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LAPIDES ORIENTE PETITI: Η ΔΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΒΙΓΙΟΥ 

 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη, φηαλ ζέιεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε ηελ 

απεηθφληζε ηεο Αλαηνιήο, είλαη ε ζεκαζία ηνπ φξνπ „Αλαηνιή‟. ε κηα πξψηε 

αλάγλσζε ν φξνο έρεη θπζηθά γεσγξαθηθή δηάζηαζε, σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα κείλεη 

θαλείο κφλν ζε απηή. Η Αλαηνιή πξσηίζησο απνηειεί θαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Said, απνηειεί κία 

απφ ηηο «βαζχηεξεο θαη πην έκκνλεο εηθφλεο ηνπ Άιινπ».
1
 

Όπσο ινηπφλ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, ην πξψην πνπ ζα πξέπεη λα νξηζηεί 

γηα λα πξνρσξήζεη ε έξεπλα είλαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Αλαηνιήο. Λακβάλνληαο 

σο ζεκείν αλαθνξάο ηε Ρψκε, ην εχθνιν ζπκπέξαζκα είλαη φηη γηα ηνπο Ρσκαίνπο ε 

Αλαηνιή μεθηλνχζε απφ ηελ Διιάδα θαη εθηεηλφηαλ σο ηα αλαηνιηθά φξηα ηνπ ηφηε 

γλσζηνχ θφζκνπ. Ωζηφζν, αλ θαη απφ γεσγξαθηθή άπνςε ην παξαπάλσ δελ είλαη 

άηνπν, κάιινλ δελ ζα πξέπεη λα αξθεζηεί θαλείο ζε απηφ. Ο γεσγξάθνο ηξάβσλ, 

ζχγρξνλνο ηνπ Οβηδίνπ, πξνβαίλεη θαη ζε έλαλ ηδενινγηθφ δηαρσξηζκφ. Σνπνζεηεί 

ηνπο Έιιελεο ζε κηα μερσξηζηή ζέζε αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο ιφγσ 

ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ θαη νπζηαζηηθά ηνπο ζεσξεί πξνδξφκνπο ηεο 

ξσκατθήο παγθφζκηαο ηάμεο. Οπζηαζηηθά, ζεσξεί φηη καδί κε ηνπο Ρσκαίνπο νη 

Έιιελεο απνηεινχλ ηνπο δχν πνιηηηζκέλνπο ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο.
2
 Δπνκέλσο, 

ηα γεσγξαθηθά θαη ηδενινγηθά φξηα ηεο Αλαηνιήο σο πξνο ηνπο Ρσκαίνπο ζα πξέπεη 

λα κεηαηνπηζηνχλ αλαηνιηθφηεξα ηεο Διιάδαο θαη νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα 

ζεσξήζνπκε φηη απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εδάθε ησλ ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ (Μ. Αζία, πξνπαιαηζηίλε, Αίγππηνο), ηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Παξζηθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ Ιλδία. Αλαηνιή, 

φκσο, είλαη θαη ε Καξρεδφλα, ιφγσ ηεο θνηληθηθήο ηεο πξνέιεπζεο θαη ηαπηφηεηαο.
3
 

Αλ θαη ζρεηηθά εχθνια είλαη δπλαηφ λα νξηζηεί ην γεσγξαθηθφ εχξνο πνπ 

θαιχπηεη ε Αλαηνιή, είλαη αξθεηά δπζθνιφηεξν λα γίλεη ην ίδην θαη ζε επίπεδν 

ηδενινγίαο. Η Αλαηνιή δελ είλαη κφλν έλαο γεσγξαθηθφο ρψξνο, αιιά θαη κηα 

δηαλνεηηθή θαηάζηαζε, έλαο ηξφπνο δσήο θαη αληίιεςεο. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε ηδενινγηθή εηθφλα ηεο δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά ξσκατθφ 

δεκηνχξγεκα, θαζψο νη Ρσκαίνη ηε βαζίδνπλ πάλσ ζην ήδε δηαξζξσκέλν απφ ηνπο 

Έιιελεο δίπνιν πνιηηηζκέλνπ θαη βαξβάξνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηελ 

θιαζηθή επνρή.
 4

  Δίλαη ζαθέο, επνκέλσο, φηη θάζε εμέηαζε ηνπ «Άιινπ» πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Αλαηνιή ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ 

