
Chant 22 Donner congé à la fureur du guerrier 
 

1- Le mendiant a réussi l’épreuve de l’arc. Ulysse se démasque aux yeux des Prétendants. 
Il tue d’une flèche Antinoos au moment où il s’apprêtait à boire dans une coupe. 

 
1. Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ϝρακέ̔ων πολύμητις Ὀδυσσεύς  
2. ἆλτο δ’ ἐπὶ μἱέγαν ὀϝδὸν ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην  
3. ιἱῶν ἐμπλείην ταχέ̔ας δ’ ἐκχέϝϝατο ϝιστοὺς 
4. αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔϝειπεν·  
5. « οὗτος μὲν δαὶ ἄϝεθλος ἄϝατος* γ’ἐκτετέλεσται·  δὴ edd. : δαὶ  metri causa 
6. νῦν αὖτε σκοπὸν ἱάλλον ἱὸν οὔ πώ τις βάλεν ἀνἱήρ·  
7. ϝείσομαι αἴ κε τύχωμι πόρῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων. »  
8. ἦ καὶ ἐπ’ Ἀντινό̔ῳ ἰθύνετο πικρὸν ϝιστόν. 
9. ἦ τοι ὁ ϰαλϝὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι ἔμελλε 
10. χρύσἑον ἄμφωτον καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα 
11. ὄφρα πίοι ϝοίνοιο· φόνος δέ ϝ̔οι οὐκ ἐνὶ θυμῷ  
12. μέμβλετο. τίς κ’ ϝοἴοιτο μετ’ ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι 
13. μόνϝον ἐνὶ πλεϝόνεσσι καὶ εἰ μάλα καρτερὸς ἐ̔ ίη  
14. ϝ̔οῖ τεύξειν θϝάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν;    
15. τὸν δ’ Ὀδυσεὺς κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ιἱῷ  
16. ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή.  
17. ἐκλίνθη δ’ ἑτέρωσε δέπας δέ ϝ̔οι ἔκπεσε χειρὸς  
18. βλημένου αὐτίκα δ’ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθεν  
19. αἵματος ἀνδρομέ̔οιο·θοϝῶς δ’ ἀπὸ ϝ̔εῖο τράπεζαν  
20. ὦσε ποδὶ πλήξας ἀπὸ δ’ εἴδατα χέϝϝεν ἔραζε·  
21. σῖτός τε ϰρέϝα τ’ ὀπτὰ φορύνετο.  

 
2. Réaction des Prétendants. Ulysse leur promet à tous la mort. Eurymaque tente de 
s’interposer, lui propose une conciliation. Ulysse refuse ; Eurymaque invite les 
Prétendants à se défendre ; mais il ne résiste pas à l’impulsion d’attaquer ; Ulysse 
le tue d’une flèche dans son élan. 

τοὶ δ’ ὁμάδησαν 
22. μνηστῆρες κατὰ δώμαθ’ ἱόπως ϝίδον ἄνδρα πεσόντα  
23. ἐκ δὲ θρόνων ἀνόρουσαν ὀρινθέντες κατὰ δῶμα  
24. πάντοσε παπταίνοντες ϝἑυδμήτους ποτὶ τοίχους· 
25. οὐδέ που ἀσπὶς ἔ̔ην οὐδ’ ἄλκιμον ἔγχος ῾ϝελέσθαι.  
26. νείκειον δ’ Ὀδυσῆϝα χολωτοῖσιν ϝεπέ̔εσσι·  
27. « ξένϝε κακῶς ἀνδρῶν τοξάζἑαι· οὐκέτ’ ἀϝέθλων 
28. ἱάλλων ἀντιάσεις· νῦν τοι σϝῶς αἰπὺς ὄλεθρος.  
29. καὶ γὰρ δὴ νῦν φῶτα κατέκτανες ὃς μἱέγ’ ἄριστος 
30. κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τῶ σ’ ἱενθάδε γῦπες ἔδονται. »  
31. ϝίσκεν ϝ̔έϰαστος ἄνειρ’ ἐπεὶ ἦ φάσαν οὐκ ἱεθέλοντα    ἀνήρ = ἄνδρα, donc  ἄνειρ’(α) 
32. ἄνδρα κατακτεῖναι· τὸ δὲ νήπιοι οὐκ ἐνό̔ησαν  
33. ἱὼς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπτο.  
34. τοὺς δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ϝιδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·  
35. « ὦ κύνες οὔ μ’ ἔτ’ ἐφάσκεθ’ ὑπότροπον ϝοίϰαδε νεῖσθαι  
36. δήμου ἄπο Τρώων ὅτι μοι κατεκείρετε ϝοῖκον 
37. δμῳῇσίν τε γυναιξὶ παρευνάζεσθε βιαίως  
38. αὐτοῦ τε ζοίοντος ὑπεμνάϝεσθε* γυναῖκα 
39. οὔτε θἑοὺς δϝείσαντες ἱοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν  



