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E V O L A T

Στο 7ο βιβλίο τής ΑΙνειάδας (341 κέξ.) ή Ά ληκτώ  επισκέπτεται τή βα
σίλισσα Ά μ άτα . Έκτελεΐ διαταγή τής 'Ή ρας (331 κ έξ .)νά  διαταράξει τήν 
ειρήνη άνάμεσα στους Τρώες και στούς Λατίνους, νά σπείρει το μίσος και νά 
προκαλέσει πόλεμο. 'Η  ψυχολογική κατάσταση τής Ά μ άτας προσφέρει γόνι
μο έ'δαφος στά σχέδια τής κόρης τής Νύκτας. ’Αποτελεί άλλωστε πάγια αρχή 
τοϋ Βιργίλιου νά τοποθετεί τή γενεσιουργό αιτία τοϋ πάθους στήν ϊδια τήν άν- 
θρώπινη ψυχή, άσχετα αν καταφεύγει παράλληλα, για λόγους ποιητικούς, καί 
σέ μηχανισμούς έξωτερικής (=θεϊκής) επέμβασης. Ή  καρδιά λοιπόν τής βα
σίλισσας ξεχειλίζει άπ’ οργή γιά τον επικείμενο γάμο τής Λαβινίας μέ τον 
Αινεία (344-45). 'Αρπάζοντας ενα φίδι άπ’ τά μαλλιά της ή Ά ληκτώ  τό ρί
χνει στο στήθος τής Ά μάτας. Απαρατήρητο κι αθόρυβο τό φίδι τυλίγεται στά 
διάφορα μέρη τοΰ σώματός της (346 κέξ.). Πριν τό πάθος τήν κυριέψει ολο
κληρωτικά, ή βασίλισσα παρακαλεϊ τον άντρα της, τό βασιλιά Λατίνο, ν’ άλ- 
λάξει τήν απόφασή του καί νά μή δώσει τή μοναχοκόρη τους στον Αινεία, πού 
πρόθεσή του είναι νά τήν πάρει στά ξένα (359-372). Οί παρακλήσεις της δέ 
βρίσκουν ανταπόκριση. Κι δταν πιά τό δηλητήριο τοϋ φιδιού εχει εισχωρήσει 
γιά τά καλά στις φλέβες της, ή Ά μ ά τα  ξεχύνεται στούς δρόμους τής πόλης 
μέ σαλεμένα τά λογικά (373-377). Κάτω άπ’ τήν έξουσία τής Ά ληκτώς στρι
φογυρίζει σάν τή σβούρα στά χέρια των παιδιών (378-384). Προσποιούμενη 
δτι βρίσκεται σέ κατάσταση βακχικής μανίας όρμάει στά δάση καί στά βου
νά, δπου κρύβει τή Λαβινία (385-88). Μέσα στο ξέφρενο πάθος της ξεφωνί
ζει στο Βάκχο πώς μόνον αύτός είναι άντάξιος τής κόρης της (389-391). Συμ- 
παρασύροντας καί τις άλλες γυναίκες αρπάζει εναν αναμμένο δαυλό καί τρα
γουδάει τον 'Υμέναιο γιά τήν κόρη της καί τον Τύρνο (392-399· τό μυαλό μας 
πάει στήν Κασσάνδρα των Τρωάδων). Ζητάει συμπαράσταση στή δυστυχία 
τής μάνας καί καλεΐ τις γυναίκες νά συμμετάσχουν στά οργιά (400-403). 'Η  
τελευταία εικόνα δείχνει τήν Ά μ ά τα  νά περιπλανιέται στις έρημιές. Παραθέ
τω τώρα τό απόσπασμα πού μάς ένδιαφέρει (385-388):

quin etiam in silvas simulato numine Bacchi 
maius adorta nefas maioremque orsa furorem 
evo la t  et natam frondosis montibus abdit, 
quo thalamum eripiat Teucris taedasque moretur...
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Οί σχολιαστές τοϋ Βιργίλιου δεν άφιερώνουν οΰτε μια γραμμή, άπ’ δ,τι 
ξέρω, στη σημασία καί στη λειτουργία τοϋ ρηματικοΰ τύπου evolat, πού βρί
σκεται στήν αρχή τοϋ στ. 3871. Σημειώνω δτι τον ξαναβρίσκουμε στην ΑΙνει- 
άδα (9, 477' στήν ίδια πάντα θέση στο στίχο) σέ μιάν άλλη συγκλονιστική 
σκηνή, εκείνη τοϋ μοιρολογιού της μάνας τοϋ Εύρύαλου: στό άκουσμα της εί
δησης τοϋ θανάτου τοϋ γιου της ή μάνα ξεχύνεται άσυγκράτητη στα τείχη 
(475-480):

...at subitus miserae calor ossa reliquit,
excussi manibus radii revolutaque pensa.
evolat infelix et femineo ululatu
scissa comam muros amens atque agmina cursu
prima petit, non ilia virum, non ilia pericli
telorumque memor, caelum dehinc questibus implet...

Οι ρίζες τοϋ θρήνου της μάνας έχουν πολλές διακλαδώσεις μέσα κι έξω 
άπ’ τό Βιργίλιο2. Μια άπ’ αύτές όδηγεΐ στις σκηνές μέ τήν Ά μάτα πού περιέ
γραψα παραπάνω. Καί στις δυο περιπτώσεις ό ποιητής άποτυπώνει τή μητρι
κή οδύνη για τό χαμό — κυριολεκτικό ή μεταφορικό —  τοϋ παιδιοϋ. Είδαμε 
δτι σέ κάποια στιγμή ή ψυχική ταραχή της Άμάτας εξελίσσεται σέ παραφρο
σύνη. Άλλα καί ή μάνα τοϋ Εύρύαλου εμφανίζει στήν άρχή σημάδια άλλοφρο- 
σύνης (amens 475), πού στό τέλος τοϋ σπαρακτικού θρήνου κορυφώνεται 
σέ παροξυσμό (illam incendentem luctus... corripiunt interque manus sub 
tecta reponunt 500-502). 'Ένα άλλο κοινό στοιχείο άνάμεσα στις δυο γυναί
κες είναι έπίσης ο χαρακτηρισμός infelix (7, 376 καί 401· 9, 477 )3.

Τό ρήμα epoZo δεν άπαντάει πουθενά άλλοϋ στό Βιργίλιο, πράγμα πού 
ίσως άποτελεϊ μιά άκόμη ένδειξη δτι ό ποιητής θέλησε νά συνδέσει τις δυό 
σκηνές. 'Η  έννοια τοϋ evolat στά δυό κείμενα είναι περίπου «πετάγεται, ξεχύ
νεται, όρμάει». Αυτό δμως πού καμιά μετάφραση δέν μπορεί ν’ άποδώσει εΐ- 
,ναι τό δραματικό στοιχείο πού εμπερικλείει, ή έκρηξη δηλαδή τοϋ πάθους καί 
ή διοχέτευσή του σέ ορμητική κίνηση. Τό μέτρο ενισχύει παραπέρα τό στοι
χείο αύτό. Συγκεκριμένα, τό ρήμα έχει δακτυλική μορφή κι έχει τοποθετη
θεί στήν άρχή τοϋ στίχου, πράγμα πού ύπογραμμίζει τό βίαιο ξεκίνημα4. Ά -

1. Αύτό τουλάχιστο διαπίστωσα άπό μιάν έρευνα στίς έγκυρες σχολιασμένες εκδόσεις 
τής ΑΙνειάδαζ καί στήν υπόλοιπη σχετική βιβλιογραφία.

