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To βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σέ αναγνώστες πού, χωρίς
Ισως να γνωρίζουν αρχαία ελληνικά, ένδιαφέρονται για τον άρχαϊο έλληνικό πολιτισμό ή για την Ιστορία της κωμωδίας ώς λογοτεχνικού είδους. Τις ίδιες απόψεις θα υποστήριζα και άν συνέβαινε να γράφω για Επιστήμονες φιλολόγους· ή σειρά δμως των
κεφαλαίων θα ήταν διαφορετική, θά έκανα συχνότερες καΐ πιο
συνοπτικές παραπομπές σέ μεμονωμένα χωρία τον 'Αριστοφάνη,
και θά άφιέρωνα πολύ περισσότερο χώρο γιά νά συζητήσω τή
γλώσσα, τό ϋφος και τό μέτρο. Παρ' δλα αυτά μερικές όπό τΙς
παρατηρήσεις μου έλπίζω νά παρουσιάζουν ένδιαφέρον και γιά
τούς έπιστήμονες.
Δεν είναι συμπτωματικό δτι τό βιβλίο άρχίζει περιγράφοντας
πώς μας παραδόθηκε τό κείμενο τοϋ ' Αριστοφάνη· πιστεύω σωστό νά υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη τά δεδομένα στα όποια
βασίζουμε τή μελέτη της αρχαίας έλληνικης λογοτεχνίας. Ό
άναγνώστης πού θεωρεί άνιαρή την κριτική τοϋ κειμένου καΐ τά
σχετικά θέματα, θά ήταν καλύτερο νά διαβάσει τά Κεφάλαια ΙΙν πριν από τό Κεφάλαιο I.
Σκόπιμη είναι σέ μερικές υποσημειώσεις και ή συσσώρευση
παραπομπών σέ έπιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες· θεωρώ σημαντικό νά θυμίζουμε στον αναγνώστη δτι οι δυνατότητες
πού έχουμε νά κατανοήσουμε την έλληνική λογοτεχνία Ενισχύονται συνεχώς μέ τήν άνακάλυψη παπύρων και έπιγραφών, καθώς
και μέ καινούριες ιδέες.
Τό βιβλίο αυτό άρχισε νά παίρνει κάποια μορφή τό 1967, δταν
δίδασκα, στο Berkeley, σειρά μαθημάτων σέ μιά τάξη δπου, πλάι
7
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σέ χλασιχούς φιλολόγους, μετείχαν και έπιστήμονες θετικών καΐ
κοινωνικών έπιστημών. Μεγάλη ευγνωμοσύνη όφείλω στον καθηγητή George Devereux για τις έποικοδομητικές
παρατηρήσεις του σέ δλα σχεδόν τα κεφάλαια πριν από την τελική τους
διαμόρφωση, καθώς και σέ καθηγητές και φοιτητές άπό πολλές
χώρες, που άντιμετώπισαν κριτικά κάί συζήτησαν
πάμπολλα
έπιμέρους σημεία τοϋ βιβλίου μου.
Κ. J . DOVER

St. Andrews
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Τό βιβλίο αυτό δέχτηκα μέ μεγάλη χαρά νά το μεταφράσω. Έβλεπα πώς το μορφωμένο έλληνικό κοινό χρειαζόταν μια υπεύθυνη συνθετική μελέτη για τον μεγάλο μας κωμικό, ιδιαίτερα τώρα πού οι άλλεπάλληλες παρουσιάσεις έργων του σε κλασικά ή
άλλα θέατρα κεντρίζουν τό ένδιαφέρον, άλλά και δημιουργούν
άνάγκη γιά σωστή ένημέρωση. Τό πραγματικά αξιόλογο βιβλίο
τοϋ 'Αλέξη Σολομού «Ό ζωντανός Αριστοφάνης»
('Αθήνα
1961), δσο και άν έπεκτείνεται σέ θέματα φιλολογικά, δεν παύει
νά είναι γραμμένο άπό άνθρωπο τοϋ θεάτρου· τώρα ή ένημέρωση
μας συμπληρώνεται μέ την έργασία τοϋ Dover, δπου τά Ιδια
προβλήματα άντιμετωπίζονται άπό φιλολογική σκοπιά. Βέβαια
και ό Dover δεν ξεχνά οϋτε στιγμή τή θεατρική φύση τοϋ έργου·
σέ αυτό τον βοηθά άλλωστε καΐ ή θαυμαστή άγγλοσαξονική αίσθηση τοϋ συγκεκριμένου: τό βιβλίο δεν άναλίσκεται σέ γενικότητες οϋτε παρακάμπτει τϊς δυσκολίες. Ό Dover δεν χάνει στιγμή άπό τά μάτια του τά κείμενα, και δεν μπορεί κανείς νά μή
θαυμάσει τήν πληρότητα τοϋ προβληματισμού του και την Απροκατάληπτη φρόνηση της μεθόδου του, άκόμη και σέ σημεία δπου
θα τύχει, ώς ειδικός ή και άπλός άναγνώστης, νά διαφωνήσει.*
Ξεχωριστή μάλιστα προσφορά, παράλληλα μέ τή σωστή ένημέρωση και την υποδειγματική έπιστημονική πορεία, άποτελεΐ τό
πλήθος των γόνιμων έρεθισμάτων που προκαλεί τό βιβλίο αυτό.
Μεγάλη βοήθεια και κέρδος γιά τή μετάφραση ήταν ή δυνατότητα πού είχα νά παραθέτω τά άριστοφανικά χωρία στην άρι* Μερικές μόνο άπό τΙς διαφωνίες μου αύτές τΙς σημείωσα,
δεια τοϋ συγγραφέα, σέ υποσημειώσεις, μέσα σέ άγκύλες.
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στοτεχνική και Επιστημονικά άρτια απόδοση τον Θρασύβουλου
Σταύρου'* ή προσφορά του γιά τή γνώση και τή σπουδή τοϋ 'Αριστοφάνη στή σημερινή'Ελλάδα είναι και γενικότερα Ανεκτίμητη. 'Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη χρωστώ και στον Εκλεκτό συνάδελφο κ. Ν. Μ. Παναγιωτάκη, πού άνέλαβε τό έπίπονο έργο της έποπτείας. *Αν ή μετάφραση ίχει κάποιες αρετές, μεγάλο μέρος
τό χρωστά σέ δικές του παρατηρήσεις και εύστοχες διατυπώσεις·
γιά ένδεχόμενα δμως σφάλματα f j φραστικές αδεξιότητες ή ευθύνη παρακαλώ νά Θεωρηθεί αποκλειστικά δική μου.
ΦΑΝΗΣ I. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

Γιάννενα, Νοέμβρης τοΰ 1978

* «Οί κωμιοδίες τοϋ Αριστοφάνη», 'Αθήνα 1967. 01 λίγες περιπτώαεις όπου τό κείμενο τον Dover μέ ύποχρέωνε νά προτιμήσω μιά δική μου
πεζή φιλολογική μετάφραση ξεχωρίζουν άπό τόν Αστερίσκο πού σημειώνεται στο τέλος τοϋ χωρίου.
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Μέ τό όνομα τοϋ 'Αριστοφάνη μας σώζονται έντεκα κωμωδίες.
'Από αύτές ή παλαιότερη παίχτηκε τό 425 και ή νεώτερη τό 388
π. Χ. Καθώς 3μως ό ποιητής έγραψε σαράντα τουλάχιστον κωμωδίες, ή κρίση μας περιορίζεται άναγκαστικά στο ένα τέταρτο μόνο της παραγωγής του. Ωστόσο οί αιώνες πού πέρασαν έδειξαν
στον 'Αριστοφάνη μεγαλύτερη εύνοια άπό ο,τι στους άλλους "Ελληνες ποιητές, σχεδόν όλους. 'Από τό έργο πενήντα περίπου 'Αθηναίων κωμωδιογράφων, τών οποίων ή παραγωγή συνέπεσε χρονικά μέ τήν παραγωγή τοϋ 'Αριστοφάνη, δέν σώθηκε ουτε ένα
έργο ολόκληρο. "Οσο γιά τις τραγωδίες, άπό τις 500 περίπου πού
πρωτοπαρουσιάστηκαν στήν 'Αθήνα όσο ζοϋσε ό 'Αριστοφάνης,
σήμερα διαθέτουμε μόνο τις είκοσι έξι. Δέν είναι άσκοπο νά άναλογιστοϋμε γιά μιά στιγμή τή διαδικασία έπιβίωσης τών κειμένων αύτών, γιά νά καταλάβουμε πώς συμβαίνει νά μας έχουν σωθεί άρχαΐα έλληνικά ποιητικά κείμενα, γιατί δέν μας σώζονται
περισσότερα, και πώς μπορούμε νά έρμηνεύσουμε αύτά πού έχουf 16 · 1

Τό 30 π.Χ., μετά τήν ενσωμάτωση της Αιγύπτου, ή ρωμαϊκή
αύτοκρατορία κατείχε ολόκληρη τή λεκάνη της Μεσογείου. Στό
άνατολικό της μέρος, άπό τήν ιδεατή γραμμή 'Αλβανία-Τυνησία
και πρός τήν 'Ασία, κυριαρχούσαν οι έλληνόφωνοι- ή άρχαία έλληνική λογοτεχνία τών έπτά προηγούμενων αιώνων άποτελοϋσε
μέρος της πολιτισμικής τους κληρονομιάς. Δέν θά ήταν δύσκολο,
6σο βασίλευε ό Νέρωνας ή ό 'Αδριανός π.χ., όπουδήποτε κοντά
σέ μιά μεγάλη πόλη της Μεσογείου νά άποκτήσει κανείς άντίγραφο μιας κωμωδίας τοϋ 'Αριστοφάνη, όποιας ήθελε. Τά πράγ1. Γιά περισσότερα στοιχεία, βλ. L. D. Reynolds καΐ N.G. Wilson,
Scribes and Scholars: a Guide to the Transmission
of Greek and Latin
Literature [Γραφείς καΐ λόγιοι: όδηγός γιά τήν παράδοση της άρχαίας έλληνικής καΐ της λατινικής λογοτεχνίας], 'Οξφόρδη 1968, Ιδιαίτερα τά κεφάλαια I καΐ II.
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ματα άλλαξαν ριζικά με τις πολιτισμικές μεταβολές τής περιόδου 250-550 μ. Χ·, και οί πιθανότητες νά επιβιώσει ή παγανιστική έλληνική λογοτεχνία λιγόστεψαν. Μετακινήσεις πληθυσμών
άπό τήν κεντρική Εύρώπη διέκοψαν και τελικά κατέστρεψαν στο
δυτικό τμήμα τής αυτοκρατορίας και τήν πολιτική και τήν πολιτισμική συνέχεια τοϋ έλληνορωμαΐκοϋ κόσμου. Στήν 'Ανατολή
οσο και στή Δύση ή έξάπλωση τοϋ χριστιανισμού μετέστρεψε τά
ένδιαφέροντα των πνευματικών άνθρώπων άπό τήν παγανιστική
λογοτεχνία στή χριστιανική θεολογία, και ούσιαστικά έξαφάνισε
τον νοσταλγικό έκεΐνο ένθουσιασμό γιά τά «κλασικά» ιδεώδη πού
χαρακτήριζε τή φιλολογία της πρώιμης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Μεγάλο μέρος τής παγανιστικής έλληνικής ποίησης, πού είχε
πάψει πιά νά άποτελεΐ τον πυρήνα τοϋ πνευματικοϋ πολιτισμού
και είχε υποβιβαστεί σέ προπαιδευτική και περιθωριακή θέση,
δέν διαβαζόταν πιά καθόλου. Τό άποτέλεσμα ήταν νά μήν πολλαπλασιάζονται πιά τόσο γρήγορα τά χειρόγραφα, καί νά μήν άντικαθίστανται τά χαμένα ή καταστραμμένα άντίγραφα.
Μέ τή διάσπαση τής Δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ή συνέχεια τοϋ πνευματικοϋ πολιτισμοϋ —οπού τώρα κυριαρχοΰσε ό
χριστιανισμός— περιορίστηκε στο έλληνόφωνο άνατολικό τμήμα
μέ πρωτεύουσα τό Βυζάντιο (Κωνσταντινούπολη). Έκεΐ, τά τελευταία χρόνια τοϋ 9ου μ.Χ. αιώνα, ξύπνησε καί πάλι τό ένδιαφέρον γιά τήν παγανιστική έλληνική άρχαιότητα. Τ1Ιταν ήδη πολύ άργά γιά νά περισωθούν καί νά έπιβιώσουν οί έκατοντάδες
τών έργων πού σιγά σιγά καί άθόρυβα είχαν έξαφανιστεΐ, 600
ώς 300 χρόνια νωρίτερα. Τό μόνο πού μποροΰσε νά γίνει ήταν
νά έντοπιστοΰν καί νά αντιγραφούν τά λίγα χειρόγραφα πού άπό
καλή τύχη διασώθηκαν μέσα στήν άπόλυτη άδιαφορία πού είχαν
δείξει γι* αύτά οί προηγούμενες έπτά όκτώ γενεές. Αύτά τά χρόνια ή ζωή της παγανιστικής έλληνικής λογοτεχνίας κρεμόταν άπό
μιά κλωστή. ΟΙ έντεκα σωζόμενες κωμωδίες τοϋ 'Αριστοφάνη
άποτελοϋν ένα σύνολο οπού ή λεπτή κλωστή κράτησε- τήν εύχαρίστηση πού νιώθουμε σήμερα διαβάζοντάς τες τή χρωστούμε
στον ένθουσιασμό λίγων Βυζαντινών λογίων καί κληρικών πού
έζησαν στά τέλη τοϋ 9ου αιώνα.
"Ο,τι πέτυχαν νά διασώσουν οί Βυζαντινοί τόν 9ο αιώνα, ήταν
γραφτό νά διατρέξει έναν ακόμη κίνδυνο. Γύρω στά 1200 μ. Χ.
τό ενδιαφέρον γιά τή λογοτεχνία τοϋ παγανιστικοΰ παρελθόντος
απλωνόταν σέ πλατιά στρώματα τής βυζαντινής κοινωνίας, καί
16
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ένας κάπως πλούσιος άνθρωπος δεν ήταν δύσκολο νά άποκτήσει,
στήν Κωνσταντινούπολη όπωσδήποτε, ή και στη Θεσσαλονίκη,
Ινα άντίγραφο τοϋ Αριστοφάνη. Στά 1204 μ.Χ., όμως, οί Σταυροφόροι κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, και μέσα στην καταστροφή αύτη πολλά χειρόγραφα κάηκαν. Αύτό άποτέλεσε και τή
χαριστική βολή γιά μιά σειρά άπό 6χι πολύ γνωστά έργα, πού
ωστόσο είχαν γλιτώσει άπό τήν αδιαφορία τοϋ 7ου και τοϋ 8ου
αιώνα- άλλά γιά έναν συγγραφέα όπως ό Αριστοφάνης, πού τόν
διάβαζαν τόσο πολλοί, οί άπώλειες δέν ήταν τόσο σημαντικές.
"Οταν τό 1261 μ.Χ. "Ελληνας αύτοκράτορας ξαναπήρε τήν Πόλη, βρέθηκαν πάλι λόγιοι μέ ένδιαφέροντα, πού άρχισαν νά άναζητοϋν τά νήματα και νά πολλαπλασιάζουν τά άντίγραφα των
κειμένων πού είχαν σωθεί. "Οταν, τέλος, οί Τούρκοι πήραν τήν
Κωνσταντινούπολη, τό 1453 μ.Χ., οί 'Ιταλοί είχαν άρχίσει άπό
καιρό νά άγοράζουν (ή νά άποκτοϋν μέ άλλον τρόπο) έλληνικά
χειρόγραφα —αύτό διασφάλισε τήν επιβίωση τοϋ 'Αριστοφάνη
και άλλων ποιητών, άνεξάρτητα άπό τό τί θά μποροϋσε νά συμβεί στόν βυζαντινό πολιτισμό τώρα πού βρισκόταν σέ τουρκικά
χέρια.' Η πρώτη τυπωμένη έκδοση έννέα κωμωδιών τοϋ 'Αριστοφάνη έγινε στή Βενετία τό 1498" οί υπόλοιπες δύο, άπό τις έντεκα πού σώθηκαν, πρωτοτυπώθηκαν στή Φλωρεντία τό 1515.
Άπό τήν έποχή τοϋ ποιητή ώς τήν έφεύρεση της τυπογραφίας
ό μόνος τρόπος γιά νά έπιβιώσει τό κείμενο ήταν νά αντιγράφεται σέ χειρόγραφα. Ά ν και θεωρητικά θά ήταν δυνατό Ινας άντιγραφέας νά έκπονήσει μέ αλλεπάλληλους ελέγχους ένα τέλειο άντίγραφο τοϋ προτύπου του, στήν πράξη είναι σπάνιο άν 6χι αδύνατο νά γίνει τόσο πιστή άντιγραφή —δλοι ξέρουμε άλλωστε δτι,
6σο προσεκτικά και νά γίνει ή στοιχειοθεσία και ή διόρθωση των
δοκιμίων, πάλι δέν μποροϋμε νά είμαστε άπόλυτα βέβαιοι δτι θά
άποφύγουμε δλα τά τυπογραφικά σφάλματα. Δέν ύπάρχουν οδτε
δύο χειρόγραφα, τοϋ 'Αριστοφάνη ή όποιουδήποτε άλλου αρχαίου
"Ελληνα συγγραφέα, πού νά συμφωνοϋν άπόλυτα μεταξύ τους,
ένώ δέν είναι καθόλου δύσκολο νά έντοπίσει κανείς δύο χειρόγραφα πού νά παρουσιάζουν διαφορές μία συλλαβή κάθε τρεις στίχους κατά μέσον 6ρο. Δέν πρέπει νά πιστέψουμε δτι ή άντιγραφή
τοϋ άριστοφανικοϋ κειμένου γινόταν μέ ιδιαίτερη ακρίβεια και
εύσυνειδησία ώς τό τέλος τοϋ άρχαίου κόσμου, και δτι τις σημαντικές φθορές τις προκάλεσαν άπρόσεκτοι και άμαθεΐς Βυζαντινοί
άντιγραφεΐς. 'Αποσπάσματα παλαιών άντιγράφων πού άνακαλύ17
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φθηκαν τά τελευταία ογδόντα χρόνια στην Αίγυπτο (οπού οί άσυνήθιστες καιρικές συνθήκες βοήθησαν νά διατηρηθούν κάτω άπό τό έδαφος κομμάτια πάπυροι και περγαμηνές) φανερώνουν ότι και ό άρχαϊος άντιγραφέας μπορούσε νά εΐναι τόσο βιαστικός
και άπρόσεκτος, ώστε νά καταστήσει άκατανόητο ένα χωρίο, ένώ
άπό την άλλη ένας Βυζαντινός λόγιος μπορούσε τον 14ο αιώνα,
συγκεντρώνοντας την προσοχή του στο κείμενο πού αντέγραφε
και ζυγιάζοντας τις έναλλακτικές γραφές πού τοΰ πρόσφεραν δύο
ή περισσότερα άντίγραφα, νά πετύχει εντυπωσιακό άποτέλεσμα.
' Η διαδικασία της φθοράς ξεκινούσε άπό τή στιγμή πού τό πρώτο κείμενο έφευγε άπό τά χέρια τοϋ ίδιου τοΰ ποιητή- και αύτό
δέν άποτελεϊ άπλή ύπόθεση τήν όποία έπινόησαν οί κριτικοί τοϋ
κειμένου γιά νά έχουν κάτι νά άσχοληθοΰν, άλλά πραγματικότητα
τήν όποία παραδέχονταν, μέ μεγάλη βέβαια δυσφορία, και οί ίδιοι
οί άρχαΐοι. "Αν ή χρονική άπόσταση είναι άρκετά μεγάλη, και
θεωρήσουμε τον αιώνα τή μικρότερη στο θέμα αύτό χρονική μονάδα, τότε μπορούμε νά ποΰμε οτι, οσο μεγαλο'ινει ή χρονολογική
άπόσταση ενός άντιγράφου άπό τό άρχικό κείμενο τοϋ συγγραφέα, τόσο μειώνονται οί πιθανότητες τό άντίγραφο αύτό νά άποδίδει πιστά τό άρχικό κείμενο —δέν θά έπρεπε όμως νά προχωρήσουμε σέ πιο κατηγορηματική διατύπωση ως προς αύτό τό θέμα. Τό πρωιμότερο μεσαιωνικό χειρόγραφο τυχαίνει συχνά νά δίνει νόημα έκεϊ δπου ολα τά νεώτερα χειρόγραφα δέν δίνουν, και
καμιά φορά ένα άρχαϊο παπυρικό άπόσπασμα δίνει νόημα καλύτερο άπό ολόκληρη τή μεσαιωνική παράδοση (μπορεί μάλιστα νά
έπιβεβαιώσει και διόρθωση πού έγινε τά νεώτερα χρόνια)- ύπάρχουν όμως και παράγοντες πού μας υποχρεώνουν νά μην έξαρτοϋμε μηχανικά τήν άξιοπιστία των χειρογράφων άπό τήν ήλικία
τους και μόνο: (α) ό συνολικός άριθμός των άντιγράφων πού μεσολαβούν άπό τό πρωτότυπο κείμενο τοΰ συγγραφέα ώς τό σωζόμενο χειρόγραφο δέν ταυτίζεται μέ τή συνολική χρονική άπόσταση· (β) δέν υπάρχει συσχετισμός άνάμεσα στήν εύσυνειδησία
ένός γραφέα και στήν εποχή πού έζησε- και (γ) ορισμένοι γραφείς είχαν τήν εύκαιρία —ένώ άλλοι 6χι— νά άντιβάλουν περισσότερα άπό Ινα χειρόγραφα, και έτσι νά διορθώσουν τό ένα μέ
βάση τά άλλα.
Οί έντεκα κωμωδίες δέν άντιπροσωπεύονται εξίσου στά χειρόγραφα πού μας σώθηκαν. Τό παλαιότερο χειρόγραφο, ό κώδικας Ravennas (R —τώρα στή βιβλιοθήκη τοΰ Classe, κοντά
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στή Ραβέννα), γραμμένος πιθανότατα γύρω στά 1000 μ.Χ., περιέχει και τις έντεκα" μία όμως, οί Θεσμοφοριάζουσες, δέν άπαντα σέ κανένα άλλο χειρόγραφο παρά μόνο σέ Ινα άντίγραφο τοϋ
ίδιου τοϋ κώδικα R, πού χρονολογείται τόν 15ο αίώνα. Εκτός
άπό τον κώδικα R, τό μόνο σωζόμενο χειρόγραφο πού γράφτηκε
πριν νά καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη οί Σταυροφόροι είναι
ό κώδικας Venetus (V), γραμμένος τον 12ο αίώνα, πού περιέχει
έπτά κωμωδίες. Τά υπόλοιπα χειρόγραφα χρονολογούνται τήν έποχή της δυναστείας τών Παλαιολόγων, πού βασίλευσε στο Βυζάντιο άπό τό 1261 ώς τήν άλωση της Πόλης άπό τούς Τούρκους τό 1453. Σέ ολα σχεδόν τά χειρόγραφα, οσα περιέχουν περισσότερες άπό μία κωμωδίες, προηγείται ό Πλοϋτος, και τά πιο
πολλά χειρόγραφα της εποχής τών Παλαιολόγων περιέχουν μόνο τήν τριάδα Πλοϋτος, Νεφέλες, Βάτραχοι. Πολύ ένδιαφέρουσα
ένδειξη της διαφοράς άνάμεσα στις μεσαιωνικές και τις σύγχρονες'αίσθητικές προτιμήσεις άποτελεΐ τό γεγονός ότι ό Πλοϋτος,
πού σήμερα πιστεύουμε γενικά πώς είναι τό λιγότερο έλκυστικό
άπό τά έντεκα έργα, παραδίδεται oV περισσότερα άπό 150 χειρόγραφα, ένώ ή Λνσιστράτη μόνο σέ όκτώ- γιά τις Θεσμοφοριάζονσες ή παράδοση περιορίζεται στον κώδικα R και σέ σπαράγματα μερικών στίχων άπό πάπυρο τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνα.
'Αναφέραμε παραπάνω περιπτώσεις όπου ένα χειρόγραφο «δίνει νόημα», ένώ ένα άλλο δέν δίνει, περιπτώσεις όπου ή «φθορά»
μπορεί νά έχει επεκταθεί σέ όλα τά σωζόμενα άντίγραφα ένός
χωρίου, ή όπου επιχειρούμε μέ «διόρθωση» νά άποκαταστήσουμε
αύτό πού πιστεύουμε πώς είχε τήν πρόθεση νά γράψει ό ποιητής.
Αύτό ίσως φανεί κάπως άλαζονικό σέ οποίον δέν έχει έξοικειωθεϊ μέ τό τί πραγματικά σημαίνει κριτική κειμένου και έκδοση
αρχαίων κειμένων. 'Ωστόσο δέν πρέπει νά ξεχνούμε κάτι σημαντικό: τά έλληνικά δέν είναι γλώσσα «νεκρή», όπως π.χ. τά χεττιτικά ή τά άσσυριακά, πού εξαφανίστηκαν και άντικαταστάθηκαν άπό άλλες γλώσσες, άκόμη και στήν περιοχή όπου τά μιλούσαν —κάθε άλλο! τά έλληνικά μπορούμε νά τά χαρακτηρίσουμε
γλώσσα νεκρή μόνο όπως θά χαρακτηρίζαμε νεκρά και τά άγγλικά τοϋ Chaucer:2 άποτελοϋν τό πρώιμο στάδιο μιας γλώσσας
πού δέν έπαψε ποτέ νά μιλιέται και νά γράφεται. "Αν δέν γνωρίζαμε άρχαϊο έλληνικό κείμενο άλλο άπό τις κωμωδίες τοϋ Άρι2. [Πολύ σημαντικός "Αγγλος ποιητής τοϋ 14ου αίώνα.]
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στοφάνη, και ακόμη τις διαλέκτους πού μιλοϋν οί σύγχρονοι νεοέλληνες χωρικοί, πάλι θά τά καταφέρναμε, νομίζω, μέ τον καιρό,
μέ ύπομονή και μέ σωστή φιλολογική μέθοδο, νά παρουσιάσουμε
μιά έκδοση τοϋ Κωμικού πού νά μήν άπέχει πολύ άπό τήν αλήθεια, και νά καταλάβουμε πάνω κάτω τό νόημα τοϋ κειμένου.
Εύτυχώς όμως ή κατάσταση δέν είναι τόσο άπελπιστική: ό 'Αριστοφάνης έγινε άντικείμενο συστηματικής μελέτης έκατό μόλις
χρόνια και κάτι άπό τό θάνατο του. Οί μελετητές του 6χι μόνο
ήταν και οί ϊδιοι έλληνόφωνοι, άλλά είχαν στή διάθεσή τους και
όλη τήν άρχαία έλληνική λογοτεχνία πού είχε γραφτεί ώς τήν
εποχή τους. Τά έργα των άρχαίων αύτών σχολιαστών, πού ερμήνευαν τις σπάνιες ή τις άρχαϊκές λέξεις και έξηγοΰσαν τούς πολιτικούς ή φιλολογικούς υπαινιγμούς, άκολουθοΰσαν παράδοση παράλληλη μέ τά έργα τοϋ ποιητή. "Ετσι, ή σπουδή και ή έρμηνεία
τοϋ 'Αριστοφάνη άποτελοϋν έργο πού συνεχίζεται άπό τον 3ο
π.Χ. αιώνα ώς τις μέρες μας" διακόπηκε φυσικά άπό τήν άδιαφορία τοϋ 7ου και τοϋ 8ου αιώνα, 6χι όμως περισσότερο άπό ο,τι
διακόπηκε και ή χειρόγραφη παράδοση τοϋ ϊδιου τοϋ άντικειμένου της σπουδής αύτής, δηλαδή τοϋ ποιητικοΰ κειμένου.
Οί άρχαϊοι σχολιαστές τοϋ 'Αριστοφάνη έγραψαν έρμηνευτικά
«ύπομνήματα», πού ώς βιβλία ήταν ξεχωριστά άπό τά άντίγραφα τοϋ κειμένου τών κωμωδιών. Κατά τά τέλη όμως των ρωμαϊκών χρόνων έγινε δλο και πιο κοινή συνήθεια νά μεταφέρουν οί
άναγνώστες άποσπάσματα άπό τά έρμηνευτικά ύπομνήματα και
νά τά γράφουν στό περιθώριο τών κειμένων τους (τών ποιητικών
ιδίως), και ύπάρχουν ένδείξεις ότι ή τάση νά παράγονται άντίγραφα μέ περιθώρια άρκετά μεγάλα, ώστε νά διευκολύνουν αύτήν
τή μεταγραφή τών σχολίων, κέρδιζε ολοένα έδαφος. Στά μεσαιωνικά χειρόγραφα τό περιθώριο άποτελεϊ τήν κανονική θέση τοϋ
έρμηνευτικοΰ υπομνήματος, και μεγάλο ποσοστό τών άριστοφανικών χειρογράφων έχουν τά περιθώριά τους γεμάτα σχόλια. Τά
σχόλια αύτά άποτελοϋν τό τελικό προϊόν —πολύ συντομευμένο
και συχνά παρανοημένο και διαστρεβλωμένο— άρχαίου σχολιασμοϋ πού έχει ήλικία πολλών αιώνων. Σέ μερικές περιπτώσεις
καταγράφουν τις διαφορετικές άπόψεις διαφόρων προσώπων,
τών πρωτοπόρων λογίων τής πρώιμης έλληνιστικής περιόδου ή
τών ύστερινών «παρασιτικών» σχολιαστών τών ρωμαϊκών χρόνων, όπως π.χ.: « Ό Καλλίστρατος λέει..." ό Σύμμαχος όμως
λέει...' και ύπάρχουν μερικοί πού...». Σέ άλλες περιπτώσεις τό
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σχόλιο προσφέρει έρμηνεία πού άναφέρεται σέ κείμενο διαφοο?>
τικό άπό τό σωζόμενο κείμενο της κωμωδίας* και τυ_^~;νει στις
περιπτώσεις αύτές νά πρέπει νά προτιμηθεί τό κείμενο πού τό
σχόλιο αύτό προϋποθέτει, καΐ βχι τό κείμενο των χειρογράφων.
Στις Νεφέλες, 868 κ.έ., λόγου χάρη, ό Στρεψιάδης παρουσιάζει
μέ μεγάλη άνυπομονησία στόν Σωκράτη τόν νεαρό γιό του, τόν
Φειδιππίδη, ώς υποψήφιο μαθητή. Ό Σωκράτης λέει περιφρονητικά:
νηπύτιος γαρ έστ' έτι
καΐ τών κρεμαθρών
οϋπω τρίβοιν των ένθάδε
(είναι μικρός άκόμη καΐ δέν τά ξέρει καλά τά σκοινιά πού
ίχουμε έδωπέρα).

Τό νόημα είναι ικανοποιητικό, γιατί δταν ό πατέρας τοϋ νεαροϋ
πρωτομπηκε στό σχολείο, ό Σωκράτης ήταν κρεμασμένος άπό
ένα σκοινί γιά νά μελετήσει τά άστρα άπό ένα σημείο ψηλότερο
άπό τό έπίπεδο τοΰ έδάφους. Σέ αύτήν όμως τήν περίπτωση τό
κείμενο, αν τό έγραψε έτσι ό ποιητής, παρουσιάζει μετρική άνωμαλία: ή θέση της λέξης κρεμαθρών στό στίχο άπαιτεΐ νά μετρήσουμε ν-- — , ένώ στά διαλογικά μέρη της κωμωδίας ή μεσαία
συλλαβή της λέξης αύτης έπρεπε νά είναι βραχύχρονη, όπως στό
στίχο 218. Τό σχετικό σχόλιο στόν κώδικα V έχει ώς έξης:
έφ' ών κρέμανται οί φιλόσοφοι. Άλλως' των όργάνων τών
άστρονομικών και γεωμετρικών. Κρέμαται γαρ έν τω φροντιστήρια)· οΰτω μέν, εΐ κρεμαστών
γράφεται...
Αύτό δείχνει οτι ό σχολιαστής, πού άπό τό έργο του ξεκίνησε
τελικά τό σχόλιο, γνώριζε τήν έναλλακτική γραφή κρεμαστών,
πού μετρικά είναι άψογη. ' Η γραφή αύτή περιέχει και τόν άπαραίτητο ύπαινιγμό οτι ό Σωκράτης παρουσιάστηκε προηγουμένως στό έργο κρεμασμένος άπόνα σκοινί- ό ύπαινιγμός κερδίζει
μάλιστα σέ χρώμα καθώς ή φράση δείχνει κάποια άγνοια της τεχνικής ορολογίας (πρβ. τό άγγλικό know the ropes, ή τό σημερινό «(ξέρω τά κουμπιά»), άφοΰ κρεμαστά ώς τεχνικός όρος σήμαινε τά ξάρτια τοΰ καραβιοΰ. Τέτοια παραδείγματα βρίσκουμε
στά σχόλια τών περισσότερων κωμωδιών. 'Από τήν άλλη όμως
μεριά έχουμε συχνά λόγο νά πιστεύουμε οτι ή φθορά σέ ορισμένα
χωρία τοΰ κειμένου είχε γενικά έπικρατήσει προτοΰ οί άρχαϊοι
σχολιαστές άρχίσουν νά στρέφουν τήν προσοχή τους στά χωρία
αύτά. Στούς "Ορνιθες, 1680 κ.έ., ό πρωταγωνιστής-άνθρωπος
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&τπραγματίύεται με μιά πρεσβεία θεών καί ζητα τη θεά Βασίλεια για. ιναίκα του. Δύο άπό τοΰς τρεις θεούς της πρεσβείας
(6 Ποσειδώνας καί ό Ηρακλής) είναι Έλληνες, ένώ ό τρίτος είναι ξένος καί δέν μιλα καλά τά ελληνικά. Αύτός ό ξένος θεός, δταν ζητοϋν τή γνώμη του, ξεφουρνίζει μερικά άκαταλαβίστικα,
πού ό 'Ηρακλής τά έρμηνεύει: λέει νά τή δώσουμε. Ό Ποσειδώνας τοϋ άπαντα μέ άγανάκτηση:
μά τον Δ Γ ονχ οντός γε παραδονναι λέγει,
εΐ μή βαδίζειν ώσπερ αί χελιδόνες.
Κατά λέξη μετάφραση:
"Οχι, μά τον Δία, αυτός δεν λέει νά τήν παραδώσουμε, &ν όχι
νά περπατά σάν τά χελιδόνια.
Τό σχόλιο μας δείχνει πώς άντιμετώπισαν οί άρχαΐοι τις δυσκολίες στό κείμενο αύτό:
ΣΤΜΜΑΧΟΣ: ουκ εστίν ό τούτου νοϋς φανερός· ουδέν τι δύναται Ιδιον τών χελιδόνων «βάδισις», αϊ γε μηδέ πορεία
χρώνται ώς τά άλλα τών όρνέων καί μάλιστα τά μή πτητικά,
ό δέ Δίδυμος ούτω: καταλλήλως είχεν ει ίλεγεν «ώς τάς χελιδόνας», θέλει δέ λέγειν «εΐ μή βαδίζει προς τάς χελιδόνας»'
διό καί έποίσει «ονκοϋν παραδονναι τ αϊ; χελιδόσιν λέγει»,
έπεί καί αυτός προς αύτάς βαδίζει εις Νεφελοκοκκνγίαν.
Ό Richard Bentley, στήν άρχή τοϋ 18ου αιώνα, παρατήρησε
δτι τό νόημα θά ήταν θαυμάσιο, αν άντί γιά τό βαδίζειν ό 'Αριστοφάνης είχε πραγματικά γράψει βαβάζει γ'= βαβάζει (βγάζει
άναρθρες φωνές): (α) Ή έκφραση, όπως είναι κατά λέξη, «δέν
λέει... άν δχι, οπωσδήποτε βαβάζει...», σημαίνει «δέν λέει..." άντίθετα, βαβάζει...» (πρβ. Ίππεϊς, 185 κ.έ.), καί (β) οί άρχαΐοι
"Ελληνες συχνά παρομοίαζαν τον ήχο τών ξένων γλωσσών μέ τό
τιτίβισμα τών χελιδονιών. Ή σωστή λοιπόν έρμηνεία είναι:
"Οχι! αυτός δέν λέει «νά τή δώσουμε»' μόνο που βαβάζει σάν
τά χελιδόνια.
Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
"Οταν κοιτάξει κανείς τό κείμενο μιας άριστοφανικής κωμωδίας,
δπως πραγματικά παραδίδεται στόν κώδικα τής Ραβέννας, θά
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τοϋ κάμει ίσως εντύπωση τό γεγονός οτι, ενώ τΙς, περσότερες
φορές οί ομιλητές αναφέρονται μέ συντομογραφίες τών όνομάτων
τους (π.χ. Φειδ άντί Φειδιππίδης), ύπάρχουν έδώ κι έκεΐ σελίδες
ολόκληρες στή σειρά, όπου δέν βρίσκουμε καμία άπολύτως ένδειξη γιά τήν ταυτότητα τών ομιλητών στις σελίδες αύτές γράφεται μόνο ένα σημάδι (δύο τελείες, ή μεγάλη παύλα) κάθε φορά
πού άλλάζει ό ομιλητής. Σέ χωρίο διαλογικό, οπού συζητοΰν δύο
μόνο πρόσωπα, και άν ακόμη δέν σημειώνεται ή συντομογραφία
τοϋ προσώπου μαζί μέ τό σημάδι άλλαγής τοϋ ομιλητή, είναι
άρκετά εύκολο νά ξεχωρίσουμε τούς ομιλητές, φτάνει νά μας βοήθα τό νόημα της συζήτησης και νά μπορούμε νά έχουμε εμπιστοσύνη στήν άξιοπιστία τοϋ χειρογράφου. 'Ωστόσο τό σημάδι
άλλαγης τοϋ όμιλητη έχει φανερά τήν τάση νά παραλείπεται καμιά φορά ή νά συγχέεται μέ κάποιο άλλο σημείο στίξης —λάθη
όμως ή παραλείψεις στις ενδείξεις άλλαγης τών ομιλητών μπορούν νά μας δυσκολέψουν πολύ, όταν μάλιστα στή συζήτηση μετέχουν τρία ή τέσσερα πρόσωπα. 'Αποσπάσματα άπό άρχαΐα θεατρικά κείμενα μας δείχνουν οτι αύτοϋ τοϋ είδους τά μειονεκτήματα στό χειρόγραφο της Ραβέννας δέν άποτελοϋν λάθος χαρακτηριστικό τοϋ άντιγραφέα του, οΰτε τυπική περίπτωση άδιαφορίας της έποχής του" είναι όλοφάνερο οτι στον αρχαίο κόσμο τά
κείμενα τών θεατρικών έργων άπαιτοϋσαν άπό τόν άναγνώστη
τους έρμηνευτική προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη άπ' δ,τι τά νεώτερα κείμενα, δπου κάθε ομιλητής προσδιορίζεται ονομαστικά
και μέ άπόλυτη σαφήνεια. Γιά τό πώς άκριβώς προσδιόριζαν τήν
άλλαγή τών ομιλητών τά χειρόγραφα τήν έποχή τοϋ 'Αριστοφάνη, μόνο υποθέσεις μπορούμε νά κάνουμε, γιατί δέν έχουμε άποσπάσματα παπύρων τόσο πρώιμα" είναι όμως φανερό άπό τά
σχόλια δτι στό θέμα της σωστής άπόδοσης τοϋ κειμένου σέ πρόσωπα οί σχολιαστές δέν φαίνεται νά πιστεύουν δτι υπήρχε άδιάσπαστη παράδοση πού νά ξεκινά άπό τόν ϊδιο τόν ποιητή —τή
σωστή άπόδοση τή θεωροϋν θέμα έρμηνεύτικό πού έμπίπτει στή
δικαιοδοσία, τους. Σχολιαστές πού δέν φαίνεται νά αντιμετώπισαν, παρά σπάνια, ή ποτέ, τό ένδεχόμενο νά διορθώσουν τό ίδιο
τό κείμενο, αισθάνονται, κατά τά φαινόμενα, έλεύθεροι νά τροποποιούν τά σύμβολα της διανομής, γεγονός πού μας δείχνει περισσότερο άπό κάθε άλλο πώς θά ήταν γραμμένα τά χειρόγραφα
τά όποια είχαν παραλάβει οί σχολιαστές αύτοί άπό τούς προκατόχους τους. Στους Βατράχους, 49-51, λόγου χάρη, ό Διόνυσος,
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μέ συνοόί, τόν, δοΰλο του Ξανθία, καυχιέται γιά τό ρόλο πού διαδραμάτισε σέ μιά ναυμαχία πάνω στο πλοίο του τό όποιο κυβερνοϋσε ό Κλεισθένης. Στό χειρόγραφο της Ραβέννας διαβάζουμε:
HP κάνανμάχησας;
: και κατεδύσαμέν γε ναϋς
τών πολεμίων ή δώδεκ' ή τρεις καί δέκα.
σφώ; νή τόν Άπόλλω. ΘΕ κίτ' Ιγωγ' ίξηγρόμην.
(ή συντομογραφία ΘΕ σημαίνει Θεράπων =δοϋλος, δηλ. Ξανθίας)
Τό σχετικό σχόλιο, ένα γεμάτο σύγχυση συνονθύλευμα άπό διαφορετικές γνώμες, άναφέρει τά έξης:
σφώ νη τόν Άπόλλω: θαυμάζων και άπιστών λέγει ό 'Ηρακλής τό σφώ. Τινές δέ είς τόν Άπόλλω δύο στίζουσι καί εις
τό ίξηγρόμην. Σκώπτει τόν Δ ιόνυσον και έγώ, φησίν, άνέστην ίξ όνείρον δηλών δτι δναρ ταϋτα ίπραξεν. Οί δέ φασιν
ώς ό Διόνυσος ταϋτα λέγει, κάτ' ίγωγ' ίξηγρόμην, ώς τών
ίπίτηδες ψευδομένων έπιλεγόντων τοϋτο καθ' δ δηλοϋται δτι ίνυπνίω ίοικε τό λεγόμενον. Οί δέ τω ΉρακλεΙ προσνέμουσι τοϋτο.
Περιπτώσεις ανάλογες είναι άρκετά συνηθισμένες, καί ό σύγχρονος έκδότης —οσο καί άν δέχεται μέ εύγνωμοσύνη όσα λένε τά
σχόλια γιά τη διανομή τοϋ κειμένου, όπως τήν καθόριζαν διάφοροι άρχαΐοι φιλόλογοι— πρέπει νά ξανακάμει τή δουλειά μόνος
του, όπως άκριβώς καί έκεΐνοι, ζυγιάζοντας τί τοϋ φαίνεται θεατρικά πιθανότερο καί τί συμβάλλει στή δημιουργία εικόνας συνεπέστερης πρός τήν άριστοφανική τεχνική.
Σέ ένα σημαντικό θέμα ό σύγχρονος έκδότης είναι πολύ πιο
προσεκτικός άπό μερικούς αρχαίους συναδέλφους του. Τό όνομα
πολλών προσώπων στόν Αριστοφάνη δέν περιλαμβάνεται στό ίδιο τό κείμενο τοϋ έργου, καί αύτό μας δημιουργεί συχνά δύο έρωτηματικά: (α) έχουμε τό δικαίωμα νά άποδώσουμε ένα όνομα
σέ πρόσωπο πού ποτέ δέν άναφέρει, ούτε τό ίδιο ουτε καί κανείς
άλλος στό έργο, τό όνομά του; καί (β) όταν δύο ή περισσότερα
παρόμοια πρόσωπα, άνώνυμα, έμφανίζονται στό ίδιο έργο σέ διαφορετικά σημεία, πρέπει νά τά θεωρήσουμε ενα πρόσωπο ή διαφορετικά; Παράδειγμα της πρώτης δυσκολίας έχουμε στούς Βατράχους, 464, όταν ό Διόνυσος μεταμφιεσμένος σέ 'Ηρακλή χτυπά τήν πόρτα στό παλάτι τοϋ Πλούτωνα στόν Κάτω κόσμο. Αύτός πού άνοιξε τήν πόρτα, μόλις άκούει τόν Διόνυσο νά λέει πώς
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είναι ό 'Ηρακλής, άρχίζει νά κομπάζει μέ όργίλο τραγικό ύφος:
ένας άπό τους παραδοσιακούς άθλους τοϋ ' Η ρακλή ήταν δτι έφερε στή γή άπό τόν Κάτω κόσμο τόν Κέρβερο, τό τρομερό σκυλί,
και τό νέο αύτό πρόσωπο πανηγυρίζει μέ χαιρεκακία γιατί έπιασε τώρα τόν σκυλοκλέφτη. Στό χειρόγραφο της Ραβέννας τό πρόσωπο αύτό άναφέρεται μέ τό όνομα τοϋ μυθικοϋ ήρωα Αίακοϋ:
τήν έποχή τοΰ 'Αριστοφάνη θεωρούσαν τόν Αιακό έναν άπό τούς
δικαστές τοΰ Άδη" σέ νεώτερα χρόνια τόν θεωρούσαν «κλειδοκράτορα» ή «θυρωρό» τοΰ Κάτω κόσμου. 'Από τήν άλλη μεριά,
στόν κώδικα V τό ίδιο πρόσωπο σημειώνεται μέ τή συντομογραφία ΘΕΡΑ, δηλαδή Θεράπων, «δούλος»" στά σχόλια άναφέρεται
ώς εις τών έν "Αδον, σέ ένα σχόλιο μάλιστα μας δημιουργεί ιδιαίτερη περιπλοκή ή σημείωση: τινές τόν Αίακόν λέγονσιν άποκρίνασθαι· δπερ άπίθανον. 'Υπήρχαν λοιπόν, κατά τό σχόλιο, έρμηνευτές πού πίστευαν δτι στήν έρώτηση τις ούτος; δέν άπαντοϋσε ό Διόνυσος (δπως θά περιμέναμε), άλλά ό Αιακός3 —πράγμα άπίθανο, δπως προσθέτει τό σχόλιο. Παράδειγμα γιά τή δεύτερη περίπτωση δυσκολίας συναντούμε παρακάτω, στό ίδιο έργο, δταν στό στίχο 605 φτάνει κάποιος μέ έναν άστυνομικό γιά
νά συλλάβει τόν ύποτιθέμενο 'Ηρακλή. Πρόκειται γιά τόν «Αιακό», πού τελευταία φορά τόν είδαμε στόν στ. 477 νά άπειλεΐ δτι
θά φέρει τέρατα δπως ή Γοργώ νά κομματιάσουν τόν 'Ηρακλή,
ή γιά κάποιον άλλο; Και ό κώδικας R και ό κώδικας V τόν όνομάζουν Αιακό- τά σχόλια δμως μας παραδίδουν, χωρίς και νά
τις συζητοΰν, δύο έναλλακτικές θεωρίες: μία, δτι ομιλητής είναι
ό ίδιος ό Πλούτων, ό θεός τοΰ Κάτω κόσμου- άλλη, οτι τά λόγια
μοιράζονται άνάμεσα στόν Πλούτωνα και έναν δοΰλο του. 'Αλλά οί δυσκολίες συνεχίζονται: δταν δλα έχουν πιά τακτοποιηθεί
φιλικά, ύπάρχει μιά σκηνή (738-813) δπου ό δούλος τοΰ Διονύσου Ξανθίας κουβεντιάζει μέ έναν δοΰλο τοΰ Πλούτωνα —ό δούλος αύτός όνομάζεται στό χειρόγραφο της Ραβέννας «Αιακός»,
άν και είναι φανερό δτι πρόκειται γιά δοΰλο, ένώ ό Αιακός τοϋ
μύθου δσο ζοΰσε ήταν ξακουστός βασιλιάς. Στά σχόλια δέν γίνεται λόγος παρά γιά δοΰλο.4
3. [ Ή πρόσθετη αύτή δυσκολία παύει νά ύπάρχει αν
άποχρίναοθαι
δέν άντιστοιχεΐ στήν έρώτηση τις ούτος, άλλά στό χτύπημα της πόρτας άπό
τόν Διόνυσο καΐ τήν κραυγή του παϊ nal. Στήν περίπτωση αύτή ό Σχολιαστής σημειώνει μόνο δτι ύπάρχουν μερικοί πού νομίζουν πώς στό χτύπημα
της πόρτας «άποκρίθηκε» ό Αιακός, πράγμα άπίθανο.]
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Φαίνεται οτι οί σχολιαστές, πού άπό τά τέλη τοϋ 4ου αιώνα
και πέρα είχαν συνηθίσει, στις κωμωδίες, νά έχουν δλα τά πρόσωπα βνομα, ένδιαφέρονταν υπερβολικά νά μας μεταδώσουν πληροφορίες, τις όποιες ό ίδιος ό 'Αριστοφάνης, στά χειρόγραφα έργων του πού κυκλοφορούσαν, είχε θεωρήσει περιττό νά δώσει.
Αύτός ό ζήλος άφησε τά ίχνη του και στις συντομογραφίες τών
προσώπων, άλλά μερικές φορές και στά ίδια τά κείμενα. Στις
Νεφέλες, 21-31, ό Στρεψιάδης διαβάζει φωναχτά άπό τό τεφτέρι
μέ τούς λογαριασμούς του και άναφέρει οτι χρωστά δώδεκα μνές
στον Πασία γιά ένα άλογο τοϋ είδους κοππατίας, και τρεις μνές
στον Άμεινία γιά μιά καρότσα και δύο τροχούς άγωνιστικοΰ άρματος. Χίλιους διακόσιους στίχους παρακάτω ό Στρεψιάδης άντιμετωπίζει δύο δανειστές του: ό πρώτος ζητά δώδεκα μνές πού
τοϋ δάνεισε γιά νά άγοράσει ένα άλογο «ψαρό» (1224 κ.έ.), και
ό δεύτερος ένα άπροσδιόριστο ποσό δανεισμένο γιά νά καλύψει ό
Στρεψιάδης κάποια άνάγκη του, πού και αύτή δέν προσδιορίζεται στό κείμενο (1267-1270). Και τούς δύο πιστωτές τούς άποδιώχνει ό Στρεψιάδης, τόν πρώτο μόνο μέ λοιδορίες, τόν δεύτερο
και μέ τό βουκέντρι πού χρησιμοποιούσαν στούς άγώνες. Καθώς
ό δεύτερος δανειστής φεύγει τρέχοντας, ό Στρεψιάδης, σύμφωνα μέ τούς κώδικες R και V, τοϋ φωνάζει: ουκ έλα ς ώ Πασία!,
σύμφωνα όμως μέ τά άλλα χειρόγραφα: ουκ έλα ς ώ σαμφόρα!
—ή λέξη σαμφόρας χαρακτηρίζει ορισμένη ράτσα άλόγων. Ή
κανονική κραυγή ουκ έλας ώ σαμφόρα είχε σκοπό νά εμψυχώσει
κάποιο άλογο σέ άγώνες, και άπαντα στούς 'Ιππείς, 603" άλλά
κάποιος στήν άρχαιότητα νόμισε, φαίνεται, οτι ό δανειστής πού
προπηλακίζεται είναι ό Πασίας, γνωστός άπό τήν άρχή τοϋ έργου. Αύτό δέν φαίνεται καθόλου πιθανό: άν κάποιος άπό τούς δανειστές έπρεπε νά έχει όνομα, τότε ό Πασίας θά ήταν ό πρώτος
δανειστής, αύτός πού είχε δανείσει τις δώδεκα μνές· άλλά άπό
τή στιγμή πού κάποιος έριξε τήν ίδέα ότι ό δεύτερος δανειστής
έπρεπε νά ταυτιστεί μέ τόν Πασία, κατοπινοί σχολιαστές έφτασαν τελικά νά δημιουργήσουν τή θεωρία δτι αυτοί πού παρουσιάζονται στό κείμενο σάν δύο δανειστές στήν πραγματικότητα είναι
4. Παρόμοια, στόν κώδικα της Ραβέννας, ίνα σχόλιο όνομάζει Κηφισοφώντα τό δοϋλο τοϋ Ευριπίδη πού άνοίγει τήν πόρτα στούς Άχαρνείς, 395
—αύτό, γιατί στούς Βατράχους, 1452 κ.έ., ό Κηφισοφών άναφέρεται ώς συνεργάτης στή συγγραφή τών Εργων τοϋ Εύριπίδη. Στόν στ. 401 όμως τών
Άχαρνίων φαίνεται καθαρά δτι αύτός πού άνοιξε τήν πόρτα είναι δοΰλος.
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Ινας μόνο, πού, άφοϋ τον έδιωξαν τήν πρώτη φορά, έπιστρέφει
ντυμένος διαφορετικά (ό δεύτερος δανειστής —δχι όμως καί ό
πρώτος— κλαίγεται γιά ένα άτύχημα πού τόν βρήκε σέ άγώνες),
χωρίς ό Στρεψιάδης νά σχολιάσει καθόλου τήν έπανεμφάνισή
του. Αύτή ή έρμηνεία, πού άπό πολλές άπόψεις άντιβαίνει στή θεατρική τεχνική τοϋ 'Αριστοφάνη, ξεκινά ολόκληρη άπό τήν επιμονή νά δοθοΰν όνόματα καί νά ταυτιστοϋν ομιλητές, τήν ταυτότητα τών οποίων ό ίδιος ό 'Αριστοφάνης δέν θεώρησε απαραίτητο νά καθορίσει.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ξέρουμε οτι ό άρχαΐος άναγνώστης ένός θεατρικού έργου έπρεπε
νά υπολογίσει μόνος του πόσα πρόσωπα είχε τό έργο, πόσα παρουσιάζονταν σέ κάθε σκηνή καί ποιο πραγματικά έλεγε τόν κάθε στίχο" έτσι δέν μας ξαφνιάζει καθόλου οτι έπρεπε μόνος του
πάλι νά συμπεράνει άπό τό κείμενο, δσο καλύτερα μποροϋσε, τις
κινήσεις, τις χειρονομίες καί τόν τόνο τής φωνής, πράγματα πού
σέ σύγχρονα θεατρικά κείμενα καθορίζονται ολα άπό τις σκηνοθετικές οδηγίες. Μπορεί κανείς νά υποστηρίξει οτι μικρός μόνο
άριθμός άπό σκηνοθετικές δδηγίες στήν τραγωδία καί τήν κωμωδία —οΰτε κάν μία γιά κάθε έργο— άνάγονται στήν έποχή τοϋ
συγγραφέα. Πρόκειται πάντα γιά οδηγίες πού άναφέρονται στή
μουσική συνοδεία (π.χ. Βάτραχοι, 1263: διαύλιον προσαν?£Ϊ τις)
ή σέ κάποιο τραγούδι ή κραυγή. Τό πιο πειστικό παράδειγμα τό
συναντοϋμε στήν τραγωδία: στις Ευμενίδες τοϋ Αισχύλου (129)
σημειώνεται γιά τις κοιμισμένες 'Ερινύες μνγμός διπλούς όξύς.
'Ενώ βλέπουμε οτι εύκολα μποροϋσε κανείς νά συμπεράνει άπό
τό κείμενο τόν μυγμό (κλαψούρισμα), δέν υπάρχει τίποτε στο κείμενο πού θά μποροϋσε νά μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ό
μυγμός έπρεπε νά είναι διπλούς ή όξύς. Οί άρχαΐοι σχολιαστές
άναπλήρωναν τις έλλείψεις αύτές τής παράδοσης τών κειμένων
προσθέτοντας σκηνοθετικές οδηγίες σύμφωνα μέ τήν εικόνα τοϋ
έργου, όπως τό φαντάζονταν νά παίζεται μπροστά στά μάτια
τους. Στις Νεφέλες π.χ., ό Στρεψιάδης, όργισμένος άπό τή θέα
τοϋ γιοϋ του πού κοιμάται, ένώ ό ίδιος ξαγρύπνα γεμάτος άνησυχίες, λέει φωναχτά (11):
"Ας σκεπαστώ κι έγώ κι άς ροχαλίσω.
27
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Τό σχόλιο στόν κώδικα V σημειώνει:
Παρεπιγραφή' ποιήσας γαρ άσχήμονα τήν δψιν καί τό σχήμα τον νεανίσκου μιμησάμενος, ώσπερ έκεϊνος έκάθενδεν,
άποστραφείς και αυτός πειράται δήθεν καθεύδειν, έγκρύψας
τήν κεφαλήν τοις περιβλήμασι.
Είναι κρίμα πού ό σχολιαστής, ό πρώτος άπ' οπού ξεκίνησε αύτό τό σχόλιο, ξέχασε ότι οΐ ήθοποιοί τοϋ 'Αριστοφάνη φορούσαν
προσωπεία, ώστε καί αν άκόμη ό Στρεψιάδης άλλαζε έκφραση,
δέν θά μπορούσαμε νά τό άντιληφθοΰμε" έδώ όμως είναι ή κατάλληλη εύκαιρία νά θυμηθούμε ότι άρχαΐες σκηνικές οδηγίες όπως αύτή δέν μας άπαλλάσσουν άπό τήν ύποχρέωση νά προτείνουμε εμείς δικές μας, βασισμένες στή μελέτη τοϋ κειμένου. Στήν
περίπτωση έργων πού σώζονται μόνο σέ χειρόγραφα, μέ σπάνια
καί συνοπτικότατα σχόλια, δέν διαθέτουμε κάν τις διάφορες θεωρίες πού είχαν διατυπώσει οί παλαιοί μας συνάδελφοι.
Μιά τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται στήν άρχή της τελευταίας σκηνής στή Λυσιστράτη, όπου τό γυμνό άπό σχόλια κείμενο είναι τόσο προβληματικό, ώστε νά αμφιβάλλουμε αν ποτέ άρχαΐος σχολιαστής είχε μείνει καί ό ίδιος ικανοποιημένος άπό τή
σκηνή, όπως τήν είχε άνασυγκροτήσει. Οί πολίτες της 'Αθήνας
καί της Σπάρτης, γονατισμένοι άπό τή σεξουαλική άπεργία τών
συζύγων τους, συμφώνησαν νά κάμουν ειρήνη. "Οταν τελειώνουν
οί διαπραγματεύσεις, οί δύο άντιπροσωπείες, γιά νά γιορτάσουν
τή συμφωνία τους, πηγαίνουν στήν "Ακρόπολη νά γλεντήσουν. Ό
χορός λέει ένα εύθυμο τραγουδάκι καί άκολουθοϋν οί στίχοι 1216
κ.έ. Παραθέτουμε τό κείμενο τών χειρογράφων, όπως τό έχουμε:
"Ανοιγε τήν θνραν ου θέλεις παραχωρείν;
Ύμεϊς, τί κάθησθε; Μών έγώ τή λαμπάδι
υμάς κατακαύσω; Φορτικόν τό χωρίον.
Ουκ άν ποήσαιμ'. ΕΙ δέ πάνυ δεί τοϋτο δράν,
ύμϊν χαρίζεσθαι ταλααιωρήσομεν.
ΧΟΡ[ΟΣ]: ΧημεΙς γε μετά σον
ξυνταλαιπωρήσομεν.
Ουκ δπιτε; Κωκνσεσθε τάς τρίχας μακρά.
Ουκ &πιθ', δπως άν οί Λάκωνες ένδοθεν
καθ' ήσυχίαν άπίωσιν εύωχημένοι;
ΑΘ[ΗΝΑΙΟΣ]: Οϋπω τοιούτον συμπόσιον δπωπ' έγώ!
rH και χαρίεντες ήσαν οί Λακωνικοί·
ήμεις δ' έν οινω συμπόται σοφώτατοι.
ΘΕΡ[ΑΠΩΝ]:
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Ό πρώτος στίχος παρουσιάζει μετρική άνωμαλία και πρέπει νά
διορθωθεί. Διορθώνεται πολύ εύκολα, μέ τρόπο πού άνετα νά δίνει τό νόημα «έπρεπε νά έχεις φύγει εσύ άπό τή μέση».6 Ή έκφραση φορτικόν τό χωρίον (1218) μπορεί νά μεταφραστεί «ό τόπος αύτός είναι τρισάθλιος»" έπιδέχεται όμως και άλλες έρμηνεϊες, π.χ. «είναι κωμικό θέμα πολύ συνηθισμένο». Ό τύπος δπωπα (1225) ταιριάζει περισσότερο σέ Σπαρτιάτη ομιλητή· άπό
'Αθηναίο θά περιμέναμε νά άκούσουμε τόν τύπο έώρακα. Αύτά
όμως τά προβλήματα είναι περιθωριακά, άν τά συγκρίνουμε μέ
τή δυσκολία πού έχουμε νά καταλάβουμε, άβοήθητοι άπό σκηνοθετικές οδηγίες, (α) ποιος κάθεται έξω άπό τήν πόρτα, (β) πρός
τί ή άπειλή γιά πυρπόληση, και (γ) τί άκριβώς σημαίνουν τά ουκ
άν ποήσαιμι (1219), ταλαιπωρήσομεν και χαρίζεσθαι (1220). Ή
κωμικότητα της σκηνής —πού μάλλον δέν θά τήν έκτιμήσει (και
δέν άξίζει νά τήν έκτιμήσει) ό σύγχρονος άναγνώστης ή θεατής—
είναι πιθανό νά βασίζεται άποκλεΐστικά στόν προπηλακισμό και
στό φοβέρισμα τών δούλων άπό μεθυσμένους πολίτες, και έπίσης
στις υπερβολικές έκφράσεις φόβου άπό τή μεριά τών δούλων:
"Εξω άπό τήν πόρτα είναι μαζεμένοι δούλοι πού περιμένουν
νά συνοδεύσουν τά άφεντικά τους στό σπίτι.' Η πόρτα άνοίγει σιγά σιγά.
ΠΡΩΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ, φωνάζοντας άπό μέσα σέ κάποιο θυρωρό πού είναι και αύτός μέσα: "Ανοιξε τήν πόρτα! (ό θυρωρός άνοίγει διάπλατα τήν πόρτα καί ό Πρώτος 'Αθηναίος
τόν σπρώχνει νά πέσει κάτω κουτρουβαλώντας) "Επρεπε νά
έχεις φύγει άπό τή μέση! (βγαίνει μιά όμάδα άπό 'Αθηναίους καί Σπαρτιάτες" κρατούν όλοι πυρσούς" —στούς δούλους
πού περιμένουν) Γιατί κάθεστε έδώ; Νά σας βάλω φωτιά μέ
τόν πυρσό μου; (πηδά πρός τό μέρος τους κραδαίνοντας τόν
πυρσό πού κρατά" οί δοϋλοι σκούζουν, συζητούν θορυβημένοι, καί τό βάζουν στά πόδια πρός όλες τις κατευθύνσεις)
Τί παλιογειτονιά είναι αυτή! (ήσυχάζοντας- συμβιβαστικά
καί χωρίς άπειλητικό ύφος) Δέν θά τό κάνω. (δειλά δειλά οί
δούλοι ξαναμαζεύονται" —μέ άγριο σαρκασμό) "Αν δμως υποχρεωθώ νά τό κάνω —δέν μέ πειράζει νά σάς τήν κάνω
5. [Στή θέση τοϋ ού τό μέτρο άπαιτεΐ βραχύχρονη συλλαβή. Ό Dover
(καί 6 V. Coulon) δέχεται τΙς διορθώσεις τοϋ Bentley (συ, άντί ot>) καί
τοϋ Kahler (σ"Ι<5ει, άντί θέλεις).]
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αύτή τή χάρη— θ' αψηφήσω τόν κόπο !
Ναι, και εμείς θά σέ
βοηθήσουμε κοπιάζοντας μαζί σου!

ΔΕΤΤΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ, εγκάρδια:

ΠΡΩΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ά π ε ι λ ώ ν τ α ς π ά λ ι τούς δούλους μέ
τόν πυρσό του: Φευγάτε. Κινδυνεύουν τά μαλλιά σας! (τρελή π ά λ ι π α ν τ ο μ ί μ α τρόμου άπό τούς δούλους) Φευγάτε, γιά

νά μπορέσουν οι Σπαρτιάτες νά βγοΰν μετά τό γενμα και νά
πάνε μέ ησυχία στά σπίτια τους.
ΣΠ ΑΡΤΙ ΑΤΗΣ: Δέν ξανάδα στή ζωή μου τέτοιο
συμπόσιο!
ΠΡΩΤΟΣ (η ΔΕΤΤΕΡΟΣ) ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εξαίρετοι άνθρωποι
αύτοι οί Σπαρτιάτες· άλλά και έμεϊς, δταν υπάρχει κρασί,
τά καταφέρνουμε θαυμάσια στά
συμπόσια*β
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
Τήν έποχή τοϋ 'Αριστοφάνη τά θεατρικά έργα τά έπαιζαν σέ δύο
μεγάλες γιορτές πρός τιμήν τοΰ θεοΰ Διονύσου: στά Λήναια (πού
συνήθως έπεφταν τέλη Ιανουαρίου) και στά Μεγάλα Διονύσια
(συνήθως τέλη Μαρτίου). Τόν 4ο αιώνα ξέρουμε οτι υπήρχαν καί
άλλες γιορτές δπου μποροΰσαν νά παρασταθούν θεατρικά έργα"
σέ σχέση δμως μέ τόν 'Αριστοφάνη άναφέρονται μόνο τά Λήναια
καί τά Διονύσια.7 Ή παράσταση τών θεατρικών έργων, δπως
καί ή παρουσίαση διάφορων δχι θεατρικών χορικών έργων στις
γιορτές αύτές, είχε χαρακτήρα συναγωνισμού" επιτροπή άπό κριτές άξιολογοΰσε σέ σειρά τά έργα πού είχαν παρουσιάσει οί θεατρικοί συγγραφείς. "Οσο διαρκοΰσε ό πελοποννησιακός πόλεμος
(431-404 π.Χ.) ό άριθμός τών κωμωδιών πού άνέβαζαν σέ κάθε
γιορτή ήταν τρεις" πριν καί μετά τόν πόλεμο, πέντε. Κρατοΰσαν
γιά κάθε χρόνο επίσημο κατάλογο μέ τή σειρά έπιτυχίας, καί τά
τελευταία χρόνια τοϋ 4ου αιώνα τόν χάραξαν σέ μεγάλη δημόσια
6. [Θά είναι άπόλυτα μέσα στό πνεΰμα τοϋ παραδείγματος άν σημειώσουμε τή διαφωνία ρας μέ τήν έρμηνεία πού δίνει στή σκηνή 6 συγγραφέας.
Πιό κοντά στήν άληθεια βρίσκονται κατά τή γνώμη μας ol V. Coulon - Η.
v. Dacle, δταν στή θέση τών δούλων τοποθετούν τό χορό" βλ. τήν έκδοση
τοΰ 'Αριστοφάνη στή σειρά τών Belles Lettres, τ. Ill, Παρίσι Ί967, σ.
173 κ.έ., δπου καί έρμηνευτική σημείωση.]
7. 'Αποσπάσματα άπό ένα άρχαΐο έρμηνευτικό υπόμνημα σέ μιά κωμωδία, πού βρέθηκαν τώρα τελευταία (Oxyrhynchus
Papyri, τ. XXXV, άρ.
2737), φαίνεται νά ένισχύουν τήν (άρκετά πιθανή· βλ. σημ. 8) άποψη δτι οί
παραστάσεις στά Μεγάλα Διονύσια είχαν μεγαλύτερη αίγλη άπό τΙς παραστάσεις στά Λήναια.
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επιγραφή, πού μας σώζονται μερικά κομμάτια της. Ό κατάλογος
κυκλοφόρησε καί ώς βιβλίο, καί έτσι άπό τήν εποχή αυτή κάθε
φιλόλογος, οπουδήποτε καί άν βρισκόταν στόν έλληνικό κόσμο,
δέν είχε παρά νά ψάξει νά βρει στό άντίγραφό του τή χρονολογία
τής παράστασης ένό'ς οποιουδήποτε έργου τοϋ 'Αριστοφάνη (ή
οποίου άλλου θεατρικού συγγραφέα).
Τήν έλληνιστική περίοδο χρειάστηκε νά γραφτούν «υποθέσεις» τών κλασικών έργων, δηλαδή σύντομες περιλήψεις τοϋ περιεχομένου τους. Στις περιλήψεις αύτές μπορούσαν νά προστεθούν πληροφορίες άπό τόν κατάλογο τών νικητών, καί έτσι πρόκυψε ένα είδος συνοπτικής ιστορίας της δραματουργικής παραγωγής. Τότε δημιουργήθηκε ή συνήθεια νά προτάσσεται σέ κάθε
χειρόγραφο ή ύπόθεσις (μαζί μέ τις χρονολογικές πληροφορίες),
πριν άπό τό κείμενο τοϋ σχετικού έργου —τέτοιες είναι καί οί
υποθέσεις πού μας σώζονται μαζί μέ τά κείμενα στά μεσαιωνικά
χειρόγραφα. "Ετσι μας δίνεται ή δυνατότητα νά κατατάξουμε σέ
χρονολογική σειρά τά σωζόμενα έργα τοϋ 'Αριστοφάνη, καί άκόμη, χρησιμοποιώντας πληροφορίες πού άντλησαν οί άρχαΐοι σχολιαστές (ή καμιά φορά καί άλλοι συγγραφείς) άπό τόν χρονολογικό κατάλογο τών νικητών, νά συμπληρώσουμε τις χρονολογίες
γιά μερικά άπό τά χαμένα του έργα. Στόν παρακάτω πίνακα συγκεντρώνουμε ο,τι μας είναι γνωστό γιά τή ζωή καί τά έργα τοϋ
'Αριστοφάνη, καί προσθέτουμε μερικά άλλα στοιχεία πού μπορούν νά μας χρησιμεύσουν γιά νά συσχετίσουμε τόν 'Αριστοφάνη
μέ τήν έποχή του.
Ό 'Αριστοφάνης γεννήθηκε τό 450 π.Χ. ή λίγο άργότερα. Τή
χρονολογία αύτή τή συμπεραίνουμε άπό τις Νεφέλες (528-533),
οπού ό ποιητής άφήνει νά εννοηθεί οτι ήταν έξαιρετικά νέος καί
δέν είχε έμπιστοσύνη στόν έαυτό του όταν παίχτηκαν οί Δαιταλεϊς, τό πρώτο του έργο.
431 άνάμεσα στήν 'Αθήνα καί τή Σπάρτη ξεσπά ό πελοποννησιακός πόλεμος"
430 ό μεγάλος λοιμός στήν Αθήνα"
429 θάνατος τοϋ Περικλή"
428 /7 γέννηση τοϋ Πλάτωνα"
427 Δαιταλεϊς (χαμένο)"
426 Βαβυλώνιοι (χαμένο). Ό Κλέων κατηγόρησε τόν 'Αριστοφάνη οτι μέ τό έργο αύτό γελοιοποίησε τούς αιρετούς άρ31
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χοντες της πόλης μπροστά σέ κοινό (στά Μεγάλα Διονύσια) πού περιλάμβανε πολλούς ξένους έπισκέπτες.8 Ή δίωξη δέν φαίνεται νά είχε καμιά συνέπεια"
425 Άχαρνεϊς (σώζεται)" πρώτο βραβείο στά Λήναια"
424 Ίππεϊς (σώζεται)" πρώτο βραβείο στά Λήναια"
423 Νεφέλες• πρώτη μορφή (χαμένη)" τρίτο καί τελευταίο
βραβείο στά Μεγάλα Διονύσια"
422 Σφήκες (σώζεται)" δεύτερο βραβείο στά Λήναια"
421 συμφωνία ειρήνης διακόπτει προσωρινά τις έχΟροπραξίες
άνάμεσα στήν 'Αθήνα καί τή Σπάρτη"
ΕΙρήνη (σώζεται)" δεύτερο βραβείο στά Μεγάλα Διονύσια"
417 Νεφέλες" μερικά άναθεωρημένη μορφή (σώζεται), πού δέν
««ρίπου παραστάθηκε ποτέ"
415 ή 'Αθήνα στέλνει στή Σικελία μεγάλο έκστρατευτικό σώμα"
414 'Αμφιάραος (χαμένο)" στά Λήναια"
"Ορνιθες (σώζεται)" β' βραβείο στά Μεγάλα Διονύσια"
413 ή Σπάρτη ξαναρχίζει τις έχθροπραξίες"
τό άθηναϊκό έκστρατευτικό σώμα στή Σικελία καταστρέφεται"
411 Ανσιστράτη (σώζεται)" στά Λήναια (γιά τή χρονολόγηση,
βλ. σ. 237)"
θεσμοφοριάζονσες (σώζεται)" στά Μεγάλα Διονύσια (βλ.
σ. 237)"
όλιγαρχική έπανάσταση επικρατεί προσωρινά στήν 'Αθήνα, άλλά τό δημοκρατικό πολίτευμα άποκαθίσταται λίγους
μήνες άργότερα"
408 Πλοϋτος (χαμένο)" όχι τό όμώνυμο έργο, πού θά παιχτεί
άργότερα"
406 θάνατος τοϋ Εύριπίδη — θάνατος τοϋ Σοφοκλή"
405 Βάτραχοι (σώζεται)" πρώτο βραβείο στά Λήναια"
άποφασιστική ήττα καί ναυτικός άποκλεισμός τής 'Αθήνας"
404 ή Σπάρτη έπιβάλλει ειρήνη" μιά όλιγαρχική όμάδα, οί τριάκοντα τύραννοι, άναλαμβάνει τή διοίκηση·
403 έμφύλιος πόλεμος καί άποκατάσταση τής δημοκρατίας*
8. ΟΙ άρχαϊοι "Ελληνες δέν συμπαθούσαν τή χειμερινή ναυσιπλοΐα* μέ
τά Μεγάλα Διονύσια δμως θεωρούσαν δτι δ χειμώνας τέλειωνε, δπότε οί άντιπροσωπεϊες τών συμμαχικών πόλεων Εφερναν στήν 'Αθήνα τΙς είσφορές
τους, πάνω στήν ώρα γιά νά προλάβουν τίς γιορτές.
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καταδίκη καί έκτέλεση τοΰ Σωκράτηό πόλεμος μέ τη Σπάρτη ξαναρχίζει, μέ διαφορετικό όμως
συσχετισμό συμμάχων- πρώτα βήματα γιά τήν άποκατάσταση της άθηναϊκής ναυτικής δύναμης392 Έκκλησιάζονσε; (σώζεται)- ή χρονολόγηση βασίζεται σέ
έσωτερικά κυρίως κριτήρια καί ίσως νά πέφτει έξω ένα
χρόνο388 Πλοϋτοζ (σώζεται)Μετά τό 388: ΑΙολοσίκων (χαμένο) καί Κώκαλοζ (χαμένο)- παραγωγός καί σκηνοθέτης ένας άπό τους γιους τοϋ ποιητή.
Άπό τους 'Λχαρνεϊς (652 κ.έ.) συνάγεται οτι τόν καιρό πού παίχτηκε τό έργο ό Αριστοφάνης ζοΰσε στήν Αίγινα, τό νησί πού
είχαν άποικίσει οί Αθηναίοι στά 431 π.Χ., όταν έδιωξαν τούς
παλαιούς κατοίκους.9 Ξέρουμε οτι οί γιοί του ήταν κωμωδιογράφοι, δέν ξέρουμε όμως τίποτε γιά τόν πατέρα τοΰ ποιητή (Φίλιππος ήταν τό δνομά του), οΰτε γιά τήν κοινωνική καί τήν οικονομική του κατάσταση.10

9. Τους Άχαρνεΐς τούς δίδαξε ό Καλλίστρατος- δέν άποκλείεται λοιπόν
κάθε άναφορά στόν όιδάσκαλον ή τόν ποιητήν στήν Παράβαση της κωμωδίας νά μήν άφορα τόν 'Αριστοφάνη άλλά τόν Καλλίστρατο. Ή πληροφορία
πού διαβάζουμε στό άνώνυμο έργο 'Αριστοφάνους βίος, δτι ό ποιητής ζοΰσε
στήν Αίγινα, δέν πρέπει νά θεωρήσουμε δτι έπιβεβαιώνει τό συμπέρασμα
πού συνάγεται άπό τούς Άχαρνεις" είναι πιό πιθανό αύτή ή πληροφορία νά
βασίζεται στόν Ιδιο συλλογισμό.
10. Μόλο πού ό ποιητής τήν έπογή της γιορτής έπαιρνε κάποια άμοιβή
(πρβ. σ. 35), δέν μποροΰσε νά ζει άπό τό συγγραφικό του έργο: οί άρχαϊοι
δέν είχαν συγγραφικά ποσοστά, οΰτε νόμο νά προστατεύει τά πνευματικά
δικαιώματα. Έ ξ ω άπό τήν "Αθήνα μποροΰσε κανείς νά βρει κατά καιρούς
βασιλικούς προστάτες (τόν 'Αρχέλαο π.χ., βασιλιά της Μακεδονίας, ή τόν
Διονύσιο, τόν τύραννο τών Συρακουσών)' κανένας δμως δέν περίμενε νά βρει
στήν πατρίδα του τέτοια προστασία.
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Ό άριθμός τών έργων πού μπορούσαν νά παρασταθούν σέ κάθε
θεατρικό διαγωνισμό ήταν προκαθορισμένος, καί έτσι έπρεπε νά
γίνει έπιλογή άνάμεσα στους ποιητές πού είχαν νά παρουσιάσουν
έργα τους. ' Η εύθύνη γιά τήν έπιλογή αύτή είχε άνατεθεϊ σέ αξιωματούχους πού διορίζονταν κάθε χρόνο μέ κλήρο. Είναι άπίθανο
οί άξιωματοϋχοι αυτοί νά είχαν ειδικά προσόντα γιά νά κρίνουν
θεατρικά έργα" είχαν άλλωστε τόσα πολλά καί ποικίλα καθήκοντα, ώστε —έκτός άν συμβουλεύονταν γνωστούς τους, ειδικούς στά
θεατρικά (άναλαμβάνοντας φυσικά οί ίδιοι τήν εύθύνη της τελικής άπόφασης)— τό πιθανότερο είναι νά διάλεγαν τό σίγουρο δρόμο, δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στούς δραματικούς συγγραφείς, όσους είχαν ήδη πολύ γερά έδραιωμένη φήμη. Οί άξιωματοϋχοι άρχιζαν τήν ετήσια θητεία τους λίγο μετά τά μέσα τοϋ καλοκαιριού, έξι ή έπτά μήνες πριν άπό τά Λήναια —στό διάστημα
αύτό οποίος δραματικός ποιητής δέν ήταν σέ θέση νά υποσχεθεί
ρητά οτι θά υποβάλει έργο, ίσως μάλιστα καί νά περιγράψει μέ
άρκετές λεπτομέρειες τό περιεχόμενο του, κινδύνευε νά χάσει τήν
εύκαιρία. Βέβαια κάθε συγγραφέας είχε τή δυνατότητα ως τήν
τελευταία στιγμή νά προσθέτει στό κείμενο του έπίκαιρους ύπαινιγμούς (στόν 'Αριστοφάνη έντοπίζουμε ορισμένα τέτοια χωρία)υπάρχουν όμως έκ τών πραγμάτων όρια σέ τέτοιες άλλαγές καί
προσθήκες, όταν έχουν άρχίσει οί δοκιμές: έξετάζοντας τή σχέση
άνάμεσα στό θέμα ένός άριστοφανικοΰ έργου καί στήν πολιτική
κατάσταση τήν έποχή της παράστασης δέν έπιτρέπεται νά ξεχνούμε οτι ή κατάσταση αύτή ήταν καμιά φορά άρκετά διαφορετική άπό 0,τι τήν έποχή πού γραφόταν τό έργο.
Ό δραματικός συγγραφέας ήταν συνήθως, άλλά όχι αναγκαστικά, καί παραγωγός (διδάσκαλος) τοϋ έργου του" στήν πραγματικότητα ό 'Αριστοφάνης τά τρία πρώτα έργα του (Δαιταλεϊς,
Βαβυλώνιοι καί ΆχαρνεΙς) τά έμπιστεύτηκε σέ κάποιον Καλλίστρατο γιά νά τά «διδάξει», καί μερικά άπό τά τελευταία του
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στον Φιλωνίδη. Τοϋς υποκριτές τοΰς υπόδειχνε καί τους μισθοδοτούσε τό κράτος- τή δαπάνη όμως γιά τή συντήρηση, τήν ενδυμασία καί τήν άσκηση τοϋ χοροΰ (ό κωμικός χορός είχε είκοσι
τέσσερις χορευτές) τήν έπωμιζόταν ένας χορηγός —ό όρος πρέπει
άρχικά νά σήμαινε τόν «έπικεφαλής τοϋ χοροΰ», άλλά τήν έποχή
τοϋ 'Αριστοφάνη σήμαινε κυρίως αυτόν ποϋ θά όνομάζαμε σήμερα διευθυντή παραγωγής (manager). Ή άθηναϊκή πολιτεία δέν
εισέπραττε άμεσους φόρους άπό τά εισοδήματα, οΰτε κάν έφάπαξ
εισφορές άπό τούς πλουσίους, παρά μόνο σέ πολύ έκτακτες περιπτώσεις· έτσι, τά έσοδα πού χρειάζονταν γιά τις έσωτερικές δαπάνες τά συγκέντρωναν ώς ένα βαθμό άπό τήν έμμεση φορολογία,
ή άπό τήν άνάθεση μεγάλου μέρους της δαπάνης γιά τις γιορτές,
τις τελετές καί τή συντήρηση τών πολεμικών πλοίων σέ ιδιώτες,
πού ή δηλωμένη περιουσία τους έφτανε νά καλύψει τις δαπάνες
αύτές. 'Από τούς Βατράχους, 367:
οποίος ρήτορας λέει νά κοπεί ή αμοιβή / τών ποιητών,
μαθαίνουμε ότι ό κωμωδιογράφος πληρωνόταν- δέν ξέρουμε όμως
πόση ήταν ή άμοιβή του καί πόσον καιρό πριν άπό τήν παράσταση άρχιζε νά καταβάλλεται.
Στά Μεγάλα (κατ' άστυ) Διονύσια συναγωνίζονταν τρεις τραγικοί ποιητές, καθένας μέ τρεις τραγωδίες καί ένα σατυρικό δράμα, ένώ οί κωμωδιογράφοι έπρεπε νά υποβάλουν ένα μόνο έργο
ό καθένας. Φαίνεται ότι σέ καθεμία άπό τις τρεις μέρες τις άφιερωμένες σέ θεατρικές παραστάσεις έπαιζαν πρώτα τις τρεις τραγωδίες καί τό σατυρικό δράμα ένός τραγικού, καί κατόπιν μιά κωμωδία: αύτό τουλάχιστον συνάγεται λογικά άπό ένα χωρίο τών
'Ορνίθων (786-789), όπου ό χορός τών πουλιών άναπτύσσει τά
πλεονεκτήματα πού έχει κανείς άν διαθέτει φτερά:
Νά, άν κάνεις από σας τους θεατές ήταν φτερωτός και έπειτα
πεινούσε και δέν τοϋ άρεσαν οι χοροί τών τραγικών, θά έφευγε άπό τό θέατρο πετώντας, θά πήγαινε σπίτι του νά κολατσίσει, και χορτάτος έπειτα θά γύριζε, πετώντας πάλι, σέ
έμάς τούς κωμικούς νά ξανακάτσει.*
Δέν μας είναι άκριβώς γνωστό ποιά ήταν ή σειρά παράστασης
τών έργων πριν άπό τόν πελοποννησιακό πόλεμο, όταν τό πρόγραμμα στά Μεγάλα Διονύσια περιλάμβανε πέντε κωμωδίες, ή
άργότερα, όταν καθιερώθηκε πάλι τό προπολεμικό σχήμα. Ά 35
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γνωστό μας είναι καί το πρόγραμμα στά Λήναια, όπου παρουσίαζαν λιγότερες τραγωδίες.
Τό σώμα τών κριτών, πού άποφάσιζαν στό τέλος της γιορτής
την ποιοτική κατάταξη τών έργων, έκλεγόταν τήν τελευταία στιγμή μέ κλήρο άπό καταλόγους προσώπων πού είχαν υποβάλει οί
δέκα φυλές —οί 'Αθηναίοι πολίτες ήταν χωρισμένοι όλοι σέ δέκα
φυλές. Οί κριτές ήταν δέκα, ένας άπό κάθε φυλή, καί ή τελική
άπόφαση βασιζόταν σέ τυχαία έπιλογή μέ κλήρο τών πέντε άπό
τις δέκα προσωπικές προτιμήσεις τους. Δέν ξέρουμε μέ ποιά κριτήρια καταρτίζονταν οί δέκα άρχικοί κατάλογοι τών υποψήφιων
κριτών.
Στό κείμενο τών κωμωδιών βρίσκουμε καμιά φορά ειδικές άναφορές στό ακροατήριο' αυτές φαίνεται νά προϋποθέτουν ότι οί
θεατές ήταν μόνο άντρες καί άγόρια. Δύο όμως χωρία στούς Νόμους τοϋ Πλάτωνα (658a-d καί 817c) έπιτρέπουν νά συμπεράνουμε οτί, τουλάχιστον τήν έποχή τής συγγραφής τών Νόμων
(μέσα τοϋ 4ου αιώνα), οί γυναίκες μπορούσαν νά παρακολουθούν
παραστάσεις όλων τών δραματικών ειδών.1 Δέν έχουμε σοβαρό
λόγο νά υποθέσουμε ότι στό θέμα αύτό υπήρχε διαφορά άνάμεσα
στήν έποχή τοϋ Πλάτωνα καί τήν έποχή τοϋ 'Αριστοφάνη. Είναι
πολύ φυσικό νά άναφέρει ένας κωμικός ποιητής οτι τό κοινό του
είναι άντρικό: στήν 'Αθήνα, οί κρίσεις καί οί προτιμήσεις τών
άντρών είχαν βαρύτητα καί άποφασιστική σημασία γιά τό κύρος
καί τή φήμη τοϋ ποιητή" θετικές έκδηλώσεις έπιδοκιμασίας ή
άποδοκιμασίας άπό γυναίκες δέν θά ήταν καλοδεχούμενες μπροστά σέ άντρες. Δέν πρέπει, νομίζω, νά πιστέψουμε οτι μιά γυναίκα —έκτος άν ήταν ιέρεια καί καθόταν στό έδρανο πού προβλεπόταν γιά τό άξίωμά της— θά μποροϋσε, χωρίς νά θεωρηθεί
άπρέπεια αύτό πού κάνει, νά κάθεται όσο στεκόταν όρθιος ένας
άντρας, ή νά στέκεται καί νά βλέπει άνετα τό έργο, όταν ένας
άντρας έστεκε πίσω μέσα στό συνωστισμό καί δέν μποροϋσε νά
δει. Τό πιθανότερο είναι νά κάθονταν πρώτα οί ένήλικοι 'Αθηναίοι,2 καί πίσω άπό αύτούς νά συνωστίζονταν γυναίκες, παιδιά,
1. Υπάρχουν έπίσης μερικά άνέκδοτα γιά τήν τραγωδία τοϋ 5ου αιώνα
πού προϋποθέτουν τήν παρουσία γυναικών στό θέατρο. Τέτοια άνέκδοτα δέν
μπορεί κανείς νά τά άπορρίψει άβασάνιστα ώς νεώτερες έπινοήσεις, άφοϋ τό
συγγραφικό ϊργο δύο κουτσομπόληδων τοϋ 5ου αιώνα, τοϋ Στησίμβροτου
καί τοϋ "Ιωνα, διαβαζόταν άκόμη τήν έποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
2. Μερικοί έκπρόσωποι άπό δλλες πόλεις κάθονταν ίσως σέ προνομιακές θέσεις, όπως κανονικά καί οί 'Αθηναίοι άξιωματοΰχοι: στούς "Ορνιθες,
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ξένοι καί δοΰλοι, προσπαθώντας νά δουν όσο μπορούσαν καλύτερα
τό έργο.
Οί ελεύθερες 'Αθηναίες πολίτισσες έπρεπε νά συμπεριφέρονται
μέ άξιοπρέπεια καί νά κοκκινίζουν εύκολα —θά έλεγε λοιπόν κανείς οτι ύπάρχει κάποια άντίφαση άνάμεσα στήν κοινωνική αύτή
άπαίτηση καί στή θυμηδία πού θά προκαλούσε στις γυναίκες ή
άπεριόριστη χυδαιότητα της άριστοφανικής κωμωδίας. Σέ κοινωνίες όμως όπου ή παρουσία τοϋ άλλου φύλου έπιβάλλει μεγάλους περιορισμούς στή γυναικεία συμπεριφορά, βρίσκουμε καμιά
φορά νά υπάρχει τό ΐδιο μεγάλη έλευθερία όταν οί γυναίκες συζητούν μεταξύ τους. Ά ν λοιπόν οί γυναίκες φρόντιζαν νά μαζεύονται όλες μαζί κάπου χωριστά άπό τούς άντρες τους στις κωμικές παραστάσεις, στις φαλλικές λιτανείες κτλ., δένθάύπηρχε τίποτε πού νά τις έμποδίζει νά διασκεδάζουν. "Οσο γιά τά άγόρια,
οί 'Αθηναίοι θεωρούσαν αύτονόητο οτι τά διασκέδαζαν τά χυδαία
χωρατά. Στις Νεφέλες, 538 κ.έ., ό 'Αριστοφάνης άναφέρει έναν
τύπο στολής υπερβολικά φαλλικής, καί λέει πώς ήταν φτιαγμένη
«γιά νά γελούν τά μικρά παιδιά».
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
"Οταν σήμερα στεκόμαστε κάτω άπό τήν 'Ακρόπολη καί κοιτάζουμε τό θέατρο, σχεδόν όλα όσα βλέπουμε άνήκουν στήν ελληνιστική ή τή ρωμαϊκή έποχή. Μέ τις άνασκαφές μπορέσαμε νά άνασυνθέσουμε μέ άρκετές λεπτομέρειες τό θέατρο όπως ήταν μετά τήν κυριότερη άνοικοδόμησή του, πρός τά τέλη τοϋ 4ου π. Χ.
αιώνα. 'Από τήν άλλη, τά έρείπια τών θεάτρων πού σώζονται σέ
άλλα μέρη τοϋ έλληνικοΰ κόσμου μας βοηθούν νά συμπληρώσουμε τή γενική εικόνα μας γιά τό σχέδιο τοϋ άρχαίου έλληνικοΰ θεάτρου έκείνης της έποχής. 'Ωστόσο ό 'Αριστοφάνης προηγείται
χρονικά μισόν αίώνα καί περισσότερο" μικρό μόνο μέρος άπό τό
όλο σύμπλεγμα τών θεμελίων, πού άποκαλύφθηκαν στήν περιοχή
τοϋ θεάτρου στήν 'Αθήνα, μπορεί νά θεωρηθεί τόσο πρώιμο.3 Γιά
νά φανταστούμε τό θέατρο όπως ήταν όταν παίζονταν τά άριστο794, αναφέρεται ένα τμήμα τοϋ θεάτρου, ~b βουλευτιχόν, όπου κάθονταν
τά μέλη της βουλής.
3. βλ. W.B. Dinsmoor, «The Athenian Theatre of the Fifth Century» [Τό άθηναΐκά θέατρο τοϋ 5ου αίώνα], Studies presented
Ιο David
Moore Robinson, τ. I, Saint Louis 1951, a. 309-330.

37

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΙΙΣ

ΕΠΟΧΙΙΣ

TOY

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

έργα,4

φανικά
πρέπει νά συνδυάσουμε τά έλάχιστα αΰτά λείψανα
(α) μέ συμπεράσματα πού συνάγουμε άπό νεώτερα θέατρα, (β) μέ
τά λίγα κατατοπιστικά στοιχεία πού μας παραδίδουν άλλοι συγγραφείς, καί (γ) μέ τά όσα μας κάνουν νά υποθέσουμε ορισμένα
χωρία στις ίδιες τις κωμωδίες τοϋ Αριστοφάνη.
Τά βασικά χαρακτηριστικά τοΰ άριστοφανικοΰ θεάτρου ήταν (α)
ένας κυκλικός χώρος (ή όρχήστρα —όρχοϋμαι=·/ορεΰα>) μέ διάμετρο είκοσι περίπου μέτρα, (β) ένας άνηφορικός χώρος γιά τούς
θεατές (τό κοίλον), μέ όμόκεντρες σειρές άπό καθίσματα, πού περιβάλλουν κάτι περισσότερο άπό τό βορειοδυτικό ήμικύκλιο της
ορχήστρας, καί (γ) ένα κτίσμα (ή σκηνή)6 στά νοτιοανατολικά
της όρχήστρας, κάθετο προς τόν άξονα πού διχοτομεί τό κοίλον
καί τήν όρχήστρα, μέ μεγάλους διαδρόμους δεξιά καί άριστερά
(είσοδοι ή, άργότερα, πάροδοι) γιά τήν προσπέλαση στήν όρχήστρα. Ό Ξενοφών άναφέρει στήν Κνρου Παιδεία (6, 1, 54) έναν
πύργο μέ ξύλα χοντρά ώσπερ τραγικής σκηνής, καί έτσι μαθαίνουμε οτι τό σκηνικό οικοδόμημα ήταν ξύλινο, άκόμη καί ώς τήν
έποχή τοϋ Ξενοφώντα, τό πρώτο μισό τοΰ 4ου π.Χ. αιώνα. Στή
λ. τραγικής περιέχεται καί τό κωμικής: ολα τά είδη τών έργων
παίζονταν στό ίδιο θέατρο, καί δέν υπήρχε σέ κοινή χρήση λέξη
πού νά καλύπτει (όπως σήμερα τό «δραματικός») ολα τά θεατρι\ t/Ck

κα ειόη.
Εξετάζοντας τά ύπολείμματα τοΰ θεάτρου της Ερέτριας, πού
άνήκει στόν 4ο π.Χ. αιώνα, συμπεραίνουμε ότι ή περιοχή άμέσως
μπροστά άπό τό σκηνικό οικοδόμημα ήταν κάπως ψηλότερη άπό
τήν όρχήστρα" τό ίδιο χαρακτηριστικό φαίνεται νά προϋποθέτουν
καί γιά τό άθηναϊκό θέατρο όρισμένα χωρία τοΰ 'Αριστοφάνη.
Μερικά άπό αύτά έπιδέχονται καί άλλες έρμηνεΐες" ένα όμως χωρίο είναι σχεδόν άδύνατο νά έρμηνευτεΐ άλλιώς: στούς Σφήκες,
1341-1344, ό γέρος γυρίζει άπό τό γλέντι σέρνοντας μαζί του
τήν αύλητρίδα κάποιου άλλου. Της λέει:
4. 'Υπάρχει ή άποψη δτι στά Λήναια δέν χρησιμοποιούσαν τό θέατρο
κάτω άπό τή νότια πλαγιά της 'Ακρόπολης —αύτό πού κυρίως θεωρείται
τό θέατρο της 'Αθήνας—, άλλά μιά άπλούστερη κατασκευή στά δυτικά της
'Ακρόπολης. Τά έπιχειρήματα πού προβάλλονται ώς άποδεικτικά αύτης της
άποψης δέν μέ Ικανοποιούν.
5. ["Οταν σήμερα μιλούμε γιά άρχαΐο θέατρο, συνήθως όνομάζουμε
σκηνή (ή σκηνικό χώρο) τόν ύπερυψωμένο ή δχι χώρο πού βρίσκεται άμέσως μπροστά στό σκηνικό
οίκοδόμημα.]
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'Εσύ ελα, χρυσόμάμοννό μου, ανέβα'
πιάσου, κρατήσου απ' τό σκοινάκι τούτο·
ναι, πιάσου, αλλ' άπαλά, γιατ' είναι σάπιο·
ωστόσο λίγο τρίψιμο τό θέλει.
Είναι φανερό οτι σκοινάκι όνομάζεται στό κείμενο ό μεγάλος τεχνητός φαλλός πού άποτελοϋσε μόνιμο στοιχείο στην άμφίεση
τοϋ κωμικοϋ ήθοποιοϋ" οί λέξεις όμως είναι διαλεγμένες σάμπως
ή κοπέλα νά άνέβαινε σκάλα ή κλιμακοστάσιο άπότομο μέ ένα
σκοινί στό πλάι γιά όδηγό. Ά ν στήν πραγματικότητα ό Φιλοκλέων καί τό κορίτσι προχωρούσαν πρός τήν κατεύθυνση της
σκηνής περπατώντας σέ τελείως ίσιο έπίπεδο, χωρίς νά άνεβοϋν
ούτε ένα σκαλοπάτι, τότε στό χωρίο αύτό δέν καταλαβαίνουμε
ούτε πώς πρέπει νά παίξουν οί ήθοποιοί, ούτε γιατί σκέφτηκε ό
Αριστοφάνης νά τό διαμορφώσει έτσι. Παράλληλα, ένα δυό σκαλοπάτια θά έφταναν γιά νά δικαιολογήσουν τό άστεΐο. Δέν πρέπει νά φανταστούμε τούς ήθοποιούς πάνω σέ πραγματικά ψηλή
σκηνή, άποκομμένους άπό τό χορό πού έπαιζε κάτω στήν όρχήστρα" πολλά άπό όσα συμβαίνουν στήν κωμωδία καί στήν τραγωδία (ιδιαίτερα όταν ό χορός φαίνεται νά τριγυρίζει κάποιον καί νά
τοϋ έπιτίθεται) προϋποθέτουν έλευθερία κινήσεως άνάμεσα στήν
όρχήστρα καί στό χώρο μπροστά στή σκηνή® —οί άρχαιολογικές
μαρτυρίες όμως μας δείχνουν οτι ή ύπερυψωμένη σκηνή (τό λογείον) άποτέλεσε νεωτερισμό τής έλληνιστικής εποχής.
Τά θεατρικά έργα παίζονταν στό ύπαιθρο μέ τό φώς τής ήμέρας- ήταν άδύνατο νά δημιουργηθεί τεχνητό σκοτάδι. "Οταν λοιπόν ό δραματουργός ήθελε νά παραστήσει δράση στά σκοτεινά
(όπως π.χ. άρχή άρχή στις Νεφέλες καί στούς Σφήκες, καθώς
καί στους τετρακόσιους πρώτους στίχους στις Έκκλησιάζουσες)
έπρεπε νά έξηγήσει μέ τά λόγια τών ήθοποιών στούς άκροατές ότι δέν είχε άκόμη ξημερώσει —άπό έδώ καί πέρα τό άκροατήριο
ήταν άπαραίτητο νά χρησιμοποιήσει τή φαντασία του.7 Κάτι άνάλογο συμβαίνει καί μέ τή δράση σέ κλειστό χώρο: πράγματα πού
6. Τό σχόλιο στους Βατράχους, 297, άπό τή μιά φαίνεται νά προϋποθέτει τή χρήση της υπερυψωμένης σκηνης (πού τήν έποχή τοϋ σχολιαστή
είχε άπό καιρό έπικρατήσει παντοΰ), άπό τήν άλλη όμως φαντάζεται τή
στιγμή έκεΐνη τόν Διόνυσο καί τόν Ξανθία νά βρίσκονται στήν όρχήστρα.
7. Μπορούμε νά άντιπαραβάλουμε τήν ευκολία τών θεατών τοϋ κινηματογράφου νά δεχτοΰν τόν τεχνητό φωτισμό τών προσώπων, όταν ή σκηνή
ύποτίθεται δτι παριστάνει δράση στό σκοτάδι.
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κανονικά έπρεπε νά γίνονται μέσα σέ κάποιο κτίριο, στό θέατρο
παρουσιάζονται άναγκαστικά νά γίνονται στό ύπαιθρο, και υπάρχουν περιπτώσεις οπού ή κάπως άφύσικη αύτή κατάσταση γίνεται αισθητή. Στήν ΕΙρηνη π.χ., όταν ό Τρυγαϊος φτάνει στήν κατοικία τών θεών καί χτυπά τήν πόρτα τους, άνοίγει ό Έρμης καί
τοϋ άναγγέλλει ότι οί θεοί μετακόμισαν καί άφησαν τό παλιό τους
σπίτι στόν θεό Πόλεμο. Στόν στ. 232 κ.έ. ό Έρμης λέει:
Μά πάω· γιατί μου φαίνεται πώς βγαίνει (ό Πόλεμος)"
ακούεται κρότος μέσαθε.
Ό Ερμής φεύγει, ό Τρυγαϊος κρύβεται κάπου άπόμερα, καί ό
Πόλεμος βγαίνει μέ τό δούλο του τόν Κυδοιμό γιά νά κοπανήσει
σ' ένα γουδί ύλικά πού συμβολίζουν τις διάφορες έλληνικές πόλεις. "Οταν έτοιμαστεΐ τό μείγμα, ό Πόλεμος στέλνει τόν Κυδοιμό νά φέρει τό γουδόχερο" αύτός όμως γυρίζει μέ άδεια χέρια, καί
τελικά ό Πόλεμος τού λέει (287 κ.έ.):
Μπάσε ξανά τ'άγγειά' θά μπω στό σπίτι
και μόνος μον θά φτιάξω
στονμπιστήρι.
"Ετσι, ό Πόλεμος, ό Κυδοιμό ς καί τά θεατρικά τους σκεύη ξαναμπαίνουν στό σπίτι, καί άν άποροϋμε γιατί χρειάστηκε νά βγάλουν τά σκεύη έξο>, ή άπάντηση είναι ότι ό ποιητής δέν είχε άλλο
τρόπο νά μας δείξει τί συνέβαινε. Οί άρχαϊοι "Ελληνες ζούσαν
στό ύπαιθρο περισσότερο άπό έμας' όσο οικεία όμως καί άν τους
ήταν ή υπαίθρια έργασία καί διασκέδαση, θά ένιωσαν όπωσδήποτε κάποιο στοιχείο θεατρικής ταχυδακτυλουργίας στις Νεφέλες,
631-633: ό Στρεψιάδης έχει μόλις γίνει δεκτός ώς μαθητής στό
σωκρατικό φροντιστήριο1 καί ό Σωκράτης βγαίνει άπό τό σχολείο άπελπισμένος μέ τή βλακεία τοϋ μαθητή του:
...ωστόσο
θά τόν φωνάξω έδώ στό φως. Στρεψιάδη !
Γιά πάρε τό σοφά καί κόπιασε έξω.
Σέ προηγούμενο χωρίο (195-199) είχαμε πληροφορηθεί οτι οί
μαθητές τοϋ Σωκράτη γίνονται χλωμοί καί κακομοίρηδες, γιατί
υποχρεώνονται νά ζοΰν κλεισμένοι μέσα καί νά μή βγαίνουν στό
ύπαιθρο. Τό άστεΐο αύτό έγκαταλείπεται, καί τό λησμονούμε τώρα πού χρειάζεται νά δούμε μπροστά μας τις δυσκολίες τοϋ Στρεψιάδη νά καταλάβει όσα προσπαθεί νά τοϋ διδάξει ό Σωκράτης.
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Me όσα είπαμε ώς τιορα θά έγινε φανερό ότι τό αθηναϊκό κοινό δέν μποροϋσε νά έχει μεγάλες άπαιτήσεις στό θέμα της θεατρικής ψευδαίσθησης —ίσως μάλιστα ό όρος ψευδαίσθηση νά μήν
είναι κατάλληλος γιά θεατρικές μεθόδους, όταν αύτές συντελοϋν
στή δημιουργία φανταστικών καταστάσεων πολύ λιγότερο άπό όσο τά λόγια τοϋ κειμένου καί ή συμμετοχή τοϋ κοινοϋ.
Καθώς δέν υπήρχε αυλαία, τά υλικά πού χρειάζονταν γιά τήν
έναρκτήρια σκηνή πρέπει νά τά τοποθετούσαν στή θέση τους,
προτοϋ άρχίσει ή παράσταση, μπροστά στά μάτια τών θεατών
—καί όταν ή σκηνή αύτή περιλαμβάνει (όπως στις Νεφέλες καί
στους Σφήκες) κάποιον πού κοιμάται, πρέπει καί αυτός, λίγο
πριν άπό τήν παράσταση, νά περπατούσε μπροστά στούς θεατές
καί νά πήγαινε νά πάρει στάση κοιμισμένου. Αύτό βέβαια μας
φαίνεται παράξενο, γιατί είμαστε συνηθισμένοι σέ κλειστά θέατρα καί σέ αύλαΐες· είναι όμως άμφίβολο αν μιά θεατρική μέθοδος μπορεί νά φανεί παράλογη ή αδέξια, ή οπωσδήποτε άπαράδεκτη, σέ ένα κοινό πού δέν γνώριζε ούτε άμεσα ούτε έμμεσα,
άπό διηγήσεις, ότι ύπάρχουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες.
Μόνο όταν κάτι γίνει μιά φορά σωστά, αρχίζουν οί άνθρωποι νά
κρίνουν τά λάθη πού γίνονταν ώς τότε* τό κοινό όμως τοϋ 'Αριστοφάνη, πού έζησε άπό τόσο κοντά τις πρωταρχές τοϋ εύρωπαϊκοϋ θεάτρου, είναι πολύ πιθανό νά άγνοοϋσε πολλά άπό τά θεατρικά προβλήματα πού έχει λύσει ό νεώτερος πολιτισμός μας.
Σέ ένα σημείο τής ΕΙρήνης, άφοϋ λευτερωθεί ή θεά Ειρήνη
άπό τή βαθιά σπηλιά όπου τήν έχει φυλακίσει ό Πόλεμος, ό χορός έξακολουθεΐ νά κρατά στά χέρια του έργαλεΐα καί σκοινιά,
χρήσιμα ώς τώρα, άλλά άχρηστα άπό δώ κι έμπρός ώς τό τέλος
τοϋ έργου. Ό κορυφαίος λέει (729-733):
στόν 'Γρυγαΐο

στό χορό

Στο καλό, στό καλό-

τώρ' ας δώσουμ έμεϊς
στους βθ7]θούς μας αύτά πού κρατούμε,
νά μήν πάει καί τά χάσουμε· ξέρετε δά,
στΙς σκηνές τριγυρίζουνε πάντα
πλήθος κλέφτες, ατσίδες, πού πάνε σκυφτοί
κι δ,τι βροϋνε τ' αρπάζουν καί φεύγουν.
στούς βοηθούς Παιδιά, πάρτε τα, έλάτε· πολλή προσοχή'
στό χορό
ατούς θεατές έμεΐς τώρα θά πούμε
δσα κρύβουμε στό νοϋ μας και τών λόγιον τή σειρά.
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Υπάρχει κάποια άσάφεια στή λέξη ακόλουθοι, πού μεταφράστηκε «βοηθοί» καί πού θά μπορούσε νά σημαίνει «δούλοι μας», δηλαδή δχι ομάδα δούλων, πού άνήκουν στό χορηγό καί βγαίνουν
ξαφνικά γιά νά μαζέψουν τά υλικά άπό τήν όρχήστρα, άλλά βουβά πρόσωπα, πού άπό τήν άρχή ως τό τέλος παριστάνουν τούς
δούλους τών γεωργών-μελών τού χορού. "Ισως όμως ή άσάφεια
νά μήν είναι μόνο γλωσσική: "Αν βρισκόμασταν σέ ένα άρχαϊο
έλληνικό σπίτι καί κουβεντιάζαμε μέ τόν κύριο τοϋ σπιτιοΰ, ούτε
καν θά προσέχαμε τά πηγαινέλα τών δούλων πού θά κυκλοφορούσαν κάνοντας τή δουλειά τους" γιατί λοιπόν νά άσχοληθεΐ τό
άκροατήριο μέ τήν ταυτότητα καί τήν άναγκαιότητα της παρουσίας κάποιων σιωπηλών δούλων πού εκτελούσαν άπαραίτητες έργασίες;8 Στήν καθημερινή ζωή, μιά ομάδα άγρότες πού είχαν
χρησιμοποιήσει σκοινιά καί έργαλεϊα, ήταν φυσικό νά έλεγαν
στούς δούλους τους νά τά μαζέψουν οτι οί σχετικές έντολές ενσωματώθηκαν στό κείμενο τοϋ θεατρικού έργου, ίσως νά οφείλεται ώς ένα σημείο στήν άσυνήθιστα μεγάλη έκταση της επιχείρησης: ό 'Αριστοφάνης έκρινε οτι θά φαινόταν πιο ψεύτικο νά
τήν αποσιωπήσει παρά νά τήν άναφέρει, όπως καί έκαμε —ίσως
όμως αύτό νά όφείλεται κατά κύριο λόγο στήν έπιθυμία τοϋ ποιητή νά κάμει ένα άστεΐο γιά τις κλοπές ύλικών τήν ώρα τής παράστασης. Μπορούμε νά ξεχωρίσουμε καί μερικές άλλες περιπτώσεις, οπού τά ύλικά πρέπει νά άπομακρύνονταν άπό τή σκηνή
χωρίς νά γίνεται σχετική μνεία, όπως π.χ. στό χωρίο τών Νεφελών (631-633) πού παραθέσαμε πιό πάνω. Τό κρεβάτι, πού διατάζει ό Σωκράτης, στόν στ. 633, νά φέρει ό Στρεψιάδης, βρισκόταν ήδη έξω άπό τό σχολείο στόν στ. 294" στόν 505 ό Σωκράτης
λέει στό μαθητή του:
"Ασε τά λόγια κι άκολούθησέ με / άπό δώ...
Ό Στρεψιάδης τόν άκολουθεϊ μέσα στό σπίτι (50Θ). Κάποια στιγμή, άνάμεσα στούς στίχους '509 καί 627, πρέπει κάποιος νά έπαιρνε τό κρεβάτι μέσα —κανονικά αυτή τή δουλειά θά τήν έκανε κάποιος δούλος, πού μπορούμε (άν θέλουμε) νά τόν θεωρήσουμε βουβό καί άνώνυμο τρόφιμο τοϋ φροντιστηρίου.
' Η μετακίνηση τών ύλικών άποτελεΐ θέμα σχετικά άσήμαντο.
8. Καί στη σύγχρονη δπερα, ή άπομάκρυνση τών έπίπλων, δταν γίνεται
άπό βοηθούς σκηνης ντυμένους σύμφωνα μέ τήν περίοδο καί τόν τόπο πού
παριστάνει τό ίδιο τό έργο, δέν φαίνεται νά ένοχλεϊ τό κοινό.
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Πολύ πιο δυσεπίλυτα καί περίπλοκα είναι δύο άλλα άλληλένδετα
προβλήματα: πόσες πόρτες είχε τό σκηνικό οικοδόμημα, καί μέ
ποιόν τρόπο γινόταν ή μετάβαση άπό μιά σκηνή πέρα γιά πέρα
έξωτερική σέ μιά άλλη, πού έπιθυμία τοϋ ποιητή ήταν νά τή φανταστεί τό κοινό μέσα σέ κτίριο.9
Σέ πολλά χωρία τά λόγια τοΰ κειμένου άναφέρουν ρητά τήν
πόρτα ένός συγκεκριμένου σπιτιού- έτσι π.χ. στους Άχαρνεϊς,
393-395:
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΙΣ: Είναι καιρός νά οπλίσω τήν ψυχή μουποέπει νά πάω νά βοώ τόν Ευριπίδη.
Παιδί!
ΤΠΙ-ΙΡΕΤΗΣ: Ποιος;
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΠΣ: Είναι μέσα ό Ευριπίδης;
Στους Βατράχους, 35-39, ό Διόνυσος φτάνει στό σπίτι τοΰ 'Ηρακλή :
ΔΙΟΝΤΣΟΣ:
...Ή πρώτη στάση
πού 'χα νά κάμω είναι κοντά· νά, τούτη
ή πόρτα. 'Εέ, μικρέ! Μικρέ! Φωνάζω.
ΙΙΡΑΚΛΙΙΣ: Ποιος είναι; ποιος μοϋ χτύπησε τήν πόρτα
σάν Κένταυρος;
"Ετσι καί στή Λυσιστράτη, 428-431, ό Πρόβουλος προετοιμάζεται νά άνοίξει μέ τή βία τά Προπύλαια, δταν οί πύλες άνοίγουν
άπό μέσα καί βγαίνει ή Λυσιστράτη:
'Αφήστε κάτω τούς λοστούς· νά, βγαίνω
μόνη μου έγώ" οί λοστοί τί θά σάς κάμουν;
'Ωστόσο υπάρχουν καί άλλα χωρία, δπου έχουμε τήν αίσθηση δτι
ή πόρτα στή σκηνή είναι άπλώς ένα ένδιάμεσο σημείο μετάβασης
άπό τό ύπαιθρο σέ στεγασμένο χώρο, γενικά, χωρίς νά πρέπει νά
τήν ταυτίσουμε μέ τήν πόρτα ένός συγκεκριμένου οικοδομήματος.
"Ετσι, στις Θεσμοφοριάζουσες, 930, ό Πρύτανης διατάζει τόν αστυνομικό νά «πάρει μέσα» τό γέρο καί νά τόν «δέσει στή φάλαγγα» (δήσον αύτόν είσαγαγών)' στόν στ. 1007 ό άστυνομικός
9. Τά θέματα αϋτά τά ϊχω συζητήσει μέ μεγαλύτερη πληρότητα στό
άρθρο μου «The Skene in Aristophanes» [ Ή σκηνή στόν 'Αριστοφάνη],
Proceedings
of the Cambridge Philological
Society, τ. CXCII, 1966, σ.
2-17.
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εξαφανίζεται λίγη ώρα γιά νά «βγάλει έξω» {έξενεγκεϊν), όπως
λέει, ένα στρωσίδι, νά κοιμηθεί. Στήν άρχή τοϋ έργου υπήρχε
οπωσδήποτε μιά πόρτα πού παρίστανε τό σπίτι τοϋ 'Αγάθωναάμέσως μετά (279) πρέπει νά υποθέσουμε ότι ή δράση μεταφέρεται στό ιερό της Δήμητρας καί της ιίερσεφόνης —στό κείμενο
όμως δέν άναφέρεται οτι τό ιερό είχε πόρτα, καί θά ήταν μεγάλο
λάθος νά άπορήσουμε πού ό άστυνομικός έλπίζει νά βρει στρωσίδι μέσα σέ ναό. Σέ άνάλογες περιπτώσεις ή πόρτα της σκηνής
δέν είναι παρά άπλό σημείο μετάβασης σέ κάποιο άπροσδιόριστο
μέσα, πού άποτελεϊ καί τήν πηγή άπό όπου μεταφέρονται τά υλικά (πρβ. σ. 202, γιά τούς "Ορνιθες).
Ή πόρτα της σκηνής είναι άρκετά φυσικό νά άποκτά συγκεκριμένη ταυτότητα, όταν τό άπαιτεϊ ή δράση, άλλά καί νά τή χάνει, όταν ή ταυτότητα αύτή δέν είναι πιά άπαραίτητη. 'Εξίσου
φυσικό είναι ή ίδια πόρτα νά μπορεί νά άποκτά διαφορετικές
ταυτότητες σέ διαφορετικά σημεία τοϋ έργου: τό σπίτι τοϋ 'Ηρακλή π.χ., στους Βατράχους, 35-165, καί τό σπίτι τοϋ Πλούτωνα, άπό τό στίχο 431 κ.έ., είναι βέβαια τό ίδιο" αύτό όμως τό
άγνοεΐ τό άκροατήριο, όπως έπιβάλλει ή θεατρική σύμβαση, όσο
διαρκεί τό ταξίδι τοϋ Διονύσου άπό τό σπίτι τοϋ 'Ηρακλή ώς τό
σπίτι τοϋ Πλούτωνα (166-430). 'Ωστόσο δέν είναι καί τόσο εύκολο νά υποθέσουμε ότι ή ίδια πόρτα παρίστανε στήν ίδια μέσα
σκηνή δύο διαφορετικά σπίτια. Μερικοί σύγχρονοι έρμηνευτές
της άρχαίας έλληνικής κωμωδίας είναι βέβαιοι ότι καί αύτό ήταν
δυνατό: όταν π.χ. στούς Άχαηνεϊς, 1069-1142, τό κείμενο δείχνει ότι καί ή πόρτα στό σπίτι τοϋ Λάμαχου καί ή πόρτα στό
σπίτι τοϋ Δικαιόπολη χρησιμοποιούνται συνεχώς καί συγχρόνως,
ό 'Αριστοφάνης —ύποστηρίζουν οί έρευνητές αύτοί— στήν πραγματικότητα έκμεταλλεύεται τούς περιορισμούς πού έπιβάλλει ό
θεατρικός χώρος, γιά νά πετύχει κωμικό άποτέλεσμα. Αύτή ή
άποψη ένισχύεται κάπως άπό τό γεγονός ότι καμία άπό τις σωζόμενες τραγωδίες —μέ πιθανή εξαίρεση μία σκηνή άπό τις Χοηψόρες τοϋ Αισχύλου, όπου θά ήταν δυνατό νά έφαρμοστούν διάφορες σκηνοθετικές μέθοδοι— δέν μποροϋμε νά θεωρήσουμε οτι
απαιτεί περισσότερες άπό μία πόρτες. Ή σημασία αύτής τής
διαπίστωσης μειώνεται κάπως όταν άναλογιστούμε τις μεγάλες
διαφορές πού παρουσιάζουν στό είδος τής πλοκής ή τραγωδία καί
ή κωμωδία- καί όπωσδήποτε δέν δικαιολογείται νά ύποθέσουμε
ότι οί 'Αθηναίοι, καθώς σχεδίαζαν τό θεατρικό οικοδόμημα, εί44
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χαν κατά νοϋ τήν τραγωδία κυρίως, καί ήθελαν άπλώς νά βολέψουν όπως όπως καί τήν κωμωδία, μέ λιγότερα μέσα άπό όσα
πραγματικά χρειαζόταν. Σέ τελευταία άνάλυση, τό δραματικό
έργο, πέρα άπό άνθρώπους, δέν χρειάζεται τίποτε άλλο" όλα τά
υπόλοιπα μπορεί νά παρασταθούν μέ παντομίμα. "Αν άλλες άνεξάρτητες μαρτυρίες μας υποχρέωναν νά δεχτούμε ότι ό 'Αριστοφάνης δέν μπορούσε νά διαθέτει στό σκηνικό του παρά μία μόνο
πόρτα καί ποτέ περισσότερες, τότε φυσικά θά μας ήταν άδύνατο
νά λέμε ότι ή κωμωδία χρειάζεται πάνω άπό μία πόρτα" θά έπρεπε λοιπόν νά ξανασκεφτούμε άπό τήν άρχή πώς γινόταν ή σκηνοθεσία κάθε άριστοφανικοϋ έργου—πράγμα πού μπορούμε νά κάμουμε— μέ τρόπο πού νά συμφωνεί μέ τό δεδομένο της μιας πόρτας, καί θά άποδίδαμε στή μοναδική αυτή πόρτα τή δυνατότητα
νά άλλάζει κάθε τόσο προορισμό, όσο γρήγορα καί άν τό άπαιτεΐ
ή δράση. 'Αλλά όπως έχουν τώρα τά πράγματα, οί πρωιμότερες
άδιαμφισβήτητες μαρτυρίες προέρχονται άπό παραστάσεις έλληνιστικής έποχής, όπου ή σκηνή παρουσιάζεται νά έχει τρεις πόρτες" σ'αύτές πρέπει νά προσθέσουμε καί τόν Πρόλογο της κωμωδίας Δύσκολο- τοϋ Μενάνδρου (316 π.Χ.), όπου ό θεός Πάν
μας δείχνει ένα ένα τά τρία κτίρια πού θά χρησιμοποιηθούν στό
έργο, καί εξηγεί ποιο είναι τό καθένα. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι νά ρωτήσουμε: Τήν εποχή τοϋ 'Αριστοφάνη είχε άρχίσει
νά χρησιμοποιείται, ή όχι, ή σκηνή μέ τις πολλαπλές πόρτες, όπως μας μαρτυρεϊται άπό τά τέλη τοϋ 4ου αιώνα; Σημαντικές
μαρτυρίες άποτελοϋν καί τά άριστοφανικά χωρία, όπότε μπορούμε τοιρα νά ρωτήσουμε: "Αν ό 'Αριστοφάνης είχε μία μόνο πόρτα στό σκηνικό του, θά έγραφε τό χωρίο αύτό έτσι άκριβώς όπως
τό έγραψε; Αυτή ή δεύτερη έρώτηση βασίζεται στή σκέψη ότι ό
κωμικός ποιητής μπορούσε βέβαια νά χρησιμοποιήσει τούς περιορισμούς τοϋ θεατρικού χώρου σάν πηγή κωμικών έμπνεύσεων,
δέν είναι όμως καθόλου πιθανό νά έγραψε χωρία μέ τρόπο πού
νά προβληματίζουν μόνο ή νά μπερδεύουν τό κοινό, όταν τοϋ ήταν εύκολο νά τά έχει γράψει διαφορετικά.
Τέτοια περίπτωση είναι ή πρώτη σκηνή τών Νεφελών. Ό
Στρεψιάδης ρωτά τόν Φειδιππίδη (92):
Κοίταξε έξω. Βλέπει;
έκείνη τήν πορτούλα, τό σπιτάκι;10
10. Στό κείμενο χρησιμοποιούνται τά υποκοριστικά Ούριοι· καί οϊχίδιον
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Αμέσως μετά τοϋ εξηγεί οτι πρόκειται γιά τό σχολείο τοϋ Σωκράτη, οπού θά έπιθυμοϋσε νά τόν γράψει μαθητή. Ό νέος άρνεϊται, καί υστέρα άπό μιά σύντομη άλλά θυελλώδη διαφωνία ξεκινά νά φύγει λέγοντας (125):
'Εγώ ομ μ ζ μπαίνω μέσα (ιιεΐσειμιη) και όέ μέ νοιάζει έσύ
τί Οά κάμεις.*
"Οταν λέει μέσα εννοεί στό σπίτι μας. Ό Στρεψιάδης, πού τώρα
έμεινε μόνος, τό παίρνει άπόφαση πώς δέν τοΰ μένει άλλο παρά
νά φοιτήσει ό ίδιος στό σχολείο, κι άς είναι περασμένος στά χρόνια, κι άς μήν έχει πιά καλό μνημονικό. Μονολογεί (131):
Πρέπει νά πάω. Γιατί έτσι νά διστάζω
και δέ χτυπάω τήν πόρτα; ΈέΙ Πορτιέρη!
"Ενας μαθητής τοΰ άνοίγει άμέσως τήν πόρτα τοϋ φροντιστηρίου.
*Αν ό 'Αριστοφάνης είχε στό σκηνικό του μία μόνο πόρτα, γιατί
νά είχε γράψει τόσο άνάποδα τή σκηνή αύτή; Δέν μπορούσε νά
βάλει τόν Φειδιππίδη νά λέει ένα άπλό «φεύγω» (είμι), όπως ό
Έρμης στήν Είρϊμ>η,η καί νά φεύγει άπό μιά πάροδο; Ή πιθανότητα νά χρησιμοποιούνται στις Νεφέλες, άπό τήν άρχή ώς τό
τέλος, δύο πόρτες είναι μεγάλη, ένισχύεται μάλιστα καί άπό ένα
χωρίο προς τό τέλος τοΰ έργου (πρβ. σ. 156)" παρόμοια μπορούμε νά υποστηρίξουμε ότι καί οί Έκκλησιάζουσες, γιά νά παρασταθούν σωστά, άπαιτούν δύο τουλάχιστον πόρτες (σ. 274).
Ό τραγικός ποιητής χρειάζεται συχνά νά μας δείξει κάποιον
νεκρό ή έτοιμοθάνατο, κάποιον άρρωστο ή τρελό. Στις περιπτώσεις αύτές υποτίθεται —στή φανταστική πλοκή τοΰ έργου— οτι
ό χορός, ή κάποιος άλλος, μπαίνει στό κτίριο καί έκεϊ βρίσκει
τό πρόσωπο πού είναι νεκρό, ή πού μέ οποιονδήποτε τρόπο έχει
άκινητοποιηθεΐ. Στήν πραγματικότητα όμως τοϋ θεάτρου τό πρόσωπο αύτό τό έβγαζαν άπό τήν κεντρική πόρτα της σκηνής πάνω σέ ένα χαμηλό βαγονέτο, τό έκκύκλημα. Τό εσωτερικό τοϋ
σκηνικού οικοδομήματος έβγαινε έτσι κυριολεκτικά έξω, στά μάή γνήσια υποκοριστική σημασία υποχωρεί στίς περιπτώσεις αύτές, δπου οί
ύποκοριστικοί τύποι δέν έκφράζουν παρά τή φιλική καί συμβιβαστική διάθεση τοΰ όμιλητη.
11. "Ενα πολύ νεώτερο χειρόγραφο τών Νεφελών ϊχει γραφή είμι (πηγαίνω) άντί εισειμι (μπαίνω) ή πιθανότητα δμως νά διασώζεται έδώ άρχαία
έναλλακτική γραφή είναι πολύ άμυδρή —αν δεχτούμε τό είμι, πρέπει νά διορθώσουμε τόν ύπόλοιπο στίχο γιά νά άποκατασταΟεΐ τό μέτρο.
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τια τοϋ κοινοΰ, καί ήταν πιά θέμα τής φαντασίας τοϋ θεατή νά
άντιστρέψει τις σχέσεις στο χώρο, καί νά θεωρήσει τό μέσα έξω.
Χωρίς άλλο, γι' αύτόν τδ λόγο παρουσιάζεται ό οικοδεσπότης νά
μπαινοβγαίνει μέ τό έκκύκλημα, άντί νά περπατά σάν κανονικός
άνθρωπος μέ τά δυό του πόδια, στις δύο άριστοφανικές σκηνές όπου κάποιος έπισκέπτεται έναν τραγικό ποιητή στό σπίτι του (τόν
Εύριπίδη στούς Άχαρνεϊς, 395-479, καί τόν 'Αγάθωνα στις Θεσμοφοριάζονσες, 95-265). "Αλυτο παραμένει καί τό πρόβλημα αν
ή κωμωδία χρησιμοποιούσε τό έκκύκλημα μόνο γιά νά σατιρίσει
τις συνήθειες τών τραγικών, ή καί σέ άλλες περιπτώσεις, όταν
δέν μποροϋσε νά τό άποφύγει (πρβ. σ. 191). Φαίνεται άρκετά πιθανό ότι τό έκκύκλημα χρησιμοποιείται στις Νεφέλες γιά νά μας
άποκαλύψει τό εσωτερικό τοϋ σχολείου: ό Στρεψιάδης φωνάζει
στό σπουδαστή: άνοιγε τήν θνραν (183), καί λίγους στίχους άργότερα οί σπουδαστές πού φάνηκαν μέ τό ((άνοιγμα» παρουσιάζεται νά βρίσκονται ((στό ύπαιθρο», όποτε παίρνουν έντολή «νά
μποΰνε μέσα» (195-199). Πρέπει ώστόσο νά παρατηρήσουμε ότι, γιά νά χρησιμοποιηθεί τό έκκύκλημα σ'αύτήν τή σκηνή, θά
έπρεπε νά σηκώνει δύο τουλάχιστον ομάδες, άπό δύο τό λιγότερο σπουδαστές ή καθεμιά (187-192), γεωμετρικά καί άστρονομικά δργανα καί ένα χάρτη (201-206), καθώς καί τό κρεβάτι όπου
άργότερα θά «μυηθεί» ό Στρεψιάδης (254). 'Εναλλακτική λύση
πρέπει νά θεωρήσουμε τή δυνατότητα νά ((άνοιγε» τό σχολείο μέ
τήν άπομάκρυνση μιας αύλαίας (όπου θά βρισκόταν ή πόρτα πού
έδειξε ό Στρεψιάδης στόν στ. 92) καί ότι οί σπουδαστές, όταν
τούς λένε νά μποΰν μέσα (195), μπαίνουν στήν πόρτα τής μόνιμης σκηνής, πού τώρα καί ώς τό τέλος τοϋ έργου θά άντιπροσωπεύει τήν πόρτα τοϋ φροντιστηρίου. Στό θέατρο τοϋ 5ου αιώνα
φαίνεται οτι υπήρχαν κινητά σκηνικά: ό 'Αριστοτέλης (Ποιητική, 1449a, 18) άναφέρει οτι ό Σοφοκλής εισήγαγε στήν τραγωδία σκηνογραφίαν αύτό δύσκολα μπορεί νά σημαίνει μόνιμη σκηνογραφική διαμόρφωση τοϋ έξωτερικοϋ τής σκηνής, άφοϋ οί διαδοχικές τραγωδίες τής κάθε μέρας, αν ήταν νά τις έξυπηρετει κάπως τό σκηνικό, χρειάζονταν διαφορετική ή καθεμιά τους εικόνα.12 Είναι πιθανό ή σκηνή νά άπέδιδε όπτικά τό βραχότοπο μέ
12. Μπορεί έπίσης κανείς νά υποστηρίξει ότι αν σκηνογραφία σημαίνει
μόνιμη διακόσμηση της σκηνής, τότε δέν ταιριάζει μέ τά συμφραζόμενα τοϋ
'Αριστοτέλη, πού μιλα γιά τήν έξέλιξη τοϋ δραματικού είδους, καί θά ήταν
πιό φυσικό νά τήν άποδώσει σέ κάποιον καλλιτέχνη ζωγράφο ή άρχιτέκτο-