40. οὔτε τιν’ ἀνθρώπων νέμεσιν κατόπισθεν ἔσεσθαι.  
41. νῦν ὕμιν καὶ πᾶσιν ὀλέθρου πείρατ’ ἐφῆπται. »  
42. ἱὼς φάτο τοὺς δ’ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέϝος ῾ϝεῖλε·  
43. [πάπτηνεν δὲ ϝ̔έϰαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον.]  
44. Εὐρύμαχος δέ μιν οἶϝος ἀμειβόμενος προσέϝειπεν· 
45. « εἰ μὲν δὴ Ὀδυσεὺς Ἰθακήσιος εἰλήλουθας  
46. ταῦτα μὲν αἴσιμα ϝεῖπες ὅσα ϝρέζεσκον Ἀχαιοί  
47. πολλὰ μὲν ἐν μἱεγάροισιν ἀτάσθαλα πολλὰ δ’ ἐπ’ ἀγροῦ.  
48. ἀλλ’ ὁ μὲν ἤδη κεῖται ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων 
49. Ἀντίνὁος· οὗτος γὰρ ἔπ’ ίἱηλεν τάδε ϝέργα  
50. οὔ τι γάμου τόσσον κεχρημένος οὐδὲ χατίζων  
51. ἀλλ’ ἱάλλα φρονέ̔ων τά ϝ̔οι οὐκ ἐτέλεσσε Κρονίων  
52. ὄφρ’ Ἰθάκης κατὰ δῆμον ϝἑυκτιμένης βασιλεύοι. 
53. [… : Télémaque]  
54. νῦν δ’ ὁ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται σὺ δὲ φείδἑο λαϝῶν  
55. σῶν· ἀτὰρ ἄμμες ὄπισθεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον  
56. ὅσσα τοι ἐκπέποται καὶ ἐδήδοται ἐν μἱεγάροισι 
57. τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες δϝεικοσάβοιον ϝ̔έκαστος 
58. χαλκόν τε χρυσόν τ’ ἀποδώσομεν εἰς ὅ κε σὸν κῆρ  
59. ἰανθῇ· πρὶν δ’ οὔ τι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι. » 
60. τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ϝιδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·  
61. « Εὐρύμαχ’ οὐδ’ εἴ μοι πατρώϊα πάντ’ ἀποδοῖτε  
62. ὅσσα τε νῦν ὔμμ’ ἐστὶ καὶ εἴ ποθεν ἱάλλ’ ἐπιθεῖτε  
63. οὐδέ κεν ἱῶς ἔτι χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι φόνοιο 
64. πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτεῖσαι.  
65. νῦν ὕμιν παράκειται ἐναντίον ἠϝὲ μάχεσθαι  
66. ἢ φεύγειν ὅς κεν θϝάνατον καὶ κῆρας ἀλύξῃ·  
67. ἀλλά τιν’ οὐ φεύξεσθαι ϝοΐἱομαι αἰπὺν ὄλεθρον. » 
68. ἱὼς φάτο τῶν δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ.  
69. τοῖσιν δ’ Εὐρύμαχος μετεφώνἑε δεύτερον αὖτις·  
70. « ὦ φίλοι οὐ γὰρ σχήσει ἀνἱὴρ ὅδε χεῖρας ϝάπτους*   au lieu d’ ἀάπτους  
71. ἀλλ’ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ϝἑύξοϝον ἠδὲ φαρέτρην  
72. ὀϝδοῦ ἄπο ξεστοῦ τοξάσσεται εἰς ὅ κε πάντας 
73. ἄμμε κατακτείνῃ. ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης·  
74. φάσγανά τε σπάσσασθε καὶ ἀντίσχεσθε τραπέζας  
75. ιἱῶν ὠκυμόρων· ἐπὶ δ’ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν  
76. ἁθρόϝοι εἴ κέ μιν ὀϝδοῦ ἀπώσομεν ἠδὲ θυράων 
77. ἔλθωμεν δ’ ἀνὰ ϝάστυ βοὴ δ’ ὤκιστα γένηται·  
78. τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνἱὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο.»  
79. ἱὼς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ  
80. χάλκἑον ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον ἆλτο δ’ ἐπ’ αὐτῷ  
81. σμερδαλέα ϝιϝάχων· ὁ δ’ ἁμαρτὴ δῖος Ὀδυσσεὺς 
82. ἰὸν ἀποπροΐει βάλε δὲ στῆθος παρὰ μαζόν  
83. ἐν δέ ϝ̔οι εἵπατι πῆξε θοϝὸν βέλος. ἐκ δ’ ἄρα χειρὸς   

Je corrige ἥπατι > εἵπατι (< *jekw- > *jep- > ejp- : Η est aussi une écriture pour ει.  
84. φάσγανον ἱῆκε χαμᾶζε περιρρειδὴς* δὲ τραπέζῃ π 

περιρρηδὴς Aristaque (voi, Ludwich leçons au vers 84, 22) ; je corrige περιρρειδὴς  
85. κάππεσεν ἰδνωθείς ἀπὸ δ’ εἴδατα χέϝϝεν ἔραζε  
86. καὶ δέπας ἀμφικύπελλον· ὁ δὲ χθόνα τύπτε μετώπῳ  
87. θυμῷ ἀνιάζων ποσὶ δὲ θρόνον ἀμφοτέροισι  



88. λακτίζων ἐτίνασσε· κατ’ ὀφθαλμῶν δ’ ἔχυτ’ ἀχλύς.  
 
3. Entrée en scène des alliés d’Ulysse, en premier lieu d’Amphinomos : il propose 
d’apporter des armes. Dans le chant, le nom d’Amphinomos doit être substitué à 
celui de Télémaque ; si cela ne se peut, le passage est interpolé. 
 Même Ulysse doit se revêtir des armes de ses compagnons (Amphinomos, Eumée, 
Philoetios) .  
 

