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Καλλίμαχος, Αἴτια Α 1-40, Πρόλογος (Η απάντηση στους Τελχίνες) 

……]ι μοι Τελχῖνες ἐπιτρύζουσιν ἀ[οιδῇ, 
νήιδε]ς οἳ Μούσης οὐκ ἐγένοντο φίλοι, 
εἵνεκε]ν οὐχ ἓν ἄεισμα διηνεκὲς ἢ βασιλ[η 
……]ας ἐν πολλαῖς ἤνυσα χιλιάσιν 
5ἢ…...].ους ἥρωας, ἔπος δ᾽ ἐπὶ τυτθὸν ἑλ[ίσσω 
παῖς ἅτ]ε, τῶν δ᾽ ἐτέων ἡ δεκὰ[ς] οὐκ ὀλίγη. 
……]. [.]και Τε[λ]χῖσιν ἐγὼ τόδε· «φῦλον α[ 
……] τήκ[ειν] ἧπαρ ἐπιστάμενον, 
……].. ρεην [ὀλ]ιγόστιχος· ἀλλὰ καθέλ[κει 
10……πο]λὺ τὴν μακρὴν ὄμπνια Θεσμοφόρο[ς· 
τοῖν δὲ] δ̣υ̣οῖν Μίμνερμος ὅτι γλυκύς , α[ἱ κατὰ λεπτόν 
……] ἡ μεγάλη δ᾽ οὐκ ἐδίδαξε γυνή. 
……]ο̣ν ἐπὶ Θρήϊκας ἀπ᾽ Αἰγύπτοιο [πέτοιτο 
αἵματ]ι̣ Π̣υ̣γ̣μαίων ἡδο̣μ̣έ̣νη [γ]έρα[νος, 
15Μασσα]γ̣έ̣τ̣αι [κ]αὶ μακ[ρὸν ὀϊστεύ]οιεν ἐπ᾽ ἄνδρα 
Μῆδον]· ἀ̣[ηδονίδες] δ᾽ ὧδε μελιχρ[ό]τεραι. 
ἔλλετε Βασκανίη]ς ὀλοὸν γένο[ς]· αὖθι δὲ τέχνῃ 
κρίνετε,] [μὴ σχοίν]ῳ Περσίδι τὴ[ν] σοφίην· 
μηδ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῦ διφᾶ]τε μέγα ψοφέουσαν ἀοιδήν 
20τίκτεσθαι· βροντᾶ]ν οὐκ ἐμόν, [ἀλλὰ] Διός». 
καὶ γὰρ ὅτ]ε πρ[ώ]τιστον ἐμοῖς ἐπὶ δέλτον ἔθηκα 
γούνασι]ν, Ἀ[πό]λλων εἶπεν ὅ μοι Λύκιος· 
«……]…ἀοιδέ, τὸ μὲν θύος ὅττι πάχιστον 
θρέψαι, τὴ]ν Μοῦσαν δ᾽ ὠγαθὲ λεπταλέην· 
25πρὸς δέ σε] καὶ τόδ᾽ ἄνωγα, τὰ μὴ πατέουσιν ἅμαξαι 
τὰ στείβε]ιν, ἑτέρων ἴχνια μὴ καθ᾽ ὁμά 
δίφρον ἐλ ]ᾶ̣ν μηδ᾽ οἷμον ἀνὰ πλατύν , ἀλλὰ κελεύθους 
ἀτρίπτο]υ̣ς, εἰ καὶ στε [ι]ν̣οτέρην ἐλάσεις ». 
τῷ πιθόμη]ν· ἐνὶ τοῖς γὰρ ἀείδομεν οἳ λιγὺν ἦχον 
30τέττιγος, θ]όρυβον δ᾽ οὐκ ἐφίλησαν ὄνων. 
θηρὶ μὲν ο]ὐατόεντι πανείκελον ὀγκήσαιτο 
ἄλλος, ἐγ]ὼ δ᾽ εἴην οὑλ̣ [α]χύς, ὁ πτερόεις, 
ἆ πάντ]ως, ἵνα γῆρας ἵνα δρόσον ἣν μὲν ἀείδω 
πρώκιο]ν ἐκ δίης ἠέρος εἶδαρ ἔδων, 
35αὖθι τ ]ὸ̣ δ᾽ [ἐκ]δύοιμ[ι], τό μοι βάρος ὅσσον ἔπεστι 
τριγ]λ̣ώ̣[χι]ν̣ ὀλ [οῷ] νῆσος ἐπ᾽ Ἐγκελάδῳ. 
……Μοῦσαι γ]ὰρ ὅσους ἴδον ὄθμα[τ]ι παῖδας 
μὴ λοξῷ, πολιοὺς οὐκ ἀπέθεντο φίλους. 
 