47

TO ΘΕΑΤΡΟ

ΤΙIΣ

ΕΠΟΧΗΣ

ΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΧΙΙ

τούς θάμνους στους "Ορνιθες (54, 92, 207 κ.έ.)· οί βράχοι στό
στόμιο της σπηλιάς στήν Ειρήνη (224 κ.έ., 361) πρέπει νά ήταν
άντικείμενα τέτοια πού άπό μακριά νά μοιάζουν βράχια.
Τό σκηνικό οικοδόμημα είχε έπίπεδη στέγη (στούς Σφήκες,
67 κ.έ., ό δούλος δείχνει τόν Βδελυκλέωνα «πλαγιασμένο πάνω
έκεΐ στό δώμα»)" επίσης είχε δύο πατώματα: στούς Σφήκες,
364-402, ό Φιλοκλέων κατεβαίνει άπό παράθυρο τού έπάνω πατώματος μέ σκοινί- καί στις'Εκκλησιάζονσες, 877 κ.έ., είναι πιθανό νά χρησιμοποιούνται δύο παράθυρα τού έπάνω πατώματος
(πρβ. σ. 273). Ί Ι τραγωδία χρησιμοποιούσε καμιά φορά γερανό
γιά νά παρουσιάσει θεότητες καί ήρωες νά πετούν στις περιπτώσεις αύτές ό ήθοποιός κρεμόταν άπόνα σκοινί καί ό γερανός —στερεωμένος στό πάνω καί πίσω μέρος τού σκηνικού οικοδομήματος— τόν έπαιρνε καί τόν έφερνε νά τόν δούμε. Στήν Ειρήνη ό
γερανός χρειάζεται όταν ό Τρυγαΐος, καβάλα σέ τεράστιο σκαθάρι, πετά καί φτάνει στόν ούρανό" τό κείμενο άποκλείει καί τήν
παραμικρή άμφιβολία, όταν ό Τρυγαϊος, διακόπτοντας κωμικά
τή θεατρική ψευδαίσθηση, λέει (173-176):
ΓΙώς τρέμω ! Τώρα δέν τό λέω στ' αστεία.
Μηχανικέ, τό νου σον κάτι άέρια
στριφογυρνούν έδώ στόν άφαλό μου*
πρόσεξε μη χορτάσω τό σκαθάρι.13
Παρόμοια κρεμασμένος παρουσιάζεται καί ό Σωκράτης στις Νεφέλες, 218-237.
ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Ό τραγικός ποιητής έπρεπε κανονικά νά διαμορφώσει τό έργο
του έτσι ώστε οί ρόλοι του νά μπορούν νά μοιραστούν όλοι σέ
τρεις μόνο ήθοποιούς" ήταν όμως έλεύθερος νά χρησιμοποιήσει
οσα βουβά πρόσωπα ήθελε —στήν τραγωδία βρίσκουμε καμιά
να —όχι σέ ποιητή. Στόν Αίσχύλο άρεσε νά παρουσιάζει μιά σειρά άπό τρεις
τραγωδίες μέ θέμα τους τόν ίδιο μύθο, πού νά άποτελοϋν κατά κάποιον
τρόπο τρεις «πράξεις» ένός μεγάλου δράματος* αύτό όμως δέν ήταν υποχρεωτικό, καί δέν τό προτιμούσε οΰτε ό Σοφοκλής οδτε ό Ευριπίδης.'Οποιοδήποτε λοιπόν σκηνικό φόντο καί άν ϊδινε κανείς σέ συγκεκριμένο ϊργο,
υπήρχε ή πιθανότητα νά μήν ταιριάζει στό έργο πού θά παιζόταν άμέσως
μετά.
13. Πρόκειται γιά σκαθάρι τής κοπριάς, καί στήν κωμωδία ό φόβος
συχνά περιγράφεται μέ τή φυσιολογική έπίδραση πού ϊχει στά έντερα.
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φορά καί μικρούς ρόλους γιά παιδιά. Μερικά έργα τοΰ 'Αριστοφάνη δέν παίζονται μέ λιγότερους άπό τέσσερις ύποκριτές: ύπάρχουν πολλά χωρία όπου στή συζήτηση μετέχουν τέσσερα πρόσωπα, καί άκόμη περισσότερα όπου ό ήθοποιός δέν θά προλάβαινε
νά άλλάξει άμφίεση άπό τή στιγμή πού άπομακρύνεται ένα πρόσωπο άπό τή σκηνή ώσπου νά έμφανιστεϊ ένα άλλο. Στήν πρώτη
σκηνή της Λυσιστράτης π.χ. εύκολα διακρίνουμε, έκτός άπό τήν
ήρωίδα, δύο 'Αθηναίες καί τή Λαμπιτώ, πού όταν μιλά ξεχωρίζει άπό τή σπαρτιατική διάλεκτο πού χρησιμοποιεί: έτσι, στούς
στ. 99-106 έχουμε:
ΛΪΣΙΣΤΡΛΤΗ: Ποθείτε ή δχι τών μικρών παιδιών σας
τους πατέρες πού λείπουν σ' έκστρατεϊες;
Στόν πόλεμο άντρες έχετε δλες, ξέρω.
ΚΛΕΟΝΙΚΙ-Ι: 'Εμένα τής καημένης πέντε μήνες
λείπει στή Θράκη, γιά φρουρός... τοϋ Εύκρατη.
ΜΥΡΡΙΝΙΙ: Σωστούς εφτά δ δικός μου είναι στήν Πύλο.
ΛΑΜΠΙΤΩ: Μά κι ό δικός μου, άργά και που άν γυρίσει
άπό τό λόχο, αρπάζει τήν άσπίδα
και πάλι εύθύς κάνει φτερά και δρόμο.
'Ωστόσο στή σκηνή αύτή άποκλείεται κάθε υπέρβαση τοΰ άριθμοΰ τών τεσσάρων ομιλητών: οί γυναίκες άπό τήν Κόρινθο καί
άπό τή Θήβα, πού θά περιμέναμε νά μιλήσουν άντιπροσωπεύοντας καθεμιά τις γυναίκες τής πατρίδας της, μένουν σιωπηλές- οί
άλλες τις άναφέρουν, άλλά δέν τούς άπευθύνουν ποτέ τό λόγο.
Στις Νεφέλες, 886 κ.έ., ό Σωκράτης λέει στόν Στρεψιάδη καί
στόν Φειδιππίδη ότι ό Δίκαιος Λόγος καί ό "Αδικος θά παρουσιαστούν αύτοπροσώπως νά τούς μιλήσουν, καί προσθέτει χωρίς
άλλες έξηγήσεις: έγώ θά λείψω! Είναι φανερό ότι ό ήθοποιός
πού έπαιζε τόν Σωκράτη χρειαζόταν γιά νά παίξει τόν Δίκαιο ή
τόν "Αδικο Λόγο. Στις θεσμοφοριάζουσες, 929-946, τόν άστυνομικό τόν παίζει πρόσωπο βουβό βοηθητικό, γιατί ό Πρύτανης,
ό Γέρος καί ή Γυναίκα βρίσκονται όλοι στή σκηνή, ένώ δέν έχει
περάσει ούτε ένα λεπτό πού έφυγε ό Εύριπίδης. "Ετσι ό άστυνομικός παίρνει έντολή νά οδηγήσει μέσα τό Γέρο καί νά τόν δέσει
στή φάλαγγα. "Οταν ξαναβγαίνουν, έχουν μεσολαβήσει πενήντα
στίχοι άφότου έφυγε ό Πρύτανης· ό ήθοποιός πού τόν έπαιζε έχει
έτσι τή δυνατότητα νά παίξει τό ρόλο τοΰ άστυνομικοΰ. Ά ν έξετάσουμε τά χωρία όπου τά μεσαιωνικά χειρόγραφα σημειώνουν
49
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περισσότερα άπό τέσσερα πρόσωπα συγχρόνως πάνω στή σκηνή,
διαπιστώνουμε ότι εύκολα μπορούμε νά περιορίσουμε τόν άριθμό
τους σέ τέσσερα μόνο" μερικές μάλιστα φορές, όπως στήν Ειρήνη, 1191-1269, τό ίδιο τό κείμενο δείχνει οτι ή φαινομενική πληθώρα προσώπων πρέπει νά ξεκίνησε όταν σχολιαστές της ρωμαϊκής έποχής έρμήνευσαν άβασάνιστα τό χωρίο. Τό μόνο χωρίο
οπού δέν μπορούμε νά παρακάμψουμε τή διανομή σέ πέντε πρόσωπα, όπως τήν παραδίδουν τά χειρόγραφα, είναι ή άρχή στους
Άχαρνεϊς —έκεϊ όμως ό πέμπτος ρόλος είναι ό ρό^ος ένός Πέρση
πού λέει έναν μόνο στίχο σέ περσικά δήθεν καί άλλον ένα σέ σπασμένα έλληνικά.
"Οταν έπιχειροϋμε νά μοιράσουμε τούς ρόλους ένός έργου σέ
τέσσερις ήθοποιούς, έχουμε δύο δυνατότητες: ή νά δώσουμε όσο
περισσότερους ρόλους μπορούμε στούς τρεις, περιορίζοντας τόν
τέταρτο σέ κάτι μόλις παραπάνω άπό μιά έκτακτη παρουσία, ή
νά μοιράσουμε τούς ρόλους καί στούς τέσσερις, όσο τό δυνατόν
πιό δίκαια. Ή πρώτη μέθοδος πρέπει νά πούμε ότι πλεονεκτεί
άπό τήν άποψη ότι οί άρχαϊοι σχολιαστές θεωρούσαν προφανώς
κανονική την παρουσία τριών μόνο ήθοποιών, καί έπισήμαιναν ιδιαίτερα κάθε φορά τήν παρουσία ένός τέταρτου" φαίνεται έπίσης
ότι καί οί θεατρικοί θίασοι της έλληνιστικής έποχής δέν είχαν
πάνω άπό τρεις κωμικούς ύποκριτές. 'Ωστόσο, αν μοιράσουμε
πραγματικά μέ τόν τρόπο αύτό τούς ρόλους, μειώνοντας στό ελάχιστο τή συμμετοχή τοΰ τέταρτου ήθοποιοΰ, τότε έχει μεγάλη
σημασία νά μήν ξεχνοΰμε οτι τή διανομή αύτή τήν καθορίσαμε
έμεϊς —καί νά μή θεωρούμε τούς δικούς μας συλλογισμούς άποδεικτικά στοιχεία γιά τό τί συνέβαινε στήν πραγματικότητα. Δέν
έχουμε πληροφορίες γιά τή διανομή τών ρόλων, καί τουλάχιστον
στις Νεφέλες δέν μποροΰμε νά μειώσουμε πέρα άπό ένα ορισμένο
όριο τή συμμετοχή τοΰ τέταρτου ύποκριτη: ό ρόλος καί τοΰ Δίκαιου καί τοΰ "Αδικου Λόγου είναι άρκετά μεγάλος. Πρέπει άκόμη νά μήν ξεχνοΰμε οτι οί έλληνιστικοί θίασοι μικρή μόνο καί ένδεικτική άξία έχουν γιά τό θέμα μας, άφοΰ δέν έπαιζαν 'Αριστοφάνη.
"Οπως καί στήν τραγωδία, καί τούς άντρικούς καί τούς γυναικείους ρόλους τούς έπαιζαν άντρες ήθοποιοί: τά παιδιά πού έπαιζαν μικρούς ρόλους στούς Σφήκες, 254-315, καί στήν ΕΙρήνη,
114-149 καί 1265-1304, πρέπει νά ύποθέσουμε ότι ήταν πρόσωπα βοηθητικά, πού μιλούσαν καί τραγουδούσαν. 'Τπάρχουν πολ50
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λοί βουβοί ρόλοι γιά όμορφες κοπέλες: μερικές παριστάνουν άφηρημένες έννοιες προσωποποιημένες, οί άλλες δούλες. Σέ ένα χωρίο —Σφήκες, 1342-1387— τά λόγια τοϋ κειμένου προϋποθέτουν
οτι τό ρόλο της δούλης τόν έπαιζε ζωντανή κοπέλα γυμνή, ή κάποιος (άντρας ή γυναίκα) πού φορούσε έφαρμοστά ρούχα μέ τρίχες ζωγραφιστές στό εφηβαίο. Στις'Εκκλησιάζονσες έμφανίζονται, όπως φαίνεται, μερικά κορίτσια στό τέλος: μοναδικός σκοπός τής παρουσίας τους είναι νά προσδώσουν θεαματικότητα στό
γιορταστικό χορό πού άποτελεϊ τήν κατακλείδα τής κωμωδίας —
πρβ. σ. 268. Τό έργο δέν θά έχανε τίποτε δραματουργικά άν δέν
υπήρχαν αυτές οί κοπέλες, καί είναι πολύ συζητήσιμο άν μπορεί
κανείς άπό τήν άποψη τού θεατρικού άποτελέσματος νά θεωρήσει διασκεδαστικότερη αύτή καθεαυτή τή χρησιμοποίηση μεταμφιεσμένων άντρών άπό τήν παρουσία άληθινών χορευτριών.
' Η παρουσία σιωπηλών κομπάρσων, πού έπαιζαν βοηθητικούς
ρόλους δούλων, επιβάλλεται μερικές φορές άπό τό κείμενο σέ σημεία οπού δέν τό περιμένει ό σύγχρονος θεατής. Στις θεσμοφοριάζουσες, 279 κ.έ., π.χ., ό Εύριπίδης έχει ντύσει τόν γερο-συγγενή του γυναίκα καί τόν στέλνει στό Θεσμοφόριο. Ούτε πού μας
περνά άπό τό μυαλό ότι θά τοϋ δώσει καί μιά γυναίκα δούλη γιά
συνοδεία" όταν όμως φτάσει, τά πρώτα του λόγια άπευθύνονται
σέ μιά τέτοια δούλη. 'Υπάρχουν καί περιπτώσεις όπου μοναδικός
προορισμός τών βοηθητικών αύτών προσώπων είναι νά προσφέρουν τό υλικό γιά ένα καί μόνο άστεΐο. Αύτό συμβαίνει στους
Άχαρνεϊς, 860-869, όπου ό Βοιωτός πού έπισκέπτεται τήν άγορά τοϋ Δικαιόπολη συνοδεύεται άπό δύο συμπατριώτες του αύλητές. Ό Δικαιόπολης παρεξηγεί τή μουσική τους, νομίζοντας ότι
πρόκειται γιά βουητό άπό σφήκες" μόλις όμως άκουστεΐ αύτό τό
τυπικό άστεΐο, οί δύο αύλητές δέν χρειάζονται πιά.
Οί ήθοποιοί —πάλι όπως στήν τραγωδία— φορούσαν προσωπεία" φυσικά, τό γεγονός αύτό επηρέαζε τήν τεχνική τής παραγωγής καί τής σκηνοθεσίας. Ό ήθοποιός δέν μπορούσε νά μας
δείξει καμιά αλλαγή στήν έκφραση τοϋ προσώπου του, καί γιά
τό λόγο αυτόν κάθε σύγχρονη έρμηνεία άριστοφανικοΰ χωρίου,
όταν στηρίζεται μόνο στήν έκφραση τοϋ προσώπου, είναι οπωσδήποτε πλανημένη. Πιθανότατα έχουμε δίκιο νά υποθέτουμε ότι
γιά τήν έξωτερίκευση συναισθημάτων ό κορμός καί τά χέρια έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο άπό ό,τι στή σύγχρονη υποκριτική, καί
μπορούμε νά παρατηρήσουμε οτι συχνά στά άρχαΐα έλληνικά έρ51
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γα τά πρόσωπα λένε κλαίω ή γελώ (ή λέξεις πού δηλώνουν γέλιο
ή κλάμα) σέ περιπτώσεις όπου ό σύγχρονος θεατρικός συγγραφέας θά περιοριζόταν νά τά σημειώσει στις σκηνοθετικές οδηγίες.
Είναι πολύ λυπηρό —δέν μπορούμε όμως καί νά κάμουμε τίποτε—
πού οί άρχαΐοι "Ελληνες δέν μας άφησαν πληροφορίες γιά τό υποκριτικό ύφος πού προτιμούσαν.
Τό προσωπείο έπρεπε νά έχει άφύσικα μεγάλο άνοιγμα γιά τό
στόμα, καί μερικές γλυπτικές άπεικονίσεις προσωπείων (χρονολογικά όχι τόσο πρώιμες όσο θά τό θέλαμε) μας δείχνουν ότι καί
γιά τά μάτια τά άνοίγματα ήταν άφύσικα μεγάλα. Οί προϋποθέσεις αυτές θά δημιούργησαν άσφαλώς μερικές δυσκολίες στήν κατασκευή προσωπείων πού νά παριστάνουν πραγματικούς άνθρώπους της έποχής, όπως συχνά άπαιτούσε ή άριστοφανική κωμωδία. ' Η χρήση τέτοιων προσωπογραφικών προσωπείων προϋποτίθεται στούς '/ππείς, 230-233, όπου ένας άπό τούς δούλους τοϋ
«Δήμου» (πού ένσαρκώνει τόν άθηναϊκό λαό) προειδοποιεί τόν
Άλλαντοπώλη γιά τόν «Παφλαγόνα» (πού παριστάνει τόν Κλέωνα):
Θάρρος! Δε θά'ναι δα κι ή φάτσα τον Ιδια'
τή μάσκα του δέν τόλμησε κανένας
τεχνίτης νά μας φτιάσει. Τό έξυπνο δμως
κοινό θά τόν γνωρίσει δπως και νά 'ναι.
"Ισως ό 'Αριστοφάνης νά προτίμησε αύτόν τό στίχο, γιατί τό
πρόσωπο τοΰ Κλέωνα δέν είχε ιδιαίτερα άξιοσημείωτα χαρακτηριστικά καί δέν ήταν άπό εκείνα πού μπορούσε κανείς νά αναγνωρίσει εύκολα, άν τό κωμικό προσωπείο είχε διαμορφωθεί όπως
ύπαγόρευαν οί πρακτικές άνάγκες· έτσι, άποφεύγοντας τήν ομοιότητα, ό ποιητής ήταν έλεύθερος νά έκφράσει τή γνώμη του γιά
τόν Κλέωνα, παριστάνοντας τόν Παφλαγόνα ύπερβολικά άποκρουστικό, υπερφυσικό τέρας, όπως άκριβώς τόν παρουσιάζει14
στούς Σφήκες, 1031-1035, καί στήν ΕΙρήνη, 753-757. Σέ μιά
κοινωνία όπου κανένας δέν ξύριζε τό πρόσωπό του, δέν κάπνιζε
καί δέν φορούσε γυαλιά, τό νά παραστήσει κανείς κάποιον δέν θά
ήταν πάντοτε εύκολο —αύτό τό καταλαβαίνουμε άν άναλογιστοΰ14. Τό κωμικό εύρημα στούς 'Ιππείς, 230-233, είναι, νομίζω, τό έξης:
ό 'Αριστοφάνης έννοεϊ δτι ή δψη τοϋ πραγματικού Κλέωνα ήταν τόσο άποκρουστική, ώστε ό σκευοποιός θά τρόμαζε άπό τό προσωπείο καθώς θά τό
κατασκεύαζε —γι'αύτό, τό προσωπείο τοΰ Παφλαγόνα, δσο άποκρουστικό
καί άν ήταν, δέν πλησίαζε κάν τήν τρομερή δψη τοΰ Κλέωνα.
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με τή δύσκολη θέση τοΰ γελοιογράφου σέ άνάλογη περίπτωση.15
Ή χαρακτηριστική στολή ένός κωμικού ήθοποιοϋ πού έπαιζε
άντρικό ρόλο περιλάμβανε καί έναν άφύσικα μεγάλο τεχνητό φαλλό. Τό χωρίο άπό τούς Σφήκες (1341-1344) πού παραθέσαμε παραπάνω, όταν μιλούσαμε γιά τά σκαλοπάτια μπροστά στή σκηνή,
άποτελεΐ περίπτωση όπου ή ύπαρξη τοΰ φαλλού είναι υποχρεωτική γιά τις άνάγκες τοΰ έργου, καί υπάρχουν άλλα χωρία πού
μποροΰν νά σκηνοθετηθούν εύκολότερα μέ φαλλό παρά χωρίς·
όπωσδήποτε όμως δέν είναι πιθανό νά φορούσαν φαλλό όσοι έπαιζαν ρόλους γυναικείους, καί στούς περισσότερους άντρικούς τό
κείμενο δέν μας βοηθά νά άποφασίσουμε άν ό υποκριτής φορούσε
ή όχι φαλλό.

15. Γιά μιά πληρέστερη συζήτηση γύρω άπό τό πρόβλημα αύτό, βλ. τό
άρθρο μου ((Portrait-Masks in Aristophanes» [Προσωπογραφικά προσωπεία στόν Αριστοφάνη], Κωμφύοτραγήματα
(Studies in honour of W . J .
W. Koster),"Αμστερνταμ 196", σ. 16-28.
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Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ «ΟΡΝΙΘΩΝ»
Οί "Ορνιθες, ή εκτενέστερη σωζόμενη κωμωδία, είναι άπό τις
πιό πλούσιες σέ φανταστικές έμπνεύσεις καί υφολογικές άρετές,
γιά τις σημερινές προτιμήσεις, καί έπίσης, κατά κοινή ομολογία, άπό τις πιό θεαματικές. Στήν κωμωδία αύτή ό Πεισέταιρος,1
'Αθηναίος πολίτης μέ έντονα άναπτυγμένη τήν ένεργητικότητα,
τή φιλοδοξία καί τήν άβίαστη έπινοητικότητα τών συμπατριωτών του, πείθει τά πουλιά νά χτίσουν μιά μεγάλη όχυρή πολιτεία
στόν ούρανό, άνάμεσα στούς θεούς καί τούς άνθρώπους. Μέ τόν
άποκλεισμό, οί θεοί άναγκάζονται νά συνθηκολογήσουν, καί.ό
Πεισέταιρος άπαιτεΐ καί παίρνει, άντίτιμο τής ειρήνης, τήν κυριαρχική δύναμη τοϋ Δία, ((πατέρα τών θεών καί τών άνθρώπων». Παντρεύεται τή Βασίλεια, τή θεϊκή οικονόμο πού φυλάει
τούς κεραυνούς —παραδοσιακό όπλο τοϋ Δία καί άποτρεπτικό
φόβητρο—, καί γίνεται έτσι κυβερνήτης τοϋ σύμπαντος.
Αύτή ή φανταστική ύπόθεση παρουσιάζει σέ οριακή μορφή
δύο στοιχεία πολύ σημαντικά στήν άριστοφανική κωμωδία: (α)
πραγματοποιείται μιά μεγαλόπνοη φιλοδοξία ένός προσώπου, μέ
τό όποιο είναι δυνατό νά ταυτιστεί ό μέσος άκροατής, καί (β) ή
φιλοδοξία αύτή πραγματοποιείται μέ υπερφυσικό τρόπο, πού —
αν καί ό ποιητής τόν παρουσιάζει σάν σχεδόν αύτονόητο— άνατρέπει πολλές άπό τις άλληλουχίες αιτίου καί αιτιατού, όπως μας
είναι γνωστές άπό τήν καθημερινή ζωή. Ό κωμικός ποιητής μεταχειρίζεται καί περιγράφει τούς θεούς, όχι σάν σεβάσμια όντα
πού λατρεύονται στούς ναούς μέ ύμνους καί λιτανείες, άλλά σάν
νά ήταν καλικάντζαροι ή κοντορεβιθούληδες παρμένοι άπό τά
παιδικά παραμύθια ένός υπερβολικά πρωτοποριακού, τολμηρού
καί άνευλαβέστατου νηπιαγωγείου. Ή "Ιρις, τήν όποία στέλνει
1. ['Ομόφωνα σχεδόν ή χειρόγραφη παράδοση μας παραδίδει τό αίνιγματικό όνομα ΠεισΟέταιρος. 01 φιλόλογοι συνήθως τό διορθώνουν γράφοντας ΠισΟέταιρος, ΙΙειΟίταιροζ η Πεισέταιροζ. Άπό τούς τρεις αυτούς Ισότιμους τύπους ό Dover προτίμα τόν τελευταίο.]
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ό Δίας νά άπειλήσει μέ καταστροφή τήν πολιτεία τών πουλιών,
άντιμετωπίζει σεξουαλικές άπειλές άπό τόν άκατάβλητο Πεισέταιρο, καί φεύγει πετώντας γεμάτη άμηχανία καί όργή. Ό Προμηθέας έρχεται κρυφά, προδότης τού κράτους τών θεών, γιά νά
συμβουλεύσει τόν Πεισέταιρο ποιές άπαιτήσεις νά προβάλει. Ή
πρεσβεία τήν όποία στέλνουν οί θεοί νά διαπραγματευτεί γιά ειρήνη άποτελεΐται άπό τόν Ποσειδώνα, πού παριστάνεται φανφαρόνος άριστοκράτης, άπό τόν'Ηρακλή, άγριάνθρωπο καί φαγά (όπως γενικά στήν άρχαία έλληνική λαϊκή πίστη), καί άπό έναν ξένο θεό, πού μιλά άσυνάρτητα·. Ό Πεισέταιρος μπόρεσε νά
έχει μιά πρώτη έπικοινωνία μέ τά πουλιά, γιατί άναζήτησε καί
βρήκε τόν Τηρέα, τόν ήρωα πού σύμφωνα μέ τό μύθο είχε μεταμορφωθεί σέ τσαλαπετεινό —ό Τηρέας είχε μάθει στά πουλιά
έλληνικά! Ό Πεισέταιρος συναντά τόν Τηρέα στή γή" ή νέα όμως
πολιτεία τών πουλιών βρίσκεται οπωσδήποτε ψηλά στόν άέρα:
πού άκριβώς στηρίζεται, είναι πρόβλημα πού δέν πρέπει νά άπασχολήσει οΰτε τά πρόσωπα τοϋ έργου οΰτε καί τούς θεατές. Ό
Πεισέταιρος καί ό σύντροφος του, άνθρωποι καί οί δύο, άποκτούν
φτερά μόλις τρώνε μιά μαγική ρίζα γνωστή στόν Τσαλαπετεινό
(654 κ.έ.), άκριβώς όπως ό 'Οδυσσέας στόν μυθικό κόσμο της
'Οδύσσειας προφυλάγεται άπό τά μάγια της Κίρκης τρώγοντας
ένα μαγικό βότανο πού τοϋ δίνει ό Έρμης. Ή Βασίλεια,2 πού
παίρνει γυναίκα του ό Πεισέταιρος, άποτελεΐ εύκαιριακή επινόηση θεότητας καί προσωποποιεί τήν ιδέα οτι ό Πεισέταιρος άποκτα τήν ύπέρτατη εξουσία.
ΑΤΤΟΚΑΤΑΦΑΣΗ
Στόν σημερινό μας πολιτισμό έχουμε τόσο συνηθίσει νά έξηγούμε
μέ γενικούς έπιστημονικούς νόμους τά γεγονότα τοΰ κόσμου όπου
ζοΰμε, ώστε έχουμε τήν τάση νά ύποθέτουμε ότι άκόμη καί τά
πιό δύσκολα καί πολύπλοκα φαινόμενα —άκόμη καί ό τρόπος της
συμπεριφοράς μας— μπορούν πάντα, σέ τελευταία άνάλυση, νά
εξηγηθούν σέ επιστημονικό πλαίσιο" τό πρόβλημα σήμερα δέν είναι άν τά συμβάντα άποτελοΰν πράξεις τοΰ θεού, άλλά αν υπάρχει κάν ό θεϊκός παράγοντας. "Οταν όμως έξετάζουμε έποχές
2. Βααίλειά: βασίλισσα (γνωστό σαν τίτλος θεαινών, π.χ. ΕΙρήνη, 974)·
8χι τό άφηρημένο βασιλιά: μοναρχία" αύτό άποδεικνύεται άπό τή μετρική
άνάλυση τών στ. 1537 καί 1753.
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πρίν άπό δύο χιλιάδες καί περισσότερα χρόνια, συναντούμε πολιτισμούς όπου τό όριο άνάμεσα στή θεϊκή «πράξη» καί στό «συμβάν» είναι τελείως διαφορετικό στή φύση του καί στήν τοποθέτηση του. Ό 5ος αιώνας είδε νά γεννιούνται στήν Ελλάδα προσωπικότητες πού, μέ τήν έξαιρετική διεισδυτικότητα τού νού
τους, άντιμετώπισαν φιλοσοφικά τή δομή καί τήν ιστορία τού
σύμπαντος, χρησιμοποιώντας φυσικούς καί λογικούς τρόπους
σκέψης οί όποιοι άποκλείουν τήν παρέμβαση προσωπικών θεοτήτ ω ν στήν ίδια όμως πόλη, συχνά ίσως καί στό ίδιο σπιτικό, θά
βρίσκαμε μιά πλειοψηφία άπό άνθρώπους πού θεω'ροϋσαν οτι ό
δυνατός άνεμος είναι κάποιο πρόσωπο πού άποφασίζει πότε νά
φυσήξει, οτι ή άρρώστια στις καλλιέργειες είναι εκδήλωση θυμού
κάποιου θεού γιά τή θυσία πού τού υποσχέθηκαν καί δέν έκαμαν,
καί ότι ή ξαφνική έμπνευση άποτελεϊ έργο κάποιου αόρατου 0ντος πού παρεμβαίνει στις διανοητικές λειτουργίες τού άνθρώπου.
Κοντολογίς, ό μέσος άρχαΐος "Ελληνας αισθανόταν πώς ζει σέ κόσμο γεμάτο υπεράνθρωπες δυνάμεις (ό όρος υπερφυσικές θά αποτελούσε λήψη τοϋ ζητουμένου). Ά ν τόν πιέζαμε νά συζητήσει τόν
άκριβή χαρακτήρα καί τόν τρόπο δράσης μιας άπό τις υπεράνθρωπες αυτές δυνάμεις, θά κατέφευγε στόν άγνωστικισμό, χωρίς
νά χάσει τήν καλή του διάθεση —τήν όποία όμως θά έχανε άν ήταν νά έγκαταλείψει τό παραδοσιακό λατρευτικό σύστημα μέ τις
γιορτές, τις ιεροτελεστίες, τις θυσίες καί τούς περιορισμούς πού
είχαν άκριβώς, κατά τή γνώμη του, διασφαλίσει άπό παλιά τήν
έπιβίωση τής οίκογένειάς του καί τής πόλης.3
' Η σχέση τού "Ελληνα μέ τούς θεούς έναν έναν ήταν ούσιαστικά σχέση δυνάστη καί υπηκόου. Ό δυνάστης είναι πρόσωπο πού
οί πράξεις καί οί άποφάσεις του δέν είναι πάντα δυνατό νά προβλεφθούν ή νά έρμηνευτούν άπό τούς υπηκόους του" σέ ομαλές
έποχές έξευμενίζεται μέ τις παραδοσιακές εισφορές' έπιβάλλει
3. Βλ. Μ.P. Nilssotl, Greek Popular Religion, Νέα Υόρκη 1940, καί
έπανέκδ. τό 1960 μέ τίτλο Greek Folk Religion [Ελληνική λαϊκή θρησκεία —νεοελληνική μετάφραση I. Θ. Κακριδή, 'Αθήνα 1953], ιδιαίτερα τά
κεφ. I, II, IV καί V. Ό Nilsson ήταν έξαιρετικός έπιστήμονας, καί γνώριζε τό άντικείμενό του όσο κανένας άλλος' μερικά όμως δεδομένα τά άντιμετώπισε μέ Εκπληξη καί λύπη, καί οί άντιδράσεις του αύτές είχαν παραμορφωτική έπίδραση σέ όρισμένες γενικεύσεις του. Ή πιθανότητα νά κατανοήσουμε καλύτερα τήν άρχαΐα έλληνική θρησκεία είναι μεγαλύτερη, αν τό
έπιχειρήσουμε μέ τή ματιά καί τΙς μεθοδολογικές προϋποθέσεις τοϋ άνθρωπολόγου καί 8χι τόσο τοϋ μεταφυσικού φιλοσόφου ή τοϋ θεολόγου.
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κανόνες —στους οποίους δέν είναι υποχρεωτικό νά υπακούει ό
ίδιος— καί τιμωρεί όσους τούς παραβαίνουν. Δέν τόν ένδιαφέρει
όμως τίποτε έξω άπό τήν περιοχή τών δικών του κανόνων ένας
μυαλωμένος υπήκοος καταθέτει τις εισφορές του, υπακούει στούς
κανόνες καί άποφεύγει έτσι νά συγκρουστεί μέ τό δυνάστη του.
Ό υπήκοος όμως χρειάζεται κάτι άκόμη: τήν εύκαιρία νά ένισχύσει τήν αύτοπεποίθησή του διακωμωδώντας τό δυνάστη του. Καί
ή κωμωδία τοϋ 5ου αιώνα χάριζε μιά θαυμάσια εύκαιρία γιά τέτοιας λογής ψυχολογική ένίσχυση: τούς θεούς δέν τούς παρουσίαζε μόνο νικημένους άπό δυναμικούς θνητούς, όπως στούς "Ορνιθες, άλλά καί ήλίθιους, άπληστους καί δειλούς. Στούς Βατράχους,
479, ό Διόνυσος λιποθυμά καί τά κάνει άπάνω του άπό τό φόβο,
καί στό τέλος τοΰ Πλούτου ό Ερμής, πεινασμένος, γιατί τώρα οί
άνθρωποι έχουν ολοι πλουτίσει καί δέν αισθάνονται πιά τήν άνάγκη νά τοΰ προσφέρουν θυσίες, άνέχεται τήν περιφρονητική συμπεριφορά τοΰ Καρίωνα, ένός δούλου (1113-1117):
'Αφότου ό Πλούτος άρχισε νά βλέπει,
σ' έμάς τούς θεούς κανείς θυσία δέν κάνει·
ούτε σφαχτό ούτε δάφνη ούτε λιβάνι
ούτε κουλούρα κι ούτε τίποτε άλλο.
ΚΑΡΙΩΝ: Κι ουτε ποτέ θά κάνει· γιατί, βλέπεις,
πολύ κακά μας κυβερνούσατε δλοι.

ΕΡΜΙΙΣ:

Σημαντική οπωσδήποτε διαφορά άνάμεσα στή διακωμώδηση ένός άνθρώπου-δυνάστη καί ένός θεοΰ είναι ότι τό δυνάστη μπορεί κανείς νά τόν διακωμωδεί πίσω άπό τήν πλάτη του, ένώ ό
θεός ύποτίθεται ότι έχει μάτια καί αύτιά παντοΰ. Τόν Διόνυσο
μάλιστα τόν προσκαλοΰν νά έρθει καί νά χαρεί τις θεατρικές γιορτές, καί όταν έρθει βλέπει πώς τόσο ό ίδιος όσο καί οί άλλοι 'Ολύμπιοι παριστάνονται σέ διάφορες πολύ δυσάρεστες γι' αύτούς
καί έξευτελιστικές καταστάσεις. Αύτή ή φαινομενικά παράδοξη
τάξη πραγμάτων δικαιολογείται άπό μιάν άλλη πολύ σημαντική
διαφορά: ένώ μπορούμε νά προβλέψουμε μέ άρκετή βεβαιότητα
τήν άντίδραση ένός άνθρώπου-δυνάστη σέ προσβολές καί κοροϊδίες, οί δοξασίες γιά τούς θεούς ξεφεύγουν κάπως άπό τή βεβαιωμένη εμπειρική έπαλήθευση, καί έτσι μπορούν νά προσαρμοστούν
στις συναισθηματικές καί ήθικές άπαιτήσεις τής κοινωνίας. Γιά
τόν μέσο "Ελληνα οί γιορτές καί οί ιεροτελεστίες ήταν τό πρωταρχικό συστατικό τής θρησκείας" ή θεολογία ήταν τό δεύτερο,
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καί μέ μεγάλη μάλιστα άπόσταση άπό τό πρώτο. Έτσι ό αρχαίος έξακολουθοϋσε νά τηρεί τις θρησκευτικές του συνήθειες, όπως
είχαν διαμορφωθεί στούς αιώνες σύμμετρα πρός τις άνθρώπινες
άνάγκες, χωρίς όμως καί νά άναρωτηθεΐ ποτέ τί λογής θεός είναι
αύτός πού έχει τήν άπαίτηση νά τοϋ κάνουν θυσίες, άλλά δέχεται καί τήν κοροϊδία. Αύτή ή στάση ΐσως νά ένισχυόταν καί άπό
τό γεγονός οτι υπήρχαν μαγικές βασικά συνήθειες πού σπάνια
μνημονεύονται στή λογοτεχνία, δρώμενα πού έδιναν στόν άνθρωπο τή δυνατότητα νά έξουσιάσει έναν θεό, χτυπώντας π.χ. τό άγαλμά του όταν ή σοδειά δέν ήταν ικανοποιητική.4
*Αν είναι σωστό νά θεωρήσουμε τή μεταχείριση τών θεών
στήν κωμωδία μέσο γιά νά παίρνει ό άνθρωπος έκδίκηση άπό τις
υπεράνθρωπες δυνάμεις πού κυριαρχούν στόν κόσμο, τότε μπορούμε νά έρμηνεύσουμε τή θρησκευτική άποψη καί τήν πολιτική
θέση τής κωμωδίας σάν δύο πλευρές τοϋ ίδιου νομίσματος· έτσι
αίρεται ή κάποια άντίφαση πού υπάρχει στήν παραδοσιακή άποψη ότι ό 'Αριστοφάνης ήταν συγχρόνως συντηρητικός καί άσεβής. Είναι οπωσδήποτε άμφίβολο άν μπορεί νά άποδοθεΐ όρθά
στόν 'Αριστοφάνη ό χαρακτηρισμός «συντηρητικός», μέ τήν έννοια πού θά είχε σέ σύγχρονο κράτος. Ή κωμωδία ήταν θεμιτό
νά περιέχει πολιτική σάτιρα καί υβρεολόγια" άπό τήν άποψη αύτή
ό κωμικός ποιητής μποροϋσε θεωρητικά νά μοιράσει τά πυρά του
σέ τρεις στόχους: τήν πολιτειακή δομή τοϋ κράτους, τήν πολιτική
όπως άσκεΐται, καί τις μεμονωμένες πολιτικές άποφάσεις. Στήν
πραγματικότητα ό 'Αριστοφάνης άποφεύγει τελείως τόν πρώτο
στόχο, καί όλες οί μαρτυρίες πού έχουμε όδηγοϋν νά πιστέψουμε
ότι στό θέμα αύτό καί οί άλλοι κωμικοί ποιητές τοϋ 5ου αιώνα
υιοθετούσαν τήν ίδια στάση. Δέν είναι δύσκολο νά καταλάβουμε
γιατί αύτό ήταν άναπόφευκτο: τό κληρονομημένο πολίτευμα, πού
τά βασικά στοιχεία του είχαν καθιερωθεί προτοϋ άκόμη οί παππούδες τοϋ 'Αριστοφάνη καί τών φίλων του ύπερασπιστοϋν τήν
4. Ό Θεόκριτος (7, 105 κ.έ.) άναφέρει τήν άρκαδική συνήθεια νά μαστιγώνουν τόν θεό Πάνα όταν λιγόστευε τό κυνήγι. Μιά έπιγραφή έλληνιστικής έποχής άπό τά Σύεδρα στή νότια Τουρκία, πού βρέθηκε τώρα τελευταία (G.E. Bean - Τ.Β. Milford, στό Denkschriflen
der
oslerreichischen Akademie der Wissenschaften,
Phil.-hist. Klasse, τ. LXXXV,
1956, σ.21 κ.έ.), μάς πληροφορεί ότι όταν οί Συέδριοι ρώτησαν ένα μαντείο
πώς νά άποκρούουν τις έχθρικές έπιδρομές, τό μαντείο τούς συμβούλευσε
νά κατασκευάσουν άγαλμα πού νά παριστάνει τόν "Αρη, θεό τοϋ πολέμου,
άλυσοδεμένο καί σέ στάση Ικεσίας μπροστά στή Δικαιοσύνη.
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άθηναϊκή έλευθερία πολεμώντας τόν Πέρση εισβολέα, ήταν άπόλυτα δημοκρατικό-5 ή κυρίαρχη εξουσία βρισκόταν στά χέρια
μιας συνέλευσης όλων τών ενήλικων πολιτών, καί στή συνέλευση
αύτή λογοδοτούσαν όλοι όσοι κατείχαν δικαστικά, στρατιωτικά ή
διοικητικά άξιώματα. Επανάσταση μποροΰσε νά ξεσπάσει μόνο
άπό τήν άκρα δεξιά, κατά τή γνώμη της οποίας ή πολιτική δύναμη ήταν σωστό νά περιορίζεται σέ ένα ορισμένο τμήμα τοΰ συνόλου τών πολιτών —τέτοια ήταν ή έπανάσταση πού έπικράτησε
γιά σύντομο χρονικό διάστημα τό 411 π.Χ. καί πάλι (μέ τή βοήθεια τών Σπαρτιατών) τό 404 π.Χ.· σέ ομαλές όμως περιόδους
αύτές οί τάσεις δέν είχαν καμία απήχηση στήν καθημερινή πολιτική πράξη: μιά κωμωδία πού θά ύποστήριζε έμμεσα τόν άποκλεισμό τών φτωχών άπό τήν κυρίαρχη συνέλευση, θά ώφελοΰσε
τή φήμη τοΰ συγγραφέα της οσο περίπου σήμερα μιά κωμωδία
πού θά πρότεινε νά περιοριστεί ή έκπαίδευση σέ παιδιά μέ δέρμα
πιό άνοιχτόχρωμο άπό ένα όρισμένο σημείο καί πέρα στό χρωματικό φάσμα. "Οταν στόν 'Αριστοφάνη ό χορός ή κάποιο πρόσωπο
μιλά νοσταλγικά γιά τόν «παλιό καιρό» ή γιά τό «πώς ήταν κάποτε τά πράγματα», ή αναφορά δέν γίνεται σέ κάποιο πολίτευμα
προγενέστερο άπό τή δημοκρατία, άλλά σέ μιά περασμένη περίοδο άσφάλειας καί εύημερίας, πού άντιπαραβάλλεται μέ τή σύγχρονη ταλαιπωρία καί άνασφάλεια* τό χρονικό διάστημα άνάμεσα
στά σκέλη της άντιπαράθεσης μερικές φορές (όπως στήν ΕΙρήνη, 572) δέν είναι παρά λίγα χρόνια.
Τό πολιτικό όμως ύφος καί ή ποιότητα της πολιτικής ήγεσίας
είναι πράγματα διαφορετικά. "Ολοι άνεξαιρέτως όσοι πέτυχαν
—όπως μας πληροφορούν οί ιστορικές πηγές μας— νά διακριθούν
πολιτικά στήν 'Αθήνα της περιόδου 445-385 π.Χ., δέχτηκαν έπικρίσεις καί γελοιοποιήθηκαν, είτε στά σωζόμενα έργα τοΰ 'Αριστοφάνη εϊτε στά σωζόμενα άποσπάσματα άπό τά πολλά χαμένα έργα της περιόδου αυτής. Ή επίθεση είναι καμιά φορά όργανωμένη σέ μεγάλη κλίμακα: οί'Ιππείς άποτελοΰν διεξοδική καί
δριμύτατη επίθεση στόν Κλέωνα, πολλές κωμωδίες άλλων ποιητών διακωμωδούσαν τόν Ύπέρβολο (Νεφέλες, 551-559), καί τά
τελευταία χρόνια τοΰ πολέμου ό Κλεοφώντας —άντικείμενο όρι5. Τόν 5ο αίώνα ή δημοκρατία είχε άκόμη τό χαρακτήρα έπαναστατικοϋ κινήματος" πολλές άπό τις μεγαλύτερες έλληνικές πόλεις —άνάμεσά
τους ή Σπάρτη, ή Κόρινθος, ή Θήβα— ευνοούσαν ώς ένα βαθμό τή συγκέντρωση της πολιτικής δύναμης σέ μιά μερίδα μόνο τοϋ συνόλου τών πολιτών.
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σμένων σποραδικών βωμολοχιών στους Βατράχους— άποτέλεσε
τό στόχο τοϋ κωμωδιογράφου Πλάτωνα σέ μιά ολόκληρη κωμωδία, πού παίχτηκε στήν ίδια μέ τους Βατράχους γιορτή. Ό Περικλής, που πέθανε δύο χρόνια πριν άπό τήν πρώτη κωμωδία τού
'Αριστοφάνη, δέχτηκε καί αύτός όσο ζούσε παρόμοιες έπιθέσεις,
καί οί υπαινιγμοί πού κάνει ό ΐδιος ό 'Αριστοφάνης γιά τό πρόσωπό του καί γιά τό ρόλο του ώς υποκινητή τού πολέμου, κάθε
άλλο παρά κολακευτικοί είναι. "Ολες αύτές τις ήγετικές φυσιογνωμίες, καί μαζί τους πολλούς άσημότερους πολιτικούς, οί κωμικοί ποιητές στερεότυπα τούς χαρακτηρίζουν ματαιόδοξους,
πλεονέκτες, άνέντιμους καί ιδιοτελείς" όταν μάλιστα υπάρχει καί
λίγος καπνός πού νά μπορεί νά τροφοδοτήσει τή φωτιά τής κωμωδίας, τότε οί πολιτικοί χαρακτηρίζονται καί άσχημοι, άρρωστιάρηδες,® διεστραμμένοι πόρνοι καί παιδιά γεννημένα άπό πόρνες καί άπό ξενοτοπίτες πού μέ δωροδοκία κατάφεραν νά πολιτογραφηθούν 'Αθηναίοι πολίτες. Θά περίμενε κανείς ότι, όταν ένα
σημαντικό πρόσωπο πραγματοποιούσε όσα υποστήριζε ό κωμικός ποιητής, ή κωμωδία γιά άνταμοιβή θά τόν έπαινοΰσε" ή Ειρήνη όμως, πού παίχτηκε τήν άνοιξη τοϋ 421 π.Χ. καί γράφτηκε
(συμπεραίνουμε) τό 422 π.Χ., άγνοεΐ τελείως τις έπιτυχημένες
είρηνευτικές προσπάθειες τοϋ Νικία τό χειμώνα τοϋ 422/1 π.Χ.
Φαίνεται ότι δουλειά τής κωμωδίας ήταν νά γκρινιάζει καί νά
διαβάλλει* άν τής ξέφευγε καλός λόγος γιά κάποιον πολιτικό ή
στρατηγό,7 θά ήταν ασυμβίβαστο μέ τή λειτουργία της: ή κωμωδία ήταν μέσο τό όποιο χρησιμοποιούσε ό κοινός άνθρωπος γιά
νά τονώσει τήν προσωπική του υπερηφάνεια άπέναντι στούς άνωτέρους του, πολιτικούς ή στρατιωτικούς. Είναι κλασικό άστεΐο
στόν 'Αριστοφάνη καί στούς συγχρόνους του οτι οί ρήτορες (δηλαδή όσοι μιλοΰσαν πειστικά καί έπηρέαζαν τή σύναξη τοϋ δή6. 01 Έλληνες 8έν δεσμεύονταν στήν πολιτική άπό συμβατική «εύπρέπεια». Ό ΝεοκλεΙδης, πού διακρίθηκε στήν πολιτική ζωή τά πρώτα δέκα
μέ δεκαπέντε χρόνια τοϋ 4ου αιώνα, διακωμωδείται γιά μιά χρόνια όφθαλμική άρρώστια πού είχε" καί στόν Πλοντο, 716-747, έχουμε μιά ζωηρότατη περιγραφή τής προσπάθειάς του νά βρει γιατρειά στήν Επίδαυρο: ό
'Ασκληπιός, θεός της Ιατρικής, τοϋ ρίχνει στά μάτια ούσίες πού τόν έκαμαν
νά ξεφωνίζει άπό τόν πόνο καί νά φύγει πιό στραβός άπό πρίν.
7. "Οταν μιλούμε γιά τήν 'Αθήνα, πολιτικός ονομάζεται όποιος ϊχει έπιρροή στήν έκκλησία τοϋ δήμου, καί στρατηγός όποιος ϊχει έκλεγεΐ άνώτερος στρατιωτικός διοικητής γιά μιά όρισμένή χρονιά.'Επαγγελματίες πολιτικοί καί στρατιωτικοί δέν υπήρχαν" πρβ. σ. 139/140 (σημ. 6).
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μου), όταν ήταν άκόμη αγόρια, πουλιόνταν όπως οί πόρνες. Ό
χορός στήν Ειρήνη, καθώς καλωσορίζει τό τέλος τοϋ πολέμου,
παραπονιέται πικρά γιά τοϋς στρατιωτικούς διοικητές πού φορούν έντυπωσιακά λοφία, άλλά τό βάζουν στά πόδια όταν γίνεται
μάχη, καί δημιουργούν σύγχυση καί άπελπισία καθώς άλλάζουν
συνεχώς τούς στρατολογικούς καταλόγους" καί στις Νεφέλες ό
χορός έπιδιώκει νά κερδίσει τήν εύγνωμοσύνη τοΰ άκροατηρίου,
γιατί τά σύννεφα, μέ τις θύελλες πού προκαλοΰν, γίνονται άφορμή νά άναβληθοΰν οί άσκοπες έξορμήσεις (579 κ.έ.).
Αύτό τό δημοκρατικό πνεύμα —δημοκρατικό τουλάχιστον μέ
τήν άρνητική έννοια, ότι άρνεΐται νά σεβαστεί αυτούς πού τή στιγμή έκείνη διαθέτουν έπιρροή ή έξουσία— δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν υπεράσπιση τών φτωχών άπέναντι στούς πλουσίους.8
Στό άθηναϊκό κοινωνικό σύστημα ή δουλεία ήταν καθιερωμένη'
σπάνια "Αθηναίος πολίτης χρησιμοποιούσε άλλον πολίτη γιά τις
δουλειές του, καί έτσι δέν υπήρχε σύγκρουση κεφαλαίου καί έργασίας στό σώμα τών πολιτών. Είναι άλήθεια ότι μιά δυνατότητα
γιά σύγκρουση υπήρχε άνάμεσα στούς γαιοκτήμονες καί τοϋς άγρότες άφενός, καί στούς τεχνίτες, τούς έργάτες καί τούς μαγαζάτορες τής πόλης άφετέρου. Οί πρώτοι —πού τά περιουσιακά
τους στοιχεία έδιναν στούς περισσότερους τό δικαίωμα νά υπηρετούν ώς ιππείς καί βαριά οπλισμένοι οπλίτες— είχαν άποτελέσει
κάποτε (όπως άποτελοΰσαν άκόμη σέ πολλές έλληνικές πόλεις)
τό τμήμα έκεϊνο τοΰ πληθυσμού πού διασφάλιζε τήν ύλική έπιβίωση τής πόλης σέ έποχή άδιάκοπων πολέμων. Οί δεύτεροι —πού
δέν είχαν τήν οικονομική δυνατότητα νά διαθέτουν τόσο συχνά
όπλιτική άρματωσιά ή άλογο— είχαν τά προσόντα μόνο γιά νά
υπηρετήσουν ώς κωπηλάτες στά πολεμικά πλοία, καί είναι άλήθεια ότι σέ αύτούς (καί στούς χιλιάδες άντρες πού ήρθαν άπό τά
νησιά τοΰ Αιγαίου μισθοφόροι στήν Αθήνα) βασιζόταν κυρίως ή
δύναμη καί ό πλούτος τής 'Αθήνας μετά άπό τήν έποχή τών περσικών πολέμων. Οί γαιοκτήμονες καί οί άγρότες, μέ τήν έχθρική
εισβολή στήν 'Αττική, έχασαν τή γή τους, οί μάχες όμως στήν
ξηρά ήταν λιγότερο συχνές, καί σέ αύτές μετείχαν λιγότεροι άντρες άπ' ο,τι στις ναυμαχίες" κάπου διακόσιοι κωπηλάτες κινδύνευαν νά πεθάνουν κάθε φορά πού βούλιαζε ένα πολεμικό πλοίο.
8. Γιά τήν κοινωνική, τήν οικονομική καί τήν πολιτική δομή τής 'Αθήνας, βλ. Α.II.Μ. Jones, Athenian Democracy
['Αθηναϊκή δημοκρατία],
'Οξφόρδη 1957.
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Καμία τάξη δέν θέλει νά τήν ύποτιμοΰν, καί τό μεσαίο καί τό
άνώτερο στρώμα τοϋ πληθυσμού, πού άποτελοϋσε τό βαρύ πεζικό, χρειάστηκε νά άντισταθεΐ —καί άντιστάθηκε μέ έκπληκτική
έπιτυχία— στήν τάση πού υπήρχε γιά καινοτομίες στήν πολεμική
τακτική" κατά τά άλλα όμως ή τάξη αύτή διατήρησε χωρίς σημαντικές δυσχέρειες τήν παραδοσιακή της κυρίαρχη θέση. Σέ αύτό τή βοήθησε τό οτι άποτελοϋσε τάξη οπού άκόμη καί ό πιό
φτωχός μποροΰσε νά έχει τήν έλπίδα ότι κάποτε θά άνέβαινε, καθώς καί ή γενική άντίληψη ότι, άν μιά οικογένεια έξακολουθοϋσε
γιά πολλές γενιές νά έχει κτηματική περιουσία, αύτό ήταν καλή
άπόδειξη ότι τήν εύνοοϋν οί θεοί. Ό 'Αριστοφάνης φαίνεται άρκετά πρόθυμος νά παραδεχτεί τή σημασία τών ναυτικών, όταν
βάζει τόν Δικαιόπολη στούς 'Αχαρνείς, 161-163, νά άπορρίπτει
μέ άγανάκτηση τήν ιδέα νά πληρώνουν οί 'Αθηναίοι δύο δραχμές
τήν ήμέρα στούς Θράκες μισθοφόρους:
Γενναίο μισθό σ' αυτούς τους ξαναμμένους;
Τότε άς θρηνοΰμε οί ντόπιοι, πού τραβούμε
κουπί μες στά καράβια τοϋ πολέμου
κι δλα τά βάρη γιά τή δόλια 'Αθήνα.
Ό ίδιος όμως ό Δικαιόπολης, όπως ό Τρυγαΐος στήν Ειρήνη καί
οί χοροί τών δύο κωμωδιών, είναι αγρότες' τά πολιτικά θέματα καί στις δύο κωμωδίες άντιμετωπίζονται άπό τή σκοπιά τοϋ
άγρότη, άνθρώπου πού θεωρεΐ οτι τά καταφέρνει έξίσου καλά μέ
τόν καθένα, καί κουμπώνεται όταν άκούσει πολιτική ρητορεία,
διοικητές καί επισήμους. Φαίνεται πιθανό οτι οσοι στήν άθηναϊκή
κοινωνία ήταν οικονομικά χαμηλότερα άπό τό έπίπεδο τών άγροτών ταυτίζονταν μέ τούς άγρότες τόσο, ώστε ό κωμικός ποιητής
νά μπορεί γιά τούς σκοπούς του νά παρουσιάζει τή λαϊκή κοινή
γνώμη ένιαία. Στις 'Εκκλησιάζονσες, 431-434 π.χ., παρουσιάζεται κάποια άντίθεση άνάμεσα στά αισθήματα τοΰ άγροτικοΰ
καί τοΰ άστικοΰ πληθυσμοΰ στη σύναξη τοΰ δήμου, καί δέν υπάρχει άμφιβολία οτι, άν κάποιος άγρότης διαφωνούσε μέ μιά άπόφαση, θά γκρίνιαζε λέγοντας οτι οί καθωσπρέπει άνθρωποι μέ
μυαλό καί μέ περιουσία (όπως ό ίδιος) ξεγελάστηκαν καί νικήθηκαν στήν ψηφοφορία άπό τούς κιτρινιάρηδες μαγαζάτορες —δέν
θά είχε όμως πάντοτε δίκιο σ'αύτό του τό παράπονο. Τά χρόνια
έκεϊνα τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου, όταν ό άγροτικός πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένος στήν πόλη, οί άγρότες είχαν τήν εύ62
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καιρία νά μετέχουν άθρόα στή συνέλευση, καί όταν ό Δικαιόπολης στους Άχαρνεϊς, 371-374, έκδηλώνει φόβο γιά τήν τύχη
του, άν ύποστηρίξει ότι είχε δίκιο νά κλείσει ειρήνη, τούς χωρικούς (τούς τών άγροίκων) κυρίως φοβάται, πού θεωρεί ότι ξεγελιούνται εύκολα άπό τούς ιδιοτελείς δημαγωγούς.
' Η έκδίκηση πού παίρνει στήν κωμωδία ό άπλός άνθρωπος άπό τήν πολιτική έξουσία συγγενεύει στενά μέ τήν έκδίκηση πού
παίρνει άπό τούς διανοητικά άνωτέρους του. "Οταν στούς "Ορνιθες, 992-1020, έρχεται ό μαθηματικός καί άστρονόμος Μέτων νά
δείξει πώς θά μπορούσε νά σχεδιαστεί συμμετρικά ή πόλη τών
πουλιών, ό Πεισέταιρος, έπικίνδυνος στήν εύγένειά του, τόν συμβουλεύει νά φύγει. Ό διάλογος συνεχίζεται (1012-1020):
ΜΕΤΩΝ: Ποιος κίνδυνος;...
ΠΕΙΣΕΤΑΙΡΟΣ:
Κι έδώ, ό π ω ς και στή Σπάρτη,
διώχνουνε'ξένους, κάποια ταραχή 'ναι...
Στήν πόλη πέφτει ξύλο.
ΜΕΤΩΝ:
Κίνημα είναι;
ΠΕΙΣΕΤΑΙΡΟΣ: Καθόλου.
ΜΕΤΩΝ:
Τότε, πώς;
ΠΕΙΣΕΤΑΙΡΟΣ:
'Ομόφωνη είναι
ή απόφαση νά δέρνουν τους άγύρτες.
ΜΕΤΩΝ: Λοιπόν, νά φεύγω.
ΠΕΙΣΕΤΑΙΡΟΣ:
Ναι' δέν ξέρω κιόλας
άν θά προφτάσεις· οί ξυλιές κοντά είναι,
(τον χτυπά)
ΜΕΤΩΝ: "Οχ δχ δχ
ΠΕΙΣΕΤΑΙΡΟΣ:
'

δχ!

Σοϋ τό 'χα πει, καημένε.
Μπρός! Τρέξε άλλου, τά μέτρα σου νά λάβεις.