89. Ἀμφίνομος δ’ Ὀδυσῆϝος ϝείσατο* κυδαλίμοιο·   ϝείσατο correction de ἐείσατο 
[… : 90-99] : Télémaque fait des siennes !   

100. ἀγχοῦ δ’ ἱστάμενος ϝέπἑα πτερόϝεντα προσηύδα· 
101. εἰ δ’ἱεθέλεις ὀδυσεῦ σάκος οἴσω καὶ δύο δοῦρε 
102. καὶ κυνέ̔ην πάγχαλκον ἐπὶ κροτάφοισ’ ἀραρυῖαν 
103. αὐτός τ’ ἀμφιβαλοῦμαι ἰὼν δώσω δὲ συβώτῃ  
104. καὶ τῷ βουκόλῳ ἱάλλα· τετευχῆσθαι γὰρ ἄμεινον.» 
105. τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 
106. «οἶσε θέ̔ων εἷός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ϝιστοί  
107. μή μ’ ἀποκινήσωσι θυράων μόνϝον ἐ̔όντα.» 
108. ἱὼς φάτο Ἀμφίνομῷ ἐπεπείθετο* θυμὸς ἀγαίνωρ.    

Τηλέμαχος δέ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρὶ ; je corrige  Ἀμφίνομῷ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ  
 

109. βῆ δ’ ἴμεναι θάλαμόνδ’ ὅθι ϝ̔οι κλυτὰ τεύχἑα κεῖτο 
110. ἔνθεν τέσσαρα μὲν σάκε’ εἵλετο δούρατα δ’ ὀκτὼ  
111. καὶ πίσυρας κυνέϝας χαλκήρἑας ἱπποδασείας·  
112. βῆ δὲ φέρων μάλα δ’ ὦκα φίλους ϝ̔έ῾ας εἰσαφίκανεν.   

codices : φίλους ϝ̔έ῾ας conjecture au lieu de φίλον πατἐρ’ 
 

113. αὐτὸς δὲ πρώτιστα περὶ χροϝὶ δύσετο χαλκόν·  
114. ἱὼς δ’ αὔτως τὼ δμῶε δυέσθην τεύχἑα ϰαλϝά  
115. ἔσταν δ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆϝα δαΐφρονα ποικιλομήτην.  

[… : 111-119]  Au tour d’Ulysse d’en faire trop ! 
119. αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ιἱοὶ ϝιστεύοντα ϝάνακτα  
120. τόξον μὲν πρὸς σταθμὸν ϝἑυσταθέ̔ος μἱεγάροιο  
121. ἔκλιν’ ἑστάμεναι πρὸς ἐνώπια παμφάνϝοντα 
122. αὐτὸς δ’ ἀμφ’ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον* 
123. κρατὶ δ’ ἐπ’ ἰφθίμῳ κυνέ̔ην ϝἑύτυκτον ἔθηκεν  
124. ἵππουριν δϝεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν· 
125. εἵλετο δ’ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ.  

 
4. Le passage dans la cloison 
 

126. ὀρσοθύρη δέ τις ἔσκεν ϝἑυδμήτῳ ἐνὶ τοίχῳ 
127. ἀκρότατον δὲ παρ’ ὀϝδὸν ϝἑυσταθέ̔ος μἱεγάροιο  
128. ἦν ὁδὸς ἐς λαύρην σανίδες δ’ ἔχον ϝεῦ ἀραρϝυῖαι· 
129. τὴν Ὀδυσεὺς φράζεσθαι ἱανώγει δῖον ὑφορβὸν  
130. ἑσταϝότ’ ἄγχ’ αὐτῆς· μία δ’ οἴϝη γίνετ’ ἐφορμή.  

 
5. Agélawos prend en main la conduite des opérations du côté des Prétendants. 
Mélanthos a trouvé des armes. Ulysse charge Eumée de faire obstacle à son action. 
Eumée et Philoetios surprennent Mélanthios, l’attachent, le suspendent à une 
colonne.  



 
131. ϝ̔οῖς* δ’ Ἀγέλϝος* μετέϝειπεν ϝέπος πάντεσσι πιφαύσκων·  

Je corrige Ἀγέλεως ; la syncope de ε me paraît plus aisée à articuler qu’une  
Synizèse : εω 

132.  « ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀν’ ὀρσοθύρην ἀναβαίη 
133. καὶ ϝείποι λαϝοῖσι βοὴ δ’ ὤκιστα γένοιτο; 
134. τῶ κε τάχ’ οὗτος ἀνἱὴρ νῦν ὕστατα τοξάσσαιτο. »  
135. τὸν δ’ αὖτε προσέϝειπε Μελάνθιος αἰπόλος αἰγῶν·  
136. « οὔ πως ἔστ’ Ἀγέλαϝε διϝοτρεφές· ἄγχι γὰρ αἰνῶς  
137. αὐλῆς ϰαλϝὰ θύρετρα καὶ ἀργαλέον στόμα λαύρης·  
138. καί χ’ εἷς πάντας ϝερύκοι ἀνἱήρ ὅς τ’ ἄλκιμος ἐ̔ίη.  
139. ἀλλ’ ἄγεθ’ ὑμῖν τεύχε’ ἐνείκω θωρηχθῆναι.» 

