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Ágrip 

Hér birtist íslensk þýðing sjöunda bréfs kvenhetjanna (lat. Heroides) eftir rómverska 

skáldið Públíus Óvidíus Nasó, ásamt inngangi og skýringum, en kvæði þetta er ort undir 

yfirskriftinni Frá Dídó til Eneasar. Þar skrifar Dídó, drottning Karþagóborgar, kappanum 

Eneasi bréf eftir að hann hefur yfirgefið hana til að leita þess ríkis sem guðirnir buðu 

honum að stofna á Ítalíu og varð síðar Rómaveldi, samkvæmt hinni rómversku hefð. Í 

inngangi er svo fjallað um ólík hlutverk Dídóar og Eneasar í kvæðinu, í anda feminískrar 

bókmenntarýni (e. feminist literary criticism), og það sem þetta segir okkur um 

samfélagsleg gildi eða stöðu karla og kvenna í samtíma skáldsins, auk þess sem rýnt er í 

bakgrunn kvæðisins og þá nýlundu, gagnrýni og lærdóm sem felst í því.  
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Inngangur 

Um Óvidíus, ævi hans, verk og Bréf Kvenhetjanna 

Sagt hefur verið að rómverska skáldið Óvidíus hafi brotið blað í bókmenntasögunni þegar 

hann skrifaði verk sitt Bréf kvenhetjanna (lat. Heroides)—eða það er alltént það sem 

Óvidíus sagði sjálfur í þriðja riti verks síns Listinni að elska (lat. Ars amatoria): 

 Ignotum hoc aliis ille novavit opus. 

 Hugsaði hann með þessu upp nýtt verk, sem var áður óþekkt.1 

Krafan er sannarlega stór, þó látið verði liggja á milli hluta að svara þeirri spurningu hér 

hvort krafan eigi virkilega við orð að standast. Það skal þó viðurkennast að verkið hefur 

vissulega verið áhrifamikið og mörg seinni tíma skáld hafa freistað þess að feta í fótspor 

Óvidíusar eða orðið fyrir beinum eða óbeinum áhrifum af verkinu—skáld líkt og Geoffrey 

Chaucer, sem segir sögu tíu goðsagnakenndra kvenna í The Legend of Good Women, og 

jafnvel Þórbergur Þórðarsson, sem hefur sína þekktustu bók, Bréf til Láru, einmitt sem 

bréf, líkt og titillinn gefur til kynna. Þannig hefur bréfsformið ósjaldan verið nýtt í 

bókmenntasögunni, jafnt í bundnu og óbundnu máli, og má rekja sögu þessarar hefðar allt 

aftur til tíma Óvidíusar, sem gerði formið vissulega frægt, jafnvel fram á okkar tíma. 

Bréf kvenhetjanna er, eins og nafnið gefur til kynna, safn bréfa sem skrifuð eru í nafni 

margra þekktustu kvenna hins forngríska og rómverska menningarheims. Þar skrifar 

Óvidíus til að mynda í nafni Penelópu, Deianöru, Medeu, Saffóar og Helenu fögru en alls 

eru bréf þeirra fimmtán, auk þriggja bréfapara, sem einnig hafa verið eignuð Óvidíusi þó 

lengi hafi verið deilt um höfund þeirra bréfa, þar sem þau skera sig frá hinum fimmtán að 

því leyti að þar er um að ræða þrjú bréf frá þekktum köppum til kvenna sem þeir unna 

hugástum, auk svarbréfa kvennanna. Öll eiga bréf kvenhetjanna það þó sameiginlegt að 

konurnar skrifa bréfin til fjarlægra ástmanna sinna, auk þess sem sambönd þeirra 

einkennast af þungum harmi, löngun eða örvæntingu og hljóta flest voveiflegan endi.2 

Óvidíus sjálfur var auðvitað eitt þekktasta skáld Rómverja og hefur frægð hans varað fram 

á okkar daga, ekki síst fyrir tilstilli verks hans Ummyndana (lat. Metamorphoses), sem er 

með áhrifameiri verkum vestrænnar bókmenntasögu, en önnur velþekkt verk skáldsins 

eru Listin að elska, sem þegar hefur verið nefnd, og Hátíðir (lat. Fasti). Óvidíus orti flest 

                                                 
1 Ov. Ars am. 3. 345-6 (þýðing höfundar). 
2 Knox (2000): 5-12. Murgatroyd, Reeves og Parker (2017): 3. 
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verka sinna, svo sem Bréf kvenhetjanna, undir elegískum hætti, þó þekktasta verkið, 

Ummyndanir, hafi hann ort undir sexliðahætti. Þá hafa kvæði sem hann orti undir öðrum 

háttum því miður ekki varðveist í heilu lagi. Óvidíus var samtímamaður skáldanna 

Vergilíusar, Própertíusar og Hóratíusar en þeir voru allir starfandi á síðari hluta fyrstu 

aldar fyrir Krists burð, þó Óvidíus hafi verið sá eini þeirra sem lifði fram á fyrstu öld eftir 

Krist. 

Públíus Óvidíus Nasó fæddist árið 43 f. Kr., í bænum Súlmó á sunnanverðri Ítalíu, og lést 

árið 17 e. Kr., í útlegð við strendur Svartahafs. Talið er að Bréf kvenhetjanna hafi verið 

fyrsta verk Óvidíusar—eða eitt af þeim fyrstu—mögulega gefið út árið 19 f. Kr., í 

stjórnartíð Ágústusar (27 f. Kr.–14 e. Kr.). Óvidíus virðist þó hafa skrifað í nokkurri 

andstöðu við Ágústus og jafnvel Vergilíus, sem sjálfur skrifaði til dýrðar Ágústusar, en 

þær hugmyndir verða skoðaðar nánar á eftir með tilliti til þess kvæðis sem birtist hér í 

þýðingu. Þá er ljóst að ekki var kært með þeim tveimur, skáldinu og stjórnmálamanninum, 

en Ágústus sendi Óvidíus í útlegð árið 8. e. Kr. til borgarinnar Tómis við Svartahaf, þar 

sem hann lést um tíu árum síðar og átti því aldrei afturkvæmt úr útlegðinni, sem lagðist 

afar þungt á hann.3 

Í útlegðinni skrifaði Óvidíus enn fremur tvö verk, Raunasögur (lat. Tristia, þýðing 

höfundar) og Bréfin frá Pontus (lat. Epistulae ex Ponto), þar sem hann rekur einmitt raunir 

sínar í útlegð, þó hann minnist ekki beint á ástæðu þess að Ágústus hafi gert hann 

brottrækan frá Róm. Í Raunasögum segir hann þá aðeins að kveðskapur og klaufska (lat. 

carmen et error)4 hafi leitt til útlegðarinnar, svo getgátur hafa verið uppi æ síðan um 

raunverulegar ástæður útlegðar hans. Það eitt er vitað að það var Ágústus sjálfur sem 

sendi Óvidíus í útlegðina, án aðkomu ödungaráðsins eða réttarhalda.5 

En svo við víkjum okkur að efni þessarar ritgerðar—sem hverfist að sínu leyti um annan 

mann sem gerður var brottrækur frá eigin heimalandi og reikaði um í leit að nýjum 

samastað, þó hann sé að vísu ekki aðalpersónan í því kvæði sem hér birtist í íslenskri 

þýðingu—þá er það einmitt þýðing sjöunda bréfs kvenhetjanna, Frá Dídó til Eneasar. 

Bréf þetta ritar drottning Karþagóborgar, Dídó, nefnilega til kappans Eneasar eftir að hann 

hefur yfirgefið hana til þess að halda á vit örlaga sinn, þ.e. að leggja grunninn að sjálfri 

Rómarborg og hinu mikla Rómaveldi, líkt og guðirnir hafa falið honum. Í bréfinu segir 

                                                 
3 Um æviatriði og verkalista, sjá „Ovid“ í Hornblower, Spawforth og Eidinow (2012). 
4 Ov. Tr. 2. 207. 
5 Ov. Tr. 2. 131-2. Sjá einnig Knox (2000): 1-4. 
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Dídó raunasögu sína, rekur upphaf ástarsambands þeirra og telur upp þær fórnir sem hún 

hefur fært fyrir hans sakir, auk þess sem hún segir Eneasi rækilega til syndanna fyrir það 

að dirfast að yfirgefa sig. 

Í þessari ritgerð verður það þá skoðað hvernig Dídó birtist í bréfinu og hvaða ljósi kvæðið 

megi varpa á skoðun Óvidíusar á stöðu kvenna innan menningararfsins eða 

sagnahefðarinnar, í anda feminískrar bókmenntarýni (e. feminist literary criticism). 

Sömuleiðis verður það skoðað hvernig hlutverk Dídóar hér sé ólíkt hlutverki hennar í 

Eneasarkviðu, auk þess hvernig Óvidíus takist á við kviðuna í þessu bréfi. Þá verður rætt 

um það hvaða erindi sýn Óvidíusar á kvenmenn í skáldskap eigi við okkur sem lesum 

Bréf kvenhetjanna nú tvö þúsund árum síðar. Einnig verður hugað að brag kvæðisins og 

þeim hughrifum sem elegíski hátturinn var líklegur til að vekja hjá lesendum fyrri tíma. 

Að lokum verður svo fjallað um viðtökur bréfanna í gegnum tíðina og þá gagnrýni sem 

helst hefur beinst að þeim, ásamt þeirri hlutdrægni sem mögulega felist í umfjöllun 

einsleits hóps fræðimanna um þau á síðustu öldum. 

