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Eισαγωγή – η εξέλιξη της ελεγείας  
 
Στην Ποιητική Τέχνη του, Ars Poetica 77-8,  ο Οράτιος εμφανίζεται ειρωνικός 

απέναντι στη σύγχυση των αρχαίων σχετικά με τον πρώτο ευρετή, primus inventor, 

του ελεγειακού δίστιχου, και η ίδια σύγχυση επικρατεί και σήμερα σχετικά με τις 

απαρχές της Αυγούστειας ελεγείας. Επρόκειτο για ένα έλασσον είδος αμφίβολης 

προέλευσης που θα ρίζωνε στη Ρώμη. 

Τον εικοστό αιώνα το ζήτημα των απαρχών της ελεγείας συμπυκνώνεται στην 

αντιπαράθεση, ουσιαστικά, του Leo (1895, 1900) με τον Jacoby (1905=1961), από 

τους οποίους ο πρώτος υποστήριξε την προέλευση της λατινικής ελεγείας από τη 

χαμένη ελληνιστική ελεγεία, ενώ ο δεύτερος τη μεγέθυνση του ελληνιστικού 

ερωτικού επιγράμματος (κυρίως από τον Στέφανο του Μελέαγρου) σε ελεγείες από 

τους  Ρωμαίους ελεγειακούς. 

Η όλη συζήτηση αποτυπώνεται στο βιβλίο του Day, A.A. (1938). H πρώτη 

άποψη υπονοεί την υπαγωγή της λατινικής ελεγείας σε ελληνικά πρότυπα, ενώ η 

δεύτερη θεωρία πρεσβεύει ότι οι Ρωμαίοι ελεγειακοί εξέλιξαν μια ποιητική μορφή σε 

κάτι πιο σύνθετο και περίπλοκο, υιοθετώντας την πρωτοπρόσωπη υποκειμενική 

έκφραση του επιγράμματος. Πρέπει να τονιστεί ότι στην πρώτη περίπτωση η κίνηση 

συντελέστηκε από την αντικειμενική ελληνιστική ελεγεία στην υποκειμενική 

ρωμαϊκή ελεγεία. 

Ως προς τα χαρακτηριστικά της η ελληνιστική αντικειμενική ελεγεία ήταν 

αφηγηματική, μυθολογική και καταλογική, καθώς κ αιτιολογικού χαρακτήρα, όπως 

αντιλαμβανόμαστε από τα αποσπάσματα του Ερμησιάνακτα, Φανοκλή και 

Αλέξανδρου Αιτωλού. Ωστόσο, η έκδοση το 1987 ενός παπύρου του 2ου αι. π.Χ. που 

περιείχε αποσπάσματα ελληνικής ερωτικής ποίησης (POxy. LIV 3723) κατέδειξε την 

ύπαρξη ενός πρωτοπρόσωπου μονολόγου που παρεμβαλλόταν στην αφήγηση 

ομοερωτικών μύθων, γεγονός που υπονοεί την ύπαρξη μιας ελληνιστικής ελεγείας με 

υποκειμενικά στοιχεία, όπου τα υποκειμενικά στοιχεία της ποιητικής persona 

συνέδεαν ως συνδετικός ιστός μυθολογικές ιστορίες σε καταλογική μορφή.  

Πρόδρομος της ελληνιστικής ελεγείας θα μπορούσε να θεωρηθεί η Λύδη του 

Αντίμαχου (τέλη 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ.), την οποία ο Πλούταρχος περιγράφει ως 

αυτοπαραμυθία που πλαισίωνε τη μυθολογική αφήγηση με την έκφραση του πόνου 

και της αγάπης για τη σύζυγό του. Το έργο χαρακτηρίζεται από τη μεταγραφή 



ηρωϊκού υλικού σε ελεγειακό δίστιχο 1 (T 12 Matthews ἐποίησε τὴν ἐλεγείαν τὴν 

καλουμένην Λύδην, ἐξαριθμησάμενος τὰς ἡρωικὰς συμφοράς).  

Aλλά και στις ελληνιστικές επιβιώσεις της Λύδης, Nachleben, όπως το 

Λεόντιον του Ερμησιάνακτα (αρχές 3ου αι.) υπήρχαν αποστροφές προς την αγαπημένη 

του, δηλαδή προσωπικό στοιχείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Hinds (1999, 132-137) 

θεωρεί το Λεόντιον πηγή για τα Tristia 1.6. Τα δύο πρώτα βιβλία του Λεόντιου πρέπει 

να περιείχαν ατυχείς ερωτικές ιστορίες (απ. 1-6 Powell), ενώ το τρίτο βιβλίο περιείχε 

ιστορίες ποιητών και φιλοσόφων που έπεσαν θύματα του έρωτα (απ. 7 Powell). Τον 

3ο αι. π.Χ. ελεγειακή μυθολογική αφήγηση πρέπει να ήταν η ποίηση του Φιλητά από 

την Κω, η Εριγόνη του Ερατοσθένη, καθώς και οι Ἔρωτες ἢ Καλοί (απ. 1.7-20 

Powell) του Φανοκλή, όπου ο ποιητής συγκέντρωνε διάφορους παιδεραστικούς 

μύθους. Δυστυχώς σήμερα μας σώζεται μόνον η αφήγηση για τον Ορφέα.  