[… : Télémachie]  
142. ἱὼς ϝειπὼν ἀνέβαινε Μελάνθιος αἰπόλος αἰγῶν 
143. ἐς θαλάμους Ὀδυσῆϝος ἀνὰ ῥῶγας μἱεγάροιο.  
144. ἔνθεν δώδεκα μὲν σάκε’ ἔξελε τόσσα δὲ δοῦρα 
145. καὶ τόσσας κυνέϝας χαλκήρἑας ἱπποδασείας·  
146. βῆ δ’ ἴμεναι μάλα δ’ ὦκα φέρων μνηστῆρσιν ἔδωκε.  
147. καὶ τότ’ Ὀδυσσῆϝος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ  
148. ἱὼς περιβαλλομένους ϝίδε τεύχἑα χερσί τε δοῦρα  
149. μακρὰ τινάσσοντας· μἱέγα δ’ αὐτῷ φαίνετο ϝέργον 
150. αἶψα δ’Εὔμαιον ϝέπἑα πτερόϝεντα πρός ηὔδα·   

Εὔμαιον au lieu de Τηλέμαχον 
[… : 151-156 : Télémaque parle ! ]  

157. « ἀλλ’ ἴθι δῖ’ Εὔμαιε θύρην ἐπίθες θαλάμοιο 
158. καὶ φράσαι ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ γυναικῶν ἣ τάδε ϝρέζει 
159. ἦϝ’ υἱὸς Δολίοιο Μελανθεύς· τόν περ ϝοΐἱω.» 
160. ἱὼς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἱαλλήλους ἀγόρευον.  
161. βῆ δ’ αὖτις θάλαμόνδε Μελάνθιος αἰπόλος αἰγῶν 
162. οἴσων τεύχἑα ϰαλϝά· νό̔ησε δὲ δῖος ὑφορβός 
163. αἶψα δ’ Ὀδυσσῆϝα προσεφώνἑεν ἐγγὺς ἐ̔όντα· 
164. « διϝογενὲς Λαϝερτιάδη πολυμήχαν’ Ὀδυσσεῦ 
165. κεῖνος δ’αὖτ’ ἀἱιδηλος ἀνἱήρ ἱὸν ϝοϊἱόμεθ’ αὐτοί  δὴ vdM   δ’ Pap. Ω 
166. ἔρχεται ἐς θάλαμον· σὺ δέ μοι νημερτὲς ἐνίσπες 
167. ἤ μιν ἀποκτείνω αἴ κε κρείσσων γε γένωμαι  
168. ἦϝέ σοι ἐνθάδ’ ἄγω ἵν’ ὑπερβασίας ἀποτείσῃ 
169. πολλάς ὅσσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ ϝοίϰῳ. »  
170. τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος πρός ἔφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·  
171. « ἦ τοι ἱεγώ τε καὶ Ἀμφίνομος μνηστῆρας ἀγαυοὺς   

Ἀμφίνομος  au lieu de Τηλέμαχος 
172. σχήσομεν ἔντοσθεν μἱεγάρων μάλα περ μεμαϝῶτας· 
173. σφῶϊ δ’ ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 
174. ἐς θάλαμον βαλέ̔εν σανίδας δ’ ἐκδῆσαι ὄπισθε 
175. σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε  
176. κίον’ ἀν’ ὑψηλὴν ϝερύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν 
177. ἱώς κεν δηθὰ ζωὸς ἐ̔ὼν χαλέπ’ ἄλγἑα πάσχῃ. »    

Je pense probable que ω doit être lu, en contexte, οι : ζοιὸς 
 

178. ἱὼς ἔφαθ’ οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο  
179. βὰν δ’ ἴμεν ἐς θάλαμον λαθέτην δέ μιν ἔνδον ἐ̔όντα. 
180. ἦ τοι ὁ μὲν θαλάμοιο μυχὸν κάτα τεύχε’ ἐρεύνα  



181. τὼ δ’ ἔσταν ἑκάτερθε παρὰ σταθμοῖσι μένοντε. 
182. εὖθ’ ὑπὲρ ὀϝδὸν ἔβαινε Μελάνθιος αἰπόλος αἰγῶν 
183. τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων ϰαλϝὴν τρυφάλειαν 
184. τῇ δ’ ἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον πεπαλαγμένον ἄζῃ  
185. Λαϝέρταο ἱήρωος ὃ κουρίζων φορέ̔εσκε·   
186. δὴ τότε γ’ ἤδη κεῖτο ῥαφαὶ δ’ ἐλέλυντο ἱμάντων·  
187. τὼ δ’ ἄρ’ ἐπαΐξανθ’ ῾ϝελέτην* ϝέρυσάν τέ μιν εἴσω   ῾ϝελέτην pour ἑλέτην 
188. κουρίξ ἐν δαπέδῳ δὲ χαμαὶ βάλον ἀχνύμενον κῆρ  
189. σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέ̔ον θυμαλγέ̔ι δεσμῷ 
190. ϝεῦ μάλ’ ἀποστρέψαντε διαμπερές ἱὼς ἐκέλευσεν  
191. υἱὸς Λαϝέρταο πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 
192. σειρὴν δὲ πλεκτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε 
193. ϰίϝον’ ἀν’ ὑψηλὴν ϝέρυσαν πέλασάν τε δοκοῖσι. 
194. τὸν δ’ ἐπικερτομέ̔ων προσέφης Εὔμαιε συβῶτα· 
195. « νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ Μελάνθιε νύκτα φυλάξεις  
196. εὐναῖ ἐνὶ μϝαλακαῖ * καταλέγμενος ἱώς σε ϝέϝοικεν·   