 

Bakgrunnur kvæðisins 

Svo sem áður hefur komið fram er talið að Bréf kvenhetjanna hafi verið með fyrstu 

verkum Óvidíusar en áður en við ræðum bréf Dídóar frekar skulum við rétt huga að 

Ummyndunum, þar sem skáldið fjallar einmitt stuttlega um Dídó og Eneas: 

Excipit Aenean illic animoque domoque, 

non bene discidium Phrygii latura mariti, 

Sidonis, inque pyra sacri sub imagine facta 

incubuit ferro, deceptaque decipit omnes. 

Bauð konan frá Sídon Eneas þar velkominn inn á heimili sitt, sem og í hjarta sér, 

sú sem eigi átti eftir að taka brottför frýgversks eiginmanns síns léttlega, 

þá hún lét fallast á sverð hans, á bálkesti þeim sem útbúinn var undir yfirskini helgisiðar, 

og sveik þannig allt og alla, sjálf illa svikin.6 

Söguna segir Óvidíus á þessa leið í aðeins fjórum línum í helsta verki sínu en jafnframt 

getur hann þess í Raunasögum að þessi hluti Eneasarkviðu sé mest lesni hluti allrar 

kviðunnar.7 Það er því ekki úr vegi að skoða hvernig Óvidíus tekst á við þessa sögu, sem 

                                                 
6 Ov. Met. 14. 78-81 (þýðing höfundar). 
7 Ov. Tr. 2. 535-6. 
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er líklegast enn mest lesni hluti Eneasarkviðu—ekki síður nú en í samtíma skáldsins—og 

velta fyrir sér hvers vegna hann hafi kosið að segja þessa sögu frá sjónarhóli Dídóar. 

Það sem er eflaust mest áberandi í frásögn Óvidíusar af Dídó, bæði í Ummyndunum og í 

bréfinu, er hversu mikla áherslu hann leggur á sviksemi Eneasar, líkt og í síðustu línu 

tilvísunarinnar hér að ofan. Þá eru það þessi svik sem ganga í gegnum bréf Dídóar og 

Óvidíus undirstrikar þann harm sem felst í sögu hennar—harm þann sem hefur hrært 

hjartastrengi lesenda æ síðan. Þá hefur það heldur ekki farið framhjá lesendum að Eneas 

er ekki viðkunnanlegasta persóna þeirrar sögu, sem Óvidíus hefur vísast gert sér grein 

fyrir manna best.8 

Það er næsta ómögulegt að lesa útgáfur Óvidíusar af sögunni, hvort heldur í 

Ummyndunum eða í bréfinu, án þess að setja þær í samhengi við mest lesnu útgáfu 

sögunnar. Það hefur því alltaf verið óaðskiljanlegur hluti bréfs Dídóar hvernig skáldið 

tekst á við sjálfa hefðina, líkt og í hinum Bréfum kvenhetjanna, enda voru hinar grísku 

goðsagnir sem liggja flestum þeirra til grundvallar eigi síður þekktar en sagan um Dídó. 

Hefðin er þannig snar þáttur af lestri textans og túlkun hans eða skilningur á honum veltur 

sömuleiðis á skilningi á skáldahefðinni.9 

Einnig felst viss dramatísk írónía í verkinu, þar sem lesandinn býr að öllum líkindum yfir 

nokkurri vitneskju um framvindu sögunnar.10 Þetta vekur jafnframt upp sérstakt samtal á 

milli lesanda og ætlaðs höfundar hvers bréfs, sem er ekki ósvipað því samtali sem 

lesandinn á við skáldið sjálft í dag, þótt við spyrjum stöðugt nýrra spurninga, ólíkra 

spurningum samtímamanna skáldsins. Þetta samtal má jafnvel segja að endurspeglist í 

formi verksins, sem er vitanlega samtal á milli tveggja persóna, þ.e. meints sendanda og 

viðtakanda bréfsins, ástmanns og ástkonu. 

Varpar skáldið þannig nýju ljósi á samband elskhuganna, þar sem hann fjarlægir hina 

hefðbundnu söguhetju, svo hún—eða réttara sagt hann—getur ekki haft aðaláhrif á 

frásögnina eða framvindu hennar, líkt og karlhetjan gerir yfirleitt. Þá færist aftur fjör í 

frásögnina við þetta, enda þótt lesandinn viti hvernig sagan endar. Jafnframt mætti segja 

að sannur viðtakandi bréfanna sé sjálfur lesandinn, þar sem harla ólíklegt þykir að 

tilætlaður viðtakandi myndi nokkru sinni fá bréfið í hendurnar, í flestum tilfellum. Mætti 

                                                 
8 Casali, Sergio (2006): 152-7. 
9 Glendinning (2011): 135-6. Gross (1979): 310. Kennedy (2002): 225-6. 
10 Glendinning (2011): 138-9. Kennedy (2002): 224-5; (2006): 80-81. 
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í þessu samhengi jafnvel tala um innri og ytri viðtakanda bréfsins, þar sem kalla mætti 

sjálfan lesandann—hvort sem það erum við, samtímamenn Óvidíusar eða fræðimenn og 

þýðendur fyrri alda—ytri viðtakandann en persónuna, sem bréfið er stílað á, innri 

viðtakandann, þó honum berist bréfið líklegast aldrei.11 

Það sem vekur fyrst athygli lesandans, ytri viðtakandans, er líklegast form eða 

framsetning verksins en, líkt og áður hefur komið fram, er kvæðið ort undir elegískum 

hætti. Er hátturinn einnig þekktur á íslensku sem tregalag en skáldið Hóratíus, 

samtímamaður Óvidíusar, sagði einmitt í verki sín um ljóðlistina, Ars poetica, að 

bragarháttur þessi væri sérlega vel fallin til þess að kveða um harm, eins og íslenskt heiti 

hans gefur til kynna.12 Þá er sömuleiðis athyglisvert að í fimmtánda bréfi, frá Saffó til 

Faons, lýkur Óvidíus kvæði sínu, í nafni hinnar frægu skáldakonu, upp með þeim orðum 

að hinn elegíski háttur sé sérlega vel við hæfi tregafullra tára hennar,13 enda var margt ort 

um ástir og ástarsorg undir bragnum.14 

Ást Dídóar á Eneasi var einmitt heit og ástarsorg hennar að sama skapi þungbær. Þá hefur 

hún ýmislegt á orði um hegðun Eneasar í sinn garð, auk framkomu hans við fyrrverandi 

eiginkonu sína, Kreúsu, en einnig er minnst á hana í Eneasarkviðu. Frásögn Dídóar er 

hins vegar ólík sögunni eins og hún er sögð þar í nokkrum mikilvægum atriðum. Segir 

Dídó til að mynda að Kreúsa hafi týnt lífinu ein og yfirgefin af harðbrjósta eiginmanni 

sínum (l. 85-86) og bendlar Eneas við dauða hennar með beinni hætti en gert er í kviðu 

Vergilíusar, þar sem afdrif hennar eru frekar sett fram sem nokkurs konar óhapp eða 

slys.15 

Óvidíus gengur því skrefi lengra en Vergilíus, þar sem hann gerir Eneas beinlínis að 

geranda hvað örlög eða ævilok Kreúsu varðar, enda þótt kappinn hafi í besta falli virst 

heldur gálaus í kviðunni. Þá mætti í versta falli segja að hann sé vanrækinn og 

skeytingarlaus um annarra hagi, að minnsta kosti í þeim hluta sögunnar, og passar sú 

mynd einmitt við þá mynd sem Óvidíus dregur upp af söguhetjunni í bréfi Dídóar. Birtist 

hann þar nánast sem varmenni, þar sem hann er valdur að sorg og dauða Dídóar, Kreúsu 

og jafnvel þeirrar næstu er verður á vegi hans (l. 19-20). Dregur Óvidíus þannig fram 

                                                 
11 Kennedy (2002): 220-25, 230-31. 
12 Hor. Ars poet. 75. 
13 Ov. Her. 15. 7. 
14 Smith (2006): 233, nmgr. 22. 
15 Verg. Aen. 2. 736-44. Sjá einnig Desmond (1994): 37-40. 
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veiku hliðar persónunnar Eneasar og ýjar meira að segja að því að önnur hlið sé á sögunni 

en einungis sú sem flestir þekkja, hlið Eneasar eða Vergilíusar.16 

Þessar veiku hliðar voru vissulega þegar til staðar, eins og Óvidíus sjálfur virðist einmitt 

ýja að í Raunasögum, þar sem hann vísar óbeint til þeirrar kaldhæðni að mest lesni hluti 

kviðunnar dragi upp slíka mynd af söguhetjunni, auk þess sem hann dregur dár að 

Vergilíusi í sömu andrá.17 Jafnvel mætti segja að sú hlið sögunnar sem sögð er í 

Eneasarkviðu sé ekki síður hlið Ágústusar en þeirra Eneasar eða Vergilíusar—hlið 

karlmannsins eða stjórnmálamannsins—og sú hlið sem er sögð hér sé því í hálfgerðri 

andstöðu eða veiti nokkurs konar mótvægi við rödd valdamannsins.18 Enda eru það engin 

nýmæli að Eneasarkviða sé að miklu leyti ort í því skyni að upphefja Rómaveldi og 

sjálfan Ágústus, svo það kemur heldur vart á óvart að lesið hafi verið í verk Óvidíusar út 

frá afstöðu hans til Ágústusar og afskiptum þess síðarnefnda af skáldinu. Þá er auðvitað 

ekki úr vegi að velta aðeins nánar fyrir sér þeirri hlið sem fær að heyrast hér jafnt sem 

viðtökunum—og skal það gert næst. 