' Η σκηνή φαίνεται νά μας δείχνει πώς πρέπει νά φέρεται κανείς
σέ διανοούμενο: βάρα τον ώσπου νά τό βάλει στά πόδια. Οί Νεφέλες είναι βέβαια ή πιό άναλυτική καί περίτεχνη διακωμώδηση
τής διανοητικής ξιπασιάς άπ* όσες έφτασαν ώς έμάς άπό τήν άρχαιότητα- ολα τά είδη έπιστημονικής έρευνας παρουσιάζονται
χωρίς έξαίρεση άσκοπα, ή άνήθικα, ή καί τά δυό, καί όλα συγκεντρώνονται στήν υπερφίαλη, ρυπαρή καί πανούργα μορφή τοϋ
Σωκράτη —στό τέλος τού έργου τόν άποδιώχνουν, ένώ τό σχολειό του καίγεται καί καταρρέει μπρός στά μάτια του. Παρόμοια
διακωμωδείται καί ή εξεζητημένη γλώσσα τών διθυραμβικών
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ποιητών, ένώ οΐ ίδιοι αντιμετωπίζονται μέ περιφρόνηση σαν παράσιτοι σέ πλούσια άφεντικά. Γιά τις τραγωδίες τού Εύριπίδη
καί τοΰ 'Αγάθωνα ύπήρχε ή άντίληψη ότι συνδύαζαν άνησυχητικές ιδέες καί ποιητικούς νεωτερισμούς άσυμβίβαστους μέ τις
προτιμήσεις τών μεσόκοπων, σεβάσμιων καί άφιλοσόφητων άνθρώπων ό 'Αριστοφάνης τις άντιμετωπίζει πότε μέ προστατευτική συμπάθεια, πότε μέ πνεύμα έπικριτικό, πού ούσιαστικά δέν
διαφέρει πολύ άπό τή χοντρή άποδοκιμασία (πρβ. σ. 207).
'II βία πού χρησιμοποιεί ό Πεισέταιρος έναντίον τοΰ Μέτωνα
χρησιμεύει γιά νά ένισχυθεΐ ψυχολογικά ό άπλός άνθρωπος άπέναντι στούς διανοητικά άνωτέρους του, άλλά καί τό άτομο άπέναντι στούς περιορισμούς πού τοΰ έπιβάλλει ή κοινωνία. Ό άθηναϊκός νόμος άντιμετώπιζε πολύ σοβαρά τή βιαιοπραγία: ένα
χτύπημα άπό πολίτη σέ πολίτη μποροΰσε νά οδηγήσει σέ δίωξη
ύβρεως" ή νβρις όμως θεωρούσαν ότι άποτελεΐ άδίκημα πού θίγει
ολόκληρη τήν κοινότητα, όχι τό άτομο, καί ό φταίχτης μποροΰσε
νά καταδικαστεί καί σέ θάνατο άκόμη, άν οί δικαστές έκριναν ότι
σκοπός του ήταν νά καταδυναστεύσει τό θύμα του ήθικά καί κοινωνικά, όπως ό άφέντης τό δοΰλο. Ό Φιλοκλέων όμως παρουσιάζεται στούς Σφήκες κάπως καλύτερος: γερο-κατεργάρης πιο
συμπαθητικός άπό τούς ψηλομύτες ή ζόρικους ή άναστατωμένους τύπους πού προπηλάκισε καί πρόσβαλε στό χαρούμενο μεθύσι του. "Ο,τι καί νά λέει ό νόμος, όσο αύστηρά καί άν μποροΰσε ένας ρήτορας νά άναλύσει τήν νβριν στό δικαστήριο, ύποστηρίζοντας οτι άποτελεΐ τόν άντίποδα της δημοκρατικής νοοτροπίας, ή ιδέα οτι ένας πραγματικός άντρας μερικές φορές δίνει ξύλο
ήταν άδύνατο νά σβήσει" ή έξωφρενική συμπεριφορά ένός κωμικού προσώπου μποροΰσε νά δημιουργήσει διέξοδο γιά νά εκτονωθούν τά αισθήματα τοΰ θεατή.
Χαρακτηριστικό γιά τόν πραγματικό άντρα θεωρείται, μέ άκόμη μεγαλύτερη έμφαση, ή προθυμία του νά εκμεταλλεύεται άμέσως όλες τις έρωτικές εύκαιρίες πού τοΰ παρουσιάζονται —καί
άπό τά πιο χτυπητά χαρακτηριστικά τής άριστοφανικής κωμωδίας είναι ή τέλεια έλλειψη άναστολών προκειμένου γιά ερωτικό λόγο ή πράξη. Στήν έλληνική γλώσσα γιά τά έρωτικά ξεχωρίζουν
τέσσερα στρώματα: έχουμε πρώτα τις «χυδαίες» λέξεις μέ άνατομική καί φυσιολογική μόνο σημασία, πού όμως δέν άπαντοΰν
ποτέ στήν πεζογραφία ή στή σοβαρή ποίηση" τό δεύτερο στρώμα
τό άποτελοϋν λέξεις τής πιάτσας, δηλαδή λέξεις πού σημαίνουν
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π.χ. «χτυπώ», άλλα χρησιμοποιούνται καί γιά την έρωτική πράξη. Καί τις δύο αύτές κατηγορίες τις συναντούμε στήν κωμωδία.
Τήν τρίτη κατηγορία (λέξεις «κόσμιες», όπως π.χ. «τά άπόκρυφα μέρη» ή «συνευρίσκομαι») καθώς καί τήν τέταρτη (σεμνότυφοι εύφημισμοί, όπως «αύτό πού ξέρουμε») τις συναντούμε στήν
πεζογραφία" στήν κωμωδία όμως χρησιμοποιούνται σπανιότατα.
Ό έρωτισμός έκφράζεται συχνά μέ πονηρή εύχαρίστηση, όπως
στούς Άχαρνεϊς, 263-279. Έκεϊ ό Δικαιόπολης γιορτάζει στό
χτήμα του τά άγροτικά Διονύσια, γιορτή πού περιλάμβανε καί
λατρεία τού Φαλήτος (προσωποποίησης τού φαλλού), καί τραγουδά τά άγαθά τής ειρήνης:
Δέ θέλω μάχες• πόσο πιό γλυκό είναι
τή νόστιμη Θρακιώτισσα νά σμίξω,
τή δούλα τοϋ Στρυμόδωρου, στό λόγκο,
ξύλα κλεφτά στήν πλάτη νά σηκώνει
και σφίγγοντάς τη δυνατά
στήν αγκαλιά μου σηκωτή
νά τήν ξαπλώσω καταγής
και νά τής κόψω τόν άνθό.
θεέ τοϋ φαλλού, θεέ τοϋ φαλλοϋ!
'Ωστόσο οί έρωτικοί ύπαινιγμοί καί ή χυδαία γλώσσα συχνά κατανέμονται στό κείμενο μέ τρόπο πού νά έπιστεγάζουν ενα άστεΐο
όχι έρωτικό, ή νά οδηγούν τό χωρίο σέ κορύφωμα, ώστε, μετά τό
παρατεταμένο γέλιο πού θά προκαλέσουν, ό ποιητής νά μπορεί
νά έγκαταλείψει τό θέμα καί νά ξαναρχίσει τό διάλογο πρός νέα
κατεύθυνση. Έτσι, στις θεσμοφοριάζουσες, 30-36, ό Ευριπίδης
καί ό γερο-συγγενής του φτάνουν στό σπίτι τοϋ Αγάθωνα, ένός
τραγικού ποιητή πού φρόντιζε ιδιαίτερα νά διατηρεί γυναικωτή
έμφάνιση:
Ποιανού; Είναι κάποιος
Αγάθωνας πολύ γερός και μαϋρος.
ΕΤΡΙΠΙΔΗΣ: "Αλλος αυτός.
ΣΥΓΓΕΝΗΣ:
Ποτέ μου δέν τόν εϊδα.
Μή λες τόν τραγογένη;
ΕΤΡΙΠΙΔΗΣ:
Δέν τόν είδες
ποτέ σου;
ΣΤΓΓΕΝΗΣ: Δέ θυμούμαι νά τόν είδα.
ΣΤΓΓΕΝΗΣ:
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ΕΥΙΜΠΙΛΙΙΐ:

θυμάσαι.

Τον'χεις κυ/J.i'/ati («βεβίνηκας»),9

μά ίσο>; δέ

Σέ νεώτερη (άλλά οχι πολύ πρόσφατη) έποχή τά χοντρά σεξουαλικά χωρατά τής άριστοφανικής κωμωδίας θεωρήθηκε πώς δέν
ταιριάζουν μέ τό λεπτό πνεΰμα καί τή λογοτεχνική παρωδία πού
συναντοΰμε πλάι τους στήν κωμωδία' υποστήριξαν λοιπόν μερικοί οτι τά σεξουαλικά χωρατά, πού ξεκινούσαν άπό πρωτόγονα
γονιμικά έθιμα, διατηρήθηκαν στή διαφωτισμένη έποχή τοϋ Α ριστοφάνη χάρη στό λατρευτικό χαρακτήρα τους καί μόνο. 'Αμφιβάλλω άν πρέπει νά άποδώσουμε στους Αθηναίους μιά τόσο
ευνουχισμένη αίσθηση τοϋ κωμικοϋ, καί ή άμφιβολία μου μεγαλώνει όταν αναλογιστούμε δύο δεδομένα: (α) ώς τά μέσα τοϋ 5ου
αίώνα είναι φανερό πώς οί άγγειογράφοι (έννοώ τούς μεγάλους
καλλιτέχνες, όχι τίποτε πορνογράφους στά στενοσόκακα) αισθάνονταν έλεύΟεροι νά ζωγραφίσουν οποιοδήποτε θέμα —όχι μόνο
τήν κανονική συνουσία, άλλά άκόμη καί τόν άντρικό ή τόν γυναικείο αύνανισμό—, καί (β) στήν ίαμβογραφία ή παράδοση πού δημιούργησε ό 'Αρχίλοχος (άσχετος μέ τά γονιμικά έθιμα όσο τουλάχιστον καί οί άγγειογράφοι) ήταν άδέσμευτη όσο καί ή κωμωδία νά χρησιμοποιεί σεξουαλικά θέματα καί χυδαία γλώσσα γιά
κωμικούς σκοπούς. Φαίνεται λογικό νά ύποθέσουμε οτι, άφοϋ ή
άθηναϊκή κοινωνία απαιτούσε νά ζοϋν πολύ άπομονωμένες οί γυναίκες καί οί κοπέλες, όσες είχαν πολιτικά δικαιώματα, καί άφοϋ
άκόμη άπαιτοΰσε, στις έπίσημες δημόσιες συναθροίσεις, ή γλώσσα
νά άκολουθεΐ αύστηρά τούς κανόνες τής ευπρέπειας, ό μέσος άνθρωπος χαιρόταν τόν έρωτισμό τής κωμωδίας ο'>ς διέξοδο στόν
δικό του «πλεονάζοντα» έρωτισμό.10
"Αν ορίσουμε ώς πορνογραφία τό κείμενο πού έχει πρωταρχικό σκοπό νά ξυπνήσει τις έρωτικές έπιθυμίες τοϋ αναγνώστη, καί
άν δέν είναι πορνογραφία τό κείμενο πού έρμηνεύει ή ένοποιεϊ τόν
ερωτισμό μέ άλλες άπόψεις τής ζωής, τότε ό 'Αριστοφάνης δέν
9. 01 αρχαίοι "Ελληνες χρησιμοποιούσαν καμιά φορά, άλλά δχι πάντοτε, τήν ίδια λέξη γιά τήν όμοφυλόφιλη και γιά τήν ετεροφυλόφιλη ένωση.
10. Ή ποιοτική διαφορά στή γλώσσα άνάλογα μέ τΙς εύθυμες ή σοβαρές περιστάσεις ήταν στους άρχαίους μεγαλύτερη άπό όσο συνηθίζεται σήμερα. Μπορούμε νά συγκρίνουμε τό φαινόμενο αύτό μέ τή διαφορά πού παρουσίαζαν, στήν 'Αγγλία τοϋ 19ου αίώνα, άφενός οί συζητήσεις σέ άντρική
λέσχη, καί αφετέρου οί δημόσιες όμιλίες σέ μεικτό άκροατήριο της άνώτερης τάξης.
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μοΰ φαίνεται διόλου πορνογράφος. Ωστόσο, αντιδιαστέλλοντας τά
«ξεκαρδίσματα» άπό τά «γελάκια», άμφιβάλλω άν καταλαβαίνουμε καλύτερα τήν άριστοφανική ή όποιο άλλο είδος κωμωδίας
—ή διαφοροποίηση προβάλλεται πότε πότε γιά νά υποστηρίξει
τήν άποψη ότι «ό Αριστοφάνης είναι καλός, ή πορνογραφία όχι».
Ά ν κανείς ξεκαρδίζεται ή ψευτογελα, έξαρτάται λιγότερο άπό τό
ϊδιο τό άστεϊο καί περισσότερο άπό τις συνθήκες τής στιγμής καί
άπό τις άναστολές τοϋ ϊδιου τοΰ άκροατή. Υπάρχουν, νομίζω,
χωρία στόν Αριστοφάνη, όπου κάποια σεξουαλική λέξη παρεμβάλλεται μέ μοναδικό σκοπό νά προκαλέσει τό γέλιο, παρεμβάλλεται μάλιστα μέ τρόπο τέτοιο ώστε ό ποιητής νά φαίνεται πώς
μας σκουντά καί μας λέει «δείτε τί άτακτο παιδί πού είμαι!»,
π.χ. Αχαρνεϊς, 1088-1092:
...κάμε γρήγορα' δ?.α
είν έτοιμα κι έοένα περιμένουν
για ν αρχίσουν: τραπέζια και στρωσίδια,
αρώματα, στεφάνια, μαξιλάρια,
—έχει και κοκοτοϋλες— γλυκά, πίτες,
παστέλια, σονσαμάτα [...]Π
Σέ βαθύτερα στρώματα συναισθηματικής ικανοποίησης —άντισταθμιστικής έκδίκησης άπέναντι στήν κοινωνία, θά μπορούσαμε
νά ποΰμε— φτάνουμε ϊσως μέ τά κοπρολογικά χωρατά τής κωμωδίας. ' Η σοβαρή άρχαία έλληνική λογοτεχνία αγνοεί τό θέμα
τών περιττωμάτων σχεδόν τό ίδιο άπόλυτα όσο καί τό μυθιστόρημα τοΰ 19ου αιώνα: μία άπό τις σπάνιες έξαιρέσεις βρίσκουμε
στις Χοηφόρες τοΰ Αισχύλου, όπου ό ποιητής επιτρέπει σέ μιά
φλύαρη τροφό νά κάμει υπαινιγμό στήν άκράτεια τοΰ 'Ορέστη,
όταν ήταν μωρό. "Ενας κωμικός ποιητής μπορεί νά υποστηρίξει
(όπως κάνει ό 'Αριστοφάνης στήν εναρκτήρια σκηνή τών Βατράχων πρβ. σ. 91) ότι μόνο οί άντίπαλοί του καταφεύγουν σέ κοπρολογικά άστεϊα, ένώ ό ίδιος συνθέτει μέ τρόπο πιο έκλεπτυσμένο- σέ τέτοιες όμως περιπτώσεις δέν είμαστε υποχρεωμένοι
νά τόν πιστέψουμε περισσότερο άπό ό,τι θά πιστεύαμε έναν ρήτορα, όταν μέ περιφρόνηση άποδίδει στούς άντιπάλους ρητορικά
11. 'Αντιπαραθέτουμε τούς στ. 112-115 τών Βατράχων, δπου ό Διόνυσος ζητα άπό τόν "Ηρακλή πληροφορίες γιά τό ταξίδι στόν Κάτω κόσμο:
...καί πές μου ακόμα / γιά λιμάνια, φωμάύιχα πορνεία / κονάκια
σταυροδρόμια...
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τεχνάσματα πού βλέπουμε νά χρησιμοποιεί καί ό ίδιος. Μιά σκηνή στις 'Εκκλησιάζουσες (311 κ.έ.) παρουσιάζει έναν πολίτη πού
σηκώθηκε μέ βάρος στήν κοιλιά λίγο πριν νά ξημερο'ισει, καί ψάχνει γιά άπόμερο μέρος: ή παρατήρηση του ότι
παντού τή νύχτα είναι κατάλληλ.ος ο τόπο;*
προϋποθέτει πώς στό σπίτι του δέν έχει αποχωρητήριο' δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι σέ μιά άρχαία έλληνική πόλη τά γουρούνια, οΐ
σκύλοι καί οί άρουραΐοι θά ήταν τό ϊδιο χρήσιμοι σάν οδοκαθαριστές, όσο καί σήμερα στά χωριά της Ασίας. "Οταν κουκουβίσει, άνακαλύπτει ότι είναι πολύ δυσκοίλιος και δέν μπορεί νά λευτερωθεί. Τόν διακόπτουν δύο γειτόνοι, καί ό δεύτεοος τοΰ φωνάζει (372):
ούτος τί ποιείς; οΰτι που χέζεις;
"Υστερα άπό αύτό ή συζήτηση παίρνει άλλη τροπή, άφήνοντας
άλυτο τό συγκεκριμένο πρόβλημα τοϋ ήρωά μας —όχι όμως προτού τό θέμα προλάβει νά γίνει κωμικό μέ μιά προσευχή στή θεά
της γέννας. Ό σύγχρονος άναγνώστης έχει τήν εντύπωση οτι οί
κοπρολογικές άναφορές εισάγονται βεβιασμένα έκεϊ όπου ή θεατρική δράση δέν τό άπαιτεΐ. Ειδικότερα ό φόβος δηλώνεται πιό
συχνά π.χ. μέ τήν έκφραση «τά κάνω πάνω μου» παρά μέ οποιαδήποτε άλλη εικόνα ή μεταφορά. "Οπως τά σεξουαλικά έτσι καί
τά κοπρολογικά χωρατά άποτελοΰν συχνά τό κορύφωμα σέ ένα
κομμάτι διαλόγου. Στις Νεφέλχς, 382 κ.έ., π.χ., ό Στρεψιάδης
έχει ρωτήσει τόν Σωκράτη γιά τήν αιτία της βροντής· ό Σωκράτης έξηγεϊ ότι ό ούρανός βροντά όταν συγκρούονται σύννεφα φορτωμένα νερό, καί συνεχίζει μέ τήν έξης άναλογία (385-391):
Γιά παράδειγμα έσένα θά πάρω.
Παναθήναια σάν είναι, κι έσύ μέ ζουμί
τήν κοιλιά σου γεμίζεις, δε νιώθεις
άνακάτωμα; Αύτή ή ταραχή ξαφνικά
στήν κοιλιά σου δέ φέρνει γουργοϋρες;
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: Φυσικά, και μεγάλο μέ πιάνει κακό·
τό ζουμί άναταράζεται άμέσως
κι άρχινά κάτι κρότους, σά νά 'ναι βροντές,
και μεγάλες κραυγές ξεπετάει·
άπαλά σάν αρχίζει' παππάξ και παππάξ'
παπαππάξ συνεχίζει σέ λίγο'
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:

68

ΑΤΤΟΚΑΤΑΦΑΣΗ

κι or αν τέλος τά κάνω, συνέχεια βροντά,
παπαπά παπαππάξ σάν έκεΐνες.
"Ισως νά περνά άπό τό μυαλό μας ότι οί άρχαΐοι "Ελληνες, καθώς
οί οροί διαβίωσης τους, μέ τά σημερινά κριτήρια, ήταν άφόρητα
άνθυγιεινοί, δέν θά δέχονταν μέ ευχαρίστηση νά τούς θυμίζει ή
κωμωδία τόσο συχνά τή βρώμα καί τήν ταλαιπωρία. 'Ωστόσο τά
κοπρολογικά χωρατά φαίνεται οτι άνήκουν σέ όλους τούς πολιτισμούς. Πραγματικά, ή ήχηρή έκτόνωση τών έντέρων άνήκει στά
πράγματα πού προκαλούν παντού καί πάντα άκατάσχετο γέλιο.
Αύτό ίσως νά οφείλεται στό γεγονός οτι τό μικρό παιδί, πού άρχισε τή ζωή του μέ μιά φυσική αίσθηση εύχαρίστησης γιά τήν
κένωση, περιορίζεται έπειτα καί δέν μπορεί νά λερώνει καί νά
βρωμίζει οπού άπαγορεύουν οί μεγάλοι —έτσι ό άνθρωπος άποκτά
μεγαλώνοντας μιά διέξοδο, πού άργότερα μπορεί νά τή χρησιμοποιήσει παίρνοντας έκδίκηση άπό τήν κοινωνία, έστω καί έμμεσα, όταν ταυτίζει τόν έαυτό του μέ πρόσωπα πού φωνάζουν χυδαιότητες άπό τή σκηνή τής κωμωδίας. Τά άστεΐα γιά τήν ούρηση είναι πολύ λιγότερα άπό τά άστεΐα γιά τήν κένωση, καί ακόμη
λιγότερα είναι τά άστεΐα γιά τό φτύσιμο' καί τά δύο αύτά, ύποθέτω, θά ήταν στήν άρχαία 'Ελλάδα πράγματα πού όλοι τά θεωρούσαν άσήμαντα καί πολύ φυσικά.
Στήν ένότητα αύτή ύποστηρίξαμε ότι ή ύποτίμηση τών θεών,
τών πολιτικών, τών στρατηγών καί τών διανοουμένων μπορεί νά
συσχετιστεί μέ τήν εύκολη προσφυγή στή βία, τόν άπεριόριστο
ερωτισμό, τή συχνή κοπρολογία καί τή γλωσσική χυδαιότητα"
όλα αύτά άποτελούν διαφορετικές μορφές ψυχολογικής ένίσχυσης
τού άνθρωπου άπέναντι στόν άόρατο κόσμο, τού μέσου άνθρώπου
άπέναντι στήν ύπέρτερη έξουσία, καί τού άτομου άπέναντι στήν
κοινωνία. Στήν έπόμενη ένότητα θά έξετάσουμε τόν λίγο πολύ
όνειριχό χαρακτήρα τών μεθόδων πού άκολουθεΐ στήν πραγματοποίηση της αύτή ή ψυχολογική ένίσχυση.
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στούς Άχαρνεΐς ό Δικαιόπολης, μπουχτισμένος άπό τόν πόλεμο
καί τήν άπροθυμία τών συμπολιτών του νά προχωρήσουν σέ ούσιαστικά ειρηνευτικά μέτρα, πετυχαίνει ειρήνη Ιδιωτική, πού ισχύει μόνο γιά τόν ίδιο καί τήν οίκογένειά του. 'Αμέσως ανοίγει
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μια ιδιωτική αγορά όπου έμποροι άπό εχθρικές χώρες μπορούν
τώρα νά εισάγουν τά λαχταριστά άγαΟά που τοϋ έλειψαν έξι χρόνια. Τήν ειρήνη αύτή μπόρεσε νά τήν πραγματοποιήσει γιατί ένας
άθάνατος, ΆμφίΟεος μέ τό όνομα, παρουσιάζεται σέ μιά σύνοδο
της έκκλησίας τοϋ δήμου καί άναγγέλλει οτι οί θεοί τοϋ άνάθεσαν νά διαπραγματευτεί τή λήξη τοϋ πολέμου. Τόν πετούν έξω
άπό τή σύναξη, άλλά ό Δικαιόπολης συνομιλεί γιά λίγο μαζί του
καί τοϋ δίνει στό χέρι αύτό πού ξέχασαν οί θεοί: τά άπαραίτητα
έξοδα γιά τά ταξίδια τών διαπραγματεύσεων. Ό Άμφίθεος φεύγει άστραπή καί, σέ διάστημα 45 στίχων διαλόγου χωρίς διακοπή, γυρίζει φέρνοντας τήν ειρήνη στόν Δικαιόπολη. Δέν μας δίνεται τό δικαίωμα νά ρωτήσουμε γιατί οί θεοί ήθελαν νά γίνει
ειρήνη καί γιατί ό ΆμφίΟεος χρειαζόταν έξοδα κινήσεως γιά μιά
δουλειά πού τέλειωσε τόσο γρήγορα. Καί πάλι, όταν ένας Μεγαρίτης καί ένας Θηβαίος φτάνουν στήν ιδιωτική άγορά τού Δικαιόπολη, κανένας δέν μας λέει πώς έμαθαν οτι είχε ειρήνη μαζί
τους, καί πώς κατάφεραν νά τόν βροϋν διασχίζοντας ένα μέρος
της έμπόλεμης Αττικής. Κοντολογίς ό 'Αριστοφάνης άρχισε μέ
μιά σύλληψη τοΰ τύπου «άν ήταν μπορετό...», καί τήν παραγέμισε μόνο μέ όσα στοιχεία χρειάζονταν γιά νά ολοκληρωθεί μιά
άλληλουχία γεγονότων στό επίπεδο τοΰ «άν ήταν μπορετό...».
Πρακτικά έρωτήματα, όπως αύτά πού θά παρουσιάζονταν άμέσως άν ή φαντασία έπρόκειτο νά μεταφραστεί σέ πραγματικότητα, δέν είναι εύπρόσδεκτα παρά μόνο στό μέτρο πού έπιτρέπει
τήν κωμική τους έκμετάλλευση —δηλαδή τά περισσότερα άποκλείονται τελείως.
"Ενα τέτοιο πρακτικό έρο'ιτημα, πού ό σύγχρονος άναγνώστης
ίσως νά τό συλλογιστεί, ένώ ό ποιητής τό παραμέρισε, δημιουργείται στήν πρώτη σκηνή τής Λνσιστράτηζ: Ή ήρωίδα τοΰ έργου έχει τήν πρόθεση νά τελειώσει τόν πόλεμο μέ μιά διεθνή ερωτική άπεργία, καί γιά τό σκοπό αύτό έρχονται άντιπρόσωποι τών
γυναικών άπό τις κυριότερες έμπόλεμες πόλεις καί τή συναντοΰν
στήν 'Αθήνα. Δέν επιτρέπεται νά ρωτήσουμε πώς έφτασαν έκεί
καί πώς θά ξαναγυρίσουν στήν πατρίδα τους. Υπάρχουν όμως
προβλήματα πολύ μεγαλύτερα άπό αύτό στή βασική σύλληψη καί
στήν όλη εξέλιξη τοϋ έργου. Οί γυναίκες έχουν κουραστεί άπό
τόν πόλεμο, επειδή ποτέ δέν βλέπουν τούς άντρες τους, πού πάντα
λείπουν σέ εκστρατείες, μήνες ολόκληρους κάθε φορά —αύτό τό
έπιβεβαιώνουν όλες (99-106), καί ύστερα ή Λυσιστράτη έκθέτει
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τό σχέδιο της γιά την έρωτική άπεργία. Πώς μπορεί όμως μιά
γυναίκα νά πιέσει μέ άπεργία τόν άντρα της πού άπουσιάζει;
Πραγματικά, μόλις άρχίσει ή άπεργία, ή άπουσία τών άντρών
δέν άναφέρεται πιά καθόλου. ' Η Μυρρίνη παραπονιόταν οτι ό άντρας της λείπει έπτά ολόκληρους μήνες στήν Πύλο- μόλις όμως
κλείσει έξι μέρες ή άπεργία, βλέπουμε νά έχει φτάσει ό άντρας
της βασανισμένος άπό πόθο άβάσταχτο καί νά φωνάζει ζητώντας
της νά γυρίσει σπίτι. Δέν λέει καθόλου οτι έλειπε ό ίδιος" άλλά,
όπως καί νά έχει τό πράγμα, γιατί τής λέει νά γυρίσει στό σπίτι;
Τό άρχικό σχέδιο τής Λυσιστράτης ήταν τό άκόλουθο (149-154,
160 κ.έ.):
"Αν καθόμαστ' εμείς φκιασιδωμένες
και μέ κορμιά παντοϋ αποτριχωμένα,
γυμνές σ'αραχνοΰφαντους χιτώνες,
περνούμε μπρός στούς άντρες μας, κι έκεΐνοι
ανάβουν και ζητούν τόν έρωτά μας,
καί τότε έμεΐς τραβιόμαστε μακριά τους.
γρήγορα εΙρήνη σίγουοα θά κλείσουν. [...]
ΚΛΕΟΝΙΚΗ:
[..1] "Αν μας πιάσουν
και μας σέρνουν στό στρώμα μέ τό ζόρι;
ΛΤΣΙΣΤΡΑΤΗ: Πιάσου γερά απ'τήν
πόρτα.

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ:

Συνεχίζοντας ή Λυσιστράτη έξηγεΐ οτι οί γερόντισσες τών 'Αθηνών έχουν άναλάβει νά καταλάβουν τήν 'Ακρόπολη, οπού φυλάγονταν τά χρηματικά άποθέματα τοϋ κράτους. Θά μπορούσαμε
ίσως νά υποθέσουμε οΐι οί γυναίκες θά συνέχιζαν αύτή τήν κατανομή τής δουλειάς: όσες γυναίκες ήταν άρκετά νέες καί διατηρούσαν τήν έλξη καί τή γοητεία τους θά έμεναν σπίτι γιά νά βασανίζουν τόν άντρα τους" δ,τι άλλο ήταν νά γίνει θά τό άναλάβαιναν γυναίκες πού τά χρόνια τούς είχαν άφαιρέσει κάθε γοητεία.
Δέν συμβαίνει όμως αύτό: στό τέλος τής πρώτης σκηνής άκουγε ται μιά κραυγή θριάμβου, καί ή Λυσιστράτη έξηγεΐ οτι οί γυναίκες (δέν λέει οί γερόντισσες) κυρίεψαν τήν Ακρόπολη" ύστερα λέει στή Σπαρτιάτισσα άντιπρόσωπο νά πάει νά ύποκινήσει τήν ίδια συνωμοσία στή Σπάρτη, καί συνεχίζει (245 κ.έ.):
Πάμ έμεϊς στήν 'Ακρόπολη τρεχάτες
και μέ τις άλλες πού είναι κιόλας μέσα
νά βάλουμε στις πόρτες τις αμπάρες.
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'Από εδώ κι έμπρός, ώσπου νά γίνει ή ειρήνη στό τέλος τοϋ έργου, ή Λυσιστράτη καί οί γυναίκες που άπεργοϋν παραμένουν
στήν 'Ακρόπολη.
Τά έργα όπου άντρες πρέπει νά μεταμφιεστούν σέ γυναίκες,
καί γυναίκες σέ άντρες, μας δίνουν ένδιαφέροντα παραδείγματα
«έκλεκτικής» μεταχείρισης της πραγματικότητας. Στις Θεσμοφοριάζουσες ό γέρος που μεταμφιέζεται σέ γυναίκα πρέπει βέβαια
νά ξυρίσει τά γένια του καί νά ντυθεί γυναικεία" υπόσχεται έπίσης (267 κ.έ.) νά μιλά μέ γυναικεία φωνή. Τίποτε δέν άναφέρεται
γιά τό χρώμα τοΰ προσώπου του, που όμως άποτελοϋσε σημαντικό στοιχείο διαφοράς άνάμεσα στους άντρες καί στις γυναίκες:
στους άντρες θαύμαζαν τό βαθύχρωμο δέρμα, τό μαυρισμένο άπό
τόν ήλιο, στις γυναίκες τό άσπρο. Παράλληλα, στις 'Εκκλησιάζουσες, οί γυναίκες πού είναι μεταμφιεσμένες σέ άντρες κοπίασαν πολύ γιά νά μαυρίσουν, καί έπίσης κατασκεύασαν ψεύτικα
γένια —τίποτε όμως δέν άναφέρεται γιά τή φωνή τους. Ό άνθρωπος πού πήγε στή συνέλευση καί δέν έχει άντιληφθεΐ τή μεταμφίεση τών γυναικών, περιγράφει έναν ομιλητή σάν «νέον άνθρωπο, όμορφο καί ωχρό»' δέν σχολιάζει όμως καθόλου πώς ήταν ή
φωνή του, όταν μίλησε. Καί στά δύο έργα, άν ό ποιητής προσπαθούσε νά εξηγήσει ένα ένα όλα τά στοιχεία της μεταμφίεσης,
ό ρυθμός τοΰ έργου θά έπιβραδυνόταν υπερβολικά" γι' αύτό καί
έπιλέγει, άλλά ή έπιλογή του δέν είναι καί στις δύο περιπτώσεις
άκριβώς ή ίδια. Θά μποροΰσε κανείς νά πει ότι στις Θεσμοφοριάζουσες οί γυναίκες δέν επιτρέπεται νά προσέξουν τό χρώμα
τοΰ γέρου, όπως στις 'Εκκλησιάζουσες οί άντρες δέν επιτρέπεται
νά προσέξουν τή λεπτή φωνή τών γυναικών. Ή αιτία πού ύποχρεώνει τόν γερο-συγγενή τοΰ Εύριπίδη νά πάει στή σύναξη τών
γυναικών είναι οτι τόν ΐδιο τόν τραγικό θά τόν άναγνώριζαν οί
γυναίκες (189)" όταν όμως ό Ευριπίδης έρχεται μεταμφιεσμένος
σέ Μενέλαο (871), οί γυναίκες δέν τόν άναγνωρίζουν. "Οταν μαζεύονται στή σύναξη οί γυναίκες, ό μεταμφιεσμένος γέρος διώχνει τή δούλη του, γιατί, λέει, δέν έπιτρέπεται νά είναι παρόντες
δοΰλοι (294)" άλλά όπως βλέπουμε παρακάτω (609, 728) μερικές
γυναίκες έχουν δοΰλες μαζί τους. Παρόμοια, στούς Βατράχους,
630-673, ό δούλος Ξανθίας, μεταμφιεσμένος σέ 'Ηρακλή, καί ό
άφέντης του, ό θεός Διόνυσος, πού ό Ξανθίας ισχυρίζεται οτι τόν
έχει δοΰλο, μαστιγώνονται μέ σκοπό νά φανεί ποιος άπό τούς δύο
είναι θεός καί δέν αισθάνεται πόνο. Στήν πραγματικότητα πο72
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νοϋν καί φωνάζουν καί οί δύο" οί φωνές τους δμως προέρχονται,
όπως έξηγοϋν, άπό άλλες αιτίες, 6χι άπό τά χτυπήματα: στόν στ.
657 ό Ξανθίας λέει πώς φώναξε γιατί τόν πονα ένα άγκάθι στό
πόδι. Αύτό βέβαια θά ήταν άρκετή άπόδειξη ότι ό Ξανθίας δέν
είναι θεός, άν κάποιος πρόσεχε τις λογικές συνέπειες τών όσων
είπε" άλλά κανένας δέν τις προσέχει. Στούς Σφήκες πάλι, 230394, ό Βδελυκλέων καί ό δούλος του μπορούν καί κοιμούνται ειρηνικά όσην ώρα βαστά ή πάροδος τού χορού καί ό διάλογος άνάμεσα στό χορό πού στέκει έξω καί στόν Φιλοκλέωνα πού βρίσκεται μέσα στό σπίτι.
Αύτή βέβαια ή επιλογή καί ό συνδυασμός στοιχείων, πού άν
τά προσέξει κανείς καλά μπορεί νά άποδειχτεΐ οτι δέν συμβιβάζονται μέ τούς νόμους τοΰ αιτίου καί τοΰ αίτιατοΰ, όπως τρύς
γνωρίζουμε άπό τήν καθημερινή ζωή, είναι έπόμενο νά έχουν έπίδραση καί στή συνέπεια τών χαρακτηριστικών πού μποροΰν νά
άποδοθοΰν σέ ένα πρόσωπο: ό Σωκράτης στις Νεφέλες άποτελεΐ
ένδεικτικό παράδειγμα άσυνέπειας. Σκοπός τού 'Αριστοφάνη στό
έργο αύτό είναι νά συνδυάσει καί νά έκμεταλλευτεΐ δλες τις λαϊκές αιτιάσεις πού σέ διάφορες έποχές καί μέ διαφορετικές εύκαιρίες έκτοξεύτηκαν πρός τούς φυσικούς έπιστήμονες, τούς φιλοσόφους καί τούς ρήτορες. Μιά καί οί διανοούμενοι περνοΰν τόν καιρό τους σέ στοχασμό μέσα στό σπίτι, είναι ωχροί καί άσθενικοί,
καί οί νέοι πού παρακολουθούν τή διδασκαλία τους έχουν καί αύτοί τά χάλια τους. Άφοΰ δέν κάνουν τίποτε πού ένας σωστός άνθρωπος θά τό θεωρούσε δουλειά πραγματική, καί καθώς δέν καταδέχονται νά άσχοληθοΰν μέ τις άνέσεις καί τις χαρές τών καθωσπρέπει πολιτών, είναι φτωχοί, συντηρούνται μέ τήν κλεψιά
καί ζοΰν σέ περιβάλλον όλο βρώμα καί δυσωδία. Ταυτόχρονα
πληρώνονται γιά νά μαθαίνουν στούς άνθρώπους πώς νά ξεγελοΰν
τούς δανειστές τους καί τούς άντιπάλους τους στό δικαστήριο.
Τόν Στρεψιάδη, μόλις άποκτά μαθητική ιδιότητα, τόν προειδοποιούν οτι θά χρειαστεί νά δουλέψει σκληρά (415-419):
άν σον αρέσει ή μελέτη, και μνήμη γερή
κι άντοχή μές στά στήθια σον άν έχεις,
πού γερά νά κρατάς και κομμάρα καμιά
νά μή νιώθεις τ) στέκεσαι ή τρέχεις,
άν σηκώνεις τήν πείνα, άν είσ' άξιος, χωρίς
νά βογκάς, νά βαστάξεις στό κρύο,
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άν μακιηά άπό κρασί κι άπό στίβους έσύ
κι άπό τ'α Α/α τ' ανόητα κρατιέσαι,
κι αν, σάν έξυπνος άντρας, πιστεύεις και λ,ές
πώς τ'άνώτερο απ' όλα είναι τούτο:
νά νικάς σέ συμβούλια, στήν πράξη, παντού,
και στόν πόλεμο πού όπλο του ή γ?.ώσσα.
Καί αύτός, σκληροτράχηλος γερο-άγρότης της Αττικής καθώς
είναι, δέν διστάζει καθόλου νά δηλώσει ότι διαθέτει όλες τις σωστές ιδιότητες —καί πραγματικά πρόκειται άκριβώς γιά τις ιδιότητες πού οί "Ελληνες θαύμαζαν στούς στρατιώτες" άκόμη καί ό
όρος άριστάν (416) είναι κατάλληλος γιά στρατιώτες. "Οταν όμως άργότερα στό έργο ή προσωποποίηση τοϋ άφηρημένου "Αδικου Λόγου παρουσιάζει όσο μπορεί πιό έλκυστική τήν εικόνα τοϋ
έαυτοϋ της στό γιο τοϋ Στρεψιάδη, τόν Φειδιππίδη, τότε δέν άκοϋμε πιά τίποτε γιά ταλαιπωοία, άλλά τά έξής (1071-1073,
1077 κ.έ.):
Σκέψου τί φέρνει ή ηθική, νεαρέ μου, σκέψου πόσες
χαρές 0ά στερηθείς, άν πάς μ'αύτή, παιδιά, γυναίκες,
γέλια σκαστά και λιχουδιές καί κότταβους καί γλέντια. [...]
χαμένος πάς, άν ρήτορας δέν είσαι" ένώ, μαζί μου...
γέλα καί πήδα, όπου σέ πάν οί όρμές σου, βούτα σέ δλα.
' Η άντίφαση δέν αίρεται εντελώς άν ποΰμε ότι ό Σωκράτης υποδείχνει άσκητικό δρόμο πού οδηγεί σέ αισθησιακά πλούσιο άποτέλεσμα" γιατί ποιά είναι τότε ή στάση τοϋ ίδιου τοϋ Σωκράτη
άπέναντι στόν "Αδικο Λόγο; Δεν ένδιαφέρεται γιά τήν άνεσή του
καί κυκλοφορεί ξιπόλητος" γιατί όμως μένει φτωχός καί βρώμικος, όταν δουλειά του είναι νά διδάσκει τούς μαθητές του πώς νά
πετύχουν τά άντίθετα; Σήμερα είμαστε συνηθισμένοι νά βλέπουμε μαθητές πού άποκτοϋν πλούτη καί έγκόσμια έπιτυχία, ένώ οί
δάσκαλοι, στούς οποίους όφείλουν τόσο πολλά, μένουν φτωχοί καί
άσημοι" άλλά ή θέση τού έπαγγελματία δασκάλου στή δική μας
κοινωνική δομή είναι τελείως διαφορετική άπό τή θέση ένός σοφιστή στό τέλος τού 5ου π.Χ. αιώνα. Οί διάσημοι σοφιστές πού
συντρόφιαζαν μέ μερικούς άπό τούς πλουσιότερους άνθρώπους
τής έποχής τους στήν πραγματικότητα δέν ήταν σκληροτράχηλοι
καί πάμφτωχοι άσκητές —ό 'Αριστοφάνης συνδυάζει στούς σωκρατικούς αύτές τις δύο τελείως άντιφατικές νοοτροπίες καί τρόπους συμπεριφοράς.
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"Οταν ό Άμφίθεος γυρίζει στόν Δικαιόπολη φέρνοντάς του τήν
ιδιωτική ειρήνη, δέν κρατά έγγραφο μαζί του άλλά μερικά δείγματα κρασιού: «πενταχρονίτικο», «δεκαχρονίτικο», καί «τριάντα χρόνων» κρασί. Αύτό συμβαίνει γιατί, όταν γινόταν ειρήνη,
μέρος τής ιεροτελεστίας ήταν νά χύνουν σπονδές στούς θεούς- άλλωστε γι'αύτό ή λέξη σπονδαΐ σήμαινε καί «ειρήνη». Ό 'Αριστοφάνης έχει έδώ μεταμορφώσει μιάν άφηρημένη ιδέα σέ υλικό άντικείμενο, διαλέγοντας γιά τήν ίδέα αύτή τήν κατάλληλη σημασία
μιας λέξης πού τήν έκφράζει.12 Στούς 'Ιππείς χρησιμοποιεί γιά
τις σπονδές διαφορετικό τέχνασμα, καί τις παρουσιάζει σάν ζωντανές κοπέλες- όταν ό Δήμος («λαός») τις καλοδέχεται, έχουμε
μπροστά μας μιάν άπτή μορφή τών τριακοντούτιδων σπονδών
πού έστερξε νά δεχτεί ό άθηναϊκός λαός.
* Η προσωποποίηση είναι άπό τά πιο παλαιά καί συχνά χαρακτηριστικά τής άρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας, καί καμιά φορά
είναι δύσκολο νά κρίνουμε άν ή προσωποποίηση μιας άφηρημΐνης
όντότητας άπηχεΐ γνήσια προσωποποιητική θεώρηση τοϋ κόσμου, ή άποτελεϊ άπλή χρησιμοποίηση μιας παραδοσιακής μορφής γλωσσικής έκφρασης. Στις Βάκχες τοϋ Εύριπίδη π.χ., ό χορός, θέλοντας νά δηλώσει τήν αΐσθησή του οτι «τά λόγια τού
Πενθέα είναι άνόσια», έκφράζεται ώς έξής (370-373):
Ευσέβεια θεοδέσποινα,
Ευσέβεια συ, κάτω στή γή
πού χαμηλώνεις μέ χρυσή
φτερούγα, τά 'χεις άκουστά
δσα ό Πενθέας ξεστομά;

(μτφρ. Π. Πρεβελάκη)

Είναι έτσι άπόλυτα σύμφωνο μέ τήν ποιητική πρακτική, όσο καί
άν διαφέρει στις λεπτομέρειες άπό τήν τραγωδία, όταν ό χορός
στούς Άχαρνεϊς, τραγουδώντας γιά τόν πόλεμο —πού προκάλεσε
καταστροφή στά άμπέλια τής 'Αττικής—, τόν παρουσιάζει σάν
άνοικονόμητο προσκεκλημένο σέ συμπόσιο, ή πάλι όταν άπευθύ12. Αύτό 8έν σημαίνει ότι οί άρχαΐοι Έλληνες προτιμούσαν τό κρασί
πού ήταν τριάντα χρόνων- άπλώς ή ήλικία παίζει ρόλο στήν ποιότητα τοϋ
κρασιοϋ καί ή χρονική διάρκεια άποτελεϊ τό πιό σημαντικό στοιχείο στις
συμφωνίες γιά ειρήνη.
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νεται μέ ερωτικό πάθος στή Διαλλαγή (979-987 και 989-994):
"Α, ποτέ τόν Πόλεμο άλλο σπίτι μου δέ θά δεχτώ,
στό τραπέζι μου τοϋ 'Αρμόδιου τό τραγούδι δέ θά πει
πλάι μου καθισμένος' είναι τό μεθύσι του κακό'
είχαμε δλα τά καλά μας και ήρθε γιά ξεφαντωτής
κι έφερε δλες τΙς μαυρίλες, γενικό άναστάτωμα
και σκορπίσματα κι αμάχες'13 τοϋ γλυκομιλοϋσα έγώ:
«Νά φιλίας ποτήρι' πάρ' το, κάθου, πίνε το ήσυχος»,
στις κληματαριές μου έκεϊνος πιότερη έβαζε φωτιά
κι άγριος έξω άπό τ' αμπέλι μοϋ 'χννε δλο τό κρασί.[...~\
"Ω Συμφιλίωση, συντρόφισσα έσύ τών Χαρίτων, της Κύπρης!
Λεν τό ξέραμε πώς είχες πρόσωπο τόσο δμορφο.
"Ενας Έρωτας μαζί σου νά 'τανε, άχ, νά μ' ένωνε,
λουλονδοστεφανωμένος, σάν αυτόν τής ζωγραφιάς.
Τάχα τί; γιά γεροντάκι μέ περνάς, καλή μου, έσύ;
"Αν σέ πάρω, φέρνω σέ άκρη τρεις δουλειές, έγώ θαρρώ.
Στό υπόλοιπο τραγούδι γιά τή Διαλλαγή ό χορός φαινομενικά περιγράφει πώς φυτεύουν καί καλλιεργούν τά κλήματα, τά σύκα καί
τις έλιές" σχεδόν όλες όμως οί λέξεις πού έπιλέγει ό ποιητής είναι
λέξεις πού χαρακτηρίζουν στή χυδαία γλώσσα τά άντρικά καί τά
γυναικεία γεννητικά όργανα, καί τελικά τό κείμενο καταντά νά
άποτελεϊ περιγραφή ορισμένων λεπτομερειών της έρωτικής πράξης· (
Τόν Πόλεμο τόν συναντούμε ώς ομιλητή στήν Ειρήνη, καί τή
Διαλλαγή ώς βουβό πρόσωπο στή Αυσιστράτη. Οί προσωποποιημένοι δίκαιος καί άδικος λόγος, πού άντιδικοΰν στις Νεφέλες,
συγκρίνονται συχνά (καί σωστά) άπό τούς μελετητές μέ τήν προσωποποίηση τών νόμων στόν πλατωνικό Κρίτωνα' ό δρόμος γιά
τήν ένδεχόμενη αυτοπρόσωπη παρουσία τους προετοιμάζεται νωρίτερα στό έργο, όταν ό Στρεψιάδης λέει (112 κ.έ.) ότι καί οί
δύο «λόγοι» βρίσκονται μέ τοΰς σωκρατικούς:
είναι παρ' αύτοΐς φασιν άμφω τώ λόγω,
τόν κρείττον', δστις έστί, και τόν ήττονα.
13. Ό ποιητής δέν άναφέρεται στή φασαρία πού κάνει 6 Πόλεμος δταν
παρουσιάζεται στό συμπόσιο, άλλά σέ μιά κοινωνική συνήθεια: σέ όρισμένη
φάση της οίνοποσίας οί συμπότες συνήθιζαν καμιά φορά νά ξεκινούν γιά μιά
εύθυμη καί θορυβώδη έπίσκεψη σέ σπίτια δπου θά τους καλοδέχονταν, ή έλπιζαν νά τοϋς καλοδεχτούν.
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ΊΙ πρόθεση παρά χρησιμοποιείται έδώ όπως τό γαλλικό chez"
αύτό πού λέει ό Στρεψιάδης δέν είναι άκριβώς τό ίδιο σαν νά έλεγε «οί σωκρατικοί ξέρουν νά χειρίζονται καί τούς δύο "λόγους"».
Οί άρχαϊοι "Ελληνες όμως μπορούσαν καί νά πούν οτι μιά άφηρημένή έννοια (π.χ. υγεία, φτώχεια) βρίσκεται μαζί μέ κάποιον
(παρά τινι), καί αύτό ήταν ένας τρόπος νά πούν ότι ό κάποιος
αύτός χαρακτηριζόταν άπό τήν ιδιότητα αύτή (ήταν π.χ. υγιής,
φτωχός). Αύτός ό έκφραστικός τρόπος διαπνέει ολόκληρη τήν
υπόθεση τοΰ Πλούτου. Τό θεϊκό πρόσωπο τοΰ Πλούτου ή παράδοση τό θέλει πάντα τυφλό: άνθρωποι δηλαδή άνάξιοι είναι συχνά
πλούσιοι, ένώ άνθρωποι μέ άξία τυχαίνει συχνά νά είναι φτωχοί.
Τόν Χρεμύλο τόν όδηγεϊ ένας χρησμός σέ κάποιον φτωχό άνθρωπο τυφλό, καί στό πρόσωπο του άναγνωρίζει τόν ίδιο τόν Πλούτο" παίρνει μαζί του τό θεό στήν Επίδαυρο, γιά νά ξαναβρεί τήν
ορασή του, καί άπό έκεϊ καί πέρα έχει πιά τόν Πλούτο στό σπίτι
τον —έχει δηλαδή «πλούτο στό σπίτι του», είναι πλούσιος (οί
άρχαϊοι "Ελληνες δέν ξεχώριζαν κεφαλαία καί πεζά γράμματα).
Ό Πλούτος μιλά χωρίς νά νοιάζεται άν τά λόγια του ταιριάζουν
άλλοτε σέ πρόσωπο καί άλλοτε σέ πράγμα, π.χ. 237-244:
Τσιγκούνης άν μού τύχει νοικοκύρης,
σκάβει τή γή κι ευθύς μέ χώνει μέσα"
κι άν ίνας τίμιος φίλος τον ζυγώσει
κι ένα μικρό ποσό απ' αύτόν ζητήσει,
λέει πώς ποτέ δέ μέ είδε, καί τού αρνιέται.
Κι άν μπω στό σπίτι ένός παραλυμένου,
παρέα μέ ζάρια καί μέ πόρνες, νά με
γυμνός έξω άπ' τήν πόρτα έγώ σέ λίγο.
Μόλις ό Χρεμύλος καί ό φίλος του Βλεψίδημος συμφωνήσουν
πώς θά ήταν εύχής έργο νά οδηγήσουν τόν Πλοΰτο στήν Επίδαυρο, μιά παλιόγρια έπιχειρεΐ νά τούς σταματήσει μέ γλώσσα
άπειλητική (437-443):
ΦΤΩΧΕΙΑ: Είμαι ή Φτώχεια, ή παλιά συντρόφισσά
σας.
ΒΛΕΤΙΔΙΙΜΟΣ:'Λπόλ).ωνα! θεοί μου! που νά φύγω;
ΧΡΕΜΥΛΟΣ: Έέ! Τί κάνεις, άθλιε
φοβιτσιάρη;
Γιά μείνε δώ.
ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ:
Δέ μένω.
ΧΡΕΜΥΛΟΣ:
Πώς; δέ μένεις!
Δυο άντρες έμείς, μπροστά σέ μιά γυναίκα;
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Άλλά εΐν' ή Φτώχεια, κακομοίρη· τέρας
φριχτότερο στόν κόσμο δεν υπάρχει.

ΒΛΕΤΙΔΗΜΟΣ:

Ή ιδέα ότι ή φτώχεια «συγκατοικεί» μέ τόν φτωχό άνθρωπο
άπαντα καί στόν Μένανδρο, σέ ένα χωρίο τοϋ Δύσκολου εβδομήντα δύο χρόνια μετά τόν ΓΙλοντο· ή φτοιχεια όμως είναι εδώ
άπλός έκφραστικός τρόπος, καί ο/ι ζωντανή παρουσία στή σκηνή (206-211):
Κάθομαι εδώ άπό ώρα και σε υπηρετώ, κι αυτός σκάβει μόνος του- πρέπει νά πάω νά τόν βρώ. "Αχ, Φτώχεια καταραμένη, που πήγαμε καί σέ βρήκαμε τόσο μεγάλη; Γιατί τόσον καιρό μένεις αδιάκοπα στό σπίτι μας μέσα και κατοικείς
μαζί μας;
"Ετσι καί στούς 'Επιτρέποντες τού Μενάνδρου, μιά κοπέλα πού
έτοιμάζεται νά θέσει σέ έφαρμογή ένα κάπως άπίθανο σχέδιο,
φωνάζει (379 κ.έ.):
'Αγαπητή Πειθώ, ελα μαζί μου σύμμαχος και κάμε νά πετύχουν δσα λέω.
Αύτός ό έκφραστικός τρόπος, πού στούς άγγλόφωνους είναι ξένος, είναι πέρα γιά πέρα ελληνικός. Τό πιο κοντινό παράλληλο
στά άγγλικά είναι ή προσωποποίηση τών πλοίων καί τών αύτοκινήτων· καί αύτό όμως οί "Ελληνες θά τό θεωρούσαν αύτονόητο,
άν κρίνουμε άπό τά λόγια τού Στρεψιάδη στις Νεφέλες, πού καθώς βάζει φωτιά στή στέγη τοϋ σπιτιού τοϋ Σωκράτη, λέει
(1494):
Κοίτα, δαδί, τρανή νά βγάλεις φλόγα!

78

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ,
ΝΟΥΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ
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Η ΠΑΡΑΒΛΣΙΙ
Σέ κάθε πρώιμο έργο τοϋ 'Αριστοφάνη βρίσκουμε ότι σέ κάποιο
σημείο ή πορεία της υπόθεσης άπαιτεΐ νά άπουσιάζουν άπό τή
σκηνή ολα τά πρόσωπα: στους 'Ιππείς, 497 π.χ., ό Παφλαγόνας
τρέχει νά καταγγείλει τόν 'Αλλαντοπώλη στή βουλή, ό 'Αλλαντοπώλης τόν άκολουθεΐ, γιά νά κερδίσει αύτός τή βουλή μέ τό μέρος του, καί ό δούλος μπαίνει στό σπίτι. Στό σημείο αύτό ό χορός άπευθύνει άμεσα προς τό άκροατήριο έκατό περίπου στίχους,
καί, οσο κρατα αύτό τό κομμάτι (ή παράβασις), διακόπτεται ή
άλληλουχία τών πράξεων καί τών γεγονότων πού άπαρτίζουν τήν
πλοκή τοϋ έργου. ' Η θεατρική ύπόσταση τού χορού είναι καί αύτή άμφίβολη: τά μέλη του παραμένουν 'Αχαρνιώτες, 'Ιππείς,
Πουλιά, Δικαστές πού μοιάζουν μέ σφήκες, Νεφέλες κτλ., μιλούν όμως καί τραγουδούν, όχι σάν νά μετέχουν σέ κάποια φανταστική υπόθεση πλάι στόν Δικαιόπολη μέ τήν ιδιωτική του ειρήνη, ή στόν Βδελυκλέωνα καί τή μανία τού πατέρα του, άλλά
σάν νά έπισκέπτονται τήν 'Αθήνα μέ τήν εύκαιρία μιας διονυσιακής γιορτής.
Ή παράβαση έχει εύδιάκριτη δομή,1 πού έπαναλαμβάνεται, ολόκληρη ή μέρος της μόνο, σέ πολλά έργα" στή δομή αύτή κάθε
μέρος παρουσιάζει τήν τάση νά έχει κάποια δική του ιδιαίτερη
λειτουργικότητα. Σέ ολοκληρωμένη μορφή ή δομή τής παράβασης είναι ή έξής:
1. 'Αποχαιρετισμός προς τά πρόσωπα πού φεύγουν. Ό χορός
αρχίζει έδώ μέ λόγια πού ταιριάζουν στήν ύπόθεση, μπορεί όμως,
στό ίδιο αύτό μέρος, νά προχωρήσει καί στόν λιγότερο θεατρικό
1. 01 μεγαλύτερες ενότητες στά άρχαΐα έλληνικά θεατρικά έργα παρουσιάζουν μορφολογικές δομές τοϋ είδους πού μας είναι περισσότερο γνωστό
άπό τή μουσική τοϋ 18ου αιώνα παρά άπό τό σύγχρονο θέατρο. Τό ίδιο μπορούμε νά ποΰμε καί γιά άλλες μορφές της ελληνικής ποίησης, ή καί της πεζογραφίας' καμιά όμως δομή δέν ήταν τόσο άκαμπτη ώστε νά μήν έπιδέχεται καινοτομίες, καί ο', καινοτομίες ήταν συνήθως ριζοσπαστικές καί παρουσιάζονταν περιοδικά μάλλον παρά σταδιακά.
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ρόλο, πού απαιτείται, γιά τό δεύτερο μέρος (2). "Ετσι π./, στούς
'Ιππείς, 498-506:
Στό καλό, στό καλά, κι ολα νά 'ρθουν σ' εσένα δεξιά [...]
(στούς θεατές)
Στους αναπαίστου ς τώρα προσέξτε [...]
2. Οί ανάπαιστοι, τούς όποιους άπαγγέλλει ό κορυφαίος τού
χορού. Πήραν τό όνομα αύτό άπό τόν συνηθισμένο άναπαιστικό
ρυθμό τών στίχων (βασική ένότητα:
), όπου όμως καμιά
φορά (στις Νεφέλες π.χ.) χρησιμοποιούνται καί άλλα μέτρα. Πιστεύουμε οτι αύτό τό μέρος τό άπάγγελνε μόνος του ό κορυφαίος, γιατί συχνά τό ίδιο μέτρο χρησιμοποιείται άλλού, σέ διάλογους άνάμεσα σέ πρόσωπα —καί ξέρουμε πώς, όταν σημειώνεται
οτι ό χορός μετέχει στό διάλογο, μιλά μόνο ό κορυφαίος: όταν
τοΰ άπευθύνουν τό λόγο, τοΰ τόν άπευθύνουν σέ δεύτερο ένικό
πρόσωπο. 'Ωστόσο μιά ολοφάνερη άποστροφή πρός τήν αύλητρίδα-Άηδόνα τών 'Ορνίθων (676-684) δείχνει οτι ή άπαγγελία
τών άναπαίστων γινόταν μέ συνοδεία αύλοΰ. Ό ποιητής χρησιμοποιεί πολύ συχνά τούς άναπαίστους γιά νά έπαινέσει ό ϊδιος τό
έργο του καί νά κακολογήσει τούς άντιπάλους του μέ έντονο άλλά
ούσιαστικά εύτράπελο τρόπο, σέ ύφος γεμάτο εικόνες καί φανταχτερά λόγια. "Ετσι στούς Άχαονεϊς τό θέμα τών άναπαίστων
(626-664) είναι:
Ντροπή νά διαβάλλει κανείς τόν ποιητή μας, λέγοντας οτι
προσβάλλει τόν άθηναϊκό λαό" λέει έλεύθερα τή γνώμη του καί
σας προφυλάσσει άπό τούς άπατεώνες- όταν οί Σπαρτιάτες τόν
πλησίασαν γιά νά τοΰ ζητήσουν βοήθεια, ό βασιλιάς τών Περσών
ρώτησε νά μάθει ποιά παράταξη στόν πόλεμο έχει ποιητή πού νά
μιλά άνοιχτά στούς συμπολίτες του ώστε νά γίνονται καλύτεροι,
γιατί αύτή θά νικούσε" καί οί Σπαρτιάτες ζητούν πίσω τήν Αίγινα, άκριβώς έπειδή ό ποιητής μας κατοικεί έκεϊ" μήν τόν άφήσετε όμως νά φύγει άπό κοντά σας, γιατί ποτέ δέν θά σταματήσει
νά σας λέει αύτό πού πρέπει νά άκούσετε —στά κομμάτια λοιπόν
ό Κλέων!
Στις Νεφέλες ό 'Αριστοφάνης χρησιμοποιεί τό πρώτο ένικό
πρόσωπο μιλώντας γιά τόν έαυτό του σέ ολόκληρο τό κείμενο
τών άναπαίστων" ό χορός γίνεται έτσι άπλό φερέφωνο γιά τήν άμεση έπικοινωνία τοΰ ποιητή μέ τό άκροατήριο. Στούς "Ορνιθες
ή αυτοδιαφήμιση αύτή παραλείπεται, καί ό ποιητής έπιτρέπει
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στο χορό νά μιλήσει γιά τήν ανωτερότητα τών πουλιών άπέναντι
στους άνθρώπους, διατηρώντας έτσι σέ άσυνήθιστο βαθμό τή θεατρική του όντότητα.
3.' Η ώδή, πού άπευθύνεται στούς θεούς καί τους προσκαλεί
νά λάβουν μέρος στή γιορτή, τραγουδιέται άπό όλόκληρο τό χορό
καί είναι γραμμένη σέ μέτρα λυρικά. Είναι ένδεχόμενο νά υπάρχει κάποια φανερή σχέση άνάμεσα στό είδος τοΰ χοροΰ καί στό
θεό τόν όποιο διάλεξε νά προσκαλέσει" έτσι, π.χ., ή ώδή τών 'Ιππέων άπευθύνεται στόν Ποσειδώνα ώς θεό τών άλόγων καί της
θάλασσας. Στούς Άχαρνεΐς άπό τήν άλλη μεριά, άν καί ή ώδή
άρχίζει έπίσημα σάν έκκληση τοΰ χοροΰ πρός τήν άχαρνική Μούσα γιά έμπνευση, τό πραγματικό θέμα της είναι τά άγροτικά πανηγύρια.
4. Τό έπίρρημα άπαγγέλλεται άπό τόν κορυφαίο σέ τροχαϊκά
τετράμετρα (μέτρο πού χρησιμοποιείται καμιά φορά καί στούς
διαλόγους). Τό άποτελοϋν παραινέσεις τοΰ χοροΰ ώς θεατρικού
προσώπου πρός τό άκροατήριο: τό έπίρρημα υιοθετεί, στούς Άχαρνεϊς καί στούς Σφήκες π.χ., τήν άποψη τών γερόντων (άγανάκτηση καί κακομοιριά στήν πρώτη περίπτωση, περηφάνια καί
άγριότητα στή δεύτερη)" στούς Ίττπεις υιοθετεί τήν άποψη νεαρών ιππέων (πού παρουσιάζονται ύπέρμαχοι της ήρωικής παράδοσης καί της αύτοθυσίας, καί ζητούν μετριοπάθεια)' στις Νεφέλες, τήν άποψη τών νεφελών πού παραπονιούνται δτι άκόμη καί
μιά έκλειψη δέν άρκεσε ώς προειδοποίηση νά άποτρέψει τοϋς 'Αθηναίους νά έκλέξουν τόν Κλέωνα σέ μεγάλο άξίωμα.
5. Ή άντωδη άντιστοιχεΐ μετρικά άκριβώς στήν ώδή καί μπορεί νά συνεχίζει τήν έπίκλησή της. 'Αποτελεί έξαίρεση ότι στούς
Άχαρνεϊς ή άντωδή συνεχίζει τό θέμα τοϋ έπιρρήματος.
6. Τό άντεπίρρημα έχει τό ίδιο μέτρο καί τήν ίδια έκταση μέ
τό έπίρρημα' τό θέμα του είναι καί αύτό παρόμοιο, άλλά μπορεί
νά είναι πιο έλαφρό καί νά έχει λιγότερο διδακτικό τόνο. Στις
Νεφέλες π.χ. ό χορός, στό άντεπίρρημα, φέρνει μήνυμα άπό τό
φεγγάρι πού παραπονιέται ότι τό άθηναϊκό ήμερολόγιο έχασε τό
λογαριασμό καί οί θεοί μπερδεύονται γιατί δέν ξέρουν πότε νά
περιμένουν τις γιορτές τους.
"Ηδη στήν Ειρήνη βλέπουμε νά παρουσιάζεται ή δομή αυτή σέ
τροποποιημένη μορφή: ή παράβαση, πού άρχίζει μέ τόν στ. 729,
έχει μόνο άναπαίστους, ώδή καί άντωδή' τό έπίρρημα καί τό άντεπίρρημα καθυστερούν καί έμφανίζονται σέ πιό προχωρημένο
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σημείο τοϋ έργου (1127-1190), όπου σέ συνδυασμό μέ καινούρια
ωδή καί άντωδή αποτελούν μιά δεύτερη παράβαση. Άκόμη καί
έργα πού παρουσιάζουν στή μέση τους παράβαση σέ πλήρη μορφή, μπορεί νά έχουν καί μιά δεύτερη, πιό σύντομη, προς τό τέλος
{Ιππείς, 1264-1315" Λ ^ λ ε ς , 1115-1130· καί "Ορνιθες, 10581117). Ή παραδοσιακή μορφή φαίνεται οτι μετά τούς "Ορνιθες
άρχισε νά καταρρέει σχετικά γρήγορα: στή Λυσιστράτη ό χωρισμός τού χοροΰ σέ δύο έχθρικά ήμιχόρια ώς τό στίχο 1042 περιορίζει αναγκαστικά τό παραβατικό στοιχείο τόσο, ώστε σχεδόν
νά έξαφανίζεται,2 καί στις Θεσμοφοριάζουσες τά τραγούδια τοϋ
είδους πού κανονικά τό συνδέουμε μέ τήν παράβαση άπαντοΰν
πολύ άργότερα, στούς στ. 947-1000 καί 1136-1159, ένώ ή κεντρική παράβαση (785-845) παρουσιάζει τό φαινόμενο νά μήν έχει
καθόλου τραγούδια. Στούς Βατράχους οί άνάπαιστοι έχουν μεταφερθεί στό μεγάλο σύμπλεγμα τών τραγουδιών καί άπαγγελίας
πού έκτελεϊ ό χορός τών μυστών, όταν πρωτοεμφανίζεται" στά
δύο έργα τού 4ου αιώνα, τις 'Εκκλησιάζουσες καί τόν Πλοϋτο, ή
παράβαση έχει έξαφανιστεΐ τελείως.
Στά άπαγγελτικά μέρη τής παράβασης, ό κορυφαίος, είτε έκ
μέρους τοϋ ποιητή μιλά είτε έκ μέρους τής κατηγορίας τών προσώπων (ή τών όντων) πού παριστάνει ό χορός, περιγράφει μερικά άπό όσα έχει νά πει σάν «κατηγόριες», «επικρίσεις» ή «Παράπονα» προς τόν άθηναϊκό λαό ή σάν «καλή συμβουλή» ή «καλό
μάθημα» (π.χ. Βάτραχοι, 686 κ.έ.: Τον ιερόν χορόν δίκαιον έστι
χρηστά τή πάλει / ξυμπαραινεϊν και διδάσκειν) —πρέπει όμως
νά θυμόμαστε οτι τό διδάσκω δέν σημαίνει μόνο «διδάσκω» άλλά
καί «λέω πώς νά...», «λέω τί νά κάμει κάποιος», «εξηγώ». Πίσω
άπό αυτές τις χρήσεις κρύβεται ή μακρόχρονη παράδοση τοϋ ποιητή ώς ήθικολόγου. Πολλοί άπό τούς ποιητές τής άρχαϊκής έποχής άπευθύνουν τά έργα τους στούς συμπατριώτες τους, καί θεωρήθηκαν ουσιαστικά «ιεροκήρυκες» πού διάλεξαν τήν ποιητική
μορφή γιά νά κηρύξουν τή σοφία, τή δικαιοσύνη καί τό θάρρος"
άπό αύτούς ό 'Αρχίλοχος, ικανός γιά έκδικητικό πάθος καί χυδαιότητα, άλλά καί γιά πιό πειθαρχημένα αισθήματα, χρησιμοποίησε γλώσσα καί εικόνες πού παρουσιάζουν πολλά κοινά μέ τή
2. Γι' αύτό, γίνεται κάποιος υπαινιγμός στόν στ. 648: "Ωστε σύμβουλος τοϋ κράτους όέ χρωστώ νά γίνω έγώ; "Οταν όμως ένώνονται, οί δύο
χοροί άποκρούουν ρητά αύτό πού θά περιμέναμε νά γίνει: Θεατές, κανέναν
άπό σας/ έμεϊς δέν έχουμε σκοπό/ νά τόν κακολογήσουμε
(1043-1045).
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γλώσσα καί τις εικόνες της άρχαίας κωμωδίας. Οί σύγχρονοι
αναγνώστες (μερικοί τουλάχιστον) θά άπορήσουν ίσως όταν δούν
οτι στούς Βατράχους, 1007-1012, τά φαντάσματα τού Αίσχύλου
καί τοϋ Ευριπίδη, πού διαγωνίζονται εμπρός στόν Διόνυσο ποιός
θά πάρει τό θρόνο της ποίησης στόν Κάτω κόσμο, συμφωνούν μέ
τήν άρχή οτι ένας ποιητής πρέπει νά θαυμάζεται πρώτα άπ'όλα γιά τήν εύνοϊκή επίδραση πού έχει ή ήθική του διδασκαλία
στούς συμπολίτες του.3 Μέ τέτοια παράδοση, ό κωμικός ποιητής
βρισκόταν σέ προνομιακή θέση όταν χρησιμοποιούσε τήν παράβαση σάν μέσο γιά νά δώσει συμβουλές καί παραινέσεις στό άκροατήριο, είτε μιλούσε άνοιχτά, μέ τό δνομά του, είτε άπό κάποια
άλλη καθορισμένη οπτική γωνία. Θά περιμέναμε ΐσως νά βρούμε
ότι χρησιμοποιεί αύτό τό προνόμιο γιά νά κηρύξει άμεσα οποίο
δίδαγμα έπιδιώκει έμμεσα νά διδάξει ολόκληρο τό έργο —κάθε
άλλο!
' Η παράβαση τών Άχαρνέων δέν μιλά γιά πόλεμο καί γιά είρήνη, ούτε ή παράβαση τών 'Ιππέων γιά τόν Κλέωνα (πού, άντί
νά δεχτεί έδώ τήν έπίθεση, τή δέχεται στό έπίρρημα τής παράβασης τών Νεφελών, σέ έργο δηλαδή πού κατά τά άλλα δέν τόν
άναφέρει καθόλου). Στούς Σφήκες ή παράβαση άναλύει μιά ιδιότητα πού έχουν οί σφήκες —τήν άγρια μαχητικότητά τους— ή
όποία, σέ σχέση μέ τήν αύστηρότητα πού δείχνουν οί σφήκες-δικαστές, θά λέγαμε οτι άποτελεΐ τήν άλλη όψη τού ίδιου νομίσματος. Στις Θεσμοφοριάζουσες ή παράβαση δέν έπικρίνει τόν Εύριπίδη (κύριο θέμα τού έργου), καί μόνο περιθωριακά υπερασπίζεται τό χαρακτήρα τών γυναικών (πού κατά τά άλλα σέ δλόκληρο τό έργο δέν περιγράφεται καθόλου κολακευτικά): πρώτο μέλημα τής παράβασης αύτής είναι νά περιπαίξει τούς άντρες πού δέν
φτάνουν στό έπίπεδο άκεραιότητας καί εύφυΐας πού θά περίμενε
κανείς άπό 'Αθηναίους. Οί «καλές συμβουλές» πού προσφέρει ή
άριστοφανική παράβαση στήν άθηναϊκή κοινωνία, όταν δέν συμβαίνει νά έξαίρουν τις άρετές τού ίδιου τού ποιητή εις βάρος τών
άντιπάλων του, έχουν διαρκώς τήν τάση νά είναι συμβουλές άπό
αύτές πού μπορεί νά δεχτεί τό κοινό λαϊκό αίσθημα, έστω καί άν
3. "Αν καί μιλοϋν γενικά γιά «ποιητές» στό πλαίσιο μιας συζήτησης
γιά τήν τραγική ποίηση, δέν άποκλείεται ό 'Αριστοφάνης νά ήθελε νά χαριτολογήσει όταν έβαζε τά πρόσωπα τοϋ ϊργου του νά καθορίζουν ώς υψηλότερη λειτουργία της ποίησης αυτήν άκριβώς τή λειτουργία της κωμωδίας
πού ό ΐδιος συνήθιζε νά υπογραμμίζει στις παραβάσεις του.
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ό λαός δέν τις άποδέχεται καί δέν τις έφαρμόζει πάντα. Οί συμβουλές μπορούν καί γίνονται δεκτές γιατί ό χαρακτήρας τους είναι ούσιαστικά συμφιλιωτικός καί προάγει τήν «ομόνοια», τήν
«κοινότητα σκέψης», που οί αρχαίοι "Ελληνες θεωρούσαν οτι ενισχύει τήν πόλη άπέναντι στούς έξωτερικούς της έχθρούς. Τό πιό
ξεκάθαρο παράδειγμα μας τό προσφέρει ή λιγότερο κωμική άπό
όλες τις παραβάσεις, στούς Βατράχους, 686-705 καί 718-737:
έδώ έχουμε μιά άγόρευση πού συνηγορεί νά άμνηστευτοΰν πρόσωπα πού προέρχονταν άπό παλαιές οικογένειες μέ σημαντικούς
τίτλους πατριωτισμού, άλλά είχαν άνακατευτεϊ —άπό κακή πρόθεση ή κακό υπολογισμό, άλλος λίγο άλλος πολύ— στό ολιγαρχικό κίνημα τοΰ 411 π.Χ. Τήν έποχή τών Βατράχων τό λαϊκό αίσθημα είναι πολύ πιθανό νά είχε ήδη άρχίσει νά προσανατολίζεται πρός τήν κατεύθυνση αύτή: μία άπό τις πρώτες άντιδράσεις
στήν καταστροφική ήττα τών 'Αθηναίων μερικούς μήνες άργότερα στούς Αιγός ποταμούς ήταν νά έκδοθεΐ διάταγμα γενικής άμνηστίας.
Παρόλο πού ό ποιητής παρουσιάζεται στήν παράβαση νά μιλά
άπό θέση πνευματικής καί ήθικής ύπεροχής, ή γλώσσα του είναι
άπό μερικές απόψεις πιό συγκρατημένη άπό τή γλώσσα της σοβαρής διδακτικής ποίησης (π.χ. Καλλίνος, άπ. 1: Πότε θά φανείτε δυνατοί; Δέν ντρέπεστε...;) ή τή γλώσσα τών φιλοσόφων συγγραφέων πού έκφράζουν λύπη μαζί καί θυμό όταν μιλούν γιά τήν
άμάθεια τών συνανθρώπων τους (π.χ. Παρμενίδης, απ. 6' 'Εμπεδοκλής, άπ. 11). Οί σφοδρές αιτιάσεις έναντίον τών 'Αθηναίων
πολιτών στό σύνολο τους, πού άποκλείονται άπό τις παραβάσεις,
άπαντοϋν στά διαλογικά μέρη, όπου ή ξαφνική διακοπή της θεατρικής ψευδαίσθησης άποσκοπεΐ σέ κωμικό άποτέλεσμα. Στούς
Βατράχους ό Διόνυσος περνά τή λίμνη στά σύνορα τοΰ Κάτω κόσμου μέ τή βάρκα, ένώ ό Ξανθίας είναι ύποχρεωμένος νά τρέξει
τό γύρο της. "Οταν συναντηθούν, ό Διόνυσος ρωτά τόν Ξανθία άν
είδε άμαρτωλούς νά τιμωρούνται, καθώς τούς εΤχε πει ό 'Ηρακλής (274-276):
Μήν είδες πατροκτόνους κι όρκοπάτες
πού 'λεγε ό 'Ηρακλής;
ΞΑΝΘΙΑΣ:
Ναί· έσύ δέν είδες;

