 328 κ.ε.).

Οι μνηστήρες ύστερα και από την αποτυχία της ενέδρας κατά του Τη
λεμάχου (π 390-3) ακολουθούν τον κανόνα για τα δώρα που υπέδειξε η 
Πηνελόπη (σ 275-80). Το σφάλμα τους είναι ότι κάνουν εσφαλμένη εκτί
μηση πως έχει σκοτωθεί ο Οδυσσέας και κατατρώγουν τον ξένο πλούτο 
νήποινον. Ποινή σε άλλες περιπτώσεις είναι η αποζημίωση που πληρώνει 
ο φονιάς στον πατέρα του Θύματος, ώστε να μπορεί να μείνει στην πόλη 
του αντί να γίνει φυγάς (I 633 κ.ε.), πράγμα που σημαίνει ότι η τιμιυρία 
για την καταστροφή της περιουσίας κάποιου είναι ανάλογη με την τιμιο- 
ρία για Θάνατο, πράγμα φυσικό αφού ο πλούτος κάποιου ισοδυναμεί με 
την υπόστασή του. Επομένως οι μνηστήρες, λέγει στο τέλος του ποιήμα
τος ο Ευρύμαχος που υπερέβαλε όλους τους μνηστήρες στα δώρα, είναι 
πρόθυμοι να αποδώσουν όσα έχουν καταφάγει στο ανάκτορο τιμήν άμφ'ις 
άγοντες εεικοσάβιον έκαστος, | χαλκόν τε χρυσόν τ άποδώσομεν, είς ό κε 
σόν κήρ I lavdfj (χ 55-9). Ο ίδιος ο Οδυσσέας ύστερα από την επανένωσή 
του με την Πηνελόπη σκοπεύει να αναπληρώσει τα ζώα που έχουν κατα-
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φάγει οι μνηστήρες: πολλά μεν αυτός εγώ ληΐσομαι, άλλα δ’ ’Αχαιοί δώ- 
σονσι (ψ 356-7). Και ο Τηλέμαχος έχει προφθάσει τον πατέρα του (β 
74-8).

Ίσως το δώσονσι αυτό να δηλώνει την υποχρέωση του λαού προς το 
βασιλιά του, δούρα ή φόρους, που η παρουσία του με βάση το σύστημα της 
τιμής επιβάλλει (πρβ. γέρας ο,τι δήμος εδωκεν, η 150), ενώ το ληΐσομαι 
πρέπει να αναφέρεται σε ενέργειες σαν εκείνες που έκανε στις πλαστές 
διηγήσεις ο Οδυσσέας προτού γυρίσει στην Ιθάκη, όπως τα κτήματ’ αγειν 
ή αγεσθαι και (ξυν)αγείρειν ή ξνναγείρεσθαι (ξ 285, 323, δ 82). Και ο Αλ
κίνοος και οι άλλοι βασιλείς θα αναπληρώσουν τα δώρα που προσέφεραν 
στον Οδυσσέα άγειρόμενοι κατά δήμον, δηλαδή θα αποκαταστήσουν την 
τιμή που τους αφαιρέθηκε με την προσφορά των δώρων προς τον Οδυσσέα 
με δώρα ή φόρους από το λαό: το αποτέλεσμα είναι τισόμεθα (ν 14-5), δη
λαδή το μέσο δυναμικό και ωφελείας ρήμα, που δηλώνει την προσπάθεια 
που καταβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών 
αξιών, αυτός που απώλεσε μέρος της τιμής του για να την αναπληρώσει. 
Πρβ. τα ρήματα που χρησιμοποιούνται και στο λεξιλόγιο του ζητιάνου 
άγυρτάζειν (τ 283-4), (άπ)αιτίζειν άνά δήμον (β 78). Η τιμή είναι που 
κάνει πλούσιο το βασιλιά και ο Τηλέμαχος επαινεί τον πλούτο που προέρ
χεται από τη βασιλεία: ον μεν γάρ τι κακόν βασιλενέμεν ahpa τέ οί δώ 
άφνειόν πέλεται καί τιμηέστερος αυτός (α 392-3). Αλλά και ο φόνος των 
μνηστήρων θα είναι ντροπή για τους συγγενείς ει μή φονήας τισόμεθα 
(ο) 434-5, 470). Και ο Οδυσσέας δηλαδή πρέπει να σκοτωθεί ή να πληρώ
σει για το θάνατο των μνηστήρων —και αυτό είναι που η Αθηνά, προλαμ
βάνοντας την Όρέστεια, αποκαθιστά στο τέλος του ποιήματος.

(γ) Ο Οδυσσέας μεταμορφωμένος: το θέμα τον ζητιάνου

Η Αθηνά που φαίνεται να κινεί σε θεϊκό επίπεδο την πλοκή της ’Οδύσσειας 
καθιστά τον Οδυσσέα άγνωστο, τον μεταμορφώνει σε ζητιάνο —ένα στρα
τήγημα που του επιτρέπει να ανακτήσει τη βασιλεία, τη βασίλισσα και 
τις κτήσεις του. Η πτωχεία αυτή ανήκει στην παράδοση του Οδυσσέα, 
στοιχείο του προ-οδυσσειακού Οδυσσέα και της κλεπτοσννης του ήρωα. 
Σε άλλη περίπτωση στην Τροία είχε επίσης μεταμορφωθεί σε ζητιάνο 
(δ 240 κ.ε.). Η περαιτέρω πλοκή είναι έπειτα σχεδιασμός του Οδυσσέα. 
Ο συβώτης θα τον οδηγήσει στο άστυ και το ανάκτορο πτωχώ λευγαλέω 
έναλίγκιον ήδε γέροντι: εί δέ μ’ άτιμήσουσι δόμον κάτα, συν δε φίλον κήρ \ 
τετλάτω εν στήθεσσι κακώς πάσχοντος εμείο, \ ήν περ καί διά δώμα πο- 
δών ελκωσι θι>ραζε \ ή βέλεσιν βάλλωαΐ' συ δ’ είσορόων άνέχεσθαι (π 274-
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77), όπως λέγει στον Τηλέμαχο, όταν σχεδιάζει την αποκατάστασή του. 
Τα θέματα που κλιμακώνουν το ενδιαφέρον από το π και εξής είναι η συμ
περιφορά των μνηστήρων προς τον Οδυσσέα-ζητιάνο και η άναγνώρισις 
του Οδυσσέα. Το θέλησε ο ίδιος ο ήρωας να γνωρίσει την νβριν των 
μνηστήρων, και ο ποιητής της ’Οδύσσειας παριστά επί σκηνής και εν εξε
λίξει την ύβρη τους να εργάζεται στο ποιητικό παρόν του ποιήματος μέ
σα από την συμπεριφορά τους προς τον ζητιάνο, ενώ η νβρις τους προς 
την Πηνελόπη, τον Τηλέμαχο και την περιουσία του Οδυσσέα λειτουρ
γεί και στο παρελθόν και κατά τις προηγούμενες ραψωδίες του ποιήμα
τος. Ο ΙΙρόδοτος απλώς ακολούθησε τον Όμηρο στην απεικόνιση της 
διεργασίας της ατης στο συμβούλιο των άριστων (7. 5-18). Πάντως δεν 
ενδιαφέρει τόσο η συμπεριφορά και η νβρις προς το ζητιάνο ως ζητιάνο, 
όπως συχνά θεωρείται, αλλά η συμπεριφορά προς τον Οδυσσέα-ζητιάνο. 
Η πτωχεία είναι στρατήγημα, ιδιαίτερα λόχος, τόσο προσφιλής άλλωστε 
στον Οδυσσέα. Η συνολική τους συμπεριφορά εκδηλώνει τις ατασθαλίες 
και τα σχέτλια έργα, τα οποία επιφέρουν το θάνατό τους και αποτελούν, 
ιδιαίτερα ως προς τον Οδυσσέα, ένα σημείο ότι το αϊσιμον ήμαρ είναι κον
τά τους (π 280). Στην καταπάτηση της ξενίας από τους μνηστήρες ίσως 
μπορούμε να δούμε το θέμα του αγαθού οικοδεσπότη που τόσο πολύ εξα- 
πατάται από τους φιλοξενούμενους ώστε οι τελευταίοι απειλούν να κατα
στρέψουν τον οίκο του.22

Και στα δύο έπη το θέμα του βιασμού της τιμής είναι αυτό που δημι
ουργεί την πλοκή: Στην Ίλιάδα έχουν συμπεριφερθεί στον Αχιλλέα σαν να 
ήταν άσνφηλος, ατίμητος μετανάστης (I 647-8). Στην ’Οδύσσεια είναι η 
παραβίαση της δίκης και της τιμής της Πηνελόπης και του Τηλέμαχου, 
κυρίως όμως του Οδυσσέα, που υπηρετεί την πλοκή δημιουργώντας την 
νβριν των μνηστήρων ώστε η τιμωρία να είναι δικαιολογημένη. Ο Οδυσ- 
σέας κυμαίνεται ανάμεσα στην ελάχιστη τιμή του ζητιάνου και τη μέγι- 
στη, ύστερα από τους θεούς: είναι όντως ατίμητος μετανάστης, όπως ο 
Αχιλλέας —άλλη μία εκπληκτική ομοιότητα και παραλληλισμός ανάμεσα 
στα έπη. Και στις δύο περιπτώσεις η πλοκή έχει οικοδομηθεί κατά το εΐ- 
κός καί άναγκαΐον των αξιών και της κοινωνίας που απεικονίζεται στα 
έπη.

Η συμπεριφορά των μνηστήρων ονομάζεται λώβη, βίη, ύπερβασίη, ν- 
βρις, και οι πράξεις τους χαρακτηρίζονται ατάσθαλα ή κακά έργα και άτα- 
σθαλίαι. Ο θάνατός τους δεν είναι εκδίκηση, αλλά τιμωρία, και η τιμωρία

22. Levy, σ. 150, 152, 153.
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τους θεωρείται, από τον ποιητή δίκαιη, αποκατάσταση της τάξης και επι
κράτηση της θείας δικαιοσύνης. Φυσικά η δικαιοσύνη ως έννοια δεν υπάρ
χει στα έπη,23 η δίκη όμως (ό,τι ανήκει σε κάποιον παραδοσιακά κοινω
νικά, πολιτικά και αδιαμφισβήτητα) λειτουργεί μέσα από την αξίωση της 
τιμής και στα δύο έπη. Κάθε μέλος της κοινωνίας συμπεριφέρεται προς 
τα υπόλοιπα μέλη σύμφωνα με την οφειλόμενη δίκη, και αυτό παραβιά- 
ζεται από τους μνηστήρες. Μόλις ο Λαέρτης πληροφορήθηκε την ποινή 
των μνηστήρων ανέκραξε: Ζεϋ πάτερ, ή ρα ετ εστε θεοί κατά μακράν ’Ό
λυμπον, I εί ετεόν μνηστήρες άτάσθαλον νβριν ετισαν (ω 351-2). Έτσι ανα
λύει την κατάσταση ο Αλιθέρσης, αλλά το ομολογεί και ο Ληώδης (ω 
452-61, χ 317). Κυρίως όμως η Πηνελόπη ταυτίζει την πράξη του Οδυσ- 
σέα με πράξη κάποιου θεού' νβριν άγασσάμενός θυμαλγέα καί κακά έργα 
(ψ 63-4). Και φυσικά όλο το έπος τίθεται υπό την προγραμματική δήλωση 
της τιμωρίας του Αιγίσθου και της ανθρώπινης υπευθυνότητας. Η ’Οδύσ
σεια και από την άποψη της πλοκής αρχίζει από τη δίκαιη τιμωρία του 
Αιγίσθου. Υπενθυμίζεται ότι νβρις είναι μια σκόπιμη ενέργεια, της οποίας 
τυπικό κίνητρο για μια τέτοια προσβολή τιμής είναι η ευχαρίστηση από 
την εκδήλωση ενός αισθήματος ανωτερότητας, η ανάγκη ή επιθυμία για 
πλούτο. Και ότι όπου νομικές ή οιονεί νομικές διαδικασίες είναι διαθέσι
μες στην κοινωνία, η νβρις δηλώνει σοβαρό έγκλημα που αξίζει βαριά τι
μωρία.24

Οι μνηστήρες ενεργούν ως τραγικοί ήρωες. Ευρίσκονται στην κατά
σταση του κόρου από την άποψη της κατοχής πλούτου και δύναμης, και 
τυφλωμένοι από την άτη (τύφλα-)εκμαυλίστρα αρχίζουν την νβριν ανα
λαμβάνοντας το έργο του μνηστεΰειν, από εσφαλμένη εκτίμηση της απου
σίας του Οδυσσέα, και περιφρονώντας τον Τηλέμαχο, το ζητιάνο και 
όποιον εκπροσωπεί την τάξη στην Ιθάκη. Από την αρχή του ποιήματος οι 
μνηστήρες χαρακτηρίζονται από την Αθηνά-Μέντορα άφραδεΐς, ον τι νοή- 
μονες ονδέ δίκαιοι (β 282). Η τύφλα τους επίσης τους εμποδίζει να ανα
γνωρίσουν και τον Οδυσσέα. Είναι σημεία όπου ο ποιητής έχει φέρει σε 
υψηλότατο βαθμό την τραγική άγνοια. Η πλοκή της ιστορίας που επινοεί 
ad hoc ο Οδυσσέας στο σ της Οδύσσειας (125-50) είναι επίσης τραγική, 
και έντονα διδακτική. Η υποτιθέμενη συμπεριφορά του Οδυσσέα είναι 
συμπεριφορά τραγικού ήρωα που πιστεύει ότι ποτέ δεν θα τον εύρει δυ

23. Fenik, Studies, σσ. 208 κ.ε. Πρβ. επίσης Dimock, «Crime and Punish
ment» και E. M. Bradley, «"The Greatness of his Nature”: Fire and Justice in 
the Odyssey», Ramus 5 (1976) 137-48.

24. Fisher, σσ. 1, 176 κ.ε.
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στυχία, ευρίσκεται σε άγνοια και αναλαμβάνει πράξεις από αλαζονεία 
που τον οδηγούν στην ατη-καταστροφή. Αυτή ακριβώς είναι η συμπερι
φορά των μνηστήρων: οΓ όρώ μνηστήρας ατάσθαλα μηχανόωντας, | κτήμα
τα κείροντας καί ατιμάζοντας ακοιτιν άνδρός (143-5). Η τιμωρία λέγεται 
υπό τη μορφή ελπίδας ή απειλής, αλλά είναι χαρακτηριστικό πρώτα ότι 
δεν υπάρχει απάντηση από τον Αμφίνομο και έπειτα ότι αμέσως ύστερα 
από αυτό αποφάσισε η Πηνελόπη, παρακινημένη από την Αθηνά, να εμφα
νιστεί ενώπιον των μνηστήρων.

Τρίτο πεδίο εκδηλώσεως της ύβρεως είναι η συμπεριφορά τους προς 
το ζητιάνο, όπως ιδιαίτερα τη διαγράφει η άλλη ιστορία του Οδυσσέα προς 
τον Αντίνοο, όταν την εφαρμόσουμε στους μνηστήρες (ρ 415-44)'25 και η 
συμπεριφορά αυτή δεν στηρίζεται μόνο στις κοινωνικές και ηθικές αξίες 
αλλά έχει και λογοτεχνική διάσταση: δίδει την ευκαιρία στην πλοκή να 
αναπτυχθεί: δός, φίλος... και γάρ εγώ ποτέ οίκον εν άνθρώποισιν εναιον \ 
όλβιός άφνειόν καί πολιλιάκι δόσκον αλήτη | τοίψ, όποιος εοι καί δτευ κε- 
χρημένος ελθοι (415-21). Πάλι η συμπεριφορά του πλούσιου και δυνατού 
που εκμαυλισμένος από την ίίτη αναλαμβάνει υβριστικές πράξεις οι οποίες 
καταλήγουν σε ατη-καταστροφή : το αποτέλεσμα για τους μνηστήρες συ
νάγεται αναλογικά. Ανάλογη λειτουργία έχει το επεισόδιο με τη Μελανθώ 
(τ 71-88). Και τα τρία επεισόδια λειτουργούν διδακτικά και προειδοποιη
τικά για τους μνηστήρες. Ο Ηρόδοτος απλώς ακολούθησε τον Όμηρο στην 
τεχνική του σοφού ή τραγικού προειδοποιητή.

Το θέμα του ζητιάνου δίδει την ευκαιρία στον ποιητή να κάμει ένα είδος 
κοινωνικού σχολιασμού πάνω στη συμπεριφορά τ<ϋν κακών και των άγα- 
θών του κόσμου του Οδυσσέα. Η αποκατάσταση του κόσμου αυτού περνά 
μέσα από την πενία και τον πλούτο, τα οποία ευρίσκονται στο υπόβαθρο 
της συμπεριφοράς των μνηστήρων. Οι μνηστήρες είναι πλούσιοι και αγα
θοί και προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερο πλούτο και τιμή, ειδικά 
όποιος αποκτήσει τη βασιλεία ή την Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας από το άλλο 
μέρος αγωνίζεται να ανακτήσει την περιουσία και τη βασιλεία του. Η πά
λη για τη διαδοχή και την αποκατάσταση είναι ταυτόχρονα πάλη για αύ
ξηση και κατοχή του πλούτου για εκείνους που τον κατέχουν παρά τη 
δίκη, ή για αποφυγή της πενίας για εκείνους που υποφέρουν από αυτή παρά 
τη δίκη. Σε όλο το μήκος του έπους οι μνηστήρες προσπαθούν να καταφά- 
γουν την περιουσία του Οδυσσέα ή να αυξήσουν τον πλούτο τους μέσα από

25. ΙΙρβ. Shaiikman, «Led by the Light». Για το γέλιο των μνηστήρων και 
άλλων χαρακτήρων πρβ. τις εργασίες του D. Β. Levine και της Μ. Colakis (βιβλιο
γραφία).
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τη βασιλεία, ενώ ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος αγωνίζονται να κρατήσουν 
ή να ανακτήσουν τον πλούτο τους και τη βασιλεία.

Εκτός από τη θέση της στο ίδιο το θέμα του ζητιάνου, η πενία κατέχει 
σημαντικό μέρος στις διηγήσεις του Οδυσσέα, αλλά και του Εύμαιου. 
Στις σκηνές με τον Οδυσσέα ζητιάνο ή περιπλανώμενο εμφανίζονται τρεις 
συμπεριφορές: η πρώτη εκφράζεται από τους αλαζόνες μνηστήρες και τους 
εκπροσώπους τους (: Μελάνθιος), η δεύτερη από τους Φαίακες, τον Τηλέ
μαχο, την Πηνελόπη και μερικές φορές τον ίδιο τον Οδυσσέα. και αποτε
λεί τη συμπεριφορά του άγαθοϋ, και η τρίτη, όμοια με την προηγούμενη, 
από τη Ναυσικάα, τον Εύμαιο, τον Φιλοίτιο, τον Οδυσσέα ως ζητιάνο, και 
τον δυνητικό «τις» (πρβ. ρ 482), η οποία πρέπει να αντιπροσωπεύει την 
αντίληψη του ίδιου του Ομήρου.

Όταν ο Οδυσσέας ομιλεί ως ζητιάνος, ή αφηγητής στους άπολόγους, 
υπάρχουν αρκετοί λόγοι να συναγάγει κανείς ότι πίσω από αυτόν όμιλεί ο 
ίδιος ο ποιητής, κάποτε ίσως και σε σχέση με την Ίλιάδα, ενώ υπάρχουν 
επίσης άλλα «βιογραφικά» στοιχεία του ποιητή.26 Οι αποκρύψεις π.χ. του 
Οδυσσέα, είτε η ενδυμασία του ως ζητιάνου είτε οι πλαστές του διηγήσεις, 
εκφράζουν την ικανότητά του να κάνει το πλαστό να εκφράζει την αλήθεια, 
και την αλήθεια να γίνεται σαφής μέσα από τα ψεύδη. Ο Οδυσσέας είναι 
ο άνθρωπος που υφαίνει τις λέξεις σε πλαστά καλύμματα τα οποία τον 
αποκαλύπτουν, ο άνθρωπος που σαν τον ποιητή κατέχει την ικανότητα να 
χρησιμοποιεί λέξεις που λένε ψευδή για να πει την αλήθεια.27 Η παραπομπή 
στα λόγια του Αχιλλέα στο I της ’Ιλιάδας είναι προφανής: εχθρός γάρ μοι 
κείνος όμως Άΐδαο πύλιριν | ός χ’ ετερον μεν κεύθΐ] ivi φρεσίν, άλλο δε 
εϊπγ] (312-3), αλλά και στα λόγια του Εύμαιου στην ’Οδύσσεια, κομιδής 
κεχρημενοι ανδρες αλήται ψεύδονται (ξ 124-5). Επίσης το ίδιο το όνομα του 
Οδυσσέα, η σημασία και η χρήση που του γίνεται,28 παραπέμπουν στο όνο
μα του Αχιλλέα και στη σημασία και τη χρήση του- και τα δύο αποτελούν 
την πλοκή αντίστοιχα της ’Οδύσσειας και της ’Ιλιάδας. Ο ποιητής στο ση
μείο της αναγνώρισης κάνοντας την περίληψη του ποιήματος λέγει αύτάρ... 
Όδυσσενς όσα κήδε’ εθηκεν \ άνθρώποις όσα τ αυτός όϊζύσας εμόγησε \ πάντ

26. IΙρβ. λ 367-9, θ 487-91, ξ 124-32, ρ 514-21, Γ 216-24, 0 579-80, ή τα 
«εκδοτικά σχόλια», όπως Ζ 234-6 κτλ. Για τις διηγήσεις του Οδυσσέα, πλαστές ή 
αληθινές, πρβ. A.L.T. Bergren, «Odyssean Temporality: Many (Re)turns», στο 
Approaches to Homer, σσ. 39-73, A. J. Haft, «Cretan Lies», και Ch. Emlyn- 
Jones, «True and Lying Tales in the Odyssey», G&R 33 (1986) 1-10, κ.α.

27. Block, «Clothing», σ. 11.
28. Βλ. την ανάλυση που κάνει ο Μαρωνίτης, ό.π. σσ. 160 κ.ε. και η Clay, The 

Wrath, σσ. 54 κ.ε.
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’έλεγε, στην Πηνελόπη (ψ 306-8). Η παραπομπή στο όνομα του Αχιλλέα, 
όπως ερμηνεύθηκε από τον Palmer και τον Nagy,29 είναι επίσης προ
φανής.

Όλες οι ενδείξεις κοινωνικού σχολιασμού με αφορμή τον πτωχόν ζη
τιάνο συνδυαζόμενες διαμορφώνουν ένα συνεπή τύπο μιας συνειδητής αν
τίληψης αντι-αριστοκρατικής σκέψης.30 Η περίοδος από τον όγδοο ως 
τον έκτο αι. χαρακτηρίζεται ως αριστοκρατική, ενώ σύγχρονοι ιστορικοί 
δίδουν έμφαση στην επαναστατική αντίληψη της αρχαϊκής εποχής και στις 
προσπάθειες καταπιεσμένων ατόμων να αποσπάσουν υποχωρήσεις από 
μιαν άκαμπτη ολιγαρχία. Ότι τέτοιες συμπεριφορές αντι-αριστοκρατικής 
αντίληψης υπάρχουν στην Ίλιάδα και κυρίως στην ’Οδύσσεια δηλώνει ότι 
κατά τη διάρκεια του 8ου αι. το κύριο θέμα της αντίληψης αυτής είχε ήδη 
διαμορφωθεί και ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να εισχωρήσει ανάμεσα στα 
έργα των άγαθών, δηλαδή στα έπη. Ο ποιητής δείχνει τη συμπάθειά του.

Από το άλλο μέρος ο πλούτος, πάντοτε αναπόσπαστο συστατικό του 
άγαθοϋ και συχνά αντικείμενο επαίνου καθεαυτόν, στην περίπτοιση των 
μνηστήρων έχει αποκηρυχθεί, και υπηρετεί την ϋβριν τους. Οι μνηστήρες 
καλούνται άγήνορες, υπερφίαλοι, νπερηνορέοντες. Σε μια σύγκριση αντι- 
θέσεως με πολλαπλή σημασία ο Τηλέμαχος λέγει για τους μνηστήρες ότι 
αν επέστρεφε ο Οδυσσέας πάντες κ άρησαίατ’ έλαφρότεροι πόδας είναι | ή 
άφνειότεροι χρυσοϊό τε εσθήτός τε (α 164-5). Δύο άλλες περιπτώσεις στις 
οποίες ο πλούτος απορρίπτεται πρέπει να αναφερθούν: όταν ο Οδυσσέας 
διακηρύσσει πως δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από την πατρίδα και τους 
γονείς, ακόμη και αν κάποιος κατοικεί πλούσιος σε μακρινή χώρα μακριά 
από τους γονείς του (ι 34-6). Και ο Μενέλαος, μολονότι ζει ήσυχος και 
ειρηνικά, ον τοι χαίρων τοΐσδε κτεάτεσσιν άνάσσει, επειδή έχει χάσει τον 
αδελφό του (δ 93-9) ή θα προτιμούσε να έχει το ένα τρίτο του πλούτου του 
και ζωντανούς τους ήρωες που σκοτώθηκαν στην Τροία: ου γάρ εν τώ κτή- 
σασΟαι πλούτον το ήδεσθαί έστιν, ουδέ ενδαίμονες οι πλούσιοι, παρατη
ρούν τα σχόλια, με όρους και αξίες μεταγενέστερης εποχής. Έχουμε ήδη 
αναφερθεί στην περίπτωση του Αχιλλέα στη Νέκνια, και στη συμπλη
ρωματική λειτουργία του χωρίου σε σχέση με την Ίλιάδα. Η πρόκληση 
του Ευρύμαχου προς τον Οδυσσέα: ξεϊν’ ή αρ’ κ εθέλοις θητευέμεν (σ 
357) μπορεί να εκληφθεί ώς ένας άλλος υπαινιγμός στον Αχιλλέα της Νέ- 

κυιας.