 

Kvenmenn í kveðskap—nýlunda, lærdómur, gagnrýni 

Í Bréfum kvenhetjanna setur Óvidíus persónurnar, konurnar, svo að segja í nýtt samhengi, 

þar sem hann gefur þeim—og engum öðrum—rödd í verkinu. Þannig eru 

kvenpersónurnar ekki skilgreindar út frá karlmönnunum í lífi þeirra, heldur tjá þær sig 

sjálfar um tilfinningar sínar og aðstæður frá upphafi til enda, án þess að karlmenn trufli 

frásögn þeirra. Þá hafa konurnar innsýn í eigin sögur, þar sem Óvidíus bregst beint við 

hefðinni, og þær láta jafnvel í ljós skoðanir sínar á því sem áður hefur verið skrifað um 

þær með óbeinum hætti, er þær túlka þekkta atburði á nýjan hátt.19 Þetta skilur verkið sér 

í lagi frá öðrum verkum og er líklega ein af helstu ástæðum þess að bréfin hafa notið 

viðlíka vinsælda í gegnum tíðina. 

Deilt hefur verið um meiningu Óvidíusar varðandi það að hann hafi með verkinu skapað 

nýja tegund skáldskapar en svo sem áður segir verður sú krafa ekki krufin að beini hér. 

Própertíus hafði reyndar um svipað leyti—mögulega fyrr—birt ljóð í bréfsformi, þar sem 

konan Areþúsa skrifar manninum Lýkótasi, á áþekkan hátt og kvenhetjurnar skrifa 

                                                 
16 Smith (2006): 221-3. 
17 Ov. Tr. 2. 533-6. 
18 Hallett (1973): 114-15. 
19 Desmond (1994): 34, 43. Kennedy (2002): 225-6. Lyne (2008): 322. 
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köppunum í verki Óvidíusar og enn fremur undir sama hætti, nefnilega tregalagi.20 Það 

sem er þó ólíkt með þessu ljóði Própertíusar og Bréfum kvenhetjanna er umfang verksins. 

Þá var ljóð Própertíusar aðeins eitt margra ástarljóða af ólíkum toga sem hann birti í þriðju 

ljóðabók sinni en verk Óvidíusar einskorðast við þessa gerð skáldskapar, bréf ort í kvenna 

nafni. 

Miklu bleki mætti eyða í útskýringar á orðum Óvidíusar en mögulega er einfaldasta 

skýringin sú sem á best við og nýlundan felist einmitt í umfangi verksins, þ.e. lengd og 

fjölda kvæðanna, auk fjarlægðar karlmannanna í verkinu í heild.21 Sömuleiðis mætti 

yfirfæra þessa skýringu á sögur, ljóð eða leikrit sem fjalla um konur sem aðalpersónur, 

sem skilja sig á svipaðan hátt frá bréfunum, þar sem ýmist sögumaður, aukapersónur eða 

aðrir aðilar, iðulega karlmenn, fá gjarnan tækifæri til að tjá sig.22 Þá mætti segja að 

nýlunda verks Óvidíusar felist enn fremur í þeirri viðleitni hans til að útiloka raddir 

karlmanna frá frásögninni, enda þótt hann, höfundurinn, sé karlmaður sjálfur.23 Miðast 

þetta þó aðeins við fyrstu fimmtán bréfin, sem almennt eru talin hafa verið samin sem ein 

heild og gefin út á undan hinum sex síðari, bréfapörunum þremur.24 

Nálgun skáldsins við bókmenntahefðina í þessum bréfum felst fyrst og fremst í því 

hvernig konurnar, kvenhetjurnar, takast á við aðstæður sínar á dramatískan hátt, í 

eiginlegri merkingu þess orðs, enda þótt það orð hafi gjarnan verið notað, í yfirfærðri eða 

viðtekinni merkingu þess, til að lýsa kvæðunum í síðari tíð.25 Kvæðin byggjast sömuleiðis 

á sálarlífi eða innri einræðu kvennanna frekar en eiginlegum söguþræði. Söguþræðurinn 

vegur þannig ekki jafn þungt og þankagangur kvennanna, enda voru söguþráðurinn og 

örlög kvenhetjanna flestum lesendum velkunn þegar Óvidíus skrifaði bréfin.26 Nýlundan 

felst því jafnvel í nálgun skáldsins við efni sitt: hvernig hann segir frá og hvar áherslur 

hans liggja frekar en hvað gerist.27 

Þá setur skáldið sig í spor kvennanna, svo líkja mætti við hina feminísku linsu eða 

feminísku bókmenntarýni, sem beitt hefur verið bæði í klassískum fræðum og almennri 

                                                 
20 Cunningham (1949): 100. Knox (2000): 17-18. Smith (2006): 234. 
21 Harrison (2002): 82. 
22 Smith (2006): 223-6. 
23 Desmond (1994): 34. Kennedy (2002): 226-8. Sharrock (2002): 99. Smith (2006): 234-5. 
24 Harrison (2002): 83. 
25 Cunningham (1949): 103. Desmond (1994): 34, 36. 
26 Desmond (1994): 37-8. 
27 Kennedy (2002): 225-7. 
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bókmenntafræði síðustu áratugi með miklum árangri.28 Sumir—með áherslu á kyn þess 

orðs—hafa þó spurt hvaða erindi bréfin eigi við lesandann í dag og hafa fræðimenn þar 

af síður verið samdóma um stíl og skáldlegt gildi kvæðanna. Hefur bréfunum jafnframt 

verið lýst á nokkuð niðrandi hátt sem eins konar æfingum í mælskulist, sem kölluðust 

suasoriae meðal Rómverja.29 

Slíkar æfingar snerust í meginatriðum um það að ráðleggja eða sannfæra tiltekna persónu, 

ýmist sögulegan eða goðsagnakenndan einstakling eða hóp manna, um að gera eitt eða 

annað, að hrökkva eða stökkva. Nemendur í mælskulist—sem Óvidíus nam vissulega 

sjálfur—þurftu því að virkja ímyndunaraflið og taka afstöðu með eða á móti fyrirfram 

gefinni fullyrðingu. Munurinn er þó sá að í slíkum æfingum var ekki gert mikið úr persónu 

þess sem mælti með eða á móti og nemendur settu sig jafnan í spor óræðra einstaklinga. 

Þá voru það jafnan karlmenn að ávarpa aðra karlmenn í þeim tilgangi að sannfæra 

áheyrendur sína, auk þess sem sérstök áhersla var lögð á þann sem var ávarpaður. Bréf 

Óvidíusar leggja hins vegar ekki aðaláherslu á manninn sem ávarpið beinist til, heldur á 

sjálfa konuna sem skrifar, þar sem bréfunum virðist ætlað að varpa ljósi á persónur 

kvennanna sem skrifa, aðstæður þeirra og hugarástand.30 

Þannig mætti segja að það felist viss smættun í því að gefa það í skyn að Bréf 

kvenhetjanna séu ekki mikið merkilegri en æfingar í mælskulist, þegar það er sennilegra 

að Óvidíus sjálfur hafi haft meira í huga er hann samdi verkið, í samræmi við orð hans í 

Listinni að elska. Alltént virðist meining Óvidíusar ekki hafa verið að hér væri aðeins um 

æfingu í mælskulist að ræða, heldur hafi hér búið einhver listræn hugsjón að baki. Þá 

mætti jafnvel segja að skáldið upphefji slíkar æfingar með því að setja þær í form ljóðsins, 

undir hinum elegíska hætti.31 Að sama skapi hafa kvæðin þó verið gagnrýnd með tilliti til 

stílsins, þar sem þau hafa verið sögð yfirborðskennd og óeinlæg, auk þess að vera einhæf, 

sem verður tekið fyrir síðar.32 

Hvað hitt varðar mætti þvert á móti segja að bréf Dídóar feli í sér mikla einlægni, þar sem 

hún sýnir á sér ýmsar hliðar, jákvæðar og neikvæðar, og virðist eigi síður gallalaus en 

                                                 
28 Shapiro (1985): 62-3. 
29 Bispham, Harrison og Sparkes (2006): 347. Kennedy (2002): 219. Sjá einnig „declamation“ í 

Hornblower, Spawforth og Eidinow (2012). 
30 Cunningham (1949): 104-5. 
31 Bispham, Harrison og Sparkes (2006): 335. Cunningham (1949): 104-5. Gross (1979): 309, nmgr. 19. 

Knox (2000): 15-16. 
32 Kennedy (2002): 222-3. Hardie (2002): 42-3. Lyne (2008): 307-8. Murgatroyd, Reeves og Parker 

(2017): 4-6. 
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Eneas, sem hún fer svo ófögrum orðum um.33 Virðist Óvidíus þannig síður en svo draga 

upp einfalda eða fullkomna mynd af Dídó, með þeim áhrifum að hægt er að finna til með 

henni, í angist og örvæntingu, ólíkt birtingarmynd hennar í Eneasarkviðu sem skortir 

frumkvæði og bregst að mestu við gjörðum Eneasar, sem kviðan leitast aftur við að sýna 

í jákvæðu ljósi, enda þótt menn hafi langalengi deilt um framkomu hans við Dídó í 

sögunni. Þar sem Dídó mælir fyllilega á eigin forsendum hér finnum við hins vegar til 

hluttekningar með henni og getum haft skilning á neikvæðum tilfinningum hennar, 

réttmætri reiði og sorg, án þess að líta fram hjá óréttmætum en mannlegum tilfinningum 

hennar, svo öfgakenndar sem þær eru. 