ειιεληθή ζθέςε πξηλ απφ ηε ξσκατθή ηνπ εμέιημε.
5
 Η Αλαηνιή ζπλδέζεθε κε ηε 

ζειππξέπεηα, ηελ απάηε, ηε καιζαθφηεηα, ηελ αδπλακία ζηε κάρε, ηε δηαθζνξά, ηελ 

(αηαίξηαζηε κε ηα ξσκατθά ήζε) πνιπηέιεηα, ηελ ππνηαγή, ηε δηαζάιεπζε ησλ 

                                                           
1
 Said (1996) 13. 

2
 Muñiz Grivaljo (2011) 139-147. 

3
 Parker (2011) 7. Η ζχλδεζε ηεο Αλαηνιήο κε ηελ Καξρεδφλα επηηξέπεη θαη ηε ζχλδεζε νιφθιεξνπ 

ηνπ αθξηθαληθνχ Νφηνπ κε ηα γλσξίζκαηα ηεο Αλαηνιήο. 
4
 Ο Said αλαθέξεη φηη θάζε ζπγγξαθέαο πνπ γξάθεη γηα ηελ Αλαηνιή αληιεί ηε γλψζε ηνπ απφ ηνπο 

πξνγελέζηεξνπο. Said (1996) 3. Δίλαη, κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εηθφλα ησλ Ρσκαίσλ γηα ηελ 

Ιλδία είλαη νπζηαζηηθά ε εηθφλα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ επνρή ησλ ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ θαη 

ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ Αιεμάλδξνπ, βι. Parker (2011) 6. 
5
 Η δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ βαξβάξνπ θαη ε ζεκαζία ηεο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή ζηελ ηξαγσδία 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο απφ ηε Hall (1989) 54-158. ην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη ηφζν 

ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θαζηζηνχλ ηνπο βάξβαξνπο θαηψηεξνπο απφ ηνπο Έιιελεο, φζν θαη εθείλα πνπ 

αθνξνχλ ελάξεηε δηάζηαζε ηεο δσήο έμσ απφ ηα φξηα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηε δηηηή δειαδή ζεκαζία ηνπ 

βαξβαξηθνχ σο άγξηνπ αιιά θαη σο ελάξεηνπ ηαπηφρξνλα. 
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θνηλσληθψλ δνκψλ, ηελ ηπξαλλία, ηελ πβξηζηηθή ππεξεθάλεηα, ηελ αζέβεηα θαη ηελ 

παξαθκή, ιφγσ ηνπ αλεπηπγκέλνπ ηεο πιηθνχ πνιηηηζκνχ.
6
 Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα 

ζηέθεηαη θαλείο κφλν ζηελ αξλεηηθή εηθφλα, ε νπνία, νκνινγνπκέλσο, είλαη απηή πνπ 

θπξηαξρεί. Η Αλαηνιή είλαη ηαπηφρξνλα θαη θνηηίδα πνιηηηζκνχ.
7
 Ο Αηλείαο μεθηλά 

απφ ηελ Σξνία ηεο Φξπγίαο γηα λα ηδξχζεη ηε Ρψκε, αθφκα θαη αλ απηφ πξνυπνζέηεη 

ηελ απεκπφιεζε ηεο αλαηνιηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη ηελ άθημή ηνπ πιένλ ζηελ Ιηαιία 

σο „tabula rasa‟, ψζηε ηειηθά εθεί λα απνθηήζεη θαη λα δηακνξθψζεη κηα λέα, 

ξσκατθή ηαπηφηεηα.
8

 Δπηπιένλ, ην αιθάβεην είλαη θνηληθηθήο θαηαγσγήο, ελψ 

πνιιέο ξσκατθέο ιαηξείεο εηζάγνληαη απφ ηελ Αζία. 