εὐναῖ : locatif pour raison métrique /  μϝαλακή plutôt que μαλακή (moelleux, moelle : 
μυελός)  

197. οὐδὲ σέ γ’ αἰριγένεια παρ’ Ὠκἑανοῖο ῥοϝάων 
198. λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος ἡνίκ’ ἀγινεῖς  
199. αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι. » 
200. ὡς ὁ μὲν αὖθι λέλειπτο ταθεὶς ὀλοϝῷ ἐνὶ δεσμῷ·  

 
6. Les deux hommes rejoignent Ulysse et Amphinomos. Les prétendants sont 

éliminés en deux assauts. 
 

201. τὼ δ’ ἐς τεύχἑα δύντε θύρην ἐπιθέντε φαϝεινήν 
202. βήτην εἰς Ὀδυσῆϝα δαΐφρονα ποικιλομήτην. 
203. ἱένθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν οἱ μὲν ἐπ’ ὀϝδοῦ  
204. τέσσαρες οἱ δ’ ἔντοσθε δόμων πολέ̔ες τε καὶ ἐσθλοί. 

[… : Athéna en habit de Mentor] 
241. μνηστῆρας δ’ ϝότρυνε Δαμαστορίδης Ἀγέλαϝος  
242. Εὐρύνομός τε καὶ Ἀμφιμέδων Δημοπτόλεμός τε  
243. Πείσανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων· 
244. οἱ γὰρ μνηστήρων ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ’ ἄριστοι 
245. ὅσσοι ἔτ’ ἔζωον περί τε ψυχέων ἐμάχοντο·    

ἔζοιον ; voir plus haut ζοιός 
246. τὼ δ’ ἤδη ἐδάμασσε βιὸς καὶ ταρφέ̔ες* ἰοί.  τούς codices : τὼ conieci  
247. τοῖς δ’ Ἀγέλϝος μετέϝειπεν ϝέπος πάντεσσι πιφαύσκων :  v. 131  

[… : mention de Mentor] 
251. « τῶ νῦν μὴ ἅμα πάντες ἐφίετε δούρατα μακρά 
252. ἀλλ’ ἄγεθ’· οἱ ἓξ πρῶτον ἀκοντίσατ’ αἴ κέ ποθι Ζεὺς  
253. δώῃ Ὀδυσσῆϝα βλῆσθαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι. 
254. τῶν δ’ ἱάλλων οὐ κῆδος ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσιν. » 
255. ἱὼς ἔφαθ’ οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ἱὼς ἐκέλευεν  
256. ἱέμενοι· τὰ δὲ πάντα ϝετώσια θῆκεν Ἀθήνη.  
257. τῶν ἱάλλος μὲν σταθμὸν ϝἑυσταθέ̔ος μἱεγάροιο  
258. βεβλήκειν ἱάλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρϝυῖαν·  
259. ἱάλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.  
260. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δούρατ’ ἀλεύαντο μνηστήρων  



261. τοῖσ’ ἄρα μύθων ἦρχε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς·  
262. «ὦ φίλοι ἤδη μέν κεν ἱεγὼν ϝείποιμι καὶ ἄμμι  
263. μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκοντίσαι ἱοὶ μεμάϝασιν  
264. ἡμέ̔ας ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι κακοῖσιν. » 
265. ἱὼς ἔφαθ’ οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκόντισαν ὀξέϝα δοῦρα  
266. ἄντα τιτυσκόμενοι Δημοπτόλεμον μὲν Ὀδυσσεύς 
267. Εὐρυάδην δὴ ῥ’ Ἀμφίνομος Ἔλατον δὲ συβώτης·  
268. Πείσανδρον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοϝῶν ἐπιβουκόλος ἀνἱήρ.  
269. οἱ μὲν ἔπειθ’ ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον* οὖδας 
270. μνηστῆρες δ’ ἀνεχώρησαν μἱεγάροιο μυχόνδε·  
271. τοὶ δ’ ἄρ’ ἐπήϊξαν νεκύων δ’ ἐξ ἔγχε’ ἕλοντο. 
272. αὖτις δὲ μνηστῆρες ἀκόντισαν ὀξέϝα δοῦρα  
273. ἱέμενοι· τὰ δὲ πολλὰ ἐτώσια θῆκεν Ἀθήνη.  
274. τῶν ἱάλλος μὲν σταθμὸν ϝἑυσταθέ̔ος μἱεγάροιο  
275. βεβλήκειν ἱάλλος δὲ θύρην πυκινῶς ἀραρϝυῖαν·  
276. ἱάλλου δ’ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια.  
277. Ἀμφιμέδων μὴν Ἀμφινόμου βάλε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ  