Þrátt fyrir að Dídó fái tækifæri til að tjá sig talsvert í fjórðu bók Eneasarkviðu er hún 

sannarlega ekki aðalpersóna sögunnar né sú persóna sem ætlað er að hafa samúð lesenda. 

Kvæðið snýst öllu heldur um Eneas og öll umgjörð kviðunnar miðar að því að sýna hann 

sem flekklausan, dygðugan foringja sem rækir skyldur sínar umfram allt annað. Þá 

stendur Dídó fyrir utan hina stöðluðu heimsmynd kviðunnar en með því að flytja allt 

kvæðið, alla frásögnina, í nafni Dídóar færir Óvidíus henni aukna vitneskju og aukna 

meðvitund um eigin stöðu, sess eða hlutskipti innan frásagnarinnar, samanborið við 

Eneasarkviðu, sem gerir það að verkum að bréfið veitir okkur enn dýpri innsýn í 

hugarheim hennar.34 

Dídó Óvidíusar er því á ákveðinn hátt heilli en Dídó Vergilíusar, þar sem hún bregst við 

aðstæðum sínum með meiri yfirsýn, er hún færir í orð og túlkar það sem sögumaður einn 

lýsir í Eneasarkviðu.35 Óvidíus færir frásögnina þannig nær Dídó og gerir hana 

persónulegri, ef svo má segja.36 Sömuleiðis bregst Dídó í bréfinu við eigin birtingarmynd 

í kviðu Vergilíusar með áherslu á flóknar og jafnvel þversagnakenndar tilfinningar, 

réttlætingar og hugsanir, fremur en þær pólitísku áherslur sem Vergilíus setur í forgrunn, 

þar sem frásögn hans þjónar annarri hugsjón,37 sem endurspeglast meðal annars í ólíkum 

bragarhætti skáldanna: annars vegar hetjulagi, sem fæst við stríð, hetjur og karlmannlegar 

dygðir, líkt og heitið gefur til kynna, og hins vegar tregalagi, sem fæst við ástina og mýkri 

tilfinningar—gjarnan flokkaðar sem kvenlegar í samanburði.38 

                                                 
33 Gross (1979): 310. 
34 Desmond (1994): 38. Glendinning (2011): 141-2. 
35 Desmond (1994): 37, 40-41, 43. Smith (2006): 223-6. 
36 Gross (1979): 314. 
37 Glendinning (2011): 141. Lyne (2008): 322-3. Smith (2006): 225. 
38 Desmond (1994): 37-38, 42-45. 
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Óvidíus og samtímamenn hans, sem ortu undir elegískum hætti, sömdu að auki mörg 

kvæði um ástarsambönd sín við konur sem virðast þeim að einhverju leyti fjarlægar eða 

jafnvel kaldlyndar í garð þeirra. Í öðru verki sínu, Ástunum (lat. Amores), telur Óvidíus 

til að mynda upp hina harðbrjósta mey, puella dura, á meðal þeirra ólíku kvenna sem 

fylla hann þrá.39 Í Bréfum kvenhetjanna virðast karlmennirnir hins vegar frekar falla í 

þennan flokk kaldlynda elskhugans, hins forherta manns, sem er konunni fjarlægur í orði 

og æði. Þá er Eneas, í bréfi Dídóar, sérlega skýrt dæmi um hinn fjarlæga, harðbrjósta 

svein, puer durus, og er hinum hefðbundnu hlutverkum elegíunnar þar með snúið við að 

vissu leyti, þrátt fyrir að Óvidíus byggi á sama tíma á hefðinni, líkt og áður hefur verið 

nefnt.40 

Leikur skáldsins að hefðinni og hlutverkum karls og konu í Bréfunum er því nokkuð 

lúmskur og hefur ef til vill verið vanmetinn í gegnum tíðina—enda kannski ekki að 

ástæðulausu sem verkið hefur verið endurskoðað á síðustu áratugum í ljósi kynjafræða. 

Þá voru það framan af, líkt og nú, vitaskuld fræðimenn sem fengust helst við kvæðin en 

víðkunn einsleitni þess hóps hefur mögulega endurspeglast í hinni einsleitu gagnrýni sem 

loðað hefur við verkið til lengri tíma.41 Þá mætti jafnvel spyrja hvort gagnrýnin hafi að 

einhverju leyti verið ómakleg eða hvort gagnrýnin hefði verið annars konar væru meintir 

mælendur kvæðanna karlmenn en ekki kvenmenn. Eins er hægt að spyrja hvað þetta verk 

segi okkur um skoðun Óvidíusar á ólíkri stöðu og hlutverkum kvenna og karla.42 

 

Menn og konur, ást og ábyrgð 

Í verkum Óvidíusar ber ástina einna hæst, þar sem hún er hvati margra sagna hans og 

kvæða, upphaf og endir alls, ef svo má segja. Þetta á að minnsta kosti við um stóran hluta 

þeirra verka hans sem varðveist hafa fram á okkar tíma og þau verk sem njóta mestra 

vinsælda, svo sem Ummyndanir, Listina að elska, Ástirnar, Ástarbót (lat. Remedia 

amoris), auk Bréfa kvenhetjanna. Ástin er sérstakt yrkisefni skáldsins en sem slík varpar 

hún mögulega ljósi á hans eigin heimssýn í víðari skilningi. Þá væri kannski hægt að segja 

að ástin í kvæðum hans sé eins og prisma sem tekur við því ljósi sem skín á það og brýtur 

                                                 
39 Ov. Am. 2. 4. 23. 
40 Glendinning (2011): 157-8. James (2003): 99-100, 102-106, 111-113, 120-121, einnig nmgr. 45. 
41 Gross (1979): 308. Hardie (2002): 42-3. Knox (2000): 23-5. 
42 Desmond (1994): 227. Lyne (2008): 307-8. 
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ljósgeislann, svo við sjáum hina mörgu liti sem sjálft ljósið samanstendur af, þ.e. hina 

ólíku þætti sem mynda og móta samfélag skáldsins. 

Óvidíus virðist vissulega hafa verið mjög greinandi skáld, þar sem bréfin eiga það 

sameiginlegt með fleiri verkum hans, eins og Ummyndunum og Hátíðum, að þau takast á 

við hefðina og endurskilgreina menningararfleifðina á vissan hátt, líkt og áður hefur verið 

nefnt. Þá er endurtekning snar þáttur allra þessara verka og sama efni er útfært á marga 

mismunandi vegu, svo jaðrar við hálfgerða áráttu eða þráhyggju. Það er þó einmitt þessi 

einbeitta, ítrekaða nálgun við sambærilegt efni sem er vísbending um einlægan ásetning 

skáldsins: endurtekningin er ekki lýti, heldur er hún lykilatriði í sjálfu sér. 

Enn fremur má furða sig á þeirri útbreiddu gagnrýni að þetta geri kvæðin einhæf, þar sem 

efnistökin eru greinilega afar markviss og vel skilgreind af ásettu ráði. Sömuleiðis má 

spyrja hvort endurtekningin undirstriki ekki að ákveðnu leyti mikilvægi þess hvaða raddir 

fá að heyrast í kvæðunum. Kvenhetjurnar, sem eru aukapersónur í upprunalegu samhengi 

sínu, fá loks tækifæri til að setja frásagnirnar í nýtt samhengi, þar sem þær eru 

aðalpersónurnar og saman mynda þær eins konar kór. Í krafti fjöldans mætti jafnvel segja 

að Óvidíus veki með áhrifamiklum hætti athygli á því hversu algengar slíkar frásagnir 

eru, er hann leggur áherslu á dapurlegt hlutskipti kvennanna, sem verða einatt út undan í 

sögunum—gleymast, týnast, farast.43 

Óvidíus sýnir kvenhetjum sínum þó ekki aðeins hluttekningu eða meðaumkun, heldur 

valdeflir hann þær bæði með ráðum og dáð, þegar hann gefur hverri þeirra sína eigin rödd. 

Þær eru því ekki lengur staðsettar á jaðrinum í frásögnum sem hverfast um hinar eiginlegu 

karlhetjur né er tilgangur þeirra fyrst og fremst að draga einhverja innri eiginleika 

karlmannanna fram í dagsljósið. Tilgangurinn er þvert á móti að fá innsýn í sálarlíf þeirra 

sjálfra, hinna jaðarsettu kvenna, eða líf þeirra sem fara á skjön við hefðbundin gildi, 

dygðir og skyldur hins karllæga samfélags, ef við leyfum okkur að beita smávægilegri 

yfirfærslu, með tilliti til þess að vissulega er það karlmaður sem skrifar kvæðin.44 

Í þessu samhengi er bréf Dídóar einkar athyglisvert, þar sem það talar mest allra bréfanna 

til samtíma skáldsins og veruleika Óvidíusar sjálfs, auk þess sem bréfið á í beinu samtali 

við hina nýlegu Eneasarkviðu Vergilíusar, samtímamanns hans og lofgjörðarskálds 

Ágústusar. Þetta samspil gerir það enn fremur að verkum að kvæðið er sérlega 

                                                 
43 Kennedy (2002): 219-20. 
44 Desmond (1994): 34. Kennedy (2002): 225-31. Lyne (2008): 307-308 Sharrock (2002): 99. 
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margbrotið, þar sem það býður upp á túlkun á skoðun skáldsins á ríkjandi gildum í 

samfélagi sínu, hlutverkum og skyldum karls og konu, karlmannlegum og kvenlegum 

dygðum.45 

Óvidíus dregur nefnilega ekki eingöngu upp mynd af konum í bréfunum, heldur má segja 

að hann sé í raun og veru að tjá sig um það hvað það sé að vera kvenmaður eða karlmaður 