Αλ θαη ε Αλαηνιή σο ζέκα ππάξρεη ήδε απφ ηελ επνρή ησλ ιπξηθψλ (ε φπνηα 

ζχλδεζε ησλ Σξψσλ κε ηελ έλλνηα ηνπ αλαηνιίηε ζηνλ Όκεξν είλαη επηζθαιήο),
9
 κε 

ηνλ Αιθαίν λα αλαθέξεηαη ζηνπο Σξψεο κε ην επίζεην «Φξχγεο» (fr.42.15PLF), ην 

πξψην νπζηαζηηθά νξηεληαιηζηηθφ θείκελν είλαη νη Πέρζαι ηνπ Αηζρχινπ. Με 

βαξβαξηθά ζέκαηα αζρνινχληαη θαη νη ππφινηπνη ηξαγηθνί (π.ρ. Βάκτες, Δκάβη, 

Ρήζος ηνπ Δπξηπίδε, ε απνζπαζκαηηθή Ανδρομέδα ηνπ νθνθιή), ελψ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιαψλ πνπ δνχζαλ αλαηνιηθά ηεο Διιάδαο απαζρνινχλ θαη ηνλ 

Ηξφδνην ζηελ ηζηνξία ηνπ. Δπίζεο θαη ζηνλ Θνπθπδίδε ππάξρεη αλαθνξά ζηε 

ζξαθηθή θηιαξγπξία (2.97). Σν δίπνιν βαξβαξφηεηα – πνιηηηζκφο / ειιεληζκφο ζα 

απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ έξγνπ ηνπ Πνιπβίνπ, ν νπνίνο ζα 

είλαη θαη απηφο πνπ ζα γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ ειιεληζκφ θαη ηνπο 

Ρσκαίνπο, ηδηαίηεξα ζην 6
ν
 βηβιίν ηνπ.

10
 

Οη Ρσκαίνη ζπγγξαθείο ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε ησλ Διιήλσλ πξνθαηφρσλ 

ηνπο. Πξνθαλψο ε αθεηεξία γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απεηθφληζεο ηεο Αλαηνιήο είλαη ε 

                                                           
6
 Balsdon (1979) 61-67, φπνπ γίλεηαη θαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα ειαηηψκαηα πνπ απέδηδαλ νη 

Ρσκαίνη ζηνπο αλαηνιηθνχο (θαη φρη κφλν) ιανχο. Με ην ζέκα ησλ θηλδχλσλ ηεο Αλαηνιήο γηα ηνλ 

ξσκατθφ ηξφπν δσήο έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί κειεηεηέο, φπσο νη Zanker (2009) 91-101, Wyke (1992) 

98-117, Nauta (2007) 85-87 &89-92, Hardie (2007) 97-98, Muñiz Grijalvo (2011) 138-139.  
7
 Said (1996) 13. Βέβαηα, αλ θαη ν Said αλαγλσξίδεη θαη ηελ χπαξμε απηήο ηεο δηάζηαζεο ζηελ 

Αλαηνιή, αξθείηαη λα απινπζηεχζεη ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζηε Ρψκε ζηελ απιή αλαθνξά φηη 

ηα ξσκατθά θείκελα απιά ηφληδαλ ηελ θαηψηεξε ζέζε ηεο Αλαηνιήο, Said (1996) 76. Η δηηηή δηάζηαζε 

ηεο Αλαηνιήο (κε ηε ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο Φξπγίαο) είλαη μεθάζαξε ζηνλ Hardie (2007) 93-

101. Δπίζεο κε ην ζέκα έρεη αζρνιεζεί εθηεηακέλα ε Hall (βι. ππνζεκείσζε 5). 
8
 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζέγγηζε ηνπ Russo (2014) 589-597 ζηε ρξήζε ηνπ ηξσηθνχ 

κχζνπ ζην πιαίζην ηνπ ξσκατθνχ επεθηαηηζκνχ. Σε κεηάβαζε ηνπ Αηλεία απφ ηελ ηξσηθή ζηε 

ξσκατθή ηαπηφηεηα εμεηάδεη ν Nauta (2007) 87, 89-92. Ο Αηλείαο ζηαδηαθά ζε νιφθιεξε ηελ Αινειάδα 

εκθαλίδεηαη λα ράλεη ηα αληηθείκελα εθείλα πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε ηελ Σξνία (π.ρ. νη ηηάξεο ηνπ 

Πξηάκνπ ζην 7.247 πνπ ραξίδνληαη ζηνλ Λαηίλν), ελψ ηειηθά ν ίδηνο ν Γίαο (12.820-40) αλαθέξεη φηη 

νη Σξψεο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηηαιηθή virtus, παχνληαο νπζηαζηηθά λα είλαη αλαηνιίηεο, φπσο ηφζν 

ζπρλά είραλ θαηεγνξεζεί (π.ρ. απφ ηνλ Numanus Remulus ζην 9
ν
 βηβιίν). 