2. Τό μοιρολόι της μάνας τοΰ Εύρύαλου έξετάζω σέ άλλη εργασία μου, πού ελπίζω 
νά δημοσιεύσω σύντομα.

3. Πρόκειται φυσικά γιά τον ϊδιο άκριβώς χαρακτηρισμό πού στη θύμησή μας ίχει 
ταυτιστεί μέ τήν τραγική βασίλισσα της Καρχηδόνας καί μέ τό μεγαλείο της άνθρωπιας 
τοϋ Βιργίλιου (1, 712 καί 749' 4, 68· 4, 450* 4, 529· 4, 596).

4. Γιά τή σχέση άνάμεσα στό ρυθμό τοϋ δακτύλου καί τοΰ σπονδείου καί στήν έκφρα- 
στικότητα τοϋ εξάμετρου βλ. Ε. Norden, P . Vergilius Maro: Aeneis, Buck VI, Stutt
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ξιοπρόσεκτο είναι επίσης τό γεγονδς ότι ό στ. 9, 477 κλείνει άνώμαλα. μέ χα
σμωδία και τετρασύλλαβη λέξη. Τέλος, ό διασκελισμός (7 ,386-388 farorem  | 
evolat) θά έξελιχθεΐ άργότερα σέ πάγιο χαρακτηριστικό της ένταξης τοϋ 
evolo στόν έξάμετρο.

'Η  πρώτη σημασία τοϋ ρήματος είναι «πετώ Ιξω ή μακριά» (για πουλιά)1. 
Στήν προβιργιλιανή ποίηση άπαντάει δυο φορές μέ κυριολεκτική σημασία καί 
μια μέ μεταφορική2. Τά υπόλοιπα παραδείγματα προέρχονται άπ’ τά πεζά κεί
μενα. ’Ά ν καί βρίσκεται δυο φορές στον Καίσαρα, δπου περιγράφει αιφνιδια
στική στρατιωτική έξόρμηση (3, 28, 3· 7, 27, 3 ), δέν μπορεί νά θεωρηθεί δρος 
της ιστοριογραφίας. Ό  Σαλλούστιος, ό Λίβιος καί ό Τάκιτος δέν τό χρησιμο
ποιούν, καί μόνο στόν Άμμιανό Μαρκελλίνο τό ξαναβρίσκουμε3. Σημειώνω έ- 
πίσης δτι σέ «τεχνικούς» συγγραφείς δπως ό Βάρρωνας—καί άργότερα ό Κο- 
λουμέλλας καί ό Πλίνιος ό πρεσβύτερος — άπαντάει πάντα μέ κυριολεκτική 
έννοια4. Συγκριτικά, τά πιο πολλά παραδείγματα τά συναντάμε στόν Κικέρω- 
να. 'Απλώνονται σ’ δλα τά εϊδη τοϋ πεζοΰ λόγου πού καλλιέργησε (ρητορικό, 
φιλοσοφικό- επιστολή), καί στήν πλειονότητά τους άντιπροσωπεύουν μεταφο
ρικές χρήσεις πού άφοροΰν άνθρώπους5. Στον Κικέρωνα ακριβώς (Sest. 28) 
συναντάμε τό ρήμα σέ μιά περιγραφή δπου τό δραματικό στοιχείο προαναγγέλλει, 
ώς ένα βαθμό, τις σκηνές τής ΑΙνειάδας πού περιέγραψα: Exanimatus evolat 
ex senatu non minus perturbato animo atque voltu, quam si annis ante 
paucis in creditorum conventum incidisset.

To δτι ο'ι ρίζες τοϋ βιργιλιανοϋ evolat βρίσκονται στη ρητορική παράδο
ση τεκμηριώνει σαφέστερα ένα δεύτερο παράδειγμα, τή φορά αύτή άπ’ τή 
Rhetorica ad Herennium  (4, 55, 68 ): iste interea scelere et malis cogita- 

.tionibus redundans evolat e templo Jovis; sudans, oculis ardentibus, e- 
recto capillo, contorta toga, cum pluribus aliis ire celerius coepit.

Πρέπει δμως παράλληλα νά τονιστεί δτι, παρά τά κοινά σημεία μέ τήν 
ΑΙνειάδα (=έσωτερικές κι εξωτερικές εκδηλώσεις ψυχικής αναστάτωσης), 
τά δυο αύτά παραδείγματα εμφανίζουν καί ούσιώδεις διαφορές. Καί στις δυό 
περιπτώσεις ή άπεικόνιση των πρωταγωνιστών (P. Gabinius, Scipio Nasi- 
ca) άπ τό ρήτορα είναι έντονα άρνητική. Πρόκειται —  πάντα κατά τήν άπο
ψη του ομιλητή —  γιά άθλια υποκείμενα, πού έξωτερικεύουν μέ τον τρόπο αύ-

gart 19574, 418 κέξ.· L. P. Wilkinson, Golden Latin Artistry, Cambridge 1970, 68-69· 
G. E. Duckworth, Vergil and Classical Hexameter Poetry, Ann Arbor 1969, 55 κέξ.

1. Γιά τήν άρχική σημασία τοϋ evolo βλ. λ.χ. Cic. Leg. 1,2.
2. Plaut. Cist. 731’ Acc. Fr. 576 R 2· Lucr. 6, 314 (πέταγμα σπίθας).
3. Λ.χ. 24, 6, 5 (πλοία)- 25, 1, 13 (βέλη)· 31, 5, 7 (άλογα)· 23 ,2 ,3  (στρατεύματα).
4. Π.χ. Varr. R .R . 3, 9, 15* 3 ,1 6 , 30· Colum. 8, 15, V  9, 8, 9· Plin. Nat. 10, 

113· 11, 71· 11, 93· 15, 80.
5. Π.χ. De or. 2, 209 καί 3, 81 · D ir  1, 114· Rep. 6, 14· Verr. II 1, 13· Mur. 82* 

A it . 7, 30, 1.
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τό τή φαυλότητα της ψυχής τους καί τΙς ελεεινές προθέσεις τους. ’Αντίθετα, 
στήν ΑΙνειάδα ή οπτική γωνία τοϋ ποιητή είναι θετική, καί μάλιστα ή γλώσ
σα πού χρησιμοποιεί προδίνει δλοκάθαρα τήν ψυχολογική ταύτισή του («em
pathy» κατά τον Β. Otis) μέ τις δυο μανάδες. Μιά δεύτερη διαφορά βρίσ
κεται στό 6τι τό evolat στά δυό πεζά κείμενα είναι άκόμα δέσμιο τής αρχι
κής τοπικής σημασίας τοΰ προθέματος ex (=έξω  από, άπό). Έ τσι, υπάρχει 
άνάγκη ν’ άναφερθεΐ τί> σημείο έκκίνησης (ex  senatu, e templo). Στό Βιρ- 
γίλιο, δμως, καί στή μετέπειτα ποίηση το ρήμα άποκτάει αυτοδύναμη παρου
σία: τί> βάρος πέφτει στο ΐδιο τό ξέσπασμα τοΰ πάθους καί τό τοπικό στοι
χείο μετουσιώνεται σέ δραματικό - ψυχολογικό.