í samfélagi sínu, Róm til forna. Þar að auki tekur hann meðvitaða, ígrundaða afstöðu með 

og á móti ákveðnum gildum sem voru ríkjandi í hans samfélagi, gildum sem ýmist þóttu 

sæma karlmönnum eður ei. Kvæðin eru því eiginleg gagnrýni skáldsins á sitt eigið 

samfélag—ekki síst bréf Dídóar sem beinist beint gegn einni helstu hetju hinnar 

rómversku sagnahefðar og ímyndar slíkra gilda.46 

Þá er Eneas bersýnilega ímynd hins skyldurækna manns, eins og auknefnið pius ber með 

sér. Hann er ímynd landkönnuðarins, sigurvegarans, landsföðurins, þess sem setur 

hagsmuni þjóðar sinnar ofar eigin hagsmunum. Ímynd hermannsins eða 

stjórnmálamannsins, ímynd hins æðsta manns. Jafnframt ber að huga að því að Dídó er 

ekki einungis ólík honum sem kona, heldur er hún útlendingur að auki, drottning þjóðar 

sem átti í hatrömmum deilum og styrjöldum við Rómaveldi. Dídó er þannig táknmynd 

þess sem stendur gjörsamlega utan hins háa rómverska samfélags og í gegnum Dídó vegur 

Óvidíus að heiðri hins skyldurækna manns í hefðbundnum, rómverskum skilningi þess 

orðs. 

Með því að gera meira úr gagnrýni Dídóar á Eneas gerir Óvidíus því lítið úr því sem er 

almennt viðurkennt—ríkjandi gildum hins karllæga samfélags—styrkleika og 

skyldurækni á kostnað alls annars, eiginleika sem segja má að séu upphafnir í 

Eneasarkviðu. Þá er Dídó ekki nema hindrun í upphafi sögu Eneasar, eins og Vergilíus 

segir hana, en kviðan heldur áfram án Dídóar og brottför Eneasar er fyllilega réttlætt: 

hann gerir það sem honum var ætlað og gjörðum hans er lýst með dýrðlegum hætti. Hjá 

Óvidíusi byrjar og endar sagan hins vegar með Dídó. Eneas gerir ekkert dýrðlegt, heldur 

ber hann ábyrgð á dauða Dídóar, þar sem hann sneri baki við ástinni skyldunnar vegna.47 

Slík skyldurækni var talin til eftirbreytni af stjórnmálamönnum eins og Ágústusi en skáld 

eins og Óvidíus voru á öðru máli, þar sem þau upphófu önnur gildi, aðrar dygðir, eins og 

                                                 
45 Sharrock (2002): 102, 106. 
46 Desmond (1994): 42, 227. Hallett (1973): 109. 
47 Glendinning (2011): 142, 157-8. Hallett (1973): 116. 
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ást og friðsæld (lat. otium), auk skáldskaparlistarinnar. Þá segir Óvidíus sjálfur berum 

orðum að ljóðlistin muni vinna honum slíkan heiður sem hermennska og 

stjórnmálaþátttaka vinni öðrum mönnum48 en þrátt fyrir að yfirlýsingin beri vott um 

ákveðinn hroka eða mikilmennskubrjálæði hefur sú spá sannarlega ræst, svo það er erfitt 

að álasa honum fyrir sjálfsöryggið.49 

Það er gamall og nýr sannleikur að gildismat skálda, hvort heldur á tímum Óvidíusar eða 

nú, einkennist gjarnan af andófi gegn ríkjandi gildum og venjum, enda fara skáld, líkt og 

aðrir listamenn, oft ótroðnar slóðir. Í ljósi þeirra gilda sem skáld eins og Óvidíus hafa í 

hávegum, svo sem ástarinnar og ljóðlistarinnar, sem þeir töldu ýmist jafnmikils eða meira 

virði en stjórnmál og pólitískar skyldur, má jafnvel líta á bréf Dídóar til Eneasar sem 

áfellisdóm yfir stjórnmálamanninum eða þeim sem tekur slíkar skyldur fram yfir ástina. 

Enn fremur mætti kalla það áfellisdóm eða móðgun við Ágústus, sem samsamaði sig 

sjálfum Eneasi með fulltingi Vergilíusar.50 

Það sem stendur þó einna helst upp úr í frásögn Óvidíusar er hversu mikla samkennd hann 

hefur með persónum sínum. Þá virðist hann ekki dómharður um hlutskipti, stöðu eða 

tilfinningar kvenpersóna sinna, heldur finnur hann til með þeim af heilum hug. 

Tilfinninganæmi hans skín til dæmis í gegnum Dídó, sem sýnir allan skala þeirra 

yfirþyrmandi tilfinninga sem hjartasár kemur róti á, frá sorg og reiði til þeirra hvata að 

leita sátta eða ásaka og refsa sjálfum sér. Þess vegna er auðvelt að tengja við Dídó, sem 

er í eðli sínu meðaumkunarverð persóna, líkt og Óvidíus virðist fyllilega gera sér grein 

fyrir þegar hann nefnir að þáttur Dídóar sé mest lesni hluti Eneasarkviðu, að því er virðist 

sem skot á skáldið eða stjórnmálamanninn. 

Kvenhetjurnar eiga það reyndar allar sameiginlegt að lesandinn kennir nær ósjálfrátt í 

brjósti um þær, þar sem ást og ástarsorg eru okkur öllum skiljanlegar tilfinningar, enda 

sammannlegar og óumflýjanlegar. Það kemur þaðan af síður á óvart að bréfin hafi 

fljótlega orðið víðlesin og höfði enn til lesenda um tvö þúsund árum síðar. Kvæði þessi 

eiga enda erindi við okkar samfélag og tala til lesenda enn í dag, rétt eins og þegar þau 

voru skrifuð, en þá, eins og nú, var yfirgnæfandi meirihluti söguhetja og höfunda 

                                                 
48 Ov. Am. 1. 15. 1-6. 
49 Hallett (1973): 114-15. 
50 Glendinning (2011): 158-9. Hallett (1973): 104, 108-9, 115. O‘Gorman (1997): 110-114. 
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karlkyns, svo það er illa ígrundað að gera lítið úr mikilvægi þess að ljá kvenpersónum 

rödd. 

Lítið hefur vissulega varðveist af skrifum kvenna frá fornöld af ótal ástæðum sem eru 

ekki í vil kvenhöfunda. Þess vegna eru þessi kvæði Óvidíusar áleitin, þrátt fyrir að hann 

geti aðeins skrifað í nafni kvenhetja sinna, í viðleitni til að sýna þeirra hlið og þeirra 

upplifun af atburðum, sem þær þurftu að ganga í gegnum, í sögum sem skrifaðar voru af 

körlum, um karla. Óvidíus gerir tilfinningum kvenpersóna sinna skil án þess að þær séu 

síaðar á einn eða annan veg, svo sem fyrir tilstilli alviturs sögumanns sem geri 

athugasemdir við frásagnir þeirra eða á þann hátt að þær þurfi að rjúfa mál sitt til að hlusta 

á málsvörn eða mótrök karlmannanna. Þannig mætti segja að skáldið gerist málsvari 

kvennanna, þar sem hann réttlætir tilfinningar þeirra og gefur þeim fullt vægi. Þá hugar 

hann sömuleiðis fyrst og fremst að þeim áhrifum sem karlmennirnir og atburðirnir höfðu 

á konurnar með samúðarfullum hætti, svo frásögnin kallast á við hans eigin samtíma og 

gildi.51 

Enn í dag, eins og í fornöld, skortir konur oft rödd í skáldskap og öðru afþreyingarefni—

jafnt innri og ytri áhrif, sem persónur, höfundar eða leikendur—auk þess sem tilraunir til 

að rétta hlut kynjanna í skáldskap og lykilhlutverkum mæta gjarnan mótstöðu og 

vægðarlausri gagnrýni. Þess vegna eiga Bréf kvenhetjanna og nálgun skáldsins brýnt 

erindi við nútímalesendur, sem eiga að venjast því að lesa hinar fornu sögur frá sjónarhóli 

karlmanna. Það er vissulega ávallt mikilvægt að geta sett sig í spor annarra og það hvernig 

skáld fortíðar fóru með slíkar sögur getur sagt okkur ýmislegt um samfélag þeirra, líkt og 

okkar eigin, um samfélagsleg gildi eins og ást og ábyrgð, svo og stöðu konunnar, sem 

hefur ætíð verið mönnum hugleikin og pólitískt hlaðin, innan og utan vébanda 

skáldskaparins. 

                                                 
51 Sharrock (2002): 99. 
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Um þýðinguna 

Við þýðingu verksins var stuðst við útgáfu Cambridge University Press, í ritstjórn Peter 

E. Knox (2000, sjá heimildaskrá). Til hliðsjónar við vinnslu þýðingarinnar var einnig 

stuðst við ýmsar aðrar textaútgáfur og skýringar, svo sem Riley (1898), Davidson (1746) 

Murgatroyd, Reeves og Parker (2017), auk útgáfu Loeb Classical Library, í þýðingu 

Grant Showerman (1947). Sérstaklega var stuðst við þá síðustu þegar kom að skiptingu 

textans í efnisgreinar, þó vikið sé frá þeirri skiptingu sums staðar, auk þess sem 

greinarskilum hefur verið bætt við þar sem það þykir gera kvæðið auðlæsilegra, í 

samræmi við röklegt samhengi verksins. Þá er meginmarkmiðið vissulega að gera textann 

aðgengilegan nútímalesendum. 

