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Π Α ΡΩ ΔΙΑ TO T ΟΜ Η ΡΟΤ ΣΤ Ο Ν  ΟΒΙΔΙΟ (M E T. 1, 178-180)

...if we are patient and curious 
enough to search on with a mind 
responsive to anything, unexpected 
as it may be, then we shall be rewarded 
by startling finds.
H. Frankel, Ovid, A Poet Between Two Worlds

Τά τελευταία χρόνια οί ερευνητές πού ασχολούνται μέ τον ’ Οβίδιο εκδή
λωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τις Μεταμορφώσεις. "Εθεσαν επί τάπητος θέ
ματα σχετικά μέ την ειδολογική κατάταξη τοϋ έργου, μέ τή δομή καί τήν ε
νότητά του καί μέ τήν πολιτική του ταυτότητα. Τό όφελος πού προέκυψε άπ’ 
αυτές τις συζητήσεις συνίσταται στήν εγκατάλειψη της παλαιότερης δύσκαμ
πτης θεώρησης τοϋ ποιήματος. ’Αποτελεί δηλαδή τώρα κοινή διαπίστωση δτι 
οί Μεταμορφώσεις εϊναι έργο πολυσύνθετο πού πρέπει κανείς νά τό πλησιά
ζει μέ τήν ανάλογη ερμηνευτική εύελιξία καί εύαισθησία.1

Οί Μεταμορφώσεις είναι μια ιδιόμορφη έπική σύνθεση, πού ή φύση της 
αντιστέκεται επίμονα στον άκριβή όρισμό. Μπορεί πάντως νά ειπωθεί μέ άρ- 
κετή βεβαιότητα οτι αποκλίνουν άπ’ τήν ΑΙνειάδα καί τό παραδοσιακό έπος ώς 
προς ένα τουλάχιστον γνώρισμά τους: τόν πνευματώδη χαρακτήρα καί τό χιού
μορ τους2. 'Ο αναγνώστης των Μεταμορφώσεων έχει τήν αίσθηση ότι ό ποιη
τής τοϋ επιφυλάσσει διαρκώς έκπλήξεις καθώς κινείται άκατάπαυστα άπ’ τή 
σοβαρή στήν κωμική διάθεση. 'Η  ειρωνεία, ή παρωδία, τό παράδοξο, τό λογο-

1. Γιά σχετική βιβλιογραφία βλ. John Barsby, Ovid, Greece and Rome Surveys 
No. 12, Oxford 1978" A . G. Elliott, «O vid ’s Metamorphoses: A  Bibliography (1968- 
1978)», CW  73 (1980) 385-412· R . J. Gariepy, Jr., «R ecent Scholarship on Ovid 
(1958-1968)», CW  64 (1970) 37-56· Michael von Albrecht, «O vid» AAHG  25 (1972), 
267-290.

2. Γιά το χιοϋμορ των Μεταμορφώβεων βλ. Ε. Doblhofer, «Ovidius Urbanus», 
Philologus 104 (1960) 63-91, 227-235· E. Zinn, «Elemente des Humors in auguste- 
ischer Dichtung», Gymnasium 67 (1960) 41-56, 152-155· Michael von Albrecht, 
«Ovids Humor und die Einheit der Metamorphosen», W ege za Ovid (—WdF τ. 92) 
405-435· J. - M. Frecaut, JJ esprit et Γ humour chez Ovide, Grenoble 1972· G.K. 
Galinsky, Ovid’s Metamorphoses, ’Οξφόρδη 1975, 158 κέξ.
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παίγνιο καί ή σάτιρα συνοδεύουν έπανειλημμένα τή δράση καί τά παθήματα 
θεών καί ανθρώπων. 'Η  συνεχής αύτή χιουμοριστική παρεμβολή τής προσωπι
κότητας τοϋ Όβίδιου στήν ανάπτυξη του θέματός του αποτελεί μια μορφή έ- 
πικής ύποκειμενικότητας διαφορετική απ’ τή βιργιλιανή: ό ποιητής άπ’ τή 
Μάντοβα προτιμά να συμπάσχει μέ τούς ήρωές του.

"Οσοι περιμένουν να βρουν στό πρόσωπο του Όβίδιου ενα Λουκίλιο, Ιναν 
Όράτιο των Sermones ή 2να Γιουβενάλη, θ’ άπογοητευθοΰν. Στον ποιητή μας 
δέν άρέσει νά χλευάζει. Δέν κάνει άνοιχτές προσωπικές επιθέσεις1 οΰτε χον
τροκομμένη σάτιρα. Τά κίνητρά του δέν είναι ήθικολογικά, νά καυτηριάσει δη
λαδή τΙς παρεκκλίσεις άπ’ τό mos maiorum, γιά νά διορθώσει2. ’Αντίθετα, τό 
χιούμορ του βρίσκεται σέ διαλεκτική σχέση μέ τήν ιδεολογία τοϋ ήθικοκοινω- 
νικοϋ συντηρητισμού των άνώτερων στρωμάτων τής ρωμαϊκής κοινωνίας καί 
διεισδύει καταλυτικά στο χώρο τής gravitas καί τής severitas. Αύτή ή άπο- 
στασιοποιημένη τοποθέτησή του άπέναντι στούς άνθρώπους, στούς θεσμούς 
καί στήν παράδοση— πού δέ θά πρέπει νά είναι άσχετη μέ τούς λόγους πού ε
νοχλήθηκαν οί κρατούντες3— αποτελεί ταυτόχρονα κι ένα άπ’ τά συστατικά 
στοιχεία πού ή παρουσία τους ή ή απουσία τους είναι καθοριστική γιά τήν ποιό
τητα των έργων του. Είναι λ.χ. γεγονός άναμφισβήτητο δτι οί δυο καλύτερες 
ποιητικές συνθέσεις τοϋ Όβίδιου, δηλ. οί Amores καί οί Μεταμορφώσεις, χα
ρακτηρίζονται άπό διάχυτο χιούμορ καί σπινθηροβόλα άνεξαρτησία, γνωρίσμα
τα πού δέ συνανταμε σέ έ'ργα λιγότερο πετυχημένα, οπως λ.χ. στις Heroides 
καί στά Tristia4.

Στή διάρκεια τής δεκαετίας τοϋ ’60 οί συζητήσεις γύρω άπ’ τις Μεταμορ
φώνεις έφεραν στί> προσκήνιο τή γνωστή κικερώνεια διάκριση των facetiae 
στή dicacitas (=πνευμα) καί στήν cavillatio η perpetua festivitas ( = χ ιοΰ-
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1. Πρέπει, βέβαια νά τονίσω έίώ  δτι ουσιαστικά μόνον ό Λουκίλιος έκανε όίμεση πολιτι
κή σάτιρα καί ήρθε σέ σύγκρουση μέ τούς Ισχυρούς της εποχής. Ό  Όράτιος προτίμησε νά 
σατιρίσει πρόσωπα χωρίς πολιτική έπιρροή, άνίκανα νά τον βλάψουν. 'Ο  Γιουβενάλης, πού 
τραυματίστηκε άνεπανόρθωτα άπ’ τήν όδυνηρή έμπειρία τοϋ παρελθόντος, πίστευε δτι ήταν 
πιό άσφαλής σατιρίζοντας τούς πεθαμένους παρά τούς ζωντανούς (1, 163 nulli gravis est 
percussus Achilles).