Η πιο γνωστή και επιδραστική ελεγειακή αφήγηση, φυσικά, την Αλεξανδρινή 

περίοδο είναι τα Αίτια του Καλλίμαχου. Όταν τα πολεμικά-προγραμματικά 

προσωπικά στοιχεία του έργου ήρθαν στο φως με την έκδοση του προλόγου το 1927 

(και το 1935 με τα σχετικά σχόλια), αμέσως άλλαξε η αντίληψή μας για το πώς ένας 

ελληνιστικός ποιητής μπορούσε να μιλά για τον εαυτό του σε ένα ελεγειακό έργο που 

ήταν αφηγηματικό και ‘αντικειμενικό’. Σε τέσσερα βιβλία ο Καλλίμαχος αφηγούνταν 

τα ‘αίτια’ για την ίδρυση πόλεων, ενώ το έργο άρχιζε με την περίφημη απάντηση 

στους Τελχίνες (απ. 1 Pf.) όπου ο ποιητής υπαινικτικά εξέθετε κάποιους ποιητικούς 

κανόνες. O Καλλίμαχος προβάλλεται ως αρχηγέτης, princeps της ελεγείας από τον 

Κοϊντιλιανό (Inst. 10.1.58) και τα Αίτια μπορούν να θεωρηθούν βασικά για τη 

θεμελίωση της ελεγείας, ακόμη και πριν καθιερωθεί η ερωτική πραγμάτευση ως 

κύριο θέμα της ελεγείας.  

Όπως υποστηρίζει η Federica Bessone (2013, 42) τα Αίτια είναι ένα μάθημα 

ποιητικής, ύφους, στιχουργίας και δόμησης ενός βιβλίου. Η ακόμη μεγαλύτερη 

σημασία του, ωστόσο, έγκειται, στο ότι καταδεικνύει πόσο παραπλανητικοί μπορεί να 

είναι όροι ή διχοτομήσεις όπως ‘υποκειμενική’ και ‘αντικειμενική’ ελεγεία. Η 

εξερεύνηση της ερωτικής ψυχολογίας και οι εκφραστικοί τρόποι των μυθικών 

χαρακτήρων μπορεί να είναι εξίσου σημαντικοί για τον προσωπικό λόγο της 

Λατινικής ελεγείας, όπως και κάθε χωρίο πρωτοπρόσωπης αφήγησης. Υπαινιγμοί και 

                                                            
1 See Hunter (2005, 260): «οι γυναίκες θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη Λύδη, αλλά είναι προφανές ότι 
το ύφος και οτόνος των ελεγειακών αυτών συνθέσεων ήταν ‘επικός’, όπως και το υλικό, κατά κύριο 
λόγο»· πρβ. Hunter (2013) 27-8.   



αναφορές στα Αίτια υπάρχουν διάχυτες στη Ρωμαϊκή ελεγεία, αλλά η πιο 

χαρακτηριστική έκφρασή τους είναι οι ‘προγραμματικές’ ελεγείες του Προπέρτιου, 

novus Callimachus, όπως η ελεγεία 2.1.1-16, την οποία εξετάζει ο Richard  Hunter 

(2013, 33κ.ε.).  

Κρίσιμο ρόλο, ωστόσο, στη μετακένωση της Αλεξανδρινής ποίησης και 

ποιητικής στη Ρώμη, πρέπει να έπαιξε ο Παρθένιος από τη Βιθυνία που τον 1ο αι. 

π.Χ., προς το τέλος φτάνει στη Ρώμη πιθανόν ως αιχμάλωτος πολέμου. Στην 

ελεγειακή του παραγωγή συγκαταλέγεται το επικήδειον, σε τρία βιβλία, ένας θρήνος 

για τη γυναίκα του Αρετή, πιθανόν κατά την παράδοση της Λύδης του Αντίμαχου. 

Επιδραστικό τόσο ως προς τον Κάτουλλο όσο και ως προς την ελεγεία του Κάλβου 

(Calvus) για την Κοϊντιλία (Quintilia). Ένα άλλο σημαντικό έργο του Παρθένιου ήταν 

η συλλογή του με διάφορες ερωτικές αφηγήσεις, τα Ἐρωτικὰ παθήματα, τα οποία τα 

έστειλε και τα αφιέρωσε στον Κορνήλιο Γάλλο για να τα χρησιμοποιήσει στις 

ελεγείες και τους εξαμέτρους του.  

Μετά στη Ρώμη η ελεγεία παίρνει κυρίως ερωτική διάσταση, αρχικά με τον 

Έλβιο Κίννα (85-44 π.Χ.), τον Κάτουλλο (84-54π.Χ.), τον Γάιο Λικίνιο Κάλβο  (82-

47 π.Χ. με τον επικήδειο για τη γυναίκα του Αρετή), και τον Κορνήλιο Γάλλο (69-26 

π.Χ.), Προπέρτιο (50 -2π.Χ.), Τίβουλλο (19π.Χ. πέθανε) και Οβίδιο (43 π.Χ. -17/18 

μ.Χ.).  