 
Οι Τελχίνες,1 αυτοί οι αδαείς που δεν αξιώθηκαν τη φιλία της Μούσας 
...μουρμουρίζουν για την ποίησή μου. Μου καταμαρτυρούν 
ότι δεν άπλωσα ποίημα ενιαίο και συνεχές 
σε πολλές χιλιάδες στίχους περί βασιλέων και ... ηρώων, 
αλλά κλώθω, λέει, του τραγουδιού το νήμα λιγοστό 
σαν το μικρό παιδί, ενώ μετράω δεκαετίες ουκ ολίγες. 
Κι εγώ για τους Τελχίνες έχω την εξής απάντηση: «φύτρα ... 
ειδικευμένη στον φθόνο που τρώει τα σωθικά σας 
...υπήρξα ολιγόστιχος· αλλά η Δήμητρα2 η Θρεπτική 
είναι πολύ ανώτερη από τη μακριά...                                                       10 
και τη γλυκιά χάρη του στίχου του Μίμνερμου 
τη διδαχτήκαμε από τα «κατά λεπτόν», όχι από τη Μεγάλη Γυναίκα.3 
«ο γερανός που αίματα Πυγμαίων4 τον ευφραίνουν 
με τα φτερά του ας λάμνει από Αίγυπτο σε Θράκη» 
και «οι Μασσαγέτες5 με μακριές σαϊτιές τους Μήδους ας στοχεύουν».  15 
Έστω· αλλά τ᾽ αηδόνια, τα μικρά ποιήματα, είναι πιο γλυκά. 
Στον κόρακα από δω, φάρα κακιά και βάσκανη! Και στο εξής 
κριτήριό σας να ᾽ναι η τέχνη κι όχι το περσικό χιλιόμετρο.6 
Και μη ζητάτε από μένα βαρύγδουπη ωδή· 
για τις βροντές στον Δία, όχι σ᾽ εμένα».                                                  20 
Όταν πρωτοκάθισα να γράψω, 
ο Λύκιος Απόλλωνας μου είπε: 
«...ποιητή, για τη θυσία φρόντισε να ᾽χεις το πιο παχύ θρεφτάρι, 
αλλά τη Μούσα σου, αγαπητέ μου, κράτα την λεπτή. 
Σου παραγγέλνω ακόμη: πορεύου όπου δεν πατεί η άμαξα·                   25 
να μην ακολουθείς τα χνάρια άλλων, 
ούτε και την πλατιά λεωφόρο, αλλά δρόμους 
ασύχναστους, κι ας είναι η πορεία σου στενή». 
Εγώ υπάκουσα. Τώρα τραγουδώ για τους εραστές 
της λιγυρής φωνής του τζίτζικα,7 για τους μισούντες θόρυβον όνου.     30 
Το γκάρισμα του θηρίου με τα μεγάλα αυτιά 
ας το ζηλώσουν άλλοι· εγώ θέλω να είμαι ο ελάχιστος, ο φτερωτός- 
πραγματικά! τρόφιμος της δροσιάς, του θείου αιθέρα μάννα, 
για να μπορώ να τραγουδώ 
και ν᾽ αποθέσω μονομιάς αυτά τα γηρατιά που με βαραίνουν                 35 
όσο το τρίγωνο νησί8 τον ολετήρα Εγκέλαδο. 
...αφού οι Μούσες όποιον τον παίρνουν με καλό μάτι από παιδί 
δεν τον απαρνιούνται όταν ασπρίζει. 
  
(μετάφραση Θ. Δ. Παπαγγελής) 
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 Βασικές αρχές αυτής της ποιητικής είναι η προτίμηση σε μικρά θέματα, η 

ολιγοστιχία, η ηδύτητα, η πορεία από το στενό και απάτητο μονοπάτι και πάνω απ᾽ 

όλα η λεπτότης,που κατέχει κεντρική θέση. Το επίθετο λεπτός, που έγινε έμβλημα 

μιας ποιητικής παράδοσης αιώνων, μπορεί να αναφέρεται και στην ολιγοστιχία, 

κυρίως όμως έχει να κάνει με την ποιότητα του επεξεργασμένου ποιητικού 

αποτελέσματος, που προϋποθέτει βασανιστικό μόχθο, κυριολεκτικώς λεπτουργία. 

