ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Οι σελ. 9-12 : Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωµαϊκής λογοτεχνίας,
Εποχές της ρωµαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής
λογοτεχνίας
2. Οι σελ. 14-21: Η εξέλιξη της ρωµαϊκής λογοτεχνίας. Κλασική εποχή: Α. Οι
χρόνοι του Κικέρωνα, Β. Αυγούστειοι χρόνοι.

Η λατινική γλώσσα
 ∆ιάλεκτος των Λατίνων: των κατοίκων της περιοχής του Λατίου, στην οποία
βρίσκεται και η Ρώµη. Ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια.
 Υπερίσχυσε των άλλων διαλέκτων µε την επέκταση των Ρωµαίων σ' όλη την
ιταλική χερσόνησο.
Πού οφείλονται οι οµοιότητες της Λατινικής µε την Ελληνική;
 Κοινή καταγωγή από την Ινδοευρωπαϊκή (π.χ. duo-δύο, fero-φέρω, paterπατήρ).
 Πολιτιστικά και γλωσσικά δάνεια του ελληνικού αποικισµού στην κεντρική και
κάτω Ιταλία, από τη Νεάπολη και την Κύµη µέχρι τη Σικελία (Το πρώτο
µεγάλο δάνειο των Ρωµαίων από τους Έλληνες ήταν το αλφάβητο τους: από
την αποικία της Κύµης υιοθέτησαν τον 8ο/7ο αι. π.Χ. µια παραλλαγή
ελληνικού δυτικού αλφαβήτου. Συνεπώς το “λατινικό” αλφάβητο, που σήµερα
έχει γίνει παγκόσµιο κτήµα, είναι στην πραγµατικότητα ελληνικό.)
 Κατάκτηση της ελληνικής Ανατολής από τους Ρωµαίους.
Χαρακτηριστικά της λατινικής γλώσσας
 Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν λιτή και αγροτική, ακριβώς όπως και ο
λαός που τη χρησιµοποιούσε.
 Για τη χρονική περίοδο µέχρι τον 3ο αι. π.Χ. διαθέτουµε ελάχιστα γραπτά
µνηµεία χωρίς λογοτεχνική αξία.
 Η συστηµατική καλλιέργεια της Λατινικής και η παραγωγή αξιόλογων
κειµένων έγινε µετά την ιστορική “συνάντηση” των Ρωµαίων µε τους Έλληνες
που πραγµατοποιήθηκε το 240 π.Χ.
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Η γένεση της ρωµαϊκής λογοτεχνίας
 Ρωµαϊκή λογοτεχνία: δεν είναι αυτοφυής, αλλά “παράγωγη” -η πρώτη στην
Ευρώπη: γεννήθηκε υπό την επίδραση της ελληνικής γραµµατείας.
 Το 240 π.Χ. θεωρείται η “γενέθλιος” χρονολογία της. Τη χρονιά αυτή ένας
Έλληνας αιχµάλωτος πολέµου από τον Τάραντα, ο Λίβιος Ανδρόνικος,
οργανώνει στη Ρώµη παραστάσεις θεάτρου µε ελληνικά έργα διασκευασµένα
στα Λατινικά. Ο ίδιος µεταφράζει και την Οδύσσεια του Οµήρου
χρησιµοποιώντας ένα εντόπιο µέτρο, το “σαντούρνιο” στίχο. Στις ρίζες,
λοιπόν, της ρωµαϊκής γραµµατείας βρίσκεται ο πατέρας της ελληνικής
λογοτεχνίας, ο Όµηρος, και ένα κορυφαίο ελληνικό είδος, το δράµα. Αυτές οι
αρχέγονες συνθήκες γένεσης της ρωµαϊκής λογοτεχνίας θα αφήσουν
ανεξάλειπτη τη σφραγίδα τους: η µετέπειτα συγγραφική παραγωγή των
Ρωµαίων θα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις ελληνικές πηγές.