2. Πρβ. Hor. Sal 1, 4, 105-106 insuevit pater optimus hoc me, j ut fugerem ex- 
emplis vitiorum quaeque notando.

3. Γιά τά πολυσυζητημένα duo crimina (Tr. 2, 207) πού έστειλαν τόν ’Οβίδιο 
στήν έζορία βλ. R . Sy me, His tor y in Ovid, Oxford 1978, 215 κέξ." J. C. Thibault, 
The Mystery of Ovid's Exile, Berkeley /  Los Angeles 1964. Προσωπικά πάντως πι
στεύω δτι ό Αΰγουστος ένοχλήθηκε οχι τόσο άπό ένα συγκεκριμένο γεγονός δσο άπ’ τή 
γενικότερη στάση τοϋ ποιητή, έπειδή θεώρησε δτι αύτή ύπονόμευε τις προσπάθειές του γιά 
«ήθική άναγέννηση» της Ρώμης.

4. Ή  «έσωτερική» αύτή άξιολόγηση των έργων τοϋ Όβίδιου είναι λογικό νά μή λαμ
βάνει ύπόψη της τις διαφοροποιήσεις πού έπέβαλλε ή lex generis.
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μορ· De or. 2,218 κέξ. )1. Ά π ’ την ανάλυση πού κάνει ό ’Αντώνιος στο ση
μείο αύτό του De oratore προκύπτει οτι το πρώτο είδος είναι «σύντομο καί 
πολύ δηκτικό», ενώ το δεύτερο είναι «διάχυτο ισόρροπα στο λόγο».

Καί οί δυο αύτές κατηγορίες τών facetiae είναι παρούσες στις Μεταμορ
φώσεις. 'Η  dicacitas— πού της λείπει βέβαια ή καυστικότητα καί ή οξύτητα 
πού έπιβάλλουν οί συνθήκες τοϋ δικαστηρίου—παίρνει τή μορφή του σύντομου 
ειρωνικού σχολίου, του λογοπαιγνίου, τοϋ πνευματώδους ύπαινιγμοϋ κτλ. 'Η  
perpetua festivitas άπ’ τήν άλλη μεριά είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί καί 
να όριστεΐ μέ άκρίβεια. Θά μπορούσα νά πώ οτι συνίσταται στή μόνιμη χιου
μοριστική διάθεση, στον πνευματώδη παλμό καί στον παιχνιδιάρικο τόνο πού 
διαπερνούν τδ μεγαλύτερο μέρος τών Μεταμορφώσεων λειτουργώντας ταυτό
χρονα καί ώς στοιχεία ενότητας τοϋ ποιήματος. Νά πώς τήν περιγράφει συ
νοπτικά ό J. Barsby: «The perpetua festivitas is Ovid’ s goodnatured sense 
of humor, which is implicit in his treatment of his material and often 
underlined by asides and parentheses»2.

'Η  παρωδία—μέ τή μορφή είτε της dicacitas εΐτε τής perpetua festivi
tas— είναι πολύ συχνή στο εργο3. Ό  ’ Οβίδιος είναι ό τελευταίος μεγάλος ποιη
τής τής εποχής τοϋ Αύγουστου. Πίσω του είχε τδ πανόραμα τής πιδ άξιόλο- 
γης έλληνικής καί ρωμαϊκής ποίησης. Θά μποροΰσε νά είχε άνοίξει απλώς έ
να συνηθισμένο διάλογο μαζί της μέ τή σοβαρότητα πού έπέβαλλε ή παράδο
ση. Δεν περιορίστηκε δμως μονάχα σ’ αύτό. ’ Ιδωμένη άπ’ τή δική του οπτι
κή γωνία ή προηγούμενη ποίηση πρόσφερε άνεξάντλητο ύλικδ γιά παρωδία, 
πού ό ’ Οβίδιος εκμεταλλεύτηκε στά πλαίσια τής imitatio (γνωστής έπίσης 
καί ώς arte allusiva)4. ’Έτσι, πολύ συχνά προσεγγίζει τά κείμενα τών προγε
νέστερων δημιουργών μέ οδηγό τδ άπαράμιλλο χιούμορ του. ’Ανάμεσα στά 
πράγματα πού τδν ερεθίζουν είναι ό υπερβολικά σοβαρδς τόνος πού ορισμένοι άπ’ 
αυτούς έδωσαν στδ περιεχόμενο τών μύθων, στους έρωτές τους, στήν πολι
τικοκοινωνική τους ιδεολογία καί γενικά στή φιλοσοφική τους τοποθέτηση. Δεί
χνει έπίσης ιδιαίτερη ευαισθησία γιά κάθε μορφής παραδοξότητα ή άντίφαση 
στή συμπεριφορά θεών καί άνθρώπων. Φροντίζει λοιπδν νά τά φέρει στήν επι
φάνεια καί νά τά τονίσει μέ διάφορους τρόπους, Ιδιαίτερα μέ τήν υπερβολή.

1. Βλ. Zinn, δ. π., 43· von Albrecht, «Ovids H um or....», 409-410· Fr6caut, ό.π., 
20· Galinsky, 6. π., 158 χέξ.

2. δ. π., 37.
3. Γιά τΛ στοιχείο τής παρωδίας στις Μεταμορφώσεις βλ. Galinsky, δ. π., 185 κέξ. 

Γιά τήν παρωδία στή ρωμαϊκή ποίηση γενικά βλ. J. -  P. Ccbe, La caricature et la paro- 
die dans le monde romain antique des origines a Juvenal, Paris 1966.

4. Βλ. G. Pasquali, Pagine stravaganti, II, Φλωρεντία 1968, 275-282. Πάνω στδ 
Ιδιο θέμα βλ. έπίσης G. Β. Conte, Memoria dei p oeti e  sistetna letterario, Torino 1974, 
μέ βιβλιογραφία.



Γενικά, ή παρωδία του απευθύνεται βχι στούς άμύητους, άλλά σ’ ένα κοινό 
πού γνωρίζει σέ βάθος τήν τέχνη καί τά μυστικά της imitatio, δπως θά έχου
με τήν ευκαιρία νά διαπιστώσουμε τώρα αμέσως:

celsior ipse loco sceptroque innixus eburno 
terrificam capitis concussit terque quaterque 
caesariem, cum qua terram, mare, sidera movit.

(Met. 1, 178-80).

01 στίχοι αυτοί κατάγονται άπ’ τήν πασίγνωστη ομηρική σκηνή, 8που ό 
Δίας επιβεβαιώνει μέ κατάνευση τήν ύπόσχεσή του στή Θέτιδα νά βοηθήσει 
τούς Τρώες, γιά νά ικανοποιήσει τήν πληγωμένη τιμή τοϋ Άχιλλέα:

ΤΗ καί κυανέησιν έπ’ όφρύσι νεΰσε Κρονίων 
άμβρόσιαι δ’ όίρα χαΐται έπερρώσαντο άνακτος 
κρατός άπ’ άθανάτοιο· μέγαν 8’ έλέλιξεν ’Όλυμπον.

(Α 528-30).