ΔΙΟΝΥΣΟΣ:

ΔΙΟΝΤΣΟΣ, μ έ μ ι ά κ ί ν η σ η πρός τ ο ύ ς θ ε α τ έ ς :

Ναι, μά τόν Ποσειδώνα, άκόμα βλέπω.
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"Η, πάλι, όταν ό Τρυγαΐος γυρίσει στή γη άπό τήν πτήση του
στόν "Ολυμπο (ΕΙρήνη, 821-823):
Τί μικροί πού φαινόσαστε άπ' τά νψη,
τί παρακατιανοί κα'ι τιποτένιοι.
Και τώρα άν πεις, πιο τιποτένιοι ακόμα.
ΠΡΟΛΟΓΟΙ
' Η παράβαση είναι ή μεγαλύτερη σέ διάρκεια διακοπή της θεατρικής δράσης πού συναντούμε κανονικά στήν πορεία κάθε κωμωδίας" ύπάρχουν όμως δύο άκόμη σημεία, όπου μπορούμε νά έλπίζουμε οτι θά βρούμε τά πρόσωπα τοϋ έργου νά μιλοΰν στό
άκροατήριο καί 6χι μεταξύ τους: στό τέλος, γιά νά πούν ότι τό
έργο τέλειωσε, καί στήν άρχή, γιά νά έξηγήσουν τό θέμα τοΰ έργου. Τό τέλος καμιά φορά περιορίζεται σέ μιά άπλή τυπική κατάληξη, όπως στίς Νεφέλες, 1510 κ.έ.
'Οδηγήστε μας έξω· γιατί έχει άρκετά
ό χορός μας γιά σήμερα παίξει.
' Η πρώτη όμως σκηνή κάθε άλλο παρά τυπική είναι. Τόσο ή τραγωδία όσο καί ή κωμωδία έχουν πολλούς τρόπους νά άρχίζουν
ένα έργο: ό Σοφοκλής μας δείχνει οτι είναι δυνατό νά άρχίσει τό
έργο μέ διάλογο γραμμένον έτσι ώστε τό άκροατήριο νά πάρει
οσο τό δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γιά τά πρόσωπα καί
τήν πλοκή τοΰ έργου στό συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
"Αλλος τρόπος είναι νά άρχίζει τό έργο μέ μονόλογο πού, ένώ
φαινομενικά άποτελεΐ έκδήλωση μιάς συγκίνησης τόσο μεγάλης
ώστε ό ομιλητής νά μήν μπορεί νά τήν κρατήσει μέσα του, ούσιαστικά παίρνει χαρακτήρα ένημέρωσης τοΰ ακροατηρίου.'*Η πάλι,
τό πρόσχημα τοΰ μονολόγου παραμερίζεται τελείως, καί τόν πρόλογο τόν άπαγγέλλει ένας θεός πού σέ μερικές περιπτώσεις δέν
ξαναεμφανίζεται πιά στήν πορεία τοΰ έργου" αύτήν τή μέθοδο τήν
υιοθετεί καμιά φορά ό Εύριπίδης καί (παρόλο πού ό θεός δέν παρουσιάζεται νά άναγνωρίζει ρητά τήν παρουσία τών θεατών λέγοντας έσείς ή θεατές) οί πρόλογοι τοΰ είδους αύτοΰ φαίνεται νά
διακόπτουν περισσότερο άπό οτιδήποτε άλλο τή θεατρική ψευδαίσθηση, πού κατά τά άλλα άποτελεΐ κανόνα στήν τραγωδία. Ό
'Αριστοφάνης δείχνει έπινοητικότητα, όταν θέλει νά μας πληροφορήσει στήν εναρκτήρια σκηνή γιά τήν ύπόθεση τοΰ έργου. Οί
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πρώτοι όγδόντα στίχοι στις Νεφέλες άποτελοϋν ούσιαστικά ένημερωτικό πρόλογο- οί κίνδυνοι όμως της ψυχρότητας καί της μονοτονίας άποφεύγονται, καθώς τό έργο αρχίζει μέ τό συναισθηματικό ξέσπασμα τοϋ Στρεψιάδη καί συνεχίζεται μέ τή φωναχτή
άνάγνωση άποσπασμάτων άπό τό τεφτέρι μέ τοϋς λογαριασμούς
του —άνάγνωση τήν όποια διακόπτει ό Φειδιππίδης, όταν φωνάζει στόν ύπνο του καί γιά μιά στιγμή ξυπνά, καί ό δούλος, όταν
τοϋ σβήνει τό λυχνάρι. "Ολα είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε νά μήν
προσέξουμε οτι ό Στρεψιάδης ολοένα καί περισσότερο έμπιστεύεται σ'έμάς τά βάσανά του, και άν τυχόν άτονήσει τό ένδιαφέρον
μας, ό Στρεψιάδης τό ξυπνά καί πάλι λέγοντας (75-77) ότι σοφίστηκε τρόπο νά βγει άπό τά βάσανα, χωρίς όμως καί νά μας
πει ποιός είναι αύτός ό τρόπος. Οί'Ιππείς, οί Σφήκες, ή Ειρήνη
καί οί "Ορνιθες άρχίζουν μέ διάλογο" ένα πρόσωπο τοϋ έργου έξηγεΐ τήν ύπόθεση, άφοϋ όμως δόθηκε πρώτα στό άκροατήριο ή εύκαιρία νά δοκιμάσει μόνο του νά τή μαντέψει. "Ετσι, στούς 'Ιππείς, 35, μαθαίνουμε πρώτα οτι οί δύο δούλοι σχεδιάζουν άπόδραση γιά νά γλιτώσουν άπό τά βάσανα πού τραβούν στά χέρια
τοϋ «νεοαγορασμένου Παφλαγόνα»" ό ποιητής συνεχίζει:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Τίλές; Νά έκθέσω στους θεατές
ΝΙΚΙΑΣ: Γιατί δ χι; *Ας τούς ζητήσουμε
μονάχα

τό θέμα;

νά δείξουν μέ τήν δψη τους άν δσα
κάνουμ' έμεϊς και λέμε τους αρέσουν.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΙΣ: 'Ακουστέ. "Εναν αφέντη έχουμε οί δυό μας...
—καί ή άνάπτυξη τοϋ θέματος καλύπτει τριάντα δύο στίχους.
Τό άντίστοιχο τμήμα τής Ειρήνης είναι έξαιρετικά πετυχημένο. "Ενας δούλος δουλεύει έξω άπό τό σπίτι: ζυμο')νει, ψωμί όπως
φαίνεται, σέ μιά μεγάλη σκάφη, άλλά κατά περίεργο τρόπο έχει
τό πρόσωπο του γυρισμένο άλλοϋ. "Ενας άλλος δούλος βγαίνει ορμητικά άπό τό σπίτι καί φωνάζει:
Πίτα γιά τό σκαθάρι!
'Αμέσως!Σβέλτα!
Καθώς ό άλλος τοϋ δίνει μιά μεγάλη καφετιά μάζα, καταλαβαίνουμε οτι τό σκαθάρι πρέπει νά είναι άπό έκεΐνα τά χοντρά, εργατικά σκαθάρια πού φτιάχνουν καί κυλούν σβόλους άπό κοπριά,
καί οτι ό δοϋλος πρέπει νά έχει τά χέρια του χωμένα ώς τούς άγκώνες στήν κοπριά. Αύτό μάς δημιουργεί τήν εύλογη άπορία, πόσο μεγάλο είναι έπιτέλους τό σκαθάρι πού χρειάζεται δύο δού86

ΠΡΟΛΟΓΟΙ

λους για νά τό ταΐζουν ή αδημονία μας μεγαλώνει καθώς ό δούλος άπό τό σπίτι τρέχει μέσα έξω μέ καινούριες προμήθειες κοπριάς, όποτε κάποια στιγμή (29 κ.έ.) ό δούλος πού ζυμώνει κρυφοκοιτάζει μέ τρόπο άπό τή μισάνοιχτη πόρτα καί μας περιγράφει τό τέρας καθώς γεμίζει τήν κοιλιά του. Άντί οί δούλοι νά
μας πούν μιά κι έξω τί συμβαίνει, φαίνεται νά θέλουν νά μας παιδέψουν άκόμη (43-63):
Λ' ΔΟΤΛΟΣ: "Οποιος θεατής τόν έξυπνο μας κάνει,
μπορεί νά πει: «Κι αυτά δλα τί σημαίνουν;
Τί θέλει τό σκαθάρι;» Ό διπλανός του,
νά, έκεΐνος —"Ιωνας είναι— τοϋ ξηγάει:
«Κεντιές, νομίζω, γιά τόν Κλέωνα θά 'vac
στόν "Αδη δά κι αυτός βρωμιές θά τρώει».
Μά πάω νερό νά δώσω στό σκαθάρι.*
Β' ΔΟΤΛΟΣ: 'Εγώ δμως θά ξηγήσω τό έργο σέ δλους,
στά παιδιά και στ' άντράκια και στούς άντρες
και στων αντρών τούς κορνφαίονς, προπάντων
σ' αυτούς πού λεν πώς υπεράνθρωποι είναι.
Ό άφέντης μου έχει μιά καινούρια τρέλα·
δχι σάν τή δική σας' πιο καινούρια.
Μέ τό στό μ' άνοιχτό κοιτά ολημέρα
τόν ούρανό, και μέ τό Δία τά βάζει,
καί λέει: «Τί πάς νά κάμεις, Δία; Παράτα
τή σκούπα' μή ρημάζεις τήν Ελλάδα».
Άά! Σωπάστε" άκούω, νομίζω, τή φωνή του.
ΤΡΤΓΛΙΟΣ, μέσα άπό τό σπίτι:
"Ω Δία, τί πάς νά κάμεις τό λαό μας;
Στις πολιτείες κουκούτσι δέ θ'άψήσεις.
Μόνο στό έπόμενο στάδιο της άφήγησης τοϋ δούλου θά μάθουμε
οτι ό Τρυγαϊος έτρεφε ένα σκαθάρι, μέ σκοπό νά τό καβαλήσει
καί νά πετάξει μαζί του στόν ούρανό" έκεΐ θά έπιχειροϋσε νά πείσει τόν Δία οτι ή κατάσταση στόν κόσμο πρέπει νά άλλάξει.

4. Άλλ' εϊσιών τ φ χανθάρω δώσω πιείν δηλαδή, θά ουρήσω. Ό στίχος
έχει μιά πρόσθετη κωμική άπόχρωση άπό τό γεγονός δτι συνήθως κανείς
βγαίνει γιά νά ουρήσει, δέν μπαίνει μέσα' πρβ. ΕΙρήνη, 1265 κ.έ., όπου τά
άγόρια, γιά τόν ίδιο σκοπό, βγαίνουν άπό τό σπίτι.
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'Αντίθετα άπό 6,τι συμβαίνει στήν τραγωδία, δ χορός καί τά πρόσωπα της κωμωδίας μπορούν κάθε στιγμή νά άποβάλλουν ένα
μέρος άπό τό θεατρικό ρόλο πού ένσαρκώνουν καί νά μιλούν συγκεκριμένα γιά τό θέατρο, τό άκροατήριο ή κάποια άλλη πλευρά
της γιορτής. Σωστό είναι αύτό νά τό όνομάζουμε «διακοπή» της
θεατρικής ψευδαίσθησης, καί πρέπει νά σημειώσουμε ότι τέτοιες
διακοπές δέν υπάρχουν στήν τραγωδία, άρκεϊ μέ τόν όρο ψευδαίσθηση νά μήν έννοούμε τά όπτικά σκηνοθετικά ευρήματα (σέ
αύτά οί "Ελληνες, όπως είναι φυσικό, δέν είχαν προχωρήσει πολύ) άλλά άπλα καί μόνο τήν άπερίσπαστη προσήλωση τών ύποκριτών στό φανταστικό θέμα τοΰ έργου. Ό κωμικός ποιητής διακόπτει συνειδητά τήν ψευδαίσθηση γιά κωμικούς σκοπούς, όπως
π.χ. στούς "Ορνιθες, 445-447. Έκεΐ ό Τσαλαπετεινός συγκρατεί
τό χορό τών πουλιών, πού ήθελαν νά σκοτώσουν τόν Πεισέταιρο,
καί ό Πεισέταιρος ζητά άπό τά πουλιά νά τοϋ ορκιστούν ότι δέν
θά τόν πειράξουν ό κορυφαίος συμφωνεί. Στούς όρκους ήταν συνηθισμένος ό έξής τύπος: «άν κρατήσω τόν όρκο μου, άς έχω τήν
τύχη πάντα μέ τό μέρος μου" άν όμως τόν πατήσω, χίλια κακά
νά μέ βροΰνε». Ό όρκος τών πουλιών:
μέ τή συμφωνία πώς θά μοϋ
δώσουν
δλοι, κριτές, θεατές, βραβείο,...
ΠΕΙΣΕΤΑΙΡΟΣ:
Θά γίνει.
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ: ορκίζομαι" τ ό ν δρκο μου άν πατήσω,
μοϋ φτάνει τό βραβείο καί μ' έναν ψήφο.
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ:

Ναί

(ορκίζομαι),

Αύτό άποτελεϊ σαφή άναφορά στούς κριτές τών δραματικών άγώνων, όπου διεκδικούσαν τό βραβείο καί οί "Ορνιθες, καί είναι
πολύ όμορφα δοσμένη ή ιδέα ότι τό λιγότερο πού θά μποροΰσε
νά περιμένει ό 'Αριστοφάνης είναι νά νικήσει μέ πλειοψηφία μόνο
μιας ψήφου —ό ποιητής έμελλε νά άπογοητευτεΐ: οί "Ορνιθες πήραν τή δεύτερη θέση.
Στις Νεφέλες, 323-327, έκεΐ πού ετοιμάζεται ό χορός τών
«νεφελών» νά παρουσιαστεί, μιά άναφορά στήν τοπογραφία τοΰ
θεάτρου πετυχαίνει άξιόλογο κωμικό άποτέλεσμα:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:

Κατά κει πρός τήν Πάρνηθα5 ρίξε λοιπόν
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τις ματιές σον τις βλέπω πού τώρα
κατεβαίνουν.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ:
Γιά δείξε μου· πού;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Νά τες, νά —τί πολλές!— προχωρούνε,
άπό λάχχες και σύδεντρα μέσα περνούν
νά τες, νά, στήν πλαγιά.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ:
Μά τί τρέχει;
Δέν μπορώ νά τις δώ καθαρά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ά π ε λ π ι σ μ έ ν ο ς :
Νά, κοντά
στήν μπασιά.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ:
Τώρα, ναι' μόλις δμως.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 'Ολοκάθαρα πιά θά τις βλέπεις, έξόν
&ν στά μάτια έχεις τσίμπλες σά γρόθονς.
μέ ησυχία

Παρόμοια, ό ποιητής έκμεταλλεύεται κωμικά μέ επιτυχία έναν
οικονομικό υπολογισμό στήν ΕΙρήνη, 1019-1022. Έχουν ακουστεί προσευχές γιά τήν Ειρήνη, καί φαίνεται οτι άπό στιγμή σέ
στιγμή πρόκειται νά θυσιαστεί στή θεά ένα πρόβατο. Ό δοΰλος
όμως λέει πώς αύτό δέν είναι σωστό, καί έξηγεϊ γιατί:
Δέν άγαπά σφαγές ή Ειρήνη
κι οϋτε νά χύνεται αίμα στό βωμό της.
Ό Τρυγαϊος τοϋ άπαντα:
Τότε, πάρ το στό σπίτι, κάνε μέσα
τή θυσία, καί τά μπούτια μόνο φέρε·
κι έτσι γλιτώνει ό χορηγός τό πρόβατο
"Ετσι τό πρόβατο, ζωντανό θεατρικό σκεϋος, έπιζεϊ γιά νά φαγωθεί άλλη μέρα, καί τή θέση του παίρνει πάνω στό βωμό κάτι
πιό φτηνό, ένας σωρός άρνίσια κόκαλα.
Στους Άχαρνεΐς έχουμε μιά ιδιότυπη καί περίπλοκη περίπτωση διακοπής τής θεατρικής ψευδαίσθησης. Στό πλαίσιο τής
5. "Αν κοίταζε κανείς άπό τό θέατρο τοϋ Διονύσου πρός τήν Πάρνηθα,
όλόκληρος ό όγκος τής "Ακρόπολης πού μεσολαβεί θά τοϋ έκλεινε τελείως
τή θέα' πρέπει λοιπόν νά φανταστούμε ότι έδώ ό Σωκράτης λέει κάτι πού
θά ήταν φυσικό, άν κάποιος 'Αθηναίος τό έλεγε σχεδόν σέ όποιοδήποτε άλλο
σημείο τής "Αθήνας.
6. [Χοϋτω τό πρόβατον τω χορηγψ σώζεται.Ό Θρ.Σταύρου προτίμησε
έδώ νά μεταφράσει: ίτσι τ' άρνι στό θέατρο θ' απομείνει —πού τό σημερινό
κοινό τό καταλαβαίνει εύκολότερα.]
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υπόθεσης τοϋ έργου ό Δικαιόπολης υποχρεώνεται νά πείσει τούς
θυμωμένους Άχαρνιώτες οτι είχε δίκιο νά κλείσει ιδιωτική ειρήνη. Γιά νά τούς κάμει νά τόν λυπηθούν, άποφασίζει νά ντυθεί μέ
κουρέλια, καί γιά νά τά δανειστεί πηγαίνει στό σπίτι τοΰ Εύριπίδη, πού (καθώς συχνά τόν κατηγορούν στήν κωμωδία) τοΰ άρεσε νά παρουσιάζει τούς τραγικούς ήρωες ντυμένους στά κουρέλια. Ό Δικαιόπολης έξηγεΐ (377-382):
Θυμούμαι κι δσα τράβηξα άπ τόν Κλέωνα,
πού πέρσι έδώ τόν είχα σατιρίσει'
μ' έσυρε στή βουλή κι άρχισε άμέσως
ή γλώσσα του νά κόβει και νά ράβει,
νά μέ συκοφαντεί [...]7
Καί γι' αύτό ζητά άπό τόν Εύριπίδη (414-417):
στά γόνατά σου πέφτω, χάρισέ μου
ενα κουρέλι άπ' τό παλιό σου δράμα.
Λόγο είν' άνάγκη στό χορό νά βγάλω,
(δέν λέει «στούς Άχαρνεΐς»)
κι άν δέν τά πώ καλά, θά μέ σκοτώσουν.
"Οταν πιά έχει πάρει τά κουρέλια πού χρειάζεται, ζητά κάτι άκόμη (437-444):
Μοϋ χάρισες αύτό, Εύριπίδη· δώσ' μου
κι δ,τι λοιπόν ταιριάζει μέ κουρέλια'
νά, της Μυσίας σκουφί γιά τό κεφάλι.
Ζητιάνος πρέπει σήμερα νά μοιάσω'
νά 'μαι δποιος είμαι, νά μη φαίνομαι δμως'
νά ξέρουν οί θεατές ποιος είμαι, άλλά
οί χορευτές χαζοί νά στέκουν δίπλα,
νά τούς τυλίξω μέ έξυπνες φρασοϋλες.
Τελικά, στήν άγόρευσή του, ό Δικαιόπολης δέν άπευθύνεται στό
χορό, άλλά στό κοινό (496-505):
Θεατές, μή μοϋ θυμώσετε, άν, ζητιάνος
έγώ, λόγο θά βγάλω γιά τήν πόλη,
έμπρός στούς Αθηναίους, σέ κωμωδία.
Τό δίκιο δά κι ή κωμωδία τό ξέρει.
7. Γιά τή φύση τών διαφορών πού χώριζαν τόν 'Αριστοφάνη άπό τόν
Κλέωνα, βλ. σ. 146.
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Δυσάρεστα θά πώ, σωστά δμως θά 'ναι.
Τώρα δέ θά μέ ψέξει ό Κλέωνας δτι
κακολογώ τήν πόλη έμπρός σέ ξένους.
Τώρα είναι Λήναια, κι εϊμαστ έμεϊς μόνοι,
ξένος κανείς άκόμη [...]
Ό χορός φαίνεται έδώ πώς υποδύεται ένα κωμικό πρόσωπο (καί
οχι «τό χορό», όπως στήν παράβαση), πού μιλά έξ όνόματος τοΰ
ποιητή —ίσως θά έπρεπε νά φανταστούμε τόν Δικαιόπολη «τόν
κωμικό ήρωα» πού (όπως ό Σαρλώ) έμφανίζεται σέ διαφορετικές
έποχές μέ διαφορετικό όνομα καί μέ διαφορετική ιδιότητα1 καί
σέ αύτήν όμως τήν περίπτωση δέν πρέπει νά παραβλέψουμε τό
γεγονός οτι τό σε κωμωδία, της μετάφρασης, άντιστοιχεΐ στό
τρυγωδίατΡ ποιών, τοΰ κειμένου.
Στήν έναρκτήρια σκηνή τών Βατράχων ό ποιητής έκμεταλλεύεται τή διακοπή τής θεατρικής ψευδαίσθησης, όχι γιά νά έκθέσει στούς άκροατές τί συμβαίνει —πράγμα πού γίνεται άργότερα, στό διάλογο— άλλά γιά νά μας πει πόσο καλύτερος είναι
άπό τούς άντιπάλους του. Τά δύο πρόσωπα πού έμφανίζονται είναι ό Διόνυσος, φορώντας τήν παραδοσιακή λεοντή τοΰ 'Ηρακλή,
καί ό δούλος του Ξανθίας, πού καβαλάει ένα γάιδαρο, άλλά κρατά ό ίδιος τις άποσκευές στόν ώμο —δέν τις δένει δεξιά κι άριστερά στό ζώο. Τό έργο άρχίζει (1-18):
Αφεντικό, νά πώ κανέν' άστεϊο
άπ' τά συνηθισμέν' αυτά, πού μόλις
τ' άκούσοιψ οί θεατές, ξεσπούν στά γέλια;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: "Ο,τι αγαπάς' μόνο μήν πεις «τί βάρος!».
Λυτό μ'άναγουλιάζει καί νά λείψει.
ΞΛΝΘΙΛΣ: "Αλλη ξυπνάδα;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ:
'Εξόν «άχ δέν αντέχω».
ΞΛΝΘΙΛΣ, ζ ω η ρ ά : Καί τό μεγάλο χωρατό;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ:
Μπρός, λέγε·
κουράγιο' (μετανιώνει) μά δχι έκεΐνο...
ΞΛΝΘΙΛΣ, άπογοητευμένος:
Ποιό;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ:
νά πάρεις
τή μανιβέλ' αύτή στόν άλλο σου ώμο
καί νά φωνάξεις «μου 'ρθαν, θά τά κάμω».
ΞΛΝΘΙΛΣ:

8. "II λέςη σχηματίζεται άπό τό τρνξ= τρύγα (καταχάθι) τοϋ κρασιού.
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Ούτε πώς τό φορτιό μου μέ βαραίνει
και (χαρούμενα) θ' αμολήσω μιά, άν δέ μ' άλαφρώσουν;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: "Αν είναι νά ξεράσω· αλλιώς, νά ζήσεις...
Ξ Α Ν Θ Ι Α Σ : 'Αλλ'&ν δέν πώ τ' αστεία πού συνηθίζουν
ό Φρύνιχος, ό Αύκης κι ό Άμειψίας,
σά βγάζουν φορτωμένους στή σκηνή,
ποιος τότε ό λόγος νά κρατάω τόν μπόγο;
ΔΙΟΝΤΣΟΣ: Νά μην τά πεις· δταν στό θέατρο βλέπω
τέτοιας λογής έγώ ξυπνάδες, βγαίνω
πιό γέρος από πριν κατά ενα χρόνο.9
Τήν ίδια στιγμή πού ό 'Αριστοφάνης κατακρίνει τούς άλλους ποιητές γιά τά κοπρολογικά χωρατά τους, χρησιμοποιεί καί ό ίδιος
όλες τις χυδαίες λέξεις, όσο γίνεται περισσότερο, γιά νά προκαλέσει καί αύτός ίδιας λογής γέλιο.
ΞΑΝΘΙ ΑΣ, π α ρ α κ λ η τ ι κ ά :

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΑΣΤΝΕΠΕΙΕΣ
Συνηθισμένη συνέπεια τών διακοπών της θεατρικής ψευδαίσθησης στήν κωμωδία είναι ότι οί υποκριτές μπορούν καί λένε πράγματα πού στήν καθημερινή ζωή θά προκαλούσαν μιά άπάντηση
γεμάτη άπορία καί άγανάκτηση, ή πράγματα πού καί αύτοί οί
ίδιοι δέν θά ήθελαν κάν νά τά πούν σέ καταστάσεις έντελώς όμοιες μέ αύτές πού παριστάνονται στό πλαίσιο τού έργου. "Οταν π.χ.
ή Κλεονίκη, στή Λυσιστράτη, 112-114, άπαντα μέ ένθουσιασμό
στήν έρώτηση:
ΛΤΣΙΣΤΡΑΤΗ: Λοιπόν, τόν τρόπο άν βρώ νά βάλω τέρμα
στόν πόλεμο —τί λέτε;— μέ βοηθάτε;
Κ Λ Ε Ο Ν Ι Κ Η : "Ως και τό φόρεμά μου έγώ άμανάτι
τό βάζω, μά τις θεές, άν είναι ανάγκη,
κι δσα πιάσω τά πίνω σέ μιά μέρα...
λέει ή ίδια αύτό πού ρεαλιστικά θά μπορούσε νά άποδοθεΐ ώς
έξής:
Κλεονίκη: "Ω, ναί! βέβαια" καί άν άκόμη ήταν άνάγκη νά
βάλω στό ένεχυροδανειστήριο τό καλύτερό μου φόρεμα.
9. "Αν αύτό τό έλεγε κάποιος θνητός, θά κινδύνευε νά θεωρηθεί γελοίος, γιατί, άφοϋ οί δραματικοί άγώνες ήταν έτήσιοι, άναγκαστικά θά γερνούσε έναν χρόνο άπό Διονύσια σέ Διονύσια, ή άπό Λήναια σέ Λήναια. Διαφορετική είναι ή fwota τώρα πού τό λέει ό Διόνυσος: οί θεοί ήταν άγέραστοι.
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"Ενας κυνικός θεατής (κατά μέρος): Μμμ! "Αν τό έκανες αύτό, βάζω στοίχημα πώς ο,τι σού έδιναν θά τό ξόδευες τήν
ΐδια μέρα στό πιοτό!
Κανένας όμως δέν φαίνεται νά προσέχει τί είπε ή Κλεονίκη: ή
Μυρρίνη καί ή Λαμπιτώ συνεχίζουν, λέγοντας μέ τή σειρά τους:
«Ναί, τό ϊδιο κι έγώ, άκόμη καί άν...», καί «Ναί, καί άκόμη
θά...». Τό νά λέει ένα πρόσωπο μόνο του πράγματα πού θά μπορούσε νά τοϋ τά πει κάποιος άλλος, άποτελεΐ σημαντικό στοιχείο
στούς Ίτιπείς, όπου ό Παφλαγόνας (άριστοφανικό υποκατάστατο
τοΰ Κλέωνα) δούλος συμπεριφέρεται σάν νά έχει στό χαρακτήρα του όλες τις άποκρουστικές ιδιότητες πού ό 'Αριστοφάνης άπέδιδε στόν Κλέωνα, ιδιότητες πού κι ό ίδιος ό Κλέων (ή καί ένας Παφλαγόνας δοΰλος, άν θέλετε) δέν θά ήταν πρόθυμος νά τις
παραδεχτεί. Παρόμοια, ένα πρόσωπο μπορεί νά λέει πράγματα
πού άν τά έλεγε στήν πραγματικότητα θά είχαν άποτέλεσμα άντίθετο άπό τό σκοπό πού έπιδιώκει μιλώντας" καί όμως, τό πρόσωπο πού τά άκούει άντιδρά, όπως θά άντιδροΰσε άν είχε άκούσει διαφορετικά πράγματα.10 Στις Θεσμοφοριάζουσες, 936-938,
ό γερο-συγγενής τοΰ Εύριπίδη ζητά άπό τόν Πρύτανη μιά χάρη:
Πρύτανη, σ' έξορκίζω στό δεξί σου,
πού τό κρατάς ανάσκελο, δταν κάποιος
λεφτά σοϋ φέρνει, ξέρω, θά πεθάνω,
μιά χάρη δμως ζητώ.
ΠΡΤΤΛΝΗΣ:
Τί χάρη θέλεις;
Μερικές φορές κωμικά χωρία βρίσκονται άπομονωμένα σάν αυθύπαρκτα άστεΐα, πού ένδέχεται νά μήν προκύπτουν φυσιολογικά
άπό τό διάλογο πού προηγήθηκε, καί πού έπίσης ό ποιητής μπορεί νά τά σταματά σέ σημείο όπου θά ήταν πολύ άπίθανο νά σταματήσουν, άν τύχαινε νά ειπωθούν σέ πραγματική συζήτηση.
Π.χ. στις Νεφέλες, 193, ό Στρεψιάδης, όταν μαθαίνει άπό τόν
μαθητή ξεναγό του οτι μερικοί μαθητές σκύβουν ως κάτω μέ τό
κεφάλι στό χώμα, γιατί «ψάχνουν τά κάτω άπό τόν Τάρταρο
10. Αύτή τήν τεχνική οί αδελφοί Μάρξ τή χρησιμοποίησαν στό ϊπακρο:
οί άνθρωποι σπάνια άντιδροΰν στίς προσβολές πού τούς κάνει ό Γκροΰσο"
παίρνουν μόνο μιά στιγμιαία έκφραση άγανάκτησης, καί συχνά μπορεί κανείς νά διαπιστώσει τό διάστημα πού ϊχει προβλέψει ό σεναριογράφος νά
μεσολαβήσει γιά τά γέλια τών άκροατών, ώσπου νά έρθει ή ώρα νά μιλήσει πάλι κάποιος.
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σκοτάδια», ρωτα: «Κι ό πισινός τους πώς κοιτάει στά ουράνια;».
Ή ερώτηση δέν είναι πολύ έξυπνη, αφού ή φυσική άπάντηση θά
ήταν: «έπειδή έχουν σκυμμένο τό κεφάλι στό χώμα»' άποτελεϊ
όμως άφορμή γιά νά δοθεί ή άπάντηση:
Ξέχωρα αυτός, μαθαίνει αστρονομία.
'Αργότερα, —/) στιγμή ακριβώς πού έτοιμάζεται νά μπει στό σχολείο ώς μαθητής, ρωτά τόν Σωκράτη (500-502):
Πές μου τώρα'
μελετηρός καί πρόθυμος άν είμαι,
μέ ποιό σας μαθητή θά μοιάσω τάχα;
Παράξενη έρώτηση καί άφύσικη, μέ φανερό σκοπό νά δώσει λαβή γιά ένα άστεΐο, πού οί 'Αθηναίοι ΐσως νά τό έβρισκαν πιό κωμικό άπ'ό,τι σήμερα έμεΐς (503-504):
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Χαιρεφώντας όλόφτυστος θά γίνεις.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: "Αχ, μισοπεθαμένος θά 'μαι ό δόλιος.
"Οταν, άρχή άρχή στη Αυσιστράτη, ή Κλεονίκη ρωτά τήν ήρωίδα
γιατί κάλεσε σέ σύναξη όλες τις γυναίκες, ό διάλογος εξελίσσεται
ώς έξής (23-25):
ΚΛΕΟΝΊΚΗ: Γιά ποιό σκοπό όμως, Αυσιστράτη μου, έχεις
τις γυναίκες σέ σύναξη καλέσει;
Σπουδαίο; («τι τό πράγμα; πηλίκον τί;»)
ΛΤΣΙΣΤΡΛΤΙΙ: Μεγάλο.
ΚΛΕΟΝΙΚΗ:
Καί

χοντρό;

Μέ ουσία.
ΚΛΕΟΝΙΚΗ: Μά τότε πώς δέν έρχονται;
ΛΤΣΙΣΤΡΑΤΗ, άνυπόμονα:
Αέν είναι
αύτό που βάζει ό νοϋς σον (μέ πικρία) άν ήταν, όλες
θά 'τρεχαν [...]
ΛΤΣΙΣΤΡΑΤΗ:

«Χοντρό» (παχύ) δέν είναι έπίθετο πού κανονικά θά συνόδευε τό
ούσιαστικό πράγμα (= ύπόθεση, ένέργεια, κάτι πού πρέπει νά
γίνει), καί άν κάποια πραγματική Κλεονίκη είχε ρωτήσει κάτι
τέτοιο, ή πραγματική Αυσιστράτη θά άπαντούσε μόνο: «Τί διάβολο έννοεΐς;» —ό ποιητής όμως έβαλε τή Αυσιστράτη νά δέχεται τό έπίθετο γιά χάρη τού σεξουαλικού άστείου.
Στούς Σφήκες, 1219-1249, ό Βδελυκλέων δίνει στόν πατέρα
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του μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, καί κάποια στιγμή τόν
ρωτά γιά τά σκόλια, τά συμποτικά τραγούδια πού τραγουδούσαν
συνήθως οί καλεσμένοι μετά τό συμπόσιο. 'Υπόθεσε, τοϋ λέει,
οτι είμαι ό Κλέων, καί σοϋ τραγουδώ τά πρώτα λόγια άπό τό
τραγούδι τοϋ 'Αρμοδίου. Στόν έπόμενο στίχο ό Φιλοκλέων, υποχρεωμένος νά συνεχίσει, δέν τραγουδά τά πραγματικά λόγια τοΰ
τραγουδιού, άλλά λόγια διαφορετικά, υβριστικά γιά τόν Κλέωνα.
Ό Βδελυκλέων θορυβείται" όταν όμως συνεχίζει μέ δύο άκόμη
τραγούδια —τό ένα υποτίθεται οτι τό άρχίζει κάποιος Θέωρος καί
τό δεύτερο ό Αισχίνης—, καί ό Φιλοκλέων τοϋ κάνει γιά δεύτερη
φορά τά ίδια, ό Βδελυκλέων τό άφήνει νά περάσει χωρίς νά τό άποδοκιμάσει ή νά τό σχολιάσει" σκοπός τοΰ 'Αριστοφάνη δέν ήταν
νά μας κάνει νά βαρεθοΰμε μέ τήν έπανάληψη τοΰ ίδιου άστείου,
άλλά νά διασύρει τόν Θέωρο καί τόν Αισχίνη. Τό έπεισόδιο τελειώνει μέ τόν Βδελυκλέωνα νά έπαινεΐ τόν Φιλοκλέωνα (1249):
Σ'αυτά πολύ καλά τά καταφέρνεις!
γιατί έκαμε αύτό άκριβώς πού άρχικά τοΰ είχε πει νά μήν κάμει.
Ό Βδελυκλέων δηλαδή έγκαταλείπει τό ρόλο τοΰ άνθρώπου πού
προσπαθεί νά άλλάξει τόν άσωτο πατέρα του καί νά τόν κάμει
άποδεκτό μέλος τής καλής κοινωνίας, καί γίνεται γιά μιά στιγμή
φερέφωνο τοΰ ποιητή: μας προσκαλεί νά χειροκροτήσουμε ένα άστεϊο πού διακωμωδεί κάποιο πολύ -ρ/ω στό σύγχρονο πρόσωπο.
Ή κωμική άσυνέπεια έχει καί μιά πιό θετική πλευρά: μερικές
φορές όσοι μετέχουν σέ μιά σκηνή φαίνεται ότι διευρύνουν τις
κωμικές της δυνατότητες μέ μοναδικό σκοπό νά ένισχύσουν τό
κωμικό άποτέλεσμα. Τέτοια περίπτωση έχουμε στούς Σφήκες,
169-195, οπού ό Φιλοκλέων, περιορισμένος μέσα στό σπίτι άπό
τόν Βδελυκλέωνα καί τούς δούλους (πού ύπακούουν στόν Βδελυκλέωνα), έπιχειρεΐ νά διαφύγει μέ τρόπο άπίθανο:
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ, π ί σ ω ά π ό τ ή ν π ό ρ τ α :

...πάω γαϊδούρι και σαμάρι
μαζϊ και τά κοφίνια νά πουλήσω"
γιατί είναι νιο φεγγάρι.
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ:
Τό πουλάω
έγώ" δέν ξέρω;
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ:
"Α δχι σάν έμένα.
Β Δ Ε Λ Υ Κ Λ Ε Ω Ν : Καλύτερα σου.
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ:
"Ε, βγάλε τό γαϊδούρι.
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ΞΑΝΘΙΑΣ: Τί πονηριά! Βρε πρόφαση πού βρήκε
γιά νά τοϋ άνοίξεις! "Ε;
ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ:
Δέν έπιασε δμωςένιωσα τά τερτίπια του. Μά ωστόσο
κάλλιο νά μπω νά βγάλω τό γαϊδούρι,
μήν πάει και ξεπροβάλει πάλι ό γέρος.
(Ό Βδελυκλέων ανοίγει τήν πόρτα καί βγάζει έξω έναν ψεύτικο γάιδαρο πάνω σέ καρούλια,11 μέ τά κοφίνια του. Κάτω
άπό τό γάιδαρο κρέμεται άπό τά κοφίνια ό Φιλοκλέων, σάν
τόν 'Οδυσσέα πού ξέφυγε άπό τή σπηλιά τοϋ Κύκλωπα κρεμασμένος κάτω άπό ένα κριάρι.)
Γιατί, κυρ Μέντιε, κλαις; πού σέ πουλάνε;
(Αύτό έχει σκοπό νά μάς θυμίσει τόν τυφλό Κύκλωπα πού
ρώτησε ;τό κριάρι, γιατί έβγαινε τελευταίο.)
Περπάτα. Τί βογκάς; Κάποιο 'Οδυσσέα
μην κρύβεις;
ΞΑΝΘΙΑΣ:
Μά τό Δία, σηκώνει κάποιον
πού χώθηκε άποκάτω άπ' τήν κοιλιά του.
ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ: Σάν ποιόν; Νά δω! Ναί, αυτόν. Βρέ τί'ναι
τοϋτο;
"Ισως νά υποθέταμε οτι ό Βδελυκλέων θά άναγνώριζε τόν πατέρα
του άμέσως* ή άναγνώριση όμως καθυστερεί, γιά νά παρεμβληθεί
ένα άστεΐο δανεισμένο άπό τήν ιστορία τού 'Οδυσσέα: ό 'Οδυσσέας είχε πει στόν Κύκλωπα μέ πονηριά ότι τό όνομά του ήταν
Οϋτις (Κανένας).
ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ: Μίλα, άνθρωπε: ποιος είσαι;
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ:
ΕΙμ' ό Κανένας.
ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ: Ό Κανένας; έσύ; Κι άπό ποιόν τόπο;
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ: ΕΙμ' ό "Ιθακος,
(άπό τήν 'Ιθάκη, όπως ό 'Οδυσσέας)
ό γιος τοϋ Σκασταλόγη.
("Αν ρωτούσαν έναν άρχαΐο "Ελληνα τό όνομά του ολόκληρο, θά έλεγε, μαζί μέ τό δικό του όνομα, τό όνομα τοϋ πατέρα του καί τήν πατρίδα του.)
11. 'Τποθέτω όμοίωμα καί δχι γάιδαρο πραγματικό, γιά νά μπορεί ή
σκηνή νά παιχτεί χωρίς δυσκολίες —δέν ξέρω αν οί άρχαϊοι "Ελληνες είχαν
σκεφτεί τό «ζώο» τής σύγχρονης παντομίμας: δύο άνθρώπους μέσα σέ ενα
ψεύτικο τομάρι.
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ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ: Κανένα, δέ θά δεϊς καλό κανένα.
(στον Ξανθία) Τράβα τον άπό κάτω. Ό σιχαμένος!
Ποϋ χώθηκε ! Μοϋ φαίνεται, ώς τόν βλέπω,
κάποιον γαϊδονροκράχτη τό πουλάρι.
(«ομοιότατος κλητηρος... πωλίω»: ή λέξη κλητήρ [δικαστικός κλητήρας] σήμαινε στη λαϊκή γλώσσα καί τό γάιδαρο)
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ: 'Αφήστε με, ειδεμή θά τσακωθούμε.
"Ως έδώ πάμε καλά: όταν έγκλιματιστεΐ κανείς στόν γκροτέσκο
χαρακτήρα τοϋ χωρατού, ό διάλογος άνάμεσα στά πρόσωπα τοϋ
φαίνεται ρεαλιστικός. ' Η επόμενη όμως έρώτηση τοΰ Βδελυκλέωνα έχει σκοπό νά δώσει άφορμή γιά μιά κωμική άπάντηση τοϋ
Φιλοκλέωνα, άπάντηση πού ίσως νά τήν έδινε ό γέρος άν ή όργή
του είχε τελείως ξεθυμάνει καί ήταν σέ θέση νά γελάσει κι ό ίδιος
μέ τήν κωμική του θέση.
ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ: Θά τσακωθείς μ'έμας; Και γιά ποιο λόγο;
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ: Γιά σκιά...
γαϊδάρου.
(«Περί όνου σκιάς» [191]: παροιμιακή έκφραση γιά κάθε άσήμαντο λόγο διαφωνίας.)
ΒΔΕΛΤΚΛΕΩΝ:
Κατεργάρης είσαι
κι άπόκοτος.
— Πονηρός εΐ πόρρω τέχνης καί παράβολος (192). Ό Φιλοκλέων
παρεξηγεί τά πονηρός καί παράβολος (άπόκοτος, ριψοκίνδυνος)·
τό δεύτερο τό έρμηνεύει σάν νά σημαίνει ότι έχει περάσει (παρ-)
τήν ήλικία «νέου ζώου πού δέν τοΰ έπεσαν άκόμη τά πρώτα του
δόντια» (άβολος). "Ετσι γυρίζει τή συζήτηση στό άστεϊο, όπως
θά έκανε ίσως κάποιος θεατής πού τόν διασκέδαζε ή παράσταση,
όχι όμως καί ένας θυμωμένος γέρος πού τόν έμποδίζουν στις
προσπάθειές του νά δραπετεύσει.
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ:
'Εγώ'μαι
κατεργάρης;
Δέν ξέρεις πόσο άξίζω, μά τό Δία·
θά νιώσεις τήν άξια μου, σά μασήσεις
γεροντικό δικαστικό προκοίλι.
Ή φράση δταν φάγης ύπογάστριον, 194 κ.έ., περιέχει ύπαινιγμό
στη θέση πού είχε πάρει ό ίδιος πριν άπό λίγο κάτω άπό τήν κοιλιά τοΰ γαϊδάρου —ίσως μάλιστα ό ποιητής νά θέλει νά μας θυμίσει οτι, άν ό 'Οδυσσέας δέν φρόντιζε νά δραπετεύσει, ό Κύκλωπας θά τόν καταβρόχθιζε.
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"Ενα ακόμη παράδειγμα συναντούμε στους Άχαρνεϊς, 764796. Κάποιος Μεγαρίτης έντυσε τις κόρες του γουρουνόπουλα
καί προσπαθεί νά τις πουλήσει στόν Δικαιόπολη. Ό 'Αριστοφάνης εκμεταλλεύεται τή διπλή σημασία της λέξης χοίρος, πού σημαίνει «γουρουνόπουλο», άλλά καί «γυναικείο αίδοΐο», στή χυδαία καθημερινή γλώσσα.
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΗΣ:
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:

Τότε τί φέρνεις;

Φέρνω γονρουνάτσα
σαν που έχουν στά μυστήρια τής Λεψίνας.
(Τά γουρούνια άποτελοΰσαν τά καθιερωμένα ζώα γιά τις θυσίες στά έλευσίνια μυστήρια.)
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : Ώραϊα· γιά δείξε μου τα.
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:
Μεγαλείο!
Δοτσίμασε νά δεις• παχύ τσ ωραίο.
(βγάζει άπό τό σακί τό ένα κοριτσάκι)
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ , καθώς άντιλαμβάνεται ότι ό Μεγαρίτης δέν τοϋ
δείχνει γουρούνι, άλλά ένα κορίτσι πού φορεί γουρουνίσια
πόδια καί μουσούδα:
Βρέ, τί 'ναι τούτο;
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:
Τί 'ναι; γουρουνίτσα.
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : Τί λές,μωρέ; άπό πού;
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:
Άπ' τά Μέγαρα είναι.
Ντά λέεις έσού; δέν είναι;
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΗΣ:
Δέ μοϋ φαίνεται.
°Ως έδώ ό Δικαιόπολης θεωρεί πάντοτε οτι χοίρος σημαίνει «γουρουνόπουλο», καί άρνεΐται νά δεχτεί (καί μέ τό δίκιο του) οτι ή
κοπέλα είναι γουρουνόπουλο. Στήν πραγματική ζωή (άν είναι
δυνατό νά φανταστούμε στήν πραγματική ζωή τέχνασμα όπως
αύτό τοΰ Μεγαρίτη) τό έπόμενο βήμα θά ήταν νά διώξει ό Δικαιόπολης τόν Μεγαρίτη λέγοντάς του «Φύγε άπό δώ, πού πάς νά
μέ γελάσεις!» —στήν κωμωδία όμως ό Μεγαρίτης άντί νά φύγει
έπιχειρεΐ νά παγιδεύσει τόν Δικαιόπολη, χρησιμοποιώντας τήν
άνατομική σημασία τοϋ χοίρος (έδώ θά τή σημειώνουμε χοΐρος2),
καί νά τόν ύποχρεώσει νά παραδεχτεί οτι ή κοπέλα είναι γουρουνόπουλο (χοίρος Χ ):
Φοβερό πράγμα! ( σ τ ό ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ) Τί δυσπιστία!
Λέει δτι αύτό δέν είναι χοίρος'Εντάξει,
άν θες σοϋ βάζω

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:
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στοίχημα αλάτι και θυμάρι πώς τοϋτο (δείχνει τί) έπίκαιρο
σημείο) οι "Ελληνες τό λέμε χοϊρο2·
Δ Ι Κ Λ Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : Μά άνήκει σέ άνθρωπο (ό χοΐρος2)/
ΜΕΓΛΡΙΤΙΙΣ: Και βέβαια! Είναι δικός μου (ό χοίρος)· έαύ ποιανού νόμιζες πώς είναι;*
Ό Μεγαρίτης τήν κέρδισε τή λεκτική αύτή άψιμαχία1 άλλά στήν
πραγματική ζωή δέν θά έπειθε κανέναν νά δώσει λεφτά γιά γουρουνόπουλο πού δέν είναι γουρουνόπουλο. Καί όμως ό 'Αριστοφάνης δέν άφήνει τόν Δικαιόπολη νά χάσει τήν υπομονή του. Ό
διάλογος συνεχίζεται:
ΜΕΓΛΡΙΤΙΙΣ: θέλεις ν' άκούεις τσάι τή λαλιά της;
Δ Ι Κ Λ Ι Ο Ι Ι Ο ΛΙΙΣ:
Θέλω.
ΜΕΓΛΡΙΤΙΙΣ: Γούρλισε, γουρουνάτσι. Δέ γουρλίζεις;
(άπειλητικά στό αύτί της)
Χάε στήν οργή! "Α δέ θέλεις, θά σέ πάω,
μά τόν 'Ερμή, στό σπίτι πάλι πίσω.
ΚΟΡΙΤΣΙ, φοβισμένο, γιατί στό σπίτι πεθαίνουν άπό τήν πείνα:
Κοι κοι.
ΜΕΓΛΡΙΤΙΙΣ: Είναι γουρούνα;
"Ενα γρύλισμα δέν φτάνει βέβαια γιά νά πείσει έναν πανέξυπνο
'Αθηναίο άγρότη οτι τό κορίτσι είναι πραγματικά γουρουνόπουλο. Ό Δικαιόπολης όμως, όπως φαίνεται, έχει μπει τώρα στό
νόημα τού παιχνιδιού, καί δέχεται τις κοπέλες σάν γουρουνόπουλα, μιά καί είναι ό μόνος τρόπος νά μπορέσει νά γίνει μιά όλόκληρη σειρά άστεΐα. Συγχρόνως, μερικά πού λέει γιά τά «γουρουνόπουλα» καί ορισμένες άπαντήσεις τού Μεγαρίτη αποκτούν
νόημα μόνο σάν ύπαινιγμοί στή δεύτερη έννοια τοϋ χοίρος:
Δ Ι Κ Λ Ι Ο Π Ο Λ Ι Ι Σ : Μοιάζει σά γουρούνα («χοίρος
φαίνεται»)'
σάν τρανέψει κι ανοίξει, θά είναι... γούρνα («κύσθος Ισται»).
C Η δεύτερη π ροταση απόκτα νόημα μονο αν το χοίρος στήν
πρώτη πρόταση έρμηνευτεΐ άναδρομικά ώς χοίρος^' ή πρώτη όμως πρόταση άποτελοϋσε άπάντηση στό έρώτημα τοϋ
Μεγαρίτη «Είναι χοίροςγ',»)
ΜΕΓΛΡΙΤΙΙΣ: Σέ πέντε χρόνια θά είναι, νά τό ξέρεις,
απαράλλαχτη ή μάνα της.
ΔΙΚΛΙΟΠΟΛΙΙΣ:
'Ωστόσο
δέν κάνει γιά θυσία.
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ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:
Γιατί δέν κάνει;
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : Αέν έχει ουρά.
( έ λ α τ τ ω μ α τ ι κ ά ή άνάπηρα ζ ώ α ήταν κ α τ ά κανόνα ά κ α τ ά λ ληλα γ ι ά θυσία)
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ:
Αέν έχει όρά, γιατί είναι

μικρή" σά μεγαλώσει, τότε θά έχει
μιά κότσινη, μεγάλη τσάι χοντρά).
(δηλ. τ ό π έ ο ς τ ο ϋ έ π ι β ή τ ο ρ α ! )

Μά ά θέλεις γουρουνάτσι γιά

θρεφτάρι,

(δηλ. γ ι ά ν ά τ ό μ ε γ α λ ώ σ ε ι ς , όχι γ ι ά ν ά τ ό σ φ ά ξ ε ι ς μ ι κ ρ ό )

νά, αυτή σοϋ κάνει.

(δείχνει τ ή ν ά λ λ η κ ο π έ λ α , ό π ω ς θ ά έ κ α ν ε κ ι έ ν α ς π ρ α γ μ α τικός ζωέμπορος)
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ , ά φ ο ϋ τ ή ν έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι : Μοιάζει μέ τήν άλλη.
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ: "Εχουν μαθές μιά μάνα τσ έναν τσύρη.

"Οντες παχύνει αύτή τσάι βγάλει χνούδι,
θά 'ναι γιά προσφορά στήν 'Αφροδίτη.
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : Στήν 'Αφροδίτη δέν προσφέρνσυν χοίρους.
(υπήρχαν μερικές θεότητες πού δέν δέχονταν θυσίες χοίρων)
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ: Τί λές; Ό μόνος θεός πού τοϋ ταιριάζουν.
(Ό χοΐρος2 καί ή «θυσία στήν Αφροδίτη» ταιριάζουν φυσικά
στή θεά τής έρωτικής ήδονής —ό χοϊρος1 άποτελοϋσε συνηθισμένη θυσία γιά άλλους θεούς.)
Τέτοια γουρούνα, άν περαστεί στή σούγλα, (δηλ. σ τ ό π έ ο ς ! )
κρέας πιό γλυκό στόν κόσμο δέν είν' άλλο.