Τό ρήμα δέν άπαντάει στόν Τίβουλλο καί στόν Όράτιο. Στον Προπέρτιο 
ύπάρχει 2να μόνο παράδειγμα, πού άφορα τό φτερωτό θεό ’Έρωτα (2, 1 2 ,1 5 ): 
πρόκειται γιά μιά άπλή μεταφορική χρήση τοΰ evolo πού παρακάμπτει τή ρι
ζική καινοτομία τοΰ Βιργίλιου. Ή  επίδραση τοΰ τελευταίου γίνεται αισθητή 
γιά’πρώτη φορά στόν ’Οβίδιο. Πέρα άπό μιά κυριολεκτική χρήση (Hal. 6) καί 
δυό πρωτότυπες μεταφορικές (ίππεΐς Am . 3, 2, 78' δίνεμος M et. 1, 264), τό ρή
μα κάνει μιαν εντυπωσιακή «βιργιλιανή» εμφάνιση στήν Ars amatoria (3, 710) 
καί στις Μ εταμορφώσεις  (6, 249). Στήν πρώτη περίπτωση έντάσσεται στήν ι
στορία τοΰ Κέφαλου καί τής Πρόκριδας (687 κέξ.). Ό  ποιητής -  δάσκαλος τής 
έρωτικής τέχνης συμβουλεύει τις γυναίκες νά μή βιαστούν νά πιστέψουν τίς φή
μες δτι ό άντρας τους έ'χει έρωμένη. Σάν παράδειγμα φέρνει τόν παραπάνω 
μύθο (πιό γνωστό ϊσως άπ’ τήν παραλλαγή τωνΜεταμορφώσεων7, 796 κέξ.): 
δταν ή Πρόκριδα πληροφορείται δτι τάχα ύπάρχει κι άλλη γυναίκα στή ζωή 
τοΰ άντρα της, χλωμιάζει καί λιποθυμάει. Νά πώς περιγράφει ό ποιητής τήν 
άντίδραση της ήρωίδας τή στιγμή πού συνέρχεται (707-710):

ut rediit animus, tenues e pectore vestes
rumpit, et indignas sauciat ungue genas; 

nec mora, per medias passis furibunda capillis 
evolat, ut thyrso concita Baccha, vias.

'Ο παραλληλισμός τής έκρηξης έρωτικής αντιζηλίας μέ βακχική παρα
φορά δέν είναι κάτι καινούριο στή ρωμαϊκή ποίηση1. 'Ο ’Οβίδιος τόν χρησι
μοποιεί στήν Ars amatoria (1, 311-312), γιά νά περιγράφει μέ πολύ χιού
μορ άνάλογα συναισθήματα τής Πασιφάης γιά άντίζηλές της άγελάδες. Στήν 
περίπτωση τής Πρόκριδας, καί ίσως καί τής Πασιφάης, είναι έμφανέστατη ή 
μίμηση τής σκηνής εκείνης άπ’ τό 4ο βιβλίο τής ΑΙνειάδας, δπου ή Διδώ πλη
ροφορείται δτι ό Αινείας έτοιμάζεται ν’ άποπλεύσει μυστικά (300-303):

1. Γιά παραδείγματα άπ’  τήν ελληνική καί ρωμαϊκή ποίηση πού άφοροϋν τόν παραλ
ληλισμό έρωτευμένης γυναίκας μέ μαινάδα βλ. A. S. Pease, Publi Vergili Maronis Aene- 
idos Liber Quartus, Cambridge Mass. 1935 (άνατ. Darmstadt 1967), στό στ. 301.



Μιχάλη Μ. Πασχάλη 27

saevit inops animi totamque incensa per urbem 
bacchatur, qualis commotis excita sacris 
Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho 
orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.

Καλοπροαίρετα, άλλά χωρίς δισταγμό, ό ’Οβίδιος κατεβάζει απ’ τδ βά
θρο της τήν ερωτευμένη ήρωίδα τοϋ Βιργίλιου —  δέν είναι δά οΰτε ή πρώτη 
οδτε ή τελευταία φορά πού θά τό κάνει—καθώς τό υλικό τής ΑΙνειάδας ενσω
ματώνεται σ’ έναν «οδηγό έρωτικής συμπεριφοράς». Ταυτόχρονα δμως ό ποι
ητής μέ τό βακχικό στοιχείο καί τήν παρουσία τοϋ evolat υπενθυμίζει τήν ε
ξάρτηση άπ’ τό έπεισόδιο της Άμάτας, ένώ άλλες εκδηλώσεις τής Πρόκρι- 
δας (χλώμιασμα, ξέσχισμα ρούχων καί προσώπου) παραπέμπουν τον άναγνώ- 
στη στη μάνα του Εύρύαλου1.

Αξιοσημείωτες καινοτομίες άπό μετρικής πλευράς εϊναι ή τοποθέτηση 
του evolat στήν άρχή τοϋ πεντάμετρου, ή διαίρεση πού ακολουθεί, τό τολμη
ρό ύπερβατό (per medias...viag) καί ή (σπανιότατη) παύση μετά τό Bac- 
cha, πού δίνει στο κλείσιμο τοϋ στίχου ιαμβική μορφή. Ό  ανώμαλος ρυθμός 
πού δημιουργεΐται πετυχαίνει ν’ αποδώσει μέ πολύ παραστατικό τρόπο τήν 
ταραγμένη ψυχική κατάσταση τής ήρωίδας τοϋ Όβίδιου.

Στο 6ο βιβλίο των Μεταμορφώσεων (146 κέξ.) ό ’ Οβίδιος διηγείται τήν 
ιστορία τής Λητώς καί τής Νιόβης. Στήν περιγραφή τής έξόντωσης των παι
διών τής Νιόβης άπ’ τον ’Απόλλωνα καί τήν "Αρτεμη υπάρχει μιά σκηνή —  
έτσι 8πως συνηθίζει ό ποιητής στις Μεταμορφώσεις νά επινοεί ασυνήθιστα ά
γριους τρόπους θανάτου — δπου ό Φαίδιμος καί ό Τάνταλος πεθαίνουν τρυπη- 
μένοι άπ’ τό ίδιο βέλος, τή στιγμή πού βρίσκονται σφιχτοπιασμένοι στό πάλε
μα. Στό θέαμα τοϋ θανάτου των αδελφών του ό Άλφήνορας αντιδράει μέ τον 
παρακάτω τρόπο (248-251):

adspicit Alphenor laniataque corpora plangens
evolat, ut gelidos conplexibus adlevet artus,
inque pio cadit officio; nam Delius illi
intima fatifero rupit praecordia ferro.
quod simul eductum est, pars est pulmonis in hamis
eruta cumque anima cruor est effusus in auras.