Μὴν Ἀμφινόμου correction pour δ’ ἄρα Τηλέμαχον 
 

278. λίγδην ἄκρην δὲ ϝρινὸν δηλήσατο χαλκός.  
279. Κτήσιππος δ’ Εὔμαιον ὑπὲρ σάκος ἔγχἑι μακρῷ 
280. ὦμον ἐπέγραψεν· τὸ δ’ ὑπέρπτατο πῖπτε δ’ ἔραζε.  
281. τοὶ δ’ αὖτ’ ἀμφ’ Ὀδυσῆϝα δαΐφρονα ποικιλομήτην  
282. μνηστήρων ἐς ὅμιλον ἀκόντισαν ὀξέϝα δοῦρα. 
283. ἔνθ’ αὖτ’Ϝευρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος Ὀδυσσεύς 
284. Ἀμφιμέδοντα δ’ἄρ’ Ἀμφίνομος Πόλυβον δὲ συβώτης·  
285. Κτήσιππον δ’ ἄρ’ ἔπειτα βοϝῶν ἐπιβουκόλος ἀνἱὴρ  
286. βεβλήκει πρὸς στῆθος ἐπευχόμενος δὲ προσηύδα·  
287. « ὦ Πολυθερσεΐδη φιλοκέρτομε μή ποτε πάμπαν 
288. ϝείϰων ἀφραδίῃς μἱέγα ϝειπεῖν ἀλλὰ θἑοῖσι 
289. μῦθον ἐπιτρέψαι ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰσι. 
290. τοῦτό τοι ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον ἱόν ποτ’ ἔδωκας  
291. ἀντιθέ̔ῳ Ὀδυσῆϝι δόμον κάτ’ ἀλητεύοντι.»  
292. ἦ ῥα βοϝῶν ϝελίκων ἐπιβουκόλος· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
293. οὖτα Δαμαστορίδην αὐτοσχεδὸν ἔγχἑι μακρῷ· 
294. Ἀμφίνομος δ’ Εὐηνορίδην Λειώκριτον οὖτα 
295. δουρὶ μέσον κενεϝῶνα διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλϝασσεν·  
296. ἤριπε δὲ πρηνής χθόνα δ’ ἤλϝασε παντὶ μετώπῳ. 

[… : Intervention d’Athéna, qui sème la terreur.]  
 
7. Ulysse impitoyable n’épargne pas l’homme qui le supplie 
 

310. Λειώδης δ’ Ὀδυσῆϝος ἐπεσσύμενος λάβε γούνων  
311. καί μιν λισσόμενος ϝέπἑα πτερόϝεντα προσηύδα·  
312. « γουνοῦμαί σ’ Ὀδυσεῦ· σὺ δέ μ’ αἴδἑο καί μ’ ἐλέϝησον· 
313. οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μἱεγάροισιν  
314. ϝειπεῖν οὐδέ τι ϝρέξαι ἀτάσθαλον· ἀλλὰ καὶ ἱάλλους 
315. παύεσκον μνηστῆρας ὅτις τοιαῦτά γε ϝρέζοι.  
316. ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι· 
317. τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀϝεικέ̔α πότμον ἐπέσπον. 



318. αὐτὰρ ἱεγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόϝος οὐδὲν ϝεϝοργὼς  
319. κείσομαι ἱὼς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισθ’ ϝἑὺϝεργῶν.» pour εὐεργέων  
320. τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ϝιδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·  
321. « εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι θυοσκόϝος εὔχἑαι εἶναι 
322. πολλάκι που μέλλεις ἀρήμεναι ἐν μἱεγάροισι  
323. τειλοῦ* ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο γενέσθαι 
324. σοὶ δ’ ἄλοχόν τε φίλην σπέσθαι καὶ τέκνα τεκέσθαι·  
325. τῶ οὐκ ἂν θϝάνατόν γε δυσηλεγέ̔α προφύγοισθα.»  
326. ἱὼς ἄρα φωνήσας ξίφος εἵλετο χειρὶ παχείῃ 
327. κείμενον ὅ ῥ’ Ἀγέλαϝος ἀποπρὸ ἱέἱηκε χαμᾶζε 
328. κτεινόμενος· τῷ τόν γε κατ’ αὐχένα μέσσον ἔλασσε· 
329. φθεγγομένου δ’ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίῃσιν ἐμίχθη 

[… Télémaque] 
 
8. Les suites du combat : évacuation des corps, nettoyage du megaron 
 

381. πάπτηνεν δ’ Ὀδυσεὺς καθ’ ϝ̔ὸν δόμον εἴ τις ἔτ’ ἀνδρῶν  
382. ζοιὸς ὑποκλοπέ̔οιτο ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν. 
383. τοὺς δὲ ϝίδεν μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι 
384. πεπτεϝῶτας πολλούς ὡς τ’ ἰχθύας οὕς θ’ ἁλιῆϝες 
385. κόϝιλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔκτοσθε θαλάσσης  
386. δικτύοι ἐξϝέρυσαν πολυωπῷ· οἱ δέ τε πάντες  
387. κύμαθ’ ἁλὸς ποθέ̔οντες ἐπὶ ψαμάθοισι κέχυνται·  
388. τῶν μέν τ’ ἠϝέλιος φαϝέθων ἐξείλετο θυμόν· 
389. ὡς τότ’ ἄρα μνηστῆρες ἐπ’ ἱαλλήλοισι κέχυντο 
390. δὴ τότε Ϝε῾ύμαιον πρός ἔφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·    
391. « Ϝε῾ύμαι’ εἰ δ’ ἄγε μοι κάλεσον τροφὸν Εὐρύκλειαν pour Τηλέμαχ’  
392. ὄφρα ϝέπος ϝείπωμι τό μοι καταθύμιόν ἐστιν. »  
393. ὡς φάτο Ϝευμαίῳ* ἐπεπείθετο θυμὸς* ἀγήνωρ·  