Άπό έδώ καί ώς τό τέλος τής σκηνής τά «γουρουνόπουλα» είναι
γουρουνόπουλα, καί τό λογοπαίγνιο έγκαταλείπεται. "Οσο όμως
διαρκούσε τό άστεΐο, ή πρόοδος τής κωμικής υπόθεσης —δηλαδή
ή άγοροπωλησία τών μεταμφιεσμένων κοριτσιών— είχε ούσιαστικά διακοπεί, καί τά δύο πρόσωπα έκμεταλλεύτηκαν όσο γινόταν περισσότερο τις κωμικές δυνατότητες πού τούς πρόσφερε ή
διπλή σημασία τής λέξης χοίρος.
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Κεντρικό θέμα στούς Άχαρνεϊς είναι τό κατόρθωμα τού Δικαιόπολη νά συνάψει ιδιωτική ειρήνη καί ή έπιτυχία του νά πείσει τό
χορό νά συμφωνήσει μαζί του. Τό θέμα ολοκληρώνεται στά μισά
περίπου τοϋ έργου, πράγμα πού σημαίνει ότι τό κρίσιμο κορύφωμα τοϋ έργου δέν τοποθετείται οΰτε στό τέλος, οΰτε κοντά στό
τέλος, άλλά πριν άπό τήν παράβαση. 'Ολόκληρο τό μέρος πού άκολουθεϊ τήν παράβαση (α) έκθέτει τις συνέπειες πού είχε ή έπιτυχία τοϋ Δικαιόπολη, καί (β) οδηγεί τελικά τις συνέπειες αύτές
σέ έναν πολυθόρυβο θρίαμβο, χωρίς νά εισάγει κανένα άξιόλογο
νέο στοιχείο έκπληξης ή άγωνίας. Στό καθένα άπό τά τέσσερα
πρώτα περιγραφικά έπεισόδια παρουσιάζονται νέα πρόσωπα, ή ύπαρξη τών οποίων έχει νόημα μόνο σέ σχέση μέ τό ένα αύτό έπεισόδιο: πρώτα ό Μεγαρίτης καί ένας καταδότης· ύστερα ό Θηβαίος καί ένας άλλος καταδότης (όνόματι Νίκαρχος)" τρίτος ένας
άγρότης άπό τούς πρόποδες της Πάρνηθας" τέταρτος ένας άπεσταλμένος κάποιου γαμπρού. Στά δύο τελευταία έπεισόδια ξανασυναντούμε τόν Λάμαχο, πού τόν είχαμε ήδη γνωρίσει στό πρώτο μέρος τοϋ έργου. Αύτό τό σχήμα: κρίση-παράβαση-περιγραφικά έπεισόδια, τό ξανασυναντούμε στήν Ειρήνη, όπου ή πλοκή
δέν άφήνει περιθώρια γιά τήν εισαγωγή νέων ούσιαστικών στοιχείων στό δεύτερο μέρος τού έργου, καθώς καί στούς "Ορνιθες,
όπου ένα θέμα πού λύνεται είναι ή κατασκευή τής πολιτείας τών
πουλιών —μένει όμως άνοιχτό γιά τό δεύτερο μέρος, καί περιμένουμε νά δούμε πώς θά ύποχρεωθοΰν οί θεοί νά συνθηκολογήσουν
καί ποιά θά είναι ή έκταση της νίκης τών πουλιών. Στις Θεσμοφοριάζονσες καί στόν Πλούτο, άν καί δέν ύπάρχει παράβαση πού
νά χρησιμεύει σάν άξονας μεταστροφής τοΰ έργου, είναι γεγονός
οτι τό τελευταίο μέρος της κωμωδίας περιγράφει, μέ τή βοήθεια
νέων χαρακτήρων σέ αύτοδύναμες σκηνές, τί συνέπειες είχε τό
οτι ή κρίση, πού προετοιμάστηκε στό πρώτο μέρος τοΰ έργου,
βρήκε τή λύση της. Οί Σφήκες είναι λίγο διαφορετική περίπτω101
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ση, καθώς ούσιαστικά ή κρίση λύνεται άρνητικά, καί τά καινούρια πρόσωπα πού έμφανίζονται (οί άνθρωποι πού δέχτηκαν τήν
έπίθεση τοϋ Φιλοκλέωνα) έχουν δευτερεύουσα σημασία.
Τόσο στά έργα αύτά όσο καί στά πιο πολλά άπό τά υπόλοιπα,
όπου ή διευθέτηση της κρίσης τοποθετείται πιο κοντά στό τέλος,
ό 'Αριστοφάνης, γιά νά δώσει τέλος σέ μιά σύγκρουση (είτε πρόκειται γιά τήν κεντρική εϊτε γιά μιά δευτερεύουσα σύγκρουση
τοϋ έργου), χρησιμοποιεί μιά τυποποιημένη δομή πού έπιδέχεται
έπιμερισμό καί ταξινόμηση, όπως περίπου καί ή παράβαση (πρβ.
σ. 79). Τις σκηνές πού παρουσιάζουν αύτή τή δομή τις χαρακτηρίζουμε συνήθως μέ τόν όρο άγώνας —τό άρχαΐο έλληνικό άγων
τό χρησιμοποιούν καί οί ξένοι φιλόλογοι. Τή δομή τού άγώνα τή
βρίσκουμε ολοκληρωμένη δύο φορές στις Νεφέ?.ες: στήν έριστική
συζήτηση τοΰ Δίκαιου μέ τόν Άδικο Λόγο καί, άργότερα, στή
λογομαχία τοΰ Στρεψιάδη μέ τόν Φειδιππίδη σχετικά μέ τό πώς
πρέπει νά φερόμαστε στούς γονείς μας, καθώς καί στόν πρώτο
άπό μιά σειρά «άγώνες λόγων» άνάμεσα στόν Αισχύλο καί τόν
Εύριπίδη, στούς Βατράχους. Τά στοιχεία της είναι:
1. Οί δύο άντίπαλοι μπαίνουν καβγαδίζοντας.
2. Ό χορός τραγουδά μιά λυρική στροφή πού άποτελεΐ, παρά
τήν πολύ έξεζητημένη συχνά γλώσσα της, ένα είδος «άπό καθέδρας» παρουσίαση τών «διαδίκων».
3. Ό χορός, χρησιμοποιώντας τό ίδιο μέτρο πού θά χρησιμοποιήσει καί ό πρώτος ομιλητής στήν άγόρευσή του, τού άπευθύνει δύο στίχους παροτρύνοντάς τον νά άναπτύξει τή θέση του.
4. Ό πρώτος διάδικος άγορεύει- τόν διακόπτει όμως κάθε τόσο ό άντίπαλός του καθώς καί ένα τρίτο πρόσωπο, όταν υπάρχει,
μέ σχόλια πού, όταν δέν άπευθύνονται στόν πρώτο διάδικο, ύποτίθεται οτι λέγονται χωρίς νά τά άκούει κανένας (a part).
5. Τό τέλος της άγόρευσης είναι στόν ίδιο ρυθμό μέ τό κύριο
σώμα της, άλλά σέ μετρικές ένότητες συντομότερες καί συνδεμένες χαλαρότερα μεταξύ τους άπ' ο,τι οί ίσοι σέ έκταση καί κανονικοί στίχοι της άγόρευσης.
6. Ό χορός τραγουδά μιά λυρική (άντι)στροφή, πού άντιστοιχεΐ στό 2 καί χρησιμεύει σάν σχόλιο γιά τήν έπιτυχία τοΰ πρώτου όμιλητη.
7. 8 καί 9 ύπηρετοΰν τούς ίδιους σκοπούς μέ τά 3, 4 καί 5,
όλα όμως τώρα σέ σχέση μέ τόν δεύτερο ομιλητή, πού μπορεί νά
χρησιμοποιήσει καί μέτρο διαφορετικό άπό τόν πρώτο.
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* Η πλοκή δέν δίνει πάντοτε στό χορό τή δυνατότητα νά λάβει
μέρος στις διαμάχες αύτές σάν άδέκαστος κριτής: στούς Σφήκες
π.χ. ό χορός εύχεται νά νικήσει ό Φιλοκλέων υποχρεώνεται όμως
νά δεχτεί συζήτηση μέ λογικούς ορούς, γιατί άλλιώς θά ήταν
άδύνατο νά διεξαχθεί ό άγώνας. Στή Λυσιστράτη πάλι, ό Πρόβουλος, όταν άγωνίζεται μέ τή Λυσιστράτη, έχει τήν ύποστήριξη
τοϋ άντρικοΰ χορού, ένώ ό γυναικείος χορός ύποστηρίζει, φυσικά,
τήν ήρωίδα. Στούς Ίππε'ις ό χορός ύποστηρίζει τόν Άλλαντοπώλη έναντίον τοϋ Παφλαγόνα, καί έχουμε ούσιαστικά δύο έριστικούς διαλόγους τών άντιπάλων άντί γιά τις δύο ίσοζυγιασμένες
άγορεύσεις. Οί λογομαχίες αύτές θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν «λογικές», άπό τήν άποψη οτι διεξάγονται μέ λογικά έπιχειρήματα καί όχι μέ φωνές καί πετροβολήματα, καί είναι δυνατό ένας άντίπαλος νά πείσει τό χορό ότι έχει δίκιο —όπως π.χ.
ό Βδελυκλέων στούς Σφήκες. Καί όμως, τά έπιχειρήματα πού
χρησιμοποιούνται είναι τό ίδιο άνισα άπό τήν άποψη τής λογικής
συνοχής καί της διαλεκτικής τιμιότητας όσο καί ή έπιχειρηματολογία στά δικαστήρια, καί συνήθως κανένας δέν περιμένει νά παραδεχτεί ένας άπό τούς άντιπάλους πώς ο,τι έκαμε ώς τώρα ήταν
σφαλερό. Ό άγώνας μπορεί μάλιστα νά τελειώνει μέ χυδαίες βρισιές έκ μέρους τοϋ νικητή καί μέ έκφράσεις λύσσας καί άγανάκτησης έκ μέρους τού νικημένου: έτσι π.χ. στόν Πλοΰτο, ή Φτώχεια δέν τά καταφέρνει στις προσπάθειές της νά πείσει τόν Χρεμύλο καί τό φίλο του τόν Βλεψίδημο γιά τή σπουδαιότητά της
καί γιά τις όλέθριες συνέπειες πού θά είχε ή καθολική καί δίκαιη
κατανομή τού πλούτου (598-600, 608-612):
Μπρός! τσακίσου, και πια
νά μή βγάλεις μιλιά.
Κι άν μέ πείσεις, δέν πείθομ' έγώ.[...]
ΦΤΩΧΕΙΑ: Μά νά ξέρετ'έσεϊς
πώς ξανά θά μέ κράξετ' έδώ.
ΧΡΕΜΤΛΟΣ: Σά σέ κράξουμε, γύρνα· μά τώρα τσακίσου·
ξού ξού!
Κάλλιο έγώ νά 'χω β ιός,
και τήν κούτρα σου έσύ νά χτυπάς και νά κλαις.

ΧΡΕΜΤΛΟΣ:

Τά στοιχεία τοϋ τυποποιημένου άγώνα ύπάρχουν στόν Πλοΰτο,
συμβαίνει όμως νά άπουσιάζουν άπό τό πρωιμότερο σωζόμενο
έργο, τους Άχαρνεΐς, όπου ό Δικαιόπολης, όταν θέλει νά πείσει
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τό χορό, ακολουθεί τελείως διαφορετικό δρόμο. Ή δομή τοϋ
άγώνα μπορεί νά είχε διαμορφωθεί πριν άπό τόν Αριστοφάνη"
πάντως είναι δύσκολο νά είμαστε βέβαιοι γι' αύτό, άφοΰ δέν μας
σώζονται τά δύο πρώτα του έργα: τό πρώτο, οί Δαιταλεϊς, περιείχε οπωσδήποτε κάποιο είδος λογομαχίας άνάμεσα σέ έναν ήθικό καί έναν άνήθικο νεαρό —λογομαχία πού ό ίδιος ό ποιητής
τή θεωρούσε παρόμοια σέ χαρακτήρα μέ τόν άγώνα άνάμεσα στόν
Δίκαιο καί τόν "Αδικο Λόγο στις Νεφέλες. Έν πάση περιπτώσει,
μπορούμε νά διαπιστώσουμε τήν έπίδραση τοϋ άγώνα καί σέ σκηνές πού ούσιαστικά δέν περιέχουν καθόλου άγώνες" στις σκηνές
αύτές ένα πρόσωπο έκθέτει τις άπόψεις του σέ κάποιο άλλο, πού
κάπου κάπου άντιδρά μέ δυσπιστία ή έπικριτική διάθεση, χωρίς
όμως καί νά επιμένει ιδιαίτερα ύποστηρίζοντας τις άντίθετες άπόψεις. Ή άποδεικτική άγόρευση τοΰ Πεισέταιρου στούς "Ορνιθες περιέχει όλα τά συστατικά στοιχεία 2-9 πού άπαριθμήσαμε
παραπάνω" ό ίδιος όμως ό Πεισέταιρος παίζει τό ρόλο καί τών
δύο άντιπάλων: τά 8-9 χρησιμεύουν γιά νά έξηγήσουν τις συνέπειες όσων είπε στά 4-5.
ΤΑ ΛΥΡΙΚΑ ΜΕΡΗ
'Εκτός άπό τις περιπτώσεις πού ήδη άναφέραμε, λυρικές στροφές
τραγουδημένες μέ μουσική συνοδεία συναντούμε καί άνάμεσα σέ
έπεισόδια ή άνάμεσα σέ έκτενέστερα τμήματα τών μεγάλων σκηνών. Κανονικά τις τραγουδά ό χορός, καμιά φορά όμως καί οί
πρωταγωνιστές. Συναντούμε έπίσης καί τήν περίπτωση ένα χορικό, επιμερισμένο σέ λυρικό διάλογο, νά τό μοιράζεται ό χορός
μέ κάποιον πρωταγωνιστή. Τά τελευταία δύο έργα, οί Έκχλησιάζουσες καί ό Πλούτος, διαφέρουν σέ τεχνική άπό τά άριστοφανικά έργα τοΰ 5ου αιώνα: μερικά χορικά δέν περιλαμβάνονται
στό γραπτό κείμενο πού δόθηκε στήν κυκλοφορία, καί γι' αύτό
ίσως νά μήν τά είχε συνθέσει ό ίδιος ό Αριστοφάνης" τό κείμενο
πού μας παραδόθηκε σημειώνει μέ μόνη τή λέξη ΧΟΡΟΤ τά σημεία όπου τραγουδούσαν τά χορικά αύτά στήν παράσταση —ή
συνήθεια αύτή γενικεύτηκε πρός τά τέλη τοΰ 4ου αιώνα, καθώς
ό χορός έχανε ολοένα τή σημασία του.
"Οπως θά έγινε άντιληπτό άπό προηγούμενες άναφορές, τά μέτρα της άρχαίας έλληνικής ποίησης δέν άπαρτίζονταν άπό συνδυασμούς τονισμένων καί άτονων συλλαβών, άλλά άπό συνδυασμούς
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συλλαβών μακρόχρονων καί βραχύχρονων. Ά ν ανακατέψουμε σέ
ένα καπέλο μισή ντουζίνα ψηφίδες πού νά άντιπροσωπεύουν μακρόχρονες συλλαβές καί άλλη μισή πού νά άντιπροσωπεύουν βραχύχρονες, καί άν ύστερα τις τοποθετήσουμε τή μιά πλάι στήν άλλη μέ τήν τυχαία σειρά πού τις βγάζουμε άπό τό καπέλο, είναι
πολύ πιθανό ότι ό συνδυασμός πού θά σχηματιστεί θά άποτελεΐ
προσωδιακό σχήμα γνωστό άπό τά άρχαΐα μέτρα' καί είναι πολύ πιθανό έπίσης νά έξακριβώσουμε γιά ποιό μέτρο πρόκειται,
συγκρίνοντας τό σχήμα αύτό μέ τά μετρικά σχήματα πού ύπάρχουν σέ ολόκληρη τή σωζόμενη άρχαία έλληνική ποίηση. Δέν θά
είχε όμως νόημα νά άναρωτηθοϋμε άν αύτό τό σχήμα θά μπορούσε νά άποτελεΐ μετρικό σχήμα τής άρχαίας έλληνικής ποίησης,
γιατί άπλούστατα δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι γιά κανένα
μετρικό σχήμα ότι θά ήταν άδύνατο νά έχει χρησιμοποιηθεί καί
στήν άρχαία έλληνική ποίηση. Τά περισσότερα, ώστόσο, λυρικά
χωρία τού Αριστοφάνη είναι συνθεμένα σέ μετρικά σχήματα
γνωστά, πολλές φορές κοινότατα, τόσο στήν τραγωδία όσο καί
στήν κωμωδία.1 Άκόμη καί μιά στροφή πού περιέχει γύρω στούς
δώδεκα διαφορετικούς τύπους στίχων (πού μπορούν νά υπαχθούν
σέ δύο ή περισσότερα κύρια μετρικά είδη) είναι πολύ πιθανό νά
παρουσιάζει μετρική δομή γνωστή καί άπό άλλα έργα: τρεις π.χ.
στίχοι τοΰ τύπου - v - w - v - πού ολοκληρώνονται μέ τήν καταληκτική μορφή - w - ·_> w —, ύστερα μιά άκολουθία τοΰ ρυθμού
- w w - ^ w..., καί, τέλος, τέσσερις στίχοι τοΰ τύπου - w w - w w - (άπλή παραλλαγή τοΰ - w - w w - -), πού ολοκληρώνονται
άπό τήν καταληκτική μορφή - ^ ^ - ν^ — . Υπάρχουν λυρικά χωρία πού, καθώς δέν άκολουθοΰν οικεία μετρικά σχήματα καί δομές, δέν έπιδέχονται «μετρική άνάλυση» τελείως άδιαμφισβήτητη. ' Η προσπάθεια όμως γιά μετρική άνάλυση δέν άποτελεΐ άπλό
φιλολογικό παιχνίδι' είναι προσπάθεια νά δοθεί άπάντηση σέ ένα
πρόβλημα αισθητικό, προσπάθεια νά άνασυνθέσουμε τό ρυθμικό
σχήμα τοΰ χωρίου όπως τό είχε συλλάβει ό ποιητής του.2
1. Λύτό $έν σημαίνει ότι δέν ύπάρχουν μετρικές διαφορές άνάμεσα στήν
τραγωδία καί τήν κωμωδία' τό δοχμιακό μέτρο π.χ., συνηθισμένο στήν τραγωδία σέ στιγμές ϊντονα συναισθηματικές, στήν κωμωδία χρησιμοποιείται
σχεδόν άποκλειστικά στίς παρωδίες, ένώ, άντίθετα, χαρακτηριστική γιά τήν
κωμωδία είναι ή μεγάλη χρήση άλλεπάλληλων καθαρά κρητικών (— ^ —)
ή -αιωνικών ( μέτρων.
'2. Ή Λναιστράτη καί οί Θεαμοφοριάζοναες παρουσιάζουν περισσότερα
καί σοβαρότερα προβλήματα μετρικής άνάλυσης άπ' δ,τι τά ύπόλοιπα έργα.
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Πολλά λυρικά μέρη απαρτίζονται άπό δύο τραγούδια σέ «άντιστοιχία»" τό μετρικό δηλαδή σχήμα τής στροφής έπαναλαμβάνεται άκριβώς τό ΐδιο στό δεύτερο τραγούδι, τήν αντιστροφή. ' 11
άντιστροφή δέν είναι άπαραίτητο νά άκολουθεϊ αμέσως μετά τή
στροφή" μπορεί νά παρεμβάλλεται ένα πολύ μεγάλο διαλογικό
μέρος: έτσι στούς Ίππεϊς, 303-408, ή στροφή 303-313 άντιστοιχεΐ στήν άντιστροφή 383-390, καί ή στροφή 322-334 στήν άντιστροφή 397-408. Τό ίδιο άντιστροφικό σύστημα χρησιμοποιείται καί όταν τά τραγούδια είναι μοιρασμένα στό χορό καί σέ έναν
υποκριτή· έτσι, στούς Άχαρνεϊς, στή στροφή 1008-1017 άντιστοιχεϊ ή άντιστροφή 1037-1046:
Καλότυχος, πού 'χεις μυαλά,
και πιό πολύ, πού 'χεις πολλά
φαγιά νά φάς, βρε γέρο.
Δ Ι Κ Λ Ι Ο Π Ο Λ Ι Ι Σ : Και τί.Οά πεις, όταν 0ά δεϊς
τις τσίχλες πού έχω στή φωτιά
ψητές νά σοϋ τις φέρω!
ΧΟΡΟΣ: Σωστά μιλάς, καλά τά λές.
Δ Ι Κ Λ Ι Ο Π Ο Λ Ι Ι Σ : Καλά συμπάτε τις φωτιές,
έσεϊς έκεϊ στό σπίτι.
ΧΟΡΟΣ: "Ω γειά σου, έσύ, τοϋ μαγερειοϋ,
τοϋ τραπεζιού καί τοϋ γλεντιού
τρανέ πρωτοτεχνίτη.
ΧΟΡΟΣ:

('Ύστερα, άφού ό Δικαιόπολης διώξει έναν χωρικό πού τοϋ ζήτησε βοήθεια:)
"Εκλεισε ειρήνη αύτός, καί, νά,
κοιτάτε πώς καλοπερνά
καί γι' άλλους δέν τόν μέλει.
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : Τηγάνισέ μου τις σουπιές·
και στό σπληνάντερο —μ' ακούς;—
έδώ νά χύσεις μέλι.
Χ Ο Ρ Ο Σ : Τί σαματάς, τί
προσταγές!
Δ Ι Κ Α Ι Ο Π Ο Λ Η Σ : "Ε σεϊς, τό νοϋ σας ατή φωτιά·
ψήστε τά χέλια έκεΐνα.
Χ Ο Ρ Ο Σ : Άπ' τή φωνή κι άπ' τήν καπνιά
κι έμεϊς έδώ κι ή γειτονιά
θά λιώσουμε άπ' τήν πείνα.
ΧΟΡΟΣ:
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Μερικές φορές ή στροφική άντιστοιχία χρησιμοποιείται σέ μεγαλύτερη κλίμακα, καί δημιουργεί κάτι σάν ποίημα γραμμένο σέ
μικρές στροφές: άντιστροφικές τετράδες (2x2) βρίσκουμε στούς
'Λχαρνεΐς, 836-859, καί στούς Βατράχους, 814-829, ένώ στούς
Βατράχους, 417-443, συναντούμε όκτώ (4x2) πολύ σύντομα άντιστροφικά τραγούδια (τά τρία τελευταία είναι διαλογικά) —ή
συστοιχία τους εισάγεται άπό ένα τραγούδι πού άκολουθεϊ σχεδόν, άλλά όχι άπόλυτα, τό ίδιο μετρικό σχήμα. Υπάρχουν ένδείξεις οτι στις στροφικές άντιστοιχίες τής κωμωδίας έπιτρέπονταν
μερικές, όχι πολλές, μετρικές άνωμαλίες, πού θά ήταν άπαράδεκτες στήν τραγωδία.
Υπάρχουν πραγματικά μερικές περιπτώσεις (μοιρασμένες ισόποσα στις έννέα πρώτες κωμωδίες τού Αριστοφάνη), όπου οί ν
μετρικές ένότητες ένός στίχου τής στροφής μπορεί νά άντιστοιχούν σέ ν—1 μετρικές ένότητες τής αντιστροφής' σέ όλες αύτές
τίς περιπτώσεις ούτε ή γλωσσική μορφή ούτε τό νόημα δικαιολογούν διόρθωση.
Ή γλώσσα τών χορικών τοϋ 'Αριστοφάνη, μέ τά μεγαλόπρεπα σύνθετα καί τίς ήρωικοθρησκευτικές διαστάσεις της, μερικές
φορές μπορεί νά πλησιάζει πολύ τή γλώσσα τών σοβαρών χορικών τής τραγωδίας' ή στροφή καί ή άντιστροφή πού τραγουδούν
οί νεφέλες προτού έμφανιστοϋν (Νεφέλες, 275-290 καί 298-313)
άποτελοϋν τό πιό έντυπωσιακό παράδειγμα: οί δροσερές, φευγαλέες, οί άστέρευτες / &ς άνεβοϋμε Νεφέλες έμεϊς..., καί άς σύρουμε... οί βροχοφόρες παρθένες έμεΐς... Συνήθως, τό λεξιλόγιο
καί τό περιεχόμενο τών λυρικών συγγενεύουν στενά μέ τό λεξιλόγιο καί τό περιεχόμενο τού κωμικού διαλόγου —όμως στά λυρικά ή έκφραση είναι πιό συμπυκνωμένη. "Οπως ένα διαλογικό
χωρίο μπορεί νά οδηγεί σέ κωμική κορύφωση πού νά μήν ολοκληρώνεται παρά μέ τήν τελευταία φράση ή λέξη τοϋ χωρίου,
έτσι καί ή κορύφωση μιας λυρικής στροφής είναβ δυνατό νά καθυστερήσει ώς τήν τελευταία στιγμή. Ό χορός π.χ. στούς Βατράχους (534-541), συγχαίροντας τόν Διόνυσο γιά τήν ιδέα του νά
άλλάξει μεταμφίεση μέ τόν Ξανθία, χρησιμοποιεί ώς παράλληλο
τήν εικόνα τού έμπειρου ναυτικού πού στήν κακοκαιρία ξέρει σέ
ποιά πλευρά τού πλοίου νά πάει καί νά σταθεί" καί τό τραγούδι
τελειώνει:
καλοπέραση δπου βλέπει,
κατά κεί γυρνάει και γέρνει
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δ καπάτσος, κείνος που είναι
γεννημένος Θηραμένης.
Ό Θηραμένης, πού διακωμωδείται καί σέ άλλα χωρία τών Βατράχων, τά είχε καταφέρει στά 411 π.Χ., παρατώντας τους φίλους του, νά μήν κινδυνεύσει άπό τήν κατάρρευση τής ολιγαρχικής έπανάστασης' καί στά 406 π.Χ. έδειξε πάλι τήν ίδια άξιοσημείωτη ικανότητα νά ((βγαίνει λάδι», όταν τά κατάφερε νά
άποφύγει ό ίδιος τήν κατηγορία οτι άφησε άνεκτέλεστη τή διαταγή νά διασώσει μετά άπό μιά ναυμαχία όσους ναυαγούς προσπαθούσαν άκόμη νά κρατηθούν άπό τά συντρίμμια τών πλοίων,
καί νά στρέψει τό θυμό τών 'Αθηναίων πρός τούς στρατηγούς πού
τού έδωσαν τή διαταγή αύτή. Ό άκροατής ίσως κάποια στιγμή
νά άρχίζει νά ύποπτεύεται πώς θά τελειώσει τό τραγούδι αύτό"
σέ μερικά όμως τραγούδια ή τελευταία τελευταία λέξη μπορεί
νά δημιουργήσει μιά τελείως άναπάντεχη έκπληξη. Στούς Άχαρνεϊς, 1150-1161, ό χορός έκτοξεύει σέ κάποιον 'Αντίμαχο μιά
μεγάλη κατάρα" στήν άντιστροφή (1162-1173), μιά δεύτερη κατάρα παρουσιάζει τήν έξης μορφή:
Είναι τό πρώτο αγαθό πού τον εύχόμαστε αύτοϋ τοΰ τσιγκούνη.
Δεύτερο: ένώ θά γνρίζει μέ σύγκρνα και θέρμη τή νύχτα
άπ' τούς άγώνες στό σπίτι τον, κάποιος τρελός μεθυσμένος
νά τον δώσει μιά γερή
στήν κεφάλα τήν ξερή.
Ψαχουλεύοντας αυτός,
στά τνφλά, στά σκοτεινά,
γιά μιά πέτρα, τί νά βρει;
Τί νά πιάσει; Μιά σβουνιά
φρέσκια φρέσκια κι άχνιστή.
Νά τή ρίξει ορμητικά
γιά τό μεθυσμένο, μά
ή ριξιά νά πάει στραβά
κι άστοχώντας ποιόν νά βρει;
Τόν Κρατίνο τόν ποιητή.
ΠΑΡΩΔΙΑ
'Από ολα τά άρχαΐα έλληνικά λογοτεχνικά είδη μόνη ή κωμωδία
συνδυάζει όλες τις γνωστές μορφές άρχαίου έλληνικοΰ λόγου: στό
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ένα άκρο υπάρχει μιά επισημότητα πού μας θυμίζει ηρωικές πολεμικές συγκρούσεις καί μεγαλόστομους λατρευτικούς ύμνους,
στό άλλο μιά χυδαιότητα άπαράδεκτη γιά πολιτισμένη συζήτηση.
Τό κυρίαρχο στρώμα στή γλώσσα τών διαλόγων είναι κοινό στήν
κωμωδία, στήν πεζογραφία καί στις διάφορες γραπτές μαρτυρίες· άλλά καί ό κωμικός άκόμη διάλογος δέν παύει νά άποτελεΐ
καί αύτός ποίηση, καί έπίσης ό κωμικός ποιητής αισθάνεται τό
ίδιο έλεύθερος όπως ολοι οί ποιητές νά παίζει μέ τή γλώσσα.
Χαρακτηριστική περίπτωση στό πλαίσιο τής έλευθερίας αύτής
είναι νά κατασκευάζει ό ποιητής μεγάλες σύνθετες λέξεις —κάτι
πού μπορεί νά γίνει πολύ εύκολα στά έλληνικά: όταν ό Φιλοκλέων (Σφήκες, 1357) παραπονιέται γιά τήν τσιγκουνιά τού γιού
του, τόν όνομάζει κνμινοπριστοκαρδαμογλνφον
εύκολα άναλύουμε τή λέξη αύτή στά συνθετικά της καί βλέπουμε ότι σημαίνει
κάποιον «πού είναι τόσο κακομοίρης ώστε πριονίζει τό κύμινο
στά δύο καί πελεκάει τά κάρδαμα». Καί στις Έκκλησιάζονσες, ή
γιγάντια λέξη πού χρησιμοποιείται στό άκροτελεύτιο χορικό
(1169-1174) περιέχει είκοσι έξι συνθετικά μέρη, πού τό καθένα
δηλώνει καί άπό ένα ύποτιθέμενο φαγητό τής γιορτής, άλλά τήν
καταλαβαίνουμε τό ίδιο εύκολα όπως καί άν διαβάζαμε τόν αντίστοιχο κατάλογο τών είκοσι έξι έδεσμάτων. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ή λέξη κατασκευάζεται γιά νά ταιριάσει στά συγκεκριμένα συμφραζόμενα, καί άν τή διαβάζαμε μόνη της δέν θά
μας ήταν κατανοητή. "Οταν ό Στρεψιάδης (Νεφέλες, 156-164)
μαθαίνει πώς ό Σωκράτης εξηγούσε ότι τό βούισμα τού κουνουπιοϋ προέρχεται άπό τόν πισινό του, τόν συγχαίρει (166) γιά τό
διεντέρενμά του: ή λέξη έχει σχηματιστεί άπό τό έντερον, κατά
τό πρότυπο άλλων λέξεων οπού ή πρόθεση δια ώς πρώτο συνθετικό σημαίνει τό «διαμέσου», «άπό τή μιαν άκρη ώς τήν άλλη».
Τέτοιας λογής υπαινιγμοί κάνουν καί τόν πιό επινοητικό μεταφραστή νά άπελπιστεϊ" εύτυχώς όμως πολλές άπό τις λέξεις αυτές κατασκευάστηκαν γιά χωρία όπου τό άστεΐο βασίζεται στόν
έρωτισμό ή στά περιττώματα —καί γιά τις έννοιες αύτές οί σύγχρονες γλώσσες διαθέτουν πολύ μεγάλο λεξιλόγιο. Στούς "Ορνιθες, 65-68, όταν έμφανίζεται ό υπηρέτης τοϋ τσαλαπετεινού, οί
δύο 'Αθηναίοι τρομοκρατούνται άπό τήν όψη του, καί ορκίζονται
ότι δέν είναι άνθρωποι, άλλά πουλιά. Ό δούλος τούς ρωτά τότε
τί λογής πουλιά είναι:
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'Εγώ δρνιο Λιβυκό, μέ λεν τρεμούλη («ύποδεδιώςη).
ΤΠΗΡΕΤΗΣ: Βλακείες.
ΕΤΕΛΠΙΛΠΣ:
Καλέ, τά πόδια μου δέ βλέπεις;
(άπό τό φόβο του έχει «κουτσουλήσει»)
ΤΠΗΡΕΤΙΙΣ: Και τούτος τί δρνιο;
(στόν Πεισέταιρο)
μίλα.
ΠΕΙΣΕΤΛΙΡΟΣ:
Κοντσονλιέρης...
κατσουλιέρης
(αέπικεχοδώς»).
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ:

Ύποδεδιώς σημαίνει κατά λέξη «κάπως τρομαγμένος», καί έπικεχοδώς «αύτός πού άποπάτησε πάνω σέ...» (όπως τόσο συχνά
συμβαίνει, ή χυδαία λέξη άποτελεΐ τό κορύφωμα: δεύτερη άπό ένα ζεύγος ή τελευταία στη σειρά άπό τρεις). Στούς'Ιππείς, 1391
κ.έ., ό γερο-Δήμος, όταν τού παρουσιάζουν τάς τριακοντούτιδας
σπονδάς προσωποποιημένες σάν όμορφη κοπέλα, άντιδρα όπως
θά άντιδροΰσε κάθε έρωτιάρης 'Αθηναίος μπροστά σέ οποιαδήποτε κωμική γυναικεία προσωποποίηση, καί ρωτά:
έξεστιν αυτών
κατατριακοντουτίσαι;
(μπορώ νά τήν τριαντ.-.άκοντίσω;)
Τά συμφραζόμενα είναι τέτοια, ώστε οποιοδήποτε ρήμα καί νά
βάλει κανείς στή μετάφραση μετά τό «μπορώ νά τήν...;», θά δώσει νόημα χυδαίο.
'Ωστόσο περισσότερο άξιοσημείωτη άπό τις κωμικές αύτές
«κατασκευές» είναι ή χρήση γλωσσικών στοιχείων πού δανείζεται σκόπιμα ό ποιητής άπό τή σοβαρή ποίηση ή άπό ειδικά τεχνικά έγχειρίδια. "Ολες αύτές τις χρήσεις συνηθίζουμε νά τις κατατάσσουμε, λίγο παραπλανητικά ίσως, κάτω άπό τόν γενικό
τίτλο παρωδία —καί ένα μεγάλο μέρος τής παρωδίας άποτελεΐ
παρατραγωδία, γιατί τά σύγχρονα τραγικά κείμενα άποτελούσαν
τήν πιό προσιτή της πηγή. 'Η παρωδία έχει δύο τελείως ξεχωριστούς στόχους, πού μπορεί νά πραγματώνονται ταυτόχρονα ή
χωριστά καί άνεξάρτητα ό ένας άπό τόν άλλον. Ό ένας της στόχος είναι νά έκθέσει τήν ίδια τή σοβαρή ποίηση στήν έπίκριση
καί τή σάτιρα: ή παρωδία μέ τήν έπιλογή καί τήν υπερβολή είναι
σάν νά λέει (π.χ.) «αύτός είναι ό Εύριπίδης». Τό είδος αύτό τής
παρωδίας τό συναντούμε στό τελευταίο μέρος τών Βατράχων,
όπου ό Αισχύλος καί ό Εύριπίδης άπαγγέλλουν ό καθένας χον110
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τροκομμένες άλλα πολύ άστεϊες παρωδίες τών λυρικών τού άλλου, καθώς καί στήν πρώτη σκηνή στίς Θεσμοφοριάζονσες: τό
γεγονός οτι δέν μας έχουν σωθεί οί τραγωδίες τού 'Αγάθωνα δέν
μας έμποδίζει νά είμαστε βέβαιοι ότι τά λυρικά τραγούδια πού
βάζει ό 'Αριστοφάνης στό στόμα τού τραγικού αύτοΰ άποτελοϋν
σίγουρα γλωσσική καί μετρική παρωδία τού ύφους τοϋ ποιητή.3
Δεύτερος, πιό συχνός, στόχος τής παρωδίας είναι νά έκμεταλλεύεται τίς κωμικές δυνατότητες πού προσφέρει ή άσυμφωνία μορφής καί περιεχομένου, όταν ή μεγαλόστομη τραγική έκφραση καί
οί άναφορές σέ γνωστές τραγικές καταστάσεις συνδυάζονται μέ
χυδαιότητες ή μέ καθημερινές σπιτικές έγνοιες. Τό κωμικό άποτέλεσμα τής άσυνέπειας ό ποιητής μπορεί νά τό πετύχει καί μέ
μιά δυο λέξεις μόνο, όπως στίς Νεφέλες (30), όπου ό Στρεψιάδης, άφοϋ διαπιστώνει άπό τό τεφτέρι τών λογαριασμών του οτι
χρωστά στόν Πασία δώδεκα μνές, ξαναγυρίζει κάποια στιγμή
στό τεφτέρι καί άναρωτιέται:
ατάρ τί χρέος ίβα με μετά τον Πασίαν;
"Αν πάρουμε τίς λέξεις μία μία, θά μπορέσουμε νά άποκαταστήσουμε τή μορφολογία τής καθημερινής ομιλίας άλλάζοντας τό
χρέος σέ χρέως, καί τό ίβα (στήν άττική διάλεκτο δεκτό μόνο
στά χορικά) σέ ίβη· τό νόημα θά ήταν: «άλλά ποιό χρέος μέ βρήκε μετά τόν Πασία;». 'Αλλά στήν τραγική γλώσσα ή λέξη χρέος
(6χι όμως καί τό χρέως στά κοινά άττικά) μπορεί νά σημαίνει
«πράγμα», «άπαίτηση», «περιπλοκή», καί τό τί χρέος είναι τραγική έκφραση ισοδύναμη σχεδόν μέ τήν έρώτηση «τί;». Στήν
τραγωδία πάλι θά μπορούσε κανείς νά πει ίβα με (χωρίς πρόθεση: μού ήρθε = μέ βρήκε), ένώ στόν πεζό ή στόν κωμικό διάλογο
ή πρόθεση θά ήταν άπαραίτητη: ήρθε σ' έμένα. "Ετσι, όλόκληρη
ή έκφραση τί χρέος ίβα με έχει έντονα τραγικό χρώμα καί δημι3. Τό καλύτερο άπό δλα τά σύγχρονα παράλληλα πού γνωρίζω είναι ή
μικρού μήκους ταινία De Diiva (1968) τοϋ Anthony Lover, δπου μοτίβα
άπό τά έργα Ή έβδομη σφραγίδα καί "Αγριες φράουλες, πλαισιωμένα αέ
παραφθαρμένα σουηδικά, παρωδούν τόν Ingmar Bergman. Ή παρωδία,
γιά νά ικανοποιήσει τά σημερινά γούστα, πρέπει νά είναι σύντομη, δπως καί
στόν 'Αριστοφάνη, ή τουλάχιστον (δπως στό έργο Cold Comfort Farm της
Stella Gibbons) νά χωρίζεται έδώ κι έκεΐ σέ κομμάτια. Τό έργο τοϋ Fielding, The Tragedy of Tragedies, or the Life and Deaths of Tom Thumb
the Great, άποτελεϊ παρωδία σέ μεγάλη κλίμακα' μεγάλο δμως μέρος τής
κωμικής εύστοχίας τοϋ έργου βασίζεται στήν άσυμφωνία μορφής καί περιεχομένου.
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ουργεϊ κωμικότατη μορφή άσυνέπειας, καθώς ακούγεται άπό τό
στόμα ένός χωρικού πού λογαριάζει τά χρέη του. Εκτενέστερη
καί περισσότερο εντυπωσιακή είναι ή κωμική άσυνέπεια πού συναντούμε στή Λνσιστράτη, 706-719, όπου ή ήρωίδα άντιμετωπίζει δυσκολίες στήν προσπάθειά της νά τηρήσουν όλες οί γυναίκες της Αθήνας τόν όρκο τους καί νά άπαρνηθούν τόν έρωτα:
ΚΟΡΥΦΑΙΑ: "Ω κνβερνήτρα τον γκοποϋ και τοϋ έργον,
γιατί έτσι σκυθρωπή απ' τήν πύλη βγαίνεις;
ΛΥΣΙΣΤΡΛΤΗ: 'Αγαναχτώ άπ'τις πράξεις και τις σκέψεις
άνάξιων γυναικών και τριγυρνάω.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ: Τί λες, τί λες;'
ΛΥΣΙΣΤΡΛΤΗ:
"Ο,τι είναι αλήθεια.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ: Πες τί κακό συμβαίνει· είμαστε φίλες.
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΙΙ: Ντροπή νά πεις, βαρύ και νά σωπάσεις.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ: Τή συμφορά μήν κρύψεις πού μάς βρήκε.
ΛΥΣΙΣΤΡΛΤΗ: Νά μέ δυο ?.έξεις: γιά έρωτα διψοϋμε.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ: "Ω Αία!
ΛΥΣΙΣΤΡΛΤΗ: Ή άλήθεια αύτή 'ναι' τί καλείς τό Δία;

Δέν είμαι πιά σέ θέση άπό τούς άντρες
μακριά νά τις κρατήσω· μοϋ τό σκάνε.

Στην ΕΙρήνη, τήν ώρα πού βλέπουμε τόν Τρυγαΐο νά άνυψώνεται
στόν άέρα καβάλα στό σκαθάρι του, ένα άπό τά παιδιά του τοΰ
άπευθύνει τό λόγο σέ δακτυλικό ρυθμό. Αύτός άπαντα στό ιδιο
μέτρο, καί οί δυό τους συνεχίζουν διαλογικά τις έρωταποκρίσεις
τους σέ ύψηλό τραγικό ύφος (124-153), πού όμως πολύ έξυπνα
διακόπτεται κάθε τόσο καί ξεπέφτει πρός τό κωμικό, π.χ.:
(127 κ.έ.) Πώς σοϋ 'ρθε αύτή ή Ιδέα, μπαμπά, νά ζέψεις
σκαθάρι, στούς θεούς γιά νά τραβήξεις;
(136 κ.έ.) Τόν Πήγασο άν καβάλαες, οί θεοι
θά σ' έβλεπαν σάν ήρωα τραγωδίας.
' Η χρησιμοποίηση της τραγικής ποίησης γιά τή δημιουργία κωμικής άσυνέπειας άποτελεΐ κατά κάποιον τρόπο υποτίμηση της
τραγωδίας,4 καί συγγενεύει μέ τή συνήθεια τής κωμωδίας νά παρουσιάζει τούς θεούς, τούς πολιτικούς καί τούς διανοουμένους σέ
4. Στούς "Ορνιθες, 786-789 (πρβ. σελ. 35) 6 χορός φαίνεται νά υπονοεί
ότι τό άκροατήριο ϊ βρίσκε (σως κάπως βαρετές τΙς τραγωδίες, άλλά χαιρόταν νά ξαναγυρίζει στό θέατρο γιά νά δει κωμωδία. Στό άπόσπασμα 306 τοϋ
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μειωτικές γι' αυτούς καταστάσεις (πρβ. σ. 57 κ.έ.). Ά ν όμως αύτό ήταν τό άποτέλεσμα τής παρωδίας —είτε μας άρέσει είτε 6χι—, θά ήταν παράλογο νά ύποθέσουμε οτι άποτελοΰσε πάντοτε
τόν πρωταρχικό σκοπό τού 'Αριστοφάνη. Ό πειρασμός νά χρησιμοποιήσει κάποια πρόσφατη καί θεαματική τραγωδία, πού είχε
γίνει άντικείμενο συζητήσεων, πρέπει νά ήταν συχνά άκατανίκητος γιά έναν κωμικό ποιητή, άκόμη καί άν ό ίδιος είχε εντυπωσιαστεί καί συγκινηθεί άπό τήν τραγωδία αύτη. Προσωπικά θά
ήμουν πρόθυμος νά δεχτώ στήν όνομαστική τους άξία (πού είναι
άρκετά μεγάλη, πρέπει νά ομολογήσω) τίς παρωδίες τής 'Ελένης
καί τής 'Ανδρομέδας τού Εύριπίδη στίς θεσμόφοριάζουςες, 846928 καί 1017-1135. Στό τελευταίο αύτό χωρίο, ό γέρος πού πήγε στή γιορτή τών Θεσμοφορίων ντυμένος γυναίκα, άποκαλύφθηκε, πιάστηκε καί κλείστηκε στή φορητή φάλαγγα" τόν φυλάει
ένας τοξότης, πού, όπως όλοι οί άστυνομικοί τής 'Αθήνας, είναι
«βάρβαρος», δημόσιος δούλος σκυθικής καταγωγής. Ό Εύριπίδης έρχεται νά σώσει τό γέροντα παίζοντας τό ρόλο τοϋ Περσέα,
ένώ ό γέρος παριστάνει τήν 'Ανδρομέδα —πού, όπως είναι γνωστό, ήταν αλυσοδεμένη σέ ένα βράχο, άλλά ό Περσέας τήν έσωσε
πριν νά *ίήν καταβροχθίσει τό θαλάσσιο τέρας. ' Η παρωδία ήταν
πολύ έπίκαιρη, καθώς ή τραγωδία είχε παρασταθεί γιά πρώτη
φορά τόν προηγούμενο χρόνο. Ό γέρος άρχίζει τό θρήνο του:
Κοπέλες, φίλες μου άκριβές,
πώς θά μπορούσα έγώ άπό δώ
κρυφά απ' τό Σκύθη νά 'φευγα;
Συνεχίζοντας άπευθύνεται στήν 'Ηχώ, τήν όποία είχε παρουσιάσει καί ό Εύριπίδης στό δικό του έργο:
Μ' άκοϋς, έσύ που άντιλαλεϊς
τούς θρήνους μου μές στή σπηλιά;
"Αχ πές τό ναι καί στρέξε πιά
νά πάω στή γυναικουλα μου.
Ό πρώτος, ό δεύτερος, ό τέταρτος καί ό πέμπτος στίχος άνήκουν
άποκλειστικά στήν τραγωδία (καί πραγματικά, οί «κοπέλες» καί
ή «σπηλιά» δέν έχουν καμία σχέση μέ τίς δυσκολίες πού άντιμεΚρατΙνου, δ πρώτος στίχος μιας κωμωδίας, δπου τό κοινό παροτρύνεται
άφυπνίζεσθαι... άπό μεν βλεφάρων αύθημερινών ποιητών λήρον άφέντα...,
Ι σ ω ς νά άποτελεϊ άνάλογο άστεΐο.
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τωπίζει ό γέρος)" ό τρίτος καί ό τελευταίος, στήν κωμωδία. Ό
έκτος αποτελεί διασκευή τοϋ πρωτοτύπου:
...ίασον'Αχοί με συν φίλαισιν
γόον πόθον λαβείν.
Στήν παράβαση τών 'Ορνίθων δ χορδς έκθέτει τή γένεση τοϋ κόσμου καί περιγράφει τήν έκκόλαψη τών πρώτων πουλιών άπό τήν
ένωση τού Έρωτα μέ τό Χάος. Αύτό οδηγεί άναγκαστικά σέ κάποια διακωμώδηση ποιημάτων όπως ή Θεογονία τοϋ 'Ησίοδου
καί οί νεώτερες θεογονίες σέ πεζό, άπό τήν άποψη οτι δταν γελούμε μέ τό Α, πού μοιάζει μέ τό Β, μας είναι έπειτα δύσκολο
νά πάρουμε τό Β στά σοβαρά, όπως πρίν· θά ήταν όμως λάθος
νά υποθέσουμε οτι πρωταρχικός σκοπός τού 'Αριστοφάνη ήταν νά
διακωμωδήσει τις θεογονίες.' Η κωμική διάσταση δημιουργείται
μέ τή διασκευή ένός γνωστοΰ λογοτεχνικού είδους καί τή χρησιμοποίησή του γιά νέο σκοπό, καί ή κωμική έντύπωση ένισχύεται
καθώς τό ύφος τοϋ πρωτοτύπου παρωδείται μέ ύπερβολή (687
κ.έ., 693):
δντα έφήμερα, δίχως φτερούγες, θνητοί
κακορίζικοι, εικόνες όνείρων,
γιά προσέξτε κι άκοϋστε [...]
Στήν άρχή υπήρχε Νύχτα και Χάος μοναχά,
πλατύς Τάρταρος κι "Ερεβος μαύρο [...]
Στήν κωμωδία σπάνια παρωδείται ποίηση πού νά μήν είναι θεατρική, κι αύτό γιατί οί μεγαλύτεροι έκπρόσωποι τής ποίησης αύτής είχαν άπό καιρό πεθάνει- ένας Ιδιαίτερος όμως τύπος στιχουργημάτων άποτελοϋσε στόχο πολύ πρόσφορο γιά γελοιοποίηση. Πρόκειται γιά τούς χρησμούς, συνθεμένους στό μέτρο καί
στή γλώσσα τής ήρωικής ποίησης" οί χρησμοί σώζονταν τόσο
στήν προφορική παράδοση όσο καί σέ (ιδιωτικές συνήθως) συλλογές, καί συχνά τούς άπέδιδαν σέ προσωπικότητες τοϋ παλιού
καιροΰ προικισμένες δήθεν μέ θεία έμπνευση. 'Από τόν τρόπο πού
τούς διακωμωδεί ό 'Αριστοφάνης μπορούμε νά συμπεράνουμε μέ
άρκετή βεβαιότητα ότι καμιά φορά όμάδες ενδιαφερομένων τούς
χρησιμοποιούσαν σέ συζητήσεις γιά τήν έθνική πολιτική, καί ό
Θουκυδίδης (8,1, 1) άναφέρει τούς χρησμολόγονς καί μάντεις άνάμεσα σέ έκείνους πού γέμισαν έλπίδες τούς 'Αθηναίους τότε
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πού ήταν νά ξεκινήσει ή έκστρατεία γιά τή Σικελία. Στήν ΕΙρήνη, 1043-1126, ή θυσία πού κάνει ό Τρυγαΐος διακόπτεται άπό
τήν άφιξη κάποιου 'Ιεροκλή, πού άμέσως άρχίζει νά άραδιάζει
άπειλητικούς χρησμούς μέ τό αινιγματικό ύφος πού χαρακτηρίζει
τό είδος. Ό Τρυγαΐος τού άπαντά στό ίδιο μέτρο, π.χ. 10751079α:
ΙΕΡΟΚΛΙΙΣ:

Δέν έπιτρέπουν οι αθάνατοι μάχες κι α ν τ ά ρ ε ς ν ά λήξουν,
ή προβατίνα κι ό λύκος πριν σμίξουνε πρώτα σέ γάμο.

ΤΡΥΓΑΪΟΣ:

Καταραμένε!

ΙΕΡΟΚΛΙΙΣ:

Πώς σμίγουνε, βρέ, προβατίνα και λύκος;

"Οσο ή βρωμούσα άποπίσω της βρώμα αμολάει οταν φεύγει,
δσο τυφλά τά κουτάβια της κάνει απ' τή βιά της ή σκύλα,
δλον αύτό τόν καιρό δέν μπορείτε νά κλείσετε εΙρήνη.

' Η βασικά άσεβής στάση πού έκδηλώνεται μέ τήν παρωδία τών
χρησμών έπεκτείνεται καί στήν, καμιά φορά χυδαία, κωμική διασκευή καί έκμετάλλευση τυπικών εκφράσεων πού συνδέονται
μέ τή θρησκευτική τελετουργία.
Τήν έποχή τού 'Αριστοφάνη ή ειδική τεχνική όρολογία βρισκόταν σέ φάση διαμόρφωσης: ίσως πρώτα στήν άρχιτεκτονική
καί στή διοίκηση (καί τις δύο συνηθίζουμε νά τις παραβλέπουμε
όταν συζητούμε σήμερα γιά τήν άνάπτυξη τής φιλοσοφικής καί
τής έπιστημονικής γλώσσας, έπειδή οί σχετικές μαρτυρίες σώζονται σέ έπιγραφές καί όχι σέ λογοτεχνικά κείμενα)· υστέρα
στήν ιατρική, στή συλλογιστική γενικά, καί —πιό ρευστή καί πιό
ιδιότυπη άπό τις άλλες— στή γλώσσα τής φιλολογικής καί τής
ρητορικής κριτικής. Πολλές άπό τις έντυπωσιακές εικόνες πού
χρησιμοποιούνται στούς Βατράχους σέ σχέση μέ τήν τραγική
ποίηση μπορεί νά έχουν παρωδιακό χαρακτήρα καί νά βασίζονται
στήν όρολογία πού τήν έποχή έκείνη ήταν τοΰ συρμού στούς θεατρικούς κύκλους. Σέ ένα σύντομο χωρίο στούς 'Ιππείς (13771380) σατιρίζεται ή δημιουργία νέων έπιθέτων σέ -ικός, άπό νεαρούς πού συζητοΰν τό ύφος κάποιου πολιτικού ρήτορα, καί στις
Νεφέλες, 327 κ.έ., ό Σωκράτης χρησιμοποιεί πολλά άφηρημένα
ούσιαστικά σέ -σις γιά νά δηλώσει διαδικασίες διανοητικής σύλληψης καί έπιχειρηματολογίας. Θά ήταν όμως λάθος νά θεωρήσουμε ότι όλες οί λέξεις ή τά παραγωγικά προσφύματα πού συ115
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ναντοϋμε στόν 'Αριστοφάνη, άλλά δέν τά ξαναβρίσκουμε στόν
κοινό (όχι τόν τεχνικό) πεζό λόγο, πρέπει νά άποτελοϋν είτε κωμικά ευρήματα, είτε παρωδίες —ότι δηλαδή έχουν οπωσδήποτε
κωμικό σκοπό. ' Η τάση γιά γλωσσοπλαστικές καινοτομίες είναι
χαρακτηριστική όλο τόν 5ο αιώνα, καί πολλές ιδιομορφίες στήν
άριστοφανική γλώσσα έξηγοϋνται καλύτερα άν δεχτούμε οτι ό
κωμικός ποιητής —άκριβώς όπως όσοι καλλιεργούσαν άλλα λογοτεχνικά είδη— ήταν έπινοητικός, άριστοτέχνης καί εύεπίφορος στούς συνειρμικούς συνδυασμούς.5

5. Τά κείμενα πού μας σώζονται άπό τή δικανική καί τήν πολιτική ρητορεία τοϋ 5ου αίώνα δημιουργούν ίντονη τήν έντύπωση ότι ό συμβατικός
διαχωρισμός άνάμεσα στό «πεζολογικό» καί τό «ποιητικό» λεξιλόγιο δέν
ίσχυε τόσο άπόλυτα δσο τόν 4ο αίώνα, καί δτι τήν έποχή αύτή ό γλωσσοπλαστικός πειραματισμός γινόταν άποδεκτός μέ μτγαλύτερη προθυμία άπό
δ,τι άργότερα. Βλ. τό άρθρο μου «Lo stile ai Aristofane» [Τό ΰφος τοϋ
Αριστοφάνη], στό περ. Quaderni Urbinati di Cultura Classica, τεΰχ. 9,
1970, σ. 7-23.
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τό 425 π.Χ., στά Λήναια, και πήρε τό πρώτο

βραβείο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΙΣΗ
Ό πελοποννησιακός πόλεμος συνεχίζεται εδώ καί έξι σχεδόν χρόνια καί, στό διάστημα αύτό, ό πληθυσμός της Αττικής ζει περιορισμένος στήν περίμετρο τής 'Αθήνας, στόν Πειραιά καί στά
τείχη πού ένώνουν τίς δύο πόλεις. Οί άγροικίες τους κάηκαν, καί
τά άμπέλια καί οί έλιές τους ρημάχτηκαν άπό τόν πελοποννησιακό στρατό, πού εισβάλλει κάθε καλοκαίρι στήν 'Αττική* ή άθηναϊκή όμως ναυτική ήγεμονία, πού έλέγχει τίς θάλασσες καί τίς
άκτές, δέν έχει έξασθενήσει, ούτε κάν έχει άπειληθεΐ σοβαρά.
"Ετσι έχουν τά πράγματα, όταν ένας 'Αθηναίος άγρότης, ό Δικαιόπολης, άποφασίζει κάποια στιγμή οτι θά προτιμούσε τήν ειρήνη άπό τόν πόλεμο, καί πηγαίνει στήν έκκλησία τοϋ δήμου γιά
νά κάμει όση φασαρία μπορεί. Στή συνέλευση ή πορεία τής συζήτησης δέν τόν ικανοποιεί καθόλου. Κάποιος 'Αμφίθεος, άθάνατος, όπως ισχυρίζεται, καί άπό θεϊκή γενιά, άναγγέλλει ότι οί
θεοί τοϋ άνάθεσαν νά κλείσει ειρήνη άνάμεσα στήν "Αθήνα καί
τή Σπάρτη* άμέσως οί φύλακες τόν άπομακρύνουν άπό τή συνέλευση, πού δέν ένδιαφέρεται παρά μόνο πώς θά κλιμακώσει άκόμη περισσότερο τόν πόλεμο. Μιά πρεσβεία, τήν όποία είχαν στείλει οί 'Αθηναίοι πριν άπό δώδεκα χρόνια στήν Περσία (μέ δύο
δραχμές ήμερήσια αποζημίωση γιά κάθε μέλος), έπιστρέφει τώρα
φέρνοντας μαζί της έναν άπεσταλμένο τού βασιλιά τής Περσίας
(τόν βασιλέως όφθαλμόν) καί μιά ύπόσχεση γιά χρυσάφι —τήν
όποία όμως ό άπεσταλμένος, μέ τά σπασμένα του έλληνικά, διαψεύδει. Ό Δικαιόπολης άγαναχτεΐ καί έπιχειρεΐ νά ξεσκεπάσει
ώς 'Αθηναίους άπατεώνες καί τόν άπεσταλμένο καί τούς εύνούχους πού τόν συνοδεύουν.1 "Ενας άλλος 'Αθηναίος, ό Θέωρος,
1. Δέν είναι άπαραίτητο νά πιστέψουμε δτι ή σκηνή σατιρίζει κάποια
συγκεκριμένη πρεσβεία στήν Περσία —άκόμη λιγότερο, ότι κάποια πρε-