Τό ΰφος του δμηρικοϋ χωρίου είναι αύτό πού ό Kirk ονομάζει majestic1: 
έχει έπιβλητικότητα καί αύστηρότητα. Ή  άρχική, αβασάνιστη έντύπωσή μας 
είναι 8τι ή όβιδιανή εικόνα άναδίνει έπίσης έπική μεγαλοπρέπεια, καί μάλιστα 
έπαυξημένη. Λέξεις καί φράσεις, ιδωμένες μιά -  μια καί χωρίς άναφορά στόν 
περίγυρό τους ή διασύνδεση μέ τήν ύπόλοιπη ποίηση τοϋ Όβίδιου καί τή ρω
μαϊκή ποιητική παράδοση, μας θαμπώνουν μέ τό μεγαλείο τους. Παρατηρού
με 8τι τό επίθετο terrificam είναι έπική λέξη, πού στόν ’ Οβίδιο άπαντάει μό
νον εδώ. Τό ούσιαστικό caesariem άνήκει στήν ύψηλή ποιητική γλώσσα: τό 
συνανταμε 7 φορές στις Μεταμορφώσεις καί μόνο μιά στά υπόλοιπα έργα τοϋ 
ποιητή*. 'Η  χρήση τοϋ διπλοΰ que έντάσσεται έπίσης στήν έπική γλωσσική 
παράδοση πού μέσω τοϋ Βιργίλιου, τοϋ Λουκρήτιου καί τοϋ Έννιου μας οδη
γεί πίσω στόν "Ομηρο3. Επιπλέον, ή φράση terque quaterque στο σύνολό της 
μας είναι γνωστή άπ’ τήν κραυγή άπόγνωσης τοϋ Αινεία (A en . 1, 94* πρβ. 
4, 589 καί 12, 155), άπόηχο της άπελπισίας τοϋ Όδυσσέα (ε 306). Πρόσ
θετα στοιχεία μεγαλοπρέπειας στήν άπεικόνιση τοϋ Δία—πού συνδέονται φυσι
κά μέ τήν Ινταξή του στό concilium—είναι τό δτι κάθεται ψηλότερα άπ’ τούς 
άλλους θεούς καί τό δτι βαστάει σκήπτρο άπό έλεφαντόδοντο.

Παραθέτω τώρα μιά σειρά άπό μιμήσεις της ομηρικής εικόνας άπό πα» 
λαιότερους Ρωμαίους ποιητές καί άπ’ τόν ίδιο τόν ’ Οβίδιο, γιά νά έντάξω τις

1. Ο. S. Kirk, The Songs o f  Hom er, Cambridge 1962,162 κέξ.
2. Γιά τά στοιχεία αύτά βλ. F. Berner, P. Ovidius Naso, M etam orphosen : Kom - 

mentar, Buck I-III, Heidelberg 1969, ad loe· R. J. Deferrari - 1. Barry - R. P. Mc
Guire, A  Concordance o f  Ovid, Washington 1939 (άνατ. Hildesheim 1968).

3. Βλ. D. O. Ross, Jr., Style and Tradition in Catullus, Cambridge Mass. 1969, 
63 κέξ.
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καινοτομίες τοϋ τελευταίου σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο:

annuit invicto caelestum numine rector; 
quo motu tellus atque horrida contremuerunt 
aequora concussitque micantia sidera mundus.

(Cat. 64, 204-06)

adnuit et totum nutu tremefecit Olympum.
(Verg. Aen. 9, 106 καί 10, 115)

cuncta supercilio moventis.
(Hor. Od. 3, 1, 8 )

adnuit omnipotens et nubibus aera caecis 
occuluit tonitruque et fulgure terruit orbem.

(Ov. M et. 14, 816-17)

Juppiter adnuerat, nutu tremefactus uterque 
est polus, et caeli pondera movit Atlas.

(Ov. Fast. 2, 489-490)

Στδ ομηρικό κείμενο τά χαρακτηριστικά τοϋ κεφαλιού τοϋ Δία διαγρά
φονται μέ άδρές γραμμές: κνανέ-ησιν όφρύαι, άμβρόσιαι χαΐται, κράτος άθανά- 
τοιο. "Αν θελήσουμε τώρα νά έξετάσουμε τις μιμήσεις τοϋ όμηρικοϋ χωρίου 
άπ’ τούς Ρωμαίους ποιητές, θά διαπιστώσουμε άμέσως τήν τεράστια διαφορά. 
Στις μιμήσεις αυτές— μ’ έξαίρεση τδ χωρίο τοϋ Όράτιου, πού θάτδ ξαναδοϋμε— 
ή περιγραφή τοϋ βασιλια τών θεών χαρακτηρίζεται άπδ πλήρη άφαίρεση. Δέν 
εμφανίζεται τδ κεφάλι άλλά ή κίνησή του, πού μάλιστα της δίνεται διπλή έν
ταση (annuit I numine, adnuitjnutu, adnuerat I nutu) καί πολλαπλασιά- 
ζονται τ’ άποτελέσματά της. Είναι ολοφάνερο οτι εδώ έχουμε μια περιγραφή 
τής θεότητας διαφορετική άπ’ τον τονισμένο όμηρικδ άνθρωπομορφισμό. Εί
ναι έπίσης αναμφισβήτητο δτι ή ρωμαϊκή σκέψη γοητεύθηκε άπ’ αύτδ πού της 
ήταν οικείο, δηλ. άπ’ τήν έκδήλωση της παντοδυναμίας. Πρόσθετη άπόδειξη 
γι’ αύτδ αποτελεί ή προβολή άπ’ τδν Όράτιο τής ομηρικής εικόνας ώς προ

τύπου γιά τήν άσκηση εξουσίας, Θείας καί άνθρώπινης:

Regum timendorum in proprios reges, 
reges in ipsos imperium est Jovis, 
clari giganteo triumpho 
cuncta supercilio moventis.

(Od. 3 , 1 ,5 -8 )

'Η  όβιδιανή παραλλαγή τής ομηρικής εικόνας βρίσκεται σέ χτυπητή άν- 
τίθεση μέ 8σα άναφέραμε παραπάνω. "Εχει ένταχθεΐ σ’ Ινα σκηνικδ δπου κυ
ριαρχεί ένας άνορθόδοξος, γιά τή ρωμαϊκή έπική παράδοση, άνθρωπομορφι-

