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IANUA INVIDA

tu sola humanos numquam miserata dolores 
respondes tacitis mutua cardinibus

(Προπέρτ. I 16,25 - 26)

'Όσοι ασχολήθηκαν μέ τήν ερμηνεία των στίχων αύτών του Προπέρτιου 
ένιωσαν τήν άνάγκη νά δικαιολογήσουν τή χρήση τοϋ επιθέτου mutua. Παλιό- 
τερα ό P. Burman (f 1778)1, άκολουθώντας τή γραφή carminibus2 (αντί 
cardinibus), είχε γράψει nuntia (άγγέλλουσα...), άλλά, δσο ξέρω, δεν τον ά- 
κολούθησαν οί μεταγενέστεροι έκδοτες, κρίνοντας προφανώς δτι οί λέξεις nun
tia carminibus δέ βελτιώνουν τό νόημα3. Οί μεταγενέστεροι υπομνηματι
στές δέχτηκαν τό mutua σάν επιρρηματικό προσδιορισμό τοϋ respondes σέ 
αιτιατική πληθυντικοϋ4, όπως στο στίχο alter in alterius mutua flere sinu 
(I 5,30). '0  P. J . Enk5 φέρνει σάν παράλληλη έπιρρηματική χρήση τό mutue

1. Έκδοση τοϋ έργου τοϋ P . Burman άπδ τον Laurent. Santen (Traiecti ad R.hen. 
1780) βλ. G. R . Sm yth , Thesaurus criticus ad Sexti Propertii textum , Lugduni Ba- 
tav . 1970, σ. 20 καί 179.

2. Τή γραφή αυτή δίνουν οί κώδικες Leidensis Voss. L at. 38 ( =  A, ca. 1.300) καί 
Parisinus L at. 7989 ({— P , a . 1423) : καί στα χφφ. αύτά έχει γίνει διόρθωση σέ card i
nibus.

3. 'Ο Christ. Theoph. Kvinoel εκδίδει m utua cardinibus, άλλά στα σχόλιά του (S. 
Aurelii Propertii Carm ina, tom. secundus, Lipsiae 1805, σ. 109) σημειώ νει: Si cui 
carm inibus arrideat, nunquam  necessaria repetitione supplendum erit, u t ianuae ex- 
probret, earn post cantus suos finitos ac tacentes nunquam respondere mutuam,  nisi 
forte pro m u tu a  legi posset nun t ia  ca rm in ibu s ,  an ad dominae aures pervenerint 
preces querelae meae, et carm ina ad eius fores can tata . "Ομως (α) καί πολύ δύσκολο 
φαίνεται νά ξανασυμπληρώσουμε στο στίχο 26 τό nunquam  πού θά χρειαζόταν, καί (β) τό 
νόημα δέ θά ταίριαζε μέ τό παράπονο τοϋ άποκλεισμένου.

4. J .  P . Postgate, Select Elegies of Propertius, London 1881 (1962 =  1884). -H . 
E, Butler, S. P roperti Opera omnia, w ith  a  com m entary, London 1905. Κατά τήν ά
ποψή του (ad lo c .)  «m u tu a  serves m erely to emphasize re sp ond . e s» .  -  Η. E. B utler - 
E. A. Barber, The Elegies of Propertius, ed. w ith an Introd. and Commentary, Ox
ford 1933 (Hildesheim - N. Tork 1969).

5. P . J .  Enk, S. Propertii E legiarum  liber I (Monobiblos), Lugduni B atav . 1946.
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respondisse τοΰ Κικέρωνα1, ό Shackleton Bailay άναφέρει μερικά άκόμη 
παραδείγματα2 καί τέλος δ W. A. Camps παρατηρεί ότι ή χρήση τοϋ mutua 
στο στίχο είναι σχεδόν περιττή, παραβάλλοντάς την μέ τή χρήση της σέ σ τ ί 
χο τοϋ ’Οβιδίου (Μετ. 1,655) nec mutua nostris dicta refers3.

Εξετάζοντας όμως τή χρήση τοϋ mutua4 καί στά «παράλληλα» πού δί
νουν οί υπομνηματιστές πού άναφέραμε καί σέ άλλα χωρία ποιητών της κλα
σικής εποχής, διαπιστώνουμε εύκολα πώς στις περιπτώσεις εκείνες ή χρήση 
τοϋ έπιθέτου δεν είναι «σχεδόν περιττή» άλλα απαραίτητη, άκόμη καί στο 
στίχο τών Μεταμορφώσεων πού επικαλείται ό Camps : σέ άλλα δηλαδή άπό 
τά παραδείγματα το επίθετο mutuus είναι έπιθετικός - κατηγορηματικός προσ
διορισμός καί σέ άλλα χρησιμοποιείται επιρρηματικά.