9
 Αλ θαη ε Hall (1989) 25-29 παξαηεξεί φηη ε επηνξθία ησλ Σξψσλ ζηελ Ιλιάδα ζπλδέζεθε αξγφηεξα 

κε ηνπο βαξβάξνπο, δελ κπνξεί λα ιερζεί ην ίδην γηα ηνπο αθξσηεξηαζκνχο θαη ηε βεβήισζε ησλ 

πησκάησλ ζηελ νπνία επηδίδνληαη θαη νη Σξψεο θαη νη Αραηνί. Η αληίιεςε ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ σο 

ζηαπξνθνξίαο ελάληηα ζε ππνδεέζηεξνπο αλαηνιίηεο αθπξψλεηαη εληειψο απφ ηελ Οδύζζεια, πνπ 

αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκφ ηελ Σξνία. 
10

 Ο Champion (2004) 46 θ.ε. αλαθέξεη φηη θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ε αληίιεςε ηνπ πνηνο είλαη 

βάξβαξνο θαη πνηνο φρη πεξλά ιφγσ ησλ βαζηιείσλ ησλ Δπηγφλσλ ζε κηα δηαθνξεηηθή θάζε θαη 

εμαξηάηαη πιένλ απφ ηελ παηδεία θαη φρη ηελ θαηαγσγή. Βαζηδφκελνο ζε απηή ηελ παξαηήξεζε 

αλαιχεη ην έξγν ηνπ Πνιπβίνπ ηφζν φζνλ αθνξά ηε ζρέζε Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ (θαη ην γηαηί ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη νη Ρσκαίνη πιεζηάδνπλ ηνλ ειιεληθφ θφζκν) φζν θαη ηελ αλσηεξφηεηα πνπ νη 

ηειεπηαίνη επηδεηθλχνπλ (κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηλσλνχ ηνπ ειιεληζκνχ) ζε ζρέζε κε άιινπο ιανχο. 

Ξεθάζαξν παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληίιεςεο είλαη ε άπνςε ηνπ ηζηνξηθνχ φηη νη Ρσκαίνη είλαη 

αλψηεξνη ησλ Φνηλίθσλ θαη ησλ Ληβχσλ ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζεζκψλ (ηνπο νπνίνπο ζεσξεί σο ην 

θαιχηεξν παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη νη ειιεληθέο αξεηέο ηεο ινγηθήο, ηεο ηάμεο 

θαη εγθξάηεηαο λα εθαξκφδνληαη) ζην 6.52.10-11.  
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ηζηνξηνγξαθία. Πξάγκαηη, ηφζν ν Λίβηνο φζν θαη ν αιινχζηηνο θαίλεηαη φηη είλαη 

επεξεαζκέλνη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνπο αλαηνιίηεο. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη αθφκα θαη θείκελα ζηα νπνία – ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ – ζα πεξίκελε 

θαλείο κηα εμεπγεληζκέλε εηθφλα ησλ βαξβάξσλ, δελ μεθεχγνπλ απφ ηε ζπλεζηζκέλε 

νξηεληαιηζηηθή αληίιεςε. Χαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε Epistula 

Mithridatis ηνπ αιινπζηίνπ, φπνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ θξηηηθή ζηελ Ρψκε, ν 

Μηζξηδάηεο εκθαλίδεηαη δέζκηνο ησλ „αλαηνιίηηθσλ‟ πεπνηζήζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή, είλαη επζπλφθνβνο, ππνθξηηήο θαη ζπγθεληξψλεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαηνιίηε κνλάξρε πνπ απνζηξέθνληαλ νη Ρσκαίνη.
11

  

Γηα ηελ Αλαηνιή, επίζεο, γξάθνπλ ζπγγξαθείο φπσο ν Κηθέξσλαο (Pro 

Flacco) θαη ν Οξάηηνο (απνθνξχθσκα απνηειεί ε σδή 1.37). Ο Βεξγίιηνο ζηεξίδεηαη 

ζην δίπνιν Αλαηνιήο–Γχζεο ζηελ Αινειάδα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηε 

ξσκατθή ηαπηφηεηα. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηελ 

ηζηνξία ηεο Γηδνχο θαη ηεο Καξρεδφλαο ζηα βηβιία 1-4 θαζψο θαη εθείλε ηεο 

Κιενπάηξαο ζην 8
ν
,
12

 ελψ ην ζέκα έρεη απαζρνιήζεη θαη ηνλ Πξνπέξηην ζην 4
ν
 βηβιίν 

ησλ ειεγεηψλ ηνπ (ζηελ ειεγεία 4.1 παξνπζηάδεηαη ε δηάζηαζε αλάκεζα ζε Αλαηνιή 

θαη Γχζε κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ αθεγεηή κε ηνλ Ώξν, ελψ ζηελ ειεγεία 4.6. 