ίίαρωδία τοϋ "Ομηρου στόν ’Οβίδιο 13
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σμός1 καί δπου είναι πολλά καί εύδιάκριτα τά ειρωνικά καί παρωδιακά στοι
χεία. Πρόκειται γιά ενα χαρακτηριστικό δείγμα τής p erp etu a  fes tiv ita s  των 
Μ εταμορφώσεων. Ό  Δίας συγκαλεϊ ενα concilium  deorum  (στ. 163 κέξ.) 
μέ θέμα τις παρανομίες καί τον ξεπεσμό τοϋ άνθρώπινουγένους. 'Η άτμόσφαι- 
ρα θυμίζει έντονα τή Ρώμη τής εποχής, τήν ταξική της δομή καί τις συνεδρι
άσεις τής συγκλήτου2, καί διαφέρει ριζικά άπ’ τό concilium  τοϋ 10ου βιβλί
ου τής ΑΙνειάδας, πού πιθανώς παρωδεί ό ’Οβίδιος3. 'Η via lactea  (168-170) 
μοιάζει μέ τον C livus Palatinus ' τό άνάκτορο τοϋ Δία (palatia  caeli, 176) μέ 
τό σπίτι τοϋ Αϋγουστου στον ΙΙαλατίνο. Οί θεοί διακρίνονται σέ p o ten te s  cae- 
licolae  καί σέ p lebs, καί κατοικοΰν χωριστά (173-74· στοιχείο παρωδίας εί
ναι καί ή χρησιμοποίηση τοϋ δρου p en a tes  συνεκδοχικά γιά τις θεϊκές κατοι
κίες). Επιδοκιμάζουν τήν απόφαση τοϋ Δία νά έξολοθρεύσει τό άνθρώπινο 
γένος, άλλά λυποΰνται συνάμα πού θά χάσουν τις θυσίες καί τά θυμιάματα 
(244-249). 'Ο Δίας σκέφτεται προς στιγμήν νά κάψει τή γή μέ τούς κεραυνούς 
του, άλλά άλλάζει γνώμη άπό φόβο μήπως πάρουν φωτιά καί οί ϊδιοι οί θεοί 
(253-255 )\

1. Γενικά γιά τόν παραδοσιακό άνθρωπομορφισμό καί τίς καινοτομίες τοΰ Όβίδιου 
βλ. Ε . J . Bernbeck, Beobachtungen zur Darstellungsart in Ovids Metamorphosen, 
Munchen 1967, 83 κέξ.

2. Γιά το concilium deorum βλ. Frecaut, δ. π., 242-43· Galinsky, δ. π., 29, 170· 
Doblhofer, δ. π., 69 κέξ. καί Otis στή σημ. 16. Γενικά γιά τίς διαφορές τοϋ concilium  
τοΰ Όβίδιου άπ’ αύτά πού συναντάμε στήν προγενέστερη επική ποίηση βλ. Ο. S. Due, 
Changing Forms: Studies in the Metamorphoses o f Ovid, Classica et Medievalia, 
Dissertationes X, Copenhagen 1974, 102 κέξ. Βλ. έπίσης καί τήν «άνεπίσημη» συγκέν
τρωση των θεών [Met. 9, 418-439), δπου οί ’Ολύμπιοι άπαιτοϋν μέ διαμαρτυρίες τό δώ
ρο της νιότης γιά τούς θνητούς έραστές τους καί προκαλοϋν μιά «βιργιλιανή» έπέμβαση τοϋ 
Δία. Έδώ ό ποιητής σατιρίζει άπροκάλυπτα.

3. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι το concilium τών Μεταμορφώσεων έξαρτάται άπ’ τό 
concilium της ΑΙνειάδαζ βλ. Β. Otis, Ovid as an Epic Poet, Cambridge 1966, 96 κέξ. 
Γιά τόν ισχυρισμό τοΰ Σέρβιου δτι ό Βιργίλιος μιμείται μέ τή σειρά του τό Λουκίλιο βλ. Μ. 
Wigodsky, Vergil and Early Latin Poetry, Hermes Einzelschr. 24, Wiesbaden 1972, 
105 κέξ.

4. Ή  παλαιότερη αντίληψη γιά τό συμβούλιο τών θεών ήταν διαμετρικά αντίθετη άπ’ 
τή σημερινή, δπως προκύπτει άπ’ τήν έκτίμηση τοΰ R. Heinze [«Ovids elegische Erzahl- 
ung», Ber. Verh.. Sachs. Ak. d. Wiss., P h il- hist. Kl., 71 (1919), 7. Heft=Fom Geist 
des Romertums, Darmstadt 19724, 308-403, 315]: «In den Metamorphosen ist Ovid 
sichtlich bestrebt, die Go tier, soweit und sooft er sein Stoff irgend gestattet, mit 
einer Majestat zu bekleiden, wie sie nach seinem Stilgefiihl der Wiirde epischer Dich- 
tung zukommt; Virgil ist dabei sein Fiihrer gewesen. Er eroffnet die eigentlich my- 
thische Erzahlung mit einem concilium deorum eigner Erfindung (I 162 ff.), das er 
mit aller Wiirde, die ihm zu Gebote steht, ausmalt, und in der insbesondere Juppi- 
ter, der ziirnende R a c h e r ,  eirie nach des Dichters Begriffen hochst majestatische 
Rolle spielt (υπογραμμίσεις δικές μου). Στήν ίδια σελίδα, σημ. 8, παρατηρεί δτι «Ovid 
meint den Olymp zu ehren, wenn er ihn dem Palatin angleicht». Γιά κριτική τών θέ-
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Πρέπει νά σημειώσω δτι ένας τέτοιος εξανθρωπισμός τών θεών δεν πα- 
ρατηρεΐται στήν ΑΙνειάδα άλλά στήν Apocolocyntosis του Seneca—σέ χον
τροκομμένη βέβαια μορφή καί σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στο concilium του 
Βιργίλιου ή περιγραφή τών θεών, της κατοικίας τοϋ Δία καί τής συνεδρίασης 
βασίζεται σέ αόριστες μυθολογικές αναφορές. ’Ακόμη κι έκεϊ δπου διαβλέπου
με τό ρωμαϊκό στοιχείο τής εποχής, ό ποιητής δέν άφήνει στόν άναγνώστη του 
περιθώρια νά ύποπτευθεΐ παρωδία1.

Στούς στίχους του Όβίδιου μας δίνεται μια λεπτομερειακή περιγραφή του 
Δία. Κάθεται σέ θέση ψηλότερη άπ’ τούς άλλους θεούς, δπως ό Αυγουστος 
προήδρευε στις συνεδριάσεις της συγκλήτου άπ’ τή sella curulis. Στηρίζεται σέ 
σκήπτρο άπδ έλεφαντόδοντο. ’Ακόμη, ή φράση sceptroque innixus eburno 
κρύβει μέσα της στοιχεία παρωδίας πού δέν εΐναι ορατά στόν έπιδερμικό άνα
γνώστη του Όβίδιου. Στο σημείο αύτό θ’ άναφέρω μόνον δτι στις Μεταμορφώ
σεις ό ποιητής χρησιμοποιεί συστηματικά τό σύμβολο αύτό τής εξουσίας τοϋ 
Δία μέ περιπαικτική διάθεση. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση δπου ό θεός 
άραδιάζει τά προσόντα του στήν Ί ώ  στήν προσπάθειά του νά τήν κατακτήσει 
(1, 595- 596):

nec de plebe deo, sed qui caelestia magna 
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto2.

Σέ μιάν άλλη περίπτωση δ ’ Οβίδιος βρίσκει έξαιρετικά διασκεδαστικό τό 
άσυμβίβαστο άνάμεσα στήν πατροπαράδοτη maiestas τοϋ Δία καί στις έρω- 
τικές του περιπέτειες. Στδ μυαλό του καρφώνεται ή γαργαλιστική άπορία τί 
έκανε ό Δίας τό σκήπτρο του δταν έγινε ταΰρος γιά ν’ άποπλανήσει τήν Ευ
ρώπη:

σεων τοϋ Heinze άπ’ τίς όποιες πηγάζει ή παραπάνω εκτίμηση βλ. D. L ittle, « R . Hein- 
ze: Ovids elegische Erzahlung», Ovids Ars amatoria und Remedia amoris herausge- 
geben von E. Zinn, Stu ttgart 1970, 64-109.