29. Nagy, The Best, σσ. 69 κ.ε.
30. Donlan, «The Tradition of Anfi-Aristocratic».
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(δ) Η λύση της ’Οδύσσειας

Η Αθηνά κινεί την πλοκή σε επιτυχία. Επιτυχία είναι η λειτουργία της 
Αθηνάς και στα δύο έπη- αποτελεί το σύμβολο ή την προβολή της ικανό
τητας μέσα στον Οδυσσέα που τον κάνει να επιτυγχάνει. Οδυσσέας και 
Αθηνά είναι ειδικοί στην πονηριά και την απάτη. Απάτη και επιδίωξη 
πλούτου είναι ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του πολυτρόπου Οδυσσέα, ενώ 
κέρδεα με την ευρύτερη σημασία είναι ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του. 
Κέρδεα χαρακτηρίζουν επίσης την Αθηνά, αλλά και την Πηνελόπη, την 
οποία άλλωστε ο ποιητής ονομάζει αλοχον θυμαρέα (ψ 232). Κερδοσννη 
ή πολυκερδείη χαρακτηρίζουν επίσης τη συμπεριφορά του Οδυσσέα. Η 
μόνη άλλωστε χρήση της λέξης κέρδος με οικονομικό περιεχόμενο και 
στα δύο έπη σχετίζεται με πρόκληση που δέχτηκε ο Οδυσσέας στη Σχερία 
ότι μοιάζει με πρηκτηρα που ενδιαφέρεται για κέρδη. Ο νόστος ενώνει 
την επιθυμία του για πλούτο και περιπλανήσεις. Και το βασικό του ενδια
φέρον στην Ιθάκη είναι να εξασφαλίσει την περιουσία και τον πλούτο του. 
Σκοπός του είναι να ιδρύσει τον εαυτό του όπου του έχει ειπωθεί ότι θα 
πεθάνει γέρος όλβιος ανάμεσα στο λαό του (πρβ. λ 134-7, ψ 283-4). Χρέος 
του Οδυσσέα είναι να αποκαθιστά την τάξη στον οίκο, την κοινωνία και 
στον κόσμο. Όταν ενεργεί ή όταν διηγείται ως αοιδός ή ζητιάνος δημιουρ
γεί ή αναδημιουργεί κλέος:31 και τα δύο συνοψίζονται στην παρομοίωση 
του Οδυσσέα που τεντώνει το τόξο σαν τον αοιδό που παίζει την φόρμιγ
γα την κορυφαία ώρα του ποιήματος, όταν σκοτώνει τους μνηστήρες (φ 
406-9). Αλλά το κλέος αυτό δεν είναι αδιάφορο για το κέρδος και τις υλικές 
ωφέλειες.

Το τελευταίο όμως στοιχείο για να κλείσει το θέμα του νόστον του Ο
δυσσέα είναι η αναγνώριση από τον Λαέρτη, το οποίο συνδέεται με το πρό
βλημα του τέλους της ’Οδύσσειας στο στίχο ψ 296, όπως ισχυρίζονται πολ
λοί φιλόλογοι ύστερα από τον Αρίσταρχο. Το τμήμα όμως από το στίχο 
ψ 297 μέχρι του τέλους του έπους υποστηρίζεται από τη δική μας οπτική 
και είναι αναγκαίο τέλος του ποιήματος από πολλές απόψεις. Χωρίς να 
εξαντλώ το θέμα αναφέρω: πρώτον, από λογοτεχνική άποψη, γιατί το θέ
μα της αναγνώρισης, που χωρίζεται σε πολλά τμήματα, πραγματοποιεί
ται μόνο όταν ο Λαέρτης αναγνωρίζει τον νοστήσαντα Οδυσσέα, δηλαδή 
όταν παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται το τελευταίο στοιχείο του, όπως

31. Segai, «Kleos», σ. 46. Πρβ. επίσης Μ. W. Μ. Pope, «Athena’s Develop
ment in Homeric Epics», AJPh 81 (1960) 113-35 και Hanna Roisman, σσ. 66-8.
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έχει δείξει ο I. Θ. Κακριδής.32 Δεύτερον, γιατί η λεγάμενη δεύτερη Νέκνια 
κάνει κάποια αναθεώρηση όλου του ηρωικού κόσμου: όλα τα ημιτελή ολο
κληρώνονται εδώ, ιδιαίτερα η τελευταία λέξη του Αγαμέμνονα προς τον 
Αχιλλέα, καθώς και η δικαίωση της Πηνελόπης και του Οδυσσέα σε σύγ
κριση μάλιστα με την Κλυταιμνήστρα- αλλά και ευρύτερα η δικαιοσύνη 
επικρατεί με αυτόν τον τρόπο: το ετισαν του Λαέρτη εκτείνεται μέχρι την 
αποκατάσταση και του ίδιου. Η Νέκνια καθιστά την ’Οδύσσεια ηθικότερη 
και υποτάσσει την ποίηση ως μίμηση στο ηθικό όραμα του ποιητή και της 
κοινωνίας του. Τρίτον, γιατί ό,τι ο W. Stanford33 ονομάζει «νοσταλγι- 
κές αναφορές» του νόστον του Οδυσσέα, η πατρίδα, ο οίκος, η σύζυγος, 
ο γιος και οι κτήσεις του Οδυσσέα, δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι την 
τελευταία λέξη της ραψωδίας ω. Τέταρτον, γιατί ο πραγματικός αυτός 
κήπος του Λαέρτη ανακαλεί τον φανταστικό κήπο της Καλυψώς αλλά και 
του Αλκίνοου στη Σχερία.34 Και τέλος, γιατί η αποκατάσταση του αγα
πημένου πατέρα και η συνένωσή του με το γιο του είναι συστατικό του νό
στον του ήρωα που επιστρέφει από τη μάχη- το θέμα αυτό, όπως και στις 
σκηνές μάχης της Ίλιάδας, δίδει περισσότερο πάθος στη σκηνή και στην 
αποκατάσταση του Οδυσσέα και του πατέρα του.

Οι πλαστές διηγήσεις του Οδυσσέα ζητιάνου στο ρ, σ και τ του ποιή
ματος ανέφερα ότι είναι μύθοι ύβρεως, επίσης όμως αποτελούν μάθημα και 
για τον ίδιο τον Οδυσσέα: κατά κάποιο τρόπο μάθημα που αποκτήθηκε 
μέσα από τις εμπειρίες του, και είναι προπαρασκευασμένος να το χρησιμο
ποιήσει στο μέλλον. Η διδακτική διάθεση του Οδυσσέα φαίνεται με το 
συμπέρασμα: τφ νυν μή ποτέ καί σν, που αναφέρεται και στις τρεις περι
πτώσεις (τ 81, ρ 414, σ 141). Ο Οδυσσέας «έχει συνειδητοποιήσει», σύμ
φωνα με το έγνω του προοιμίου. Η νβρις και εδώ δεν αποτελείται απλώς 
από την ύπαρξη του πλούτου ή του όλβον, αναγκαίο συστατικό του οποίου 
είναι ο σταθερός πλούτος, αλλά μόνο όταν συνδυάζεται με την τύφλα που 
αγνοεί πόσο εύκολα μεταβάλλεται, και δεν συγκρατεί από ατάσθαλα έργα. 
Ο Οδυσσέας όμως έχει μάθει ότι ούδέν άκιδνότερον γαϊα τρέφει άνθρώποιο | 
πάντων δσσα τε γαϊαν επι πνείει τε και ερπει (σ 130-1, πρβ. Ρ 446-7: ον... 
εστιν οϊζνρώτερον). Ίσως είναι η κινητικότητα και το ευμετάβολο της 
κοινωνίας που απεικονίζεται στην ’Οδύσσεια που ενέπνευσε τον ποιητή να

32. Κακριδής, Ξαναγνρίζοντας, σσ. 169-82. ΙΙρβ. Ch. Emlyn-Jones, «The 
Reunion»,

33. Stanford, σσ. 6-7 κτλ.
34. A. F. Garvie, σε διάλεξη στα Ιωάννινα στον τομέα κλασικής φιλολογίας 

(6.4.1993) (: εισαγωγή σε σχετική έκδοση του Cambridge).
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τονίσει το νέο σκοπό της ζωής. Η σοφία αυτή ηχεί ως προϋπόθεση της 
ευδαιμονίας που προφήτευσε ο Τειρεσίας και της λύσης του ποιήματος.

Στην πρώτη του συνάντηση με την Πηνελόπη ο Οδυσσέας ζητιάνος 
την παραβάλλει με τη γυναίκα βασιλήος άμύμονος, ό'ς τε θεονδής | άνδράσιν 
εν πολλοϊσιν καί ίφθίμοισιν ανάσσων | εύδικίας άνέχησι, ώστε άρετώσι δε 
λαοί νπ αύτοϋ (τ 109 κ.ε.). Το χωρίο είναι περίφημο για πολλούς λόγους, 
αλλά πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτική του σημασία γίνεται σαφέστερη 
υπό το φως της εμπειρίας στη Σχερία, όπου κατά κάποιο τρόπο ο Οδυσ
σέας έχει βαπτισθεί, προτού νοστήσει και εφαρμόσει την πολιτική εμπει
ρία της χώρας αυτής- επομένως, ειρωνικά η Πηνελόπη γίνεται πράγματι η 
γυναίκα τέτοιου βασιλιά. Για την προηγούμενή του άλλωστε βασιλεία 
συχνά λέγεται ότι πατήρ <5’ ώς ήπιος ήεν (β 47, δ 689 κτλ.), ώστε οι δύο 
φάσεις της βασιλείας του φαίνεται να ομοιάζουν και να συνεχίζονται.

Στο τέλος του ποιήματος ο Οδυσσέας στέκοντας δίπλα δίπλα με τον 
πατέρα του και το γιο του γίνεται όργανο της νέμεσης επιβάλλοντας το 
δίκαιο έναντι του άδικου, ένα ουσιώδες στοιχείο της ’Οδύσσειας. Ο ίδιος 
ο Δίας με τρόπο που ταιριάζει στις ομιλίες του Οδυσσέα φέρνει τη λύση 
του ποιήματος: πλούτος δε καί ειρήνη αλις έστω (ω 486). Προλαμβάνον
τας τον Ευριπίδη στη χρήση του άπό μηχανής θεόν, ο ποιητής παρουσιάζει 
τον Δία σε συνεργασία με την Αθηνά να επιβάλλει πλούτο και ειρήνη στον 
Οδυσσέα και το λαό του. Αλλά προλαμβάνει και την ’Ορεστεια, κατακλείδα 
της οποίας είναι: χαίρετε (χαίρετ’) εν αίσιμίαισι πλούτον, χαίρετ\ αστι
κός λεώς (Εύμ. 996-7). Σε αυτή την κατάσταση ο Οδυσσέας ενεργεί ως ο 
άμνμων βασιλιάς υπό τη διακυβέρνηση του οποίου άρετώσι λαοί. Αυτή η 
ειρήνη αντικαθιστά τις μάχες, σε ένα είδος τέλους όλου του ηρωικού κό
σμου, και πλούτος γεννάται από αυτήν. Και έτσι με τρόπο που ταιριάζει 
στην κωμωδία, ο μύθος της ’Οδύσσειας, όπως το έθεσε ο Αριστοτέλης, με
ταβάλλεται εις εύτνχίαν εκ δυστυχίας (Ποιητ. 1453a 14).
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THE FUNCTION OF WEALTH IN THE PLOT 
OF HOMER’S ODYSSEY 

(Summary)

THE HOMERIC POEMS are about the deeds of men and gods; these 
men are agathoi heroes. And agathos commends the most admired 
type of man in Homeric society; the agathos possesses the skills and 
the qualities of the warrior-chieftain in war and in peace; he must 
possess wealth and the leisure which are the necessary conditions 
for the developments of these skills. The meaning of wealth lies 
where mention of agathos or arete and other synonyms is made, and 
where wealth is expressed openly. Except for the specific words 
used for wealth, wealth also consists of words denoting acquisition 
and constitution of wealth: agricultural or stock-breeding wealth, 
plunder, booty, spoils and ransoms or prizes, precious metals, rich 
oikos, weapons, vessels and furniture, clothes and ornaments, feasts 
and sacrifices, and the various kinds of gifts.
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Wealth is meant to shape the plot to the extent it is contained 
in the words of values and excellences on which attitudes are based. 
Of the Aristotelian system of values, justice, friendship, liberality 
and magnificence have some significance for economic behaviour 
and money. Greek economic thought studied politics, moral and 
economic attitudes and justice in relation to each other as condi
tions of social and political stability in the city-state.

The components of Odysseus’ nostos are: (a) the man of many 
ways and devices in contrast to his fool companions, (b) Odysseus 
was the only one among the Achaeans who has not yet escaped the 
sea. (c) But not even when the gods had spun for him his time of 
homecoming to Ithaca, Odysseus was free of his trials nor among his 
own people, (d) All the gods pitied Odysseus except Poseidon, who 
remained relentlessly angry with him. The points in the Odysseus’ 
nostos which have been emphasized are the wanderings, which have 
given long descriptions of sea voyages and dangers, due to Poseidon’s 
anger, and the condition the hero meets after his homecoming in his 
house.

The components of the (failure of) nostos in the combat scenes 
in the Iliad, apart from the loss of life itself, are: father’s lamenta
tion, no care for the parents, the orphaned children, wife’s widow
hood and lack of pleasure of her and infant son, no care for the pos
sessions which are to be shared by remoter kinsmen. Both sorts of 
nostos contain the gladness of enjoying wealth and the anxiety for 
the fortune of one’s possessions.

The condition Odysseus meets at his house after his homecoming, 
which occupies the second half of the poem, and most of its poetical 
present, contains: the (re)conquest of kingship, the winning of Pe
nelope, the preservation of his property, and the ensuring of his home
coming as rich as possible. Wealth is contained in all these minor 
components of Odysseus’ nostos: the gifts, both alleged and real, 
Odysseus collects in his coming back; the gifts to Penelope (eedna); 
Laertes’ gardens; the consuming of his household by the suitors and 
the kingship itself; all these are connected with wealth and form 
the plot to that direction or the other, and at the same time they 
constitute behaviours towards wealth in accordance to the value 
system of the society depicted in the Homeric epic.

Of the various gifts reported in the Odyssey, most important in
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our case are the gifts presented to Odysseus by Phaeaces, because 
they form part of Odysseus’ homecoming, according to the will of 
Zeus. Their mention varies in accordance with the plot. By putting 
them in a long narrative the poet makes us feel their value and im
portance; the poet needs his hero to come back wealthy ans honour
ed, and they substitute the rich spoils from Troy. By returning to 
Ithaca timios Odysseus would succeed in imposing his authority 
there. Also, the same value and function of collecting gifts is applied 
to Odysseus’ false stories.

These gifts are hidden at the very moment before Odysseus was 
transformed into beggar, that is a man with the least honour on 
earth of all human beings, and therefore so long as Odysseus remains 
in this status he needs the gifts to be remote symbol of his honour. 
They were important to accumulate honour and wealth on Odysseus 
in Scherie, where he had come as a stripped wanderer, and in Ithaca 
until he would remain in the similar position of the beggar. As with 
Telemaclms’ gifts from Menelaus (p 83-4), Odysseus would care 
for them after his restoration into the throne. Laertes’ restoration, 
too, is included in the coponents of a hero’s nostos, as an indistin- 
guished part of the motif of bereaved parents, which adds more 
pathos to the scene and the whole reestablisment of Odysseus.

The gifts to Penelope, eedna, are the second kind of gifts, which 
play an important function in the Odyssey. Their mention or 
function varies in accordance with the stage of plot and the persons 
concerned. Penelope sets the rule concerning the suitors’ dike when 
they mnasthai, and her position in the poem. When they woo a 
daughter of a rich man they rival each other; he is succesful os an 
pleista poroi. Eedna denotes always one direction gifts given by the 
suitors to Penelope’s father or kin.

It is the suitors’ error that they woo the wife of a man they think 
he has perished. What violates the normal situation is that they 
consume one man’s property without paying the due payment 
[poine), Odysseus will restore his consumed property by leizesthai 
or by what the suitors didonai, and this is what they are eager to of
fer to Odysseus. The situation from the side of Odysseus is tinesthai; 
the suitors tinein, that is «pay the proper recompense in order to 
restore the honour which has been diminished», otherwise one must 
he punished : tinesthai, the dynamic middle, imposes the obligation
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from the side of the man with the offended honour to the agent to 
restore the honour diminished.

Beggar is the real poor in Greek Literature; the ptocheia motif 
belongs to the saga of Odysseus and to the forms of Odysseus’ 
cleptosyne; and poverty, component of the beggar motif, plays an 
important role in Odysseus’ false stories or even in the stories of 
Eumaeus. The beggar motif enabled the poet to make a kind of 
social commentary on the behaviour of the rich to the poor and on 
the conditions of common people. And all these pieces of evidence 
taken together form a clear and coherent pattern of awareness of a 
tradition of anti-aristocratic thought.

The plot of the Iliad, was built on the menis of Achilles, which 
caused his tragedy and the sorrows of the Achaeans; Agamemnon 
had dishonoured Achilles; he was an asyphelos, atimet.os metanastes. 
In the Odyssey it is again the lack of honour of Odysseus —as a 
beggar he is an atimetos metanastes— which creates the plot and 
exemplifies the suitors’ hybris. Throughout the poem the suitors 
try to keep or consume Odysseus’ property and increase their wealth 
through kingship, while Odysseus and Telemachus strive for keeping 
or regaining their wealth and kingship. The struggle for the succes
sion and restoration is at the same time a struggle either for in
creasing and keeping wealth for those who possess it against the 
right, or avoiding poverty for those who suffer from it contrary to 
what is right.

Because of the suitors’ hybris, wealth is repudiated only in their 
characters. The suitors would prefer to have swift feet rather than 
to be rich, if Odysseus should return. Homecoming, too, is preferred 
to living wealthy in a foreign country. And Achilles preferred to be 
thes in life than to be king of all the dead. Achilles in the Nekyia 
has been examined as the Odyssey's particular interpretation of 
Achilles and as the Odysseus’s confrontation through Achilles of a 
competing tradition, poetics and ethics. But thetevemen (σ 357) 
may be taken as another allusion, and probably another complement, 
to the poetics of the Iliad, Odysseus’ name may be another: like 
Achilles, he is the man who has inflicted cares on others and has 
toiled through.

The paradeigms ad hoc invented by Odysseus the beggar in his 
addresses to the suitors in Odyssey books p, σ and to Melantho in
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book τ exemplify their hybris, foreshadow their punishment and 
give Odysseus’ programmatical declaration for his policy to be fol
lowed after his restoration to the throne. The suitors are tragic 
heroes in Aristotelian sense; they are blind in their undertaking 
hybristic actions to Odysseus, Penelope and Telemachos, but also 
in not recognizing the disguissed Odysseus.

Cunning and seeking for wealth are features of Odysseus’ poly- 
tropos character, while kerdea, in the sense of advantages, and 
polykerdeie, herdosyne are his main concern. His homecoming unites 
his desires for wealth and wanderings. And his main task in Ithaca 
is to secure his household and wealth. He wants to settle himself 
back where he has been told that he will die in old age and pros
perous among his subjects. This is, too, what Odysseus’ first con
versation with his wife foreshadows, after he was baptized in the 
Phaecian ideal state. Wealth and peace finally was imposed by 
Zeus at the very end of the poem —and of the whole heroic world.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕΓΙΟΝΗ 

Λυρικές τροπές της επικής Ελένης: η λειτουργία 

της αποσιώπησης στη μυθοποιητική πρόταση 

της Σαπφούς (απ. 16 L.P.)1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ανάγνωση του σαπφικού συνθέματος θα χρη
σιμεύσουν ως βασικά εννοιολογικά εργαλεία δύο διακρινόμενοι όροι: ο 
όρος μνθοποιία και ο όρος μνθοπλασία. Ο όρος μνθοποιία, το μύθους 
ποιεΐν, θα χρησιμοποιηθεί με την έννοια με την οποία απαντά ήδη σε αρ
χαία κείμενα: δηλώνει την ανασύνταξη και αναμόρφωση παραδεδομένου 
μυθολογικού υλικού —π.χ. του υλικού του τρωικού κύκλου— στο πλαίσιο 
μιας νέας ποιητικής πρότασης.1 2 Αντιστοίχως, ο όρος μνθοπλασία θα χρη
σιμοποιηθεί για να δηλώσει την επινόηση και συγκρότηση ενός ποιητικού 
μύθου, ο οποίος αναπαριστάνεται ως σύγχρονος της λυρικής persona 
loquens, ενώ παράλληλα αντλεί το υλικό του από το πεδίο της βιωμένης 
ή ζώσας πραγματικότητας. Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο συσχετί
ζονται καί συμπλέκονται μεταξύ τους η μνθοποιία και η μυθοπλασία παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη μορφολογική αλλά και νοηματική άρθρωση της αρ
χαϊκής λυρικής ποίησης. Βασικός στόχος της παρούσας ανάγνωσης είναι 
να δείξει ότι η οικονομία της λυρικής μνθοποιίας προϋποθέτει την έντεχνη 
διαπλοκή της ρητής υπόμνησης με την εσκεμμένη αποσιώπηση. Παράλληλα, 
η σύνδεση της μνθοποιητικής με τη μνθοπλαατική μερίδα θα πρέπει να 
ανιχνεύεται όχι μονάχα στους έκτυπους συνδετικούς αρμούς που τις συνέ
χουν, αλλά και στο υπόγειο δίκτυο των εσκεμμένων αποσιωπήσεων που τις 
διαπερνά. Στην ειδικότερη περίπτωση του συζητούμενου σαπφικού απο
σπάσματος η σχέση ρητής αναφοράς και συνειδητής αποσιώπησης είναι 
εκείνη που αποκαλύπτει την εναλλακτική ή ίσως και νεοτερική μυθοποιη- 
τική πρόταση της Σαπφούς.

1. Εκτενέστερη ανάγνωση του σαπφικού αποσπάσματος πραγματοποιείται στο 
Αν. Ερ. Πεπονή, Παράσταση και λειτουργία του χώρου και τον χρόνου στην πρώι
μη αρχαϊκή λυρική ποίηση, διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 230-259.

2. Η συγκεκριμένη σημασία του όρου ιιμνΟοποιία» εδράζεται στην έκφραση «/<(>- 
θους ποιεϊν», όπως αυτή απαντά στον Πλάτωνα (Φαίδων 61b 3-7) αλλά και στον 
Πλούταρχο (Ηθ. 347 Γ - 348 Α), ο οποίος και αναφέρεται στο πλατωνικό χωρίο.
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* Η παράθεση του αποσπάσματος γίνεται, από την έκδοση της Ε. Μ. Voigt, 
Sappho eI Alcaeus, Άμστερνταμ 1971.

316



ΛΥΡΙΚΕΣ ΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

Η κατανομή του αποσπάσματος σε τρεις μερίδες είναι πρόδηλη.3 Η 
προύτη μερίδα, η οποία εκτείνεται στους στ. 1-4, αποτελεί τη διατύπω
ση μιας απόφανσης' έπεται η μυθοποιητική πρόταση της λυρικής ποιή- 
τριας, η οποία καταλαμβάνει δέκα στίχους (5-14) και έχει ως θεματικό 
της επίκεντρο την παρασυζυγική φυγή της Ελένης- το ποίημα ολοκληρώ
νεται με τη λυρική μυθοπλασία, με τη σύσταση δηλ. ενός αφηγηματικού 
πυρήνα, όπου προεξάρχοντα ρόλο αναλαμβάνουν πρόσωπα τα οποία ανα
παριστάνονται ως σύγχρονα. Προκειμένου να αναδειχθεί η ιδιαίτερη ποιη
τική οργάνωση της μυθοποιητικής μερίδας στον κορμό του ποιήματος, θα 
πρέπει να αποσαφηνισθεί ευθύς εξαρχής η σχέση των δύο άκρων (Α και 
Α') μεταξύ τους· και τούτο, διότι η κατασκευαστική άρθρωση του σαπ
φικού αποσπάσματος πάνω στο μοντέλο της κυκλικής σύνθεσης επιβάλ
λει τον εντοπισμό των κοινών αλλά και των διαφοροποιούν στοιχείων που 
συνδέουν ή διακρίνουν την είσοδο και την έξοδο της σύνθεσης. Έτσι, με 
μια προσεκτικότερη ανάγνωση γίνονται σαφή τα εξής:

Στο εισαγωγικό μέρος του ποιήματος, που συμπίπτει με την πρώτη 
τετράστιχη στροφή του, προεξαγγέλλεται υπό μορφή ζητουμένου το κεν
τρικό θέμα της σύνθεσης: πρόκειται για την αναζήτηση του ακαλλίΰτουη. 
Και επειδή στις καλλιστειακές προκρίσεις άναμιγνύεται πάντοτε μια 
Έρις, η πρόκριση του καλλίστου συνεπάγεται και εδώ μια σαφέστατη 
αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώνεται μέσω ενός χαρακτηριστικού pria- 
mel.4 Έτσι, η αντίθεση του «έχώ» απέναντι στους αμένη, στους «δε» 
και στους «όέ» ανακοινώνει ευθύς εξαρχής τα δύο αντιτιθέμενα και δια- 
κρινόμενα θέματα του ποιήματος. Αφενός το πολεμικό θέμα, αφετέρου το

3. Σύμφωνα με την έκδοση της Ε. Μ. Voigt, Sappho et Alcaeus, Άμστερνταμ 
1971, το ποίημα ολοκληρώνεται στον στ. 32. Παρά ταύτα η παρούσα ανάγνωση ακο
λουθεί την άποψη ότι το ποίημα περιλαμβάνει 20 στίχους και επομένως τελευταία 
στροφή θα πρέπει να θεωρηθεί η πέμπτη. Στη θέση αυτή καταλήγουν με βεβαιό
τητα ή επιφύλαξη οι περισσότεροι μελετητές του συνθέματος. Βλ. ενδεικτικά G. 
Koniaris, «On Sappho», Fr. 16 (L.P.), Hermes 95 (1967) 261 σημ. 1, R. Mer
kelbach, «Sappho und ihr Kreis», Philologus 101 (1957) 14, σημ. 3, G. Μ. 
Kirkwood, Early Greek Monody, Υθακα και Λονδίνο 1974, σσ. 105-106, D. L. 
Page, Sappho and Alcaeus, Λονδίνο 1965, σ. 55, A. Pippin Burnett, Three Ar
chaic Poets, Λονδίνο 1983, σ. 279, L. Rissman, Love as War: Homeric Allusion 
in the Poetry of Sappho, Beiträge zur klassischen Philologie (1983) 30 και σημ- 
3. Ο Μ. L. West, «Burning Sappho», Maia 22 (1970) 318, δείχνει μεγαλύτερη 
επιφυλακτικότητα σχετικά με το αν πράγματι το ποίημα ολοκληρώνεται με την 
πέμπτη στροφή.