Leitast var við að þýða upprunalega textann línu fyrir línu, eftir því sem næst var komið, 

en línutal er á spássíu, til glöggvunar lesendum sem vilja bera þýðinguna saman við 

latneska textann. Eftir ítrekaðan yfirlestur kann sú skipting þó að hafa raskast nokkuð, þar 

sem þýðingin hefur tekið smávægilegum breytingum í hvert skipti, í viðleitni til að bæta 

flæði og hrynjandi. Þá hefur verið reynt að ná fram ljóðrænum áhrifum með 

stuðlasetningu, auk ákveðinna fastra orðasambanda, enda þótt ómögulegt sé að þýða slíkt 

kvæði yfir á nýtt mál án þess að glata hluta þess við þýðinguna.  

Varðandi rithátt staðar- og mannanafna er málhefð fylgt að mestu, svo sem tíðkast um 

umritun grískra og rómverskra nafna. Þá skal það viðurkennast að þýðingin er undir 

ríkum áhrifum manna eins og Sveinbjarnar Egilssonar og Helga Hálfdanarsonar, sem 

hafa auðvitað sett sinn svip á klassíska hefð á Íslandi með þýðingum sínum og eigum 

við slíkum mönnum sannarlega mikið að þakka. Skýringarnar leitast loks við að setja 

textann í samhengi við þá bókmenntahefð sem hafði mótandi áhrif á verkið, þar sem 

þetta samtal gegnir stóru hlutverki í þessu kvæði.  
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Frá Dídó til Eneasar 

[Þigg þú, Dardansniðji,52 kvæði Elissu,53 þá hún kveður 

þennan heim og þú lest mín hinstu orð.]54 

Svo syngur hinn hvíti svanur, þegar örlögin kalla, 

þar sem hann hímir í votu grasinu við vað Mæanderfljóts.55 

Eigi biðla ég til þín af því að ég hafi von um að geta bært hjartað í brjósti þér 

með bænum mínum—þess hef ég þegar freistað þvert á vilja guðs. 

Til allrar óhamingju hef ég aftur á móti kastað góðum orðstír mínum, líkama 5 

og siðvöndum hug fyrir róða, svo mig munar ekkert um að eyða í þig nokkrum orðum.  

Ert þú enn staðráðinn í að fara og skilja Dídó auma eftir 

og láta vindana bera heit þín á brott, á sömu leið og segl þín? 

Ert þú staðráðinn, Eneas, í að leysa landfestar ásamt tryggðarböndunum 

og leita ríkis þíns á Ítalíu, þó þú vitir ekki einu sinni hvar það er?  10 

Heldur hvorki hin nýja Karþagóborg, rísandi borgarmúrar hennar, 

né það vald sem þér er fólgið með veldisstaf þínum aftur af þér? 

Þú flýrð það sem er, í leit að því sem skal verða, neyddur til að leita 

um hnöttinn þveran, enda þótt þú hafir fundið þér nýjan samastað.  

Hver er það sem mun fela þér land þetta56 til umsjónar, að því gefnu að þú finnir það?  15 

Hver er það sem mun færa ókunnugum mönnum jarðir sínar að gjöf? 

Fyrir þér liggur víst að njóta annarrar ástar, að strengja nýtt heit, 

þar sem þín bíður önnur Dídó, til þess eins að ganga aftur á bak orða þinna. 

Hvenær verður það sem þú stofnar viðlíka borg og Karþagó 

og horfir niður á mannfjöldann úr hæstu hæðum?  20 

Að því gefnu að þetta yrði allt að veruleika og guðirnir yrðu við bænum þínum, 

hvar munt þú finna konu, sem ann þér svo? 

Ég brenn að innan líkt og vaxkerti eða furukyndill57 sem dýft hefur verið 

                                                 
52 Dardanus var sonur Júpíters og forfaðir höfðingja Trójuborgar, Príamusar konungs og Ankísesar, föður 

Eneasar, sbr. Hom. Il. 20. 215-40. 
53 Þ.e. Dídó. 
54 Fyrstu tvær línurnar teljast almennt seinni tíma viðbót við kvæðið, líklega í þeim tilgangi að ljá því 

frekar yfirbragð bréfs, sjá Knox (2000): 61; Riley (1898): 63. Línurnar eru hafðar með hér innan 

hornklofa en þær eru hins vegar ekki taldar með í línutali á spássíu, hefðinni samkvæmt. 
55 Fljót í Frýgíu, sem var ekki fjarri Tróju, heimaborg Eneasar, sjá Knox (2000): 203; Riley (1898): 63. 
56 Þ.e. ríki hans á Ítalíu, Rómaveldi. 
57 Vaxkerti voru kveikt við jarðarfarir en furukyndlar voru jafnan tendraðir við hjónavígslur. Þá vísar 

þetta á írónískan hátt til þess þegar Dídó og Eneas leituðu skjóls undan illviðri, þrumum og eldingum í 

hellisskúta einum (líkt og hún minnist á í línum 93-6), sem Dídó taldi marka upphaf hjónabands hennar 

og Eneasar í Eneasarkviðu, sjá. Aen. 4.160-72. Leiftur eldinganna virðist hún þá hafa tekið í stað 
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í brennistein, líkt og heilagt reykelsi á logandi bálkesti. 

Eneas blasir ávallt við sjónum mínum en jafnt í vöku 25 

eða djúpum svefni hvarflar hugur minn til Eneasar. 

Honum er eflaust alveg sama og gerir sér ekki grein fyrir því sem ég hef fórnað 

fyrir hann og ég ætti að vera fegin að losna við hann, ef ég vissi mínu viti. 

Þrátt fyrir að hann hyggi flátt, hata ég Eneas þó ekki, heldur harma ég 

að hann hafi svikið mig og elska hann aðeins heiftarlegar, slegin slíkum harmi.  30 

Þyrm þú mér, Venus, tengdadóttur þinni,58 og vef þú, Amor, bróðir Eneasar, 

harðgeran bróður þinn örmum, svo að hann berjist með þér í liði. 

Feli sá, sem ég festi ást á af fyrra bragði—þar sem ég fyrirverð mig ekki 

fyrir slíkt—mál þetta að öðrum kost í mína umsjá! 

Ég hef látið tælast og þessi tálsýn vofir enn yfir mér í blekkingu minni 35 

en hann er frábrugðinn móður sinni að upplagi. 

Þig ólu bergið og fjöllin og eikartrén, 

sem standa í hlíðum hárra hamra, villtu skepnurnar 

eða særinn, svo sem þú sérð hann einmitt nú byltast í vindinum 

og þó býst þú enn til að fara yfir hið úfna haf.  40 

Hvert flýrð þú? Stormurinn tálmar för þína. Megi hann hins vegar vera mér hliðhollur. 

Sjáðu hvernig Evrus59 kemur róti á öldurnar, þá þær rísa og hníga. 

Það sem ég vildi eiga þér að þakka, lof mér að eiga undir fárviðrinu, 

þar sem belgingur og bylgjur sjávar eru réttlátari en hugur þinn. 

Ég er ekki nógu mikils virði—og jafnvel ert þú ekki heldur metinn að verðleikum 45 

af mér60—fyrst þú hættir á að farast svona á flótta yfir sundin löng. 

Þú ræktar með þér ákaflega dýrkeyptan kala og kergju, 

ef þér virðist það vart tiltökumál að láta lífið, svo fremi þú sért laus við mig. 

Um þessar mundir mun vindana lægja og Tríton61 keyra 

                                                 
vaxkertanna en þau virðast henni nú heldur líkari furukyndlunum, þar sem þau hafi markað endalok 

hennar, sbr. Knox (2000): 207, 218. 
58 Dídó virðist hér taka hjónaband sitt og Eneasar gilt, þar sem hún vísar til Venusar, móður Eneasar sem 

tengdamóður sinnar, sjá Knox (2000): 208. 
59 Evrus er austanvindurinn, sbr. Hom. Od. 5. 295. Sjá einnig „wind-gods“ í Hornblower, Spawforth og 

Eidinow (2012). 
60 Dídó mælir þessi orð óneitanlega í háði. 
61 Sjávarguðinum Trítoni er yfirleitt lýst sem hafmanni í klassískum bókmenntum og myndlist, svo þessi 

lýsing stangast á við hefðina. Karþagómenn tilbáðu þó ýmsa sjávarguði og var einn þeirra kallaður Tríton 

utan Karþagó, svo sem gríski sagnaritarinn Pólybíos segir, sbr. Polyb. 7. 9. 2. Mynd Óvidíusar af Dídó 

ber því vott um þetta, sjá Knox (2000): 211-12. 



 

21 

 

blágræna hesta sína yfir hafblámann, blikandi sléttan.  50 

Sömuleiðis er óskandi að þú látir sveigjast með vindunum 

og þú hlýtur að láta undan, nema þú sért eikinni ósveigjanlegri. 

Hvers vegna setur þú traust þitt svo óskynsamlega á sæinn, þrátt fyrir illan leik,62 

líkt og þú vitir ekki vel hversu tryllingslegur sjávargangurinn getur orðið? 

Þó sjórinn sé lygn og lofi góðu, þegar þú léttir akkerum,  55 

lumar hið opna haf eigi að síður á mörgum hættum. 

Og lítt stoðar það þá sem storka sjávarstraumnum að ganga á eiða sína, 

því hafflæmið krefst málagjalda fyrir fals og flærð, 

einkum þegar ástin á í hlut, enda er sagt að ástargyðjan 

hafi risið nakin úr sæ, undan eynni Kýteru.63 60 

Á barmi glötunar veigra ég mér þó sjálf við því að steypa honum í glötun og særa 

þann sem hefur sært mig eða óska þess að óvildarmaður minn súpi skipreika saltan sjó. 