1. "Οπως π.χ. στούς στίχους 116-117: ...solio turn Juppiter aureo/surgit caelico- 
lae medium quern ad limina ducunl. ’Οπωσδήποτε υπερβολική είναι ή άποψη τοϋ Ε. de 
Saint-D enis( Essais sur le rire et le sourire des Latins, Paris 1965,204-205),πού άνα- 
καλύπτει στοιχεία ειρωνείας στήν τελική άπόφαση τοϋ Δία (100-113). Έ χει βέβαια δίκιο 
δταν υποστηρίζει δτι ή κρίση τοϋ Δία δέν ξεδιαλύνει καθόλου τήν κατάσταση. Είναι δύσκο
λο 8μως νά δεχτούμε δτι ό Βιργίλιος αποφάσισε νά ειρωνευτεί σέ μιά τόσο άποφασιστική 
καμπή τοϋ έπους. Σέ τ ΐ θά εξυπηρετούσε;

2. Πρβ. τίς καυχησιές τοϋ ’Απόλλωνα στή Δάφνη γιά τον ίδιο σκοπό (1, 512 κέξ.). 
[Γενικά ό ποιητής δέ χάνει εύκαιρία νά διασκεδάσει μέ τή συμπεριφορά τών δυο αύτών 
θεών, άντίθετα μέ τήν υπόλοιπη έπική παράδοση, πού έκδηλώνει Ιδιαίτερο σεβασμό άπέναν- 
τ ί τους]. ’Επισημαίνω άκόμη δτι στήν προσφώνησή του στήν Ί ώ  ό Δίας χρησιμοποιεί τή 
φράση «δέν είμαι άπ’ τούς θεούς πού άνήκουν στήν τάξη τών πληβείων», πού μας ξαναγυ- 
ρίζει στή χιουμοριστική ταξική διάκριση τών θεοτήτων.
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non bene conveniunt nec in una sede morantur 
maiestas et amor: sceptri gravitate relicta 
ille pater rectorque deum... 
induitur faciem tauri mixtusque iuvencis 
mugit et in teneris formosus obam bulat herbis.

(2, 846-851)

Σέ άντίθεση μέ τις υπόλοιπες μιμήσεις τής ομηρικής εικόνας ό ’Οβίδιος 
ξαναγυρίζει στόν άνθρωπομορφισμό. 'Η άναφορά στήν κόμη (ca esa riem )  καί 
στο κεφάλι ( cap itis) τοϋ θεοϋ μας οδηγεί πίσω στόν "Ομηρο. Ή  διαφοροποί
ηση τής όβιδιανής απεικόνισης δεν αποτελεί βέβαια κωμικό στοιχείο άπό μό
νη της· είναι δμως ύποπτη, ειδικά αν συνοδεύεται κι άπό άλλα στοιχεία. 'Όταν 
διαβάζει κανείς Όβίδιο, πρέπει νά βρίσκεται σέ συνεχή εγρήγορση. Μιά σύν
τομη ερευνά δικαιώνει τις ύποψίες μας. Σάν αφετηρία παίρνουμε πρώτα τό ε
πίθετο terrificam  πού προσδιορίζει τήν κόμη του Δία. Άνάφερα προηγουμέ
νως δτι ή λέξη αύτή δέν άπαντάει πουθενά άλλου στά έργα του ποιητή. Γιά 
τό φιλόλογο αύτό συνιστα ενα πολύ σημαντικό στοιχείο. Φωτίζει τήν εκφρα
στική ιδιαιτερότητα τοϋ επιθέτου, τή σκόπιμη έπιλογή. Μέ οδηγό τήν ποιη
τική μνήμη άνακαλύπτουμε οτι πρόκειται γιά ήθελημένη άναφορά στο Λου- 
κρήτιο:

ludunt in numerumque exultant sanguine laeri 
terrificas capitum quatientes numine cristas...

(2, 631-2)

Δέν υπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία γιά τή μεθοδευμένη σύζευξη των 
φράσεων terrificam  capitis concussit (’Οβίδιος) καί terrificas capitum  
quatien tes  (Λουκρήτιος). Ό  συνδυασμός τών λέξεων καί ή θέση στο στίχο 
μιλούν εύγλωττα. ’Εξάλλου, τό ουσιαστικό cristas (=λοφία) προαναγγέλλει 
τό caesariem  τών Μ εταμορφώσεων. "Ενα επιπλέον στοιχείο άποτελεΐ ό δρος 
num ine  στο κείμενο τοϋ Λουκρήτιου. 'Η λέξη αύτή καί οΐ όμόρριζές της ad- 
nuo  καί nutus  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τις λατινικές μιμήσεις τής ομη
ρικής εικόνας. ’Αξιοπρόσεκτο είναι έπίσης τό γεγονός δτι τό num ine—πού ση
μαίνει θεότητα ή βούληση τής θεότητας— χρησιμοποιείται έδώμέτήν πρωταρ
χική του σημασία, δηλ. κίνηση τοϋ κεφαλιού. Είναι φανερό δτι ό ’Οβίδιος επι
δίωξε σκόπιμα νά;κατευθύνει τή μνήμη τοϋ άναγνώστη ή άκροατή στο κεί
μενο τοϋ Λουκρήτιου.

Οί έπιπτώσεις αύτοΰ τοΰ συσχετισμού προκύπτουν ξεκάθαρα άπ’ τή με
λέτη τοϋ στίχου τοΰ Λουκρήτιου καί τών συμφραζομένων. Ό  ποιητής μιλάει 
έδώ γιά τή λατρεία τής Κυβέλης. Άναφέρεται στούς Κορύβαντες1, τούς άκό-

20. 'Ο Λουκρήτιος συγχέει τούς Κορύβαντες μέ τούς Κουρήτες: βλ. W . Ε. Leonard-
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λουθους της Κυβέλης, πού επιδίδονται σέ ρυθμικό, οργιαστικό χορό ηδονιζό
μενοι άπ’ τό αϊμα της αύτομαστίγωσης καί τοϋ αύτοευνουχισμοϋ τους. Μέσα 
στόν τελετουργικό παροξυσμό τους «σείουν τά φοβερά λοφία τους με κουνήμα
τα τών κεφαλιών τους». Δέ χρειάζεται βέβαια νά τονίσω ιδιαίτερα τή φρίκη 
πού προξενούσε στόν καλλιεργημένο Ρωμαίο τών ανώτερων τάξεων ή παρα
φορά τών οργιαστικών τελετών τής Κυβέλης. ’Ακόμη πιο εύγλωττη μαρτυρία 
άπ’ τό κείμενο τοϋ Λουκρήτιου είναι ό 'Ά ττης  τοϋ Κάτουλλου· άπ’ αύτόν είναι 
τό χωρίο πού ακολουθεί (63, 4 -8 ):

stimulatus ibi furenti rabie, vagus animis, 
devolsit ili acuto sibi pondera silice, 
itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro, 
etiam recente terrae sola sanguine maculans, 
niveis citata cepit manibus leve typanum...