ηνλίδεηαη ε ξσκατθή επηθξάηεζε επί ησλ αλαηνιηθψλ ερζξψλ). Ο ίδηνο ν Αχγνπζηνο 

έρεη αζρνιεζεί κε ηελ Αλαηνιή ζηηο δηθέο ηνπ Res Gestae αλαθεξφκελνο ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίνλ δηνηθνχζε ηελ Αίγππην (27), ηελ αλάθηεζε ησλ ξσκατθψλ ιαβάξσλ 

απφ ηνπο Πάξζνπο (29) θαη ηηο γεληθφηεξεο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Αλαηνιή σο ξπζκηζηή 

πνιιέο θνξέο ηεο πνιηηηθήο ηεο δσήο (31-33). Μηα ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε ηεο 

Αηγχπηνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη ζην Bellum Alexandrinum, έξγν Αλσλχκνπ, φπνπ 

ελψ ζην θεθάιαην 21 παξνπζηάδεηαη κηα κεηξηνπαζήο εηθφλα ησλ Αιεμαλδξηλψλ θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπο, θαζψο ε αθήγεζε πξνρσξά δηαξθψο ε εηθφλα απηή 

γίλεηαη φιν θαη πην ππνηηκεηηθή.
13

 

Σν εξψηεκα πνπ εχινγα γελλάηαη είλαη πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Οβηδίνπ ζε απηή 

ηελ παξάδνζε. Η αιήζεηα είλαη φηη ν Οβίδηνο, ν νπνίνο είλαη κεηαγελέζηεξνο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζπγγξαθέσλ, βξίζθεη ηε ξσκατθή ηαπηφηεηα θαη ηελ αλαηνιηθή 

εηεξφηεηα σο παγησκέλεο θαηαζηάζεηο. Ίζσο απηφο λα είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ δελ δηαζέηνπκε θαη κηα νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηελ Αλαηνιή ζηελ νβηδηαλή 

πνίεζε. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζηέθνληαη ζε δηάθνξεο αθεγήζεηο ησλ Fasti, 

θπξίσο γηα ηε Magna Mater, ηελ αλάκλεζε ηνπ Αθηίνπ θαη ηελ αλάθηεζε ησλ 

πνιεκηθψλ ιαβάξσλ απφ ηνπο Πάξζνπο (Fast. 1.709-24, 4.179-375, 5.579-96, 6.461-

69), φρη φκσο ζην ηη ζπκβαίλεη ζηηο Μεηαμορθώζεις. 

Με ηελ Αλαηνιή ζηηο Μεηαμορθώζεις έρεη αζρνιεζεί κφλν ν Philip Hardie, 

αιιά ε πξνζέγγηζή ηνπ αθνξά κφλν ηελ πεξηνρή ηεο Φξπγίαο. Ξεθηλψληαο ηνλ 
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 Ο Adler (2011) 16-40 αλαιχεη ηελ ΔΜ θαη αλαδεηθλχεη ηελ εηθφλα ηνπ Μηζξηδάηε, ν νπνίνο, ελψ 

επηρεηξεί λα κεηψζεη ηνπο Ρσκαίνπο ζηα κάηηα ηνπ Αξζάθε, δελ θαηαθέξλεη λα μεθχγεη απφ ηα δηθά 

ηνπ (αλαηνιίηηθα) ειαηηψκαηα. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Αλλίβα ζηελ ηξίηε 

δεθάδα ηνπ Ληβίνπ, ε νπνία ελ πνιινίο βαζίδεηαη ζηνλ Πνιχβην [Adler (2011) 65-115]. Με ηελ εηθφλα 

ηνπ Αλλίβα ζηνλ Λίβην έρεη αζρνιεζεί θαη ν Hoyos (2015) 371-73. 
12

 ρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Άιινπ ζηελ Αινειάδα θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ξσκατθήο ηαπηφηεηαο κε 