Εποχές της ρωµαϊκής λογοτεχνίας- Τρόποι περιοδολόγησης
 Περιγραφική διαίρεση σε προκλασική ή αρχαϊκή εποχή (περ. ως το 100 π.Χ.),
κλασική εποχή (περ. ως το θάνατο του Αυγούστου, το 14 µ.Χ.), µετακλασική
εποχή (ως τα µέσα του 3ου αι. 10 µ.Χ.) και Ύστερη Αρχαιότητα.
 Με ιστορικά κριτήρια: δηµοκρατική (ως το 31 π.Χ., τη ναυµαχία του Ακτίου),
αυγούστεια (ως το 14 µ..Χ.) και (πρώιµη, µέση, ύστερη) αυτοκρατορική εποχή.
Γενικά χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής λογοτεχνίας
 Η στενή συνάφεια της µε την ελληνική γλώσσα και γραµµατεία.
 Η σχέση του ρωµαίου λογοτέχνη µε το ελληνικό πρότυπο είναι η δηµιουργική
πρόσληψη (“imitatio-αποµίµηση”) και ο ανταγωνισµός (“aemulatio”), που
οδηγούν στην παραγωγή λόγιας και υψηλής λογοτεχνίας µε προσωπικά
χαρακτηριστικά.
 Οι Ρωµαίοι µιµούνται δηµιουργικά ταυτόχρονα ελληνιστικά, κλασικά και
αρχαϊκά ελληνικά πρότυπα, παρατηρείται δηλ. ανάµειξη χρονικά
διαφορετικών πρότυπων.
 Ιδιόρρυθµη εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών: η κωµωδία - ο τελευταίος
ώριµος καρπός των Ελλήνων - είναι το πρώτο είδος που ωριµάζει στη Ρώµη,
ενώ το έπος - ο πρώτος ώριµος καρπός των Ελλήνων - ωριµάζει τελευταίο.
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 Οι Ρωµαίοι συχνά αλλοιώνουν ή µεταµορφώνουν τα ελληνικά είδη ή παράγουν
νέα είδη: λ.χ. η ρωµαϊκή ελεγεία απέχει πάρα πολύ από την ελληνική ελεγεία,
ενώ η σάτιρα είναι ένα σχεδόν νέο, καθαρά ρωµαϊκό, είδος.
 Προοδευτική εξειδίκευση του ρωµαίου λογοτέχνη σε στενότερο ειδολογικό
εύρος αλλά µε περισσότερες αξιώσεις ποιότητας και βάθους.
 Η ώριµη ρωµαϊκή λογοτεχνία εµπεριέχει και εκφράζει τον ιδιάζοντα
ιδεολογικό πλούτο της ρωµαϊκής κοινωνίας: η προβολή των πάτριων ηθών
(“mos maiorum”) και υποδειγµάτων (“exempla”), η ρωµαϊκή πολιτεία
(“respublica”), θρησκεία και οικογένεια (“familia”), αρετές όπως η ανδρεία
(“virtus”), η πίστη (“fides”), η επιείκεια (“clementia”), η σοφία (“sapientia”),
η σοβαρότητα (“gravitas”), το κύρος (“auctoritas”-“dignitas”) κ.ά.
αποτυπώνονται και προβάλλονται σ' όλα τα λογοτεχνικά είδη και σ' όλες τις
εποχές.
 Τα φυσικά χαρακτηριστικά της Λατινικής - η στιβαρότητα, η λογική και
συντακτική οργάνωση, η τάση για λιτό, συγκεκριµένο και κατανοητό λόγο αναδεικνύονται και εµπλουτίζονται µε επίκτητα καλολογικά στοιχεία από τους
προικισµένους χειριστές της· έτσι προς τα τέλη της αρχαιότητας η γλώσσα
των Ρωµαίων έχει φθάσει σε ένα επίπεδο που την καθιστά κατάλληλη για την
παγκόσµια πολιτισµική επικοινωνία. Η ευρύτατη χρήση της κατά τη διάρκεια
του Μεσαίωνα και του Ουµανισµού αποδεικνύει το βαθµό ωριµότητας της.