******** 

Τα Αίτια (αποσπ. 1-190, SH 238-77) είναι ένα ελεγειακό ποίημα επικού μήκους, σε 

τέσσερα βιβλία με θέμα τις «αιτίες/αρχές» ονομάτων, εθίμων, θρησκευτικών τελετών 

κτλ. Ωστόσο ο Καλλίμαχος συνέθεσε έργα κ σε άλλα μέτρα, όπως Ιάμβους (13 

ποιήματα σε ιαμβικά, χωλιαμβικά μέτρα), Ύμνους, το επύλλιο Εκάλη σε εξαμέτρους, 

τον Ίβι, πιθανόν σε ελεγειακά δίστιχα, επιγράμματα, πεζά, τους Πίνακες, κατάλογο σε 

120 τόμους όλων των ποιητικών και πεζών έργων. R. Pfeiffer, Callimachus (2 vols., 

Oξφόρδη 1948-53, Hopkinson, N. (1988). A Hellenistic Anthology, Cambridge, New 

York, Melbourne). Στο τέλος του 4ου βιβλίου των Αιτίων, ο επίλογος εισάγει τη 

μετάβαση από τα ελεγειακά δίστιχα στον ‘Μουσέων πεζόν…νομόν’, στο λιβάδι 

πεζογραφίας των Μουσών (απ. 112.9), αναφορά πιθανόν στο λιγότερο ‘εξεζητημένο’ 

είδος των ιάμβων.  

Η Απάντηση στους Τελχίνες αποτελεί την πιο ολοκληρωμένα σωζόμενη έκφραση της 

ποιητολογικής θέσης του Καλλίμαχου, και χρησιμοποιεί ζωντανές μεταφορές και 

εικονοπλασία για να υπερασπιστεί τον μικρό, ηδύ, ‘απέριττο’, εκλεπτυσμένο στίχο 

και να καταρρίψει την άποψη ότι το μήκος του πήχεως είναι ένα έγκυρο κριτήριο για 

την εκτίμηση του ποιητικού ταλέντου. Ένα άλλο κείμενο που φωτίζει τη στάση του 

Καλλίμαχου απέναντι στην ποίηση είναι το επίγραμμα ΠΑ 12.43, Pfeiffer 28, όπου ο 

Καλλίμαχος εκφράζει την αποστροφή του για το ‘κυκλικό’ έπος, δηλαδή, το νεο-

‘Ομηρικό’, ‘ομηρίζον’ έπος, πάνω σε παραδοσιακά μυθολογικά θέματα: 

 

 

 

 



 

 

ΠΑ 12.43, Pfeiffer 28 

Ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν, οὐδὲ κελεύθῳ  

χαίρω, τίς πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει·  

μισέω καὶ περίφοιτον ἐρώμενον, οὐδ᾽ ἀπὸ κρήνης  

πίνω· σικχαίνω πάντα τὰ δημόσια.  

Λυσανίη, σὺ δὲ ναίχι καλὸς καλός—ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν  

τοῦτο σαφῶς, Ἠχώ φησί τις· "ἄλλος ἔχει." 

Σιχαίνομαι το κυκλικό ποίημα, και ούτε μ’ αρέσει το μονοπάτι που πολλοί 
πηγαινοέρχονται· μισώ κι αυτόν που αγαπιέται και είναι πότε του ενός και πότε του 
αλλουνού, και ούτε πίνω από δημόσια βρύση· σιχαίνομαι καθετί το κοινόχρηστο. 
Λυσανία, εσύ, όμως, είσαι ωραίος, πράγματι ωραίος. Αλλά πριν προλάβω να το πω, 
κάποιος αντίλαλος απαντά «ανήκει σε άλλον».  

Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα 105-112  

ὁ Φθόνος Ἀπόλλωνος ἐπ᾽ οὔατα λάθριος εἶπεν·  

"οὐκ ἄγαμαι τὸν ἀοιδὸν ὃς οὐδ᾽ ὅσα πόντος ἀείδει."  