pour Τηλέμαχος δὲ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρί ; voir vers  108 
394. κινήσας δὲ θύρην προσέφη τροφὸν Εὐρύκλειαν·  
395. « δεῦρο δὴ ὄρσο γραιὺ παλαιγενές ἱή τε γυναικῶν  
396. δμῳάων σκοπός ἐσσι κατὰ μἱέγαρ’ ἡμετεράων.  
397. ἔρχἑο· κικλήσκει δὲ σ’Ὀδυσσεὺς ὄφρα τι ϝείπῃ.    σ’Ὀδυσσεὺς pour πατὴρ ἐμός  
398. ὡς ἄρ’ ἐφώνησεν τῇ δ’ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος = elle n’a rien répondu 
399. ϝοίϊξεν δὲ θύρας μἱεγάρων ϝἑὺ ναιεταϝόντων 
400. βῆ δ’ ἴμεν· αὐτὰρ Ϝεύμαιος πρόσθ’ ἡγεμόνευεν.  pour Τηλέμαχος  
401. εὗρεν ἔπειτ’ Ὀδυσῆϝα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν 
402. αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον ἱώς τε λέ̔οντα 
403. ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοϝὸς ἔρχεται ἀγραύλοιο·  
404. πᾶν δ’ ἄρα ϝ̔οι στῆθός τε παρήϝϊά τ’ ἀμφοτέρωθεν 
405. αἱματόϝεντα πέλει δϝεινὸς δ’ εἰς ὦπα ϝιδέσθαι  
406. ὡς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν.  
407. ἡ δ’ ἱὼς οὖν νέκυάς τε καὶ ἄσπετον εἴσϝιδεν αἷμα 
408. ἴθυσέν ῥ’ ὀλολύξαι ἐπεὶ μἱέγα εἴς ϝίδε ϝέργον·  μἱέγα εἴς lire /mjegṇ ejs/ 
409. ἀλλ’ Ὀδυσεὺς κατέρυκε καὶ ἔσχεθεν ἱεμένην περ  
410. καί μιν φωνήσας ϝέπἑα πτερόϝεντα προσηύδα·  
411. « ἐν θυμῷ γραῦ χαῖρε καὶ ἴσχἑο μηδ’ ὀλόλυζε· 
412. οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχέτϝασθαι.   
413. τούσδε δὲ μοῖρ’ ἐδάμασσε θἑῶν καὶ σχέτλια ϝέργα·  



414. οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
415. οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν ὅτίς σφἑας εἰσαφίκοιτο·  
416. τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀϝεικέ̔α πότμον ἐπέσπον. 
417. ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μἱεγάροις κατάλεξον  
418. ἱαί τέ μ’ ἀτιμάζουσι καὶ ἱαὶ νηλείτιδές εἰσι.»  
419. τὸν δ’ αὖτε προσέϝειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια· 
420. «τοιγὰρ ἱεγώ τοι τέκνον ἀληθείην καταλέξω.  
421. πεντήκοντά τοί εἰσιν ἐνὶ μἱεγάροισι γυναῖκες  
422. δμῳαί τὰς μέν τ’ ϝέργα διδάξαμεν ϝεργάζεσθαι  
423. εἴριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι· 
424. τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν 
425. οὔτ’ ἐμὲ τίουσαι οὔτ’ αὐτὴν Πηνελόπειαν.  

[… : Télémaque]  
428. ἀλλ’ ἄγ’ ἱεγὼν ἀναβᾶσ’ ὑπερώϊα σιγαλόϝεντα  
429. ϝείπω σῇ ἀλόχῳ… τῇ τις θἑὸς ὕπνον ἐπῶρσε.»  
430. τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·  
431. « μή πω τήν γ’ ἐπέγειρε· σὺ δ’ ἱενθάδε ϝειπὲ γυναιξὶν 
432. ἐλθέμεν ἱαί περ πρόσθεν ἀϝεικέ̔α μηχανϝόντο.»  
433. ὡς ἄρ’ ἔφη γραιὺς δὲ διὲκ μἱεγάροιο βεβήκει  
434. ἀγγελέ̔ουσα γυναιξὶ καὶ ϝοτρυνέ̔ουσα νέ̔εσθαι.  
435. αὐτὰρ ὁ δ’ Ἀμφίνομον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην  
436. εἰς ϝ̔ὲ καλεσσάμενος ϝέπἑα πτερόϝεντα προσηύδα·  
437. « ἄρχετε νῦν νέκυας φορέ̔ειν καὶ ἱάνωχθε γυναῖκας·  
438. αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέ̔ας ἠδὲ τραπέζας 
439. ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι καθαίρειν.  
440. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ πάντα δόμον διακοσμήσησθε  
441. δμῳὰς ἐξαγαγόντες ϝἑυσταθέ̔ος μἱεγάροιο  
442. μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκἑος αὐλῆς  
443. θεινέμεναι ξίφεσιν τανυήκεσιν εἰς ὅ κε πασῶν   