Καθώς ξανακοιτάζουμε τό κείμενο τών Μεταμορφώσεων ή έπιβλητικό- 
τητα της άπεικόνισης τοΰ Δία έχει εξαφανιστεί. Ή  κίνηση τοΰ κεφαλιού του 
άναπαράγει ώς ένα βαθμό τή μανιασμένη όρχηση τών Κορύβαντων. *Η έπική 
λέξη caesariem υποβαθμίζεται σέ cristam1. To terque quaterque πού θαυ
μάσαμε στήν άρχή άποβάλλει τή βιργιλιανή του sublimitas. Άναλογιζόμαστε 
δηλ. 6τι ό Δίας στήν ομηρική εικόνα -  άρχέτυπο καί στις μιμήσεις της σείει 
τό κεφάλι του μιά φορά, δχι «τρις καί τετράκις». Μοιραία οδηγούμαστε πίσω 
στις ρυθμικές κινήσεις τοΰ κεφαλιού τών Ιερέων τής Κυβέλης.

’Αλλά οί «μεταμορφώσεις» τοΰ χωρίου τοΰ Όβίδιου δέ σταματοΰν έδώ. 
.*0 έμπειρος άναγνώστης γνωρίζει δτι βρίσκεται μπροστά σ’ ένα ποίημα πρω- 
τεϊκό, δπου συνυπάρχουν πλήθος άπό παλιότερες ποιητικές μνήμες δημιουργώ
ντας ρευστότητα εμπνεύσεων καί προθέσεων. "Ετσι, ή παρωδία τής ομηρικής 
εικόνας πραγματοποιείται σέ διάφορα επίπεδα. Παρατηρούμε π.χ. δτι ή λει
τουργία τής κίνησης τοΰ κεφαλιοΰ είναι διαφορετική στο άπόσπασμα αύτό άπ’ 
δ,τι στόν "Ομηρο, στόν Κάτουλλο, στο Βιργίλιο καί στα χωρία τών Μ εταμορ
φώσεων (14, 816-17) καί τών Fasti. Τό νόημά της τό εξηγεί ό ίδιος ό Δίας 
στήν άπάντησή του στή Θέτιδα:

εί δ’ άγε τοι κεφαλή κατανεύσομαι, δφρα πεποίθης· 
τοΰτο γάρ έξ έμέθεν γε μετ’ άθανάτοισι μέγιστον 
τέκμωρ- ού γάρ έμόν παλινάγρετον ούδ’ άπατηλόν 
ούδ’ άτελεύτητον, 6,τί κεν κεφαλή κατανεύσω.

___________________ ' (Α  524-27)

S. Β. Smith, Τ. Lucreti Cari De rerum natura libri sex, Edited, with Introduction 
and Commentary, Wisconsin 1942, ad loc.

1. *0 Λουκρήτιος χρησιμοποιεί άλλη μιά φορά έλαφρά παραλλαγμένο τό στίχο αύτό 
(5,1315: undique άντί numine). Τή φορά αύτή μιλάει γιά χαίτες (ή πρόσθετα λοφία) 
λιανταριΰν: βλ. Leonard - Smith, β. π ., ad loc.
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'Όπως φαίνεται απ’ τό χωρίο αύτό, ή κατάνευση έχει τελετουργικό χα
ρακτήρα καί λειτουργεί ώς έπικύρωση τής θεϊκής υπόσχεσης. Πράγματι, στόν 
Κάτουλλο (64, 204-206) 6 γιος του Κρόνου βεβαιώνει μέ τον τρόπο αύτό τήν 
Αριάδνη δτι θά εισακούσει τήν κατάρα της καί θά τιμωρήσει τό Θησέα. Στήν 
Αίνειάδα ό βασιλιάς τών θεών υπόσχεται στήν Κυβέλη μέ δρκο στή Στύγα καί 
κατάνευση νά ξαναδώσει στά πλοΐα τοϋ Αινεία τήν παλιά τους μορφή (9, 104- 
106). Μέ τά ίδια σημάδια ανακοινώνει τήν απόφασή του στούς θεούς σχετι
κά μέ τήν έκβαση τής σύγκρουσης Τρώων καί Λατίνων (10, 113-115). Τέ
λος, άλλοΰ στόν ίδιο τον Όβίδιο (Fast. 2, 489-490* M et. 14, 816-17) ή κα
τάνευση τοϋ Δία έχει σάν σκοπό νά βεβαιώσει δτι δ Ρωμύλος θά γίνει θεός1. 
Στό χωρίο τών Μεταμορφώσεων πού έξετάζουμε, δμως, ή κίνηση τοϋ κεφα
λιού τρεις καί τέσσερις φορές απλώς προαναγγέλλει δτι ό Δίας έχει δυσάρεστα 
νέα γιά τούς θεούς. Τό νόημά της είναι περίπου: « ’Ακουστέ πράγματα φοβε
ρά πού έχω νά σας πώ». 'Υπάρχει εδώ μιά δόση καθημερινότητας, πού υπο
βιβάζει τήν αϊγλη τής θεότητας.

Στόχος δμως τοϋ ποιητή δέν είναι μόνον ό "Ομηρος, αλλά καί οί μιμητές 
του. Στήν πρώτη άπ’ τίς Ρωμαϊκές *Ωδές δ Όράτιος μας θυμίζει τήν δμηρι- 
κή εικόνα μέ τό γνωστό στίχο cuncta supercilio moventis (3, 1, 8 )2. Είναι 
γεγονός 8τι οί δυό πρώτες στροφές τής ωδής άποπνέουν σχεδόν επική μεγα
λοπρέπεια. Ταυτόχρονα δμως ό έπιβλητικός τόνος καί ό στομφώδης έλιτισμός 
τους προσφέρονται καί γιά παρωδία. Ό  Όβίδιος, πού διέθετε μιάν έμφυτη αί
σθηση χιούμορ, δέν έχασε τήν εύκαιρία. Παρατήρησε δηλαδή δτι στήν πρώτη 
στροφή δ Όράτιος ζητάει μέ τελετουργικό ΰφος θρησκευτική σιγή καί άναγ- 
γέλλει carmina non prius audita3. To μόνο στοιχείο, δμως, πού θά μπορούσε 
νά θεωρηθεί non prius auditum στήν έπόμενη στροφή, είναι ή δήλωση δτι 
«δ Δίας κινεί τά πάντα μέ τό φρύδι του». "Εχουμε λοιπόν μιά πομπώδη εισα
γωγή πού δχι μόνο δέ δικαιώνει τίς βαρύγδουπες υποσχέσεις της άλλά κατα
λήγει καί σέ μιά διατύπωση πού θά μπορούσε νά θεωρηθεί κωμική. Ό  Ό β ί
διος πρόσεξε δτι στό ομηρικό κείμενο ό Δίας δέν κινεί τόν Όλυμπο με τά φρύ
δια τον. Τό ύποκείμενο τοϋ έλέλιξεν είναι δ ίδιος δ θεός. Σκέφτηκε λοιπόν δτι 
ό Όράτιος χρειαζόταν μιάν άπάντηση. ’Έτσι έξηγεΐται τό γεγονός δτι στό ά- 
πόσπασμα τών Μεταμορφώσεων ό Δίας εμφανίζεται νά σείει γη, θάλασσα καί

1. Δέ συνεξετάζω βέβαια έδώ τό στίχο άπ’ τίς "Ωδές τοϋ Όράτιου (3, 1, 8). Ή  
λειτουργία του σέ σχέση μέ τήν ομηρική είκάνα είναι τέτοια πού δέν παρέχει τή δυνατότη
τα σύγκρισης.