τὸν Φθόνον ὡπόλλων ποδί τ᾽ ἤλασεν ὧδέ τ᾽ ἔειπεν·  

"Ἀσσυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος, ἀλλὰ τὰ πολλά  

λύματα γῆς καὶ πολλὸν ἐφ᾽ ὕδατι συρφετὸν ἕλκει.  

Δηοῖ δ᾽ οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι,  

ἀλλ᾽ ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει  

πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον." 

Κρυφά ο Φθόνος ψιθύρισε στο αυτί του Απόλλωνα: «κανέναν θαυμασμό δεν τρέφω 
για τον ποιητή που δεν τραγουδά όσα το (αχανές) πέλαγος». Και τότε ο Απόλλωνας 
του Φθόνου κατάφερε κλωτσιά και είπε τα εξής: «Μεγάλη η έκταση που κυλά το 
Ασσυριακό ποτάμι, αλλά στα νερά του πολλή βρομιά από την ξηρά και πολλά 
σκουπίδια κουβαλά. Στη Δήμητρα δεν φέρνουν οι μέλισσες νερό από οποιαδήποτε 
πηγή, αλλά από ρεματάκι που καθάριο και αμόλυντο αναβλύζει από ιερή πηγή, το 
καθαρότερο (νερό) από όλα».  



Απ. 398 Pfeiffer Λύδη καὶ παχὺ γράμμα καὶ οὐ τορόν  

H Λύδη ένα χοντρό και ασαφές βιβλίο  

Όσον αφορά το επίγραμμα για τον περίφοιτο ερωμένο, το αστείο φαίνεται πως 
βρίσκεται στο «άλλος έχει», φράση που ακούγεται ως ηχώ στο «ναίχι καλός». Πιο 
σημαντική, ωστόσο, είναι η εικονοποιία που χρησιμοποιείται για τα 
πολυμεταχειρισμένα θέματα του κυκλικού έπους: 

α) ο δημόσιος δρόμος (πρβλ. στ. 25-8 του Προλόγου) 

β) το αγόρι που αλλάζει εραστές  

γ) η δημόσια βρύση. 

Η τελευταία αυτή εικόνα σχετίζεται με τη διατροφή του τζίτζικα με δροσιά στους στ. 
33-4 του Προλόγου. Στο απόσπασμα από τον ΄Υμνο ο Καλλίμαχος επεξεργάζεται 
περαιτέρω τις δυνατότητες της υδάτινης εικονοποιίας. Η βασική σύγκριση, όμως, εκεί 
είναι ανάμεσα στον πελώριο αλλά μολυσμένο Ευφράτη (μήκος, ενότητα, μέγεθος, 
πρόσβαση σε όλα και όλους αδιακρίτως, όπως το ‘ἓν ἄεισμα διηνεκὲς’ του 
Προλόγου), και τις απλές σταγονίτσες από την καθαρότερη πηγή (στιλπνότητα, 
ραφινάρισμα, μοναδικότητα, ασυνέχεια). Άλλες ομοιότητες με τον Πρόλογο είναι η 
παρουσία του Απόλλωνα, ενώ ο Φθόνος παραπέμπει συνειρμικά στο ‘Βασκανίη]ς 
ὀλοὸν γένο[ς]’ των επικριτών του Καλλίμαχου στον στ. 17 του Προλόγου, ‘ἔλλετε 
Βασκανίη]ς ὀλοὸν γένο[ς]’.  

Αντίστοιχα, το απόσπασμα χρησιμοποιεί ορολογία παρόμοια με εκείνη των στίχων 
23-4 ‘μέμνεό μοι, φίλ’] ἀοιδέ, τὸ μὲν θύος ὅττι πάχιστον 
θρέψαι, τὴ]ν Μοῦσαν δ᾽ ὠγαθὲ λεπταλέην’ 

Η ιδέα που λανθάνει είναι ότι τα βιβλία όπως και τα κορίτσια είναι προτιμότερο να 
είναι λεπτά (πρβλ. το ανέκδοτο για τη λεπτότητα του Φιλιτά ενώ η Λύδη 
παρουσιάζεται και πάλι ως αισθητικός κανόνας όπως κ στον Πρόλογο, 9-12.  