Ο Οβίδιος, επομένως, επιστεγάζει μια ολόκληρη ποιητική παράδοση και 

σύμφωνα με τον Stephen Hinds (1996, 1086) ‘o Οβίδιος πέτυχε μια άνευ 

προηγουμένου ποιητική παραγωγή εκμεταλλευόμενος και εκτείνοντας το φάσμα του 

λογοτεχνικού είδους όσο κανείς πριν από αυτόν. To σχόλιο του Hinds έδωσε αφορμή 

στον Stephen Harrison να εισαγάγει τον όρο ‘supergenre’ αντί για ‘genre’, 

προκειμένου να συζητηθεί η ασυνήθιστη χρήση του ελεγειακού μέτρου από τον 

Οβίδιο, ο οποίος ξεκίνησε με τον παραδοσιακό ερωτικό λόγο, discourse,  αλλά το 

επέκτεινε και το διαφοροποίησε σε βαθμό που να μπορεί να συμπεριλάβει κάθε 

ποιητικό θέμα. 

Πως ταξινομούνται τα αρχαία είδη; Με βάση χαρακτηριστικά όπως το μέτρο, 

το λεξιλόγιο, τη θεματική, και ειδολογικούς κώδικες και πρότυπα. Η επιλογή της 

ελεγείας, βέβαια, ως φορέα έκφρασης τον 1ο αι. π.Χ. και μ.Χ. αποτελεί πολιτική 

κίνηση καθώς υπάρχει έντονη πολιτική πίεση για την παραγωγή εγκωμιαστικού έπους 

από το Αυγούστειο καθεστώς. Όπως ο Οράτιος και ο Προπέρτιος πριν από αυτόν, ο 

Οβίδιος αποφεύγει με μια σταθερά μη-επικά ειδολογική πολιτική να στηρίξει το 



καθεστώς έως και τις Μεταμορφώσεις. Κάτω από την ίδια πίεση η ελεγεία είχε ήδη 

παρουσιάσει σημάδια εξέλιξης από τη βασική ερωτική της μορφή σε ένα ευρύτερο 

είδος που θα μπορούσε να περικλείσει στους κόλπους της ποικιλία θεμάτων όπως ο 

αρχαιοδιφισμός και η πολιτική.  

Η εισαγωγική ελεγεία του 3ου βιβλίου των Amores 3.1 είναι μια 

χαρακτηριστική ελεγεία για τη δραματοποίηση της ειδολογικής διαμάχης μεταξύ της 

προσωποποιημένης Τραγωδίας που πιέζει τον ποιητή σε μεγαλύτερα εγχειρήματα 

(3.1.24 maius opus), και της εξίσου ανθρωπόμορφης Ελεγείας που υπερασπίζεται τη 

συνεχιζόμενη αφοσίωση του ποιητή στην πρώτη του αγάπη (3.1.59–60). Στο 

τελευταίο ποίημα του βιβλίου προεξαγγέλλεται η μετοίκηση στο υψηλότερο είδος της 

τραγωδίας (3.15.17-8), τη χαμένη για μας σήμερα Μήδεια, με την παράκληση η 

Αφροδίτη, μητέρα των Amores, να βρει άλλον ελεγειακό ποιητή  (3.15.17–18). Η 

ποιητική παραγωγή που ολοκληρώνεται ακριβώς ή λίγο μετά την τελευταία δεκαετία 

του 1ου αι. π.Χ., δείχνει την ξεκάθαρη τάση διαφοροποίησης στο πλαίσιο της 

ερωτικής ελεγείας.  

Εμάς θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦΙ 175 οι μονές 

Ηρωίδες 1-9, καθώς μετά αρχίζουν ευρύτερες επικές αφηγήσεις. Οι Ηρωίδες έχουν 

παρουσιαστεί κυρίως ως θρήνοι εγκαταλελειμμένων γυναικών, σε επιστολικό πλαίσιο  

με ρητορικά και νομικά στοιχεία, και σε αλληλόδραση με διάφορα είδη. Καλούπι των 

Ηρωίδων θεωρήθηκε η ελεγεία 4.3 του Προπέρτιου, ένα ακόμη βιβλίο ειδολογικού 

πειραματισμού με την ερωτική ελεγεία. 

Oι Ηρωίδες ωστόσο διαλέγονται άμεσα με τα υψηλά πρότυπά τους, όπως το 

έπος (Her. 1,3,6,7), η τραγωδία (4,8,9, 11, 12, 14), και η ελληνιστική ή νεοτερική 

ποίηση (2,5,10,13). Άλλωστε, τα δύο τελευταία είδη αποτελούσαν τη φυσική πηγή 

για querentes μυθολογικές ηρωίδες που μερικές φορές περνούν ως σύντομα 

παραδείγματα στην παραδοσιακή ερωτική ελεγεία.  
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