2. Βλ. A. Kiessling - R . Heinze (καί Ε. Burck), Q. Horatius Flaccus: Oden und 
Epoden erklart, Zurich /Berlin 196411, ad loc.

3. Γιά τΙς διάφορες έρμηνεΐες της φράσης αύτής βλ. Kiessling - Heinze, 8.π., ad loc.
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ούρανό μέ τήν κόμη τον1.
Γιά Ιναν έπινοητικότατο ποιητή, όπως ό ’ Οβίδιος, ή κίνηση τοϋ κεφα

λιού τοΰ Δία καί οί επιπτώσεις της άνοιγαν πλούσιες χιουμοριστικές προοπτι
κές. ’Έτσι, ό δημιουργός τών Μεταμορφώσεων έπεξέτεινε τήν παρωδία καί σέ 
άλλες θεότητες, κατώτερες τοΰ Δία, δπου ήταν άκόμη πιό εύκολη. Μιά πρώ
τη περίπτωση αφορά τή νύμφη Δάφνη πού έχει μόλις προ ολίγου μεταμορφω
θεί σέ δέντρο. Στά λόγια τοΰ ’Απόλλωνα, πού της υπόσχεται αιώνια τιμή, άν- 
τιδράει κουνώντας τήν κορυφή καί τά κλαδιά της:

Finierat Paean: factis modo laurea ramis 
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.

{Met. 1, 566-567)

Σ ’ ένα άλλο παράδειγμα ή θεά Ceres εισακούει τις παρακλήσεις τών Δρυ- 
άδων, πού ζητοϋν τιμωρία τοΰ Έρυσίχθονα, σείοντας μέ πολύ θηλυκότητα, 
δχι τόν "Ολυμπο καί τό σύμπαν, άλλά τά στάχια στά χωράφια, πού βρίσκον
ται στή σφαίρα τής δικαιοδοσίας της:

adnuit his capitisque sui pulcherrima motu 
concussit gravidis oneratos messibus agros...

(Met. 8, 780-781)

’Αλλου ό ’Ασκληπιός, πού έχει πάρει τή μορφή φιδιού, εισακούει τις προ
σευχές τών πιστών του κουνώντας τά λοφία του καί βγάζοντας σφυρίγματα:

adnuit his motisque deus rata pignora cristis 
et repetita dedit vibrata sibila lingua.

(Met. 15, 683-684)

Τέλος, στούς Fasti (5, 359-60) ή κατάνευση της Flora κάνει νά πέσουν 
τριαντάφυλλα άπ’ τά μαλλιά της:

annuit, et motis flores cecidere capillis, 
accidere in mensas ut rosa missa solet.

Μιά άλλη χαρακτηριστική περίπτωση παρωδίας αύτης της κατηγορίας 
άπαντάει στο πρώτο έργο τοΰ ποιητή (Am . 3, 2, 55-58). ’ Εδώ δμως ή κα
τάνευση είναι φανταστική καί ή παρωδία έκπηγάζει άπ’ τό γενικό τόνο της 
έλεγείας. Στή διάρκεια τών ιπποδρομιών ό ποιητής «πολιορκεί» στενά μιά κο
πέλα μ’ Ιναν εύφυέστατο, χειμαρρώδη, εύρηματικότατο καί άπίστευτα πνευμα
τώδη μονόλογο. Σέ μιά στιγμή ζητάει καί τήν ευλογία της ’Αφροδίτης της

1. Τήν ύπ66εση δτι έδω ό ’Οβίδιος παρωδεί τόν Όράτιο ένισχύει τό γεγονός δτι λί
γους στίχους παρακάτω (293 κέξ.) βασίζει τήν περιγραφή τών αποτελεσμάτων τοϋ κατα- 
Χλοομοΰ σέ δλοχάθαρη παρωδία της 'Ωδής 1, 2, 5 κέξ.: βλ. Bernbeek, 8. π., 106, σημ. 56.



πομπής γιά τήν «επιχείρησή» του (inceptis), καί καμώνεται μάλιστα δτι ή 
θεά τοϋ τή δίνει:

nos tibi, blanda Venus, puerisque potentibus arcu 
plaudimus: inceptis adnue, diva, meis 
daque novae mentem dominae, patiatur amari; 
adnuit et motu signa secunda dedit.

‘Υπάρχει δμως κι ένα τελευταίο στοιχείο, πού άποδεικνύει οριστικά δτι 
οί στίχοι 1, 178-180 των Μεταμορφώσεων άποτελοΰν παρωδία. Στήν πρώτη 
έλεγεία τοΰ τρίτου βιβλίου τών A  mores ό ποιητής διηγείται μέ χιουμοριστι
κή διάθεση δτι, μια μέρα πού περπατούσε στή χοιρα τής έμπνευσης καί συλ
λογιζόταν τί κατεύθυνση θά ’παίρνε ή ποίησή του, τόν πλησίασαν ή Έλεγεία 
καί ή Τραγωδία (δπως τό Στρεψιάδη ό Δίκαιος καί ό ’Άδικος Λόγος καί τόν 
'Ηρακλή ή ’Αρετή καί ή Κακία). *Αφοΰ περιγράφει σέ χιουμοριστικό τόνο τό 
παρουσιαστικό τής μιας καί τής άλλης, ό ποιητής δίνει τό λόγο στήν Τραγω
δία. Αύτή τόν κατακεραυνώνει γιά τούς ευτελείς έρωτικούς του στίχους καί 
τόν καλεΐ νά γράψει έργο μεγαλόπνοο. 'Η  παρωδία τής γνωστής ομηρικής ει
κόνας επισφραγίζει τό βαρύγδουπο λόγο της:

Hactenus, et movit pictis innixa cothurnis 
densum caesarie terque quaterque caput.

{Am.Z, 1, 31-32)

"Ολες σχεδόν τίς λέξεις τοΰ αποσπάσματος αύτοΰ τίς ξαναβρίσκουμε στό χω
ρίο τών Μεταμορφώσεων, movit, innixa, caesarie, terque quaterque, ca
put. Ή  φράση pictis innixa cothurnis άναπαράγεται μέ τή μορφή sceptro- 
que innixus eburno. Σέ μιάν έποχή δπου ή ποίηση προοριζόταν γι’ άπαγγε- 
λία καί 8που τό μυαλό συγκρατοΰσε χιλιάδες στίχους, ήταν πολύ δύσκολο νά μή 
συσχετιστεί στή μνήμη τοϋ άκροατή τό απόσπασμα τών Μεταμορφώσεων μέ 
τήν έλεγεία πού ανοίγει τό τρίτο βιβλίο τών Amores καί έξαγγέλλει μέ χιου
μοριστικό τρόπο τό ποιητικό πρόγραμμα τοΰ Όβίδιου. Τό άποτέλεσμα ήταν 
δτι ό άκροατής άκουγε βέβαια νά μιλοΰν γιά τό Δία «μέ τό ελεφαντένιο σκή
πτρο» άλλά ό νους του γύριζε στήν Τραγωδία «μέ τούς χρωματιστούς κοθόρ
νους». Ή  τελετουργική κίνηση τοΰ κεφαλιοΰ τοΰ βασιλια τών θεών έδινε τή 
θέση της στήν κωμική έπισημότητα τής Τραγωδίας.