117

ΛΧΛΡΧΕ/Σ

έπιστρέφει μέ στρατί» μισθοφόρων, βοήθεια πού έστειλε ό βασιλιάς της Θράκης Σιτάλκης. Οί μισθοφόροι αυτοί, αρπάζοντας τό
κολατσιό τοϋ Δικαιόπολη άποδείχνουν ότι δέν ένδιαφέρονται παρά
μόνο γιά πλιάτσικο. Στό μεταξύ όμως ό Δικαιόπολης έχει άναθέσει στόν Άμφίθεο νά πάει στή Σπάρτη καί νά τοΰ κλείσει ειρήνη σέ καθαρά ιδιωτική βάση. Καθώς τώρα ή συνέλευση δέν τόν
ικανοποιεί, άναγγέλλει ότι ένιωσε μιά σταγόνα βροχής, σημάδι
άπό τόν ούρανό πώς οί θεοί δέν εύνοοΰν τή συνέχιση τών συζητήσεων, καί ή εκκλησία διακόπτεται. Τώρα έπιστρέφει ό Άμφίθεος μέ δείγματα σπονδών (πρβ. σ. 75 κ.έ.)" ό Δικαιόπολης διαλέγει τις σπονδές πού είναι γιά τριάντα χρόνια, καί άμέσως φεύγει γιά τό άγρόκτημά του, όπου θέλει νά γιορτάσει τά κατ' αγρούς
Διονύσια. Ό Άμφίθεος τό σκάει γιά νά γλιτώσει άπό τούς γέρους Άχαρνεΐς πού τόν μυρίστηκαν, καθώς έρχόταν, καί τόν κυνηγοΰν. ' Η πυκνοκατοικημένη περιοχή τοΰ δήμου τών 'Αχαρνών
στό βόρειο μέρος της 'Αθήνας (τό σημερινό Μενίδι) είχε υποστεί
πάρα πολλές καταστροφές άπό τήν πρώτη πελοποννησιακή εισβολή, καί γι' αύτόν τό λόγο οί Άχαρνεΐς ήταν άποφασισμένοι νά
συνεχίσουν πόλεμο άντιποίνων ώσπου νά νικήσουν.
Ό Δικαιόπολης μπαίνει σέ μιά πόρτα τοΰ σκηνικοΰ (202), πού
παριστάνει στό έξής τήν άγροικία του —ένώ ώς τώρα ή σκηνή
δέν παρίστανε τίποτε, γιατί όσα είχαν προηγηθεί έπρεπε νά φανταστούμε ότι γίνονταν στήν Πνύκα, οπού συνεδρίαζε ή έκκλησία
τοΰ δήμου. Τώρα φτάνει ό χορός τών γερο-Άχαρνέων τραγουδώντας ένα τραγούδι γεμάτο όργή, όπου ό ένας παροτρύνει τόν
άλλο νά συνεχίσουν τήν καταδίωξη τών ειρηνόφιλων θρηνούν έπίσης γιά τά χρόνια πού πέρασαν καί τούς έκαμαν δυσκίνητους,
καί έκστομίζουν άπειλές γιά τόν άνθρωπο πού τόλμησε νά κλείσει ειρήνη. Άκοΰνε τόν Δικαιόπολη μέσα άπό τό σπίτι νά προστάζει ήσυχία (εύφημείτε! 237), καί παραμερίζουν. Ό Δικαιόπολης βγαίνει καί κανονίζει μέ τήν οικογένεια καί τούς ύποτακτισβεία είχε σταλεί πρίν άπό δώδεκα χρόνια καί εΤχε μόλις γυρίσει. Καί οί
δύο παρατάξεις στόν πελοποννησιακό πόλεμο άντιμετώπιζαν σοβαρά τό ένδεχόμενο νά άποσπάσουν χρήματα άπό τό βασιλιά της Περσίας' σύμφωνα
Ο μ ω ς μέ τήν όλη στάση τοϋ Δικαιόπολη, κάθε άπόπειρα τών "Αθηναίων νά
έκμεταλλευτοΰν τή δυνατότητα αύτή Θά άποτελοϋσε, κατά τή γνώμη του,
άσκοπη σπατάλη τοϋ δημόσιου πλούτου, ωφέλιμη μόνο γι' αύτούς πού όρίζονταν πρεσβευτές. Τό χωρίο σατιρίζει έπίσης τις τεράστιες διαστάσεις της
περσικής αύτοκρατορίας καί τίς Ιστορίες πού είχε διαδώσει σχετικά ό Ηρόδοτος.
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κούς του πώς νά γιορτάσουν τά άγροτικά Διονύσια: ή κόρη του
κρατά τό καλάθι μέ τις προσφορές, κάποιος δούλος ένα μεγάλο
ομοίωμα φαλλού, ή γυναίκα του παρακολουθεί άπό τή στέγη, καί
ό ίδιος άπευθύνει μιά προσευχή στόν Διόνυσο καί τραγουδά ένα
εύθυμο τραγούδι γιά τον Φαλή. Ξαφνικά ό χορός όρμά έναντίον
του μέ πέτρες,2 ή λιτανεία διακόπτεται,, καί ή οικογένεια τρέχει
νά προφυλαχτεί μέσα στό σπίτι. Ό Δικαιόπολης προσπαθεί όσο
μπορεί νά συγκρατήσει μέ έπιχειρήματα τούς Άχαρνεΐς, δέν πετυχαίνει όμως παρά νά τούς έξαγριώσει άκόμη περισσότερο. Σέ
μιά στιγμή άλλάζει τακτική καί, παρουσιάζοντας ένα κοφίνι μέ
κάρβουνα, άπειλεϊ νά τό «σκοτώσει» (άποσφάξω, 327), άν τόν
πειράξουν. Ή κατασκευή ξυλοκάρβουνου ήταν χαρακτηριστική
άσχολία γιά τούς Άχαρνεΐς, πού έτσι κατά κάποιον τρόπο θεωρούν τό κοφίνι συνδημότη τους (334). Ή άπειλή της σφαγής παρωδεί τήν τραγωδία Τήλεφος τοΰ Εύριπίδη, όπου ό ήρωας, άρπάζοντας καί κρατώντας όμηρο τόν άνήλικο γιο τοΰ Αγαμέμνονα, ύποχρεώνει τ'ούς 'Αχαιούς νά τόν άκούσουν (πρβ. σ. 230, γιά
τις Θεσμοφοριάζουσες).
Ό χορός είναι τώρα άναγκασμένος νά άκούσει τόν Δικαιόπολη
πού θά ύπερασπιστεΐ τή θέση του* αύτός όμως θέλει πρώτα νά
ντυθεί ζητιάνος γιά νά κερδίσει τή συμπάθειά τους —στοιχείο καί
αύτό πού παρωδεί τόν Τήλεφο, όπως φαίνεται όταν ό Δικαιόπολης έπισκέπτεται τόν Εύριπίδη, γιά νά τοΰ δανειστεί τά κουρέλια
πού φορούσε ό ήρωας στήν ομώνυμη τραγωδία. Ό Εύριπίδης
βγαίνει άπό τό σπίτι του μέ τό έκκύκλημα, τή μηχανή πού χρησιμοποιούσαν στό θέατρο γιά νά παρουσιάσουν τό έσωτερικό ένός
σπιτιού, καί ό Δικαιόπολης παίρνοντας ύφος ένοχλητικοΰ διακονιάρη κατορθώνει μέ καλοπιάσματα νά έξασφαλίσει άπό τή σκευοθήκη τοΰ τραγικού ολόκληρη τή σκευή πού φορούσε μεταμφιεσμένος ό Τήλεφος. Έτσι ντυμένος άπευθύνει στό χορό ένα μακρόσυρτο λογύδριο, όπου υποστηρίζει οτι ό πόλεμος άρχισε χωρίς νά ύπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, καί οτι ό ίδιος έκαμε πολύ καλά νά βγάλει τήν ούρά του άπέξω. Σ' αύτόν τό λόγο, ή παρωδία
τοΰ Εύριπίδη καί ή παρωδία τοΰ 'Ηρόδοτου συνδυάζονται μέ μιά
2. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, όρισμένα πρόσωπα, πού ή άνευλάβεια
καί ή προδοσία τους είχε θεωρηθεί τόσο τερατώδης, ώστε νά μην άποτελεΐ
άρκετή τιμωρία ή κανονική έκτέλεσή τους, είχαν θανατωθεί μέ λιθοβολισμό* πρβ. Δημοσθένης, 18, 204, σχετικά μέ κάποιον Κυρσίλο πού τό 480
π.Χ. είχε προτείνει νά παραδοθούν οί 'Αθηναίοι στούς Πέρσες.
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γενναία δόση κωμικής ρητορείας. Ό μισός χορός πείθεται, ένώ
ό άλλος μισός έξοργίζεται. Τά δύο ήμιχόρια είναι έτοιμα νά πιαστούν στά χέρια, όταν έμφανίζεται ένα νέο πρόσωπο: ό Λάμαχος
—ή πολεμόχαρη μερίδα τοϋ χορού έπικαλέστηκε τό δνομά του.
Ό Λάμαχος είχε γίνει διάσημος ώς αιρετός στρατηγός-3 ήταν
λοιπόν άπό τούς άνθρώπους πού θά ώφελούνταν άν συνεχιζόταν
καί γενικευόταν ό πόλεμος. Ό Δικαιόπολης τόν περιπαίζει: άρχικά προσποιείται ότι τρομοκρατήθηκε πού τόν είδε, ύστερα τό γυρίζει στή χοντρή κοροϊδία, καί τέλος άγριεύει καί άγανακτεϊ,
παίρνοντας, στήν άγανάκτησή του, τό μέρος τού χορού I "Ανθρωποι όπως ό Λάμαχος, λέει, παίρνουν παντού καί πάντα τις καλύτερες θέσεις καί τούς μεγαλύτερους μισθούς- ορίστηκαν όμως ποτέ πρεσβευτές αύτοί έδώ οί τίμιοι καί δουλευτάρηδες γερο-'Αχαρνεΐς; "Αν θυμηθούμε πόσοι 'Αθηναίοι στρατηγοί σκοτώθηκαν
στις έπιχειρήσεις (όπως καί ό Λάμαχος έντεκα χρόνια άργότερα),
καί άν σκεφτούμε οτι είναι φρονιμότερο νά ορίζονται πρεσβευτές
οί καταλληλότεροι γι' αύτή τή δουλειά καί όχι όσοι θά είχαν μεγαλύτερη άνάγκη άπό χρήματα, τότε τό έπιχείρημα τοϋ Δικαιόπολη άποδείχνεται σαθρό- ωστόσο πιάνει (όπως καί τόσα άλλα
άβάσιμα έπιχειρήματα): ό Λάμαχος χάνει τό παιχνίδι, καί ολόκληρος πιά ό χορός προσχωρεί στις άπόψεις τοϋ Δικαιόπολη.
Τώρα πού ή διαφωνία τοϋ χοροϋ μέ τόν πρωταγωνιστή έχει
έκλείψει, άκολουθεϊ ή παράβαση, καί κατόπιν δύο σκηνές, οπού
φανερώνονται οί συνέπειες τής άπόφασης τού Δικαιόπολη νά δημιουργήσει δική του ιδιωτική άγορά καί νά συναλλάσσεται μέ τά
έχθρικά κράτη. Στήν πρώτη σκηνή έμφανίζεται ένας Μεγαρίτης
γιά νά πουλήσει τις κόρες του, πού τις έχει μεταμφιέσει σέ γουρουνόπουλα. Τά Μέγαρα, ή μικρή γειτονική πόλη στά δυτικά τής
'Αθήνας, είχαν ύποφέρει τά πάνδεινα άπό τόν πόλεμο" πουθενά
όμως στό έργο δέν καταδικάζονται τά τόσα δεινά ώς άπάνθρωπα:
ΐσα ΐσα, ή άπελπισμένη πείνα τοϋ πατέρα καί τών παιδιών του
δίνει στόν ποιητή εύκαιρία γιά κεφάτους καί όλο αύτοϊκανοποίηση άστεϊσμούς (751-763, 797-810),4 καί όταν κάποιος καταδό3. Τον Λάμαχο δέν πρέπει νά τόν φανταστούμε κοκκινοπρόσωπο καί
μέ άσπρα μουστάκια, Οπως οί τυπικοί συνταγματάρχες της σύγχρονης (άγγλικής) μυθολογίας. Ό Δικαιόπολης τόν άποκαλεϊ νεανίαν (601), καί πρέπει νά τόν θεωρήσουμε άπό τούς άνθρώπους πού τά καταφέρνουν πρίν άπό
τά σαράντα τους νά γίνουν διοικητές μεγάλης μονάδας.
4. Ή υποδούλωση τής Μήλου καί ή σφαγή τών κατοίκων της άπό τούς
'Αθηναίους τό 416 π.Χ. άναφέρεται μία μόνο φορά σέ κωμωδία, στούς "Ορ-
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της παρουσιάζεται καί άπειλεΐ νά κάμει φασαρία γιά τήν παρουσία έχθρικών έμπορευμάτων σέ άθηναϊκό έδαφος, ό Δικαιόπολης
τόν άποδιώχνει, γιατί τοϋ χαλάει τή δική του καλοπέραση —όχι
τοϋ Μεγαρίτη. Στή δεύτερη σκηνή παρουσιάζεται ένας Θηβαίος
φορτωμένος μέ όλα τά ωραία φαγώσιμα πού παράγει ή Βοιωτία.
Ή θέση του είναι τελείως διαφορετική άπό τοϋ Μεγαρίτη, καί
δέν τοϋ έρχεται εύκολα στό νού τί θά ήθελε νά πάρει γιά άντάλλαγμα άπό τήν Αττική. Ό Δικαιόπολης έχει τή λαμπρή ιδέα νά
τού πουλήσει έναν καταδότη, χαρακτηριστικά άττικό «φρούτο»,
καί πάνω στήν ώρα έμφανίζεται ένας, πού όνομάζεται Νίκαρχος·
τόν τυλίγουν μέ ροκανίδια, σάν άγγεϊο, καί τόν κάνουν έξαγωγή
στή Βοιωτία.
Ό καιρός περνά. Νωρίτερα στό έργο είδαμε τόν Δικαιόπολη
νά γιορτάζει τά άγροτικά Διονύσια" τώρα έφτασε ή ώρα γιά μιάν
άλλη γιορτή, τά 'Ανθεστήρια. Ό Λάμαχος, θέλοντας νά άγοράσει λιχουδιές, στέλνει χρήματα στόν Δικαιόπολη —μάταια όμως:
ό άπεσταλμένος του διώχνεται μέ άδεια χέρια. "Ενας γεωργός,
πού έχασε τά βόδια του σέ κάποια έπιδρομή τών Βοιωτών, έρχεται νά ζητιανέψει «μιά στάλα ειρήνη» —άλλά δέν τοϋ δίνουν: ό
Δικαιόπολης δέν έχει διάθεση νά μοιράσει μέ τούς στενόμυαλους
συμπολίτες του τά πλεονεκτήματα πού κέρδισε μέ δική του πρωτοβουλία. Τό ίδιο άπρακτος ύποχρεώνεται νά φύγει καί ό άπεσταλμένος ενός νιόγαμπρου" ό άπεσταλμένος τής νύφης όμως,
πού τόν συνοδεύει, έχει καλύτερη τύχη: ή νύφη «δέν τ*άξίζει νά
υποφέρει άπό τόν πόλεμο» (1062),5 καί ό Δικαιόπολης τής στέλνει λίγη ειρήνη σέ άλοιφή —πρέπει νά τήν άλείφει (σάν νά έχει
μαγικές ιδιότητες) στό πέος τού άντρός της, γιά νά τόν γλιτώσει
άπό τήν έπιστράτευση.
Τώρα φτάνει ένας άπεσταλμένος γιά τόν Λάμαχο, καί τοϋ
φέρνει διαταγή άπό τό συμβούλιο τών στρατηγών: πρέπει νά φυλάξει στά χιονισμένα περάσματα τής Πάρνηθας καί νά έχει τό
νού του μήπως οί Βοιωτοί έπιχειρήσουν έπιδρομή. Δεύτερος άπεσταλμένος προσκαλεί τόν Δικαιόπολη σέ μιά γιορτή πού δίνει ό
νιΟεζ, 186, δπου ό ΙΙεισέταιρος υπόσχεται στόν τσαλαπετεινό οτι τά πουλιά
0ά «καταστρέψουν τούς θεούς μέ πείνα σάν της Μήλου», δηλαδή 0ά τούς
πεθάνουν της πείνας ώσπου νά τούς ύποχρεώσουν νά ύποκύψουν.
5. Ότιή γυνή 'στι τοϋ πολέμου τ*οϋκ αξία' στό κείμενο αύτό τών χειρογράφων διορθώνεται συχνά τό άξια σέ air Ια: «δέν είναι υπεύθυνη γιά τόν
πόλεμο».
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ιερέας τοϋ Διόνυσου. Τυχερός καί άτυχος προετοιμάζονται συγχρόνως: ό δοΰλος τοϋ Λάμαχου φέρνει έξω τά σύνεργα τοΰ πολέμου, ένώ ό δοΰλος τοΰ Δικαιόπολη φέρνει λιχουδιές γιά τό μεγάλο φαγοπότι. Φεύγουν καί οί δύο, ό καθένας στόν τόσο διαφορετικό προορισμ,ό του. Μετά άπό ένα έμβόλιμο χορικό τούς βλέπουμε νά γυρίζουν: ό Λάμαχος, πληγωμένος καί κουτσαίνοντας,
μέ τούς δούλους του νά τόν βαστάζουν ό Δικαιόπολης, πιωμένος,
νταβραντισμένος καί κεφάτος, μέ στήριγμά του δυο κοπέλες. Τόν
Λάμαχο τόν βγάζουν σηκωτό άπό τη μία πάροδο, γιά νά τόν περιποιηθεί ό γιατρός, ένώ ό χορός συνοδεύει στήν άντίθετη κατεύθυνση τόν Δικαιόπολη καί έπαναλαμβάνει τις θριαμβευτικές νικητήριες κραυγές του.
ΠΑΡΑΓΩΓΉ
' Η πρώτη σκηνή τοΰ έργου προσφέρεται ιδιαίτερα γιά θεαματική παρουσίαση, χωρίς αύτό νά σημαίνει οτι ή σκηνοθεσία ήταν
πραγματικά θεαματική όταν πρωτοπαίχτηκε τό έργο. Παρουσιάζει μιά συνεδρίαση της έκκλησίας τοΰ δήμου. Είναι πολύ πιθανό,
μιά ομάδα άπό βουβά πρόσωπα πού παρίσταναν τούς πρυτάνεις
(μέλη τοΰ σώματος τών πενήντα «προέδρων» της έκκλησίας) νά
έμπαιναν καί νά κάθονταν στό σκαλοπάτι ίσως (ή στά σκαλοπάτια) μπροστά στή σκηνή- δέν άποκλείεται όμως ό Δικαιόπολης,
όταν περιγράφει τή συμπεριφορά τους (40-42), ή τούς άπευθύνει
τό λόγο (56-58, 167 κ.έ.), νά κοιτά καί νά χειρονομεί πρός τό άκροατήριο, πού έτσι υποχρεωνόταν νά άναλάβει ένα ρόλο πού τοΰ
ταίριαζε καί πού δέν άπαιτοΰσε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια.
Ό άριθμός τών προσώπων πού μιλούν στή σκηνή αύτή καί ό
συγχρονισμός τών εισόδων καί τών έξόδων τους δημιουργούν ένα
ενδιαφέρον πρόβλημα. Μιά πρώτη έξέταση τοΰ κειμένου μας οδηγεί στό παρακάτω σχήμα:
1. Δικαιόπολης: συνεχώς στή σκηνή (1-203)"
2. Ό κήρυκας τής έκκλησίας τοϋ δήμου: είσοδος 40-42, έξοδος 173·
3. Άμφίθεος: είσοδος 45, βίαιη έξοδος 55, νέα εμφάνιση 129132· είσοδος 175, έξοδος 203"
4. 'Αθηναίος πρεσβευτής πού έφτασε άπό τήν Περσία: είσοδος 64, έξοδος 125"
5. Ό βασιλέως όφθαλμός: είσοδος 94, έξοδος 125"
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6. Κάποιος Θέωρος πού έπιστρέφει άπό τή Θράκη: είσοδος
134, έξοδος 173.
Καμία άλλη σκηνή σέ κωμωδία δέν άπαιτεϊ έξι υποκριτές πού νά
μιλοϋν, ή έστω καί πέντε. Μπορούμε νά μειώσουμε τόν άριθμό
τών προσώπων πού χρειάζονται γι* αύτήν τή σκηνή σέ τέσσερις;
"Αν δώσουμε σέ έναν υποκριτή τούς ρόλους τού Άμφίθεου, τοΰ
Πρεσβευτή άπό τήν Περσία καί τοΰ Θέωρου, τότε πετυχαίνουμε
νά μειώσουμε τόν άριθμό τών ύποκριτών στό χαρτί: αύτό όμως
σημαίνει οτι ό Άμφίθεος θά άλλάξει άπό Άμφίθεος σέ Πρεσβευτή (56-63), άπό Πρεσβευτής πάλι σέ Άμφίθεο (126-128), άπό
Άμφίθεος σέ Θέωρο (133), καί άπό Θέωρος πάλι σέ Άμφίθεο
(174). Τόσο γρήγορες όμως άλλαγές είναι άπίθανες, καί είμαστε
ύποχρεωμένοι, καθώς φαίνεται, νά δεχτούμε πέντε ύποκριτές.
Αύτό μπορούσε νά γίνει άν θεωρήσουμε τό «μάτι τοΰ βασιλιά»
έκτακτο υποκριτή —πού έχει δύο μόνο στίχους νά άπαγγείλει,
έναν σέ δήθεν περσικά καί έναν σέ σπασμένα έλληνικά— καί άν
άποδώσουμε σέ έναν ύποκριτή τούς ρόλους τοΰ Πρεσβευτή καί
τοΰ Θέωρου. Ό χρόνος πού θά διέθετε αύτός ό ύποκριτής γιά νά
άλλάξει μπορεί ίσως νά παραταθεί καί πέρα άπό τούς στ. 126133, πέρα δηλαδή άπό τούς στίχους πού σέ πρώτη θεώρηση τοΰ
άποδώσαμε παραπάνω" ό Δικαιόπολης φωνάζει, στόν 110:
Τραβήξον μόνο έγώ θά τόν ρωτάω.
(τόν ιιβασιλέως όφθαλμόν»)
Ά ν στό σημείο αύτό άπειλεϊ τόν Πρεσβευτή μέ τό μπαστούνι
του καί τόν άποδιώχνει άπό τή σκηνή μέ φωνές καί χτυπήματα,6
τότε ό χρόνος πού διαθέτει ό ύποκριτής γιά νά άλλάξει τά ρούχα
του (Πρεσβευτής/Θέωρος) μεγαλώνει καί έπεκτείνεται σέ είκοσι τέσσερις στίχους.
Στούς τελευταίους διακόσιους στίχους τοΰ έργου βλέπουμε, όπως φαίνεται, δύο πόρτες: μία παριστάνει τό σπίτι τοΰ Δικαιόπολη καί μία τό σπίτι τοΰ Λάμαχου. Καί ό ένας καί ό άλλος διατάζουν τούς δούλους τους νά τούς φέρουν (φέρ έξω, 1097 κ.έ., 1109
κτλ.) τά άντικείμενα πού τούς χρειάζονται. Ά ν τό σκηνικό διαθέτει μία μόνο πόρτα, τότε αύτή στήν πραγματικότητα δέν παριστάνει κανενός τό σπίτι, άλλά μόνο τό σημείο οπού τελειώνει ό
6. Πρέπει όμως νά ποΰμε ότι παρόμοιος στίχος στίς
θεσμοφοριάζουσες, 626, άποτελεϊ άπλή διαταγή γιά νά παραμερίσει ό ένδιαφερόμενος, πού
μιλα καί πάλι ύστερα άπό έννέα στίχους.
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σκηνικός χώρος (πρβ. σ. 42 /3) και άρχίζουν οί αποθήκες υλικών
τοϋ θεάτρου" στήν περίπτωση όμως αύτή μάς φαίνεται παράξενο
ότι, τόσο πριν όσο καί μετά άπό τή σκηνή αύτή, γίνεται ρητή (καί
περιττή, θά λέγαμε) άναφορά στό σπίτι τοϋ Λάμαχου. Στόν στ.
1071, όταν φτάνει ό άπεσταλμένος καί δίνει στόν Λάμαχο έντολή
νά φυλάξει τά περάσματα τής Πάρνηθας, τά πρώτα λόγια τοϋ
στρατηγού, σέ ύφος τραγικό, είναι:
Ποιος μοϋ χτυπά τά δώματα τά χαλκόφραχτα;*
Καί καθώς άργότερα ό Λάμαχος γυρίζει πληγωμένος, ένας δούλος προηγείται καί φωνάζει, σέ τραγικό ύφος κι αύτός (1174
κ.έ.):
*Ω δούλοι έσεϊς στοϋ Λάμαχου το σπίτι,
νερό, νερό... ζεστάνετε σέ χύτρα.
Καί πάλι, τά τελευταία σχεδόν λόγια τοϋ Λάμαχου μετά τήν έπιστροφή του είναι (1222 κ.έ.):
Βγάλτε με σηκωτό άπό τό σπίτι• πηγαίνετέ με στά χέρια
πού γιατρεύουν τοϋ Πιττάλου.*
"Ετσι, άν στή γεμάτη κίνηση σκηνή τής προετοιμασίας χρησιμοποιείται μία μόνο πόρτα, τότε όσα συμβαίνουν πριν καί μετά άπό
τή σκηνή αύτή μάς δίνουν κάθε δικαίωμα νά ταυτίσουμε αύτή τήν
πόρτα μέ τό σπίτι τοϋ Λάμαχου. 'Ωστόσο πριν άπό αύτά —πριν
νά άναφέρει ό Λάμαχος τά χαλκοφάλαρα δώματα— ή ίδια πόρτα
φαίνεται νά ταυτίζεται μέ τό σπίτι τού Δικαιόπολη, όπου έπικρατεϊ μαγειρικός όργασμός: ό χορός δέν λέει τίποτε πού νά δείχνει
οτι έβλεπε τά φαγητά νά μαγειρεύονται, άναφέρει όμως δύο φορές (1015, 1042) οτι άκουσε τόν Δικαιόπολη νά δίνει στούς δούλους του έντολές πώς νά μαγειρέψουν τά τρόφιμα πού είχε άγοράσει άπό τόν Βοιωτό. "Ολα αύτά μάς οδηγούν στό συμπέρασμα
οτι υπήρχαν δύο πόρτες στό σκηνικό: μία πού παρίστανε συνεχώς, άπό τόν στ. 202 Δς τό τέλος τοϋ έργου, τό σπίτι τοϋ Δικαιόπολη, καί μία πού παρίστανε, άπό τόν στ. 395 ώς τόν 479, τό
σπίτι' τοϋ Εύριπίδη καί, άπό τόν 573 ώς τό τέλος, τό σπίτι τού
Λάμαχου. "Οπως θά δοϋμε μάλιστα, ή άποψη οτι υπήρχαν δύο
πόρτες υποστηρίζεται μέ ισχυρότερα έπιχειρήματα στις Νεφέλες, στήν Ειρήνη καί στις ' Εκκλησιάζουσες. 'Ωστόσο οί ενδείξεις
πού υπάρχουν γιά τή σκηνοθεσία τής κωμωδίας συμβαίνει συχνά
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νά δημιουργούν προβλήματα καί άβεβαιότητα, καί ή περίπτωση
πού έξετάσαμε δέν άποτελεϊ έξαίρεση. "Οταν ό Δικαιόπολης άγοράζει ένα θαυμάσιο βοιωτικό χέλι άπό τόν Θηβαίο, λέει (887894):
[...] Φέρτε έξω.
δοΰλ.οι μου έσεις, τό ψνσερό, τή σκάρα.
Κοιτάξτε, βρέ παιδιά, τό έξαίσιο χέλι,
πού 'χαμε νά τό δονμε πέντε χρόνια.
Παιδιά, καλωσορίστ ε το~ έγώ βάζω
τά κάρβοννα, τιμή στό μουσαφίρη.
Μά πάρ' το μέσα. "Ω χέλι μές στά σέσκλα,
ώς και νεκρός, μαζί σον θέλω νά είμαι.
Γιατί ζητά νά τοϋ φέρουν έξω τή σκάρα, σάν νά πρόκειται νά ψήσει έκεϊ άμέσως τό χέλι, καί πάλι ύστερα τό στέλνει μέσα; Θά
μπορούσε ίσως νά υποστηρίξει κανείς οτι ή προετοιμασία αύτή
προορίζεται γιά όλα τά μαγειρέματα πού θά γίνουν άργότερα" ότι
όλα τά μαγειρέματα θά γίνουν έξω, γύρω καί πάνω στή σκάρα
πού φέρνουν, στόν στ. 888, οί δούλοι" καί ότι άπό έδώ καί πέρα
ή πόρτα τοϋ σκηνικού δέν θά παριστάνει τό σπίτι τού Δικαιόπολη, άλλά πότε τό σπίτι τού Λάμαχου καί πότε τήν άκαθόριστη
«άποθήκη έφοδίων». "Αν όμως αύτή είναι ή πρόθεση τοϋ ποιητή,
τότε γιατί ό Δικαιόπολης διατάζει τό δοΰλο νά πάρει μέσα τό χέλι; Δέν νομίζω ότι έχει προταθεί άκόμη γιά τούς 'Λχαρνεϊς σκηνοθετική έρμηνεία άπόλυτα ικανοποιητική- γιά νά πάρουμε οριστική θέση στό δίλημμα «μία πόρτα ή δύο», είμαστε ύποχρεωμένοι —τουλάχιστον στό έργο αύτό— νά κλείσουμε τά μάτια μας
καί νά άγνοήσουμε τουλάχιστον ένα άπό τά σχετικά δεδομένα·
έτσι όμως είναι σάν νά άποφεύγουμε νά έξετάσουμε τή φύση τών
προβλημάτων πού ή μελέτη τής άριστοφανικής κωμωδίας μας
υποχρεώνει συχνά νά άντιμετωπίζουμε.7

'Λρχή άρχή στή σκηνή της προετοιμασίας (1096) ό Δικαιόπολης,
σύμφωνα μέ τό κείμενο τών χειρογράφων, λέει στό δοΰλο: ούγκλειε, πού
κανονικά σημαίνει «κλείσε τό σπίτι»' αύτή τήν ίδια όμως λέξη μπορούμε νά
τήν έξηγήσουμε διαφορετικά, καί ή διόρθωση αύγχληε είναι δυνατή, άν ύποΟέσουμε ότι ή πρόταση άπευθύνεται στόν Λάμαχο, όπότε τό νόημα θά ήταν
τελείως διαφορετικό καί θά συμφωνούσε μέ τόν προηγούμενο στίχο.
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Οΰτε στούς Άχαρνεϊς ούτε πουθενά άλλου στόν 'Αριστοφάνη
προβάλλεται τό θέμα τοϋ «φιλειρηνισμοϋ», άν μέ τόν δρο αύτό
έννοοϋμε τήν προθυμία νά υποφέρει κανείς ό ίδιος —ή νά βλέπει
νά υποφέρουν άλλοι— τά πάνδεινα, προκειμένου νά άποφύγει τήν
άμαρτία της άνθρωποκτονίας. Στό έργο προβάλλεται άκριβώς ή
θέση άν είναι σκόπιμο νά συνεχίζεται ό πόλεμος γιά κάποιο άβέβαιο περιθωριακό κέρδος, όταν ύπάρχει ή δυνατότητα νά κλείσει
κανείς ειρήνη χωρίς νά χάσει σπουδαία πράγματα. Ό 'Αριστοφάνης καί τό άκροατήριο του ήξεραν πολύ καλά ότι γενικά ή ειρήνη προσφέρει περισσότερη εύτυχία άπό τόν πόλεμο" άν εξαιρέσουμε όμως μερικούς άκροδεξιούς έξτρεμιστές, οί όποιοι δέχονταν άκόμη καί ξένη διακυβέρνηση προκειμένου νά διατηρήσει ή
τάξη τους στήν 'Αθήνα τή δύναμή της, δέν έχουμε καμία ένδειξη
δτι θά δεχόταν άλλος κανείς νά θυσιάσει γιά τήν ειρήνη τόν πλούτο καί τήν κυρίαρχη θέση πού άπολάμβανε ή 'Αθήνα άπό τήν ήγεμονία της στά νησιά τοΰ Αιγαίου καί στις παράλιες μικρασιατικές πόλεις. Στήν τελευταία σκηνή τών 'Ιππέων ό Δήμος (ή προσωποποίηση τοΰ άθηναϊκοΰ λαού) δέχεται μετά χαράς νά συνάψει
ειρήνη γιά τριάντα χρόνια" στήν άρχή όμως τής ΐδιας σκηνής ό
χορός χαιρέτισε τόν Δήμο ώς «κυρίαρχο τής 'Ελλάδας καί τής
'Αθήνας» (1330) καί «βασιλέα τών 'Ελλήνων» (1333).
Στό εισαγωγικό μέρος τών πλατωνικών Νόμων, ένας άπό
τούς συζητητές παρουσιάζεται νά λέει (626a):
Λυτό που οί περισσότεροι άνθρωποι ονομάζουν εΙρήνη, είναι
άπλώς μιά λέξη" στήν πραγματικότητα τό φυσικό είναι νά
ύπάρχει άδιάκοπος πόλεμος άκήρυχτος ανάμεσα σέ δλες τις
πόλεις.
"Αν καί δλοι οί "Ελληνες δέν θά παρουσίαζαν τό θέμα τόσο κατηγορηματικά, πάλι υπήρχε τότε έντονότερη άπ' ό,τι σήμερα ή
τάση νά θεωρείται ό πόλεμος έκδήλωση τών δυνάμεων τής φύσης, τό ϊδιο όπως καί ή κακοκαιρία.Ό Θουκυδίδης (4, 64,3) παρουσιάζει έναν Σικελό τό 424 π.Χ. νά προσπαθεί νά πείσει δλα
τά έλληνικά κράτη τής Σικελίας νά άποτρέψουν τήν άπειλή τής
άθηναϊκής παρέμβασης:
Θά πολεμούμε βέβαια μεταξύ μας, δταν τυχαίνει, και πάλι
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μέ διαπραγματεύσεις θά συμβιβαζόμαστε· τούς ξένους δμως,
κάθε φορά πού έρχονται, άν έχουμε μυαλό, θά τούς άντιμετωπίζουμε δλοι μαζί.
'Ανάμεσα στις μικρές καί ισοδύναμες πόλεις, καί κυρίως στις πολιτιστικά λιγότερο άναπτυγμένες περιοχές τοΰ έλληνικοΰ κόσμου,
ό πόλεμος ήταν κάτι σάν έποχιακή άπασχόληση. Μποροΰσε βέβαια καμιά φορά νά είναι καί πιό σοβαρός: τύχαινε ποΰ καί ποΰ
μιά πόλη νά καταστρέψει μιά μικρότερη γειτονική της πόλη, νά
σκοτώσει τούς ένήλικους άντρες, νά πουλήσει δούλους τόν ύπόλοιπο πληθυσμό καί νά ισοπεδώσει τά κτίσματα. ΊΙταν άπό τά
πράγματα πού συμβαίνουν, καί ό 'Αριστοφάνης μέ τό κοινό του
τό ήξεραν πολύ καλά" στά πρώτα όμως χρόνια τοΰ πελοποννησιακού πολέμου έλάχιστοι άσφαλώς θά διανοούνταν ότι μπορούσε
νά υπάρξει πραγματικά τέτοιος κίνδυνος γιά μιά πόλη τόσο μεγάλη καί τόσο ισχυρή όπως ή 'Αθήνα. Είναι αλήθεια oji στό ήθικό οικοδόμημα τής άρχαίας έλληνικής κοινωνίας ή χριστιανική
άνεξικακία δέν είχε κυρίαρχη θέση" άντρίκεια στάση ήταν νά άνταποδίδει κανείς κακό γιά τό κακό πού έπαθε, καί δειλία νά προτιμά τήν άσφάλεια άπό τή δόξα. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι τρεις
γενεές άργότερα, ό Δημοσθένης, δικαιολογώντας τήν έξωτερική
πολιτική πού ύποστήριζε, δίνει μεγάλη έμφαση στήν έθνική υπερηφάνεια, αύτήν πού διασφαλίζει ή πολεμική έτοιμότητα τών πολιτών. Κανένας δέν μπορεί νά κατηγορήσει τούς 'Αθηναίους οτι
ζώντας άσφαλισμένοι έξιδανίκευαν άπό μακριά τόν πόλεμο" ήξεραν άπό προσωπική πείρα τί σήμαινε νά σέ χτυπούν καί νά σέ
τρυποΰν μέ σκληρό μέταλλο.
Τό 432 π.Χ. καί τό χειμώνα τοΰ 432/1, όταν ή Σπάρτη
πιέστηκε άπό τούς συμμάχους της νά άρχίσει τις έχθροπραξίες
μέ τήν 'Αθήνα, συζητήθηκε πολύ τό θέμα τοΰ «μεγαρικού ψηφίσματος»: ώς άντίποινα γιά τήν έχθρική, όπως έκριναν, συμπεριφορά τών Μεγάρων, οί 'Αθηναίοι άπαγόρευσαν στούς Μεγαρίτες
νά έπισκέπτονται τήν 'Αθήνα καί τά κράτη τής άθηναϊκής ήγεμονίας.8 Κάποια στιγμή, τό χειμώνα, οί Σπαρτιάτες έφτασαν στό
σημείο νά ποΰν ότι, «άν οί 'Αθηναίοι άνακαλοΰσαν τό μεγαρικό
ψήφισμα, δέν θά γινόταν πόλεμος» (Θουκυδίδης, 1, 139, 1). Αύ8. Ή έκταση, ή φύση καί ό σκοπός τοϋ άποκλεισμοΰ άποτελοΰν δλα
σημεία άντιλεγόμενα" οί λεπτομέρειες όμως της διαμάχης δέν σχετίζονται
μέ τά θέματα πού συζητούμε έδώ.
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τή ή πρόταση προκάλεσε σέ ορισμένους κύκλους τής 'Αθήνας τό
αίσθημα ότι ή άνάκληση τοϋ ψηφίσματος άποτελοϋσε λογικό άντάλλαγμα γιά τή διατήρηση τής ειρήνης. Ό Περικλής έπέμενε
οτι, άν στό θέμα αύτό ή 'Αθήνα κάμει ύποχωρήσεις στούς Σπαρτιάτες, αύτό θά άποτελοϋσε σημαντική ήθική ήττα, καί θά άκολουθοϋσαν καί άλλες άπαιτήσεις σοβαρότερες. ' 11 άποψή του έπικράτησε, χωρίς αύτό νά σημαίνει άναγκαστικά οτι άλλαξε γνώμη
ή μειοψηφία, πού πίστευε ότι τό ψήφισμα δέν άξιζε νά προκαλέσει πόλεμο" τό δεύτερο καλοκαίρι τοϋ πολέμου, όταν ή άπρόβλεπτη συμφορά τοϋ λοιμού χτύπησε τήν 'Αθήνα, ύπήρξε μιά πρόσκαιρη πλειοψηφία πού εύνοοΰσε τις διαπραγματεύσεις, καί στήν
άντίληψη τών κοινών άνθρώπων ό Περικλής καί τό μεγαρικό ψήφισμα ήταν οπωσδήποτε «ή αιτία» τοϋ πολέμου. Αύτό δέν τό
βλέπουμε μόνο στούς 'Λχαρνεϊς, 509-556, καί στήν ΕΙρψη, 603614, άλλά άκόμη καί στις μαρτυρίες πού έχουμε γιά τόν χαμένο
Δ ιονυσαλέξανδρο τοΰ Κρατίνου, όπου σατιριζόταν ό Περικλής
«πού έφερε στήν 'Αθήνα τόν πόλεμο», καί σέ μιά μαρτυρία άπό
τόν 4ο π.Χ. αιώνα: ό 'Ανδοκίδης (3, 8) πίστευε ότι ό πόλεμος ξέσπασε τό 431 π.Χ. δια Μεγαρέας.9
"Ετσι, άν έπιχειρούσε κανείς νά μεταφέρει τό λόγο τοΰ Δικαιόπολη πρός τό χορό στήν όρολογία μιας προσεκτικά διατυπωμένης
πολιτικής διατριβής, θά έλεγε περίπου τά έξής: ή γενναιότητα είναι άξιοθαύμαστη όταν προάγει τά συμφέροντα τής πατρίδας, καί
θά ήταν εύχής έργο νά καταστρέψει ένας σεισμός τή Σπάρτη, καί
έτσι νά τήν τιμωρήσει γιά τήν καταστροφή πού προκάλεσε στήν
'Αττική" πάντως ή 'Αθήνα βιάστηκε υπερβολικά νά ξεκινήσει αύτόν τόν πόλεμο γιά άσήμαντη διαφωνία, καί θά ήταν εύχάριστο
οσο καί άκίνδυνο νά προσπαθήσουμε νά τόν σταματήσουμε τώρα.
Ή σύνεση, ή συμπόνια, ή κατανόηση καί ή μεγαλοψυχία άναγνωρίζονταν άπό τούς άρχαίους "Ελληνες ώς άρετές, καί δέν θά ήταν
δύσκολο τό 425 π.Χ. νά υποστηρίξει κανείς ότι αύτά τά πρότυπα
συμπεριφοράς εύνοοΰσαν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καί
όχι τή συνέχιση τοΰ πολέμου μέχρις έσχάτων. Γιά νά ύποστηρί9. Ό Θουκυδίδης, πού έζησε όλο τόν πελοποννησιακό πόλεμο καί έγραψε τήν Ιστορία του, τόν θεωρεί πόλεμο ένιαΐο, πού κράτησε άπό τό 431 ώς
τό 404 π.Χ." δέν πρόκειται όμως γιά άποψη πού έπικρατοΰσε τόν καιρό
εκείνο καί γιά πολλά άκόμη χρόνια: οί ρήτορες τοϋ 4ου αιώνα θεωρούσαν
τό δεκάχρονο πόλεμο (431-421 π.Χ.) διαφορετικό άπό τις συγκρούσεις πού
ακολούθησαν.
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ξει κανείς αύτή τήν άποψη θά έπρεπε ίσως νά καταφύγει σέ μία
τουλάχιστον άπό τις υπεκφυγές πού συναντούμε στό λόγο τοϋ Δικαιόπολη (535-539):
Τότε οί Μεγαρίτες... ζητούσαν άπό τούς Σπαρτιάτες νά άκυρωθεϊ τό ψήφισμα... κονχ ήθέλομεν ήμεϊς δεομένων πολλάκις. (Ποιός παρακάλεσε πολλάκις ποιόν; Οί Μεγαρίτες τούς
Σπαρτιάτες, ή οί Σπαρτιάτες έμάς;)
Αύτό όμως πού κάνει τή μεγαλύτερη έντύπωση είναι πόσα πράγματα έπρεπε νά άλλάξουν στήν άγόρευση τοϋ Δικαιόπολη άν ήταν
νά τά μεταφέρουμε άπό τό κωμικό επίπεδο στό σοβαρό. Ό Δικαιόπολης, γιά νά δικαιολογήσει στό χορό τήν προσωπική του
ειρήνη, δανείζεται κουρέλια άπό τόν Εύριπίδη, ντύνεται όπως ό
τραγικός Τήλεφος, καί έκφωνεϊ ένα λόγο πού άρχίζει καί τελειώνει παρωδώντας πιστά τόν περίφημο λόγο τοΰ Τήλεφου της τραγωδίας. Μέ αύτό τόν τρόπο ό ποιητής άπομακρύνει τήν προσοχή
μας άπό τήν ούσία τών έπιχειρημάτων, καί τήν κατευθύνει στήν
άσυνάρμοστη κωμικότητα τής παρωδίας. Κάτι άκόμη: ή παρωδία τής τραγωδίας κλείνει μέσα της μία άκόμη παρωδία.' Η ιστορία τοϋ 'Ηρόδοτου είχε κυκλοφορήσει τρία ή τέσσερα χρόνια πριν
άπό τούς Άχαρνεϊς. Εξετάζοντας τή σύγκρουση Ελλήνων καί
Περσών ό ιστορικός άρχιζε μέ μιά σειρά μύθους όπου οί 'Ασιάτες άρπαζαν Εύρωπαϊες γυναίκες καί οί Εύρωπαϊοι 'Ασιάτισσες:
Ίώ, Μήδεια, 'Ελένη —είναι δύσκολο νά θεωρήσουμε ότι τό κείμενο τοΰ 'Ηρόδοτου είναι άσχετο μέ τούς στ. 524-529 τών Άχαρνέων:
Μά κάτι νέοι που κότταβο είχαν παίξει,
πιωμένοι, πάν στά Μέγαρα και κλέβουν
μιά τους κοκότα, τή Σιμαίθα' τότε
οί Μεγαρίτες, ξαναμμένοι, κλέβουν
τής 'Ασπασίας κι έκεΐνοι δυο κοκότες.
Κι άπ' άφορμή τρεις πόρνες ξέσπασε έτσι
πόλεμος στήν 'Ελλάδα πέρα ως πέρα.10
Στό έργο τοϋ 'Αριστοφάνη ξαναγίνεται λόγος γιά τό μεγαρικό
ψήφισμα στήν Ειρήνη, 603-614, όπου πάλι λέγεται ότι άποτέλεσε τή χαριστική βολή γιά τήν ειρήνη· έδώ όμως είναι τελείως
διαφορετική ή φύση τών γεγονότων πού παρουσιάζεται νά έχουν
10. Βλ. καί τή σημείωση 1, γιά τόν 'Ηρόδοτο.
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οδηγήσει στό ψήφισμα, καί έτσι δέν μπορούμε νά θεωρήσουμε
οτι ή υπόθεση τών άπαγωγών ήταν ή έπικρατέστερη λαϊκή θεωρία γιά τά αϊτια τοϋ πολέμου. Μπορούμε νά υποθέσουμε οτι ό
'Αριστοφάνης είχε τήν άπαίτηση νά συλλάβουμε καί νά σταθμίσουμε τά σοβαρά ειρηνόφιλα έπιχειρήματα πού κρύβονται κάτω
άπό αύτό τό διπλό στρώμα τής διασκεδαστικής παρωδίας· άν όμως πραγματικά τό περίμενε αύτό ή όχι, έξαρτάται άπό τήν έρμηνεία πού θά δώσουμε στό πλαίσιο πού περιβάλλει τήν παρωδία.
Δέν υπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία οτι ό Δικαιόπολης δέν
ένδιαφέρεται ούτε γιά τά συμφέροντα τής πολιτείας του ούτε
—πολύ περισσότερο—fia τά συμφέροντα τοϋ έλληνικοΰ κόσμου.
Στό θέμα αύτό διαφέρει σημαντικά άπό τόν Τρυγαϊο τής ΕΙρήνης. Ό Δικαιόπολης θέλει τήν άνεση καί τήν εύχαρίστησή του,
καί μέ μαγικά μέσα γλιτώνει άπό τίς υποχρεώσεις του ώς πολίτη, πού θά έπρεπε νά ύπακούει στήν έξουσία τής κυρίαρχης συνέλευσης καί τών αιρετών άξιωματούχων τής πολιτείας του. Δέν
είμαστε ύποχρεωμένοι νά βρούμε στή συμπεριφορά του κρυμμένη τήν άποψη οτι, άν ολοι άκολουθοΰσαν τό παράδειγμά του, ή
'Αθήνα θά ήταν πολύ καλύτερος τόπος καί πιό ασφαλισμένος' όχι
μόνο γιατί ό ίδιος άπορρίπτει τήν ιδέα νά μοιραστεί μέ κάποιον
άλλο τά άγαθά τής ειρήνης, άλλά καί γιατί ή δράση του τοποθετείται σέ επίπεδο υπερφυσικό, άνεπηρέαστο άπό τή σχέση αιτίου
καί αιτιατού, οπού οί άλλοι, άπλώς μέ τήν επιθυμία καί τήν άπόφασή τους, είναι άδύνατο νά τόν άκολουθήσουν. Ό Δικαιόπολης,
άφότου έκλεισε τήν προσωπική του ειρήνη, δέν δείχνει καμία διάθεση νά βγει καί νά νουθετήσει τούς 'Αχαρνεΐς ή όποιον άλλον
αύτοί τόν κυνηγούν καί θέλουν νά τόν τιμωρήσουν. "Ολα όσα τούς
λέει έχουν μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο σκοπό νά τόν γλιτώσουν
άπό τήν τιμωρία. "Ενα δρόμο τοϋ προσφέρουν τά λογικά έπιχειρήματα' έναν άλλο, ή άπάτη —γι' αύτό καί ντύνεται ζητιάνος καί
χρησιμοποιεί εύριπίδειο ύφος (440-444)' τρίτος είναι ό δρόμος
τής μπλόφας, όταν γίνεται μέ αύτοπεποίθηση καί θόρυβο πολύ.
Μόνο ό μισός χορός πείθεται άπό τήν άγόρευση τοϋ Δικαιόπολη'
αύτό πού τόν κάνει νά κερδίσει καί τούς ύπόλοιπους είναι οτι κοροϊδεύει ξεδιάντροπα τόν Λάμαχο καί καταφέρνει νά ξυπνήσει τίς
προκαταλήψεις πού έχουν πάντα οί γέροι γιά τούς έπιτυχημένους
νεώτερούς τους.
Κοντολογίς, οί Άχαρνεϊς δέν άποτελούν καταπότι πολιτικών
συμβουλών ζαχαρωμένο μέ μπόλικο σατιρικό πνεύμα, άλλά μιά
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φαντασία εδραιωμένη στόν απόλυτο έγωισμό. Στή φαντασία αύτή
ό ποιητής έκμεταλλεύεται έπίσης ώς στοιχεία άπό τήν έπικαιρότητα, κοντά σέ πολλά άλλα, πολιτικές άπόψεις καί έπιχειρήματα
πού κυκλοφορούσαν σέ διάφορα επίπεδα: άπό τήν τελείως περιστασιακή μεμψιμοιρία, ώς καί τήν πιό καλοζυγιασμένη πολιτική
άνάλυση.
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τό 424 π.Χ., στά Αήναια, καί πήρε τό πρώτο βραβείο. Αυτή ήταν και ή πρώτη φορά πού ό 'Αριστοφάνης σκηνοθέτησε ό ίδιος
έργο του.
Ίππε
I ς σημαίνει βέβαια «καβαλάρηδες»' καθώς όμως στις
ελληνικές πόλεις τό Ιππικό στρατολογούσε άντρες άπό τις ευπορότερες μόνο τάξεις, πού μπορούσαν νά συντηρήσοχχ» άλογο, ό μέσος 'Αθηναίος άντίκριζε τούς «Ιππείς» δπως έμείς τούς άξιωματικούς, όχι σάν απλούς οπλίτες.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Τό έργο άποτελεϊ άσυνήθιστο είδος άλληγορίας. 'Αρχηγός σ' ένα
σπιτικό παρουσιάζεται κάποιος Δήμος Πυκνίτης. Δήμος ήταν ή
κανονική όνομασία τοϋ άθηναϊκοΰ λαοΰ ποϋ μετείχε στήν εκκλησία τοϋ δήμου. Τό «δημοτικό» του πάλι όνομα Πυκνίτης (κάθε
'Αθηναίος κληρονομούσε άπό τόν πατέρα του ένα «δημοτικό»
όνομα ποϋ δήλωνε τήν περιοχή [δήμο] τής 'Αττικής, άπό όπου
καταγόταν άρχικά ή οΐκογένειά του) είναι πλαστό καί συνδέεται
μέ τήν Πνύκα (πυκν- είναι τό θέμα στις πλάγιες πτώσεις), τόν
τόπο όπου συνεδρίαζε ή έκκλησία τοϋ δήμου. Ό Δήμος είχε άγοράσει πρόσφατα έναν δοϋλο Παφλαγόνα, πού έγινε εύνοούμενός
του καί τρομοκρατούσε τούς άλλους δούλους. Εύκολα άναγνωρίζει κανείς στόν «(Παφλαγόνα» τόν Κλέωνα, πού μετά τό θάνατο
τοϋ Περικλή, τό 429 π.Χ., είχε καταλάβει δεσπόζουσα θέση στήν
άθηναϊκή πολιτική ζωή" παρουσιάζοντάς τον Παφλαγόνα ό ποιητής επιδιώκει νά μάς δημιουργήσει τήν έντύπωση ότι δέν ήταν
γνήσιος 'Αθηναίος άπό καταγωγή —ή κατηγορία αύτή δέν ήταν
άσυνήθιστη στό πλαίσιο τών πολιτικών άνταγωνισμών τής εποχής—, καί άκόμη νά μάς θυμίσει τό ρήμα παφλάζω, πού σημαίνει ((κάνω σαματά». Τό έργο άρχίζει μέ δύο δούλους πού θρηνούν
γιά τήν κακομεταχείρισή τους, καί μόνη τους σωτηρία σκέφτονται τήν άπόδραση. "Οτι οί σχέσεις στό σπιτικό τού Δήμου άντι132
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κατοπτρίζουν πολιτικές σχέσεις, φαίνεται στους στ. 54-57, δπου
ένας δούλος λέει:
[...] Τις προάλλες
ίνα καρβέλι ζύμωσα στην Πύλο
λακωνικό' κι αύτός μέ προλαβαίνει,
τό κλέβει πονηρά και τό σερβίρει,
ψωμί πού τά χεράκια μου είχαν πλάσει.
Ό Κλέων καί ό Δημοσθένης είχαν νικήσει μαζί τή σπαρτιατική
φρουρά στή Σφακτηρία, τό νησάκι έξω άπό τήν Πύλο, τί» όποΐο
δμως είχε καταλάβει ό Δημοσθένης προτού νά φτάσει ό Κλέων.
"Ετσι, παρόλο πού ό Κλέων παρουσίαζε τή νίκη γιά δικό του κατόρθωμα, οί άντίπαλοί του είχαν κάθε δυνατότητα νά ύποτιμούν
τή συμβολή του. Στό έργο αύτό ό 'Αριστοφάνης βρίσκει τρόπο
νά άναφέρει τό θέμα τής Πύλου δέκα φορές.
"Οταν οί δύο δούλοι καταλήξουν στό συμπέρασμα ότι δέν θά τά
καταφέρουν νά δραπετεύσουν, κλέβουν λίγο κρασί μέ τήν έλπίδα
πώς θά τούς δώσει κάποια έμπνευση καί, μόλις τό πιούν, βρίσκουν τό θάρρος νά κλέψουν άπό τόν Παφλαγόνα, πού ροχαλίζει,
μερικούς άπό τούς χρησμούς (πρβ. σ. 114) πού φύλαγε μέ ιδιαίτερη φροντίδα. Αύτοί οί χρησμοί τούς φανερώνουν ότι μοίρα τοΰ
Παφλαγόνα ήταν νά τόν παραμερίσει ένας άλλαντοπώλης —καί
νά πού πραγματικά, πάνω στήν ώρα, περνά ένας άλλαντοπώλης
πού κατευθύνεται στήν άγορά. Χωρίς νά χάσουν καιρό οί δύο δοΰλοι πέφτουν άπάνω στό σαστισμένο άνθρωπο, τόν διαβεβαιώνουν
οτι τοϋ είναι γραφτό νά κυβερνήσει ολόκληρη τήν άθηναϊκή επικράτεια, τού άπαγγέλλουν έπιβλητικά τούς χρησμούς, καί τελικά
τόν πείθουν ότι είναι άδύνατο νά ξεφύγει άπό τό ριζικό του. Ή
σκέψη πώς θά τά βάλει μέ τόν Παφλαγόνα τόν τρομάζει- καθησυχάζει όμως μέ τή διαβεβαίωση οτι θά έχει στό πλευρό του χίλιους ιππείς. "Οταν ό Παφλαγόνας ξυπνά καί όρμά σάν σίφουνας
έξω άπό τό σπίτι ούρλιάζοντας καί άπειλώντας, ό άλλαντοπώλης
πάει νά τό βάλει στά πόδια. 'Αλλά οί δούλοι σώζουν τήν κατάσταση φωνάζοντας τούς ιππείς: ό χορός εισβάλλει όρμητικά στήν
όρχήστρα μέ ένα πολεμικό τραγούδι, όπου ρυθμικά κυριαρχεί ή
κραυγή παϊε, παίε (χτύπα, χτύπα), πού ήτα7 καί ή πραγματική
κραυγή τών ιππέων όταν έκαναν έφοδο.
Ό Παφλαγόνας, αιφνιδιασμένος άπό τή μανιασμένη αύτή έπίθεση, μάταια φωνάζει νά τόν βοηθήσουν οί γερο-δικαστές της
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ήλιαίας (255), καί μάταια επίσης προσπαθεί άμέσως έπειτα νά
καλοπιάσει τό χορό. Ό 'Αλλαντοπώλης, πού άπό δώ κι έμπρός
δέν θά χάσει τό θάρρος του, άρχίζει έναν ύβρεολογικό άγώνα, όπου πλειοδοτεί σέ όλες τίς άπειλές καί τίς καυχησιές τοϋ Παφλαγόνα μέ άκόμη πιό ξεδιάντροπες καυχησιές, πιό αιμοβόρες
άπειλές καί πιό χυδαίες λοιδορίες. Στή σκηνή αύτή σατιρίζονται
όλες οί μορφές πολιτικής δυσφήμησης καί συκοφαντίας. Τέλος
(475) ό Παφλαγόνας δηλώνει ότι θά πάει στή συνέλευση καί θά
καταγγείλει τόν Άλλαντοπώλη, τούς δούλους καί τό χορό ώς συνωμότες, πού θέτουν σέ κίνδυνο τήν άσφάλεια τής πολιτείας. Φεύγει, καί·ό 'Αλλαντοπώλης τόν άκολουθεί γιά νά τόν ξεσκεπάσει
καί στή συνέλευση.
Μετά τήν παράβαση, πού έκτελεϊται όσο λείπουν οί δύο άνταγωνιστές, ό χορός ύποδέχεται μέ φανερό ένθουσιασμό τόν 'Αλλαντοπώλη, πού έπιστρέφει καί άναγγέλλει τή νίκη του. Περιγράφει τή διαδικασία μ' έναν μακρύ, χυδαίο καί φαιδρό μονόλογο, όπου όμως έλάχιστα, ή καθόλου, βρίσκουμε νά παρωδούνται
τραγικές άγγελικές ρήσεις, όπως ίσως θά περιμέναμε. Περιγράφει (642-645) πώς όρμησε μέσα στή συνέλευση μέ τήν είδηση:
«ποτέ μου δέν είδα πιό φτηνές σαρδέλες». Ό Παφλαγόνας μέ τή
σειρά του πρότεινε νά γιορτάσουν τό καλό μαντάτο μέ θυσία έκατό βοδιών στήν 'Αθηνά (δηλαδή, όπως στίς περισσότερες γιορτές, μέ ένα όργιο κρεοφαγίας τυπικά πλαισιωμένο άπό θρησκευτικές τελετές)- άμέσως όμως τόν υπερακόντισε ό 'Αλλαντοπώλης, προτείνοντας νά θυσιάσουν διακόσια βόδια καί νά τάξουν γιά
τήν άλλη μέρα χίλιους τράγους στήν "Αρτεμη, άν οί φρίσες (τριχίδες) πέσουν στήν τιμή τών έκατό στόν όβολό. "Επειτα άπό αύτό ή συνέλευση ούτε νά τόν άκούσει πιά τόν Παφλαγόνα (667673):
Αυτός παρακαλεί: «Σταθείτε λίγο,
ν' ακούσετε τόν κήρυκα πού τώρα
ήρθε απ' τή Σπάρτη· μας ζητούν συνθήκη».1
'Εκείνοι ξεφωνίζουν μ' ίνα στόμα:
«Τώρα συνθήκη; είναι, καλέ, πού μάθανε
πώς φτήνυνε ή σαρδέλα στήν Άθψα"
1. Σέ άλλα χωρία (π.χ. 1388-1395) 6 Κλέων παρουσιάζεται έχθρικός
στήν Ιδέα τής ειρήνης" έδώ όμως τά συμφραζόμενα τοϋ έπιβάλλουν νά άναφέρει τήν άνακωχή γιά νά άποκαλυφθεϊ ή στενοκεφαλιά τής συνέλευσης.
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συνθήκη δέ μας χρειάζεται· άς τραβήξει
ό πόλεμος».
Δέν είχε καλά καλά περάσει ό ενθουσιασμός τοϋ χοροϋ άπό τή
διήγηση αυτή, καί φτάνει ό Παφλαγόνας, μανιασμένος, άπειλώντας νά σύρει μέ τή βία τόν Άλλαντοπώλη στόν Δήμο: ίλξω σε
πρός τόν δήμον (710). Μαζί φωνάζουν τόν γερο-Δήμο έξω άπό
τό σπίτι του, καί τοΰ δηλο'ινουν δτι είναι άντίζηλοι έραστές του.
Ό Θουκυδίδης (2, 43, 1) παρουσιάζει τόν Περικλή νά καλεί (τό
431 /30 π.Χ.) τούς 'Αθηναίους νά γίνουν δλοι έραστές τής πόλης
τους, μιά καί οί έραστές συναγωνίζονται ποιός θά κάμει μεγαλύτερο καλό στό άγαπημένο πρόσωπο —καί ίσως δ ίδιος ό Περικλής στάθηκε άφορμή νά διαδοθεί αύτή ή παρομοίωση. Ό αγώνας πού άκολουθεϊ έχει τή μορφολογική δομή πού έπανειλημμένα
συναντούμε στά έργα τοϋ 'Αριστοφάνη, δσα γράφτηκαν μετά άπό
τούς 'Ιππείς (πρβ. σ. 103), μόνο πού έδώ κανένας άπό τούς δύο
άντιπάλους δέν έχει τή δυνατότητα νά άναπτύξει τις άπόψεις του
χωρίς διακοπές.' Η κολακεία πού γίνεται στόν Δήμο είναι χοντροκομμένη, καί κορυφώνεται στούς στ. 909 κ.έ.:
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ:

Νά γιά τά μάτια σου μιά ουρά λαγοΰ, νά τά

ΠΑΦΛΑΓΟΝΑΣ:

Νά, Δήμε, τό κεφάλι μον μυξίσου και

σκουπίζεις.

σκουπίσου.

Τελικά ό Δήμος δίνει τή νίκη στόν Άλλαντοπώλη καί ζητά άπό
τόν Παφλαγόνα νά τοΰ δώσει πίσω τό δαχτυλίδι-σφραγίδα πού
κρατοΰσε ώς έμπιστος υπηρέτης του. Θά νομίζαμε ίσως δτι τό
θέμα έληξε έδώ" ό άγώνας δμως πού μόλις τέλειωσε είναι τό
πρώτο άπό τρία στάδια —ίσως αύτό νά έχει σχέση μέ τό άγώνισμα τής πάλης (πού είχε μεγάλη έπίδραση στόν έλληνικό μεταφορικό λόγο), δπου ό νικητής έπρεπε νά άνατρέψει τρεις φορές
διαδοχικά τόν άντίπαλό του. Ό Παφλαγόνας ζητά άπό τόν Δήμο
νά άκούσει τούς χρησμούς πού έχει νά τοΰ πει1 ό Άλλαντοπώλης
άνακοινο')νει άμέσως πώς καί αύτός έχει χρησμούς, άκόμη καλύτερους. Ή μάχη τών χρησμών τελειώνει, όπως καί στό προηγούμενο στάδιο τοΰ άγώνα, μέ τήν άπόφαση τοΰ Δήμου νά άνακηρύξει νικητή τόν Άλλαντοπώλη. Στό τρίτο καί τελευταίο στάδιο πρέπει νά άποφασιστεϊ ποιός άπό τούς δύο άνταγωνιστές κάνει περισσότερα καλά στόν Δήμο καί έχει νά τοΰ προσφέρει πε135
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ρισσότερα. Οί προσπάθειες νά τοϋ έπιβάλουν θέλοντας καί μή
τά κεράσματά τους τοϋ δημιουργούν κάποια άμηχανία, ώσπου ό
Άλλαντοπώλης πετυχαίνει τήν τελική νίκη μέ τρόπο άναπάντεχο
(1211-1224):
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ: Θά α' όρμηνέψω έγώ. Τά δυο καλάθια,
ϊό δικό μου, κι έκεΐ τοϋ Παφλαγόνα,
πάρ' τα και ψάξ' τα σιωπηλός, και τότε
ή κρίση θά 'ναι δίκια, βέβαιος νά 'σαι.
ΔΗΜΟΣ, έξετάζοντας τό καλάθι τοϋ Άλλαντοπώλη:
Δώ μέσα τί έχει;
ΛΛΛΛΝΤΟΠΩΛΙΙΣ: ΕΙν'άδειανό, παππούληόσα είχα σοϋ τά πρόσφερα, δπως βλέπεις.
ΔΗΜΟΣ: Πιστό ατό Δήμο τό καλάθι τοϋτο.
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ: Πήγαινε τώρα έκεΐ, στοϋ Παφλαγόνα.
Τί βλέπεις;
ΔΗΜΟΣ:
Πλήθος πράματα· γεμάτο.
Βρε πόση πίτα κράτησε! Κι έμενα
μοϋ 'κοψε μόνο τόσο κομματάκι.
ΛΛΛΛΝΤΟΠΩΛΙΙΣ: Πάντα έτσι τά κατάφερνε' μιά στάλα
μερίδιο, άπ' δσα μάζευε, γιά σένα
ξεχώριζε, και τσέπωνε δλα τ' άλλα.
ΔΗΜΟΣ, στόν Παφλαγόνα:
Μ' έκλεβες έτσι, άχρεϊε, καί μέ γελούσες;
Ό Δήμος ζητά τώρα άπό τόν Παφλαγόνα νά βγάλει το στεφάνι
του —αύτό πού φορούσε ό ομιλητής στή συνέλευση— γιά νά τό
παραδώσει στόν Άλλαντοπώλη. Ό Παφλαγόνας όμως επιχειρεί
μία άκόμη επιβραδυντική ένέργεια: ισχυρίζεται ότι ένας χρησμός
άναφέρει ποιος είναι ό μοναδικός άνθρωπος πού μπορεί νά τόν
νικήσει. Λέξη πρός λέξη διαπιστώνει μέ τρόμο οτι ό μοιραίος αύτός άνθρωπος είναι ό Άλλαντοπώλης. Οί ολο καί δραματικότερες κραυγές του καί ή άπελπισία του καθώς άποχαιρετά τό στεφάνι άκολουθοϋν διάφορα τραγικά πρότυπα.
Τώρα άποκαλύπτεται τό όνομα τοΰ Άλλαντοπώλη: Άγοράκριτος. Ό Δήμος ξανανιώνει καί άποκτά πάλι τό μεγαλείο πού
είχε τήν έποχή τών περσικών πολέμων. Μέ ντροπή ομολογεί πόσο εύκολα τόν έξαπατοΰσαν στό παρελθόν, καί ύπόσχεται, άκολουθώντας τις συμβουλές τοΰ Άγοράκριτου, νά δείξει στό έξης
καλύτερη διαγωγή. Τόν Παφλαγόνα τόν μεταφέρουν έξω, γιά νά
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άναλάβει τή βρώμικη έργασία τοϋ Άλλαντοπώλη. Κανένα άλλο
έργο τοϋ 'Αριστοφάνη δέν τελειώνει χωρίς κάποιο χαρμόσυνο
τραγούδι ή κάποια ξεκάθαρη άναφορά στό γεγονός ότι τό έργο
τέλειωσε: είναι λοιπόν πολύ λογικό νά υποπτευόμαστε ότι ή κατακλείδα τών' Ιππέων έχει χαθεί. Θά περιμέναμε τήν άποπομπή
τού δυστυχισμένου Παφλαγόνα νά τή συνοδεύουν μερικοί λυρικοί στίχοι, καί δέν βλέπουμε γιά ποιό λόγο νά μήν τούς είχε γράψει ό 'Αριστοφάνης.
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ
ΤΗταν