Έ δώ ή πρόθεση τοϋ Όβίδιου ήταν νά δημιουργήσει μιά τραγικότερη πα
ραλλαγή τής σκηνής μέ τή μάνα τοϋ Εύρύαλου. Τό φρικτό θέαμα των δυο ά- 
δελφών πού έχει διαπεράσει ή σαΐτα τοϋ ’Απόλλωνα, θυμίζει τά αιματόβρε
χτα κεφάλια των δυό φίλων, τοϋ ΝΕσου καί τοϋ Εύρύαλου, πού οί Ρούτουλοι 
περιφέρουν παλουκωμένα μπροστά στό στρατόπεδο των Τρώων (465-472).

1. Γιά άνάλογες Αντιδράσεις έρωτευμένων γυναικών βλ. Ον. Her. 5,71-72· 10, 38.



'Η  άνημποριά τοϋ Άλφήνορα νά σφίξει τ ’ άδέλφια του στήν αγκαλιά του είναι 
άνάλογη μ’ έκείνη της μάνας πού στηθοχτυπιέται άπό μακριά. "Ομως — κι 
έδώ διαφέρουν οί δυό ιστορίες — τό σπαρακτικό παρακαλετό της γιά θάνατο 
δέν εισακούεται, ενώ ό Άλφήνορας «έκτελεΐται» μέ άνατριχιαστική άγριότη- 
τα άπ’ τό γιο τής Λητώς.

Στήν πιό πρόσφατη έκδοση των Μεταμορφώσεων1 ό W . S. Anderson υι
οθετεί τή γραφή advolat πού έμφανίζεται σ’ ελάχιστα χειρόγραφα. Τά έπι- 
χειρήματα γιά τήν προτίμησή του αύτήν τά εκθέτει στή σχολιασμένη έκδοση 
των βιβλίων 6-102. Έκεϊ υποστηρίζει δτι δ Άλφήνορας σκοτώνεται «δχι καθώς 
φεύγει μακριά, αλλά καθώς δρμάει νά βοηθήσει τ’ άδέλφια του». Κατά τή 
γνώμη του, τά σύνθετα adspicit y.cd adlevet συνηγοροϋν υπέρ τοϋ advolat. 
Στή συνέχεια ισχυρίζεται δτι «αν διατηρήσουμε τό evolat, πού εϊναι ή γρα
φή της μεγάλης πλειονότητας των χειρογράφων, αύτό σημαίνει δτι άλλάζουμε 
όπτική γωνία στή μέση τής περιόδου και πρέπει νά φανταστούμε άπό ποϋ έρ
χεται ό Άλφήνορας. Αύτό δμως δέ φαίνεται νά ενδιαφέρει τον ’ Οβίδιο, άφοΰ 
δέ μάς λέει ποϋ εϊναι ό νέος». Τέλος, μας πληροφορεί δτι ό ’ Οβίδιος «χρησι
μοποιεί καί τά δυό ρήματα (advolat, evolat) σέ άλλα σημεία των Μεχαμορ- 
φώσεων ή σέ προηγούμενα έργα του». Γιά τό advolat παραπέμπει στίς Με
ταμορφώσεις (11, 348) καί γιά τό evolat στήν Ars amatoria (3, 710).

Τό τελευταίο έπιχείρημα τοϋ Anderson στηρίζεται σέ μιάν άσάφεια. 
Τό advolo δέν απαντάει στον ’ Οβίδιο πριν άπ’ τις Μεταμορφώσεις. ’ Επίσης, 
άπαντάει μόνο δυό φορές σ’ ολόκληρο τό corpus (Met. 11, 348 καί Tr.
5, 10, 20). Λανθασμένη είναι πάλι καί ή άντίληψη πού έχει ό μελετητής γιά 
τό σημασιολογικό περιεχόμενο τοϋ evolo. "Οπως έδειξα παραπάνω, ήδη στήν 
ποίηση τοϋ Βιργίλιου τό ρήμα άποδεσμεύεται άπ’ τήν τοπική έννοια τοϋ προ
θέματος ex καί άποκτα μιά δυναμική έσωτερική διάσταση. ’Ακόμη, ή έξωτε- 
ρίκευση τοϋ πάθους μπορεί νά πάρει τή μορφή κίνησης πρός τό έρέθισμα. "Ε 
τσι, ή μάνα τοϋ Εύρύαλου ξεχύνεται πρός τό σημείο 8που βρίσκονται τά θλι
βερά άπομεινάρια τοϋ παλικαριοϋ της. Δέν εϊναι έπομένως σωστή ή άποψη τοϋ 
Anderson πώς τό evolat ύποδηλώνει δτι δ Άλφήνορας «φεύγει μακριά» 
(flees) καί δτι δ άναγνώστης πρέπει νά φανταστεί άπό ποϋ έρχεται ό νέος.

Τό θέμα εϊναι καθαρά έρμηνευτικό. T o advolo (γιά άνθρώπους) χρησι
μοποιείται ευρύτατα στόν πεζό λόγο πριν άπ’ τον’ Οβίδιο. Στον Καίσαρα εϊναι 
συνηθισμένος στρατιωτικός δρος γιά τήν περιγραφή γρήγορης μετακίνησης δυ
νάμεων8. "Ετσι έξηγεΐται καί ή χρήση του στό Βιργίλιο: οί τρεις άπ’ τις τέσ

1. Leipzig 1977.
2. Oklahoma 1972, 185-186. Ό  F.Bomer στά μνημειώδη σχόλιά του στις Μεταμορ

φώσεις (P . Ovidius Naso Metamorphosen: Kommentar, Buck VI-VH , Heidelberg 
1976, ad loc.)  δέν άναφέρει τήν δπαρξη κριτικού προβλήματος. Παρατηρεί μόνον δτι τό 
evolo  είναι συχνό στήν ποίηση καί στην πεζογραφία καί βτι άπαντα 5 φορές στόν ’Οβίδιο.

3. GaU. 5,17· 5,39’ 7,72· 8,36’ Civ. 1,75· 2,43· 3,36· 3,101.
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σερις περιπτώσεις άφοροΰν πολεμιστή πού όρμάει στον αντίπαλό του (Aen. 
10, 456 καί 896’ 12, 293) καί ή τέταρτη άγγελιαφόρο πού φέρνει στον Α ι
νεία τήν είδηση γιά τό θάνατο τοϋ Πάλλαντα. Στόν ’ Οβίδιο πάλι τό ρήμα πε
ριγράφει ξαφνικές έπιθέσεις βαρβάρων φυλών γιά αρπαγή λείας (Tr. 5 ,1020). 
’Εντονότερο είναι τό χρώμα του στήν περίπτωση τοΰ βοσκοΰ Όνήτορα, πού 
λαχανιασμένος καί περίτρομος άναγγέλλει τήν εμφάνιση ένός λύκου πού κατα
σπαράζει τά ζωντανά (Met. 11, 348). Καί πάλι δμως πρόκειται γιά εξωτερική 
καί εύκαιριακή έκδήλωση ταραχής πού είναι άσχετη μέ τό προσωπικό δράμα 
καί τή ριζική έσωτερικότητα τής έκρηξης τοΰ evolat.