Σέ ο,τι άφορά τό χωρίο πού μας απασχολεί, ή φράση respondes tacitis 
...cardinibus δίνει ενα πολύ εύστοχο οξύμωρο («μοΰ άποκρίνεσαι... μέ τή 
σιωπή σου»), άσχετο βέβαια μέ τή λέξη mutua. ’Ά ν προσέξουμε καλύτερα, 
διαπιστώνουμε πώς ή λέξη αυτή δέν έ'χει θέση στο στίχο : γιατί τό έπίθετο 
mutuus εκφράζει άμοιβαιότητα, άλληλοπάθεια καί άντιστοιχία μέ κάτι πού 
άναφέρεται ή έννοεΐται στη φράση, καί στήν περίπτωσή μας αύτό άποκλείεται:

ΛΩς τώρα ό άποκλεισμένος έραστής μόνο παράπονα έ'χει έκφράσει γιά τή 
«σιωπή» της πόρτας (taces στ. 18) καί τήν άρνητική της στάση : δέν ξεκλει
δώνει νά τον δεχτεί μέσα, δέ μεταφέρει τά «κρυφοπαρακάλια» του, δέ δείχνει 
ποτέ συμπόνια στούς άνθρώπινους καημούς. Μόνο στο τέλος τοϋ παρακλαυσί- 
θυρου (στ. 3 6 - 4 4 )  τής θυμίζει τά καλά πού τής εκανε (munera). Δέ μπο
ρεί έπομένως νά εύσταθεΐ ή παρατήρηση τοΰ Enk στο στίχο 26 τής Έλεγείας 
Ianua igitur omnibus muneribus et blanditiis supplicis mutue respon- 
det... tacendo. Σχετικά μέ τό χωρίο τοΰ Κικέρωνα5 πού έπικαλεΐται ό Enk,

1. βλ. παρακ. σημ. 5.
2. D. R . Shackleton B ailey, P ropertiana, Cambridge 1956 (Am sterdam  1967). 

Στη σελ. 277 σημειώνει m utua  «A nsw ering» καί παραπέμπει στά χωρία Cat. 50,6 red
dens m utua par iocum at^ue vinum , Ov. Met. I, 655 retices nec m utua nostris/ dic
ta  refers, Aus. Epist. 31,16 (21,18 Teubn.) salvere iussum mox reposce m utuum , 
Sym m . Epist. 8, 50 iam dudum  datis ad  te litte ris  m utua  scrip ta  non m erui, ib id . 9, 
15,1 mutuum de te posco responsum.

3 .W .A . Camps, Propertius Elegies, Book I, Cambridge 1-961 (1967), (ad lo c .)  : 
«For the almost superfluous use of m utua cf. Ov. Met. 1 ,655...» (βλ. σημ. 7).

4. To επίθετο m utuus στην έρωτική ποίηση χρησιμοποιείται κυρίως προκειμένου νά 
έκφρασθεΐ ή αμοιβαιότητα αισθημάτων καί ή στενότητα τών έρωτικών δεσμών : m utuus 
amor (Τίβ. 1,2,63. 6,76. 4,5,7. [πβ. m utua Venus 1 ,6 ,14], Ό ρατ. carm . 2,12,15 - 6, 
Epod. 15,10), m utua cura (Τίβ. 3,1,19 πβ. Ό β. Met. 7,800 F ast. 2,64. 730), m utua 
v incla (Τίβ. 4 ,6 ,8 ), m. gaud ia (Ό β. Am. 2,3,2 3,6,87 - 8 ), Veneris certam ina (Ό β. 
Am. 2,10,29), m utuis anim is am ant am antur (Κάτ. 45,20).

5. ad Fam il. 5,2,4 Quae cum omnia collegeris, turn ipse velim  iudices satisne 
v ideatur his omnibus rebus (=  beneficiis) tuus adventus, cum proxime Romam ve-
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για νά στηρίξει, τήν άποψη οτι το mutua χρησιμοποιείται έδώ έπιρρηματικά, 
πρέπει νά παρατηρηθεί οτι στο mutue respondisse υπάρχει το συμπλήρωμα 
his omnibus rebus, το respondisse εχει τήν έννοια του ά ν τ α π ο κ ρ ί ν ο μ α ι ,  
δχι του ά π ο κ ρ ί ν ο μ α ι  πού ταιριάζει στο στίχο του Προπέρτιου, καί το 
mutue είναι ενας άπαρκίτητος προσδιορισμός στο ρήμα, ενώ το mutua του 
στίχου μας εξακολουθεί νά μένει μετέωρο.

'Η λέξη πού χρησιμοποίησε ό Προπέρτιος φαίνεται πώς είναι τό επίθετο 
i n v i d a .

Παλαιογραφικά μιά παρανάγνωση του τύπου inuida - mutua είναι άπό 
τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις1.