Φαίνεται πιά όλοκάθαρα δτι ή ολύμπια μεγαλειότητα καί λαμπρότητα 
τής δμηρικής εικόνας είχε έρεθίσει τή χιουμοριστική φλέβα τοϋ Όβίδιου άπ’ 
τήν έποχή πού εγραφε τούς Amores. Τότε έβαλε τήν Τραγωδία νά ύποδυθεΐ 
τό Δία τής Ίλιάδας. Σέ μιά δεύτερη φάση φόρεσε στό Δία τών Μεταμορφώ
σεων τή μάσκα της Τραγωδίας τών Amores. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά 
σέ μιά περίπτωση αύτομίμησης, φαινόμενο συνηθισμένο σ’ αρχαίους συγγρα
φείς. Αύτομίμηση — σέ όβιδιανή ορολογία θά τήν όνόμαζα «αύτομεταμόρφω-
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ρη» — σημαίνει διερεύνηση άπ’ τον ποιητή τών δυνατοτήτων της ϊδιας του 
της ποίησης καί υπογράμμιση της έξελικτικής πορείας τοϋ έργου του.

Οί περιπέτειες της ομηρικής εικόνας θά μπορούσαν νά είχαν τελειώσει 
έδώ. 'Ο  ποιητής δμως άποφάσισε νά δώσει καί μιά «σοβαρή» παραλλαγή τής 
σκηνής ανάμεσα στό Δία καί στή Θέτιδα. Μέ πρότυπο τή σκηνή αύτή περι
γράφει πώς ή μάνα τοϋ Μέμνονα, ή Aurora, επισκέπτεται τδ Δία καί μέ δά
κρυα στά μάτια τοϋ ζητάει μεταθανάτιες τιμές γιά τό γιό της, πού βρίσκεται 
πάνω στήν πυρά. Ό  Δίας υπόσχεται μέ κατάνευση (Juppiter adnuerat) καί 
έ Μέμνονας, ή μάλλον ή στάχτη του, μεταμορφώνεται σέ πουλί (Met. 13, 576 
κέξ). ^

Τόνισα στήν αρχή δτι ό ’ Οβίδιος παρωδεί συστηματικά τούς προγενέ
στερους καί σύγχρονούς του ποιητές. Μέσα στο γενικό αύτό πλαίσιο ένέταξα 
καί τήν παρωδία τοϋ χωρίου τής Ίλιάδας. Θά πρέπει τώρα νά ύπογραμμίσω 
ειδικότερα δτι γιά τον ποιητή τών Μ εταμορφώσεων 6 «γέρο - "Ομηρος», δπως 
τον άποκαλεϊ (Ars am. 2, 4 καί 109), άντιπροσωπεύει Ινα ξεπερασμένο είδος 
έπικής ποίησης1. ’Έχοντας γιά οδηγό τίς αισθητικές άρχές τών ’Αλεξανδρινών, 
τήν ποίηση τοϋ Κάτουλλου καί τό προσωπικό του γούστο, άποστρέφεται ή πα
ρωδεί τό έπος πού έχει χαρακτήρα μεγαλόστομο, «ήρωϊκό» καί μνημειώδη. Τά 
ένδιαφέροντά του τοποθετούνται στό χώρο τοϋ άνθρώπινου καί τοϋ φανταστι
κού.Στήν «οργή» τοϋ Άχιλλέα καί στά «πάθη» τοϋ πολύπλαγκτου βασιλια της 
’ Ιθάκης άντιπαρατάσσει τίς άναζητήσεις του πάνω στά θέματα της μεταμόρ
φωσης, τοϋ έρωτα καί τής ψυχολογίας τοϋ υποσυνείδητου.

’Απ’ τήν παραπάνω μελέτη τών στίχων 1, 178-180 τών Μεταμορφώσε
ων προέκυψε δτι τό χωρίο αύτό άποτελεΐ χωρίς άμφιβολία παρωδία της ομη
ρικής εικόνας τοϋ Δία (Α  528-580). 'Η  παρωδία γεννιέται κατ’ άρχήν άπ’ 
τό δλο κλίμα τής perpetua festivitas τοϋ concilium deorum, στά πλαίσια 
τοϋ όποίου ή εικόνα τών Μεταμροφώσεων έντάσσεται καί λειτουργεί. Πραγ
ματώνεται δμως κυρίως μέ τον τονισμένο εξανθρωπισμό τοϋ βασιλιά τών θε
ών — πού είναι άντίθετος μέ τή ρωμαϊκή έπική παράδοση—καί μέ τήν υπαι
νικτική άναφορά σέ στίχους τοϋ Λουκρήτιου, τοϋ Όράτιου καί τοϋ ϊδιου τοϋ 
ποιητή άπ’ τούς Amores. 'Η  παρωδία εξελίσσεται σε πολλά έπίπεδα ταυτό
χρονα, άνάλογα μέ τήν οπτική γωνία τοϋ άναγνώστη.

1. Γιά άλλες περιπτώσεις παρωδίας τοϋ 'Όμηρου στις Μεταμορφώσεις βλ. Galinsky,
6. π., 186 κέξ.' Otis, δ. π., 289. Γιά τή σχέση τών Μεταμορφώσεων μέ τήν ομηρική ποί
ηση βλ. G. Lafaye, Les Metamorphoses d' Ovide et leurs modeles grecs, Paris 1904, 
115 κέξ.



P A R O D Y  OF H OM ER IN OVID (M ET. 1, 178-180)

Summary

The description of Jupiter immediately preceding his opening speech 
to the assembled gods in the M etam orphoses  (1, 178-180) constitutes 
a parody of the Iliadic passage, where Zeus nods in favorable response 
to Thetis’ plea for aid to the Trojans and satisfaction to Achilles (1, 
528-530). Ovid explores on a number of occasions the paradoxical 
effects of nodding (M et. 1, 566-67; 8, 780-81; 15, 683-84; F a st. 5, 359- 
60), but here offers a full-scale humorous imitation of the model with 
reference to Jupiter himself. High epic style carefully conceals parody, 
which develops in subtle tones. In the first place, the bold humanization 
of the god runs contrary to imitations of the Homeric scene by  earlier 
Roman poets (Cat. 64, 204-206; Virg. A en . 9, 106 and 10, 105) and 
by Ovid himself in two other instances (M et. 14, 816-17; F a st. 2, 489 - 
90). Next, the language of the passage is unmistakably reminiscent of 
Lucretius 2, 632, a description of the frenzied head-shaking of Cybele’ s 
dancing priests, and especially of A m . 3, 1, 31-32, an earlier parody of 
the Homeric scene by Ovid. Also, v. 180 functions as a w itty response 
to Horace’ s cuncta  supercilio m oven tis (Od. 3, 1, 8 ). Finally, the Jupiter 
passage reflects the overall humorous treatment of the concilium  deorum , 
within the context of which it is placed.