pour πασέων : πασῶν  attesté dans copies F Z (voir Ludwich à 22, 443) 
444. ψυχὰς ἐξαφέλησθε καὶ ἐκλελάθωντ’ Ἀφροδίτης 
445. τὴν ἄρ’ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάθρῃ. »  
446. ἱὼς ἔφαθ’ αἱ δὲ γυναῖκες ἀϝολλέ̔ες ἦλθον ἅπασαι 
447. αἴν’ ὀλοφυρόμεναι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέϝουσαι. 
448. πρῶτα μὲν οὖν νέκυας φόρἑον κατατεθνηϝῶτας  
449. κὰδ δ’ ἄρ’ ὑπ’ αἰθούσῃ τίθεσαν ϝεϝϝερκέ̔ος αὐλῆς 
450. ἱαλλήλοισιν ἐρείδουσαι· σήμαινε δ’ Ὀδυσσεὺς  
451. αὐτὸς ἐπισπέρχων· ταὶ δ’ ἐκφόρἑον καὶ ἀνάγκῃ. 
452. αὐτὰρ ἔπειτα θρόνους περικαλλέ̔ας ἠδὲ τραπέζας 
453. ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι κάθαιρον. 
454. αὐτὸς δ’ Ἀμφίνομος καὶ βουκόλος ἠδὲ συβώτης    

 αὐτὸς δ’ Ἀμφίνομος pour αὐτὰρ Τηλέμαχος 
455. λίστροισιν δάπεδον πύκα ποιητοῖο δόμοιο  
456. ξῦον· ταὶ δ’ ἐφόρἑον δμῳαί τίθεσαν δὲ θύραζε.  
457. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πᾶν μἱέγαρον διεκοσμήσαντο 
458. δμῳὰς ἐξαγαγόντες ϝἑυσταθέ̔ος μἱεγάροιο  
459. μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκἑος αὐλῆς1  

 
1  En se reportant aux ordres donnés, on constate que l’exécution des femmes est mentionnée 

immédiatement après le vers μεσσηγύς τε θόλου καὶ ἀμύμονος ἕρκἑος αὐλῆς. Je suppose donc que 
la description des femmes poussées et coincées dans un angle fait partie du récit de la pendaison sur 



 
[σφᾶς πέφνον ξίφεσιν τανυαίκεσιν εἰς ὅ κε πασῶν    
ψυχὰς ἐξαφέλοντο καὶ ἐκλελάθωντ’ Ἀφροδίτης] 
 

474. ἐκ δὲ Μελάνθιον ἦγον ἀνὰ πρόθυρόν τε καὶ αὐλήν·  
475. τοῦ δ’ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ ὄϝϝατα νηλέ̔ι χαλκῷ  
476. τάμνον μήδε῾ά τ’ ἐξ ϝέρυσαν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι 
477. χεῖράς τ’ ἠδὲ πόδας κόπτον κεκοτηϝότι θυμῷ.  
478. οἱ μὲν ἔπειτ’ ἀπονιψάμενοι χεῖράς τε πόδας τε  
479. εἰς Ὀδυσῆϝα δόμονδε ϰίον τετέλεστο δὲ ϝέργον. 
480. αὐτὰρ ὅ γε πρὸς ἔϝειπε φίλην τροφὸν Εὐρύκλειαν·  
481. « οἶσε θέϝειον γραιὺ κακῶν ἄκος οἶσε δέ μοι πῦρ   
482. ὄφρα θεϝειώσω μἱέγαρον· σὺ δὲ Πηνελόπειαν  
483. ἐλθεῖν ἐνθάδ’ ἱάνωχθι σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί·  
484. πάσας δ’ ϝότρυνον δμῳὰς κατὰ δῶμα νέ̔εσθαι. » 
485. τὸν δ’ αὖτε προσέϝειπε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια·  
486. « ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐμόν κατὰ μοῖραν ἔϝειπες.  
487. ἀλλ’ ἄγε τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε ϝείματ’ ἐνείκω  
488. μηδ’ οὕτω ϝράκεσιν πεπυκασμένος εὐρέϝας ὤμους 
489. ἱστῇ ἐν μἱεγάροισι· νεμεσσητὸν δέ κεν ἐ̔ίη.»    

ἱστῇ (<ἱστάῃ >  ἱστῇ) pour ἕσταθ’ ἐνὶ edd. :  
490. τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·  
491. «πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μἱεγάροισι γενέσθω.»  
492. ἱὼς ἔφατ’ οὐδ’ ἀπίθησε φίλη τροφὸς Εὐρύκλεια 
493. ἤνεικεν δ’ ἄρα πῦρ καὶ θείϝιον*· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς    θείϝιον pour θήιον 
494. ϝεῦ διεθείϝωσεν μἱέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν. 
495. γραιὺς δ’ αὖτ’ ἀπέβη διὰ δώματα κάλϝ’ Ὀδυσῆϝος  
496. ἀγγελέ̔ουσα γυναιξὶ καὶ ϝότρυνέ̔ουσα νέ̔εσθαι·  
497. αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μἱεγάροιο δάϝος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι. 
498. αἱ μὲν ἄρ’ ἀμφεχέϝοντο καὶ ἠσπάζοντ’ Ὀδυσῆϝα 
499. καὶ κύνἑον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους 
500. χεῖράς τ’ αἰνύμεναι· τὸν δὲ γλυκὺς ἵμερος ᾕρει  
501. κλαυθμοῦ καὶ στοναχῆς γίνωσκε δ’ ἄρα φρεσὶ πάσας. 

 
ordre de Télémaque et qu’il s’agit donc d’une interpolation. J’ai reconstitué les deux vers qui 
décrivent l’exécution en tenant compte des ordres donnés plus haut pas Ulysse.. 



 