"Ενα παρόμοιο κριτικό πρόβλημα παρουσιάζεται καί στήν ψευδοβιργιλι- 
ανή Ciris. Παραθέτω τό κείμενο (209-214):

cum furtim tacito descendens Scylla cubili 
auribus arrectis nocturna silentia teinptat 
et pressis tenuem singultibus aera captat. 
turn suspense levans digitis vestigia primis 
egreditur ferroque manus armata bidenti 
evolat; at demptae subita in formidine vires...

'Η  Σκύλλα, ή κόρη τοΰ Νίσου, έπιχειρεΐ νά κλέψει τό μαγικό βόστρυχο 
τοΰ πατέρα της, γιά νά τόν στείλει στό Μίνωα, μέ τόν όποιο είναι ερωτευμέ
νη. Αύτός είναι ό μόνος τρόπος γιά νά κυριέψει ό βασιλιάς της Κρήτης τήν πό
λη της. Παραπάνω (164 κέξ.) ό άγνωστος ποιητής περιγράφει τό έρωτικό πά
θος πού μαίνεται στήν ψυχή της κόρης. Τή στιγμή αύτή, πού ή Σκύλλα έτοιμάζε- 

, ται γιά τήν άνόσια πράξη, είναι φανερά τά σημάδια τοϋ εσωτερικού διχασμού. 
Καθόλου έπομένως δέ μας ξαφνιάζει τό γεγονός δτι στό στ. 214 δλα  τά χει
ρόγραφα έχουν evolat: τό ρήμα μεταφράζει πιστά τό πάθος σ’ έντονη κίνη
ση. Εντούτοις, οί πιο πολλοί έκδότες ένοχλήθηκαν άπ’ τήν έπανάληψη τοϋ 
προθέματος ex ( egreditur/ evolat) χ,ου. πρότειναν διορθώσεις ( avolatBaehrens· 
devolat Leo· provolat Nemethy)1. Προφανώς δέν έλαβαν ύπόψη τους δτι ή 
έπανάληψη τοϋ προθέματος δέν άποτελεϊ σπάνιο φαινόμενο— καί μάλιστα σ’ 
ένα κείμενο δπου είναι εύδιάκριτη ή έπίδραση τής ρητορικής2— καί δτι τό 
egreditur σημαίνει άπλώς «βγαίνει άπ’ τό δωμάτιο».

Μετά τόν ’ Οβίδιο τό ρήμα κάνει σποραδικές έμφανίσεις στό Μανίλιο (5, 
366), στό Σενέκα (Apocol. 13, 2· Phaedr. 1061) καί στόν Πετρώνιο (40,5).

1. Βλ. F. Leo, D e Ciri carmine coniectanea, Gottingen i902=Ausgew ahlte Klei- 
ne Schriften Rom  1960, II 123-124· R. O. A . M. Lyne, Ciris, A  Poem  A ttributed  to 
Virgil: Edited W ith an Introduction and Commentary, Cambridge 1978, στό στ. 214.

2. Ό  D. Knecht (Ciris·. Authenticite, histoire du texte, edition et commentaire 
critiques, Brugge 1970, 88) άποδέχεται τή γραφή των χειρογράφων καί παραβάλλει τή 
φράση erigit eruetans (Aen. 3, 576), δπου έπίσης ύπάρχει έπανάληψη τοϋ προθέματος ex.
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'Η  πλειονότητα των παραδειγμάτων στην πεζογραφία συγκεντρώνεται στή 
μνημειώδη Historia naluralis τοϋ Πλίνιου τοϋ πρεσβύτερου —  δπου κυριαρ
χεί ή κυριολεκτική χρήση τοϋ ρήματος — ενώ στήν ποίηση παρουσιάζεται 
στό έπος. Συγκεκριμένα, το βρίσκουμε άπό μιά φορά στό Λουκανό καί στό 
Βαλέριο Φλάκκο, τρεις φορές στό Στάτιο κι έξι στό Σίλιο ’ Ιταλικό.

Τά στατιστικά αύτά στοιχεία πού άφοροΰν τή συχνότητα τής εμφάνισης 
του ρήματος στό έπος, τεκμηριώνουν τήν καθιέρωσή του ώς έπικοΰ δρου. ’Απ’ 
τήν άλλη πλευρά, δμως, επιβάλλεται ν’ αξιολογηθεί ή χρήση του κατά περί
πτωση, γιατί παρουσιάζονται σημαντικές άποκλίσεις άπ’ τό «βιργιλιανό πρό
τυπο». Στό Λουκανό (3, 299) καί στό Βαλέριο Φλάκκο (7, 644) χρησιμοποι
είται για νά περιγράφει απλώς μιά γρήγορη καί ορμητική κίνηση (τοϋ Καίσα- 
ρα πάνω άπ’ τις "Αλπεις· τοϋ Ίάσονα γιά νά συναντήσει τούς συντρόφους του 
στόν ποταμό Φάση), μέ περιθωριακή έμφάνιση τοϋ δραματικού στοιχείου. 
’ Επίσης, καί στούς δυό ποιητές εχει τοποθετηθεί στόν πέμπτο πόδα ενός δ- 
μοιου σέ μορφή εξάμετρου (agmine nubiferam rapto super evolat Alpem  /  
protinus in fluvium fumantibus evolat armis). Ή  μοναδική άλλη περίπτω
ση στό έπος πού τό evolat βρίσκεται στόν πέμπτο πόδα είναι στόν ’Οβίδιο 
(Met. 1 ,2 6 4 : emittitque Notunr madidis Notus evolat alis). Είναι χα
ρακτηριστικό δτι, δταν τό ρήμα έχει τό ισχυρό συγκινησιακό περιεχόμενο πού 
περιέγραψα παραπάνω, τό συναντάμε πάντοτε στήν άρχή τοϋ στίχου — χωρίς 
δμως νά Ισχύει καί τό αντίστροφο.

Στήν έποχή των Φλαβίων τό Ιπος έπιστρέφει στό κλασικό πρότυπο τής 
Αϊνειάδας κι έγκαταλείπονται οί επαναστατικοί πειραματισμοί τοϋ Αουκανοϋ 
—  άν καί ή επίδραση τοϋ ποιητή τοϋ Bellum civile θά συνεχίσει νά γίνεται 
αισθητή σέ διάφορα έπίπεδα. Τό δτι συναντάμε τό ρήμα 11 φορές συνολικά 
στούς έπικούς τής περιόδου αύτής — αριθμός σημαντικός, αν σκεφτοΰμε δτι 
στήν ΑΙνειάδα άπαντάει μόνο 2 φορές — δέν πρέπει νά είναι άσχετο μ’ αύτήν 
τή «στροφή πρός τό Βιργίλιο». Ά π ’ τούς τρεις ποιητές, δμως, μόνον ό Στά- 
τιος, δ άξιότερος άνάμεσά τους, ένιωσε κι έκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες 
τοϋ έντονου δραματικού στοιχείου πού ό Βιργίλιος προσέδωσε στό evolo. Κά
νω άρχή άπό μιά περίπτωση πού μάς φαίνεται γνώριμη ( Theb. 5, 90 -97 ):

cum subito horrendas aevi matura Polyxo 
tollitur in furias thalamisque insueta relictis 
evolat, insano veluti Teumesia Thyias 
rapta deo, cum sacra vocant Idaeaque suadet 
buxus et a summis auditus montibus Euhan: 
sic erecta genas aciemque offusa trementi 
sanguine desertam rabidis clamoribus urbem 
exagitat,...