Κλασική εποχή
Επιδιώκεται η αρµονική σύζευξη µορφής και περιεχοµένου, πλασµατικού και
πραγµατικού, καθώς και η εξειδίκευση και το βάθος. Η δηµιουργική κατάκτηση
των ελληνικών προτύπων ολοκληρώνεται προς κάθε κατεύθυνση. Μετά το 90
π.Χ. και ύστερα από ένα άγονο κενό περίπου εξήντα χρόνων, εµφανίζεται ένας
µεγάλος αριθµός ταλέντων. ∆ηµιουργούνται έργα που επέζησαν δύο χιλιάδες
χρόνια, διαµόρφωσαν την έννοια του “κλασικού”, συντήρησαν και αναγέννησαν
επανειληµµένα την Ευρώπη. Οι κλασικοί Ρωµαίοι, σχεδόν στο σύνολο τους γόνοι
των ταραγµένων χρόνων 133-31 π.Χ. καλύπτουν όλο το ειδολογικό φάσµα της
λογοτεχνίας.
Εάν θεωρήσουµε ως συµβατικό πέρας της εποχής αυτής το θάνατο (14 µ.Χ.) του
Οκταβιανού Αυγούστου -µιας µορφής που σηµάδεψε όχι µόνο την ιστορία αλλά
και τα γράµµατα-, η περίοδος εµφανίζει δύο περίπου ίσα χρονικά τµήµατα:
1. Από το 100 π.χ. - το 40 π.Χ., δεσπόζει ο λαµπερός κικερώνειος λόγος και
ανθεί κυρίως η πεζογραφία.
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2. Από το 40 π.Χ. – 14 µ.Χ. : “αυγούστειοι χρόνοι”: ανθεί κυρίως η υψηλή ποίηση.
Χαρακτηριστική για την εποχή αυτή είναι επίσης η λογοτεχνική αναγέννηση που
σηµατοδοτεί από το “κίνηµα των Νεωτέρων”: µεταφυτεύεται στη Ρώµη το
“µοντερνιστικό” ρεύµα της λογοτεχνικής σχολής του Καλλιµάχου. Οι
“νεωτερικοί” ποιητές δηµιουργούν πολύ καλοδουλεµένα ποιήµατα, τα οποία
διακρίνονται για τη συντοµία τους, το σκοτεινό και υπαινικτικό ύφος, την
εκλέπτυνση και τη λογιότητα. Πρόκειται για λυρική και ελεγειακή ποίηση,
επύλλια και επιγράµµατα.

Α. Οι χρόνοι τον Κικέρωνα
Γεγονότα:
 Η δικτατορία του Σύλλα (82-79 π.Χ.)
 Η δολοφονία (44 π.Χ.) της κυρίαρχης πολιτικής µορφής των χρόνων αυτών,
του Ιουλίου Καίσαρα,
Πεζογραφία
Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της πεζογραφίας, ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (10644 π.Χ.), υπήρξε χωρίς άλλο πρώτα-πρώτα ένας από τους µεγαλύτερους
ρήτορες της αρχαιότητας. Έγραψε πάνω από εκατό λόγους, από τους οποίους
σώζονται περίπου οι µισοί (περίφηµοι είναι π.χ. οι τρεις "καισαρικοί", οι τέσσερις
"κατιλινικοί" και οι δεκατέσσερις "φιλιππικοί" του) και έχουν περιεχόµενο
πολιτικό ή δικανικό. Εκτός από τη ρητορική πράξη επιδόθηκε και στη θεωρητική
πραγµάτευση ζητηµάτων σχετικών µε τη ρητορεία και το ρήτορα. Είναι θερµός
θαυµαστής του Πλάτωνα και ταυτόχρονα εκλεκτικός οπαδός και άλλων
φιλοσοφικών ρευµάτων και δηµιουργεί µια σειρά από υπέροχους φιλοσοφικούς
διάλογους. Η πολύπτυχη προσωπικότητα του έχει ανάγλυφα αποτυπωθεί στις
περίπου 800 επιστολές των τεσσάρων επιστολογραφικών συλλόγων που
συγκεντρώθηκαν και δηµοσιεύτηκαν µετά το θάνατο του. Η καθαρότητα της
έκφρασης, η κοµψότητα και η καλλιέπεια, η ζωηρότητα και το υφολογικό του
ύψος τον κατέστησαν κορυφαίο υπόδειγµα λατινικού λόγου και τον εγκατέστησαν
στον παρνασσό των αθανάτων της παγκόσµιας λογοτεχνίας.