φξνπο εζληθφηεηαο θαη έκθπιεο ηαπηφηεηαο δηαθσηηζηηθή είλαη ε αλάιπζε ηεο Syed (2008) 137-192, ε 

νπνία εζηηάδεη ζηνπο ζειπθνχο ραξαθηήξεο ηνπ έπνπο (Κξένπζα, Γηδψ, Κιενπάηξα, Λαβηλία), ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ηφπν θαη ηελ εξσηηθή δηάζηαζε ηνπ απνηθηζκνχ θαη ηεο θαηάθηεζεο θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνηεινχλ ην Άιιν. Ιδηαίηεξα ε ζχλδεζε ηεο Γηδψο θαη ηεο Κιενπάηξαο σο 

θπξίαξρσλ κνξθψλ απεηθφληζεο ηεο αλαηνιηθήο εηεξφηεηαο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ βαζηθέο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ε ξσκατθή ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ Βεξγίιην.   
13

 Η βηβιηνγξαθία γηα ηα θείκελα απηά είλαη αξθεηά εθηελήο θαη δελ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

παξνπζηαζηεί ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη 

Gaertner & Hausburg (2013), O‟Rourke (2011), Parker (2008 & 2011), Brunt & Moore (1983) θ.ά.  
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πξνβιεκαηηζκφ ηνπ απφ ηε δηπιή δηάζηαζε ηνπ επηζέηνπ «Phrygius» σο αλαθνξά 

ηφζν ζην ηξσηθφ παξειζφλ φζν θαη ζην βαξβαξηθφ «Άιιν», κεηαθέξεηαη ζην έπνο 

ηνπ Οβηδίνπ θαη εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη δχν ζεκαζίεο 

ζπλππάξρνπλ. Έηζη, ελψ ζηα πξψηα βηβιία ε Φξπγία ζπλδέεηαη κε ηελ χβξε θαη ηελ 

ηηκσξία (ηζηνξίεο Νηφβεο θαη Αξάρλεο ζην 6
ν
 βηβιίν), ηειηθά ε πεξηνρή 

απνθαζίζηαηαη ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε κε ηελ ηζηνξία ηνπ Φηιήκνλα θαη ηεο 

Βαπθίδαο ζην 8
ν 

βηβιίν, ελψ ε ηειεπηαία ηξηάδα βηβιίσλ παξνπζηάδεη ηε κεηαθίλεζε 

ησλ Φξπγψλ Σξψσλ πξνο ηελ Γχζε θαη ην ξσκατθφ ηνπο κέιινλ.
14

 

Έλα έξγν κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηθηιία ησλ Μεηαμορθώζεων, σζηφζν, είλαη 

δπλαηφ λα δψζεη ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα εμεηαδφκελν ππφ ην πξίζκα ηεο 

Αλαηνιήο ζην ζχλνιφ ηνπ. Έρεη αμία λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εηθφλα 

ηεο Αλαηνιήο ζεκαηνπνηείηαη ζην έπνο σο «Άιιν», σο θνηηίδα πνιηηηζκνχ θαη σο 

ξσκατθή πξντζηνξία. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάηη ηέηνην, δελ ρξεηάδεηαη, πξνθαλψο, λα 

εμεηαζηνχλ φιεο νη ηζηνξίεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ν Οβίδηνο, θαζψο δελ αθνξνχλ φιεο 

αλαηνιηθά ζέκαηα θαη δελ ηνπνζεηνχληαη ζηελ Αλαηνιή, φπσο απηή νξηνζεηήζεθε 

πην πάλσ. Η πξψηε επηινγή ησλ ηζηνξηψλ, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην 

γεσγξαθηθφ θξηηήξην. Έηζη, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ηζηνξίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ 

Αζία θαη ηελ Αίγππην. Η Διιάδα, φπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κε 

ηνλ ίδην ηξφπν σο «Άιιν» ιφγσ ηεο εμέρνπζαο ζέζεο ηεο ειιεληθήο ζθέςεο θαη ηνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ γεληθφηεξα ζηε Ρψκε.
15

 ε απηέο ηηο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ, κε βάζε ηελ αληίιεςε ησλ Ρσκαίσλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο Καξρεδφλαο κε 

