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Abstract 

 

Homer's Ulysses (Odysseus) is known as a distinguished Greek warrior, "equal to Zeus in 

wisdom", a shrewd and resourceful hero. We admire his caution, foresight, strength and most 

importantly, his knowledge. At the same time, we are amazed to discover that Dante 

Alighieri portrays Homer's favorite character in the "Divine Comedy", in particular, in the 

eighth circle of Hell, named fraudulent counselors. The Odyssey describes the adventures of 

Odysseus, the ruler of the island of Ithaca, who will not be able to return home for ten years 

after the end of the Trojan War, as his way is cursed by the god of sea -Poseidon. The 

Odyssey ends with the return of the protagonist to Ithaca, who defeats suitors who were 

competing for Penelope's hand in marriage and restores his original condition. Dante 

completely changes the story of Odysseus (Ulysses). Instead of returning home, the Greek 

hero decides to leave his home and family seeking to gain eternal truth. Accordingly, we 

meet with Dante Odysseus (Ulysses), who never returned to Ithaca, the protagonist without 

Nostos (returning home). Our goal is to find out why Dante decided to change the story of 

Odysseus (Ulysses) and why he was thrown into the dungeon of hell. 

For the purpose of the study, we discuss the references of such important works as The 

Odyssey of Homer and The Aeneid of Virgil. We will be guided by the works of 

authoritative writers and researchers to provide key interpretations that will help us to 

clarify the issue. 

The research on Dante's Ulysses (Odysseus) is presented for the first time in Georgian 

language, mainly based on the researchs of scholars of Dante's work. It discusses the 

problems raised by Virgil in the Aeneid of Greece and Roman ethics, which are reflected in 

Dante's portrayal of the protagonist in a negative light, the implicit criticism of Odysseus 

(Ulysses), which accompanies the work of Dante's "teacher", Virgil. We will judge what 
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caused the death of Odysseus (Ulysses): arrogance, immeasurable curiosity or fraudulent 

advice. 

Given the ambivalence of Dante's Ulysses story, scholars can not agree on what is the 

fundamental reason for placing the protagonist in hell. We hope that this research will help 

philologists and literary critics in the future, as well as lovers of Greek and Italian literature, 

to rediscover Dante Ulysses - the protagonist without Nostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