4. Σχετικά με το priamel της εισαγωγικής αυτής στροφής βλ. ενδεικτικά W. 
Ν. Race, The Classical Priamel from Homer to Boethius, Λέιντεν 1982, σσ. 63-64.
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ομιλητικό θέμα,5 στην προκειμένη περίπτωση το θέμα του έρωτα. Ενώ 
όμως τα αντικείμενα πρόκρισης του πολεμικού θέματος —τουτέστιν τα 
τρία πολεμικά όπλα της αρχαιότητας: πεζικό, ιππικό και ναυτικό (στ. 
1-2)— είναι σαφή μέσα στη γενικότητά τους, το αντικείμενο πρόκρισης 
του «εχώ», επομένως το ομιλητικό θέμα (στ. 3-4), μοιάζει εσκεμμένα 
ασαφές: τη δεικτική αντωνυμία ακήνο» ακολουθεί επεξηγηματικά η ανα
φορική πρόταση αδττω τις εραται». Καθώς η αόριστη αντωνυμία «τις» 
και η ουδέτερη εκδοχή της αναφορικής αντωνυμίας «οττω» αφήνουν 
απροσδιόριστα όχι μόνο το υποκείμενο αλλά και το αναμενόμενο αντικεί
μενο της καλλιστειακής αντιπρότασης, ο ρηματικός τύπος «εραται» προ
βάλλει ως μοναδικός φορέας συγκεκριμένης σημασίας και μετακινεί δια
κριτικά το πρίσμα της τελικής πρόκρισης από την απαθή απόφανση των 
«μέν» και των «δε» στην εμπαθή εμπλοκή του αόριστου —προς το πα
ρόν— «τις».

Εν σχέσει προς την πρώτη ενότητα η τελευταία (Α') παρουσιάζει τα 
εξής χαρακτηριστικά. Τα δύο θέματα, ομιλητικό και πολεμικό (στο εξής 
Ο και Π αντιστοίχως) επανεμφανίζονται, με αντεστραμμένη αυτή τη 
φορά ακολουθία. Αν στην πρώτη στροφή η ακολουθία tow θεμάτοον είναι 
Π-Ο, αντιθέτως στην εκβολή του ποιήματος είναι Ο-Π. Είναι φανερό 
ότι με τον τρόπο αυτόν ο κύκλος ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά και ανα- 
δεικνύει με έκτυπο τρόπο την κατασκευαστική αυστηρότητα του ποιήμα-

5. Ο όρος «ομιλία» βρίσκει τη φιλολογική του στήριξη στους αλεξανδρινούς 
γραμματικούς, οι οποίοι επέγραψαν με αυτόν περίφημες σκηνές του ομηρικού έπους 
(π.χ. Έκτορος καί ’Ανδρομάχης ομιλία). Στην παρούσα μελέτη, όμως, ο όρος χρη
σιμοποιείται κατά βάση όπως τον εισήγαγε και τον διερεύνησε ο Δ. Ν. Μαρωνίτης, 
ως σήμανση δηλαδή ενός τυπικού θέματος, το οποίο στην περιοχή του έπους καλύπτει 
τη διαλογική ή ερωτική συνάντηση δύο υποκειμένων που συνδέονται με εταιρικούς, 
συζυγικούς ή παρασυζυγικούς δεσμούς· βλ. Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Το θέμα της συζυ
γικής ομιλίας στην Οδύσσεια», EEThes. 17 (1978) 193 και σημ. 1, και του ιδίου, 
«Ο ομιλητικός χώρος και τα σήματά του», στο συλλ. τόμο Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθά
κη 1990, 105 σημ. 1. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι στην περιοχή της λυρικής 
ποίησης η χρήση του όρου προϋποθέτει την προσαρμογή της σημασίας του στην ιδιο
τυπία της λυρικής μυθοπλασίας. Πρώτον, διότι γενικότερα τα λυρικά πρόσωπα ανα
παριστάνονται συχνά σε μια κατάσταση αισθησιακής εγρήγορσης, η οποία τοποθε
τείται πέραν των σαφώς διακρινόμενων ορίων της διαλογικής ή της ερωτικής συνάν
τησης των επικών προσώπων. Δεύτερον, διότι ένας από τους σταθερότερους θεματι
κούς άξονες της λυρικής μυθοπλασίας είναι η ερωτική ή εταιρική παρουσία εν σχέσει 
προς την εταιρική ή ερωτική απουσία. Ύπ’ αυτήν την έννοια, στην περίπτωση της αρ
χαϊκής λυρικής ποίησης η ευρύτερη περιοχή της «ομιλίας» οφείλει να συστεγάσει 
τόσο το θέμα της ομιλητικής συνεύρεσης όσο και το αρνητικό του, το θέμα της ομι
λητικής στέρησης.
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τος. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι στην έξοδο του ποιήματος η ποιήτρια 
δεν επαναφέρει απλώς με αντιγραφικό τρόπο τα στοιχεία που συγκροτούν 
την εισαγωγική ενότητα, αλλά, πολύ περισσότερο, επιδιώκει την ταυτό
χρονη αναγωγή τους σε επόμενο αναβαθμό. Ή αλλιώς' κάθε γενική και 
αφηρημένη εκφορά της πρώτης ενότητας τρέπεται τώρα σε ειδική και 
συγκεκριμένη αναφορά. Διότι στην έξοδο του ποιήματος δεν γίνεται λό
γος για οτιδήποτε κανείς ερωτεύεται, αλλά αντιθέτως, για ένα συγκεκρι
μένο, επώνυμο και απόν (στ. 15-16), —σύμφωνα με τη λυρική μυθοπλα
σία— πρόσωπο, την Ανακτορία' ακόμα ειδικότερα, για το ερωτικό της 
βήμα και τη λαμπερή μαρμαρυγή του προσώπου της (στ. 17-18)' παράλ
ληλα, ο λόγος δεν εκφέρεται από ένα δίχως συγκεκριμένη ποιητική και 
δραματική ταυτότητα «εγώ», όπως στην πρώτη ενότητα, αλλά από ένα 
συγκεκριμένο υποκείμενο, το οποίο αποκτά ποιητικό ήθος καθώς αναμι- 
μνήσκεται (στ. 15), βούλεται (στ. 17), ορά (στ. 18) και, διακριτικώς, 
«έραται». Επιπλέον, στην αχρονικότητα της εισαγωγικής απόφανσης 
αντιπροτείνεται τούρα η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που προεξαγγέλ- 
λεται με το «νυν» (15), το οποίο αναπαριστά το παρόν του πρωτοπρόσω- 
που υποκειμένου. Εξάλλου, η οικουμενική μήτρα της πρώτης ενότητας, 
η «μέλαινα γα» (στ. 2), μεταλλάσσεται τώρα σε έναν διασπασμένο από την 
απουσία χώρο: ένα εδώ, το hic του λυρικού εγώ, κι ένα εξυπονοούμενο 
προφανώς εκεί, φαινομενικώς άδηλο μέσα στο ποίημα, τον τόπο της απου
σίας της Ανακτορίας. Τέλος, στην έξοδο του ποιήματος δεν γίνεται λόγος 
για οποιονδήποτε στρατό, αλλά συγκεκριμένα για τα άρματα και το πε
ζικό που βρίσκονται σε έναν σαφέστατα προσδιορισμένο τοπωνυμικώς 
χώρο: τη Λυδία.

Επομένως, καθώς στην εξιτήρια ενότητα το γενικό και αφηρημένο 
τρέπεται σε ειδικό και συγκεκριμένο, ο αποφαντικός χαρακτήρας της πρώ
της ενότητας μεταλλάσσεται σε πυρήνα μιας μυθοπλασίας: αίφνης, βρι
σκόμαστε μπρος σε μια διάζευξη, στην ανάμνηση ενός απόντος προσώπου, 
στη δήλωση της επιθυμίας να θεαθεί το «εγώ» την οπτασία της απούσας. 
Πώς και γιατί τράπηκε το ομιλητικό θέμα από γενική απόφανση σε συγ
κεκριμένη και τόσο πλούσια μέσα στη λακωνικότητά της μυθοπλασία; 
Κι αν το «εγώ» της τελευταίας ενότητας παίρνει τώρα τη θέση του αόρι
στου «τις», αν το φέγγος και το ερωτικό βήμα της Ανακτορίας παίρνουν 
τώρα τη θέση του άφυλου και ανεικονικού «όττω», ο στρατός των Λυδών 
ειδικά, πώς αλήθεια προκύπτει; Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να συναν
τηθούμε με την κεντρική μυθοποιητική μερίδα του ποιήματος.

Με την εμφατική δραστικότητα του επιρρηματικού προσδιορισμού
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«πάγχυ» και του αντικειμένου «πάντι», η διατύπωση «πάγχυ δ’ εύμαρες 
σύνετον πόησαι πάντι τούτο», με την οποία εισάγεται το μυθολογικό πα
ράδειγμα (στ. 5-6), υπόσχεται όχι μόνο συλλογιστική διαφάνεια όσο, και 
κυρίως, αποδεικτική προφάνεια. Εντούτοις, εάν συνυπολογισθεί ότι το 
προς απόδειξη ζητούμενο είναι η καλλιστειακή υπεροχή του «οττω τις έ- 
ραται» εν σχέσει προς τα τρία πολεμικά όπλα, η υπεσχημένη αυτή απο
δεικτική προφάνεια τελικώς αίρεται για τρεις αλληλοσυνδεόμενους λόνους:

α) Παρά τον χαρακτηρισμό «πόλυ περσκέθοισας κάλλος ανθρώπων» 
που αποδίδεται στην Ελένη, στους στ. 5-6, και παρά την εσκεμμένη αντή- 
χηση που δημιουργείται ανάμεσα στη λέξη κάλλος και το κάλλιστον του 
στ. 3, η περίφημη επική ερωμένη κάθε άλλο παρά λόγω του δικού της κάλ
λους αναφέρεται στο ποίημα. Και τούτο, διότι δεν παίρνει, όπως ίσως 
θα αναμενόταν, τη θέση του «οττω», του ερωτικού δέκτη, αλλά αντιθέ- 
τως καταλαμβάνει τη θέση του «τις», του ερώντος υποκειμένου.8

β) Πολύ περισσότερο, όμως, καθώς ξεδιπλώνεται η σαπφική μυθο- 
ποιητική πρόταση, γίνεται σαφές ότι το αρχικό και κεντρικό ζητούμενο 
της καλλιστειακής πρόκρισης υποχωρεί ολωσδιόλου από το αφηγηματικό 
προσκήνιο. Και τούτο, διότι εν τέλει κανένας λόγος δεν γίνεται ούτε και 
γι’ αυτήν την αισθητική αξία που αποδίδει η Ελένη στο ερώμενο πρόσωπο, 
το οποίο ούτως ή άλλως παραμένει ανώνυμο.6 7 Αντιθέτως, η επωνυμία 
που αίφνης προβάλλεται, με μια μετωνυμική σχεδόν δραστικότητα, είναι 
εκείνη του τόπου φυγής της Ελένης: πρόκειται βεβαίως για το τοπωνύμιο 
τής Τροίας (στ. 9). Η προβολή του τοπωνυμίου, όπου μετακινείται η ερώ- 
σα Ελένη, και παράλληλα η αποσιώπηση του ερωμένου —άρα, με τη σαπ
φική λογική, «καλλίστου»— σε συνάρτηση με την πυκνή προβολή των 
κινητικών ρημάτων ως φορέων δράσης (καλλίποισα στ. 9, εβα στ. 9, πλέ- 
οισα στ. 9, παράγαγε στ. 11) δεν είναι καθόλου τυχαία. Η σαπφική μυθο- 
ποιητική πρόταση έχει εμφανώς μετατοπίσει το κέντρο βάρους του μυ
θολογικού παραδείγματος από τον άξονα της προγραμματικής και προσ- 
δοκώμενης απόφανσης γύρω από το κάλλιστον προς τον αφηγηματικό 
πυρήνα ενός επεισοδίου, όπου η διάσπαση του ομιλητικού χώρου, η εγκα
τάλειψη και η απουσία παίζουν πρωταρχικό ρόλο και φέρουν το κεντρικό 
νόημα της μυθοποιίας.

6. Προς την κατεύθυνση αυτή βλ. ενδεικτικά J. Η. Barkhuisen and G. Η. Els, 
«On Sappho», Fr. 16 (L.P.), Acta Classica XXVI (1983) 29.

7. Σχετικά με την ανωνυμία του Πάρη στο σαπφικό σύνθεμα βλ. R. Jenkyns, 
Three Classical Poets, Sappho, Catullus and Juvenal, Λονδίνο 1982, σ. 57 και 
Burnett, ό.π., a. 286.
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γ) Όμως, κατά το μυθολογικό τούτο παράδειγμα, το μείζον θέμα 
που προεξαγγέλλεται στην πρώτη ενότητα, η καλλιστειακή πρόκριση, 
φαίνεται ότι λησμονείται και για έναν δεύτερο, ακόμα σημαντικότερο, 
λόγο: Τι αλήθεια απέγινε με τα δύο μεγαθέματα της καλλιστειακής σύγ
κρισης, με τα οποία αφενός εισάγεται προγραμματικά το ποίημα και αφε
τέρου ολοκληρώνεται κυκλικά η τρίτη μερίδα, η κατακλείδα του ποιήμα
τος; Με άλλα λόγια τι απέγινε με την αντιπαράθεση πολεμικού και ομι
λητικού θέματος; Το ερώτημα είναι καίριο, διότι, καθώς φαίνεται, η συ
νολική αναγνωστική προσέγγιση του σαπφικού συνθέματος εξαρτάται 
τόσο από τη διατύπωσή του όσο και από τον τρόπο με τον οποίο θα απαν
τηθεί.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να συναντηθούμε με το εξαιρετικά ενδια
φέρον βιβλίο της Leah Rissman, το οποίο τιτλοφορείται Love as War, 
Homeric Allusions in the Poetry of Sappho, και βεβαίως θέτει ως 
κεντρικό θέμα του τη σχέση έρωτα και πολέμου στην ποίηση της Σαπ- 
φούς. Εν σχέσει προς το προηγούμενο ερώτημα η θέση της Rissman 
αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, όπως στο εισαγω
γικό μέρος η Σαπφώ αντιθέτει με όρους αισθητικής ό,τι κανείς ερωτεύε
ται στα όπλα του πεζικού, του ιππικού και του ναυτικού, έτσι και κατά το 
μυθολογικό παράδειγμα οι δύο πλευρές της σύγκρισης είναι αφενός τα 
στρατεύματα του τρωικού πολέμου, αφετέρου η Ελένη και ο Πάρης. Αλ
λά, εφόσον η φυγή της Ελένης με τον ΙΙάρη προκάλεσε τον τρωικό πόλε
μο, ο μύθος δύσκολα διευκρινίζει το χάσμα ανάμεσα στον έρωτα και στον 
πόλεμο. Εν τέλει, η ερωτική ιστορία του Πάρη και της Ελένης είναι ο 
τρωικός πόλεμος, υποστηρίζει η Rissman, αλλά αυτό το παράδοξο μπο
ρεί να κατανοηθεί, επειδή ο έρωτας και ο πόλεμος, αν και αντίθετα, είναι 
παράλληλα φαινόμενα. Η τελευταία αυτή θέση της συγγραφέως συντάσ- 
σεται εξάλλου με τη συνολικότερη άποψή της: παρόλο που το ποίημα ξε
κινά με την έντονη αντιπαράθεση πολέμου και έρωτα, τελικώς η αντίθεση 
αίρεται και το ποίημα αποδεικνύει ότι τα δύο αντιτιθέμενα δεν αποτελούν 
παρά την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.s

Δύο αντιρρήσεις μπορούν ευθύς εξαρχής να διατυπωθούν: α) Η εξιτήρια 
ενότητα, με τη ρητή διατύπωση της επιθυμίας του πρωτοπρόσωπου λυρι
κού υποκειμένου να θεαθεί την οπτασία της επονομαζόμενης απούσας και 
όχι την πολεμική σκευή και σκηνή των Λυδών, όχι μόνον δεν παρουσιάζει 
την αντίθεση ερωτικού και πολεμικού θέματος με μετριοπαθέστερους τό- 8

8. Rissman, ό.π., 31 και 38-40.
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νους, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνει την αντιπαράθεσή τους σε προσωπικό 
και βιωματικό επίπεδο, στο επίπεδο της λυρικής μυθοπλασίας, β) Ούτως 
ή άλλως, η συλλογιστική της Rissman στηρίζεται σε μια μη επαληθεύ- 
σιμη παρατήρηση: γίνεται άραγε πράγματι σύγκριση, κατά τη μυθο- 
ποιητική πρόταση της Σαπφούς, ανάμεσα στα τρωικά στρατεύματα αφε
νός, στον Πάρη και την Ελένη αφετέρου;

Μια προσεκτικότερη ανάγνωση της σαπφικής μυθοποιίας θα οδηγούσε 
σε αντίθετες διαπιστώσεις. Διότι ενώ στην εισαγωγική και στην εξιτήρια 
ενότητα η αρχαϊκή ποιήτρια κάνει ρητή αναφορά στα πολεμικά όπλα, 
αντιθέτως, στην κεντρική και μυθοποιητική μερίδα δεν κάνει καμία μνεία 
σχετικά με τα τρωικά στρατεύματα' επιπλέον, δεν πραγματοποιεί καμία 
σύγκριση μεταξύ των τρωικών στρατευμάτων και του παρασυζυγικού 
έρωτα' τέλος, δεν κάνει κανένα λόγο για τον πόλεμο γενικότερα ή για τον 
τρωικό πόλεμο ειδικότερα. Επομένως, αν υπάρχει ένα στοιχείο που απο
κτά σημαίνοντα ρόλο στη σαπφική μυθοποιητική πρόταση, είναι ακριβώς 
η αποσιώπηση του πολέμου. Η σημασία τούτης της αποσιώπησης γίνε
ται σαφέστερη εάν συνυπολογισθούν δύο παράμετροι:

α) Με την αποσιώπηση του πολεμικού θέματος η αναμενόμενη απο
δεικτική προφάνεια του μυθολογικού παραδείγματος εν σχέσει προς την 
προγραμματική αντιπαράθεση πολέμου και έρωτα μένει, φαινονενικώς 
τουλάχιστον, μετέωρη.

β) Η σημασία της αποσιώπησης αυτής γίνεται ευκρινέστερη, εάν η 
συγκεκριμένη σαπφική μυθοποιία συγκριθεί προς άλλες πρώιμες αρχαϊ
κές μυθοποιητικές προτάσεις, οι οποίες συνδέονται με το γνωστό παρασυ- 
ζυγικό επεισόδιο. Εξηγούμαστε: Κατά κανόνα, ό παρασυζυγικός έρωτας 
Ελένης και Πάρη, με την συνεπαγόμενη μετακίνηση της Ελένης από τη 
Σπάρτη στην Τροία, σηματοδοτούν το αναγκαστικό αίτιο του τρωικού 
πολέμου. Η σύνδεση αυτή μεταξύ παρασυζυγικού αιτίου και πολεμικού 
αιτιατού επισημαίνεται και τονίζεται με συγκεκριμένους και επαναλαμ
βανόμενους λεκτικούς τρόπους, τόσο στις περιπτώσεις όπου η ευθύνη απο
δίδεται ευθέως στους δύο ερωτικούς partenaires, όσο και σε αυτές όπου 
αποδίδεται στους θεούς, και συγκεκριμένα στην Αφροδίτη. Ενδεικτικά και 
μόνον θα αρκούσε να υπενθυμίσουμε ότι στην τρίτη ιλιαδική ραψωδία μέ
σα σε ογδόντα περίπου στίχους ο έρωτας του παρασυζυγικού ζεύγους προ
βάλλεται έξι φορές ρητά ως το αναγκαστικό αίτιο του πολέμου, με τις εξής 
εκφράσεις: ((τον εϊνεκα νεΐκος δρωρεν» (στ. 87) «έπεί κακά πολλά πέπα- 
σθε εινεκ εμης εριδος καί ’Αλέξανδρον εν εκ' αρχής» (στ. 100), «πολέας 
δ’ ένέπασσεν άέθλονς Τρώων θ’ ίπποδάμων καί ’Αχαιών χαλκοχιτώνων,
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ονς εθεν είνεκ επασχον νπ ’Άρηος παλαμάων.» (στ. 126-128), «ού νέμε- 
σις Τρώας καί έϋκνήμιδας ’Αχαιούς τοιήδ’ άμφ'ι γυναικί πολύν χρόνον αλ- 
γεα πάσχειν» (στ. 157) «— ον τί μοι αΐτίη εσσί, θεοί νν μοι αίτιοί είσιν, / 
ο'ί μοι εφώρμησαν πόλεμον πολ.νδακρνν ’Αχαιών» (στ. 164-165).9

Η σχεδόν λογοτυπική εκφορά του αναγκαστικού αιτίου με τις προθέ
σεις ενεκα ή άμφ'ι και το πρόσωπο της Ελένης ή, σπανιότερα, του Πάρη 
ορίζει τον επικό αρχέτυπο του οποίου ο απότυπος είναι εμφανής και στην 
πρώιμη λυρική ποίηση. Στα δύο σωζόμενα αποσπάσματα του Αλκαίου, 
που αναφέρονται στο παρασυζυγικό επεισόδιο, η σύνδεση του επεισοδίου 
με τον πόλεμο είναι όχι μόνο ρητή αλλά και εμφατική. Το αλκαϊκό απ. 42 
εισάγεται κατά πάσα πιθανότητα με τη συγκεκριμένη μνεία10 (ακάκων 
ά[χος ενεκ’ έργων / Περάμμω καί παΐσ[ί ποτ’, Ώλεν’, ήλθεν / εκ σέθεν 
πίκρον», στ. 1-3) και εκβάλλει με αυτήν («οί δ’ άπώλλοντο άμφί Έ\λένα 
Φρύγες τε / καί πόλις αυτών», στ. 15-16). Εξάλλου, στο απ. 283 η αλκαϊκή 
μυθοποιητική απόδοση της παρασυζυγικής φυγής —η οποία, όπως έχει 
παρατηρηθεί, παρουσιάζει ουσιώδη κοινά στοιχεία με την υπό συζήτηση 
σαπφική11— ακολουθείται από μια φρικιαστική περιγραφή των κατα
στροφικών αποτελεσμάτων του πολέμου, ανάμεσα στα οποία, και παρά 
τις παπυρικές φθορές, διακρίνεται ευκρινέστατα το αναγκαστικό αίτιο 
εν]νεκα κιμάς στον στ. 14. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακό
μα και στον Ίβυκο (απ. 282 Page), τόσο η Ελένη όσο και η Κύπρις 
προβάλλονται με μια περίτεχνη ποιητική σύνταξη ως υπαίτιες του «δα- 
κρυόεντος πολέμου»:

οϊ κ]αί Δαρδανίδα Πριάμοιο μέ- άντ.
γ’ ασ]τν περικλεείς δλ.βιον ήνάρον 

’Άργ]οθεν όρνυμένοι 
4 Ζη[νός μεγάλοιο βουλαϊς

ξανθός Έλενας περί ε’ίδει επωιδ.
δη]ριν πολννμνον εχ[ο]ντες

9. Η παρούσα ανάγνωση του σαπφικού αποσπάσματος δεν συζητεί το πρόβλημα 
της ενοχής ή της αθωότητας της Ελένης, αλλά το γεγονός ότι το σύνολο του παρα- 
συζυγικού επεισοδίου προβάλλεται στις ποικίλες μυθοποιητικές προτάσεις ως συν
δεόμενο με τον τρωικό πόλεμο, ακόμα κι αν την κύρια ευθύνη φέρει εν τέλει η θεά 
του Έρωτα.

10. Βλ. την αποκατάσταση της πρώτης σωζόμενης στροφής από τον Page, ό.π., 
σ. 278-279.

11. Βλ. ενδεικτικά D. Meyerhoif, Traditioneller Stoff und individuelle Ge
staltung. Untersuchungen zu Alkaios und Sappho, Ζυρίχη, N. Τόρκη 1984, 
σ. 87-90.
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πό]λεμον κατά δακρ\υο\εντα,
Πέρ]γαμον (5’ άνέ[β]α ταλαπείριο[ν ri]ra 

9 χρυ]σοέθειραν ό[ι]ά Κύπριδα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δείχνουν ότι η πανταχού παρούσα 
και πάντοτε ρητή —τόσο στον επικό αρχέτυπο όσο και σε λυρικούς απο- 
τύπους— σύνδεση ανάμεσα στον παρασυζυγικό έρωτα της Ελένης και στον 
τρωικό πόλεμο είναι ακριβώς αυτή που καθιστά την αποσιώπηση του πολέ
μου από τη Σαπφώ εξαιρετικά καίρια από μυθοποιητική άποψη. Διότι, αν
τίθετα από τον ποιητή της Ιλιάδας, αντίθετα ακόμα από τον Αλκαίο ή και 
τον Ίβυκο, η Σαπφώ σταματά το μυθολογικό της παράδειγμα στο κρί
σιμο μεταίχμιο μεταξύ προ-πολέμου και πολέμου, αποσιωπώντας παν
τελώς τον δεύτερο.12 Κατά την άποψή μας ο συγκεκριμένος μυθοποιητικός 
χειρισμός του μυθικού χωροχρόνου έχει δύο αποτελέσματα: α) Η ιστορία 
του έρωτα της Ελένης προβάλλεται, αίφνης, ως μια ιστορία παράφορου 
παρασυζυγικού έρωτα, η οποία οδηγεί βεβαίως στη διάσπαση του ομι
λητικού χώρου, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει η διάσπαση αυτή 
για την ιδιωτική ιστορία των προσώπων (στ. 8-11), αλλά σταματά σε αυ
τήν. Έτσι, το επεισόδιο μονώνεται στην ομιλητική του και μόνον διάστα
ση. β) Ακριβώς επειδή εκείνο που ενδιαφέρει την ποιήτρια από μυθοποιη- 
τική άποψη είναι το ερωτικό και μόνον γεγονός, καθώς και η συνεπαγό
μενη διάσπαση του ομιλητικού χώρου στους δύο τόπους της απουσίας και 
της παρουσίας, ο αρμός που συνδέει τη λυρική μυθοποιία και την ακόλου
θη μυθοπλασία γίνεται τώρα ευδιάκριτος. Διότι δεν είναι ασφαλώς τυχαίο 
το γεγονός οτι η λυρική μυθοπλασία, καθώς ανοίγει με την αναφορά της 
απουσίας της Ανακτορίας, έχει ως σκηνικό της χώρο τον τόπο εγκατά
λειψης, όπου και βρίσκεται καθηλωμένο το λυρικό «εγώ»: στον ίδιο τόπο, 
στον τόπο εγκατάλειψης, στον τόπο του τζαναρίστου άνδρός (στ. 7-8), των 
φίλων τοκήων και της παιδός (στ. 10) εστιάστηκε ο μυθοποιητικός φακός 
κατά την εκβολή της κεντρικής μερίδας.13

12. Το ότι στο σωζόμενο μέρος του ποιήματος δεν γίνεται καμία ρητή μνεία του 
τρωικού πολέμου είσαι σαφές. Παράλληλα, από όσο γνωρίζουμε, ποτέ δεν προτάθηκε 
συμπλήρωση των στίχων 13-14 σε συνάρτηση με οποιαδήποτε αναφορά στον τρωικό 
πόλεμο. Βλ. ενδεικτικά Μ. Bonaria, Humanitas 25-26 (1973-74) 166. Σχετικά 
με την απουσία μνείας του τρωικού πολέμου στο ποίημα βλ. ενδεικτικά Koniaris, 
ό.π., 265, G. W. Most, Sappho fr. 16, 6-7 L.P., C Q 31 (1981) 16, Meyerhoff, ό.π.