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

1-7 Τα Αίτια, παρά τη διαμαρτυρία των Τελχίνων, εκτείνονταν  σε χιλιάδες στίχους 
και συμπτωματικά πραγματεύονταν ‘τα κατορθώματα βασιλιάδων και ηρώων της 
παλιάς εποχής’ (στ. 3-5) αλλά ήταν γραμμένα σε ελεγειακό δίστιχο και 
επικεντρώνονταν μάλλον σε άλλες πλευρές παρά στην «ηρωϊκή», ενώ αποτελούνταν 
από ασυνεχείς σειρές επεισοδίων που συνδέονταν μεταξύ τους περισσότερο θεματικά 
παρά χρονολογικά.  

5 ‘τυτθόν’, λίγο λίγο, σε μικρή κλίμακα ή σε επεισόδια 

9-12 Τα σχόλια του παπύρου αναφέρουν πως εδώ ο Καλλίμαχος εννοεί τα μικρά 
ποιήματα του Μίμνερμου (‘ευρετή’ της ερωτικής ελεγείας τον 6ο αι. π.Χ.) και του 
Φιλιτά με την αναφορά στην περίφημη Δήμητρά του.  



(1) ‘γρηῦν] τη μακρήν’ η μεγάλη γριά υπονοεί μια μεγάλου μήκους ελεγεία με θέμα 
τον θάνατο της Βιττίδας, ερωμένης του Φιλιτά. Με βάση την εικασία αυτή, ‘αἱ κατὰ 
λεπτὸν [ρήσιες] αναφέρονται στα συντομότερα ‘λεπτά’ ποιήματα του Μίμνερμου και 
η μεγάλη γυνή σε μια μακροσκελή ελεγεία, πιθανόν τη διάσημη Ναννώ, από το 
όνομα της ερωμένης του.  

(2) Σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία τα συντομα ποιήματα του Φιλιτά κ του 
Μίμνερμου θεωρούνται ανώτερα από τα μεγάλα ποιήματα άλλων ποιητών.  Στην 
περίπτωση αυτή η αναφορά μπορεί να γίνεται στη Λύδη του Αντίμαχου.  

18 ο περσικός σχοίνος ήταν μέτρο μέτρησης της γης στην Αίγυπτο. Ξεκάθαρη 
διατύπωση της αισθητικής προσέγγισης, ‘η τέχνη για την τέχνη’, l’art pour l’art. 
Πρότυπο οι BAΤΡΑΧΟΙ του Αριστοφάνη, ο ποιητικός αγώνας Αισχύλου-Ευριπίδη 

21 δέλτον: είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Καλλίμαχος περιγράφει τον εαυτό του 
να συνθέτει με τη γραφίδα στο χέρι, και την αλειμμένη με κερί πλάκα στα γόνατα, 
αποποιούμενος την προφητική-ποιητική έμπνευση. 

 

O Πρόλογος και η λατινική προγραμματική ποίηση. 

 

Κάτουλλος δηλώνει τους λογοτεχνικούς του δεσμούς στην αρχή του ποιήματος που 
αφιερώνει στον Κορνήλιο Νέπωτα, Carmen 1 cui dono lepidum novum libellum / 
arida modo pumice expolitum  

Ειδικότερα ο Πρόλογος και η κατακλείδα του Ύμνου στον Απόλλωνα αποτελούν 
πηγές, άμεσα ή έμμεσα, για μεγάλο μέρος της εικονοποιίας στην Αυγούστεια ποίηση. 
Ο Πρόλογος ιδιαίτερα είναι το κείμενο που βρίσκεται πίσω από τις recusationes των 
Ρωμαίων ποιητών. Υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά με τον βαθμό πίεσης που 
ασκήθησε στον Βιργίλιο, Οράτιο κ Προπέρτιο προκειμένου να εξυμνήσουν τα 
μεγάλα κατορθώματα του Αυγούστου σε επικό στίχο. Οι recusationes θα μπορούσαν 
να διαβαστούν ως παραλλαγές σε ένα θέμα που αντανακλά τη γενική προσδοκία για 
ένα σπουδαίο ποίημα με θέμα τις ρωμαϊκές υποθέσεις. Στη δεκαετία του 90 μελετητές 
άρχισαν να τονίζουν την επιρροή που ο Μαικήνας ήταν σε θέση να ασκήσει στον 
Οράτιο κ Προπέρτιο.  