kvolat 31

Γιά δεύτερη φορά τό evolo Ιντάσσεται σ’ ερωτικό θέμα. Τήν άρχή εκανε 
ό ’Οβίδιος μέ τή ζήλια τής Πρόκριδας στήν Ars amatoria. Τώρα πρόκειται 
γιά τό ξέσπασμα του σεξουαλικού ενστίκτου μιας άπ’ τις γυναίκες τής Λήμνου 
στό γνωστό μύθο, πού, έκτός άπ’ τό Στάτιο, τον πραγματεύονται ό Άπολώ- 
νιος (1,609 κέξ.) καί ό Βαλέριος Φλάκκος (2,98 κέξ.). Ή  ήλικιωμένη Πολυ- 
ξώ , πού ή ερωτική της ζωή σφραγίζεται άνεπανόρθωτα άπ’ τή μακρόχρονη ά- 
πουσία τοϋ άντρα της, παραφρονεί καί ξεσηκώνει τις γυναίκες νά σκοτώσουν 
τούς άντρες τους μόλις γυρίσουν1. Ό  ποιητής μάς παραπέμπει υπαινικτικά στόν 
ερωτικό παροξυσμό τής Διδώς2, άλλά καί στή βακχική παραφορά τής Ά μ ά -  
τας, πού επίσης συμπαρασύρει κι εξεγείρει τις γυναίκες. Μιά άλλη χαρακτη
ριστική αναφορά στήν Πασιφάη τής Ars amatoria προβάλλει ίσως τήν άρρω- 
στημένη διάσταση τοϋ έρωτικοΰ πάθους3. Τέλος, τή σφοδρότητα τοϋ ξεσπά
σματος υπογραμμίζει ό συνεχής διασκελισμός, πού προσδίνει στο χωρίο τή 
μορφή ήφαιστειακής έκρηξης.

Στό πρώτο βιβλίο τής Θηβαΐδας (313 κέξ.) ό Στάτιος μάς περιγράφει 
τήν περιπλάνηση τοϋ εξόριστου Πολυνείκη. Τό διεισδυτικό βλέμμα τοϋ ποιη
τή φέρνει στήν επιφάνεια ένα πλέγμα άπό βασανιστικές σκέψεις καί συναι
σθήματα γύρω άπ’ τό χαμένο βασίλειο. 'Ο Θηβαίος ήρωας αποφασίζει νά πά
ει στό ’Άργος. Στό δρόμο τον βρίσκει ή νύχτα καί ή καταιγίδα, πού ό Στάτι
ος ζωντανεύει μ’ έκείνην τήν έκπληκτική περιγραφική Ικανότητά του, αντά
ξια ένός Βιργίλιου (345 κέξ.). Οί βράχοι πού ξεκολλοΰν καί τά καλύβια πού 
ξεριζώνονται άπ’ τό λυσσομανητό των στοιχείων τής φύσης τόν γεμίζουν τρό
μο κι άλλοφροσύνη (364-368). Μεταμορφώνονται σέ σύμβολα τοϋ διώκτη 
άδελφοΰ του: pulsat metus undique et undique frater (369). Ό  Πολυνεί
κης παρομοιάζεται μέ ναύτη πού θαλασσοδέρνεται σ’ ασέληνη νύχτα περιμέ- 
νοντας νά τσακιστεί στά βράχια. Σκίζει τή μαυρίλα τοϋ δάσους στά τυφλά έ- 
νάντια στήν έχθρική φύση, δταν ξάφνου (380-386):

...ab Inachiis victa caligine tectis 
emicuit lucem devexa in moenia fundens 
Larisaeus apex, illo spe concitus omni 
evolat, hinc celsae Junonia templa Proshymnae 
laevus habens, hinc Herculeo signata vapore 
Lernaei stagna atra vadi, tandemque reclusis 
infertur portis.

1. Βλ. D. Vessey, Statius and the Thebaid, Cambridge 1973, 179.
2. Ot στ. 92-94 έξαρτώντοα άμεσα άπ’ τήν Λίνειάδα (4, 301-303).
3. Πέρα άπ’ τήν παρουσία τοϋ θέματος της «έρωτικής βακχείας» καί στίς δυό περι

πτώσεις, ή ομοιότητα τής γλωσσικής διατύπωσης στά δυό κείμενα ( thalamo...relicto [A rs  
1 ,311]· thalamis...relictis [Theb. 5, 91 ]) πείθει δτι πρότυπο τής ΓΓολυξώς ύπήρξε 
καί ή Πασιφάη.
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'Η  άκρόπολη τοϋ ’Άργους τρυπάει τό σκοτάδι, της νύκτας. Κυριολεκτι
κά καί συμβολικά ή πόλη αύτή γίνεται τό καταφύγιο, δπου ό Θηβαίος ήρωας 
εναποθέτει δλες του τις ελπίδες. 'Ορμάει κατά κεΐ καί περνάει άπ’ τις άνοι- 
χτές πύλες. To evolat, στρατηγικά τοποθετημένο στό στίχο, έκφράζει αύτήν 
άκριβως τήν υπερένταση των δυνάμεων, τό δόσιμο τής τελευταίας ικμάδας 
στό τέλος ενός έξουθενωτικοΰ εσωτερικού κι εξωτερικού ταξιδιού.

Μετά τό γάμο τοϋ Πολυνείκη καί τοΰ Τυδέα μέ τις κόρες τοΰ "Αδραστου, 
οί τρεις άντρες άποφασίζουν νά διεκδικήσουν μέ ειρηνικό τρόπο τά δικαιώμα
τα τοΰ Πολυνείκη στό θρόνο τής Θήβας. Τήν άποστολή αναλαμβάνει εθελον
τικά ό Τυδέας (2, 363-374). Στή Θήβα γίνεται δεκτός σέ άκρόαση άπ’ τόν 
Ετεοκλή. Στό πρόσωπό του ό Στάτιος δίνει τήν τέλεια έκφραση τοΰ τυράν
νου (384-388). 'Η  λογομαχία άνάμεσα στούς δυό άντρες έξελίσσεται σύμ
φωνα μέ παμπάλαια πρότυπα1. 'Ο  Τυδέας, άμάθητος στό λόγο κι εύερέθιστος 
(rudis fandi pronusque calori 391), άντί νά προσπαθήσει νά τόν πείσει γιά 
τό δίκιο τοϋ Πολυνείκη, τόν έξαγριώνει περιγράφοντάς του τήν κατάστασή του 
δταν χάσει τήν έξουσία, καί στό τέλος γίνεται άπειλητικός (393-409). 'Ο  
Στάτιος είναι μεγάλος τεχνίτης σέ τέτοιου είδους αντιλογίες: στήν απάντησή 
του ό ’ Ετεοκλής, καταπνίγοντας τό θυμό πού βράζει μέσα του, έκτοξεύει τό 
δηλητήριό του σά φίδι έρεθισμένο άπ’ τό ρίξιμο μιας πέτρας (410-414). Μέ 
ψυχρή λογική καί μεθοδευμένη προκλητικότητα άπορρίπτει τις διεκδικήσεις 
τοΰ άδελφοΰ του κι εξηγεί δτι ή παραμονή του στήν έξουσία είναι άναπόφευ- 
κτη (415-51). Στό σημείο δπου διατυπώνει τόν ισχυρισμό πώς οί υπήκοοί 
του δέν θά τοΰ επιτρέψουν ποτέ, άκόμα κι άν τό ήθελε, νά παραδώσει τά σκή
πτρα, ό Τυδέας άφήνει τήν οργή του νά ξεσπάσει καί τόν διακόπτει μέ βιαιό
τητα. Ό  άντίλογός του (452-467), γεμάτος άπ’ άπειλές κι άπ’ τόν έφιάλτη 
της έπερχόμενης αιματοχυσίας, καταλήγει σ’ εναν παροξυσμό άσυνάρτητων 
φράσεων (462-67). 'Ολότελα πια ταυτισμένος μέ τόν Πολυνείκη χ ύνετα ι ά -  
σνγκράτητος έ'ξω άπ’ τό παλάτι (467-481):