13. Η μυθοποιητική αυτή επιλογή γίνεται νομίζουμε εμφανέστερη, εάν φαντα
στούμε τη συμπλήρωση των φθαρμένων στίχων περίπου όπως πρότεινε η Burnett 
ό.π., 288 σημ. 30: σύμφωνα με την άποψή της, οι στίχοι 13-14 εξεικονίζουν την αμέ-
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Όμως, η περιχαράκωση του μυθολογικού επεισοδίου στα ομιλητικά 
του μόνον συμφραζόμενα ίσως δεν ερμηνεύεται πλήρως από τη σκοπιά 
όσων υποστηρίζουν ότι η Σαπφώ απομόνωσε το ιδιωτικό γεγονός, επειδή 
αυτό ενδιέφερε κυρίως τη βιοθεωρία του θιάσου της, κι όχι η πολεμική 
του διάσταση.14 Αντιθέτως, το ότι τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο 
του συνθέματος η ποιήτρια αναμετράται προγραμματικά και ρητά με το 
πολεμικό πρότυπο δείχνει έντονο και έκδηλο ποιητικό ενδιαφέρον γι’ αυτό. 
Εξάλλου, εάν πράγματι, όπως ειπούθηκε στην αρχή της παρούσας ανά- 
γνωσης, η μορφολογική και η νοηματική άρθρωση ενός λυρικού ποιήματος, 
στο οποίο διαπλέκονται μνθοποιία και μυθοπλασία, εξαρτάται από τον 
συγκεκριμένο τρόπο διαπλοκής της μιας με την άλλη, τότε η αποσιώπηση 
τοϋ τρωικού πολέμου από τη μυθοποιητική μερίδα του απ. 16 θα πρέπει 
ίσως να αποκρυπτογραφηθεί αλλά και να εκτιμηθεί σε συνάρτηση με τη 
μυθοπλαστική μερίδα της εξόδου. Διότι έχουμε αφήσει ένα ανοιχτό ερώ
τημα: γιατί άραγε, στο σύγχρονο παράδειγμα, ο βηματισμός και η λάμψη 
της Ανακτορίας να αντιπαρατίθενται στο ιππικό και στο πεζικό ειδικά 
των Αυδών; Η ερώτηση έχει τεθεί και έχει απαντηθεί ποικιλοτρόπως: 
η Αυδία είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη την εποχή της Σαπφούς.15 
Ή : στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αυδών την εποχή της Σαπφούς πραγ
ματοποιούνται στα εδάφη όπου έγιναν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του 
τρωικού πολέμου.16 Ασφαλώς, καμία από τις απαντήσεις αυτές δεν θα 
έπρεπε να αποκλεισθεί. Μήπως όμως η αναφορά του τοπωνυμίου της Λυ-

ριμνη, ξέγνοιαστη λόγω του παράφορου έρωτά της, φυγή της Ελένης από τη συζυγι
κή στέγη. Μέσα από αυτό το πρίσμα θα πρέπει, κατά τη συγγραφέα, να εννοηθεί το 
σωζόμενο νκούφως» (στ. 14), το οποίο, σύμφωνα με την πειστική της υπόθεση, πρό
σεξε και εξεικόνισε ο Αισχύλος στον δικό του Αγαμέμνονα, όταν ο Χορός αναφέρει 
τη στιγμή της φυγής της: ρίμφα βεβάκη διά πνλάν (στ. 406-407). Εάν η υπόθεση 
της Burnett ευσταθεί, τότε ο σαπφικός αφηγηματικός χρόνος, από τη στιγμή που 
αναφέρεται η φυγή της Ελένης προς την Τροία, αντί να προχοιρήσει προς τα μπρος* 
γυρνά προς τα πίσω: από την Τροία επιστρέφει πίσω στην μεταιχμιακή χωροχρο- 
νική στιγμή της φυγής, και εστιάζεται στον τόπο και στη στιγμή της εγκατάλειψης. 
Πάντως, ακριβώς επειδή κατά κανόνα δεν λαμβάνεται υπόψη το θέμα της απουσίας 
ως αρμός σύνδεσης μεταξύ μυΟοποιητικής καί μυθοπλαστικής μερίδας, ως υποκεί
μενο του ρήματος «όνέμναισε» προτείνεται η Κύπρις ή ο Έρως (βλ. ενδεικτικά Κο- 
lliaris, ό.π., 265-266). Η παρούσα ανάγνωση, αντιθέτως, υποστηρίζει ότι υποκείμενο 
του ρήματος είναι η Ελένη. Βλ. ενδεικτικά και West, ό.π., 318, επίσης R. Bagg, 
«Love Ceremony and Daydreem in Sappho’s Lyrics», Arion 3 (1964) 69.

14. Βλ. κυρίως Meyerhoff, ό.π., 87-90.
15. Koniaris, ό.π., 259.
16. Rissman, ό.π., 46.
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δίας, στο πλαίσιο μιας τόσο αυστηρής και οικονομημένης ποιητικής σύν
θεσης, αποκτά έναν οργανικότερο ρόλο;

Εξηγούμαστε: Οι επωνυμικές αναφορές στο ποίημα της Σαπφούς κά
θε άλλο παρά τυχαίες είναι. Στο μυθολογικό παράδειγμα μοναδικά κύρια 
ονόματα είναι αυτό της Ελένης ως προσωπωνύμιο και αυτό της Τροίας 
ως τοπωνύμιο. Αντιστοίχως, στη σύγχρονη μυθοπλασία μοναδικά κύρια 
ονόματα είναι το προσωπωνύμιο της, εξίσου με τη Ελένη, απούσας Α- 
νακτορίας, και το τοπωνύμιο της Λυδίας. Στη μυθοποιητική και στη μυ^ 
θοπλαστική πρόταση Ελένη και Ανακτορία βρίσκονται στον αυτόν παρο
νομαστή: διασπούν τον ομιλητικό χώρο και απουσιάζουν. Αντιθέτως, 
όμως, τα τοπωνύμια έχουν ανάλογη και ταυτοχρόνως αντίστροφη λει
τουργία. Δηλαδή, ενώ με βάση τις γνωστές μυθοποιίες το τοπωνύμιο της 
Τροίας θα έπρεπε να ανακαλεί σχεδόν αντανακλαστικά τον τρωικό πόλεμο, 
και επομένως θα αναμενόταν να προβληθεί ως πολεμικός χώρος, αντιθέ
τως στη σαπφική μυθοποιία αναφέρεται απλώς ως ο χώρος απουσίας της 
επικής ερώσας, ως η παρασυζυγική ομιλητική υποδοχή της. Αντιστρό- 
φως, ενώ η προεξαγγελία της απουσίας της Ανακτορίας στην αρχή της 
μυθοπλαστικής μερίδας μάς προετοιμάζει για έναν ανάλογο ποιητικό 
χειρισμό με αυτόν που προηγείται στη μυθοποιητική μερίδα, εδώ η ανα
μενόμενη αναφορά του τόπου απουσίας, του τόπου φυγής της Ανακτορίας, 
δεν πραγματοποιείται. Αντιθέτως, το τοπωνύμιο της Λυδίας προβάλλεται 
αίφνης ως πολεμικός χώρος. Επομένως: Στη μυθοποιητική μερίδα η 
Τροία μονώνεται ως ομιλητικός χώρος φυγής της Ελένης και απαλλάσσε
ται, ρητά τουλάχιστον, από τα πολεμικά της συμφραζόμενα. Αντιθέτως, 
στη μυθοπλαστική μερίδα η Λυδία προβάλλεται ως πολεμικός τόπος. Μή
πως λοιπόν πίσω από το τοπωνύμιο της Λυδίας αποσιωπάται ή, καλύτε
ρα, λανθάνει εσκεμμένα ο τόπος φυγής της «ού παρεοίσας» Ανακτορίας;

Η αντιστροφή δεν θα πρέπει να αξιολογηθεί μόνον ως ευφυές ποιητικό 
παίγνιο. Αντιθέτως, νομίζουμε ότι ρητή αναφορά και ηθελημένη απο
σιώπηση ανταλλάσσονται ανάμεσα στη μυθοποιητική και στη μι 'θοπλα
στική μερίδα ακριβώς για να υπομνηματίσει και να ανακαλέσει η μία την 
άλλη. Γι’ αυτό η απουσία ρητής μνείας του πολέμου από τη μυθοποιητι- 
κή μερίδα κάθε άλλο παρά απλή παραμέληση του πολεμικού θέματος α
ποτελεί. Αντιθέτως, φαίνεται πως η Σαπφώ κατόρθωσε να επιτύχει μια 
εξαιρετικά δύσκολη ποιητική ισορροπία: Ενώ με την έντεχνη άρθριοση 
του ποιήματος της επιδιώκει να ανακαλέσει υπογείως την πολεμική δι
άσταση του μυθολογικού επεισοδίου, ταυτοχρόνως την αποσύρει εσκεμ
μένα από το ρητό πλέγμα του μυθοποιητικού της λόγου. Υπ’ αυτήν την

326



έννοια η μυθοποιητική πρόταση της Σαπφούς θα μπορούσε, νομίζουμε, να 
εκτιμηθεί ως μια συνειδητή υπονόμευση του επικού μυθοποιητικού αρ
χετύπου: ό,τι απορρίπτεται ευθέως και ρητά στην αρχή και στο τέλος 
της λυρικής κυκλικής σύνθεσης, απορρίπτεται εμμέσως και εντέχνως 
στη μυθοποιητική μερίδα" εκεί δηλ. που πλέον δεν αναμετράται γενικά 
ο πόλεμος με την ομιλία, αλλά ειδικότερα η ηρωική μυθοποιία του επικού 
αρχετύπου με τη λυρική εναλλακτική μυθοποιητική πρόταση.

Αν η παρούσα ανάγνωση ευσταθεί, τότε η αισθητική πρόκριση των 
δύο άκρων του συνθέματος μεταλλάσσεται στον κορμό του ποιήματος σε 
πρόκριση ποιητικής.

LYRIC TRANSFORMATIONS OF EPIC HELEN:
THE TECHNIQUE OF POETIC SUPPRESSION 

IN SAPPHO 16 L.P.

(Summary)

THIS PAPER argues that the three parts of the Sapphic ring com
position are linked and held together by a primary antithesis be
tween the aesthetic models of war and homilia homilia related to 
love more specifically—which are evaluated and compared accord
ing to beauty. At the two extremes of the composition A and A' 
(v. 1-4 and 15-20 respectively) this antithesis and the aesthetic pre
ference for the homiletic (love) model are quite discernible. However, 
in the main body of the composition, in which the mythological 
exemplum of Helen is unfolded, this antithesis is absent from the 
overt, framework of Sapphic mythopoeia. Despite the claims to the 
contrary made in the literature on this subject, we have no explicit 
reference to the aesthetic opposition between war and homilia. Fur
thermore, the theme of war is completely passed over in silence. 
This omission acquires special significance for two major reasons: 
A) Since the mythological example passes over in silence the aes
thetic opposition between the two models, its demonstrative power, 
for which it appears to be evoked in the first place (v. 5-6), remains 
suspended. In this manner, the audience is stimulated to explore the 
covert dimensions of the example. R) The failure to mention the 
Trojan war becomes even more stimulating if we also take into ac

ΛΥΡΙΚΕΣ ΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
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count that Sappho chooses to focus lier mythopoetic concerns spe
cifically on the spatiotemporal moment when Helen abandons her 
husband. According to the Homeric archetype and its early lyric 
replications (such as those by Alcaeus but also by Ibycus) the 
spatiotemporal moment of Helen’s flight marks the transition from 
the pre-war to the war period. Quite on the contrary, Sappho iso
lates this moment within its pre-war context. At the precise tran
sitional point when we would expect a connection to war she in 
fact effects a connection to contemporary lyric event, more parti
cularly to the departure and absence of Anactoria. The tension be
tween the overt failure to mention war and its implicit evocation is 
further suggested by the artful poetic use of the only two place- 
names of the composition, Troy and Lydia, such that deliberate 
omission of war references in the case of the first and explicit men
tion in the case of the second echoe one another. In conclusion, the 
homiletic framing of the mythological e\mnt and the failure to men
tion its implications for war tacitly confirm the rejection of the 
model of war, that we meet at the two extremes of the poem, but 
also indirectly undermines the epic mythopoetic archetype. For this 
reason we could treat the Sapphic composition as an early statement 
of poetics.
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'Ύβρις και τίσ/ς στην Οδύσσεια

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΔΙΚΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ από τον Πλάτωνα ώς τραγικών δι- 
δάσκαλός τε και ηγεμών ή πρώτος τών τραγωδοποιών, ενώ ο Αριστοτέ
λης επισημαίνει ότι ο ποιητής υπήρξε ο μόνος από τους παλαιότερους 
ομοτέχνους του ο οποίος ((μιμήσεις δραματικάς εποίησεν».1

Μπορούμε λοιπόν μέσα στα ομηρικά έπη να διαπιστώσουμε στοι
χεία θεατρικής τέχνης τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ στην τρα
γωδία. Ανάμεσα στα άλλα ξεχωριστή θέση κατέχουν οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην νβριν και στην τίσιν δρώντων προσώπων στην Οδύσ
σεια. Θα αναφερθούμε στην περίπτωση των συντρόφων του Οδυσσέα στο 
νησί του Ήλιου και των μνηστήρςον της Πηνελόπης. Επιλέγουμε τις ρα
ψωδίες μ 260-453 για τους συντρόφους του Οδυσσέα στο νησί του Ήλιου 
και υ 345-394 για τη συμπεριφορά των ατάσθαλων μνηστήρων.

Στο μ 260-453 τα δομικά στοιχεία του επεισοδίου που εμπεριέχει την 
νβριν των εταίρων και το φυσικό επακόλουθό της, την τίσιν, είναι τα ακό
λουθα: Υπάρχει μιά ομάδα νήπιων ατόμων που παρουσιάζεται να δρα συλ
λογικά ως ένα υποκείμενο, χωρίς διαφοροποίηση ή αποκλίσεις από όσα 
αυτή προασπίζει. Παρουσιάζει μάλιστα μια ιδιαίτερα πεισματική εμμονή 
στις θέσεις της, γεγονός που προοικονομεί την νβριν της. Αν καί παρου
σιάζεται με το όνομά του, ένας από τους συντρόφους, ο Ευρύλοχος, δεν 
διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους αλλά αποτελεί σε ατομικό επίπεδο 
την έκφραση της συλλογικής σκέψης των συντροφιάν, αναγκαία προϋπό
θεση για να παρουσιάσει ο ποιητής την αντίθεση και τη δραματική σύγ
κρουση συντρόφων (Ευρύλοχου) και αρχηγού (Οδυσσέα) μέσω διαλόγου, 
ώστε το σχετικό επεισόδιο να διαθέτει κίνηση και δραματικότητα. Από 
την άλ/,η πλευρά ο Οδυσσέας, ως αρχηγός, παρουσιάζεται διορατικός και 
διαπιστώνει πως οι ενέργειες των συντρόφων του οδηγούν αμετάκλητα 
στην καταστροφή τους από την απερισκεψία τους. Ο ήρωας παρουσιάζεται

1. Μ. Κοκολάκης, «Ομηρος και αττική τραγωδία», στο Φιλολογικά μελετήμα- 
τα εις την αρχαίαν ελληνικήν γραμματείαν, Αθήνα 1976, σσ. 7-15.
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σκόπιμα από τον ποιητή μόνος για να τονιστεί η σύνεση του ενός σε σχέση 
με την αφροσύνη των πολλών.

Η δέσμευση με όρκο αποτελεί έκφραση της προσπάθειας του Οδυσσέα 
να αποτρέψει την πορεία προς την καταστροφή τους. Προσωρινά φαίνεται 
ότι τηρείται η συμμόρφωση προς την απαγόρευση. Όμως η πορεία των 
γεγονότων θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει την απερισκεψία τους, ενώ 
οι ίδιοι θα είναι πια βυθισμένοι σε τέτοια τραγική πλάνη ώστε να προτι
μούν ακόμη και τον πνιγμό από την ενοχλητική αδράνεια στο έρημο νησί. 
Η νβρις τους, η υπέρβαση των απαγορευμένων ορίων σε μια κατάσταση 
δοκιμασίας, έχει ως αποτέλεσμα την επικείμενη τιμωρία τους, η οποία 
βέβαια δεν θα επέλθει αυτόματα τη στιγμή της παράβασης, αλλά η δί
καιη πληρωμή της θα πραγματοποιηθεί, όπως απερίσκεπτα είχαν επιθυ
μήσει, με τον πνιγμό τους. Ο Οδυσσέας είναι αμέτοχος της νβρειος. Την 
κρίσιμη στιγμή ο ποιητής τον απομακρύνει από τη σκηνή της δράσης και 
τον ακινητοποιεί σε άλλο σημείο του νησιού, παραδομένο στον ύπνο, ύστερα 
από δέηση προς τους θεούς. Έτσι ο ποιητής υπογραμμίζει τη δραματική 
αντίθεση ανάμεσα στον ευσεβή, συγκρατημένο ήρωα και τους ασεβείς, 
ασυγκράτητους συντρόφους. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι ο ποιητής 
παρουσιάζει τους συντρόφους να τρώνε και να κλαίνε στην ανάμνηση των 
χαμένων φίλων τους και ύστερα να παραδίνονται στον ύπνο συμπυκνώ- 
νοντας και προοικονομώντας την τραγική κατάληξη των ίδιων που, χω
ρίς να το γνωρίζουν, θρηνούν τον εαυτό τους, καθώς σε λίγο θα βυθιστούν 
σε συνεχή ύπνο. Λειτουργεί παράλληλα αποτελεσματικά και η τραγική 
παρέκταΰις, καθώς παρατηρούμε πως λίγο πριν από το οριστικό τέλος οι 
σύντροφοι σφάζουν και τρώνε ανενόχλητοι τα βόδια του Ήλιου με την πε
ποίθηση ότι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο.

Στο παλάτι του Οδυσσέα (υ 345 κ.ε.) η κατάσταση με τους μνηστήρες 
είναι απελπιστική. Κι εδώ η ομάδα τους δεν διαφοροποιείται ως προς τα 
χαρακτηριστικά της, ακόμη κι όταν παίρνουν το λόγο διάφοροι από αυτούς: 
τρώνε, πίνουν και διασκεδάζουν. Κι εδώ πάλι το φαγητό συνδέεται ή και 
διευκολύνει την ϋβριν, γιατί με το κρασί και τον κορεσμό επισπεύδεται το 
θόλωμα του μυαλού και οι απερίσκεπτες ενέργειες, γίνεται δηλ. μοχλός που 
κινεί προς την ϋβριν. Σε αντίθεση με τους συντρόφους του Οδυσσέα που 
πριν από το τέλος κλαίνε, εδώ οι μνηστήρες γελούν μέχρι δακρύων (αντι
θετικά ισοδύναμο) και ο ποιητής σχολιάζει ο ίδιος εξαίσια τις άστοχες 
πράξεις τους: αίμοφόρνκτα δε δη κρέα ησθιον2 προσημαίνοντας την κα-

2. υ 348.
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ταστροφή τους. Σε αντίθεση με την περίπτωση των εταίρων όπου ο Οδυσ- 
σέας εκφράζει, και δηλώνει την προφητική ρήση του μάντη Τειρεσία, εδού ο 
Θεοκλύμενος διαδραματίζει τον αντίστοιχο ρόλο. Ο Θεοκλύμενος για τους 
μνηστήρες (άμεσα) και ο Τειρεσίας για τους εταίρους (έμμεσα) αποτελούν 
την εξιδανικευμένη περίπτωση του Οδυσσέα: ενδιάμεσοι, μεσολαβητές 
μεταξύ θεών και ανθρώπων, διαθέτουν και διατηρούν την ανθρώπινη ιδιό
τητά τους με «θεϊκές», ανώτερες προεκτάσεις, ικανή ώστε να προειδο
ποιεί τον άνθρωπο για τις βουλές των θεών.

Ο τρόπος τέλεσης της θυσίας στο νησί του Ήλιου από τους εταίρους 
αποτελεί εν μέρει παρωδία και απόκλιση από το καθιερωμένο τυπικό της 
(βελανίδια, νερό), γεγονός που επιδεινώνει την κατάστασή τους. Επίσης το 
φαγητό των μνηστήρων, η παρατεταμένη ευωχία τους, θα μπορούσαμε να 
πούμε πως μοιάζει με το φαγητό μετά από θυσία που δεν εννοεί να τελειώ
σει, σφάζοντας χωρίς τελειωμό ζώα στην απληστία τους ερήμην των 
θεών.

Τα μουγκρητά των κρεάτων στις σούβλες, ωμά και ψητά, στο νησί του 
Ήλιου και η προφητική προειδοποίηση του Θεοκλύμενου για τη μεταφο
ρική, συμβολική αξία του φαγητού των μνηστήρων επιβεβαιώνουν με πα
ραστατικό και ανατριχιαστικό τρόπο την ϋβριν ανθρώπων που δεν εννο
ούν να ακούσουν τις προειδοποιήσεις για τη ζωή τους, παρ’ όλο που ακόμη 
και τα σφαγμένα ζώα προσημαίνουν με τον τρόπο τους. Οι σύντροφοι και 
οι μνηστήρες παρουσιάζονται αρνητικά από τον ποιητή ως σύνολο με σπά
νιες προσωπικές αναφορές- αυτές ωστόσο επιβεβαιώνουν και επαληθεύουν 
σε ατομικό επίπεδο τα συλλογικά χαρακτηριστικά τους: υποταγμένοι 
στην ανάγκη της πείνας οι μεν, στην επιθυμία της εξουσίας οι δε. Κι ενώ 
ο Όμηρος μέσω του Οδυσσέα δείχνει κάποια συμπάθεια και προσπαθεί 
τουλάχιστον να δικαιολογήσει τη θέση των εταίρων στο νησί του Ήλιου, 
για τους μνηστήρες η θέση του είναι εξ αρχής αποδοκιμαστική. Αυτό μπο
ρεί να δικαιολογηθεί αν συσχετιστεί με το γεγονός ότι οι εταίροι αποτελούν 
συμπληρωματικό και συνοδευτικό στοιχείο του Οδυσσέα, το οποίο πλαι
σιώνει τη δράση του και δίνει νόημα στις ενέργειές του, ενώ οι μνηστήρες 
εξ αρχής είναι στοιχείο ξένο για τον Οδυσσέα.

Με τους εταίρους ο Οδυσσέας μπορούσε να συνυπάρξει (αυτό άλλωστε 
δείχνει η άγρυπνη μέριμνά του γι’ αυτούς), αλλά με τους μνηστήρες κάτι 
τέτοιο προκαταβολικά αποκλείεται, αφού είναι αντίπαλοί του. Οι σύντρο
φοι είναι κατά κάποιον τρόπο η θετική εκδοχή των μνηστήρων, δηλ. ένας 
όμιλος προσώπων που θα μπορούσαν ως το τέλος να πλαισιώνουν τον ήρ<»α, 
αν δεν ήταν επιπόλαιοι. Οι μνηστήρες είναι η αρνητική εκδοχή των εταί-
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pojv —ένας όμιλος που δεν επιδιώκει τη συμπόρευση ή τη συνεργασία 
(όπως οι εταίροι, γιατί αυτοί και όταν διαμαρτύρονται δεν θέλουν να παρα
μερίσουν τον Οδυσσέα) αλλά την κατοχή της εξουσίας. Ot εταίροι βασα
νίζονται από την πείνα, απειθαρχούν και τελικά αφανίζονται. Οι μνηστή
ρες πεινούν και διψούν για εξουσία και τελικά καταστρέφονται από αυ
τή την απληστία τους. Τους εταίρους ο Οδυσσέας τους έχασε σταδιακά 
μέχρι την οριστική απώλεια στο νησί του Ήλιου- ενώ τους μνηστήρες θα 
τους εξοντώσει όλους μαζί στο δικό του νησί, αφού προηγουμένως αυτοί 
σταδιακά λυμαίνονταν την περιουσία του. Τόσο οι εταίροι όσο και οι μνη
στήρες αποτελούν ομίλους ανθρώπων που συσχετίζονται με τη δράση του 
ήρωα. Αποτελούν δύο ξεχωριστούς εφαπτόμενους κύκλους με κοινό ση
μείο τομής ή συνάντησης τον Οδυσσέα. Αν και ο Οδυσσέας θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι εμπεριέχει μια δυνητική εκδοχή της συμπεριφοράς τους 
(όπως στο νησί του Κύκλωπα με τις προκλήσεις προς τον Πολύφημο μετά 
τη σωτηρία), ωστόσο αποτελεί την εξιδανικευμένη υπέρβασή τους, γιατί 
είναι ευσεβής. Οι εταίροι αποτελούν μια πολλαπλασιασμένη πιθανή εκ
δοχή της κοινωνικής διάστασης του ήρωα: είναι το θετικό του πρίσμα. Το 
αρνητικό είναι οι μνηστήρες, αν θεωρηθεί ως η υποθετική πολλαπλασια- 
σμένη περίπτωση μιας πιθανής άφρονης συμπεριφοράς ή εκτροπής του 
ήρωα. Τόσο το θετικό όσο και το αρνητικό πρίσμα τελικά συναιρούνται 
στον αφανισμό τους, ώστε μέσα από αυτή τη συναίρεση να αναδυθεί ο 
αναγεννημένος από τις περιπέτειές του ήρωας.

Συμπερασματικά μπορούμε να διαπιστώσουμε στις αναφερόμενες πε
ριπτώσεις την νβριν ανθρούπων που κομπάζουν από άγνοια και μοιρία, ενώ 
είναι βουτηγμένοι σε πνευματικό σκοτάδι, και έχουν εσφαλμένη εντύπωση 
ότι ενεργούν ορθά, ενώ καθετί που κάνουν τους οδηγεί στη βέβαιη κατα
στροφή.3 Μόνο ο Οδυσσέας κατορθώνει να διασωθεί με την ευσέβειά του 
και να πετύχει τη δική του αριστεία.