Recusationes:  

Βιργίλιος Ecl. 6.3-5 cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem / vellit et 
admonuit: “pastorem, Tityre, pingues /pascere oportet ovis, deductum dicere carmen” 

O Βιργίλιος αρνείται να υμνήσει τα στρατιωτικά κατορθώματα του Βάρου, για τους 
αυγούστειους ποιητές η λέξη ‘proelia’ σήμαινε κυρίως ιστορικά γεγονότα του 
πρόσφατου παρελθόντος.  



Οράτιος, Sat. 1.10.31-9 θεωρεί την ποίησή του παιχνίδι, ludus, και αναφέρεται 
περιφρονητικά στα μακροσκελή ποιήματα του Furius Bibaculus με θέμα την 
εκστρατεία του Καίσαρα στη Γαλατία. Τα σπουδαία κατορθώματα και ένας 
λασπωμένος ποταμός, turgidus Alpinus, συγκρίνονται με τη «λεπτή» ποίηση. 

Οράτιος, Carm. 1.6 o Οράτιος δηλώνει πως δεν είναι σε θέση να υμνήσει τις νίκες 
του Αγρίππα και υποστηρίζει πως ο Βάριος είναι περισσότερο προικισμένος για να 
γράψει ένα τέτοιο ποίημα κατά το ομηρικό πνεύμα. 

Οράτιος, Carm. 4.2 οι κατακτήσεις του Αυγούστου δεν αποτελούν υλικό για το 
«λεπτό» ταλέντο του ποιητή, 31-2 operosa parvus / carmina fingo 

Οράτ. Epist. 2.1.245-70 Ο Οράτιος απολογείται στον Αύγουστο, επειδή δεν είναι σε 
θέση να γράψει για res gestae (στ. 251) και άλλα «πομπώδη» θέματα υποδεικνύοντας 
ως πιο κατάλληλους για ένα τέτοιο εγχείρημα τον Βιργίλιο κ Βάριο.  

 

Προπέρτιος 2.1 (εξετάστηκε αναλυτικά στο μάθημα με τις αντίστοιχες επισημάνσεις 
στην καλλιμαχική εικονοποιία) 

Προπέρτιος 2.1.1-20, 39-42, 45-6 

Quaeritis, unde mihi totiens scribantur amores, 

unde meus veniat mollis in ora liber.   

non haec Calliope, non haec mihi cantat Apollo:       

ingenium nobis ipsa puella facit.   

sive illam Cois fulgentem incedere vidi,      

 totum de Coa veste volumen erit;   

seu vidi ad frontem sparsos errare capillos,       

gaudet laudatis ire superba comis;   

sive lyrae carmen digitis percussit eburnis,       

miramur, facilis ut premat arte manus;   

seu compescentis somnum declinat ocellos,       

invenio causas mille poeta novas;   

seu nuda erepto mecum luctatur amictu,       

tum vero longas condimus Iliadas:   



seu quidquid fecit sivest quodcumque locuta,       

maxima de nihilo nascitur historia.   

quod mihi si tantum, Maecenas, fata dedissent,       

ut possem heroas ducere in arma manus,   

non ego Titanas canerem, non Ossan Olympo      

 impositam, ut caeli Pelion esset iter,  …………… 

sed neque Phlegraeos Iovis Enceladique tumultus       

intonet angusto pectore Callimachus,   

nec mea conveniunt duro praecordia versu       

Caesaris in Phrygios condere nomen avos.   ……..  

nos contra angusto versamus proelia lecto:       

qua pote quisque, in ea conterat arte diem.   

 

Προπέρτιος 2.10 ο Προπέρτιος προσποιείται ότι πρόκειται να εγκαταλείψει την 
ερωτική ποίηση και να γράψει ένα magni …oris opus (στ. 12) σχετικά με tumultus 
και bella (στ. 7-8) και τα κατορθώματα του Αυγούστου. Στον στ. 19 όμως το ποίημα 
αυτό μετατοπίζεται στο μέλλον, και αποκαλύπτει ότι αυτά θα είναι τα θέματά του, 
όταν οι ποιητικές του δυνάμεις θα είναι αρκετά ισχυρές για να τα υποβαστάσουν. 