'Όσον αφορά τό νόημα, ή λέξη invida δίνει ένχ χαρακτηρισμό στην προ- 
σωποποιημένη ianua2, ό όποιος ταιριάζει πολύ καλά στην δλη ατμόσφαιρα του 
παρακλαυσίθυρου : Παραπονιέται ή πόρτα γιά την κυρά της πού μέ τη διαγω

nisti, mutue respondisse (άφοϋ τά άναλογισθεϊς δλα αύτά, τότε θάθελα νά κρίνεις δ ίδιος 
άν δ έρχομός σου στη Ρώμη - καί ή συμπεριφορά σου - εχει χαρακτήρα ά μ ο ι β α ι ό τ  ή
τ α  ς άπέναντι σέ δλα αύτά πού έχω κάνει γιά σένα)· πβ. ad Famil. 5,7,2 quibus (offi- 
ciis) si quando non mutue respondetur.

1. Ή  άλλοίωση ξεκίνα συχνά άπδ παρανάγνωση στδ πρώτο γράμμα ή τήν πρώτη 
πλοκή των γραμμάτων, καί άπδ τή στιγμή πού ό άντιγραφέας «διάβασε» τή λέξη, (βιαστι
κά συχνά γιά  νά προχωράει), τήν άντιγράφει δπως τήν «κατάλαβε». Μήν ξεχνάμε δτι στά 
χφφ. τά γράμματα είναι πολλές φορές ένωμένα, τδ i δέν έχει τή χαρακτηριστική στιγμή 
σημειωμένη έπάνω του, τδ ν  γράφεται πάντα u κι έτσι ένα σύμπλεγμα inu /mu μπορεί νά 
δώσει inu , mu, iuu , un i, nun. Μερικά παραδείγματα άπδ τις Partitiones oratoriae τοϋ 
Κικέρωνα : im itatione - m utatione (16,8), m inuendi - inueniendi (22,7), iu cu n d a - 
u itanda (95,10) : (βλ. «ΔΩΔΩΝΗ» Z ', 1978, σ. 189, 191, 192) κι άκόμα inutilis - mu- 
tu it (135, 4 στδ χφ. V aticanus L at. 2885) in o r(ation)ibus - moribus (12,2) στά χφφ. 
Arundelianus 353 καί Vindobonensis 3191 (τώρα στδ T rento). Γιά τήν έναλλαγή των 
d -  t θά έφταναν μερικά παραδείγματα άπδ τούς F asti τοΰ ’Οβιδίου (έκδ. Fr. Bomer) : 
condita - Candida (I, 186) mundaque - m ultaque (4, 108) idque - atque (3,377) turn - 
dum (4,779) dum - turn (6,573) (καί άπδ τις Partiriones 46,6 motum - modum P ). 
Δέν είναι άσχετη καί ή συχνή έναλλαγή των μετοχών καί γερουνδιακών, δπως nocentes - 
-ntis - nocendis (Fast. 2 ,37), am ata  - am anda (2,182), nascenti - nascendi (4,26) κτλ.

2. Ή  ianua clausa στήν ερωτική ποίηση είναι ένας κοινδς τόπος - προϋπόθεση τοϋ
παρακλαυσίθυρου. Ό  άποκλεισμένος έραστής (exclusus amator)*, δταν άπευθύνεται σ’ αύ- 
τήν, τή βλέπει σάν πρόσωπο μέ θέληση, άπδ τήν οποία έξαρταται ή προσπέλασή του στήν 
άγαπημένη του. Θέλει νά τάχει καλά μαζί της, τής πηγαίνει δώρα (Προπ. 1.6136), της 
μιλάει τρυφερά (Πλαϋτ., Curculio 147 - 155), κι δταν αύτή μένει άμπαρωμένη, άρχίζει νά 
τήν παρακαλεΐ, της θυμίζει παλιές του ευεργεσίες (Προπ. δ. π.), ή τά βάζει μαζί της καί 
τήν κακολογεί (Τίβ. 1,2,11" πβ. τδ παράπονο της πόρτας στδν Κάτουλλο 67,13/14:

Qui quacumque aliquid reperitur non bene factum,
ad m e omnes clamant : ianua, culpa tuast.), 

τήν χτυπάει ή άκόμα καί τήν καταριέται (Τίβουλ. 1,2,7 - 8) .
* σ χ ε τ ι κ ά :  Frank Ο. Copley, Exclusus amator. A  study in Latin love poe

try. (Amer. Philol. Assoc. Monogr. 17) 1955, καί G. Luck, Gnomon, 29, 1957, 338 -
342).
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γή της έγινε αιτία νά διασύρεται κύτή (ianua) καί νά άκούει ένα σωρό παρά
πονα καί κακολογίες άπό τον άτυχο εραστή πού ξενυχτάει στήν παγωνιά κλει
σμένος έξω. Τά λόγια του αποκλεισμένου (<«^ΐΊηϊη8»=παρακλαυσίθυρο, στ. 
17 - 4 4 )  τά επαναλαμβάνει αύτή δπως τά ακούσε χαρακτηρίζοντάς τα arguta 
...carmina blanditia (16 : έπιδέξια τραγούδια μέ γαλιφιές1) καί (48) fletus 
(κλαψουρίσματα=ςυθΓβ^, 392), πού, μαζί μέ τά v itia  τής κυράς της (47) τή 
διασύρουν: differor i n v i d i a  (48).