3. Για την περίπτωση της ύβρεως και της τίσεως ιδίως των μνηστήρων θα 
μπορούσε να γίνει αναφορά στους ακόλουθους στίχους (1555-1508) από την 'Ηλεκτρα 
του Σοφοκλή:

χοήν S' ευθύς είναι τήνόε τοις πάσιν δίκην, 
οστις πέρα πράσσειν γε των νόμων θέλοι, 
κτείνειν το γάρ πανονργον ονκ αν ήν πολύ·

πρβ. επίσης Ειρήνη Ζαμάρου, Η σύνταξη τής μνηστηροφονίας. Προοικονομία καί 
θράση στην Οδύσσεια, Αθήνα 1991, σ. 251, σημ. 185, καί για την τύχη των εταίρων 
του Οδυσσέα πρβ. Δ. Ν. Μαρωνίτης, Η ποίηση του Γιώργον Σεφέρη, Μελέτες και 
μαθήματα, Αθήνα 1984, σσ. 44-62, και Α. Δ. Σκιαδά, «Το παράδειγμα του Αιγίσθου 
και η ενοχή των θνητών (Οδύσσεια, α 32-43)», Αρχαιογνωσία 1, τχ. 1 (Ιούνως 1990)
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Όμως ένα είναι βέβαιο: ο θεός τιμωρεί σε χρόνο που επιλέγει ο ίδιος τις 
άφρονες ενέργειες των ανθρώπων οι οποίοι, παρά τις προειδοποιήσεις του 
προς αυτούς μέσω προφητών, είναι τραγικά υπεύθυνοι για τις επιλογές 

τους.

ΥΒΡ1Σ AND ΤΙΣΙΣ IN THE ODYSSEY 

(Summary)

THEATRICAL ELEMENTS widely used in Greek tragedy are also dis
covered in the epics of Homer. Prominent among them are in
stances of υβρις and τίσις related to personages of the Odyssey. Our 
selections are out of rhapsody μ 260-453 on Ulysses’s partners on 
the Island of the Sun and rhapsody υ 345-394 on the behaviour of the 
nefarious suitors.

In rhapsody μ the team of imprudent companions collectively 
acts as one subject without discrimination or deviations from what 
the team advocates. Eurylochos constitutes an individual expression 
of the partners’ collective thought, a sine qua non for Homer to 
present the contrast and the dramatic conflict between Eurylochos 
(the companions) and Ulysses (the leader). The partners’ hubris 
in a state of crisis results in their imminent punishment. In Ulysses’s 
palace (from υ 345 onwards) there is a desperate situation caused by 
the suitors. In contrast to Ulysses’s companions, who hurst into 
tears before the end, the suitors laugh to tears (contrastive equiv
alents). Whereas in the incident with the companions, it is Ulys
ses’ who conveys diviner Teiresias’s prophetic utterance, here it is 
Theoclymenos who plays the equivalent role. Theoclymenos and 
Teiresias constitute idealised versions of Ulysses: as intermediaries 
between gods and humans they retain both their humanity and a 
certain godhead so as to warn of the will of gods.

The companions are the positive version of the suitors while the 
suitors are the negative version of the companions. They both form

11-25. Επίσης E. R. Dodds, Οι 'Ελληνες και το παράλογο, μτφρ. Γ. Γιατρομανω- 
λάκη, Αθήνα 1978, σσ. 21-35. Γενικά για τη δομή των λόγων των προσώπων στις 
αναλυόμενες ραψωδίες πρβ. Γιάννης Αναστασίου, «Ο αφηγηματικός χαρακτήρας των 
λόγων στην Οδύσσεια», Σπονδές στον Όμηρο. Πρακτικά S' Συνεδρίου για την Οδύσ
σεια (2-5 Σεπτεμβρίου 1990), σσ. 41-54.

333



ΦΡΟΣΩ ΚΛΑΜΠΑΝΙΣΊΉ

two separate adjacent circles having Ulysses as their meeting point. 
Ulysses, however, stands for an idealised transcendent of both be
cause he is god-fearing. The partners constitute a potential multi
plication of the hero’s social dimension: they are his positive spec
trum while his negative spectrum is portrayed in the suitors if they 
are regarded as the hypothetical multiplication of a potentially 
imprudent Ulysses. Both spectra mingle into neutrality. It is past 
this vanishing point that Ulysses emerges reborn through his ad
ventures.

In conclusion, god punishes in his own good time the imprudent 
deeds of people who are tragically responsible for their choices in 
spite of the holy warnings conveyed to them through prophets.
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Ναυσικά η Mcavdc:

TO KTPIO ΘΕΜΑ αυτής της ομιλίας,* η συνάντηση μεταξύ Ναυσικάς και 
Οδυσσέα, είναι ένα επεισόδιο το οποίο μπορεί να διαβαστεί με δύο τρό
πους- το απόσπασμα, παρά τις συχνές ανοιχτές αναφορές του στην Άρ
τε μη και στη λατρεία της, είναι συγχρόνως γεμάτο αναφορές στον Διό
νυσο.

Στη λατρεία του Διονύσου οι θηλυκές ακόλουθοί του βασανίζονται από 
μια φρενίτιδα που τις σπρώχνει στην ερημιά, μακριά από τις οικογένειές 
τους, τις οποίες προσουρινά απορρίπτουν υπέρ της αφοσίωσής τους στο 
θίασο. Έχουν απομακρυνθεί από την κυριαρχία των αρσενικών των οικο
γενειών τους, τους οποίους επίσης απορρίπτουν όταν εγκαταλείπουν την 
πόλη για τις ερημιές της περιφέρειάς της.1 Η πόλη ωφελείται από αυτό 
το περιοδικά επαναλαμβανόμενο αντίδοτο στην υπερβολική αφοσίωση των 
γυναικών της στην οικογένεια.2

Διάφορες εξηγήσεις έχουν δοθεί για τη σπανιότητα συγκεκριμένων 
αναφορών στον Διόνυσο και στο τελετουργικό της λατρείας του- οι εξη
γήσεις αυτές κυμαίνονται από την αριστοκρατική φύση των ποιημάτων 
και την υποτιθέμενη λαϊκή φύση της λατρείας,3 έως το γεγονός ότι θεοί 
όπως ο Διόνυσος και η Δήμητρα δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο αυ
τών των ποιημάτων.4

Παρά το γεγονός ότι η επική ποίηση φαίνεται να ασχολείται λίγο με

* Με μεγάλη μου χαρά εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον πρόεδρο και τους διορ
γανωτές του Συμποσίου για την πρόσκλησή τους σ’ αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα, 
ακόμη, να ευχαριστήσω τη δίδα Δέσποινα Γαλανούλη, που έκανε τη μετάφραση στα 
ελληνικά. Χωρίς να υπαινίσσομαι ότι συμφωνούν με τις απόψεις μου, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον Δρα Richard Seaford, τη Δρα Σωτηρούλα Κωνσταντινίδου, και τον 
σύζυγό μου Michael Allen για τη βοήθεια και τις συμβουλές τους.

1. Seaford 1988, 125. Seaford 1993, 122.
2. Seaford 1993, 137.
3. Dodds 1951, 76- 94 σημ. 80.
4. Müller, 30. Otto, 54: «Er verschweigt gar vieles, was dem Geiste seiner 

Welt fremd ist».
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το θέμα,5 6 ο μύθος και η τραγωδία ερευνούν κατ’ επανάληψη τις συνέπειες 
της άρνησης μιας κοινότητας ή μιας οικογένειας να λατρέψει τον Διόνυ
σο. Η εχθρική κοινότητα ή οικογένεια τιμωρείται με μια ακραία εκδήλω
ση της λατρείας του, υπό τη μορφή επίθεσης θείας μανίας, συχνά, αλλά 
όχι πάντα, μεταξύ των γυναικών, οι οποίες, υπό την επίδραση αυτής της 
τρέλας, εγκαταλείπουν τις κανονικές τους ασχολίες στα σπίτια τους και 
τρέχουν στην ερημιά' υπό την επίδραση της φρενίτιδας μπορούν να σκοτώ
σουν ακόμη και τους ίδιους τους συγγενείς τους. Όταν επιστρέψουν στη 
φυσιολογική τους κατάσταση, ο τρόμος για τα εγκλήματα που διαπρά- 
χθηκαν υπό την επίδραση της θεϊκής ισχύος εξαναγκάζει την κοινότητα, 
που στην αρχή απέρριπτε το θεό, να τον αποδεχθεί και να δεχθεί επίσης 
όλα τα προνόμια που προκύπτουν από την καθιέρωση της λατρείας του.8 
Οι Βάκχαι του Ευριπίδη είναι το πιο προφανές παράδειγμα αυτού του 
προτύπου, το οποίο βρίσκεται ακόμη στην ιστορία των θυγατέρων του 
Προΐτου, και σε άλλα πολλά παραδείγματα.7

Στην Ιλιάδα, η Ανδρομάχη έχει εμφανιστεί8 να παρουσιάζει στοιχεία 
διονυσιακής «συμπεριφοράς»'στο φρενιασμένο τρέξιμό της από το σπίτι για 
να μάθει νέα για τον Έκτορα, ομοιάζει μαινομέντ) εϊκυΐα,9 και στη δεύτερη 
περίπτωση μαινάόι ίση.10 11 Όπως και σε άλλες περιπτώσεις ξαφνικού ξε
σπάσματος μαιναδικής συμπεριφοράς από γυναίκες,11 η Ανδρομάχη υφαί
νει όταν καταλαμβάνεται από φρενίτιδα.12 Πιστεύεται13 πως οι διονυσια
κοί απόηχοι του πρώτου περιστατικού φρενήρους συμπεριφοράς της Αν
δρομάχης οφείλονται στη μακροχρόνια επίδραση του διονυσιακού αφηγή
ματος για τον Λυκούργο,14 το οποίο προηγείται αυτού του περιστατικού. 
Το προύτο ξέσπασμα μαιναδικής συμπεριφοράς της Ανδρομάχης ελέγχεται 
από τον Έκτορα, ο οποίος την προτρέπει να επιστρέψει στον αργαλειό

5. Burkert 1985, 123: «Dionysos passed over in the epic, but celebrated in 
the Hymns...». Seaford 1993, 18.

6. Seaford 1993, 137-42.
7. Ευρ. Βάκχαι 117-9' 1236. Trag. Adesp. 645, 9. Ovid., Met. IV 33-6' 390' 

394-8. Αιλ. Ποικ. Ίστ. 3 42. Ant. Lib. Met. X 3. Burkert 1983, 174. Ησ. απ. 131. 
Απολλ. Biß'/1. II ii 2. Seaford 1993, σημ. 5.

8. Seaford 1993, 116.
9. Z 389. Segal 1971, 48. Arthur 1981, 30.
10. X 460. Segal 1971, 47 σημ. 31.
11. Βλ. παραπάνω σημείιοση 7.
12. X 440-448.
13. Privitera 1970, 61-2.
14. Z 130-140.
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της, στο σπίτι.·15 η τραγική μοίρα του, όπως την παρακολούθησε η Ανδρο
μάχη κατά το δεύτερο μαιναδικό τρέξιμό της στο τείχος, ίσως να συν
δέεται με το θλιβερό τέλος άλλων που προσπάθησαν να χαλιναγωγήσουν 
τη μαιναδική συμπεριφορά γυναικών.16

Η Ιλιάδα, για πολλούς λόγους, εκθέτει τη σύγκρουση ανάμεσα στην 
αφοσίωση που οφείλεται στην κοινότητα ή πατρίδα και σε αυτήν που οφεί
λεται στην οικογένεια πιο ξεκάθαρα στο επεισόδιο μεταξύ Έκτορα και 
Ανδρομάχης.17 Οι απαιτήσεις της οικογένειάς του, τις οποίες η Ανδρομά
χη επιχειρεί να τονίσει στον Έκτορα, καταλαμβάνουν χαμηλότερη θέση 
στην κλίμακα των προτεραιοτήτων του σε σχέση με το καθήκον του προς 
την πατρίδα'18 η υπερβολική προσκόλληση του Έκτορα στο καθήκον του 
απέναντι στην κοινότητα απειλεί με καταστροφή την οικογένειά του. Εν
τούτοις, ο Έκτορας απογοητεύει και την οικογένειά του και την πατρίδα 
του, όπως συνειδητοποιεί στο τέλος·

15. Ζ 490-492. Ο Έκτορας επιχειρεί να επιβάλει τον ιδεολογικό διαχωρισμό των 
ρόλων, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες πρέπει να περιορίζονται στο σπίτι, ενώ οι 
άνδρες ασχολούνται με τα κοινά (Cohen 1991, κεφ. 4' Arthur 1981, 35-7). Η ύφανση 
αλλού θεωρείται αντίδοτο στη μαιναδική αγριότητα’ Ευρ. Βάκχαι 514.

16. α) Πενθέας: Ευρ. Βάκχαι 228-32' 511 -4* 780-6' 796-7. 
β) Λυκούργος: Ζ 130-140 (επιτέθηκε στις τροφούς του Διονύσου).
γ) Ακρίσιος: Ovid. Mel. IV 605-11 (απέρριψε τον Διόνυσο)· Απολλ. Βιβλ. II iv 1 
(φυλάκισε τη Δανάη για να εμποδίσει την ύπαρξη απογόνων).
δ) Ηρακλής: Σοφ. Τραχ. 857-61· Ευρ. 'Ιππ.. 545-54 (επιβάλλει γάμο στην υπό την 
επήρεια μανίας Ιόλη).
ε) Αγαμέμνων: Ευρ. Τρωάδες 307' 342-3' 349' 367" 408· 415" 500- 'Εκάβη 121' 
676· Αλεξ. απ. 7 (οδηγεί την υπό επήρεια μανίας Κασσάνδρα μακριά από την Τροία). 
Seaford 1988: α), β), γ) παραπάνω· Seaford 1993, σημ. 59: δ) παραπάνω· σημ. 
65, ε) παραπάνω.

17. Ζ 390-502.
18. Schadewaldt 1994, 146-9. Redfield 1975, 122-5. Griffin 1980, 6-7- 

67-8. Arthur 1981 passim.
Για όλους αυτούς τους κριτικούς, εκτός από την Arthur, ο Έκτορας δικαιώνεται 

στην προσπάθειά του να επιβληθεί στην Ανδρομάχη, αλλά το καταστροφικό αποτέλε
σμα της άρνησης του Αίαντα να λάβει υπόψη του τις παρακλήσεις της Τεκμήσσης στη 
σκηνή όπου ο Σοφοκλής μιμείται την ομιλία (Αίας 368’ 410-11' 485-595) δείχνει πως 
στην αρχαιότητα μπορεί να υπήρχαν άλλες απόψεις (πβ. Shakespeare: 
«Andromache: And when was my lord so much ungently tempered 

To stop his ears against admonishment?
Unarm, unarm, and do not fight today.

Hector : You train me to offend you: gel you in».

Troilus and Cressida, πράξη V, σκηνή III.

337



MAUREEN ALDEN

μη ποτέ τις εϊπησι κακώτερος άλλος έμειο'
"Εκτωρ ήφι βίηφι πιθήσας ώλεαε λαόν19 20

Η καταστροφή του σπιτικού του Έκτορα, αποτέλεσμα του πείσματός 
του, συνοψίζεται στα λόγια του Πριάμου, όταν αυτός περιγράφει τον τρό
πο με τον οποίο το ίδιο το σώμα του ξεσκίζεται από τα σκυλιά του σπιτιού 
που διακατέχονται από λύσσα,90 και στην προειδοποίηση της Εκάβης πως 
ο Αχιλλέας δεν θα επιτρέψει θρήνο για το πτώμα του Έκτορα, αλλά ότι θα 
το δώσει στα σκυλιά.21 Η συχνή ταύτιση των απόψεων του Έκτορα με τα 
συμφέροντα της κοινότητας και των απόψεων της Ανδρομάχης με τα συμ
φέροντα της οικογένειας22 είναι λανθασμένη' ο Έκτορας, όταν έρχεται 
αντιμέτο^πος με τη μαιναδική συμπεριφορά της συζύγου του, ισχυρίζεται 
ότι προστατεύει τα συμφέροντα της κοινότητας, αλλά στην πραγματικό
τητα επιχειρεί να επιβάλει την εξουσία του πάνω σε μια γυναίκα από τον 
οίκον του, ανατρέποντας τη μαιναδική συμπεριφορά της και στέλνοντάς 
την στο σπίτι της.23 Σε αυτήν την περίπτωση θυμίζει τον Πενθέα, ο οποίος 
επίσης συγχέει τα συμφέροντα της κοινότητας με τη δική του επιθυμία 
να ελέγξει γυναίκες υπό την επήρεια μανίας,24 και επιμένοντας στο πείσμα 
του διευκολύνει την ίδια την καταστροφή του και την καταστροφή της οι- 
κογένειάς του. Η μαιναδική συμπεριφορά των γυναικών, όπως είδαμε νω
ρίτερα, ωφελεί την πόλη καθώς εμποδίζει την υπερβολική αφοσίωση στην 
κάθε οικογένεια ξεχωριστά' η αδιαλλαξία του Έκτορα απέναντι στη μαι- 
ναδική συμπεριφορά της συζύγου του αρμόζει απόλυτα στην καταδικα
σμένη πόλη της Τροίας: δεν είναι η πόλη που λειτουργεί τέλεια, έννοια 
τόσο φευγαλέα στο ομηρικό έργο.25 Ανοχή στη μαιναδική συμπεριφορά των 
γυναικών όμως παρατηρείται και στο νησί των Φαιάκων, μια κοινότητα 
που, και από άλλες πλευρές άλλωστε, αποτελεί παράδειγμα πόλης που λει
τουργεί σωστά. Εκεί δεν παρατηρείται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ

19. X 106-7.
20. X 70. Seaford 1993, 143.
21. X 86-9.
22. Βλ. παραπάνω σημ. 9.
23. Αν είναι σωστό να ερμηνευτεί το Ζ 442-3 με αυτό τον τρόπο. Αυτό που φαίνε

ται να παρακινεί τον Έκτορα είναι το κλέος (Arthur 1981, 33-7) και τα λόγια που 
μπορεί να πει κάποιος γι’ αυτόν Ζ 460-5' 479' X 104-5.

24. Ευρ. Βάκχαι 226-32.
25. Seaford 1993, 146. Μερικά από αυτά τα στοιχεία μπορεί να βρεθούν στη 

Σχερία: (α) μια συνέλευση για τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων: θ 12, 16' (β) η 
γενική οργάνωση του κράτους: θ 390-1 ((13 βασιλείς)' (γ) η κοινοτική τελετή: ζ 
passim' V 50-3' (δ) η έννοια του ανήκειν σε μια πόλη: θ 246-55' 392-3.
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κοινότητας και οικογένειας. 0 Αλκίνοος δεν αντιτίθεται στη (μαιναδική) 
εκδρομή της κόρης του στην ερημιά, και ενθαρρύνει θετικά μια διονυσια
κή κατάληξη γι’ αυτήν, όπως θα επιχειρήσω να δείξω παρακάτω.

Ανοιχτές αναφορές στον Διόνυσο και στη φρενίτιδα που εμπνέει δεν 
είναι συχνές στον Όμηρο. Το ρήμα μαίνεΰθαι συνήθως χρησιμοποιείται 
για να εκφράσει τη φρενίτιδα στη μάχη" εκτός στρατιωτικού κειμένου 
απαντά έξι φορές-26 μία φορά για τον Διόνυσο-βρέφος στην αφήγηση του 
Λυκούργου- δύο για την Ανδρομάχη στα προαναφερόμενα αποσπάσματα- 
μία φορά, αποδοκιμαστικά, για τον Αχιλλέα, ο οποίος, φρεσί μαινομένησιν, 
κρατά το σώμα του Έκτορα και δεν το παραδίδει για ταφή- στην Οδύσ
σεια, για τους μνηστήρες, των οποίων το παρατεταμένο και θορυβώδες 
γλέντι αναστατώνει τη γαμήλια τελετή για την οποία υποτίθεται πως γί
νεται ο εορτασμός- και, τέλος, για τον Ευρυτίωνα ο οποίος, μαι,νόμενος, 
με το μυαλό θολωμένο από το κρασί, κάκ ερεξε στον οίκο του Πειρίθοου.

Στην ομηρική αφήγηση για τον Λυκούργο, οι τρομοκρατημένες τροφοί 
του Διονύσου ρίχνουν τα θνσθλα στο έδαφος και τρέπονται σε φυγή, να 
γλιτώσουν από τη φονική επίθεση του οπλισμένου άνδρα. Το πρώτο πε
ριστατικό μαιναδικής συμπεριφοράς της Ανδρομάχης ανατρέπεται από 
την επέμβαση του Έκτορα, ο οποίος επιχειρεί να επιβάλει ξανά τον ιδεο
λογικό διαχωρισμό των ρόλων των δύο φύλων,26 27 επιμένοντας πως ο πό
λεμος είναι υπόθεση των ανδρών και πως η σύζυγός του δεν πρέπει να 
παίρνει το θάρρος να δίνει συμβουλές, αλλά πως πρέπει να επιστρέφει στο 
σπίτι και στον αργαλειό της. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φρενίτιδάς 
της η Ανδρομάχη, σπρωγμένη από την ενστικτώδη βεβαιότητά της για 
το θάνατο του Έκτορα, ρίχνει στο έδαφος τον κεφαλόδεσμο και τον πέπλο 
που η Αφροδίτη τής είχε δώσει την ημέρα του γάμου της, σε μια κίνηση 
που ο Seaford ερμηνεύει ως ακύρωση της γαμήλιας τελετής της.28 Η άρ
νηση του Αχιλλέα να παραδώσει τον νεκρό του Έκτορα ανατρέπει προ
σωρινά το κανονικό τελετουργικό της ταφής που πρέπει να αναμένεται. 
Οι μνηστήρες, όπως αναφέραμε προηγουμένως, με το θορυβώδες γλέντι 
τους, ανατρέπουν τη γαμήλια τελετή, η οποία είναι ο φαινομενικός λόγος 
της παρουσίας τους εκεί. Οι μη κατονομαζόμενες κακές πράξεις του Ευ
ρυτίωνα, όταν μεθάει στο σπίτι του Πειρίθοου, καταλήγουν στην εκδίωξη 
και τιμωρία του ίδιου και στη διάλυση της τελετής της φιλοξενίας. Ο Sea-

26. Ζ 132: Διόνυσος- Ζ 389: Ανδρομάχη-X 460: Ανδρομάχη- Ω 114: Αχιλλέας- 
σ 406: μνηστήρες (Seaford 1993, 143-4)· φ 298: Ευρυτίων.

27. Βλ. παραπάνω (σημ. 15) Cohen 1991.
28. X 468-472. Constantinidou 1990, 58-9. Seaford 1993,119-121.
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ford σωστά διακρίνει και στις έξι σαφείς αναφορές στη διονυσιακή φρενί
τιδα μια διάσπαση της λατρείας, μια ακύρωση του τυπικού.29

Η απουσία έκδηλων αναφορών σε διονυσιακούς όρους στο υπόλοιπο 
των ποιημάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το θέμα περιορίζεται σε αυ
τές τις ανοιχτές αναφορές στη διονυσιακή φρενίτιδα. Ορισμένα επεισόδια 
της Οδύσσειας, της οποίας το αντικείμενο είναι, επιφανειακά, εντελώς 
άσχετο με τον Διόνυσο, έχουν βρεθεί, μετά από προσεκτική εξέταση, να 
επαναλαμβάνουν ακριβώς, συνολικά ή εν μέρει, τα στοιχεία της διονυσια
κής τελετής ή μύθου, με τρόπο που δεν θα διέφευγε της προσοχής ενός 
κοινού που το ίδιο τελούσε αυτή την τελετή και σεβόταν αυτούς τους μύ
θους. Ο ίδιος ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σε ορισμένα κείμενα σαν ένας 
παράγοντας της διονυσιακής ιεροτελεστίας, και σε άλλα κείμενα στη θέση 
όπου ο ίδιος ο θεός αναμένεται να καταλαμβάνει σε μια λατρευτική εκδή
λωση.30

Το θορυβώδες γλέντι των μνηστήρων και η τελική καταστολή του εκ
θέτουν έναν αριθμό διονυσιακών στοιχείων, και εδώ είναι το σημείο από 
όπου θα αρχίσουμε την εξέτασή μας.

Η χρήση του ρήματος μαίνεσθαι δείχνει πως οι μνηστήρες είναι ριγμένοι 
σε διονυσιακό γλέντι,31 και ένα διονυσιακό γλέντι μπορεί να διακοπεί από 
την άγρια τιμωρία ενός οπλισμένου άνδρα.32

Ο Λυκούργος, όταν επιτίθεται μανιασμένος στις τροφούς του Διονύσου 
και τις διασκορπίζει, είναι οπλισμένος με μια βουκέντρα.33 Ο Λυκούρ
γος συγκρίνεται στην αφήγηση με τον ιερέα του Διονύσου στα Αγριώ- 
νια του Ορχομενού, ο οποίος κυνήγησε τις Μαινάδες με ένα ξίφος και 
αφού έπιασε μία, τη σκότωσε.34 Ο Οδυσσέας παίζει το ρόλο του οπλισμέ

29. Seaford 1993, 144.
30. Ο Οδυσσέας συσχετίζεται με τον Απόλλωνα από τους Otto (1933, 182-9) καί 

Burkert (1983, 130-4) αλλά υπάρχει ακόμη μερική σύμπτωση στις τελετές εορτα
σμού για τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο (βλ. παραπάνω σημ. 8' πρβ. τον εορτασμό 
των διονυσιακών οργίων στους Δελφούς κατά την ετήσια απουσία του Απόλλωνα, 
Dodds 1960, στο Βάκχαι 306-9).

31. Ο Διόνυσος επωφελείται από την απουσία του κυρίου για να ανατρέψει την 
τάξη του οίκου, είτε με σεξουαλική ένωση με τη σύζυγο (Seaford 1988, 128) ή με το 
είδος της αταξίας που είναι συχνή στην τραγωδία κατά την απουσία του κυρίου.