ηελ Αλαηνιή ιφγσ ησλ Φνηλίθσλ νηθηζηψλ ηεο, νη ηζηνξίεο ηνπ Κάδκνπ θαη ηνπ 

Αηλεία. Δπίζεο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ππάξρεη θαη ζε ηζηνξίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα, φπσο ε Θξάθε, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε ηζηνξία 

ηεο Πξφθλεο θαη ηεο Φηινκήιαο. Δμάιινπ, ε αλαηνιηθή ζνθία εκθαλίδεηαη ζην έπνο 

κέζσ ησλ δηάθνξσλ απερήζεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν ηνπ Ππζαγφξα, ελψ ε 

εηζαγσγή ηνπ Γηνλχζνπ ζην 3
ν
 βηβιίν έρεη αμία ζην πιαίζην ηεο εηζαγσγήο 

αλαηνιηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Φαέζσλ 1.747 – 2.343 

Δπξψπε & Κάδκνο 2.833 – 3.137 

Πελζέαο 3.511 – 3.733 

Μηλπάδεο 4.31 – 415 

Πεξζέαο 4.604-5.249 

Αξάρλε 6.1 – 145 

Νηφβε 6.146 – 312 

Λεηψ ζηε Λπθία 6.313 – 381 

Μαξζχαο 6. 382 – 400 

Πξφθλε θαη Φηινκήια 6.401 – 674 

Βνξέαο θαη Ωξείζπηα 6.675 – 721 

Μήδεηα 7.1 – 424 

Φηιήκσλ θαη Βαπθίο 8.611 – 724 

Βπβιίο 9.439 – 665 

Ίθηο 9.666 – 797 
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 Hardie (2007) 93-101. 
15

 Βι. ππνζεκεηψζεηο 2, 5, 9, 10. 
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Οξθέαο 10.1 – 11.66 

Μίδαο 11.85 – 193 

ηξσηθφ παξειζφλ Ρψκεο βηβιία 11-14 

Ππζαγφξαο 15.60 – 478 

Οη ηζηνξίεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο ζεκαηνπνίεζεο ηεο Αλαηνιήο ζηηο 

Μεηαμορθώζεις. 

 

Πέξα απφ ηα ηδενινγηθά ζέκαηα ζηα νπνία έρεη ζηαζεί ν κέρξη ηψξα 

πξνβιεκαηηζκφο, κηα παξαηήξεζε ηνπ O‟ Rourke ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή ζηνλ 

Οξηεληαιηζκφ κπνξεί λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο εξκελείαο. Ο O‟ Rourke παξαηεξεί 

φηη ν Said δελ έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηε ζπζρέηηζε ηνπ Οξηεληαιηζκνχ κε ηηο έκθπιεο 

ηαπηφηεηεο,
16

 πξάγκα πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξσκατθήο πνίεζεο. Η 

„ζειπθή‟, ζπλεπψο, Αλαηνιή έξρεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ ειεγεία, ηε ζηηγκή 

πνπ ην έπνο ηνλίδεη ηελ „αξζεληθή‟ δπηηθή θπξηαξρία. Δίλαη ζαθέο φηη κηα ηέηνηα 

δηαπίζησζε πξνζδίδεη θαηλνχξγηεο, ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο ζηελ εμέηαζε ησλ 

αλαηνιηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Μεηαμορθώζεων πξνζθέξνληαο κηα έληνλα εηδνινγηθή 

δηάζηαζε. 

πλνςίδνληαο, ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα πνπ ζα ζέζεη απηή ε δηαηξηβή 

είλαη ε κειέηε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο Αλαηνιήο ζηηο Μεηαμορθώζεις ηνπ 

Οβηδίνπ. Πξσηίζησο ζα νξηζηεί κε ζαθήλεηα ηη αθξηβψο αληηπξνζσπεχεη θαη ζπληζηά 

ηελ Αλαηνιή θαηά ηελ επνρή ηνπ πνηεηή ζε γεσγξαθηθφ, αιιά θπξίσο ζε ηδενινγηθφ 

επίπεδν. ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ Μεηαμορθώζεων πνπ άκεζα ή έκκεζα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλαηνιή. Η έξεπλα, σζηφζν, νθείιεη λα πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν 

θαη λα αζρνιεζεί κε ην πψο ηα ειεγεηαθά κνηίβα πνπ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αλαηνιήο δηεηζδχνπλ θαη ζε ηζηνξίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

καθξηά απφ απηή. 
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