Ég bið að þú komist lífs af! Á þann veg mun ég leiða þig í verri glötun en ólífi— 

þess í stað verður þú sagður hafa orðið valdur að andláti mínu. 

Hugsaðu þér eitt andartak, ef þú myndir lenda í ofsalegu óveðri—þó vonandi sé 65 

ekkert til í þessu—hvað yrði þér þá efst í huga? 

Jafnóðum munu marklaus orð þín, svik og lygar, hvarfla að þér auk tilhugsunarinnar um 

Dídó við dauðans dyr, eftir að hafa fengið að finna fyrir frýgverskri64 sviksemi þinni. 

Fyrir augum þínum mun standa ímynd illa leikinnar eiginkonu þinnar,65 

harmi þrungin og blóði drifin, með reytt og tætt hár.  70 

Hvort myndi duga að þú segðir þá: „Fyrirgefðu, ég verðskulda þetta allt saman!“ 

og víst munt þú halda að hverjum þrumufleyg sem hvín yfir höfði sé beint að þér. 

Gefðu óvægnum öldunum smá tíma, sem og þér sjálfum— 

það verður vel tafarinnar virði að komast heilu og höldnu á leiðarenda. 

Þó þú látir þér þetta í léttu rúmi liggja, bið ég að þú haldir hlífiskildi yfir 75 

hinum unga Júlusi66—það er meira en nóg að þú berir ábyrgð á dauða mínum. 

                                                 
62 Í 3. bók Eneasarkviðu segir Eneas Dídó frá ferðum sínum og hvernig hann hraktist úr einum stað í 

annan, á flótta frá Tróju, áður en hann kom til Karþagóborgar. 
63 Eyjan Kýtera liggur fyrir sunnan Pelópsskaga. Um söguna af fæðingu ástargyðjunnar og aðkomu 

hennar að Kýteru, sbr. Hes. Theog. 176-206. 
64 Á latínu er lýsingarorðið frýgverskur, Phrygius, notað til skiptis við lýsingarorðið tróverskur, Troianus, 

í sömu merkingu. 
65 Kreúsa, fyrrum eiginkona Eneasar, varð eftir í Tróju þegar borgin var lögð í rúst en samkvæmt 

lýsingum Eneasar sjálfs stakk hann hana eiginlega af, sjá. Verg. Aen. 2. 736-44. 
66 Júlus er sonur Eneasar og Kreúsu, einnig kallaður hinu gríska nafni Askaníus. 
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Hvað eiga Askaníus og húsguðir67 þínir þá skilið? 

Urðu guðir þessir næstum eldi að bráð, til þess eins að sökkva nú í sæ? 

Þú tekur þá ekki einu sinni með þér, né hvíldu helgigripirnir og faðir þinn 

nokkru sinni á herðum þínum, eins og þú heldur fram, svikahrappur. 80 

Þú lýgur þessu öllu saman og víst er að þú fórst ekki fyrst 

að tala tveim tungum í mín eyru, né er ég sú fyrsta til að þjást vegna þess. 

Veltir þú því fyrir þér hvað hafi orðið um móður hins fríða Júlusar, 

týndi hún lífinu ein og yfirgefin af harðbrjósta eiginmanni sínum.68 

Þessa sögu sagðir þú mér og ég lagði trú á orð þín, þótt ég muni réttilega 85 

brenna mig á því—enda verður refsing mín vart verri mistökum mínum. 

Ég er ekki í neinum vafa um það að æðri máttarvöld hafi illan bifur á þér fyrir þetta, 

þar sem þú hrekst nú sjöunda árið úr einum stað í annan, hvort heldur á sjó eða landi.69 

Þegar öldurnar skoluðu þér á land hér, tók ég þig undir minn verndarvæng 

og veitti þér jafnvel konungstign, þótt ég hefði vart heyrt þín getið áður.  90 

Ég óska þess þó að ég hefði látið slíkan virðingarvott nægja 

og sögusagnirnar um ástarsamband okkar væru heldur gleymdar og grafnar. 

Sá dagur varð mér að falli, er blásvartur rigningarskúrinn neyddi okkur 

til að leita skjóls í hellisskúta fyrir fallandi regndropunum. 

Heyrt hafði ég rödd, sem ég taldi vera gnauð skógardísanna,  95 

en það voru í raun refsinornirnar að vara mig við því hvað ég ætti í vændum. 

Krefstu maklegra málagjalda, samviska mín særð, og sver  

við vanvirta hjónasæng mína að láta enga sæmd koma í minn hlut, 97a 

er ég er að ösku orðin og ég legg leið mína til ykkar—æ, mig auma— 97b 

skuggi, andi og aska Sykkeusar,70 full skammar.  

Þá eru jarðneskar leifar hans geymdar í grafhýsi af marmara, þar sem ég lagði hann 

til hinstu hvíldar, og mikið laufskrúð og hvítar ullarfléttur prýða veggi þess. 100 

Þaðan hef ég fjórum sinnum þóst heyra kallað á mig kunnuglegum rómi, 

                                                 
67 Eneas bar bæði föður sinn og húsguði ættar þeirra á herðum sér á brott frá Tróju, er hún brann að baki 

þeim, sjá Verg. Aen. 2. 707-23, eða það er alltént það sem hann sagði Dídó, þó hún dragi orð hans í efa í 

næstu línum. 
68 Dídó dregur hér upp myrka mynd af þeim þætti sem Eneas átti í dauða Kreúsu, þar sem hún gefur það í 

skyn að dauði hennar hafi nánast verið honum að kenna, sjá Desmond (1994): 39-40. 
69 Sbr. Verg. Aen. 1. 755-6. 
70 Sykkeus var fyrri eiginmaður Dídóar í Týros en hún hugðist ekki hafa nokkurn annan sér til eiginmanns 

áður en hún hitti Eneas, sjá Verg. Aen. 4. 15-18 og einnig Showerman (1947): 94. 
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er hann hefur sagt við mig lágri röddu: „Kom þú, Elissa!“71 

Nú er ekki eftir neinu að bíða—ég kem, ég kem sem ævinlega bundin 

eiginkona þín, þó ég sé seint á ferð og viti upp á mig skömmina. 

Forlát mér syndir mínar: það var lunkinn maður sem sló ryki 105 

í augu mín, sem dregur úr alvarleika brots míns. 

Hin guðlega móðir og aldraður faðir hans, hjartfólgin byrði sonar síns, 

gáfu mér von um að hann myndi reynast mér dyggur eiginmaður. 

Ef það lá fyrir mér að misstíga mig svo, eiga mistök mín sér saklausa skýringu 

og þetta mun ekki valda þér neinu hugarangri, hafir þú trúverðugleika hans í huga.  110 

Hlutskipti mitt er, eftir sem áður, samt við sig 

þessa síðustu daga ævi minnar og svo verður allt til enda. 

Þá féll eiginmaður minn, þar sem honum var slátrað við fórnarstallann 

heima fyrir, og það var bróðir minn sem hafði hag af þessu mikla ódæði.72 

Ég var hrakin í útlegð, skildi bæði eftir ösku eiginmanns míns og föðurland mitt,  115 

og hraðaði mér á brott eftir óöruggum leiðum með óvini mína á hælunum.  

Ég gekk jafnt úr greipum bróður míns og brotsjóarins uns ég lenti við þessar strendur, 

þar sem ég festi kaup á þeirri strandlengju,73 sem ég færði þér að gjöf, svikahrappur. 

Hér stofnaði ég borg mína og lét marka fyrir breiðum borgarmúrum 

allt í kring, sem fyllti næstu borgir öfund og tortryggni.  120 

Þá brutust út stríð en sem útlendingur og kvenmaður lá ég vel við höggi og ég náði 

rétt svo að reisa borgarhlið til bráðabirgða, auk þess að búa menn mína vopnum. 

Einnig gerðu ótal biðlar sér dælt við mig og fáruðust allir sem einn yfir því 

að ég hefði tekið ókunnugan mann fram yfir hjónaband með einhverjum þeirra. 

Hvers vegna færir þú Jarbasi í Getúlíu74 mig ekki einfaldlega í fjötrum?  125 

Ég gæti allt eins tekið því sem að höndum ber fyrir sakir sviksemi þinnar. 

                                                 
71 Sbr. Verg. Aen. 4. 457-61, þar sem grafhýsi eða marmarahofi Sykkeusar er lýst, hvaðan Dídó þykist 

heyra rödd eiginmanns síns. Síðar eru Dídó og Sykkeus einmitt sameinuð í undirheimum, sbr. Aen. 6. 