32. Burkert 1985, 165· πρβ. Κατά Ματθαίον ΚΑ' 12-13.
33. Ζ 135" βονπλήξ μπορεί να σημαίνει «τσεκούρι» (Λεωνίδας, Παλατ. Λνθ. 9 

352· Σχολ. Ζ 135· Burkert 1983, 177 σημ. 34).
34. ΙΙλούτ. Αίτια έλλην. 299 e-f· πρβ. Απολλοδ. Βιβλ. II 2: Ιφινόη. Αυτή η φυγή
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νου άνδρα όταν επιτίθεται, στους γλεντοκόπους μνηστήρες με το τόξο του.
Το ξέσπασμα του Οδυσσέα ως οπλισμένου άνδρα στο οχλαγωγικό 

γλέντι των μνηστήρων ακολουθείται από την τιμωρία που επιφυλάσσει 
στις υπηρέτριες. Στην τραγωδία μια επίσκεψη του Διονύσου, πραγματική 
ή μεταφορική, σε μια οικογένεια συχνά αφήνει μια γυναίκα νεκρή (αυτό- 
χειρα) με απαγχονισμό.35 Αυτό θυμίζει τη μοίρα της Εριγόνης, η οποία 
αυτοκτόνησε με απαγχονισμό όταν ο πατέρας της Ικάριος δολοφονήθηκε 
από γείτονες που, αφού δέχθηκαν κρασί από το κλήμα που έδωσε ο Διό
νυσος στον ΐκάριο και αισθάνθηκαν πως μέθυσαν, πίστεψαν πως ο Ικάριος 
τους έβλαψε και του επιτέθηκαν.36 Το αντίστοιχο τελετουργικό στην κα
θημερινή ζοκή απαντά όταν οι νέες κοπέλες παίζουν αθώα για την Εριγόνη, 
σε προετοιμασία για τον ερχομό του Διονύσου στον εορτασμό των Ανθε- 
στηρίων.3' Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο έργο ' Ικέτιδες του Ευριπίδη, 
όταν η Ευάδνη λικνίζεται38 πριν από την πτώση που οδηγεί στο θάνατό της. 
Η τιμωρία λοιπόν με θάνατο δι’ απαγχονισμού των δώδεκα υπηρετριών39 
που δεν υπήρξαν πιστές στον Οδυσσέα έχει το ταίρι της στη διονυσιακή 
τελετουργία.

Ο Διόνυσος είναι ο θεός των επιφανίων,40 και η Οδύσσεια παίζει κατ’ 
επανάληψη με την έννοια των επιφανίων, είτε αυτά παρωδούνται είτε 
είναι πραγματικά.41 Η ψευδο-αξιολύπητη εικόνα του Κύκλωπα στην είσο
δο της σπηλιάς του, με απλωμένα τα χέρια για να εμποδίσει την απόδραση 
των φυλακισμένων, είναι μια παρωδία των επιφανίων, όπως είναι και το 
φως της λάμπας που ανακλάται από το φαλακρό κεφάλι του Οδυσσέα 
μια παρωδία της θείας λάμψης.

των εορταστριών από την τελετή λόγω διώξεως εμφανίζεται επίσης στη φυγή των 
«άρκτων» τής Άρτεμης στη Βραυρώνα μετά τη δίωξή τους από μια πραγματική αρ
κούδα (Kahil 1977, 90-1).

35. Ιοκάστη, Αντιγόνη, Φαίδρα, Λήδα' βλέπε Loraux 1987, ιδιαίτερα 8-10' 
17-21.

36. Ερατοσθ. Καταστ. 8 (Powell, Coll. Alex. 64, 22). Burkert 1983, 242 κ.ε.' 
1985, 241.

37. Hygin. Astr. 2, 4. Ael. Nat. An. 7, 28. Burkert 1983, 241.
38. Ευρ. Ίχ. 1047.
39. χ 465-73.
40. Òlio 1933, 71-74. Detienile 1989 6- 8-14· 18· 40- 51.
41. ζ 229-237 Ο Οδυσσέας μεταμορφώνεται για τη Ναυσικά' 240-3 η αντίδρασή 

της. ι 415-8 Ο Κύκλωπας στην είσοδο της σπηλιάς, π 172-7 Ο Οδυσσέας μεταμορφώ
νεται για τον Τηλέμαχο' 181-5 η αντίδρασή του. σ 353-5 ΙΙαρωδία της θείας λάμ
ψης από το φαλακρό κεφάλι του Οδυσσέα. ψ 153-63 Ο Οδυσσέας μεταμορφώνεται 
για την Πηνελόπη.
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Γνήσια επιφάνια βρίσκονται στις μεταμορφώσεις του Οδυσσέα που 
οφείλονται σε θεϊκή παρέμβαση, οι οποίες κάνουν αυτόν που είναι παρών 
και βλέπει να δηλώσει ότι σίγουρα πρέπει να είναι κάποιος θεός.

Γενικά, οι μύθοι με αντικείμενο τον Διόνυσο παρουσιάζουν την άφιξή 
του από κάποιο μακρινό μέρος, ώστε περιγράφεται από τον Otto ως «der 
kommende Gott».42 Μετά από μια σύντομη επίσκεψη, εξαφανίζεται πά
λι.43 Στην Αττική, ως επισκέπτης του βασιλιά Ικάριου, ο Διόνυσος κάνει 
έρωτα με την Εριγόνη, κόρη του Ικάριου, και δίνει δώρο στον πατέρα 
της το κλήμα.44 Το ίδιο μοντέλο παρατηρείται στη Σπάρτη στην ιστορία 
της Καρύας, κόρης του βασιλιά Δίο^να.45 Ο μύθος του Οινέα αφηγείται 
πως, σε μια επίσκεψη στην Καλυδώνα, ο Διόνυσος ερωτεύτηκε την Αλθαία, 
γυναίκα του οικοδεσπότη, οπότε ο Οινέας αποσύρθηκε διακριτικά για λί
γο, ώστε να επιτραπεί η ένωση της συζύγου του με το θεό,46 και αντα- 
μείφθηκε με το δώρο του κλήματος. Ο εορτασμός των Ανθεστηρίων στην 
Αττική πανηγυρίζει τον ερχομό του Διονύσου από τη θάλασσα- συνοδεύε
ται στην πόλη μέσα σε ένα καράβι-κάρο με ρόδες47 και με την άφιξή του 
ενώνεται με τη σύζυγο του αρχοντος βαεηλέως, σε ένα είδος ιερού γάμου.48 
Το μοντέλο είναι τόσο ισχυρό, ώστε ο Διόνυσος δικαιολογημένα περιγρά- 
φεται ως «ο εχθρός της ενδογαμίας».49

42. Otto 1993, 74.
43. Burkert 1985, 166.
44. Απολλ. Βιβλ. Ill xiv 7. Hygin. Fab. 130· Astr. 24. Stat. Theb. XI 

644-7. Lactantius Placidus ad Theb. XI 644. Σέρβιος, σχόλ. Βιργ. Γεωργ. II 389. 
Scriptores rerum mythicarum Latini 16 9 κ.έ. Ovid. Met. VI 125. Seaford 1988, 
125.

45. Σέρβιος, σχόλ. Βιργ. Γεωγρ. Vili 29.
46. Ευρ. Κύκλ. 37-40. Απολλ. Βιβλ. I viü 1. Hygin. Fab. 129.
47. Μελανόμορφος σκύφος, Αθήνα Ακρ. 1281α: Pickard-Cainbridge 1991, fig. 

2' Kerényi 1976 fig. 57. Μελανόμορφος σκύφος, Βρετ. Μουσείο Β79: Pickard-Cam- 
bridge 1991 13· Kerényi 1976 59 A & Β· Deubner 1932 pi. 14 ii. Μελανόμορφος 
σκύφος, Bologna 130: Pickard-Cambridge 1991 fig. Il- Kerényi 1976 fig. 56· 
Deubner 1932 pi. 11 i. Μελανόμορφος αμφορέας, Ταρκίνια 678: Simon 1969 284 
(fig. 276). Κλαζομένιος αμφορέας από τη Ναύκρατη: απεικονίζει πλοίο με κεφαλή 
κάπρου για πλώρη, μεταφερόμενο από σατύρους (Boardman 1958, 4-12).

48. Deubner 1932, 118 κ.ε. Simon 1983, 99·πρβ. Φιλόστρ. Βίοισοφ. 531: άφι
ξη του Διονύσου στη Σμύρνη σε τριήρη όπου μεταφέρεται στην αγορά κατά το μήνα 
των Ανθεστηρίων. Αριστείδ. Ρητορ. 17 6.

Άλλες αφίξεις του Διονύσου από τη θάλασσα: Ευρ. Κύκλ. 139-144' Παυσ. VII 
xix 6-10' Coll. Alex. 64' Kerényi 1976, 144-52· Πλουτ. Περί ’Ίαιόος καί Ησίοιόος
35.

49. Seaford 1993 138· πρβ. Daraki 1985, 101-3.
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Το μοντέλο του ερχομού ενός ξένου από τη θάλασσα, ο οποίος γίνεται, δε
κτός μέσα στην κοινότητα από το βασιλιά και κάνει έρωτα με τη σύζυγο 
ή την κόρη του βασιλιά, απαντά αλλά δεν αναπτύσσεται ολοκληρωμένα 
στην ομηρική αφήγηση της επίσκεψης του Οδυσσέα στη Σχερία.

Η Ναυσικά αφήνει την πόλη για τον τόπο όπου πλένουν, υπό την επί
δραση ενός ονείρου στο οποίο η Αθηνά αναφέρει πως ο γάμος της δεν βρί
σκεται μακριά.50 Το επεισόδιο είναι μέρος της προετοιμασίας για το γά
μο της. Σύμφωνα με τους κανόνες του τυπικού, οι γυναίκες εγκαταλείπουν 
τον πολιτισμένο κόσμο της πόλης για την πρωτόγονη ερημιά προς τιμήν 
δύο θεοτήτων, της Άρτεμης και του Διονύσου. Πριν από το γάμο τα κο
ρίτσια μπορεί να βιώσουν μια προσωρινή κατάσταση αγριότητας προς τι
μήν της Άρτεμης, η οποία τις εξαγνίζει, οπότε επιστρέφουν προετοιμα
σμένες για την πολιτισμένη κατάσταση του γάμου.51 Η τελετουργική υπη
ρεσία στην Άρτεμη σε λίγη απόσταση από την πόλη ήταν συχνά μια προ
ϋπόθεση για το γάμο. Από την άλλη πλευρά, οι θηλυκές ακόλουθοι του 
Διονύσου μπορεί να είναι παντρεμένες ή ελεύθερες'52 και στις δύο κατα
στάσεις βασανίζονται το ίδιο από μια φρενίτιδα που τις σπρώχνει στην 
ερημιά όπου ενεργούν ως μαινάδες, μακριά από την κυριαρχία των αρσενι
κών των οικογενειών τους, τους οποίους προσωρινά απορρίπτουν.53 Το 
τυπικό τείνει να αποκλείει τους άνδρες της κοινότητας54 και μια σεξουα
λική ένωση με ξένους θεωρείται μέρος της τελετής.55

Στην πράξη, η διάκριση ανάμεσα στη λατρεία του Διονύσου και σε αυ
τήν της Άρτεμης δεν είναι πάντα φανερή.56 Η Άρτεμη παρουσιάζεται 
σε διακοσμήσεις αγγείων με διονυσιακούς συνοδούς και άλλα παρόμοια57 
και οι δύο θεότητες είναι ξένοι, με τελετές που γιορτάζονται στις λί-

50. ζ 27.
51. Kaliil 1977. σχόλ. Αρ. Λνσ. 645' Bekker, Artec. Gr. i 445. σχόλ. Θεοκρ. 

II 66, Harpokr. «άρκτύειν» = Fr. Gr. Η. 342 F9. Brohl ich 1969, 240-290. Bnr- 
kert 1985, 263. Simon 1983, 83-88. Seaford 1988, 121.

52. Ευρ. Βάκχαι 694· Φοίν. 655-6; απ. 752. Απολλ. Βιβλ. II ίί 2. Διόδ. Σικ. iv 
3. Αντων. Λιβέρ. 'Μετ. 10. Livy xxxix 8, 6.

53. Seaford 1988, 125· Seaford 1993, 122.
54. Henrichs 1978, 133 & σημ. 40.
55. Seaford 1988, 126.
56. Είναι συνεργάτες· λ 325· Simon 1969, 160, 163-5. II Άρτεμη φτιάχνει τυρί 

από το γάλα λεαινών (Page, Αλκ. απ. 17 [56]), το οποίο μπορεί να έχει παρθεί από τις 
λέαινες του Διονύσου (Αριστ. Ρητορ. XII 7· πρβ. Πίνδ. απ. 70 b 19 κ.ε., επιμ. Β. 
Snell). Οι λατρείες τους είχαν ενοποιηθεί στην Καλυδώνα (Dyggve 1948, 297 κ.ε.).

57. L1MC «Artemis» 1188· 1189· 1189a. Seaford 1988 σημ. 53. CFA 
Würzburg 2 εικ. 14.
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μνες.58 Η συνάντηση Οδυσσέα και Ναυσικάς παρουσιάζει στοιχεία που 
παραπέμπουν και στο προγαμιαίο τυπικό για την Άρτεμη και στην προ
σωρινή διονυσιακή απόδραση από την προστασία ή και τον έλεγχο της 
οικογένειας. Ο Οδυσσέας και η Ναυσικά, μολονότι αντιλαμβάνονται αμή
χανοι την ύπαρξη και των δύο στοιχείων, αναγνωρίζουν μόνο το τυπικό 
της Άρτεμης. Παρά την προφανή αμηχανία των πρωταγωνιστών, τα διο
νυσιακά στοιχεία της συνάντησής τους εμφανίζονται συνεχώς.

Το σκεύος στο οποίο η Αρήτη τοποθετεί το φαγητό για την εκδρομή 
είναι μια κίστη, το συνηθισμένο σκεύος για το εθιμοτυπικό γεύμα (και τα 
φίδια) στις διονυσιακές τελετές.59 Το γεύμα περιλαμβάνει κρασί.60 Μετά 
το φαγητό και πριν αρχίσουν το παιχνίδι τους με τη σφαίρα, η Ναυσικά 
και οι ακόλουθός της βγάζουν τους κεφαλόδεσμους,61 πράξη στην οποία 
ήδη αναφερθήκαμε κατά τη δεύτερη μαιναδική κρίση της Ανδρομάχης.62 
Αυτή η αφαίρεση του κεφαλόδεσμου ήταν που πρώτα τράβηξε την προσο
χή μου στους υπαινιγμούς μαιναδικής υφής που διακρίνονται σ’ αυτό το 
κομμάτι της Οδύσσειας. Ο Πενθέας, η Μαινάδα που γίνεται το θύμα αφαι- 
ρεί επίσης τον κεφαλόδεσμο.63

Οι Νύμφες, με τις οποίες συγκρίνονται οι ακόλουθοι της Ναυσικάς,64 
είναι συνοδοί είτε της Άρτεμης είτε του Διονύσου.65 Παραλληλίζοντας 
τη Ναυσικά με την Άρτεμη, ο ποιητής κατευθύνει το κοινό του να τοπο
θετήσει το χορό των κοριτσιών με τη σφαίρα στο γενικό πλαίσιο του προ
γαμιαίου τυπικού της λατρείας της Άρτεμης.66 Ο εισαγωγικός λόγος του 
Οδυσσέα ενισχύει αυτή την κατεύθυνση' η Ναυσικά συγκρίνεται με την 
Άρτεμη και με ένα τρυφερό φυτό67 (συχνό αντικείμενο σύγκρισης για 
ανύπαντρα κορίτσια). Τα τυπικά του συγχαρητήρια στην οικογένεια της

58. Simon 1969, 164-5· 1983, 93. Vernant 1985, 15-18.
59. ζ 76. Θεόκρ. XXVI 7. Αντ’ αυτού μπορεί να περιέχει αιδοία' Αριστ. Λνσ. 

1182-4- Burkert 1983, 271-2.
60. ζ 77.
61. ζ 100.
62. X 473-4.
63. Ευρ. Βάκχαι 1115-6 .
64. ζ 105, 123.
65. Σοφ. Old. Τνρ. 1098-1109. Henrichs 1987, 99-106.
66. ζ 102.
67. ζ 150-1 (Άρτεμις)' 162-7 (βλαστάρι φοίνικα). Sourvinou-Inwood 1985, 

125· 1991, 11 3, CVA Würzburg 2 εικ. 14. Easterling 1982, Τραχ. 144-7. Alexiou 
1974, 195-7. Η ελληνική μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας, Πελοποννησιακό 
Ααογραφικό Ίδρυμα 7 (1983) Β7 δίσκ.
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και στον άνδρα που θα την παντρευτεί68 καθιστούν φανερή την υπόθεσή του 
ότι η Ναυσικά βρίσκεται, απασχολημένη σε μια προγαμιαία τελετή προς 
τιμήν της Άρτεμης, και η πόλη είναι το πλαίσιο στο οποίο ανήκει.

Το ίδιο το παιχνίδι με τη σφαίρα είναι παράδειγμα κοριτσίστικης παι- 
χνιδιάρικης διάθεσης κατά τη διάρκεια προγαμιαίας τελετής. Το παιχνίδι, 
κατά το οποίο η Ναυσικά και οι συνοδοί της ρίχνουν τη σφαίρα η μια στην 
άλλη, βρίσκει μακάβρια αντιστοιχία στο πέταγμα των κομματιών του 
διαμελισμένου σώματος του Πενθέα από τη μια στην άλλη, από τη μητέρα 
και τις θείες του.69 Η Ναυσικά αστοχεί όταν ρίχνει τη σφαίρα στην ακό
λουθό της, και από απροσεξία της η σφαίρα πέφτει στο ποτάμι' στο ασυ
νήθιστο αφήγημα του Στράβωνα για τους Σαμνίτες από τη Γαλατία, 
η Μαινάδα που ρίχνει το φορτίο της είναι υποχρεωμένη να υποκύψει σε 
τελετουργικό σπαραγμό.70 Τα κορίτσια από τη Σχερία βγάζουν μια δια
περαστική κραυγή71 που ξυπνά τον Οδυσσέα, ο οποίος κοιμάται στη μο
νιά του σκεπασμένος με φύλλα" οι Θυιάδες στους Δελφούς «ξυπνούν» τον 
Διόνυσο-βρέφος, που κοιμάται στο λίκνο του.72 Οι άλλες κοπέλες τρέχουν 
μακριά σαν κυνηγημένες'73 η Ναυσικά απομένει αδέξια να αντιμετωπίσει 
τον Οδυσσέα.

Η εμφάνιση του Οδυσσέα με το κλαδί74 είναι ένα από τα πιο πολυσή
μαντα θέματα στην Οδύσσεια. Η εξήγηση του στίχου 129, ότι κρατά το 
κλαδί για λόγους ευπρέπειας, είναι αμφιλεγόμενη.75 Το κλαδί μπορεί να 
θεωρηθεί το όπλο του οπλισμένου άνδρα,76 οπότε η φυγή των κοριτσιών 
στη θέα του άνδρα που φαίνεται να κρατά κλαδί ελιάς αντιστοιχεί στη φυ
γή των τροφών του Διονύσου μπροστά στον οπλισμένο άνδρα, τον Λυ-

68. ζ 154-9.
69. Ευρ. Βάκχαι 1136.
70. Στράβων IV 4 3-5. Detienile 42-44.
71. ζ 117.
72. Πλουτ. Περί Ία. καί Ίσίρ. 365a.
73. Βλ. παραπάνω σημ. 34.
74. Το πρόσωπο του άνδρα πάνω από το κλαδί όπως παρουσιάζεται στις κοπέλες 

θυμίζει τα είδωλα του Διονύσου που φτιάχνονται από μια μάσκα σε ένα δέντρο (Bur- 
kert 1983, 235-7 & εικ. 7· Pickard-Cambridge 1991 εικ. 22a). II ξαφνική εμφά
νιση του Οδυσσέα στις κοπέλες έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτήν του Πενθέα στο 
δέντρο, η οποία, αν και αναμενόμενη, προκάλεσε ωστόσο την έκπληξη των Μαινάδων 
(Ευρ. Βάκχαι 1905).

75. Ο Ευστάθιος (1554-5) ερμήνευσε το στίχο 129 σε συνδυασμό με 221-2 επι
φανειακά. Ο Marx (1887, 251-61) διέγραψε τούς στίχους 129, 136 & 221-2 λόγω 
σεμνοτυφίας· ερμήνευσε το κλαδί ως ίκετήριον.

76. Burkerl 1979, 43.
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κούργο, καί. στη φυγή των Μαινάδων μπροστά στον ιερέα του Διονύσου 
που τις κυνηγά στον εορτασμό των Αγριωνίων στον Ορχομενό. Ακόμη, η 
μεταφορά κλαδιών μπορεί να υποδηλώνει πως ο κομιστής είναι ικέτης.77 
Μπορεί να υψώνονται κατά την προσευχή78 και να περιφέρονται σε πομπή. '9 
Δύο αγγεία στη Μαδρίτη απεικονίζουν τον Διόνυσο να φέρει δέντρο.80 
Προσεκτική εξέταση του αγγείου του ζωγράφου της Ναυσικάς δείχνει 
τον Οδυσσέα να φέρει στην κεφαλή γιρλάντες από φύλλα-81 ο ζωγράφος 
μπορεί να αποδίδει τη δική του αντίληψη για μια πλευρά του επεισοδίου 
που δεν αναφέρεται στο κείμενο.82

Η εμφάνιση του Οδυσσέα αλλάζει ριζικά όταν δέχεται ρουχισμό από 
τη Ναυσικά και αφού η Αθηνά αλλάζει το παρουσιαστικό του, κάνοντας 
να κρέμονται από το μέτωπό του βόστρυχοι που σγουραίνουν σαν τα πέ
ταλα του υάκινθου.83 Ο Πενθέας, επίσης, μεταμορφώνεται όταν ο θεός τον 
ντύνει Μαινάδα και τον εφοδιάζει με μακριά μαλλιά, τα οποία εν συνεχεία 
τακτοποιεί.84

Η Ναυσικά διατηρεί την ιδέα για γάμο με τον ξένο,85 ο οποίος μετα
μορφώνεται μετά το λουτρό του, και τον οδηγεί κατευθείαν στη μητέρα της,

77. A 14. Πλουτ. Θησενς 18. Αισχ. Χοηφόροι 1035. Σοφ. Oli). Τύρ. 3, 143. 
Ευρ. Ηρακλής 124 (απεικόν. Trendall & Webster III 3 20). Ευρ. Ίκέτ. 20, 285 
κ.ε. Andoc. I 113-6. Sokolowski 1969, 123 6. Vickers 435-6. Gould 1973, 74 
σημ. 1.

78. Διονύσιος ο Θραξ κατά Κλήμ. Στρωμ. V 45 4-6. Ευρ. ’Ίων 422 κ.ε. ΙΙολυ- 
αίνετος 1272. Φιλόχ. Fr.Gr.Η. 328 F9 (στην ΙΙαναθηναία). Σοφ. Oìò. Τνο. 483. Νεά
πολη Η3358, ABV 338 3. Βερολίνο F1686, ABV 296 4.

79. Π.χ. στις Δαφνοφορίες- Φωτ. Βιβλ. 321 b 30.
80. CVA Μαδρίτη 2, III 1 G εικ. 15 la (Μαδρίτη 32656). Schauenburg 1957, 

222 & εικ. 13 (Μαδρίτη 11050). Η Simon (1983, 98) υποστηρίζει ότι τα αγγεία 
Copenhagen 13817 (id. ibid. 129) και Met. Mus. (N.T.) 24.97.34 (Pickard-Cam- 
bridge 1991, εικ. 10) απεικονίζουν το σύμβολο ενός δένδρου μεταφερόμενου σε μια 
διονυσιακή πομπή· το κλαδί του Οδυσσέα μπορεί να είναι το λογοτεχνικό παράδειγμα 
που βρίσκει να λείπει.

81. CVA Μόναχο 5 εικ. 214, 1 & 3 (Μόναχο 2322).
82. Raglan 1939. Στη Νεστάνη της Αρκαδίας ανήμερα της εορτής του Αγίου 

Γεωργίου όλο το χωριό, με αρχηγό τον Νέραϊδο (Merman), χορεύει και ανεμίζει ψηλά 
«θύρσους» καμωμένους από γκλίτσες βοσκών, στολισμένες με λουλούδια. Αφού τρα
γουδήσουν, οι γυναίκες που βρίσκονται στο κέντρο της πομπής βγάζουν εκστατικές, 
βακχικές κραυγές (Κακούρη 1978).

83. ζ 214, 230-1. Άλλες μεταμορφώσεις του Οδυσσέα: ν 429-38" π 172-6" 
454-9-χ 1-2"ψ 156-62.

84. Ευρ. Βάκχαι 821" 935-9" 928-9.
85. ζ 244-5.
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μπροστά στην οποία γονατίζει ικέτης.86 Εκείνη προβλέπει την εχθρική αν
τίδραση που θα προκαλούσε στην κοινότητά της ο γάμος της κόρης του βα
σιλιά έξω από αυτήν την κοινότητα- η ίδια θα συμφωνούσε με τις κατηγο
ρίες. Προβλέπει, ακόμη, τη ζηλόφθονη εξίσωση του Οδυσσέα με έναν πο- 
λνάρητον θεόν,87 γεγονός που υποδηλώνει πως αντιλαμβάνεται ότι η ομά
δα θα έμοιαζε με αυτή του θεού Διονύσου πάνω σε άμαξα συνοδευόμενου 
από τους ακολούθους του από τη θάλασσα στην πόλη, όπου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί ο γάμος του.88

Η Ναυσικά επιζητεί να αποφύγει τη δημιουργία αυτής της εντύπω
σης συνοδεύοντας τον Οδυσσέα όχι μακρύτερα από το άλσος της Αθηνάς, 
το οποίο δεν πρέπει να εγκαταλείψει προτού αυτή φτάσει στο σπίτι του 
πατέρα της.89 Η αντίρρησή της να ακολουθήσει το διονυσιακό τυπικό της 
συνοδείας του ξένου βρίσκει σύμφωνο τον Οδυσσέα, ο οποίος λέει (στον 
πατέρα της) πως, παρά την προσφορά της, δεν δέχθηκε να επιτρέψει να 
τον συνοδεύσουν, φοβούμενος μήπως προκαλέσει τη ζήλια του πατέρα της 
στη θέα μιας τέτοιας πομπής.90 Αλλά ο Αλκίνοος δεν συμφωνεί με την 
τάση της κοινότητας να κρατά τις νύφες μέσα στο πλαίσιό της91 και δεν 
έχει καμιά επιθυμία ούτε να καταπνίξει τη μαιναδική συμπεριφορά της 
κόρης του ούτε να ενθαρρύνει την ενδογαμία- πιστεύει πως ο ξένος έπρεπε 
να είχε συνοδευτεί στην άμαξα, και αμέσως εκφράζει την ευχή να γινόταν 
ο Οδυσσέας γαμπρός του, αν συμφωνεί με αυτό και ο ίδιος.92

Ελπίζω πως αυτή η ομιλία έδειξε ότι η μαιναδική συμπεριφορά των γυ
ναικών είναι ανεκτή σε μία, τουλάχιστον, ομηρική κοινότητα, τη Σχερία.