Στα ίδια χρόνια διαπρέπουν τέσσερα ακόµη µεγάλα αναστήµατα της
ρωµαϊκής πεζογραφίας: ο χαλκέντερος Βάρρων ο Ρεατίνος (116-27 π Χ ), ο
διάσηµος στρατηγός Γάιος Ιούλιος Καίσαρ (100-44 π.Χ.), ο Κορνήλιος Νέπως
(περ. 100-27 π.Χ.) και ο Σαλλούσιος Κρίσπος (86-35 π.Χ.).
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Ποίηση
Τα κικερώνεια χρόνια έχουν και ποιητική συγκοµιδή, ποσοτικά λίγη, ποιοτικά
όµως τεράστια. Ο καλλιµαχικός Νεωτερισµός γονιµοποιεί έναν κύκλο
αισθαντικών ποιητών, ο διαπρεπέστερος από τους οποίους είναι χωρίς άλλο ο
Βαλέριος Κάτουλλος (84-54 π.Χ.).
Για τη φύση των πραγµάτων (De rerum natura) του επικούρειου επαναστάτη
Λουκρητίου (96-53 π.Χ.): το εκτενές αυτό ποίηµα που έχει κοσµολογικό
περιεχόµενο είναι ένα κήρυγµα κατά της δεισιδαιµονίας, του φόβου του θανάτου
και της µεταφυσικής καταπίεσης, ένας ύµνος του Έρωτα και της Αφροδίτης. (Et
metus ille foras praeceps agendus Acherundis funditus humanam qui vitam
turbat ab imo!)

Β. Αυγούστειοι χρόνοι
Η ρωµαϊκή Μούσα θα παραγάγει τώρα κατεξοχήν “κλασικά” προϊόντα. Ο
αυγούστειος ποιητής συνδέει στο έργο του την καλλιµαχική αυτάρκεια µε το
σύγχρονο πολιτικό γίγνεσθαι. Ο Αύγουστος και ο Μαικήνας υποστηρίζουν
οικονοµικά και συσπειρώνουν σε λογοτεχνικούς κύκλους κορυφαία ταλέντα
(“πατρωνεία”), µε την άµεση ή έµµεση απαίτηση στράτευσης στο ιδεολογικό
πρόγραµµα του Αυγούστου, το οποίο προβαλλόταν ως επιστροφή στο “mos
maiorum” και ανασυγκρότηση του κατεστραµµένου από τους εµφύλιους πολέµους
κράτους. Ωστόσο η πλήρης σχεδόν απουσία της ρητορείας τα χρόνια αυτά
υποδηλώνει τις πραγµατικές διαστάσεις της ελευθερίας του λόγου.
Ποίηση
Tο κέντρο βάρους µετατοπίζεται στην ποιητική δηµιουργία (Βιργίλιος, Οράτιος,
Τίβουλλος, Προπέρτιος, Οβίδιος) και ακολουθεί ο πεζός λόγος (Λίβιος). Οι
πέντε ποιητές συνδέονται µε δεσµούς εσωτερικής ποιητικής υφής και
εξωτερικής φιλίας, όµως δεν επιδίδονται στα ίδια ποιητικά γένη:
 ο Βιργίλιος είναι ο ποιητής του ηρωικού και διδακτικού έπους και του
ποιµενικού ειδυλλίου,
 ο Οράτιος εκπροσωπεί τη λυρική δηµιουργία, ενώ οι τρεις άλλοι καλλιεργούν
κυρίως την ελεγεία.