473-475. Þá er nokkur dramatísk írónía í þessum orðum hennar, sem veltur á þekkingu lesenda á þessum 

línum í 6. bók Eneasarkviðu, sjá Kennedy (2006): 80-81. 
72 Sykkeus var svo ríkur og átti svo mikið land að Pygmalíon, bróðir Dídóar, drap hann af græðgi, til þess 

að hann gæti lagt undir sig ríkidæmi hans. Þá kom Sykkeus til Dídóar í draumi og sagði henni að flýja 

burt, auk þess sem hann benti henni á falinn fjársjóð, sem hún hafði á brott með sér frá Týros til Karþagó, 

sjá Verg. Aen. 1. 340-64.  
73 Dídó samdi við Jarbas, konung í Getúlíu, um að kaupa af honum svo stórt landsvæði sem hægt væri að 

afmarka með nautshúð en hún skar húðina niður í næfurþunnar ræmur og náði þannig utan um mun stærra 

svæði en Jarbas átti von á, sjá Verg. Aen. 1. 367-8. Sjá einnig Knox (2000): 222; Riley (1898): 69. 
74 Dídó blekkti Jarbas ekki aðeins þegar hún hafði af honum gríðarmikið land á ströndum Afríku, heldur 

var hann jafnframt einn þeirra biðla sem gerðu sér dælt við Dídó, áður en hún svívirti þá alla með því að 

ganga í hjónaband með Eneasi, eins og hún nefnir í línunum á undan, sjá Verg. Aen. 4. 211-17. 
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Einnig gætirðu fært mig bróður mínum en hann iðar í skinninu að ata óhreinar 

hendur sínar blóði mínu, svo sem þær eru þegar ataðar blóði eiginmanns míns. 

Láttu guði þína lönd og leið og eins þá helgigripi sem þú vanhelgar 

með snertingu þinni—óhrein hönd þjónar hinum himnesku guðum eigi vel.  130 

Ef það átti í raun að koma í þinn hlut að þjóna þeim eftir að þeir fengu forðast eldinn, 

þá hlýtur guðunum að falla það þungt að hafa komist heilu og höldnu frá brunanum. 

Þá kann það einnig að vera að þú yfirgefir Dídó, er hún ber barn 

undir belti, óþokkinn þinn, og partur af þér dyljist í skauti mér.75 

Ógæfusamt barnið mun og mæta sömu örlögum og móðir sín 135 

og þú munt valdur að dauða óborins barns þíns. 

Ásamt móður sinni mun bróðir Júlusar þannig deyja 

en eitt skal yfir okkur tvö ganga. 

„En það er guð sem býður mér að fara!“76 Þá vildi ég heldur að hann hefði 

fyrirboðið þér að koma og Tevkrar hefðu ekki fótum troðið púnverska fold.  140 

Er það virkilega að tilvísan sama guðs sem þú lætur berast 

fyrir hörðum vindum og veltist um langa hríð í hafrótinu? 

Þér væri vart svo mikið í mun að halda aftur til Pergamsborgar,77 

þó hún væri enn eins og hún var þegar Hektor var og hét. 

Þú leitar ekki Símóisfljóts78 forfeðra þinna, heldur straums Tíber 145 

en komist þú virkilega á leiðarenda, verður þú þar aðkomumaður. 

Þá er landið, sem þú leitar, hulið sjónum þínum og lætur æ undan síga 

fyrir kili skipa þinna, svo það verður þér vart innan seilingar fyrr en í hárri elli. 

Þigg heldur þegna þessa sem heimanmund minn, er þú hefur látið af flakki þínu, 

auk ríkidæmis Pygmalíons sem ég flutti með mér hingað.79  150 

Finn Ilíonsborg nú nýjan og betri stað hér meðal Týrverja,80 

farðu þar með konungsvald og hefðu helgan veldisstaf þinn á loft. 

                                                 
75 Dídó ýjar hér að því að hún sé ólétt og gengur því skrefi lengra en hún gerir í Eneasarkviðu, þar sem 

hún óskar þess aðeins að hún bæri barn Eneasar undir belti, í þeirri von að hann myndi ekki yfirgefa hana 

undir slíkum kringumstæðum, sbr. Aen. 4. 327-30. Sjá einnig Knox (2000): 224-5. 
76 Hér leggur Dídó Eneasi orð í munn og vísar til orða hans í Eneasarkviðu, sjá Aen. 4. 345-59. 
77 Þ.e. háborg Tróju. 
78 Símóis var fljót í nágrenni Trójuborgar, sem kom upp á Ídafjalli og rann í Skamanderfljót, sjá 

Sveinbjörn Egilsson (1973): 531. 
79 Dídó vísar til þess falda fjársjóðar sem hún hafði á brott með sér frá Týros en af orðum hennar að dæma 

fékk Pygmalíon enga umbun fyrir græðgi sína, sjá Knox (2000): 227. 
80 Dídó, líkt og Eneas, var landflótta en hún notar enn orð tengd Týros um menn sína og þjóð, svo sem 

hún notar orð tengd Tróju um Eneas og menn hans. 
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Ef þér er hugað um að heyja stríð eða ef Júlúsi leikur hugur á 

að leiða her til sigurs og vinna sér þar með sigurgöngu81, munum við finna honum 

andstæðinga til að koma á kné, svo hann skuli ekki skorta neitt.  155 

Hér er jafnt vettvangur til að ríkja í friði og ró sem að taka upp vopn. 

Ég bið þess eins, í nafni móður þinnar og við vopn bróður þíns, við örvar hans,82 

og í nafni guðanna, er dýrkaðir voru í Tróju og hafa fylgt þér á flóttanum— 

svo hinn villti Mars megi binda enda á hrakfarir þínar 

og þeir uppskera laun erfiðis síns, sem hann hefur bjargað af þjóð þinni,  160 

Askaníus megi og komast þrautalaust til vits og ára  

og bein hins aldna Ankísesar hvíla hér í friði— 

ég bið að þú sýnir þeim mildi, sem tekið hafa þér opnum örmum! 

Hver segir þú þá að glæpur minn sé annar en að hafa elskað? 

Ég er ekki frá Fiðju eða fædd í hinni mikilfenglegu Mýkenu,83  165 

né hafa faðir minn og eiginmaður veitt þér mótstöðu. 

Ef þú skammast þín fyrir mig sem eiginkonu, skal ég ekki kölluð frú þín 

heldur gestgjafi þinn—svo fremi Dídó sé þín, mun hún gangast við hverju sem er.  

Mér eru öldurnar sem skella á ströndum Afríku vel kunnar, 

þær sem valda því að leiðin um hafið er stundum fær og stundum ófær.  170 

Þegar það gefur góðan byr, skalt þú draga upp segl og sigla á brott 

en enn sem komið er vefja þang og þari sig um skip þitt, þar sem það liggur uppi í fjöru. 

Fel mér að fylgjast með veðri og vindum, því þá munt þú komast héðan, eins og von er, 

og ég mun ekki láta það eftir þér að draga þetta á langinn, þótt þú viljir. 

Eins þarfnast förunautar þínir tíma og tvístraður floti þinn,  175 

sem hefur aðeins tínst saman að hluta, hefur þörf fyrir eilítið lengri frest. 

Ég bið þig því um smá stund, með það í huga sem þú hefur áður gert fyrir mig 

og það sem ég skulda þér ef til vill að auki, ekki af því að ég geri mér væntingar um 

hjónaband, heldur rétt á meðan stórsjóinn lægir og ástarhugur minn róast— 

meðan ég læri að bera harm minn í hljóði, með tíð og tíma.  180 

Að öðrum kosti hyggst ég kasta lífi mínu á glæ— 

þá getur þú alltént ekki sýnt mér meiri grimmd. 

                                                 
81 Orðið triumphus kallast á við samtíma skáldsins, þar sem slík sigurganga var hápólitísk í rómversku 

samfélagi og hefði því vakið ákveðnar hugrenningar meðal lesenda þess tíma, sjá Knox (2000): 227.  
82 Þ.e. Amor, sem skýtur ástarörvum af boga sínum. 
83 Fiðja var borgríki í Þessalíu og heimaborg Akkílesar. Þá var Mýkena heimaborg Agamemnons 

konungs. Grísku borgríkin Mýkena og Fiðja tóku bæði þátt í stríðinu um Tróju, sjá Knox (2000): 228-9. 
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Ef þú aðeins sæir hvernig ég lít út á meðan ég skrifa þetta, 

þar sem ég sit með tróverskt sverð þitt í skauti mér84 

og tárin streyma niður kinnar mínar og falla á kalt stálið,  185 

sem verður innan skamms baðað blóði mínu, í stað táranna. 

Þessi gjöf þín kemur þannig að góðum notum á örlagastundu 

og þú undirbýrð útför mína með litlum tilkostnaði. 

Þá er þetta eigi í fyrsta skipti sem ég hef verið stungin í hjartað, 

þar sem ég hef þegar fengið að finna fyrir nístandi hjartasári.  190 

Anna, systir mín—systir mín, Anna,85 þú sem veist illu heilli af mistökum mínum, 

þú munt von bráðar votta jarðneskum leifum mínum virðingu þína. 

En þegar ég er brunnin til ösku skal ég ekki grafin sem Elissa, kona Sykkeusar, 

heldur skulu aðeins eftirfarandi línur letraðar á marmaragröf mína: 

Eneas gaf henni jafnt sverðið og ástæðuna til að deyja 195 

en sjálf féll Dídó að endingu fyrir eigin hendi. 

  

                                                 
84 Sbr. Verg. Aen. 494-7 og 645-50, þar sem Dídó biður Önnu, systur sína, að tína til vopnin sem Eneas 

skildi eftir í svefnherbergi hennar og koma þeim fyrir á háum bálkesti, auk hjónarúmsins, sem hún deildi 

með Eneasi. Í síðari línunum er sagt frá því hvernig hún klifrar upp á bálköstinn, grípur sverð hans, 

fleygir sér á rúmið og hefur upp lokaræðu sína, sem endar með sama hætti og hún lýsir hér í lok bréfsins. 
85 Þessar síðustu línur bréfsins skrifar Dídó til systur sinnar, Önnu, sem er fyrst nefnd hér, en Dídó virðist 

þannig vita það vel að Eneas muni aldrei fá bréf þetta í hendurnar, Knox (2000): 232. 
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