86. ΓΙρβ. ι 112-3· Θουκ. I 136 3.
87. ζ 273-88.
88. ΙΙ.χ. όπως στα Ανθεστήρια- Simon 1983, 96-8.
89. ζ 291-9. 90. η 304-7.
91. ΓΙρβ. Aeneis VII 359-90.
92. η 299-301- 311-316. Ο Αλκίνοος σκέφτεται (η 199) πως ο Οδυσσέας μπορεί 

να είναι κάποιος θεός, και φροντίζει να διασκεδάσει τον ξένο και να του προμηθεύσει 
την πομπήν που αυτός ζήτησε (η 151 ' πρβ. Ευρ. Βάκχαι 961 ). Σαν να μην ήταν αρκε
τή η εικόνα του θεού που επιστρέφει με πλοίο και συνοδεία από κάποιο μακρινό μέρος 
για να φέρει τον Διόνυσο στο νου, ο Οδυσσέας αναφέρεται στα βάσανά του και το πέν
θος του στην εξορία (η 221/224, 218-9- πρβ. Θεόκριτο (XXVI 26), ο οποίος «παίζει»
με τις έννοιες πένθος/Πενθεύς). Ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του Οδυσσέα υπάρχει 
στο α 62. Ο Οδυσσέας μεταφραζόταν «Child of Woe» (Stanford 1958 στο τ 407-9■ 
πρβ. Διόδ. Σικ. III 62 7- Burkert 1983, 248). Ο Αλκίνοος λέει πως δεν θα υπο
φέρει πήμα κατά το ταξίδι, αλλά πως όταν φτάσει στη χώρα του, πείθεται ό,τι του 
επιφυλάσσει η μοίρα (η 192-8- πρβ. Ευρ. Βάκχαι 971).
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Πιστεύω πως είναι μια πόλη που λειτουργεί σωστά και από άλλες πλευρές 
(μια συνέλευση που διαχειρίζεται τις δημόσιες υποθέσεις, ένα αστικό κέν
τρο με δημόσια κτίρια κτλ.93) και πως δεν είναι τυχαίο ότι η Σχερία έχει 
αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της γενναιόδωρης μεταχείρι
σης που επιφύλαξε στον Οδυσσέα. Αυτό όμως θα αποτελούσε αντικεί
μενο άλλης ομιλίας.
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NAUSICAA, THE MAENAD?
(Summary)

THE HOMERIC POEMS contain few overt references to Dionysos and 
the frenzy he inspires. The six occurrences of the verb μαίνεσθοα out
side the military context are all associated with a disruption of cult,
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a negation of ritual. It occurs once of the infant Dionysos, whose 
ritual is interrupted by Lycurgus, once of Achilles, who refuses to 
give up the corpse of Hector for burial, of the suitors, whose pro
longed and riotous feasting disrupts the marriage feast it purports 
to celebrate, and of the centaur, Eurytion, whose unspecified wrong
doing provokes his ejection from the house of Peirithoos, in disrup
tion of the rituals of hospitality. Andromache, in her first frenzied 
rush to the wall to obtain news of Hector, is μοανομένη έϊκυΐα: she is 
restrained by Hector, who directs her to return to her weaving. In 
the course of Andromache’s second frenzy, induced by her instinc
tive knowledge of Hector’s death, her headdress and veil (wedding 
gifts from Aphrodite) fall to the ground in a negation of her wedding 
ritual. Maenadic behaviour in women is beneficial to the πόλις, since 
it checks excessive loyalty to the individual household: Hector’s 
frustration of the maenadic behaviour of his wife, taken with his 
own desire for κλέος, belies his own claim that his hazardous actions 
on the battlefield arise from loyalty to the community.

Intolerance of maenadism in women is entirely appropriate to the 
doomed city of Troy: the community of Phaeacia, which displays 
no conflict of loyalties between the community and the individual 
household, may be tolerant of maenadic behaviour in Nausicaa and 
her companions. Their expedition to the washing tanks is presented 
as a pre-marital ritual in honour of Artemis: Nausicaa is compared 
to Artemis, and her companions to nymphs. The episode refers overt
ly to Artemis, but Dionysian elements are implicit, even if attention 
is not explicitly directed to them. When Odysseus appears, the game 
of ball is abandoned. Such disruptions are associated elsewhere in 
the poems with Dionysos. Other Dionysian elements are the κίστη, 
which contains the picnic; wine; the removal of headdresses; the 
tossing of the ball from one to another; the shriek which awakens 
the stranger; the situation (the mouth of the river). Further, the 
arrival of the stranger by sea and Nausicaa’s speculation on the 
possibility of an exogamous marriage with him, the (rejected) 
possibility of escorting him in the cart from the seaside to the city, 
are all reminiscent of such festivals as the Anthesteria, which feature 
the arrival of Dionysos by sea at a marshy place from which he is 
escorted in a ship cart to the city, wdiere he celebrates his 'marriage’
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to the wife of the αρχών βασιλεύς. Alcinoos, who presides over the 
nearest thing in the poems to a properly-functioning πόλις, has no 
desire to thwart the (maenadic) impulses of his daughter: not only 
does he tolerate her expedition into the wild, but he positively en
courages (even when Nausicaa rejects the possibility) her exoga- 
mous marriage with the stranger, should Odysseus be willing. The 
stranger, however, like Dionysos, wishes to leave with a ship and a 
πομπή from his host.
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Ηρωικά «αντίθετα» στην Ιλιάδα: 
Αίας «εναντίον» Οδυσσέα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΧΑΒΙΑΡΑΣ

Στον Καθηγητή Malcolm Willcock

ΔΤΟ Λ1ΙΟ ΤΟΤΣ ΣΙΙΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΤΣ ομηρικούς ήρωες, ο Αίας και ο 
Οδυσσέας, εμφανίζονται από κοινού σε τρεις σκηνές της Ιλιάδας.1 Πιστεύω 
ότι μια λεπτομερής εξέταση αυτών των κοινών τους εμφανίσεων παρου
σιάζει ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν σκεφθούμε το γνωστό μεταΐλιαδικό/κυ- 
κλικό επεισόδιο της κρίσης των όπλων του Αχιλλέα, το οποίο, όπως συμ
βαίνει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις στην Ιλιάδα, είναι πιθανότατο 
να «προλέγεται» μέσω συγκεκριμένων σκηνών του έπους αυτού. Με έπα
θλο τα περίφημα όπλα του Αχιλλέα δύο εντελώς διαφορετικοί1 2 ήρωες διεκ- 
δικούν τα πρωτεία, ερχόμενοι έτσι σε αντιπαλότητα. Η απονομή των ό
πλων στον Οδυσσέα έχει ως κυριότερα αποτελέσματα την αυτοκτονία του

1. Το κείμενο της Ιλιάδας είναι από την έκδοση Οξφόρδης [Ηomeri Opera, επιμ. 
D. Β. Monro και T. W. Allen, 2 τ., Οξφόρδη :s1920), ενώ των Σχολίων στην Ιλιάδα 
από την έκδοση του Η. Erbse (Scholia Graeca in Homeri lliadem, 5 τ., Βερολίνο 
1969-1977). Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στο 
δεύτερο κεφάλαιο της διδακτορικής μου διατριβής (Nikolaos Haviaras, The Myth 
of the Death of Ajax in Greek Poetry up to Sophocles — with Special Reference to 
Pindar and Sophocles, Ph. D. Thesis, University of London 1993). Για τις υπο
δείξεις τους πριν από τη σύνθεση της ανακοίνωσης ευχαριστώ τους καθηγητές Μ. Μ. 
Willcock, Ρ. Ε. Easterling και I. Ν. Περυσινάκη· επίσης τους καθηγητές Φάνη I. 
Κακριδή για κάποιες υποδείξεις του στη συζήτηση που ακολούθησε την ανακοίνωσή 
μου στο Συνέδριο, και Δ. Ν. Μαρωνίτη για τις παρατηρήσεις του και τη γόνιμη γενι
κότερη συζήτηση που είχαμε μετά το τέλος του Συνεδρίου.

2. ΙΙρβ. Β. Μ. W. Knox, The Heroic Temper: Studies in Sophoclean Tragedy, 
Berkeley και LosAngeles 1964,σσ. 121-2, όπου οι ομηρικοί ήρωες κατατάσσονται σε 
δύο κατηγορίες ανάλογα με τη νοοτροπία και το χαρακτήρα τους, στο «αχίλλειον» 
και στο «οδυσσειακόν» ήθος. Ο Αίας ευλόγως εντάσσεται στο «αχίλλειον ήθος», και 
μάλιστα είναι ο πιο όμοιος με τον Αχιλλέα ήρωας' οι δυο τους συνδέονται συχνά> 
ακόμη και σε παραστάσεις σε αγγεία —βλ. και Haviaras, ό.π., σσ. 21-2 και 206 σημ. 
40 (με σχετική βιβλιογραφία).
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Αίαντα3 και τη συνέχιση της οργής του εναντίον του συνδιεκδικητή του 
ακόμη και πέρα από τα όρια του θανάτου.4

Οπωσδήποτε δεν υπάρχει στην Ιλιάδα αυτό που θα χαρακτηριζόταν 
χωρίς δισταγμό άμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο ηρώων, π.χ. μια λογο- 
μαχία, ένα βίαιο επεισόδιο. Στην κυριολεξία αντίπαλοι έρχονται μόνο σε 
ένα αθλητικό αγώνισμα στα άθλα επί Πατρόκλφ, στην τρίτη κατά σειρά 
κοινή τους εμφάνιση. Ας τις δούμε, τώρα, όλες από κοντά.

Για πρώτη φορά οι Αίας και Οδυσσέας εμφανίζονται μαζί στην Πρε
σβεία προς ’Αχιλλέα (I 162 κ.ε.). Η σύνθεση της τριμελούς αντιπροσω
πείας του στρατού των Αχαιών έχει σημασία: Αίας, ο δεύτερος καλύτε
ρος πολεμιστής' Οδυσσέας, ο εύγλωττος και πολυμήχανος αρχηγός· Φοί
νικας, ο παλιός δάσκαλος του Αχιλλέα.

Ο Οδυσσέας είναι αυτός που κάνει την πρώτη —και «επίσημη»— ρήση 
(I 225-336).5 Η δομή της είναι αξιοθαύμαστη. Παραθέτει με τακτ τους 
όρους του Αγαμέμνονα για συμφιλίωση παραλείποντας το πιο προκλη
τικό τους τμήμα, παρακαλεί τον Αχιλλέα να λυπηθεί το στρατό και του 
υπόσχεται δόξα αν αντιμετωπίσει τον Έκτορα. Η αρχή της απάντη
σης του Αχιλλέα αξίζει προσοχή: προσφωνεί τον Οδυσσέα με το «συνη
θισμένο» του επίθετο πολνμήχαν’ (I 308) και τονίζει ότι τα δικά του λό
για θα είναι ντόμπρα (I 309)" αμέσως μετά υπαινίσσεται ανειλικρίνεια εκ 
μέρους του Οδυσσέα —σε αντίθεση με τη δική του (του Αχιλλέα) «αυ- 
το-δηλωθείσα απλότητα»:6

εχθρός γάρ μοι κείνος όμως ’Atòao πύλμσιν
δς χ’ έτερον μεν κεύθμ εν'ι φρεσίν, άλλο ôè ε’ίπϊ}. (I 312-3)

Στη συνέχεια ο Αχιλλέας απορρίπτει τις προτάσεις του Αγαμέμνονα.
Η προσπάθεια του Φοίνικα να συγκινήσει τον παλιό του μαθητή (I 

434-605) αποτυγχάνει επίσης. Κατόπιν παρεμβαίνει ο Αίας' κι είναι αυτός 
που συνειδητοποιεί πρώτος —πιθανώς για τον ψυχολογικά κατάλληλο 
λόγο ότι η νοοτροπία του συγγενεύει πολύ μ’ αυτήν του Αχιλλέα— πως οι

3. Για τη «συνέχεια» του μύθου βλ. Haviaras, ό.π., passim.
4. Πρβ. λ 543-65· βλ. Haviaras, ό.π., σσ. 46-57.
5. Ο Οδυσσέας αρχίζει το λόγο του αμέσως μετά από νεύμα του Αίαντα στον Φοί

νικα (I 223), σημαντική λεπτομέρεια αναφορικά με τη σύνθεση μιας ισορροπημένης 
εικόνας του Αίαντα στην Ιλιάδα —πρβ. Σοφ. Αίας 119-20' βλ. Haviaras, ό.π., σσ. 
36-7 και 131.

6. Βλ. J. Strauss Clay, The Wrath of Athena: Gods and Men in the'Odys
sey’, Princeton 1983, σ. 104.
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προσπάθειές τους να μεταπείσουν τον θυμωμένο ήρωα δεν έχουν ελπίδες 
επιτυχίας και θα πρέπει να σταματήσουν να τον πιέζουν (I 625-6). Ο 
Αίας επισημαίνει εύστοχα ότι η οργή επικρατεί της φιλίας στην καρδιά 
του Αχιλλέα (I 628-36).7 Τελειώνει λέγοντας πως ο Οδυσσέας, ο Φοίνι
κας και ο ίδιος δικαιούνται το σεβασμό ως φιλοξενούμενοι αλλά και ως 
εκπρόσωποι ολόκληρου του στρατού (I 640-2), υπενθυμίζοντας έτσι στον 
Αχιλλέα την ιδιότητά τους ως απεσταλμένων. Ο Αχιλλέας φαίνεται να 
συγκινείται από τα λόγια του Αίαντα, που ανήκουν στον τύπο που του 
αρέσει —«ντόμπρα και σταράτα». Σε εμφανή αντίθεση με την απάντησή 
του στον Οδυσσέα, λέει στον Αίαντα:

πάντα τί μοι κατά θυμόν εείσαο μυβήσααθαι. (I 645)

Επιπλέον, ο σχετικά μικρός σε έκταση λόγος του Αίαντα αποφέρει τη μο
ναδική «παραχώρηση» εκ μέρους του Αχιλλέα: αντίθετα πρός ό,τι είχε 
αναγγείλει στις αποκρίσεις του στον Οδυσσέα (I 356-63, 427-9) και στον 
Φοίνικα (I 617-9), ο ΑχΛλέας τώρα δεν εμμένει στην απόφασή του να 
αποπλεύσει για την πατρίδα του το επόμενο πρωί (I 650-5).8 Από τους 
τρεις «πρέσβεις» ο Αίας είναι αυτός που τα λόγια του βρίσκουν την καλύ
τερη ανταπόκριση από τον Αχιλλέα. Θα υποστήριζα, λοιπόν, πως μέσω 
της συμπεριφοράς του Αχιλλέα απέναντι στα όσα του λέγουν, οι Αίας και 
Οδυσσέας γίνονται οι πόλοι μιας αντίθεσης.

Στο Λ της Ιλιάδας περιγράφεται μια άγρια μάχη. Ο Οδυσσέας απο- 
κόπτεται από τους συμπολεμιστές του και τραυματίζεται από τους Τρώες. 
Σε μια επίδειξη προσωπικότητας περισσότερο παρά πολεμικής ικανότη
τας, ο ήρωας επικρατεί του αντιπάλου του Σώκου, που προηγουμένως είχε 
ρίξει εναντίον του το κοντάρι του- στη συνέχεια, όμως, βρίσκεται περικυ
κλωμένος από πολλούς Τρώες και η ζωή του κινδυνεύει. Φωνάζει στους

7. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αίας στην αρχή του λόγου του απευθύνεται στον 
Οδυσσέα —όχι στον Αχιλλέα.

8. Βλ. S. Μ. Adams, «The 'Ajax’ of Sophocles», Phoenix 9 (1955), σ. 93, όπου 
σημειώνει εύστοχα ότι ο Αίας μιλά στον Αχιλλέα σαν στρατιώτης προς στρατιώτη, 
περισσότερο επιτιμώντας παρά ικετεύοντας. Είναι αναμφισβήτητο, ωστόσο, πως μια 
πρώτη μικρή υποχώρηση είχε εμφανιστεί στην απάντηση του Αχιλλέα στο λόγο του 
Φοίνικα (I 618-9: άμα Ô’ ηοϊ φαινομένηφι φρασσόμεθ’ η κε νεώμεθ’ εφ’ ήμέτερ’, 
ή κε μένωμεν). Βλ. S. Schein, The Mortal Hero: An Introduction to Homer’s 
‘Iliad’, Berkeley και Los Angeles 1984, σσ. 113-5· M. W. Edwards, Homer, Poet 
of the ‘Iliad’, Βαλτιμόρη και Λονδίνο 1987, σσ. 229-30· I. N. Perysinakis, «Sopho
cles’ Thiloctetes’ and the Homeric Epies», Δωδώνη: Φιλολογία 21 (1992), σσ. 
81-6.
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συντρόφους του για βοήθεια τρεις φορές όσο πιο δυνατά μπορεί.9 Ο Μενέ
λαος τον ακούει και αμέσως καλεί τον Αίαντα, που ήταν κοντά, να τρέ- 
ξουν για να σώσουν τον Οδυσσέα. Μολονότι ο Μενέλαος προπορεύεται, ο 
ποιητής φαίνεται να δίνει έμφαση στον Αίαντα: ό δ’ αμ εσπετο Ισόθεος 
φως (στ. 472). Οι δύο ήρωες πλησιάζουν τον Οδυσσέα και η σκηνή δίνεται 
με ζωντάνια μέσω μιας εκτεταμένης παρομοίωσης:

άμφί δ’ αρ αυτόν 
Τρώες επονθ’ ώς εΐ τε δαφοινοϊ θώες δρεσφιν 
άμφ’ ελαφον κεραόν βεβλημένον, ον τ’ εβαλ’ άνήρ 
ίώ άπό νευρής' τον μεν τ’ ηλυξε πόδεσσιν 
φενγοτν, δφρ’ al μα λιαρόν καί γοννατ’ όρώρη' 
αντάρ επεί δη τόν γε δαμάσσεται ώκυς όϊστός, 
ώμοφάγοι μιν θώες εν ονρεσι δαρδάπτονσιν 
εν νέμει σκιερω' επί τε λϊν ήγαγε δαίμων 
σίντην θώες μέν τε διέτρεσαν, αύτάρ ό δάπτεν 
ως ρα τόΤ άμφ’ Όδυσήα δαΐφρονα ποικιλομήτην 
Τρώες επον πολλοί τε καί άλκιμοι, αντάρ δ y’ ηρως 
άΐσσων φ ε'γχει άμύνετο νηλεές ήμαρ■
Αίας δ’ εγγνθεν ήλθε φέρων σάκος ήύτε πύργον,
στη δε παρέξ· Τρώες δε διέτρεσαν αλλνδις άλλως. (Λ 473-86)

Είναι φανερό πως η επέμβαση του Αίαντα (και του Μενελάου) σώζει 
τη ζωή του Οδυσσέα —αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ήρωες θα παίξουν 
τον ίδιο ρόλο στη μάχη γύρω από το πτώμα του Πατρόκλου (ραψ. Ρ).10 
Ο Αίας στέκεται δίπλα στον Οδυσσέα και τον προστατεύει με την ασπίδα 
του' η απλή παρουσία αυτού του γίγαντα και της αναλογών διαστάσεων 
ασπίδας του αρκεί για να κάμει τους Τρώες να διασκορπιστούν. Η παρο
μοίωση με την οποία δίνεται το επεισόδιο παρουσιάζει το λιοντάρι/Αίαν- 
τα να διασκορπίζει τα αιμοδιψή τσακάλια/Τρώες που είχαν περικυκλώσει 
το τραυματισμένο ελάφι/Οδυσσέα. Στον στ. 481, ωστόσο, βρίσκει κανείς 
τη μοναδική ασυμφωνία ανάμεσα στο αφηγηματικό και στο μεταφορικό 
επίπεδο: το λιοντάρι τρώει το ελάφι που παράτησαν τρομαγμένα τα τσα
κάλια —αν και ο Αίας σώζει τον Οδυσσέα. Σύμφωνα με τον Bradshaw, 
η ασυμφωνία αυτή συνιστά μια εσκεμμένη μάλλον παρά ατυχή κατάλυση

9. όσον κεφαλή χάδε φωτός (στ. 462).
10. Βλ. D. J. Bradshaw, «The Ajax Myth and the Polis: Old Values and 

New», στο Myth and the Polis, επιμ. D. C. Pozzi και J. Μ. Wickersham, Ithaca, 
N.T. και Λονδίνο 1991, σ. 101 σημ. 7.
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της μεταφοράς και η ερώτησή του που ακολουθεί φαίνεται εύστοχη: ((Μή
πως ενυπάρχει στην παρομοίωση μια αίσθηση ριζικού ανταγωνισμού ανά
μεσα στους δύο ήρωες, η οποία δεν ήταν δυνατόν, εξαιτίας της [ομηρικής] 
ευπρέπειας, ν’ αποτελέσει μέρος της κυρίως αφήγησης/του κειμένου;»11 
Το χωρίο αυτό, λοιπόν, μπορεί κάλλιστα να «προβλέπει» την επερχόμενη 
αντιπαλότητα μεταξύ του Αίαντα και του Οδυσσέα στην κρίση των όπλων 
του Αχιλλέα. Επίσης, η εικόνα του Αίαντα να τρώει το ελάφι είναι πιθανό 
να σχετίζεται με την κατοπινή παρουσίαση της σφαγής του κοπαδιού τη 
νύχτα τρέλας του ήρωα.12

Στην τρίτη σκηνή, τον αγώνα πάλης (Ψ 700-39), όπου έχουμε μια 
σχεδόν βέβαιη προ-απεικόνιση της αντιπαλότητας Αίαντα και Οδυσσέα 
για τα όπλα του πρώτου Αχαιού πολεμιστή,13 η αντίθεση μεταξύ τους 
είναι πολύ πιο εμφανής απ’ ό,τι στις δυο άλλες σκηνές που ήδη εξετάσαμε. 
Έχει σημασία ποια χαρακτηριστικά του Αίαντα και του Οδυσσέα τονίζει 
ο ποιητής ακριβώς πριν αρχίσει ο αγώνας τους:

ώρτο (Υ επειτα μέγας Τελαμώνιος Αίας, 
αν ιΥ Όδνσσεύς πολύμητις άνίστατο, κέρδεα είδώς. ('Γ 708-9)

11. Στο ίδιο, σ. 102.
12. Ο Bradshaw (ό.π., σ. 102 σημ. 9) έχει αμφιβολίες αναφορικά με την ύπαρξη 

τέτοιας σχέσης. Πρβ. όμως το λεξιλόγιο του μέρους αυτού της Ιλιάδας (ώμοφάγοι 
—στ. 479' όάπτει —στ. 481) και του Αίαντα του Σοφοκλή (ώμοκρατής —στ. 295' 
πρβ. επίσης τον στ. 219). Αν βέβαια η ιστορία της σφαγής του κοπαδιού από τον Αίαντα 
είναι νεότερη από την Ιλιάδα, η πιθανότητα ο ποιητής της Μικρής Ιλιάδας, για παρά
δειγμα, να έχει επηρεαστεί από αυτήν την εικόνα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και ο 
ίδιος ο Bradshaw πιστεύει (αντ.) ότι είναι χρήσιμο να έχουμε στο μυαλό μας αυτό το 
θέμα του να καταβροχθίζει / κατασπαράζει κανείς τους εχθρούς του για τις μεταγενέ
στερες λογοτεχνικές παρουσιάσεις του μύθου του Αίαντα. Με την ίδια εικόνα του 
Αίαντα-σφαγέα ασχολείται και ο Η. Garner, From Homer io Tragedy'. The Art 
of Allusion in Greek Poetry, Λονδίνο και N. Υόρκη 1990, σσ. 57-8.

13. Βλ. C. Η. Whitman, Homer and the Heroic Tradition, Cambridge, 
Mass. 1958, σσ. 263-4- Schein, ό.π., σ. 25* επίσης το εξαίρετο άρθρο του Μ. Μ. 
Willcock, «The Funeral Games of Patroclus», BIOS 20 (1973) 1-11, passim. O 
Bradshaw, ό.π., σ. 103 σημ. 10, σημειώνει ότι ιδιαίτερα η «ήττα» του Αίαντα στην 
«οπλομαχία» του με τον Διομήδη προεικονίζει την κατοπινή απώλεια τ<»ν όπλων του 
Αχιλλέα, αφού το βραβείο αυτού του αγωνίσματος ήταν ο θαυμάσιος οπλισμός του 
Σαρπηδόνα,τον οποίο έλαβε ο Διομήδης, και επιπλέον προαγγέλλει κατά κάποιον τρόπο 
και την «αιματηρή» αυτοκτονία του Αίαντα (ο Αχιλλέας είχε ορίσει ότι νικητής της 
οπλομαχίας Οα ήταν όποιος tpavaìj Ó’ ενδίνων, διά τ’ εντεα, καί μέλαν αίμα —Ψ 806- 
οι Αχαιοί διέκοψαν τον αγώνα ακριβώς προτού ο Αίας δεχθεί τέτοιου είδους πλήγμα 
από τον Διομήδη).
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Είναι η φυσική δύναμη για τον Αίαντα, η εφευρετικότητα και η πονηριά 
για τον Οδυσσέα. Ο αγώνας μεταξύ δύναμης και εξυπνάδας —ιδιοτήτων 
εξίσου απαραίτητων για τον ιλιαδικό ήρωα14— παραμένει αμφίρροπος για 
αρκετή ώρα (πρβ. Ψ 721), ώσπου ο Αίας κάνει μια πρόταση: ο ένας να 
προσπαθήσει να σηκώσει από το έδαφος τον άλλο (Ψ 723-4). Τη στιγμή 
που ο Αίας σηκώνει τον αντίπαλό του, ο Οδυσσέας δείχνει ότι όντως δόλον 
ου λήθετο (Ψ 725): τον χτυπά πίσω από το γόνατο και τον ρίχνει κάτω 
ανάσκελα' ο Οδυσσέας πέφτει πάνω στο στήθος του Αίαντα και οι Αχαιοί, 
λέει ο ποιητής, θηεϋντό τε θάμβησάν τε (Ψ 726-8). Μετά την προσωρινή 
αυτή υπεροχή του Οδυσσέα, ο δεύτερος γύρος δεν δίνει προβάδισμα σε κα
νένα: ο Οδυσσέας δεν μπορεί να σηκώσει τον Αίαντα (Ψ 729-31). Πριν από 
τον τρίτο, ο Αχιλλέας διακόπτει την αναμέτρηση, ανακηρύσσει και τους 
δυο αντιπάλους νικητές και τους δίνει ίσα βραβεία (Ψ 736-7).

Κάποιοι μελετητές πιστεύουν ότι ο Αχιλλέας ευνόησε τον Αίαντα' 
ωστόσο η απαράβατη τακτική του Ομήρου να παρουσιάζει τους ευγενείς 
του ήρωες χωρίς να τονίζει τα πιθανά αδύνατα σημεία τους δεν φαίνεται να 
δικαιώνει την άποψή τους αυτή.15 Τελειώνοντας, πάντως, πιστεύω π<ος από 
τη σύντομη εξέταση που επιχείρησα έγινε φανερό ότι η δραματική σύγ
κρουση Αίαντα και Οδυσσέα που θα επέλθει μετά από το θάνατο του Α- 
χιλλέα —και μετά από τα γεγονότα που περιγράφει η Ιλιάδα— «προλέ- 
γεται» και «προβλέπεται» στις σκηνές του έπους αυτού στις οποίες οι δύο

14. Πρβ. I 443. Για τις «δυνάμεις» που αντιπαρατίθενται στον αγώνα πάλης βλ. 
ιδιαίτερα Bradshaw, ό.π., σ. 103.