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 Ο Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (70-19 π.Χ.) είναι αναµφίβολα ο “εθνικός
ποιητής” των Ρωµαίων: η Αινειάδα του (Aeneis), που αποτελεί ίσως το “πιο
κλασικό έργο όχι µόνο της ρωµαϊκής αλλά και ολόκληρης της ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας”, είναι ένας πολύπλοκος και πολυδιάστατος συνδυασµός της
Οδύσσειας και της Ιλιάδας σε καλλιµαχικές διαστάσεις και αναγνωρίστηκε
εξαρχής ως το εθνικό έπος των Ρωµαίων, θέµα του έργου είναι η αναχώρηση
του Αινεία - του µυθικού γενάρχη των Ρωµαίων - από την Τροία, οι
περιπλανήσεις του και η εγκατάσταση του στο Λάτιο. Το υπέροχο ταλέντο του
Βιργιλίου είναι άµεσα διαπιστώσιµο και στις δύο προγενέστερες συλλογές του:
στις δέκα βουκολικές Εκλογές (Eclogae) και στα τέσσερα βιβλία των
Γεωργικών (Georgica). Λογοτεχνικό πρότυπο των Εκλογών είναι ο
ελληνιστικός Θεόκριτος (Ειδύλλια), ενώ των Γεωργικών ο αρχαϊκός Ησίοδος
(Έργα και ηµέραι). Τα Γεωργικά υπηρετούν σαφώς την πρόθεση του
Αυγούστου για ενίσχυση της υπαίθρου. Η παρουσία του Βεργιλίου
διαπιστώνεται πληθωρική στην Ύστερη Αρχαιότητα, το Μεσαίωνα και τους
Νεότερους Χρόνους: αντιγράφεται και σχολιάζεται εκτενώς, µεταφράζεται
επανειληµµένα και γίνεται πηγή και πρότυπο αναρίθµητων λογοτεχνών, από
τον Αυγουστίνο µέχρι το ∆άντη και τον Πετράρχη, το Σίλλερ και τον
Πούσκιν.
 Λίγο νεότερος ο Κόιντος Οράτιος Φλάκκος (65 π.Χ. - 8 µ.Χ.), ο “άριστος
τολµητίας των λέξεων” (Κοϊντιλιανός), δίκαια καυχιόταν ότι “πρώτος αυτός
µετέφερε το αιολικό άσµα” στη Ρώµη. Έχοντας σπουδάσει στην Αθήνα
δηµιουργεί τις Επωδούς (Epodi) µε πρότυπο τον ιαµβογράφο Αρχίλοχο και
τις Ωδές (Carmina) µε πρότυπα τους λυρικούς Αλκαίο, Ανακρέοντα,
Πίνδαρο, Σαπφώ κ.ά. Οδηγεί τη ρωµαϊκή σάτιρα στην πλήρη της ωρίµανση
(Sermones) και καθιερώνει το είδος της ποιητικής επιστολής (της οποίας
είναι “ευρετής”) σε κλασική ρωµαϊκή δηµιουργία (Epistulae, διάσηµη είναι η
τεχνοκριτική επιστολή 2,3, η γνωστή ως Ποιητική τέχνη: Ars Poetica). Το
µεγαλείο του λυρισµού του Οράτιου αναγνωρίσθηκε ήδη από τους συγχρόνους
του, αφού σ’ αυτόν ανέθεσε ο Αύγουστος τη σύνθεση του Ύµνου της
Εκατονταετίας (Carmen Saeculare) για την επίσηµη έναρξη της “Pax
Augusta” το 17 π.Χ. Τα ευάριθµα και σύντοµα ποιήµατα του Οράτιου, καίτοι
συχνά αρκετά δυσνόητα, αποτελούν κοµψοτεχνήµατα ποιητικής µικροτεχνίας.