...haec audax etiamnum in limine retro
vociferans iam tunc inpulsa per agmina praeceps
evolat. Oeneae vindex sic ille Dianae
erectus saetis et aduncae fulmine malae
cum premeret Pelopea phalanx, saxa obvia volvens
fractaque perfossis arbusta Acheloia ripis,
iam Telamona solo, iam stratum Ixiona linquens
te, Meleagre, subit: ibi demum cuspide lata
haesit et obnixo ferrum laxavit in armo.
talis adhuc trepidum linquit Calydonius heros

1. Βλ. J. H. Finley Jr., Three Essays on Thucydides, Cambridge Mass. 1967, 31.
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concilium infrendens, ipsi ceu regna negentur, 
festinatque vias ramumque precantis olivae 
abicit.

To ζοφερό σκηνικό ολοκληρώνεται μέ τις μανάδες πού καταριώνται φω
ναχτά το γιο τοΰ Οΐνέα καί σιωπηλά τον τύραννο της Θήβας. Συνοψίζοντας θά 
έλεγα δτι ό Στάτιος τοποθετεί τό evolo μετά άπό ένα συγκλονιστικό cresce
ndo, στό σημείο δπου τό συσσωρευμένο πάθος διοχετεύεται σέ μιάν ορμητική 
κίνηση. Ό  ποιητής τής Θηβαίδας δίνει νέα πνοή στό βιργιλιανό πρότυπο, άκο- 
λουθώντας τό πνεύμα καί δχι τό γράμμα της imitatio. Ό  τρόπος δουλειάς 
του άναπαράγει δημιουργικά τήν πορεία της Άμάτας προς τήν τρέλα: οί και
νοτομίες του βρίσκονται στό δτι καθιστά τό ανθρώπινο πάθος τό μοναδικό 
πρωταγωνιστή καί στό δτι μεταθέτει τό evolo σέ πιο καίρια θέση, στ’ απο
κορύφωμα τής δραματικής έντασης.

Ειπώθηκε ήδη στήν αρχαιότητα γιά τό Σίλιο ’ Ιταλικό δτι: scribebat 
carmina maiore cura quam ingenio1. Λάτρεψε—στήν κυριολεξία—τό Βιργί- 
λιο2, άλλά ή μίμηση τής ΑΙνειάδας στά Punica χαρακτηρίζεται άπό μιά στεί
ρα δουλικότητα. 'Η  γραφή του είναι έπιδερμική, χωρίς φαντασία, καί γενικά 
χρησιμοποιεί σάν κύριο έργαλεϊο της τό ρητορικό παραγέμισμα. Ή  παρου
σία τοΰ evolo στό έργο έντάσσεται μοιραία μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια. "Α ς  
δοϋμε π.χ. τήν περίπτωση τοϋ ’Αννίβα. Ό  Καρχηδόνιος στρατηλάτης βρίσκε
ται στόν Τάραντα. "Εχει καταλάβει τήν πόλη, έκτος άπ’ τήν άκρόπολή της, καί 
τώρα έπιδίδεται σέ μιά θεαματική επιχείρηση άπαγωγης τοϋ στόλου των Τα-
ραντίνων (12, 434 κέξ.). Ξαφνικά τοϋ αναγγέλλεται οτι ή Καπύη πολιορκεΐ-
ται άπ’ τούς Ρωμαίους καί κινδυνεύει νά κυριευτεί. ’Ακολουθεί ή άντίδρασή
του (455-462):

linquit coepta ferox, pennasque addente pud ore 
atque ira simul, immani per proxima motu 
evolat et minitans avida ad certamina fertur. 
haud secus, amisso tigris si concita fetu 
emicet, attonitae paucis lustratur in horis 
Caucasus et saltu tramittitur alite Ganges, 
donee fulmineo partus vestigia cursu 
colligat et rabiem prenso consumat in hoste.

Κανείς δέν μπορεί βέβαια ν’ άρνηθεΐ δτι έδώ έχουμε άκόμη μιά παραλλα
γή της χρήσης τοΰ evolo στό έπος. Είναι δμως ρηχή καί ξώπετση, γιατί ό 
Σίλιος Ιταλικός άδυνατεΐ νά συλλάβει τό βαθύτερο νόημα αύτης τής παράδο-

1. Plin. Ερ. 3, 7, 5.
2. Ibid. 3, 7, 8.



σης. Τοϋ άρκεΐ νά συνδέσει τό ρήμα μέ συγκινησιακές εκδηλώσεις, ένώ αγνο
εί τι σημαίνει έσωτερικότητα, γνήσια δραματικότητα και πηγαία ψυχική άν- 
τίδραση. Πρώτα - πρώτα παρατηροΰμε δτι άφαιρεΐ απ’ τό ρήμα τήν εκφρα
στική αυτονομία πού άπέκτησε μέ τό Βιργίλιο. 'Η  φράση pennasque adden- 
te pudore atque ira simul άποδυναμώνει έντελώς τό evolat'. πρόκειται 
γιά μιά προσπάθεια «ετυμολογικής» προσέγγισης τοϋ ρήματος, πού μας ξα- 
ναγυρίζει σέ προβιργιλιανές εκφραστικές έπιλογές. ’Έπειτα, ή εικόνα τοϋ ’Αν
νίβα πού εκτοξεύει άπειλές (minitans) καλπάζοντας πρός τήν Καπύη εϊναι 
άσυγγχώρητα απλοϊκή. Τί νά πει πάλι κανείς γιά τήν παρομοίωση τοϋ Καρ- 
χηδόνιου στρατηγού μέ τίγρη πού τής άρπαξαν τό μικρό της;1 Φαίνεται δτι 
γιά τό Σίλιο ’ Ιταλικό τό,νόημα τής έπικής γραφής εντοπίζεται στό δεκαπλα
σιασμό του άναστήματος τών ήρώων καί στήν κίβδηλη ύπερφυσικότητατών κα
τορθωμάτων τους.