'Ο ίδιος ό αποκλεισμένος χρησιμοποιεί φράσεις γιά τή ianua, πού δέν 
είναι καθόλου κολακευτικές. ’Αρχίζει άμέσως μέ ένα βαρύ χαρακτηρισμό : 
Ianua vel domina penitus crude l io r  ipsa... (στ. 17 : πιο σκληρή κι άπό τήν 
κυρά σου τήν ιδια μέσα, γιατί σιωπάς κλειδαμπαρωμένη;). Παρχκάτω (33-  
34) φοβάται πώς ή αγαπημένη του βρίσκεται στήν άγκαλιά ενός άλλου, ενώ 
τά λόγια τά δικά του τά σκορπάει ό άνεμος : «"Ομως έσύ είσαι ή μοναδική, 
ή πιο μεγάλη αιτία του καημού μου» (35). Καί στή συνέχεια άναφέρει πόσες 
φορές τής φέρθηκε καλά : «δέ σέ πρόσβαλα ποτέ μέ έκφράσεις άπρεπες (37) 
έπλασα γιά σένα τραγούδια σέ καινούργιους στίχους (41), άποτύπωσα φιλιά 
στά σκαλοπάτια σου (42 )3 καί σοΰ έδωσα κρυφά δώρα πού σοΰ είχα τάξει (44), 
άπιστη - ρ e r ί i d a !»4.

Σ’ αύτό τό χώρο τών παραπόνων ανήκει καί τό invida πού μας ενδιαφέρει: 
«Μέ λυποϋνται πού πλαγιάζω έδώ έξω τό μεσονύχτι, ή ξαστεριά κι ή κρύα αύ
ρα στης αύγης τήν παγωνιά : μόνη έσύ πού δέ συμπόνεσες ποτέ σου τούς άν- 
θρώπινους καημούς, μοϋ άποκρίνεται... μέ τή σιωπή σου, ζηλόφθονη - in v id a !»

Ό τι τό invida προσδιοριορίζει προσωποποιημένα πράγματα φαίνεται 
άπό άνάλογες χρήσεις του :

invida vestis eras, quae tam bona crura tegebas
quoque magis spectes, invida vestis eras (Όβ. Am. 3 ,2 ,27 -8 )

invide...paries, quid amantibus obstas? (Όβ. Met. 4, 73)
Καί στις δυο περιπτώσεις (vestis, paries) έχουμε προσφώνηση σέ άψυχο προ- 
σωποποιημένο πού έμποδίζει ερωτευμένους νά δουν ή νά πλησιάσουν τό άντι- 
κείμενο τής άγάπης τους. Τον ϊδιο άκριβώς ρόλο φαίνεται πώς παίζει καί στο 
στίχο τοϋ Προπέρτιου ή ianua i n v i d a .

1. μεταφραστική υπαλλαγή επιθέτου.
2. χαρακτηρισμός τών λόγων του άπό τόν ϊδιο τόν άποκλεισμένο.
3. πβ. ... et foribus m iser oscula f ig it (Λουκρ. 4,1179).
4. Ά πό  τά πιο χαρακτηριστικά έπίθετα τής κλειστής πόρτας είναι : ante fores iace- 

a t, «c  r  u d e 1 i s ian ua» d icat (Ό β. Ars am. 3 ,581)' πβ. vos quoque, c r  u d e 1 e s, ri- 
gido cum lim ine postes... valete (Ό β. Am. 1,6,73), d u r  a  q u e conservae ligna, v a - 
le te , fores (Ό β. Am. 1,6,73 - 4)· πβ. s u r d a  s it oranti tu a  ianua (Ό β. Am. 1,8, 
77 1,6,54), postisque s u p e r b o s  (Λουκρ. 4,1178), d i f f i c i l e m  forem (Ό β. 
Am. 1, 6 ,2 ), d u r  a  e fores (Τίβ. I, 1,56. Ό β. Am. 2 ,1 ,22), a  s p e r  a  e fores (Όράτ. 
Carm. 3 ,10,2), s a e v a e  fores (Ό β. Am. 1, 4 ,62), καί βέβαια (ianua) p e r  f i d  a  
(Προπ. 1 , 16,43 πβ. puella perfida Τίβ. I , 8,63) καί, δπως φαίνεται, ian ua  i n v i d a .