 Η τριάδα των κορυφαίων ρωµαίων ελεγειακών, του Τιβούλλου (περ. 50-19
π.Χ.), του Προπερτίου (περ. 50-γέννηση Χριστού) και του Οβιδίου (43 π.Χ. 17 µ.Χ.), µεταµόρφωσε πλήρως την ελληνική ελεγεία. Ο πιο καθαρός και
κοµψός από όλους είναι ο Τίβουλλος· ο πιο πρωτότυπος, σκοτεινός και
σύγχρονος ο Προπέρτιος· ο πιο πνευµατώδης και ελευθερόστοµος ο Οβίδιος.
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Και οι τρεις εµπνέονται από τη “λεπταλέη Μούσα” και από τις αγαπηµένες
τους που αναφέρονται µε ψευδώνυµο -(ο Τίβουλλος από τη ∆ηλία και τη
Νέµεση, ο Προπέρτιος από την Κυνθία, ο Οβίδιος από την Κόριννα). Στην
κεντρική θεµατολογία της “ερωτικής στράτευσης” συνδυάζεται η λογοτεχνική
σύµβαση και το γνήσιο βίωµα. Με τους τρεις αυτούς ποιητές η ελεγεία
οδηγήθηκε σε τέτοιο ύψος, ώστε δίκαια µετά από περίπου εκατό χρόνια ο
Κοϊντιλιανός να καυχιέται: “και στη ελεγεία ακόµη προκαλούµε τους
Έλληνες”.
 Ο Οβίδιος επιπλέον επινόησε και καλλιέργησε νέα ποιητικά είδη: την πλαστή
ποιητική µυθολογική επιστολή (Ηρωίδες: Heroides), το καλλωπιστικό έπος
(Καλλυντικά του προσώπου: Medicamina Faciei), το “αιτιολογικό” εορτολόγιο
(Fasti) και την ποίηση της εξορίας (θλιβερά: Tristia και Επιστολές από τον
Πόντο: Epistulae ex Ponto). Ο ίδιος, αξιοποιώντας ελληνικά πρότυπα,
δηµιούργησε
µια
µυθολογική
Αντι-Αινειάδα,
τις
Μεταµορφώσεις
(Metamorphoseon Libri): πρόκειται για ένα έπος 15 βιβλίων και 12.000
στίχων, ένα καλλιτεχνικό µωσαϊκό περίπου 250 µυθολογικών ψηφίδων, µε
στοιχεία από την ιστορία, την ελεγεία, τη ρητορεία, την τραγωδία, το επύλλιο,
την παρωδία και τη φιλοσοφία. Κοινό χαρακτηριστικό των µύθων είναι η
µεταµόρφωση των ηρώων. Οι Μεταµορφώσεις, παρά την έκταση τους,
διαβάζονται ευχάριστα χάρις στην ελκυστική έκφραση και στο ποικίλο και
ευχάριστο περιεχόµενό τους.
Πεζογραφία
 Εάν η Αινειάδα του Βεργιλίου αποτελεί µια ποιητική καταγραφή των
ιστορικών καταβολών και πεπρωµένων της Ρώµης, ο Τίτος Λίβιος (59 π.Χ. 17 µ.Χ.) ανέλαβε και διεκπεραίωσε την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση
της ιστορικής διαδροµής της “αιώνιας Πόλης” από την ίδρυση της (γι' αυτό
και το έργο τιτλοφορούνταν Ab Urbe Condita) ως το 9 π.Χ. σε 142 βιβλία.
Έννοιες όπως το “mos maiorum”, η “pietas”, η “virtus” είναι τα κεντρικά
νήµατα που διατρέχουν τη ρητορική και τραγική ιστοριογραφία του.
 Στο χώρο της αυγούστειας πεζογραφίας αξίζει να αναφερθεί επίσης και ο
επιστήµονας λογοτέχνης Βιτρούβιος µε το εξειδικευµένο σύγγραµµά του Για
την Αρχιτεκτονική (De Architectura), που αποδεικνύει τις προχωρηµένες
αρχιτεκτονικές γνώσεις και ευαισθησίες της εποχής.
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