Προπέρτιος 3.1 ο Προπέρτιος διακηρύσσει την αφοσίωσή του σε Callimachi manes et 
Coi sacra Philitae (1) και χρησιμοποιεί περισσότερα καλλιμαχικά προγραμματικά 
μέσα έκφρασης (3) puro de fonte sacerdos, (5) Carmen tenuastis, (8) exactus tenui 
pumice versus eat (Cat. 1-2), (14) non datur ad Musas currere lata via, (18) 
intacta…via κ.ά. Απορρίπτει τα ρωμαϊκά θέματα (15-6 multi, Roma, tuas laudes 
annalibus addent / qui finem imperii Bactra future canent) 

Προπέρτιος 3.3. Ο ποιητής διηγείται ότι ονειρεύτηκε ότι επρόκειτο να κολλήσει τα 
χείλη του στη μεγάλη πηγή από την οποία είχε πιει ο Έννιος για να γράψει έπος σε 
ρωμαϊκά θέματα, όταν ο Απόλλωνας τον προειδοποίησε αποτρεπτικά. Ο λόγος του 
Απόλλωνα βρίθει από καλλιμαζικά εκφραστικά μέσα (18) mollia sunt parvis prata 
terenda rotis, (15) quid tibi cum tali, demens est flumine?. Ο Απόλλωνας υποδεικνύει 
στον ποιητή μια (26) nova semita ενώ η Μούσα Καλλιόπη, αφού τον προειδοποίησε 
να αποφύγει τα επικά θέματα, συμβολικά του έβρεξε τα χείλη Philitea….aqua (52).  



Προπέρτιος 3.9. Ο Προπέρτιος δηλώνει πρόθυμος να ριψοκινδυνεύσει εκτός του 
ποιητικού πεδίου στο οποίο συνήθως επιδίδεται, και να γράψει για μυθολογικά και 
πατριωτικά θέματα – με τον όρο ότι ο Μαικήνας που τον εξωθεί να ακολουθήσει 
έναν τέτοιο δρόμο, θα αποτολμήσει κι εκείνος να ζήσει έξω από τις tenues umbras 
(29), όπου ζει μακριά από τις βιοτικές έγνοιες της vita activa. Διαφορετικά συνεχίζει 
ο Προπέρτιος (3.9.43-4) inter Callimachi sat erit placuisse libellos / et cecinisse 
modis, Coe poeta, tuis. 

Προπέρτιος 4.1 ο Προπέρτιος αναγγέλλει την πρόθεσή του να υμνήσει ρωμαϊκά 
θέματα αλλά ο αστρολόγος Horus τον διακόπτει και του θυμίζει τη συμβουλή του 
Απόλλωνα (4.1.133-4) tum tibi pauca suo de carmine dictat Apollo / et vetat insanο 
verba tonare foro, να αποφύγει τα βαρύγδουπα θέματα και να γράψει για militiae 
amoris (137). 

Oβίδιος, Amores 1.1. Στο τέλος της ποιητικής παράδοσης  ο Οβίδιος εισάγει το 1ο 
βιβλίο των Αmores με μια πνευματώδη παρωδία της recusatio, όπου, ενώ ετοιμαζόταν 
να τραγουδήσει arma…violentaque bella (1), o Έρωτας (Cupido) του έκλεψε έναν 
μετρικό πόδα μετατρέποντάς τον στίχο του σε μη ηρωϊκό, ελεγειακό δίστιχο.  

Οβίδιος, Amores 3.1. Στην εισαγωγική ελεγεία του 3ου βιβλίου, ο Οβίδιος αναπτύσσει 
την ιδέα του «πλεονάζοντος» ποδός: μια κουτσή (ατελής κατά το μέτρο) Ελεγεία 
συναγωνίζεται με μια σοβαρή Τραγωδία. Η Ελεγεία φορά μια εσθήτα λεπτή, vestis 
tenuissima (9), και οι ιδιόρρυθμοι πόδες της την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική. Η 
Τραγωδία είναι επιβλητική εμφανισιακά, και συμβουλεύει cane facta virorum (25). O 
Oβίδιος παρεμβαίνει: νιώθει ότι η Τραγωδία τον εμπνέει με magnus in ore sonus (64) 
αλλά ζητά να το δοθεί ένα σύντομο διάστημα για την ελεγεία του: το breve est παίζει 
με τις έννοιες «σύντομος σε διάρκεια» και «μικρός σε μήκος». 
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