Παρόμοια στοιχεία συνανταμε καί στήν ιστορία τοϋ Γάιου Κλαύδιου Νέ
ρωνα. Στόν ΰπνο τοϋ Ρωμαίου ΰπατου έμφανίζεται ή ’ Ιταλία καί τον προτρέ
πει νά σπεύσει στόν ποταμό Μέταυρο, δπου είναι γραμμένο νά συντρίψει τό στρα
τό τοϋ Άσδρούβα (15, 547-559). 'Τπακούοντας «στό κάλεσμα τής πατρίδας» 
ό Κλαύδιος Νέρωνας πετάγεται επάνω γεμάτος ένθουσιασμό, προσεύχεται σέ 
διάφορες θεότητες, στρατολογεί επίλεκτες δυνάμεις, κι επειτα (569-776):

...penna et fulmine et undis 
hibernis et Achaemenio velocior arcu 
evolat. hortator sibi quisque: «age, perge, salutem 
Ausoniae ancipites superi et, stet Roma cadatque, 
in pedibus posuere tuis, » claraantque ruuntque. 
hortandi genus — acer avet praecedere ductor. 
ilium augent cursus annisi aequare sequendo 
atque indefessi noctemque diemque feruntur.

Έ δώ τό evolat περιγράφει μιά ταχύτατη κίνηση. Σ ’ άντίθεση, δμως, με 
τόν τρόπο πού χρησιμοποιείται π.χ. στό Λουκανό ή στο Βαλέριο Φλάκκο, γί
νεται προσπάθεια νά τοϋ δοθεί Ινας Ιντονος δραματικός τόνος, καθώς άπ’ τήν 
ταχύτητα τών ρωμαϊκών στρατευμάτων κρέμεται «ή τύχη τοϋ έθνους». 'Ο  ποι
ητής προσπαθεί δηλαδή νά πρωτοτυπήσει, άλλά δέν πείθει. Αυτό πού ξενίζει τόν

1. Γιά τΙς παρομοιώσεις τοΰ Σίλιου βλ. Μ. von Albrecht, Silius Italicus: Freiheit 
und Gebundenheit rSmischer Bpik, Amsterdam 1964, 90 κέξ. Ή  παρομοίωση τοϋ ’Αν
νίβα μέ τίγρη πού της πήραν τό μικρό της έχει όμηρική προέλευση. Στήν Ίλιάδα (Σ  318- 
322) ύπάρχει παραπλήσια εικόνα μέ λιοντάρι καί σκύμνους, πού ύπογραμμίζει τήν όδύνη 
τοϋ ’Αχιλλέα γιά τό θάνατο τοϋ Πάτροκλου. Έ δώ  ή παρομοίωση βρίσκει καίρια τό στόχο 
της, πράγμα πού δέ συμβαίνει στό Σίλιο ’ Ιταλικό. Γιά τήν έπισήμανση τοΰ όμηρικοΰ προ
τύπου βλ. Η . Juhnke, Homerisches in rSmischer Epik flavischer Zeit, Zetem ata  53, 
Miinchen 1972, 400.

54 Μιχάλη Μ. Πασχάλη
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άναγνώστη δέν είναι τόσο ό υστερικός πατριωτισμός — φαινόμενο συνηθισμέ
νο στή Ρώμη — άλλα ή αδυναμία τοϋ Σίλιου Ίταλικοΰ νά τοΰ δώσει μιά και
νούρια, δυναμική έκφραση. Οΐ εικόνες του είναι παραφορτωμένες μέ ρητορικά 
μέσα. 'Η  ρητορική κοινοτοπία καί ή πληθωριστική νοοτροπία τοΰ ποιητή εί
ναι έκδηλες π.χ. στους δυό πρώτους στίχους, δπου παρατηρεΐται συσσώρευση 
συμβόλων ταχύτητας (penna, fulmine, undis, arcu).

Μιά τρίτη περίπτωση πού άφορα άνθρωπο δέν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
γιατί έκεΐ τό ρήμα σημαίνει άπλώς «ξεφεύγω» (12, 353). Οί υπόλοιπες περι
πτώσεις στό Σίλιο’ Ιταλικό άναφέρονται σέ αλόγα (10, 463· 16, 333) καί 
στόν άνεμο (9, 499· έδώ είναι φανερή ή έπίδραση τοϋ Όβίδιου), καί παρουσι
άζουν αδυναμίες ίδιες ή παρόμοιες μ’ αυτές πού περιέγραψα παραπάνω.

Νομίζω πώς άπ’ τήν ανάλυση πού προηγήθηκε προκύπτει δτι ό Βιργίλιος 
προσέδωσε στό ρήμα evolo ένα έντονο συγκινησιακό καί δραματικό περιεχό
μενο, άξιοποιώντας τή δειλή εμφάνιση άνάλογων στοιχείων σέ ρητορικά 
κείμενα. Τό ρήμα απαντάει σέ δυό σημεία της ΑΙνειάδας δπου εκδηλώνεται 
μέ συγκλονιστικό τρόπο ένα ισχυρό γυναικείο (μητρικό) πάθος (Άμάτα, μά
να τοΰ Εύρύαλου). ’Εμφανιζόμενο πάντα στόν τύπο evolat καθιερώθηκε 
βτή μετέπειτα ποίηση, κυρίως στήν έπική. Ό  ’Οβίδιος καί ο Στάτιος δούλε
ψαν μέ δημιουργικότητα καί πρωτοτυπία πάνω στό βιργιλιανό μοντέλο, ενώ ό 
Σίλιος ’ Ιταλικός περιορίστηκε, δπως άλλωστε συνηθίζει, σέ ρηχές έπαναλή- 
ψ*ις μέ ρητορικό έπίχρισμα.
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Summary

Evolo  in the Aeneid  is given a strongly dramatic, psychological and 
emotional tone. The poet relates it to Am ata’s bacchic frenzy (7 ,3 8 7 )  
and to the vehement, anguished reaction of Euryalus’ mother when she 
hears the news of her son’ s death. It appears that this function of the 
verb originated in oratory ( Rhet. ad Her. 4,55, 68; Cic. Sest. 28), al
though there the prefix ex still retains a distinctly local sense and the con
texts in which the verb is used are prominently negative. The influence 
of the vergilian usage is evident in the Ars amatoria (3, 710) and the 
Ciris (214), but chiefly in epic poetry: Ovid M et. 6, 249 (Alphenor); 
Statius Theb. 1 ,3 8 3  (Polynices); 2, 469 (Tydeus); 5 ,9 2  (Polyxo). The 
verb is always found in the third person singular and occupies the first 
place in the verse. In the light of this analysis it is suggested that the 
reading evolat should be retained both in the Ciris (all MSS) and in 
the Metamorphoses (vast majority of MSS), because the other volo 
compounds, which are introduced into the text as emendations or alter
native readings, are devoid of the intensely emotional and dramatic 
content of evolo. Finally, a case apart is Silius’attempt to combine the 
vergilian impact of the verb with a play on its original sense (fly away) 
in heavily exaggerated situations (12, 457; 15, 571), which results in his 
stripping the verb of its self -  contained dynamism.