15. Ο W. Β. Stanford ([επιμ.], Sophocles: 'Ajax', Λονδίνο 1963, σσ. xv-xvi) 
μιλά για περίεργες υπέρ του Αίαντα αποφάσεις, άποψη που δεν με βρίσκει σύμφωνο. 
Αν οι Αχαιοί προσπαθούσαν να μην ηττάται ο Αίας επειδή γνώριζαν το χαρακτήρα 
του (ότι δηλαδή δεν άντεχε την ήττα), όπως υποστηρίζει ο Stanford, τότε θα του 
έδιναν αμέσως και τα όπλα του Αχιλλέα. Επίσης, κανείς δεν αμφισβήτησε τις σχετι
κές με τα αγωνίσματα του Αίαντα αποφάσεις, ενώ εκφράζονταν διαμαρτυρίες από 
όσους αγωνιζομένους είχαν παράπονα για κάτι (πρβ. τη λογομαχία Μενελάου-Αντιλό- 
χου στο τέλος της αρματοδρομίας —Ψ 540-611). Από την άλλη πλευρά, μεγάλο εν
διαφέρον για το θέμα παρουσιάζουν κάποια από τα Σχόλια—πρβ. (στον στ. 822): 
εώρων γάρ [οί ’Αχαιοί] τους κρείττονας εν τω επιταφίφ τούτφ δυστνχοϋντας καί ήτ- 
τωμένονς (Εύστ. 1331, 23)' (στον στ. 824): διά τί προκρίνει Αϊαντος; διά την στάσιν 
θρασίις γάρ ών ονκ αν ήνέσχετο ή καί ετι πολεμήσαι ήθέλησεν b(BCE3E4). Βλ. επίσης 
Η. Golder, «Sophocles’ 'Ajax’: Beyond the Shadow of Time», Avion 1 (3rd s.) 
(1990), σ. 11, όπου η «αποτυχία» του Αίαντα στα άθλα επί Πάτροκλο) αποδίδεται στο 
ότι ο ήρωας αυτός από τη φύση του είναι πολύ «σοβαρός» και άκαμπτος («inflexible») 
για παιχνίδια και αγωνίσματα τέτοιου είδους.
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ήρωες εμφανίζονται από κοινού μέσω της αντίθεσης που διαμορφώνεται, 
κυρίως υπαινικτικά, μεταξύ τους.

HEROIC OPPOSITES IN THE ILIAD:
AJAX «VERSUS» ODYSSEUS 

(Summary)

AJAX AND ODYSSEUS, two of the principal —and most different- 
heroes of the Iliad, oppose each other with dramatic consequences 
in a renowned post-Iliadic episode, the judgement of the arms of 
Achilles (οπλών κρίσις). This paper aims at establishing that although 
there is no quarrel or any other form of direct confrontation between 
them in the Iliad, their rivalry in the contest for the Achillean arms 
in «anticipated» by the poet in the three shared appearances of the 
two heroes in the epic. In particular: (i) in the Embassy to Achilles 
(Book I), Ajax and Odysseus are contrasted through Achilles’ response 
to their speeches ; (ii) in the rescue of Odysseus by Ajax in the battle
field, the poet uses a simile (A 473-86) in which the lion/Ajax scat
ters the jackals/Trojans, which had surrounded the wounded stag/ 
Odysseus, but then eats it; (iii) the undecided wrestling match bet
ween the two heroes in the funeral games of Patroclus (Έ 700-39) is 
described in such a manner that makes the contrast between them 
conspicuous.
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Ευρετήρια

α7 Γενικό ευρετήριο

Αγαμέμνων (-ονας) 17, 21, 22, 26, 27, 
29, 30, 33-36, 53, 60, 62, 63, 69, 88, 
95, 130, 144, 159, 165, 240, 241, 
243, 292, 307, 337, 354· άναξ βασι
λεύς 34■ ουτιδανός 128 

Αγαθίας ό Σχολαστικός 229 
αγαθός 287, 288, 295, 305 

'Αγραφα 204
Αγριώνια βλ. Ορχομενού Αγριώνια 

Άδης 12, 14, 15, 22, 53, 95, 96. 198, 
207, 211, 285, 292· βλ. και Κάτω 
κόσμος

αετός 133, 203, 204, 214, 216 
Λθηνά 11, 12, 16, 17, 19-22, 67, 89, 

93, 130, 136, 143, 144, 149, 219, 
220, 243, 291, 292, 299, 300, 303, 
306, 343, 346· -Μέντης 219' -Μέντο- 
ρας 219, 302· -Πεισίστρατος 291 

Αθήνα 19 
Αθηναίοι 178
Αίας Τελαμώνιος 26, 32, 53, 91, 136, 

137, 337, 353-358· τρέλα 357' 
Οϊλέας 26, 136

Αίγισθος 63, 69, 288, 292, 302 
Αίγυπτος 166 
Αΐδωνεύς 147 
Αιθιοπίδα 53 
Αίθοίν (Δευκαλίωνος) 295 
Αινείας 26 
Αίολος 219, 295 
Αισχύλος, Αγαμέμνων 69, 325 

Άκανθος 19 
Ακρίσιος 337 
Ακρόπολη Αθηνών 19 
Αλβανία 213 
Αλέξανδρος βλ. Πάρης 
Αλθαία 342 
Αλιθέρσης 299, 302 
Αλίμπεης 213 
Αλκαίος 323, 324
Αλκίνοος 12, 13, 16, 17, 18, 88, 219, 

220, 295, 297, 300, 307, 339, 347 
αλλότριος λόγος 142-144 
Αμφιδάμας 172 
Αμφίνομος 303

Αναγέννηση 7 2
αναγνωρισμός 185, 194, 195, 272-3 
Ανακρέων 19 
Ανακτορία 319, 324-326 
άναξ έκάεργος 136 
ανατολικό παραμύθι 150 
Ανόροκτασίη 25, 37
Ανδρομάχη 63, 70, 88, 318, 336-339, 

344
Ανθεστήρια 341, 342 
ανθρωπισμός 75, 87 
Αντιγόνη 341
Αντίλοχος 26, 53, 163, 164, 358 
Αντίνοος 143, 144, 299, 303 
Απόλλων 136, 137, 148, 175, 177, 254, 

340
Απολλώνιος Ρόδιος 19 
Αργιθέα 204 
Αργίτες 94 

Άργος (το) 94, 95 
αρετή 287, 288

Άρης 135, 136, 147, 323' Αλλοπρόσαλ
λων ήθος 137, 155' βροτολοιγός 147' 
μιαιφόνος 147' ρινοτόρος 135 

Αρήτη 11-13, 17, 88, 140, 344 
Αρίσταρχος 21, 151, 306 
αριστεία 25 κε., 332' Αγαμέμνονα 33, 

34· Αχιλλέα 36, 371 Διομήδη 33* Πα
τρόκλου 34-36

Αριστοτέλης, Ποιητική 57, 308’ ’Ηθικά 
Νικομάχεια 289 

Άρτα 207, 212
Άρτεμη 13,16,18, 21, 335, 343-345- 

άγροτέρη 147' «άρκτοι» 341· ίοχέ- 
αιρα 147' πότνια Θηρών 147 

Αρύβας 288, 289 
αργοί μνηστήρων 111 
αρχών βασιλεύς 342, 351 
Αταλάντη 19
ατη 61, 62, 69, 78, 301-303 
ατίμητος μετανάστης 301 
Αττική 160, 170, 174, 342’ αγγειογρα

φία 161, 165, 166, 178’ κρατήρες 
172' τάφοι 161, 164, 174 

Άτλας 14
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Ατρείδες 69, 242 
ύφνειός 289
Αφροδίτη 14, 19, 70, 148, 322, 325· 

Κύπρις 323, 325' φίλον τέκος 142 
Αχαιοί 11, 19, 26, 28, 32-36, 60, 64-68, 

70, 71,136,141, 240-242, 291, 299, 
300, 322, 323, 358

Αχιλλέας 14, 17, 19, 26, 30-37, 53, 58, 
60, 90-96, 129, 140, 141, 144, 159, 
160, 163, 164, 166, 170, 174, 175, 
239-243, 292, 293, 301, 304, 305, 
307, 338, 339, 353-355, 357· άγριος 
άνήρ 176' αριστος ’Αχαιών 93’ ατί
μητος μετανάστης 301· μήνις 32 

Άχιλληΐς 32

Βαλκάνια 13 
βασιλεντατος (-ερος) 125 
Βαυκίς 223, 224 
βέλος 104 
Βιλάμοβιτς 21 
βονλπήξ 340 
Βραυοώνα 341
Βρισήίδα 17, 60, 159, 241, 242, 244

Γαλανούλη Δέσποινα 335 
Γαλατία 345 
γέρας γερόντων 159 
γέρας θανόντων 159 κε.
Γή 19
Γηρυόνης 14 
Γιλγαμές 11 
Γιλγαμές (έπος) 12, 14 
Γκαρούντα αετός 214, 215 
Γοργόνες 14
γραμματικοί, αλεξανδρινοί 318 
γραφή (διάδοση) 161 
γυναικείες αξίες 11

Δαμαστορίδης 112 
Δανάη 337
δειροτόμησις 175, 181 
Δελφοί 340, 345 
Δήμητρα 335 
Δημόδοκος 136
δημοτικά τραγούδια 201, 208, 211, 213, 

216' σερβοκροατικά 213, 214 
Διάπειρα 243
Δίας 20, 30, 34-36, 69, 95, 96, 135- 

137, 160, 177, 223, 291, 294, 308· 
αίγίοχος 135’ Διός απάτη 137, 142, 
242· Διός βουλή 242, 243, 293 

Διγενής 132, 203 
δίκη 302, 303

Διοκλής 219
Διομήδης 26, 28, 30, 32, 33, 35, 89, 

293 357Διόνυσός 223, 335, 339-347 
Δίων 342 
δόλος 92 
Δόλων 89
δούρειος ίππος 28, 92, 95 
δράκος 199

εεδνα 294
είδωλον 95, 98, 279 
είματα καλά 139 
Εκάβη 70, 338 
Εκάλη 221-224

Έκτορας 17, 26, 32, 33, 35, 36, 63, 68, 
70, 88, 96, 166, 174, 224, 240, 318, 
336-339, 354 

εκφορά 168
Ελένη 11, 12, 55-72, 88, 240-242, 244, 

317, 320-326· δία 65· ήύκομος 65· 
λενκώλενος 65· ριγεδανή 62, 68· φι- 
λέονσα 68 

Ελεύθερνα 175
Ελλάδα 13, 161, 162, 175, 205, 212 

Έλληνες 62, 67, 95, 161, 205, 240 
Ελπήνορας 163, 165, 166 
έπος, ινδοευρωπαϊκό 11 
επιφάνια 341 
Ερατοσθένης 223, 224 
Εριγόνη 341, 342 
έριούνης 136
Ερμής 12, 14, 15, 94, 136, 177, 219, 

220, 223, 291' εκατηβόλος 136 
Ερύθεια 14 

Έρως (θεός) 19, 325 
έρωτας 318, 320, 321, 323, 324, 343 
έσΟής φαεινή 140 
Εσπερίδων κήπος 14, 19 
έτερομοιότης 240 
Εύβοια 174
Εύμαιος 17, 21, 22, 69, 115, 151, 152, 

219, 220, 222, 224, 304 
Ευριπίδης, Βάκχαι 336· Ενμενίδες 308· 

Ίκέτιδες 341 
Ευρυάδης 113 
Ευρύαλος 290 
Ευρύκλεια 17, 115 
Ευρύλοχος 329 
Ευρύμαχος 21, 22, 299, 305 
Ευρυνόμη 20, 22, 115 
Ευρύνομος 113 
Εύρυτος 254 
Ευστάθιος 345 
Εχένηος 220 
Ευφρόνιος 177
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Ζεύς, Εκάλειος 221' βλ. και Δίας 
Ζόγκιτς 213

Ήλιος 14· βόδια του 330· νησί του 329, 
331, 332 

ΙΙλύσια 14
Ήρα 19, 67, 135, 136, 142, 160 
Ηρακλής 53, 95, 96, 254, 337 
Ηρόδοτος 301, 303 
Ησίοδος, ’Έργα καί ήμέραι 172

θαλαμηπόλος 113 
θάλαμος 113 
Θεοκλύμενος 219, 331 
Θεσσαλία 161, 209 
Θέτις (—(.δα) 12, 17, 37, 96 
Θησέας 14, 221, 222 
Θόων 293 
Θράκες 89 
θρήννς 106, 144
θρυμματισμένου καθρέφτη τεχνική 134, 

149-153 
Θυιάδες 345

Ιάσων 13
Ιβήρων Μονή 210 

Ίβυκος 323, 324 
Ίδα 90
Ιδομενέας 26, 34
Ιθάκη 11, 12, 16, 18, 19, 90, 91. 143, 

150, 152, 229, 240, 242. 291, 295, 
296, 298, 299, 306 

Ιθακήσιοι 272
Ικάριος 223, 298, 341, 342 
Ιλιάδα 12, 17, 26-30, 32, 34, 36, 37, 

64, 65, 67, 70, 71, 89-94, 96, 97, 
129, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 
146, 148, 153, 161, 175-177, 239- 
244, 288, 292, 293, 301, 304, 305, 
307, 336, 337, 353, 354, 357· Μι
κρή Ιλιάδα 357 

Ίλιάς
Α: 32, 77, 93, 118-128, 148, 175, 212, 

262, 292, 293 
Β: 65-67, 63, 252, 282 
Γ: 58, 65, 68, 70, 71, 144, 282 
Δ: 58, 148, 159, 262, 293 
Ε: 29, 33, 96, 137, 251, 262, 277, 293 
Ζ: 33, 68, 77, 78, 113, 121 279, 336- 

339 
Η: 34
Θ: 34, 135-137
I: 34, 36, 91, 94, 123, 125, 128, 141, 

292, 299, 301, 304, 354, 359

Λ: 33-34, 249, 282, 292, 293, 355, 357, 
359

Μ: 33, 96, 280 
Ν: 29, 148, 293
Ξ: 26. 79, 142, 147, 211, 277, 293 
Ο: 137, 240
II: 29, 34-36, 93, 124, 160, 211, 283 
Ρ: 34, 36. 293, 307 
Σ: 36, 96, 175, 240, 282, 293 
Τ: 76, 148, 282 
Υ: 33, 36, 141, 146-148, 156 
Φ: 33, 36, 135, 148, 156, 176 
X: 36, 148, 240, 283, 293, 336, 338, 

339, 344
νΡ: 47, 160, 165, 175, 177, 279, 357, 

358, 359
Ω: 58, 65, 70, 94, 164, 176, 279, 293, 

339
ίμερος 60 
Ινώ-Λευκοθέα 17 
Ιοκάστη 341 

Ίρις 66
Ίρος 20, 148, 149 
Ισλανδία 214 

Ίψιτος 254

Καζαντζάκης Ν. 229 
Κακριδής I. Θ. 55-57, 65, 132, 134, 

152, 199, 200, 254, 307, 353 
κάλλιστον 320 
κάλλος 320
Καλλίμαχος, Έκάλη 221-224 
Καλυδώνα 342
Καλυψώ 11-17, 19, 20, 22, 61, 90, 138, 

219, 220, 295· δεινή 13' δολόεσσα 13 
Κάρυά 342 
Κασσάνδρα 337 
Κάστορας και Πολυδεύκης 70 
Κάστορας Γλακίδης 295 
«Κατάλογος των νεών» 65, 66 
Κάτω κόσμος 174, 206 
Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών 99 
Κεραμεικός 160, 178 
κέρδεα 306 
κερδοαννη 306 
κερτόμια επεα 258, 264 
Κιμμέριοι 52
Κίρκη 11-17, 61, 219, 220 
κλέος 21, 93, 94, 97, 306, 350· άφθιτον 

92, 164
κλεπτοσννη 300 
Κλυταιμνήστρα 22, 53, 63, 69 
κρατερός μύθος 121 
Κρήτη 204, 295
κρίση των όπλων 353’ βλ. και δπλο>ν 

κρίσις
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Κροατία 213
κροατικά τραγούδια βλ. δημοτικά 
κτήματα 296 
Κυδίππη 19
Κύκλωπας (-ες) 91, 143, 332, 341 
Κωνσταντινίδου Σωτηρούλα 335

Λαέρτης 22, 94, 95, 144, 160, 211, 
272-273, 294, 297, 302, 306, 307 

Λακεδαίμονα 219, 298 
Λαοδάμας 220, 294 
Λευκαντί 1 7 4
Λευκοθέα βλ. Ινώ-Λευκοθέα 
Λιθουαν ία 213 
λιπαρόν γήρας 259 
λογότυποι 65, 141, 144 
Λούβρο 168 
λουτρό 220 
λόχος 59, 292, 301 
Λυδία 319, 325, 326 
Λυδοί 319, 321, 325 
Λυκία 160, 177
Λυκούργος 336, 337, 339, 340, 345-6 
Λυρνησσός 241 
Λωτοφάγοι 12-3

Μαδρίτη 346
Μαινάδες 340, 343, 345, 346 
μαιναδική συμπεριφορά 336, 338, 339 
μαίνεσθαι 339, 340, 349 
/ιαινομένη έϊκυία 336, 350 
μακάριον νήσοι 284 
Μαραθώνας 221
Μαρωνίτης Δ. Ν. 242, 318, 353 
Μελάνθιος 115, 304 
Μελανθώ 212, 303
Μενέλαος 14, 22, 26, 27, 34, 65, 66, 88, 

95, 203, 204, 219, 292, 297-299, 
303, 305, 306, 356, 358- πλάνες Με
νελάου 152

Μενούσης (τραγούδι) 201 
Μέντης 144 
μήνις 32, 118 
μη-νόστος 293 
Μηριόνης 26
μήτις 92, 149, 153, 154 
μνηστήρες 53, 56, 61, 94, 115, 198, 

200, 203, 204, 292, 297-299, 303, 
305, 306, 329-332, 339-341· άγή- 
νορες 305· αύτοσύσταση 53· infon
di: Τς 302' ύπερφίαλοι 305 

μνηστηροφονία 59, 115, 198, 240 
μολοβρός 105 
Μολόχρος 222, 223 
ΜπαχτΙν Μ. 142, 148

μυθοπλασία 315, 325, 326 
μυθοποιία 315, 325, 326 
μύθος 315, 336 
Μυρμιδόνες 170, 241

Νάλα (βασιλιάς) 215 
Ναυσικά 11, 12, 16-19, 61, 90, 138, 

139, 219, 221, 243, 304, 335, 341, 
343-347' λευκώλενος 139 

νεκροί άφραδέες 94
Νέκυια 21, 41, 53, 93, 94· «Μεγάλη» 

62, 69, 292, 305, 307 
νεκνιομαντεία 41 
Νεμέα 222 
Νέμεια (τα) 222 
Νεοανάλυση 56 
Νεοπτόλεμος 56 
νεοτερική φιλολογία 57 
Νεστάνη Αρκαδίας 346 
Νέστωρ (-ορας) 63, 65, 66, 130, 159, 

163, 165, 175, 219, 291, 292· ήδνε- 
πής 127' λιγνς άγορητής 127 

Νιμπελούγκεν 11 
νίπτρα 115
Νόστοι 53' κύκλος των 11 
νόστος 90, 92, 93, 98, 268, 291, 292, 

306, 307 
Νύμφες 344 
νύφη 202 κε.

ςιάνθος 293 
ξεινήια 221, 226, 294 
ξενιτιάς τραγούδια 207, 208 
ξνλον ανον 163 
ξννήια 290

Οβίδιος 223, 224
Οδυσσέας 11-23, 26, 28, 29, 52, 53, 58, 

61, 62, 67, 88-96, 115, 136, 138- 
141, 143-146, 148-151, 154, 166, 
198, 200, 202-204, 210-213, 219, 
220. 224, 229, 239, 240, 242, 243, 
254, 272, 273, 288-292, 294-308, 
329-332, 335, 340-348, 353-358· 
-Λίθων 211, 213' αναγνωρισμός 115, 
140· αριστεία 332' δϊος 137, 138· 
εοθλός άνήρ 231' εταίροι 329-332’ 
μεγαλήτωρ 138’ μεταμορφώσεις 
341, 342· νίπτρα 115' περίφρων 138· 
πολνάρετος θεός 347’ πολνβοντης 
290· πολνπάμων 290' πολύμητις 138· 
πολιίτλας 137, 138' πτολίποοθος
95

Οδύσσεια 11-13, 18-20, 52, 53, 56, 58-
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61, 63-65, 67, 69, 71, 88-94, 96, 
97, 115, 131, 132, 134, 136, 148, 
152-154, 161, 198, 199, 204, 210, 
211, 215, 216, 220, 224, 239-244, 
254, 291-293, 298, 300-302, 304- 
308, 329, 339, 340, 358 

’Οδύσσεια
α: 15, 21, 48, 84, 85, 90, 93, 108, 109, 

113, 119, 219-221, 224, 251, 275, 
276, 297, 299, 347 

β: 49, 111, 113, 297-300, 308 
γ: 63, 219-221, 224, 225, 236 
8: 22, 58, 69, 78, 79, 111, 160, 204, 

219-221, 225, 235, 267, 283, 297, 
300, 305, 308

ε: 13-16, 93, 139, 219-221, 225, 296 
ζ: 18, 80, 81, 113, 139, 140, 219-221, 

225, 341, 343-347
η: 15, 16, 18, 80, 81, 85, 112, 219-221, 

225, 347
0: 18, 79, 95, 127, 136, 220, 221, 248, 

249, 252, 254, 267, 290, 338 
ι: 13, 15, 93, 221, 230, 237, 262,295, 

299, 305, 341, 347
κ: 14, 15, 42, 212, 219-221, 225, 278, 

284, 295
λ: 43-46, 62, 77, 80, 84, 94-96, 165, 

236, 261, 285, 297, 306, 354 
μ: 13, 329, 333
ν: 19, 21, 22, 93, 101-103, 219, 221, 

225, 240, 259, 263, 277-279, 281- 
284, 296, 300, 338, 346 

ξ: 69, 103, 109, 114, 150, 151, 219- 
222, 225-227, 295, 300 

ο: 21, 101, 219-222, 225, 226, 289 
π: 21, 58, 101, 103, 104, 111-113, 221, 

296, 299, 301, 341, 346 
ρ: 102-104, 106, 107, 109, 110, 144, 

219-221, 223, 225, 236, 297, 299, 
303, 304, 307, 312

σ: 20-22, 84, 102-106, 112, 113, 148, 
149, 194, 204, 297, 299, 302, 307, 
313, 339, 341

τ: 22, 49, 102, 106, 107, 114, 199, 202, 
204, 210-213, 220-222, 225, 226, 
266, 295, 300, 303, 307, 308, 347 

υ: 107-110, 112, 114, 204, 220, 221, 
225, 262, 299, 329, 330, 333 

φ: 108-111, 113, 147, 204, 236, 248, 
249, 251, 253, 254, 306, 339 

χ: 50, 110-113, 212, 302, 341, 346 
ψ: 20, 22, 61, 62, 69, 106, 114, 212, 

256, 269, 277, 296, 306, 341, 346 
ω: 20, 21, 48, 49, 94, 95, 144, 160, 164, 

174, 221, 255, 260-268, 270-272, 
282, 302, 308 

οίκος 270, 290

Οινεας 342 
ολβος 307 
Ολλανδία 201 

Όλυμπος 67, 90, 302 
Όμηρος 12, 13, 22, 159, 160-162, 170, 

172, 175, 199, 205, 212, 213, 222- 
224, 244, 287, 288, 290, 301, 304, 
329, 331, 339, 358 

ομιλία 59, 60, 318, 319, 326, 327, 337 
όπλων κρίσις 359' βλ. καί κρίση των 

όπλων
Όρέστεια 300, 308 
Ορέστης 288 
Ορφέας 14 
δρχαμος άνάρών 107 
Ορχομενού Αγριώνια 340, 346

ΙΙαλατινή Ανθολογία 229 κε.
II 235
III 235
VI 234, 237
VII 233
IX 230, 231, 233-237
X 235
XI 235
XIV 235
XV 235
XVI 235 

ΙΙαν 21
I Ιάνδαρος 33
παρασυζυγία 60-63, 317, 318, 322-324, 

326
παρέκτασις τραγική 330 
ΙΙάρης 17, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 321- 

323
Πατρόκλεια 137
Πάτροκλος 17, 26, 29, 30, 33-36, 53, 

60, 68, 96, 160, 163, 164, 170, 174- 
177, 240, 356" άθλα επί Πάτροκλο) 
149, 170, 172, 354, 358· quasi Α- 
χιλλέας 35 

ΙΙείραιος 297
IΙεισίστρατος Νεστορίδης 160, 219,

220
ΙΙενθέας 338, 344-346 
Περίθοος 339 
Περσεφονείης αλσεα 284 
ΙΙερσηίδα 14 
ΙΙερυσινάκης I. Ν. 353 
Πηλέας 94, 95
Πηνελόπη 11, 12, 17, 20-24, 53, 61, 

62, 69, 90, 138, 199-202, 204, 208, 
210-213, 216, 220, 242, 294, 296- 
299, 301-308, 329, 341· αλοχος θυ- 
μαρέα 306' δνειρος 199 κε.

Πλάτων 329· ’Ίων 59
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πλούτος 287, 288, 290, 291, 294, 
298, 299, 301, 303, 306, 308 

ποινή 288, 299
πόλεμος 59, 318, 321-324, 326, 327 
Πολυδεύκης 70 
πολυσημία 133
ΙΙολύφημος 295, 332' βλ. και Κύκλωπας 
Ποσειδών 148, 291, 295' ένοσίχθων 147 
Πρίαμος 17, 68, 70, 240, 338 
πρόθεσις 167 
ΙΙρόιτος 336
ΙΙρόκλος ο Πλατωνικός 241 
ΙΙρομπονάς I. Κ. 200 
Πύλος 219, 292, 299

Ραδοβύζι (Κάτω) 207, 212 
Ρήσος 89 
ρίγος 69
Ρωμαίος Κ. 200, 208 
ρώμη 69 
Ρωσία 201

Σαμνίτες 345
Σάμπατι (όρνιο) 214, 215
Σαπφώ 315, 321, 322, 324-327
Σαρακατσάνοι 203, 205
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