θαυμάσια ιδέα νά παρουσιαστεί ό Δήμος άφέντης ένός σπιτιού, καί οί πολιτικοί, δούλοι του" ώστόσο ό ποιητής δέν τήν άκολουθεί μέ συνέπεια σέ όλο τό έργο, όπου οί καθαρά οικιακές σχέσεις συμβαδίζουν παράλληλα μέ τίς καθαρά πολιτικές, καί μας υποχρεώνουν νά είμαστε συνεχώς έτοιμοι νά μεταπηδούμε άπό τό
ένα έπίπεδο στό άλλο. 'Ακόμη καί στό λόγο τοϋ δούλου πού «ζύμωσε τό λακωνικό ψωμί», ή προσθήκη τών λέξεων «στήν Πύλο»
μάς μεταφέρουν έξω άπό τό οικιακό περιβάλλον πού διατηρεί ό
ύπόλοιπος λόγος. Ό χρησμός πού προλέγει τήν ανατροπή τού
Παφλαγόνα άπό τόν Άλλαντοπώλη δέν παρουσιάζεται σάν χρησμός πού προβλέπει τόν παραμερισμό τοϋ άρχιυπηρέτη σ' ένα
σπιτικό, άλλά σάν διαδοχή άνθρώπων πού «θά κυβερνούν τήν πολιτεία» (130): πρώτος ένας στυππειοπώλης (στυππεϊον= στουπί), έπειτα ένας προβατοπώλης, τρίτος ένας βνρσοπώλης (ό Κλέων ! —βύρσα— τομάρι), ένώ έμεϊς θά περιμέναμε έδώ νά γράψει
«σπιτικό» άντί «πολιτεία», καί νά άντικαταστήσει τά διάφορα
έπαγγέλματα2 μέ τεχνικές ειδικότητες όπως αύτές πού διαβάζουμε σέ καταλόγους δούλων. Καί τό ίδιο όμως τό κεντρικό θέμα
τού έργου, ό παραμερισμός τοϋ Παφλαγόνα άπό τόν Άλλαντοπώλη, βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τήν οικιακή άλληγορία, γιατί ό
'Αλλαντοπώλης είναι έλεύθερος Αθηναίος πολίτης, καί δέν είναι
νοητό νά συναγωνίζεται τό δοΰλο τοϋ Δήμου. Επίσης, ένώ ή
2. 01 άρχαϊοι σχολιαστές στηρίζονται σέ μερικούς άλλους κωμικούς
ύπαινιγμούς τοϋ έργου, καί ταυτίζουν τόν «στυππειοπώλη» μέ τόν Εύκρατη, καί τόν «προβατοπώλη» μέ τόν Καλλία ή τόν Λυσικλή. Δέν έχουμε
ιστορικά στοιχεία πού νά άποδείχνουν ότι οί πολιτικοί αύτοί κυριάρχησαν
στην 'Λθήνα μετά τό θάνατο τοϋ ΙΙερικλή, προτοΰ έπικρατήσει ό Κλέων,
καί υποθέτουμε ότι ό 'Αριστοφάνης, γιά νά κλιμακώσει τό χρησμό του, μεγαλοποίησε τόν όποιο ρόλο είχαν διαδραματίσει αύτοί οί δύο στήν πολιτική
ζωή.
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«προσφυγή στόν Δήμο», μετά τήν αποτυχία τοϋ Παφλαγόνα νά
καταγγείλει τόν Άλλαντοπώλη στή συνέλευση, μπορεί νά παρουσιαστεί σάν προσφυγή στόν προσωποποιημένο άθηναϊκό δήμο, στίς οικιακές σχέσεις δέν υπάρχει τίποτε ποϋ νά άντιστοιχεΐ
στή συνέλευση. "Οταν ό Παφλαγόνας καί ό Άλλαντοπώλης φεύγουν γιά τή συνέλευση, βρισκόμαστε τελείως έξω άπό τήν άλληγορία πού είδαμε στήν άρχή τού έργου, καί ή «προσφυγή στόν
Δήμο» άποτελεϊ ώς ένα βαθμό παλινδρόμηση. Μόνο στήν τελευταία σκηνή άποβάλλεται τελείως ή άλληγορία" εκεί ό Δήμος είναι
ή προσωποποίηση τοϋ άθηναϊκοϋ λαοϋ, καί ό Άγοράκριτος κωμικός ήρωας πού όλα τά ταχτοποιεί.
Τό όνομα τού Κλέωνα μία μόνο φορά χρησιμοποιείται στό έργο: στό στίχο 976, όπου τό χορικό τραγούδι πριν άπό τόν άγώνα
λέει «...άν ό Κλέωνας πεθάνει...». Ό 'Αριστοφάνης έπιμένει νά
τόν όνομάζει παντού άλλοϋ Παφλαγόνα, όχι μόνο γιά νά διατηρήσει τήν οικιακή άλληγορία, άλλά καί γιά νά τόν περιπαίξει.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στούς Ίππεϊς είναι οτι ή παράσταση τους άπαιτεϊ τρεις μόνο ύποκριτές. 'Από τήν πάροδο τοϋ χοροϋ ως τήν παράβαση δέν ύπάρχουν παρά οί ρόλοι τού Παφλαγόνα, τοϋ Άλλαντοπώλη καί τοϋ δούλου" μετά τήν παράβαση, πάλι
τρεις μόνο: ό Δήμος έχει άντικαταστήσει τό δούλο. Στήν εισαγωγική σκηνή ό δεύτερος δούλος φεύγει στόν στ. 154, άμέσως μόλις
άρχίσει ό διάλογος άνάμεσα στόν Άλλαντοπώλη καί στούς δούλους, καί ό Παφλαγόνας έμφανίζεται πιά στόν στ. 235" στό διάλογρ πού μεσολαβεί συζητά ό ένας δούλος μέ τόν Άλλαντοπώλη.
Τό μόνο πρόβλημα παρουσιάζεται στόν στ. 234, οπού κάποιος
φωνάζει:
"Αχ συφορά μου! βγαίνει ό Παφλαγόνας.
Τά χειρόγραφα άποδίδουν αύτόν τό στίχο στό δεύτερο δοϋλο" είναι όμως δύσκολο νά πιστέψουμε ότι γιά χάρη αύτής τής μιας
στιγμής ό Αριστοφάνης άναγκάστηκε νά μετατρέψει ένα έργο
γιά τρεις ήθοποιούς σέ έργο γιά τέσσερις. Λογικό είναι νά υποθέσουμε ότι ό ήθοποιός πού έπαιζε τό ρόλο τοϋ δεύτερου δούλου
καί πού είχε ήδη μεταμφιεστεί σέ Παφλαγόνα φώναζε αύτόν τό
στίχο μέ τή φωνή τού δόύλου πίσω άπό τό σπίτι, λίγο πριν νά
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έμφανιστεΐ. Τόσο στήν τραγωδία όσο καί στήν κωμωδία συμβαίνει καμιά φορά νά άκοϋμε φωνές πόνου ή φόβου χωρίς νά βλέπουμε τό πρόσωπο πού φωνάζει.
' Η μόνη πόρτα πού χρειάζεται μπορεί νά παριστάνει τό σπίτι
τοΰ Δήμου, τουλάχιστον ώς τόν στ. 755, όπου ή έξέλιξη της υπόθεσης άναστέλλεται, καί μεταφερόμαστε στήν Πνύκα γιά τόν άγώνα. Άπό έδώ καί πέρα ή ϊδια πόρτα άποτελεΐ άπλό σημείο μετάβασης άπό τόν σκηνικό χώρο σέ κάποιο άπροσδιόριστο «μέσα».
Στούς στ. 997 κ.έ., καί ό ΙΙαφλαγόνας καί ό Άλλαντοπώλης φέρνουν έξω τις στοίβες τών χρησμών τους- στόν στ. 1110 ό Παφλαγόνας λέει οτι πηγαίνει μέσα νά φέρει φαγητό γιά τόν Δήμο, καί στόν στ. 1164 άναφέρει ότι θέλει νά τοΰ φέρει έξω ένα
κάθισμα. Γιά τόν Άλλαντοπώλη πρέπει όπωσδήποτε νά φανταστούμε οτι όσα πράγματα παρουσιάζει τά φέρνει άπό τό σκηνικό
οικοδόμημα, καί 6χι άπό κάπου στά παρασκήνια. Καθώς μάλιστα
στόν στ. 1151 ό Παφλαγόνας τοΰ λέει νά φύγει άπό τή μέση, καί
αύτός άπαντά άνάλογα, πρέπει νά υποθέσουμε οτι καί οί δύο χρησιμοποιούν τήν ΐδια πόρτα καί οτι πέφτουν ό ένας πάνω στόν άλλο κάθε φορά πού διασταυρώνονται.
Οί Ίππε'ις είναι τό μόνο έργο όπου γίνεται καθαρά λόγος γιά
τά προσωπεία (συζητήσαμε ήδη στή σελ. 51 /2 μέ ποιόν τρόπο),
καί φυσικά άναρωτιόμαστε μήπως οί δύο δούλοι στήν άρχή τοΰ
έργου ήταν δυνατό νά άναγνωρίζονται άπό τά χαρακτηριστικά
προσωπεία τους ώς διάσημοι πολίτες τής Αθήνας. Δέν υπάρχει
άμφιβολία ότι στόν ένα δοΰλο, αύτόν πού μας εκθέτει τήν κατάσταση, ό Αριστοφάνης θέλει νά δούμε τόν στρατηγό Δημοσθένη
—αύτό τό έπικυρώνει ή άναφορά πού γίνεται στό «λακωνικό καρβέλι»· ύπάρχουν όμως άρκετές άμφιβολίες γιά τήν ταυτότητα
τοΰ άλλου δούλου. Πολλές πιθανότητες ώς υποψήφιος έχει ό Νικίας, πού ή άρνησή του νά άναλάβει τήν εύθύνη γιά νά λήξουν
γρήγορα οί έπιχειρήσεις στή Σφακτηρία όδήγησε άμεσα στό διορισμό τοΰ Κλέωνα. Ή άρχαία 'Τπόθεση τοΰ έργου γράφει χαρακτηριστικά:
Φαίνεται (έοικεν) οτι αύτός πού προλογίζει είναι ό Δημοσθένης... καί λένε (λέγουσι δέ) οτι άπό τούς υπηρέτες ένας
είναι ό Δημοσθένης καί ό άλλος ό Νικίας, γιά νά είναι (Ινα
ώσι) καί οί δύο πολιτικοί (δημηγόροι).3
3. Δημηγόροι χαρακτηρίζονται 6σοι μιλούν στήν έκκλησία τοϋ δήμου
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Αύτή ή ερμηνεία έχει άφήσει τά ίχνη της καί στον κατάλογο τών
προσώπων τοΰ δράματος, καθώς καί στά σύμβολα τών μεσαιωνικών χειρογράφων ώστόσο ό τρόπος μέ τόν όποιο παρουσιάζεται ή θεωρία αύτή στήν 'Υπόθεση δείχνει ότι δέν προέρχεται άπό
την παλαιά παράδοση, άλλά άποτελεΐ άπλή έρμηνεία, ίσως μάλιστα άβάσιμη. Πρέπει έπίσης νά τονίσουμε οτι ή ταύτιση τοΰ
δεύτερου δούλου άποτελεΐ πρόβλημα ξεχωριστό άπό τήν εικασία
ότι καί οί δύο δούλοι μπορούσαν νά άναγνωριστοΰν άπό τά προσωπεία τους. ' II άπεικόνιση τών χαρακτηριστικών ένός συγκεκριμένου προσώπου δέν συμβιβαζόταν πάντα μέ τις άπαιτήσεις
τοΰ κωμικού προσωπείου, έκτος πιά άν τό συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κάτι τό άσυνήθιστο στό σχήμα τοΰ κεφαλιοΰ ή στό χρώμα τών μαλλιών του (πρβ. σ. 52). Φυσικά, δέν μπορούμε νά άποκλείσουμε ότι στήν ένδυμασία θά ύπηρχαν στοιχεία πού νά οδηγούν σέ συμβολικό συσχετισμό μέ κάποιο πρόσωπο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙΓΕΣΙΛ
Σέ προηγούμενο κεφάλαιο (σ. 58) συζητήσαμε τή διάκριση άνάμεσα στήν κριτική της πολιτικής δομής, τήν κριτική τού πολιτικού ύφους, καί τήν κριτική συγκεκριμένων πολιτικών άποφάσεων. Μόνες σοβαρές δυνατότητες γιά νά άλλάξει ή δομή της άθηνα'ι'κής δημοκρατίας κατά τή δεκαετία 430-420 π.Χ. ήταν νά περιοριστεί ή εξουσία σέ σώμα κάπως μικρότερο άπό τό σύνολο τών
'Αθηναίων πολιτών καί έπίσης νά μειωθεί ή προσωπική εύθύνη
τών άξιωματούχων. Στούς Ίππεϊς δέν περιέχεται κανένας ύπαινιγμός, φανερός ή κρυφός, ότι έπρεπε νά γίνουν τέτοιες άλλαγές.
'Αντίθετα: παρουσιάζοντας τόν Δήμο άφέντη τοΰ σπιτιοΰ, καί
σημαντικά πολιτικά ή στρατιωτικά πρόσωπα υπηρέτες του. ό
'Αριστοφάνης βλέπει ούσιαστικά τά πράγματα μέ τήν ίδια όπτική γωνία όπως καί οί ρήτορες τοΰ 4ου αίο'>να, πού κινούνται στό
πλαίσιο τής δημοκρατικής πολιτικής παράταξης καί ήταν αδύνατο νά δημιουργήσουν τήν παραμικρή ύποψία άντιδημοκρατικών
αισθημάτων χωρίς νά διακινδυνεύσουν τήν πολιτική τους σταδιο—ή λέξη θυμίζει κάτι πού είναι χρήσιμο νά γνωρίζουμε: οί 'Αθηναίοι δέν
είχαν έπαγγελματικό στρατό, και όσοι είχαν έκλεγεΐ σέ στρατιωτικά άίιώματα ήταν υποχρεωμένοι νά λογοδοτούν στήν έκκλησία τοΰ δήμου" αύτό σημαίνει ότι ό σημερινός διαχωρισμός σέ «πολιτικούς» καί σέ «στρατιωτικούς»
δέν ϊσχυε στήν άρχαία 'Αθήνα.
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δρομία. Ό Δήμος τοϋ 'Αριστοφάνη είναι τεμπέλης, άργόστροφος
καί άνέμελος" επιτρέπει στους πολιτικούς νά τον εξαπατούν, γεμίζοντας τίς τσέπες τους, καί νά κατατρέχουν τούς προσωπικούς
τους εχθρούς. Ή άνάνηψη τού Δήμου στό τέλος τού έργου άποτελεϊ συνέπεια μιάς διαπίστωσης: ό Δήμος έπρεπε νά άσκεΐ πιό
εύσυνείδητα καί μέ μεγαλύτερη έπαγρύπνηση τήν έξουσία πού
τού άνήκε. Φυσικά καί οί ρήτορες τού 4ου αίώνα, σέ συμφωνία
πάλι μέ τούς Ίππεϊς, δέν ύποστηρίζουν οτι ό άθηναϊκός λαός είναι άπό τή φύση του άνίκανος νά άσκήσει ύπεύθυνα κυριαρχική
έξουσία —όχι! ό άθηναϊκός λαός, λένε, είναι έξυπνος, άνεκτικός
καί συμπονετικός" σέ σφάλματα τόν οδηγεί ή άνέντιμη ρητορεία
τών υστερόβουλων καί ιδιοτελών πολιτικών. Πάλι όμως μπορεί
εύκολα νά αλλάξει τακτική, άν μέ μιά δυναμική του ένέργεια θελήσει νά έπιβεβαιώσει τήν εύφυία καί τή γενναιότητα πού πραγματικά διαθέτει.
Αύτός ό σωστός συγκερασμός έπίκρισης καί αισιοδοξίας, κοινός τόπος τόν 4ο αιώνα, έκφράζεται συνοπτικά σέ δύο άριστοφανικά χωρία" τό ένα είναι στούς'Ιππείς, 1355-1357:
ΔΗΜΟΣ: Γιά τά παλιά μου λάθη κοκκινίζω.
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ: Δέ φταις έσύ και μή
στενοχιοριέσαι,
φταίνε οι απατεώνες [...]
Στίς Νεφέλες, 587-594 (άπό τό έπίρρημα τής παράβασης), μιά
πρακτική συμβουλή συνδυάζεται μέ άναφορά σέ έναν μύθο γιά τή
μοίρα τής 'Αθήνας:
Μά τον θέλατε (τόν Κλέωνα), και βγήκε. Λένε γιά τήν
πόλη αύτή
στραβοκέφαλη πώς είναι, κι δμως τά στραβά πού έσε'ις
κάνετε, οί θεοί άπ' τήν άλλη τά γυρίζουν σέ καλό.
Πώς κι αύτό θά σιάξει τώρα, θά τό δείξουμε εύκολα:
άν ό Κλέωνας [...] πιαστεί [...]
Στούς 'Ιππείς καταδικάζεται ό τύπος τού πολιτικού ήγέτη ό όποιος χαρακτηρίζεται (α) άπό ύπερβολική κολακεία πρός τό δήμο, υπερβολικές διαβεβαιώσεις νομιμοφροσύνης καί, παράλληλα,
υπέρμετρο ζήλο στή δίωξη προσώπων πού θά μπορούσαν νά κατηγορηθούν γιά άντιπατριωτική διαγωγή, (β) άπό τήν προώθηση
μέτρων πού προσφέρουν βραχυπρόθεσμα οικονομικά όφέλη σέ
πολλούς άνθρώπους, άλλά δέν λαβαίνουν άρκετά ύπόψη τή μα141
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κροπρόθεσμη οικονομική έξασφάλιση, και (γ) άπό τό γεγονός δτι
ό ίδιος ό ήγέτης προέρχεται άπό τούς βιομηχανικούς καί έμπορικούς κύκλους, καί 6χι άπό τις οικογένειες τών γαιοκτημόνων,
οί όποιες καί είχαν ιδιαίτερα μεγάλη καί λαμπρή παράδοση προσφοράς πατριωτικών υπηρεσιών.4 "Ολα αύτά τά χαρακτηριστικά
της δημαγωγίας καταδικάζονται ρητά άπό τούς ρήτορες τού 4ου
αιώνα, άκόμη καί άπό έκείνους πού παρουσιάζουν στήν πραγματικότητα πολύ έκδηλα τά ίδια αύτά χαρακτηριστικά. Ό συγγραφέας τοΰ λόγου Κατ' Άριστογείτονος (Δημοσθένης, 25) τό 325 /
4 π.Χ., άκριβώς έκατό χρόνια μετά τούς 'Ιππείς, άναφέρεται
στήν εικόνα τοΰ «μαντρόσκυλου» (όπως τή βρίσκουμε στό «χρησμό» τών 'Ιππέων, 1015-1035, καί στήν ιδιωτική δίκη στούς
Σφήκες, 891-1008):
Τί είναι, λοιπόν, ό Αριστογείτων; Μερικοί ισχυρίζονται δτι
είναι τό μαντρόσκυλο πού προστατεύει τό λαό. Τί είδος σκύλου; Είναι άπό έκεϊνο τό είδος πού δέν δαγκώνει δσους κατηγορεί γιά λύκους, άλλά τρώει ό Ιδιος τά πρόβατα πού ισχυρίζεται δτι φυλάει.
Ό Δημοσθένης, σύμφωνα μέ οσα μάς λέει ό ίδιος (27, 9), κληρονόμησε άπό τόν πατέρα του δύο έργαστήρια μέ προσωπικό τριάντα δούλους, τεχνίτες μαχαιροποιούς, καί είκοσι ξυλουργούς ειδικευμένους νά φτιάχνουν κρεβάτια καί άνάκλιντρα. Ό πολιτικός του άντίπαλος, ό Αισχίνης, τόν άναφέρει κοροϊδευτικά (2, 93)
ώς «νόθο γιο τοΰ μαχαιροποιού». Καί ό Δημοσθένης άνταποδίδει
μέ τό ίδιο νόμισμα, παρουσιάζοντας τόν Αισχίνη κατώτερο ύπάλληλο πού πέρασε τήν παιδική του ήλικία καθαρίζοντας τή σχολική αίθουσα τοΰ πατέρα του, πού ήταν δάσκαλος —σέ ένα χωρίο
γεμάτο ύπεροψία καί έπαρση ό Δημοσθένης λέει: «έσύ δίδασκες
γραφή καί άνάγνωση, έγώ όμως ήμουν μαθητής», καί έννοεϊ: έσύ
έπρεπε νά δουλεύεις γιά τό ψωμί σου, ένώ ό δικός μου πατέρας
ήταν άρκετά πλούσιος, καί έτσι μέ έστελνε σχολείο. Ό 'Ανδοκίδης (1, 146) άποκαλεΐ τόν Κλεοφώντα, τόν διάσημο πολιτικό τών
τελευταίων χρόνων τοΰ πελοποννησιακού πολέμου, «λυροποιό»·
νεώτερα όμως στοιχεία5 δείχνουν οτι, δποια καί άν ήταν ή σχέση
4. Ό Ύπέρβολος σατιρίζεται άρκετές φορές στήν κωμωδία ώς λυχνοποιός" άξίζει όμως νά προσέξουμε ότι στήν Ειρήνη, G80-692, ό συσχετισμός
του μέ τους λύχνους όδηγεϊ σέ ένα αστείο πού κύριος στόχος του δέν είναι
ό ΎπέρΡολος.
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τής οικογένειας μέ τά'μουσικά όργανα, ό πατέρας τοϋ Κλεοφώντα είχε έκλεγεΐ στρατηγός τό 428 π.Χ. καί είχε διακριθεί στην
πολιτική ήδη δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα. "Εχει μεγάλη σημασία
νά μήν ξεχνούμε ότι οί υποτιμητικές άναφορές στή βιομηχανία
καί στό έμπόριο άνήκουν τόσο στή δημοκρατική πολιτική πρακτική, όπου ένα άνώνυμο πλήθος άκροατών άποφασίζει γιά τά
διάφορα θέματα, οσο καί στήν κωμωδία —τό οτι τις συναντούμε
στόν 'Αριστοφάνη δέν σημαίνει καθόλου οτι πρέπει νά τόν έντάξουμε στό κόμμα τής «άκροδεξιάς». Τό ϊδιο ισχύει όταν ό ποιητής κατηγορεί πολιτικούς γιά τή βαρβαρική καταγωγή τους, γιά
τά όχι άψογα έλληνικά τους, ή γιά άντικανονική έγγραφή τους
στούς καταλόγους τών πολιτών. Ό Αισχίνης έκμεταλλεύεται μιά
φήμη πού κυκλοφορούσε γιά τήν καταγωγή τής μητέρας τοϋ Δημοσθένη καί τόν άποκαλεϊ Σκύθη, ένώ ό Δημοσθένης ύποστηρίζει ότι ό πατέρας τοϋ Αισχίνη ήταν στήν πραγματικότητα δούλος.
Ό 'Αριστοφάνης θά μποροϋσε νά παρουσιάσει τόν θορυβώδη,
άξεστο καί νεόπλουτο Παφλαγόνα νά κατατροπώνεται άπό έναν
άξιοπρεπήκαί καλλιεργημένο έκπρόσωπο άριστοκρατικοϋ γένους*
άντί γι' αύτό διάλεξε νά παρουσιάσει τόν νικητή άλλαντοπώλη,
άπό γονείς πονηρούς (185 κ.έ.), σχεδόν άγράμματο (188 κ.έ.),
ξεσκολισμένο στό «σχολείο τής ζωής» νά κλέβει καί νά λέει ψέματα (1235-1239), καί συνηθισμένο νά κερδίζει πού καί ποϋ λίγα
χρήματα σάν κίναιδος (1241 κ.έ.). Ό παραμερισμός τοϋ Παφλαγόνα άπό τόν 'Αλλαντοπώλη, πού μπορεί νά φωνάζει πιό δυνατά, νά βρίζει μέ μεγαλύτερη εύκολία, νά ψεύδεται περισσότερο
καί νά κολακεύει χονδροειδέστερα, παρουσιάζεται σάν τό έσχατο
σημείο στόν κατήφορο όπου 6λο καί γρηγορότερα κατρακυλούσε
ή άθηναϊκή πολιτική ηγεσία.® Τί θά συμβεί όμως στό μέλλον;
"Αν ήταν κακό νά κυριαρχεί στήν πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος
όπως ό Κλέων, δέν θά ήταν άκόμη χειρότερο νά κυριαρχήσει ό
Άλλαντοπώλης; Στό τέλος όμως τών 'Ιππέων ό Δήμος φαίνεται
νά έχει βάλει μυαλό, καί ό άνθρωπος πού νίκησε τόν Κλέωνα ξε5. Βλ. Russell Mciggs - David Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions
to the End of the Fifth Century b.C. ['Εκλογή έλληνικών Ιστορικών έπιγραφών ώς τό τέλος τοϋ 5ου π.Χ. αίώνα], 'Οξφόρδη
1969, σ. 41 κ.έ.
6. Ό χορός δέν Ισχυρίζεται ότι ό Άλλαντοπώλης είναι «ευγενέστερος»
άπό τόν Παφλαγόνα' χαίρεται όμως πού ό Παφλαγόνας τήν παθαίνει άπό
κάποιον μιαρώτερον (329).
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περνώντας τον σέ «κλεωνισμό», δέν δείχνει νά ένδιαφέρεται νά
άναλάβει τήν άσκηση της εξουσίας, ποΰ εύκολα Οά μποροΰσε νά
διεκδικήσει. Πρέπει νά λάβουμε σοβαρά υπόψη τή γνώμη ορισμένων έρμηνευτών πού στήν τελευταία σκηνή βλέπουν ειρωνεία
καί άπόγνωση" υπάρχουν όμως καί άλλες έρμηνευτικές δυνατότητες. Ά ν ό σκοπός τοΰ Αριστοφάνη ήταν τριπλός —νά διακωμωδήσει γιά σατιρικούς λόγους τήν πολιτική, νά έξάρει, όπως
άπαιτοΰσε τό γιορταστικό κλίμα τής κωμωδίας, τό βασικά όρθό
αισθητήριο τοΰ άθηναϊκοΰ λαοΰ, καί νά έκδικηθεΐ προσωπικά τόν
Κλέωνα— τότε τού ήταν άπαραίτητο νά δημιουργήσει έναν χυδαίο, πολυμήχανο καί γεμάτο αύτοπεποίθηση «ήρωα», ό όποιος,
κατατροπώνοντας τόν Κλέωνα, θά οδηγούσε τό λαό νά άνακτήσει
τις έξουσίες πού τοΰ άνηκαν δικαιωματικά, αύτές άκριβώς πού
όλο καί περισσότερο προσπαθούσε νά καταχραστεί ό Κλέων. "Άν
ό ποιητής ήθελε πραγματικά νά έκφράσει ειρωνεία καί άπόγνωση, τότε τήν πρόθεση του αύτή τήν κατάστρεψε μέ τό λυρικό άμοφαϊον άνάμεσα στό χορό καί τόν Δήμο (1111-1150): όταν ό
χορός κατηγορεί τόν Δήμο οτι πολύ εύκολα κολακεύεται καί παραστρατίζει, ό Δήμος ισχυρίζεται οτι ξέρει πολύ καλά τί συμβαίνει- τοΰ άρέσει νά «τρέφει» (τρέφω = συντηρώ, ύποστηρίζωπαιδιά, άνύπαντρη θεία, σκύλο κτλ.) κάθε φορά έναν προστάτην,
καί έπειτα, όταν αύτός μπουκωθεί γιά καλά (δταν >] πλέω;), νά
τόν πατάσση. Ό χορός συγχαίρει τόν Δήμο γιά τή σοφή του σκέψη νά τρέφει τούς πολιτικούς σάν θρεφτάρια ώσπου νά είναι έτοιμοι γιά θυσία, καί ό Δήμος στήν άπάντησή του μεταπηδά σέ άλλη εικόνα (1145-1150):
Μέ κλέβουνε και κάνω έγώ
ηώς όέν τούς βλέπω, μά έπειτα
τό στόμιο τής δικαστικής
κάλπης τον; χώνω στό λαιμό
κι έτσι τούς κάνω νά ξερνούν
αύτά πού μοϋ 'χουν κλέψει.
"Άν ό Δήμος ξέρει πραγματικά τί κάνει, τότε ό κίνδυνος νά τά
παραδο')σει όλα στόν Άλλαντοπώλη είναι μικρός- φυσικά οί ισχυρισμοί του δέν συμβιβάζονται μέ τήν ντροπή καί τήν έκπληξη
πού δείχνει, όταν ό Άλλαντοπώλης τοΰ φανερώνει τις στραβοκεφαλιές του —οί άντιφάσεις όμως είναι άναπόφευκτες (καί στοΰ
Αριστοφάνη καί στοΰ Δημοσθένη τήν έποχή, όπως καί στή δική
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μας) όταν επιχειρούμε νά οδηγήσουμε στά άκρα και τή διακωμώδηση τής λειτουργίας τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος, και τήν
έκφραση έμπιστοσύνης στήν ευφυΐα καί τήν άκεραιότητα τών
κοινών άνθρώπων.
Ά ν καί ή έντιμη πολιτική διακυβέρνηση συνδυάζεται έμμεσα
μέ τήν τάξη τών γαιοκτημόνων, πολλά στοιχεία στό έργο φαίνεται πώς προορίζονται νά τονίσουν τήν άνάγκη νά δημιουργηθεί
συναισθηματική ένότητα όλων τών τάξεων άπέναντι σέ πολιτικούς ήγέτες όπως ό Κλέων. Στήν παράβαση ό χορός έπικαλεΐται
τόν Ποσειδώνα μέ δύο διαφορετικές του θεϊκές ιδιότητες (551564): ώς θεό τών άλογων καί τών άρματοδρομιών (ιδιότητα πού
τόν κάνει ιδιαίτερα άγαπητό στήν άνώτερη οικονομικά τάξη) καί
ώς θεό τής θάλασσας, ιδιαίτερα σημαντική γιά τούς κωπηλάτες,
τήν κατώτερη οικονομικά τάξη. Τά μέλη τού χοροΰ ώς ιππείς έπαινούν τήν παράδοση πού είχαν οί Αθηναίοι νά προσφέρουν άπεριόριστα τίς υπηρεσίες τους στήν πατρίδα χωρίς άμοιβή άλλη άπό
τήν κοινωνική έκτίμηση (578-580):
"Ενα μόνο σας ζητούμε: εΙρήνη άν γίνει κάποτε
κι ησυχάσουμε άπ' τούς κόπους, νά δεχτείτε νά 'χουμε
μαλλιά πλούσια, και τριμμένα μέ τήν ξύστρα τά κορμιά.
(Παρόμοια στή ρητορική τού 4ου αίώνα, ένας πλούσιος όμιλητής
υπογραμμίζει έπιδεικτικά τήν προθυμία του νά θυσιάσει τά πάντα γιά τόν άθηναϊκό λαό καί νά μή ζητήσει καμία χάρη γιά άντάλλαγμα.) Στήν παράβαση, τό άντεπίρρημα εκμεταλλεύεται
κωμικά τήν ύπαρξη μεταγωγικών πλοίων γιά άλογα: ό ποιητής
φαντάζεται τά άλογα νά τραβούν μόνα τους κουπί, νά στρατοπεδεύουν στήν άκτή καί νά σιτίζονται. Στή δεύτερη παράβαση
(1300 κ.έ.) ό χορός φαντάζεται τίς τριήρεις νά συζητούν άγανακτισμένες τά μεγαλόπνοα άθηναϊκά σχέδια γιά έπεμβάσεις τοϋ
στόλου σέ μέρη μακρινά. Στήν πρώτη πάλι παράβαση, στούς
άναπαίστους, ή άπροθυμία τού ποιητή νά άναλάβει ό ίδιος σέ
προηγούμενα χρόνια τή σκηνοθεσία (διδασκαλία) τών έργων του
περιγράφεται μεταφορικά: ολοι άναγνωρίζουν ότι πρέπει κανείς
νά υπηρετήσει κωπηλάτης πρώτα, καί ύστερα τιμονιέρης στήν
πρύμνη, πριν νά άποτολμήσει νά άναλάβει τά καθήκοντα τοϋ κυβερνήτη. Ά ν σέ όλα αύτά προσθέσουμε οτι ό σοφότερος τώρα
Δήμος ύπόσχεται (1366 κ.έ.) νά έξασφαλίσει τήν άμεση πληρωμή στό άκέραιο τοϋ μισθοΰ στούς κωπηλάτες, τότε ίσως φαίνεται
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καθαρά οτι ό 'Αριστοφάνης, έχοντας διαλέξει τί) ένα άκρο της
κοινωνικής κλίμακας γιά τό χορό του, φρόντισε ένσυνείδητα νά
τονίσει τήν κοινότητα συμφερόντων μέ τό άλλο άκρο.
Σέ ύστερότερα χρόνια ό 'Αριστοφάνης θά άναφέρει τούς 'Ιππείς σάν νίκη του άπέναντι στόν Κλέωνα" Νεφέλες, 549 κ.έ.:
Στήν άκμή τον τόν Κλέωνα γερά στήν κοιλιά τόν βάρεσα,
μά σά στρώθηκε χάμω στή γη, δέν τόν τσαλαπάτησα.
Είτε ήταν νίκη πού κατά κάποιον τρόπο έβλαψε τόν Κλέωνα, εϊτε
όχι, τήν έχθρα φαίνεται νά τήν ξεκίνησε μέ τις έπιθέσεις του ό
δημαγωγός καί όχι ό ποιητής. "Οταν παίχτηκαν οί Βαβνλώνιοι, στά Μεγάλα Διονύσια τοΰ 426 π.Χ., ό Κλέων κατάγγειλε τόν
ποιητή ότι είχε ζημιώσει τήν πολιτεία: μέ τό έργο του, ύποστήριξε, είχε γελοιοποιήσει 'Αθηναίους άξιωματούχους μπροστά σέ
άκροατήριο πού περιλάμβανε (όπως ήταν τό κανονικό στά Μεγάλα Διονύσια) πολλούς άντιπροσώπους τών συμμάχων. Δέν γνωρίζουμε —καί, γιά τούς σκοπούς μας έδώ, δέν μας ένδιαφέρει— άν
ή καταγγελία τοΰ Κλέωνα άφοροΰσε τόν ϊδιο τόν 'Αριστοφάνη,
συγγραφέα τοΰ έργου, ή τόν Καλλίστρατο, πού τό άνέβασε καί
είχε στόν έπίσημο κατάλογο τήν εύθύνη τής συγγραφής. 'Οπωσδήποτε ή καταγγελία ήταν άρκετά σοβαρή άπειλή, άλλά δέν φαίνεται νά κατέληξε σέ έπιβολή ποινής· ό Κλέων, πού είχε αύτοδιοριστεΐ «μαντρόσκυλο» τών συμφερόντων τοΰ λαού, είναι πολύ
πιθανό νά γάβγιζε πιό συχνά καί πιό δυνατά άπό 6σο θά έπιθυμοΰσαν άκόμη καί οί φίλοι του. Στούς Άχαρνεΐς ό 'Αριστοφάνης
είχε ήδη τήν άνεση νά έκφράσει μέ ειλικρίνεια καί χωρίς συμβιβασμούς τις άπόψεις του γιά τήν άπόπειρα τοΰ Κλέωνα νά τόν
καταγγείλει" άμέσως μετά άρχισε νά προετοιμάζει «τό χτύπημα
στήν κοιλιά»: τούς 'Ιππείς. Τό έργο άρεσε στούς κριτές, πού τοΰ
έδωσαν τό πρώτο βραβείο. Λίγες βδομάδες άργότερα ό άθηναϊκός λαός έξέλεξε δέκα στρατηγούς γιά τό 424 /3 —μεταξύ αύτών
καί τόν Κλέωνα.
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τό 423 π.Χ., στά Μεγάλα Διονύσια. Οί κριτές τοϋ έδωσαν τήν
τρίτη και τελευταία θέση. Οί «Νεφέλες» που σώζονται δέν είναι
τό άρχικό έργο, άλλά διασκευή του άπό τόν ίδιο τόν 'Αριστοφάνη
(πρβ. σ. 150).
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Τό κύριο πρόσωπο στις Νεφέλες είναι ό Στρεψιάδης, άγρότης
άπό τήν 'Αττική, ίσος σέ κοινωνική θέση καί όμοιος στά γοΰστα
μέ τόν Δικαιόπολη, εύπιστος όμως καί κουτούτσικος, πότε γεμάτος αυτοπεποίθηση καί πότε τελείως άπελπισμένος. Παντρεύτηκε γυναίκα άπό αριστοκρατική οικογένεια ποϋ ζούσε μέσα στήν
'Αθήνα, στό άστυ" καί ακριβώς ή οικογένεια τής γυναίκας του έσπρωχνε τό μοναχογιό του τόν Φειδιππίδη νά άσχολεΐται μέ τά
πολυέξοδα άθλήματα τής χρυσής νεολαίας, τήν ιππασία καί τις
άρματοδρομίες, μέ άποτέλεσμα ό Στρεψιάδης νά χρεωθεί Δς τό
λαιμό καί νά τόν πιέζουν τώρα άγρια οί δανειστές του. "Εχει άκουστά γιά ένα φροντιστήριο, πού τό διευθύνουν δύο διανοούμενοι, ό Σωκράτης καί ό Χαιρεφώντας'1 σέ αύτό οί νέοι διδάσκονται, καθώς άκουσε, όλα τά τεχνάσματα τής δικανικής ρητορικής.
Ό Στρεψιάδης ελπίζει ότι, άν ό γιός του περάσει αύτή τή σχολή,
θά μπορέσει ό ΐδιος, μέ τή βοήθεια τού γιοΰ του, νά κατατροπώσει στά δικαστήρια τούς δανειστές του χωρίς νά πληρώσει τά
χρέη του. Τοϋ Φειδιππίδη όμως δέν τοϋ άρέσει καθόλου ή ίδέα
νά κλειστεί μέσα καί νά μελετά, όπότε ό Στρεψιάδης διαπιστώνει
ότι, όσο κι άν τόν φοβίζει ή προχωρημένη του ήλικία καί τό κακό
μνημονικό του, δέν τοϋ μένει παρά νά φοιτήσει στό φροντιστήριο
ό ίδιος.
Οί πρώτες του έντυπώσεις, τά άνέκδοτα πού τοϋ διηγείται ό
μαθητής πού τόν υποδέχεται, οί μαθητές καθώς τούς βλέπει νά
1. Ξέρουμε άπό τόν Πλάτωνα δτι 6 Χαιρεφώντας ήταν στενός φίλος τοϋ
Σωκράτη. "Αν καί στήν άρχή τοϋ έργου άναφέρεται ώς συνδιευθυντής τοϋ
φροντιστηρίου, τελικά δέν έμφανίζεται καθόλου.
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έργάζονται, καί τά παράξενα έπιστημονικά όργανα πού χρησιμοποιούν, τόν παραξενεύουν, τόν διασκεδάζουν καί —άφελής καθώς
είναι— τόν ένθουσιάζουν. Επικρατεί ό ενθουσιασμός, καί όταν
τελικά συναντά τόν Σωκράτη (κρεμασμένον στόν άέρα, έπειδή
πιστεύει ότι, όταν άπομακρυνθεϊ κανείς άπό τόν ύγρό άέρα τού
έδάφους, μπορεί νά σκεφτεί καλύτερα τά δύσκολα προβλήματα)
τόν παρακαλεί νά τόν πάρει μαθητή. Ό Σωκράτης τόν «μυεί» μέ
ιεροτελεστία άνάλογη μέ τίς θρησκευτικές μυήσεις καί έπικαλεΐται τίς Νεφέλες —νέες θεότητες, στή λατρεία τών οποίων είναι
άφιερωμένο τό σχολείο. Ό Στρεψιάδης έντυπωσιάζεται πάρα
πολύ άπό τήν έμφάνιση τών μεγαλόπρεπων αύτών όντων («Νεφέλες» άποτελούν τό χορό τού έργου), καί όλες οί παραδοσιακές
του δοξασίες γιά τά φαινόμενα τής φύσης καί τή διακυβέρνηση
τού σύμπαντος άπό τόν Δία πέφτουν σάν χάρτινοι πύργοι έμπρός
στίς έπιστημονικές θεωρίες πού μέ τόση προθυμία καί αυτοπεποίθηση τού έκθέτει ό Σωκράτης. Υπόσχεται νά λατρεύει στό
μέλλον μόνο τίς καινούριες θεότητες πού τοϋ παρουσίασε ό Σωκράτης: τό Χάος, τίς Νεφέλες καί τή Γλώσσα. Γιά άντάλλαγμα
οί Νεφέλες τοϋ ύπόσχονται οτι, άν είναι καλός μαθητής, θά γίνει
διάσημος «σύμβουλος», καί οί συμπολίτες του θά τού φέρνουν νά
λύσει τά νομικά τους προβλήματα.
Οί ίκανότητές του όμως δέν είναι σύμμετρες μέ τήν αισιοδοξία του: δέν έχει ούτε τό μυαλό ούτε τήν υπομονή νά καταλάβει
ή νά άπομνημονεύσει τά στοιχεία φιλολογίας πού έπιχειρεΐ νά
τοϋ διδάξει ό Σωκράτης. Τότε ό Σωκράτης τού ζητά νά ξαπλώσει σ' ένα κρεβάτι καί νά άφήσει έλεύθερη τή φαντασία του (ό
σύγχρονος άναγνώστης παρατηρεί βέβαια έδώ κάποια άναλογία
μέ τή μέθοδο τού «έλεύθερου συνειρμού», όπως τή χρησιμοποιεί
ή ψυχοθεραπευτική" άλλά στόν 'Αριστοφάνη ό σκοπός τής κατάκλισης είναι διαφορετικός), μέ τήν έλπίδα οτι ίσως έπινοήσει έξυπνους τρόπους γιά νά ξεφύγει άπό τίς άγωγές τών δανειστών
του. Τό κρεβάτι δέν είναι άνετο, γιατί τά ζωύφια έχουν έπωφεληθεΐ άπό τήν υπεροπτική περιφρόνηση τών άνέσεων τής καθημερινής ζωής πού διακρίνει τή σχολή τού Σωκράτη. 'Αλλά άκόμη
καί έτσι ό Στρεψιάδης τά καταφέρνει νά κατεβάσει δυο τρεις έξεζητημένες ιδέες' έχει όμως ξεπεράσει τίς δυνατότητές του: ό Σωκράτης χάνει τήν υπομονή του, καί τόν διώχνει άπό τό φροντιστήριο.
Ό Στρεψιάδης, άπελπισμένος όσο καί στήν άρχή καί οπλισμέ 148
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νος μέ τά λίγα πού έμαθε, κι αύτά άναφομοίωτα, βρίσκει τό κουράγιο καί έπιμένει νά στείλει τόν Φειδιππίδη μαθητή στό φροντιστήριο. Αύτός φοβάται πώς ό πατέρας του τρελάθηκε, δέν μπορεί όμως καί νά τόν περιφρονήσει τελείως (γιατί ή έλληνική κοινωνία έδινε μεγάλη σημασία στό θέμα της υπακοής στούς γονείς), καί έτσι δέχεται νά τόν παρουσιάσουν στόν Σωκράτη, πού
βέβαια βλέπει στό πρόσωπο τοϋ γιοΰ μαθητή καλύτερο άπό τόν
πατέρα. Πατέρας καί γιός παρακολουθούν τώρα έναν τυπικό άγώνα άνάμεσα στόν Δίκαιο καί τόν Άδικο Λόγο,2 δύο συμβολικά
πρόσωπα πού βγαίνουν άπό τό σχολείο. Σκοπός τοϋ άγώνα είναι
νά διαλέξει ό Στρεψιάδης άν ή έκπαίδευση τοΰ γιοΰ του θά άνατεθεΐ στόν Δίκαιο Λόγο ή στόν "Άδικο. Ό Δίκαιος έπαινεϊ τήν
καλλιέργεια καί τήν ήθική πού χαρακτήριζαν τις περασμένες γενεές, καί άναφέρεται ύποτιμητικά στή σύγχρονη νεολαία, όπως
περίπου γίνεται καί στις μέρες μας. Ό Άδικος υποβάλλει ερωτήσεις στόν Δίκαιο, στήν'οντάς του εύκολες άλλά άποτελεσματικές παγίδες, καί περιγράφει μέ ζωηρά χρώματα τις ήδονές, τις
επιτυχίες καί τήν έξασφάλιση πού μπορεί νά άποκτήσει ό νέος,
όταν θά έχει εκπαιδευτεί νά υπερνικά μέ τή γλώσσα κάθε δυσκολία. Ό Στρεψιάδης πετά άπό τή χαρά του, καί ό Φειδιππίδης άκολουθεϊ γκρινιάζοντας τόν "Άδικο Λόγο γιά νά μαθητεύσει κοντά του.
"Οταν τελειώνουν τά μαθήματα, φαίνεται άρχικά οτι ό Φειδιππίδης άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες τού πατέρα του. Γεμάτος εύφορία ό Στρεψιάδης άποδιώχνει δύο δανειστές πού ήρθαν
νά τοΰ ζητήσουν τά χρήματά τους.' Γποχωροΰν θυμωμένοι: ό γέρος τούς πρόσβαλε άνακατεύοντας μέ άλλόκοτο τρόπο κοροϊδία,
βία καί διάφορα άλλοπρόσαλλα ψήγματα ιδεών τά όποΐα δανείζεται άπό τόν Σωκράτη καί τόν Φειδιππίδη. "Επειτα όμως τά
πράγματα παίρνουν νέα τροπή. Ό Στρεψιάδης μετά τό γεύμα
διαφωνεί μέ τό γιό του σχετικά μέ τήν ποίηση: ό Φειδιππίδης
περιφρονεί τούς παλαιούς ποιητές πού τό έργο τους άνάθρεψε τόν
πατέρα του, ένώ ό Στρεψιάδης δέν μπορεί νά χωνέψει τις άνηθι2. "Έτσι ονομάζονται τά πρόσωπα στά χειρόγραφα, στις υποθέσεις καί
στά σχόλια. Λόγος είναι ό λογαριασμός, ή έκθεση, ή όμιλία, τό έπιχείρημα,
ή άρχή —δίκαιος καί άδικος σημαίνουν δίκαιος, τίμιος, σωστός, καί τά άντίθετα. Ά π ό τό κείμενο της κωμωδίας φαίνεται πώς πρέπει νά φανταστούμε ότι συναγωνίζονταν ό κρείττων καί 0 ήττων λόγος —κρείττων σημαίνει
άνώτερος, ισχυρότερος, καί ήττων σημαίνει κατώτερος, πιό άδύνατος.
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κότητες τοΰ Εύριπίδη. Ό Φειδιππίδης τοΰ δίνει μιά καί τόν ρίχνει κάτω —άλλά οί άρχαΐοι "Ελληνες, όσο φιλόνικοι καί άν ήταν,
άγανακτοΰσαν δταν τά παιδιά κακομεταχειρίζονταν τούς γονείς
τους. Ό Στρεψιάδης εύχεται τώρα νά μήν είχε στείλει ποτέ τό
γιό του στό σχολείο τοΰ Σωκράτη, καί ή άπελπισία του μεγαλώνει περισσότερο όταν σέ μιά συζήτηση ό Φειδιππίδης ύποστηρίζει οτι οί πανάρχαιες κοινωνικές παραδόσεις δέν άντέχουν σέ λογικό έλεγχο. Μετανιωμένος τώρα γιά τήν άνέντιμη πρόθεσή του
—ή όποία καί τόν οδήγησε στήν καταστροφή— νά έξαπατήσει
τούς δανειστές του, βάζει μέ τή βοήθεια ένός δούλου του φωτιά
στό φροντιστήριο, άναγκάζοντας έτσι τόν Σωκράτη καί τούς μαθητές του νά τό βάλουν στά πόδια.
Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ TOT ΕΡΓΟΤ
Στούς άναπαίστους3 της παράβασης ό χορός χρησιμοποιείται σάν
φερέφωνο τοΰ ποιητή: σ*ολόκληρο τό άναπαιστικό τμήμα τό πρώτο πρόσωπο «έγώ» σημαίνει «έγώ ό 'Αριστοφάνης». Ό ποιητής
έχει νά κάμει παράπονα στό άκροατήριο (521-525):
[...'] έχοντάς σας γιά έξυπνους
κι άπό πίστη πώς τό έργο μον αύτό, πού πολύ τό δούλεψα,
έξοχο είναι, είπα θά 'πρεπε έσείς πρώτοι νά τό κρίνετε·
κι δμως έχασα έγώ, νικητές βγήκαν άλλοι, τοϋ σωροϋ"
άδικο ήταν [...]
Μέ τήν εύκαιρία της πρώτης του παρουσίασης, ένα έργο είναι
άδύνατο νά άναφέρει τήν άποτυχία του στό παρελθόν αύτό πού
διαβάζουμε δέν μπορεί παρά νά είναι άναθεωρημένη μορφή τοΰ
κειμένου. Αύτό φαίνεται έπίσης καθαρά καί πρός τό τέλος τών
άναπαίστων, όπου (549-559) ό ποιητής παραπονιέται δτι, ένώ ό
ϊδιος μετά τό «χτύπημα στήν κοιλιά» πού έδωσε στόν Κλέωνα
(δηλαδή μέ τούς 'Ιππείς, πού παίχτηκαν τό 424 π.Χ.) σταμάτησε
τις έπιθέσεις, άλλοι ποιητές, μέ άφετηρία τήν κωμωδία Μαρικάς
τοΰ Εύπολη, έξακολουθοΰσαν νά επιτίθενται στόν Ύπέρβολο. Ό
Μαρικάς παρουσιάστηκε πρώτη φορά τό 421 π.Χ. καί, καθώς
3. Στό σημείο αύτό της παράβασης τό μέτρο 8έν είναι άναπαιστικό, μέ
τήν αύστηρή σημασία τοϋ όρου, άλλά ένα μέτρο πού καί άλλοι κωμικοί ποιητές τό προτιμούσαν σέ άνάλογες περιπτώσεις καί τό όποιο νεώτεροι μετρικοί τό όνόμασαν εύπολίδεto, άπό τόν κωμικό ποιητή Εΰπολη.
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δέν υπήρχαν παρά δύο γιορτές τί) ^ρόνο γιά νά παιχτούν κωμωδίες, είναι φανερό δτι ό 'Αριστοφάνης δέν μπορεί νά έγραψε τούς
στίχους αύτούς τών Νεφελών πρίν άπό τό 418 ή, τό νωρίτερο, τό
419 π.Χ.
Μία άπό τις έπτά Υποθέσεις πού παραδίδονται μέ τό κείμενο
της κωμωδίας άναφέρει δτι οί Νεφέλες παρουσιάστηκαν τό 422
π.Χ. σέ άναθεωρημένη μορφή" αύτή δμως ή πληροφορία δέν μπορεί νά είναι σωστή, γιατί οί άλεξανδρινοί φιλόλογοι είχαν έπισημάνει τήν περίεργη άναφορά στόν Μαοϊκά, καί βρήκαν ότι οί έπίσημοι άθηναϊκοί κατάλογοι τών δραματικών άγώνων μία μόνο
φορά σημείωναν τις Νεφέλες, τό 423 π.Χ., τή χρονιά πού πρωτοπαίχτηκαν. Φαίνεται λοιπόν οτι μάς έχει σωθεί μιά άναθεωρημένη μορφή τήν όποία ό 'Αριστοφάνης κυκλοφόρησε ώς κείμενο,
χωρίς νά μπορέσει νά τήν άνεβάσει στή σκηνή. Παραπέρα έξέταση δείχνει οτι ή άναθεώρηση δέν ήταν τέλεια, καί θά δούμε άκόμη (σ. 152) ότι τό έργο, στή μορφή πού τό έχουμε, θά ήταν αδύνατο νά παιχτεί μέ τις θεατρικές συνθήκες πού υπήρχαν τότε στήν
'Αθήνα.
"Οτι ή άναθεώρηση δέν είχε ολοκληρωθεί, φαίνεται άπό ένα
χωρίο στό έπίρρημα τής παράβασης, όπου ό Κλέων άναφέρεται
σάν νά ήταν άκόμη ζωντανός (591-594):
άν ό Κλέωνας, τέτοιος γλάρος, σέ δωροδοκίες πιαστεί
ή νά κλέβει, κι ό λαιμός του μές στό φάλαγγα κλειστεί,
δσα λάθη έχετε κάμει, σάν που πάντα γίνεται,
καί γιά σάς και γιά τήν πόλη θά γυρίσουν σέ καλό.
Στήν πραγματικότητα ό Κλέων σκοτώθηκε στή μάχη τό 422
π.Χ., οπότε είναι άδύνατο νά συμβιβαστεί χρονικά τό χωρίο αύτό μέ τήν άναφορά στόν Μαρίκα τοϋ Εύπολη καί στά έργα γιά
τόν 'Τπέρβολο. Μία άκόμη ένδειξη οτι ή άναθεώρηση δέν ολοκληρώθηκε βρίσκουμε στή σκηνή τοϋ Δίκαιου καί τού Άδικου
Λόγου. Πρίν νά παρουσιαστούν στή σκηνή, ό Σωκράτης λέει
(886 κ.έ.):
Άπ' τούς ίδιους
τούς Λόγους θά τά μάθει. 'Εγώ θά λείψω.
Δέν έξηγεϊ γιατί θά λείψει, άλλά μπορούμε νά τό φανταστούμε:
μιά καί όσο διαρκεί ό άγώνας τοϋ Δίκαιου Λόγου μέ τόν "Αδικο
ό Στρεψιάδης καί ό Φειδιππίδης δέν άπομακρύνονται, στή σκηνή
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άπασχολοϋνται τέσσερις ήθοποιοί, όπότε δ ήθοποιός πού έπαιζε
τόν Σωκράτη χρειάζεται γιά νά άναλάβει τό ρόλο τοϋ Δίκαιου ή
τοϋ "Αδικου Αόγου. Ό ήθοποιός όμως, έτσι δπως έχουν τά πράγματα, δέν προλαβαίνει νά άλλάξει στολή, γιατί άπό τό «έγώ θά
λείψω» τοϋ Σωκράτη ώς τά πρώτα λόγια τοϋ Δίκαιου Αόγου
πρός τόν Άδικο δέν μεσολαβεί παρά ένάμισης στίχος. "Οπως
πρόσεξαν ήδη άρχαϊοι σχολιαστές, θά περιμέναμε, άναλογικά μέ
άλλα έργα, νά παρεμβάλλεται έδώ ένα χορικό τραγούδι. Φαίνεται
πώς ό Αριστοφάνης έβγαλε τό τραγούδι αύτό άπό τό άρχικό κείμενο, χωρίς νά γράψει άλλο γιά νά τό άντικαταστήσει. Πέρα όμως καί άπό τίς μορφολογικές παρατηρήσεις, ύπάρχει ένα σχόλιο στόν στ. 889 πού ένισχύει αύτή τήν άποψη. Μάς λέει οτι τούς
δύο Λόγους τούς έφερναν στή σκηνή μέσα σέ κλουβιά, όπως τά
κοκόρια στίς κοκορομαχίες. Σέ ολόκληρο τό σχετικό χωρίο δέν
υπάρχει πουθενά ούτε μία εικόνα πού νά δικαιολογεί αύτή τήν
ιδέα, καί πουθενά άλλού στά άριστοφανικά σχόλια δέν υπάρχει
παράδειγμα θεατρικής έρμηνείας πού νά μή βασίζεται στό ϊδιο
τό κείμενο.' Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι στήν άρχική μορφή τών Νεφελών τό χορικό τραγούδι πριν άπό τήν είσοδο τοϋ Δίκαιου καί τοϋ "Αδικου Λόγου χρησιμοποιούσε εικόνες παρμένες
άπό τίς κοκορομαχίες, καί δτι τό σχόλιο τοϋ στ. 889 προέρχεται
άρχικά άπό μιά έρμηνεία τοϋ τραγουδιού έκείνου.4
'Τπάρχουν μερικές ενδείξεις (πού τίς θεωρώ άποδεικτικές, άλλά δέν συμφωνούν δλοι μαζί μου) οτι τό άρχικό κείμενο τών Νεφελών σωζόταν άκόμη τά έλληνιστικά χρόνια.6 Ά ν πραγματικά
4. Μπορούμε νά προσθέσουμε ότι μετά τή λυρική άντιστροφή 804-809,
πού άντιστοιχεΐ στή στροφή 700-706, άκολουθοϋν δύο άκόμη λυρικοί στίχοι, πού δέν έχουν άντίστοιχό τους στή στροφή. "Αν καί στόν 'Αριστοφάνη
ύπάρχουν πολλές ένδείξεις γιά όρισμένες άνωμαλίες στή στροφική άντιστοιχία, δέν ύπάρχει παράλληλο γιά τόσο μεγάλη άνωμαλία. Τείνω νά πιστέψω
ότι ό ποιητής άφαίρεσε τούς δύο στίχους πού ύπήρχαν μετά τόν 706, καί
δέν τούς άντικατάστησε.
5. Μετά άπό μένα πού συζήτησα αύτό τό πρόβλημα στή σχολιασμένη
έκδοση μου τών Νεφελών ("Οξφόρδη 1968), ό II. Erbse, «Ober die ersten
Wolken des Aristophanes» [Γύρω άπό τΙς πρώτες Νεφέλες τοϋ Αριστοφάνη], Opus Nobile: Festschrift
zurn 60. Geburtstag
von Ulf Jantzen,
Wiesbaden 1969, σ. 35-41, πρότεινε μιά νέα έρμηνεία γιά ένα άπό τά ένδεικτικά στοιχεία πού θεωρούσα ότι καθιστούσαν πιθανή τήν έπιβίωση της
πρώτης μορφής τού έργου. Παράλληλα, ένας άποσπασματικός άρχαΐος κατάλογος βιβλίων (Oxyrhynchus
Papyri, τ. XXXLII, 1968, άρ. 2659) περιέχει τους τίτλους Πλοϋτος I (πρβ. σ. 32) καί Νεφέλες //. Προσωπικά δυσκολεύομαι πολύ νά πιστέψω ότι οί Νεφέλες πού έχουμε χαρακτηρίστηκαν
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συνέβαινε αύτό, πρέπει να λάβουμε σοβαρά ύπόψη (καί όχι νά
άπορρίπτουμε ώς εικασίες) τις πληροφορίες τών 'Υποθέσεων καί
τών Σχολίων σχετικά μέ τις διαφορές τών δυο κειμένων. Οί πληροφορίες αύτές δέν άναφέρονται μόνο στήν παράβαση καί στή
νέα γραφή τοϋ άγώνα τοϋ Δίκαιου μέ τόν Άδικο Λόγο, άλλά καί
στήν τελευταία σκηνή τοΰ έργου, όπου ό Στρεψιάδης βάζει φωτιά
στό φροντιστήριο. Δυστυχώς κανένας δέν μας πληροφορεί πώς τέλειωνε ή άρχική μορφή, καί αύτό δημιουργεί περιθώρια γιά υποθέσεις· δέν έχουμε όμως λόγο νά πιστεύουμε οτι ή θέση τοΰ έργου
άπέναντι στόν Σωκράτη καί στά ήθικά καί κοινωνικά προβλήματα της άντιπαραδοσιακής έκπαίδευσης ήταν στήν πρώτη γραφή
σημαντικά διαφορετική άπό αύτή πού γνωρίζουμε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
"Οπως παρατηρήσαμε παραπάνω, γιά τούς στ. 814-1112 άπαιτοΰνται τέσσερις ήθοποιοί: ό Στρεψιάδης καί ό Φειδιππίδης παραμένουν στή σκηνή όλο αύτό τό διάστημα· ό Σωκράτης, άπό τόν
868 ώς τόν 887· ό Δίκαιος καί ό Άδικος Λόγος, άπό τόν 889 ώς
τόν 1112. Ά ν ύποθέσουμε ότι στούς στ. 888 καί 889 μεσολαβούσε άρχικά ένα λυρικό τραγούδι, καί οτι στό ίδιο σημείο θά
έμπαινε κάποιο καινούριο τραγούδι, άν ή διασκευασμένη μορφή
τοϋ έργου παιζόταν ποτέ στό θέατρο, τότε ό ήθοποιός πού έπαιζε τόν Σωκράτη θά μποροΰσε νά παίζει καί τό ρόλο τοΰ Δίκαιου
ή τοΰ "Αδικου Λόγου. Στό τέλος πιά τοΰ άγώνα τά χειρόγραφα
παρουσιάζουν τόν Σωκράτη νά έμφανίζεται καί πάλι ξαφνικά
(1105), γιά νά πιέσει τόν Στρεψιάδη νά πάρει μιά άπόφαση καί
γιά νά άναλάβει τήν έκπαίδευση τοΰ Φειδιππίδη' ένα σχόλιο όμως
καί μία άπό τις 'Υποθέσεις άφήνουν νά έννοηθεϊ οτι τά λόγια
αύτά δέν τά λέει ό Σωκράτης άλλά ό Άδικος Λόγος. Αύτό είναι
λογικό, καί μας βοηθά νά άποφύγουμε τή δυσκολία της διανομής
τών ρόλων. Μόνο μία άνωμαλία μένει: δέν υπάρχει άλλο έργο όπου ό τέταρτος ήθοποιός νά είναι άπαραίτητο νά παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Ά ν ήταν γενικός κανόνας ό τέταρτος ήθοποιός νά έχει
ρόλο πολύ μικρότερο άπό τούς άλλους τρεις, τότε ή άνωμαλία αυτή μπορεί νά συνδυαστεί μέ τό ότι οί Νεφέλες πού έχουμε δέν είχαν τελείως άναθεωρηθεϊ, ώστε νά μπορούν καί νά παρασταθούν.
Νεφέλες II τή ρωμαϊκή έποχή, άν δέν ήταν πρακτικά δυνατό νά άποκτήσει
κανείς τά χρόνια έκεΐνα καί τις Νεφέλες I.
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'Ωστόσο τό γεγονός αύτό δέν φτάνει, άν τό έπικαλεστοΰμε, νά
έξηγήσει καί τίς σκηνοθετικές περιπλοκές πού δημιουργεί τό
κείμενο —δύο πόρτες καί ένα κινητό χώρισμα—, άφοϋ άνάλογες
δυσκολίες έμφανίζονται καί σέ άλλα έργα. Καθώς άρχίζει τό έργο, ό Στρεψιάδης καί ό Φειδιππίδης είναι ξαπλωμένοι στό κρεβάτι, σάν νά βρίσκονται στό σπίτι τους· στήν
πραγματικότητα
όμως βρίσκονται μπροστά στη σκηνή. Δέν είναι εύκολο νά φανταστούμε πώς κοιμούνται στό ύπαιθρο, γιατί (α) ό νέος είναι
κουκουλωμένος μέ πέντε κουβέρτες (στ. 10), οπότε δέν μπορούμε νά πούμε ότι κάνει ζέστη" (β) οί δρόμοι της 'Αθήνας δέν ήταν
ιδιαίτερα άσφαλεΐς τή νύχτα, άκόμη καί άν ήταν κανείς έντελώς
ξύπνιος" οί κλοπές ρουχισμού ήταν πολύ συνηθισμένες (πρβ. 'Εκκλησιάζουσες, 668 κ.έ.), καί (γ) άκόμη καί άν τό σπίτι τού Στρεψιάδη τό φανταστούμε στήν εξοχή, φυσικό ήταν, οποιοσδήποτε
κοιμόταν στό ύπαιθρο, νά κοιμάται στήν έσωτερική αύλή καί όχι
έξω άπό τό σπίτι. 'Υποθέτω οτι έφερναν τά κρεβάτια μέ τούς κοιμισμένους καί τά τοποθετούσαν στή σκηνή προτού άρχίσει τό έργο, μπροστά στά μάτια τών θεατών, καί ότι κανένας στό κοινό
δέν είχε ιδιαίτερη περιέργεια νά ρωτήσει πού άκριβώς ύποτίθεται
οτι κοιμούνται οί δύο ήρωες. Ό Στρεψιάδης, όταν ξυπνά τόν Φειδιππίδη καί προσπαθεί νά τόν πείσει νά γραφτεί στό φροντιστήριο τοΰ Σωκράτη, τού δείχνει τό σχολείο καί τήν πόρτα του (στ.
92)' στό μεταξύ πατέρας καί γιος πρέπει νά έχουν σηκωθεί άπό
τό κρεβάτι, καί οί δούλοι οποιαδήποτε στιγμή άπό έδώ κι έμπρός
έχουν τήν εύχέρεια νά τά άπομακρύνουν. Είδαμε (σ. 46) οτι ή
διατύπωση τού κειμένου προϋποθέτει πώς τό σπίτι τοΰ Στρεψιάδη καί τό σχολείο άντιπροσωπεύονται άπό διαφορετικές πόρτες.
Μία άκόμη δυσκολία παρουσιάζεται στό τέλος τοΰ διαλόγου
άνάμεσα στόν Στρεψιάδη καί τό μαθητή πού τού άνοιξε τήν πόρτα. Ό Στρεψιάδης φωνάζει (181-183):
"Ανοιγε, μήν αργείς, τό έρευνητήριο
(«φροντιστήριον»)Λ
και δείξε μου, έλα, αμέσως τό Σωκράτη.
"Ανοιγε· μαθητής διψάω νά γίνω.
Πρέπει τώρα νά φανταστούμε ότι ό μαθητής οδηγεί μέσα τόν
Στρεψιάδη. Αύτό όμως πού —κατά κάποιον τρόπο— βλέπουμε
6. Ή άρχαία λέξη φροντιστήριον σχηματίζεται άπό τό φροντίζω (άνησυχώ, σκέφτομαι) άναλογικά μέ τό δικαστήριο)·, πού προέρχεται άπό τό δικάζω, καί μέ άλλες λέξεις σέ -ήριον, πού δηλώνουν τόπο έργασίας.
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είναι μιά ομάδα μαθητές άπορροφημένους στή μελέτη τους* σέ
αύτούς, ύστερα άπό μερικούς στίχους, λέει 6 μαθητής-ξεναγός
(195):
"Ε! δ δάσκαλος νά μή σας βρει έξω. Μέσα!
Οί μαθητές μπαίνουν ύπάκουα μέσα, καί άφήνουν μόνους τό μαθητή-ξεναγό, τόν Στρεψιάδη καί τά έπιστημονικά όργανα πού άποτελούσαν μέρος τοΰ σχολικού έξοπλισμοΰ. Πολύ άργότερα, όταν ό Σωκράτης συμφωνήσει νά δεχτεί τόν Στρεψιάδη γιά μαθητή (505-509), άκοΰμε:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: "Ασε τά λόγια κι ακολούθησε με
άπό δω· μην άργεΐς.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ:
Μιά τηγανίτα
μέ μέλι δώσ' μου πρώτα νά κρατάω·
γιατί φοβούμαι· λέω πώς κατεβαίνω
μές στό άντρο τοϋ μαντείου τοϋ Τροφωνίου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Προχώρα· τί διστάζεις μπρος στήν πόρτα;
Κατά κάποιον τρόπο, αύτό πού μας παρουσιάστηκε στόν 184 σάν
έσωτερική σκηνή, έγινε ύστερα άπό έντεκα στίχους σκηνή έξωτερική, καί ή πόρτα πού άνοιξε στούς στ. 183 κ.έ. γιά νά μπει
μέσα ό Στρεψιάδης είναι ή πόρτα τήν οποία-δέν έχει περάσει άκόμη στόν στ. 509. Γιά τούς λόγους πού άναπτύξαμε στή σελ. 47,
δέν είναι εύκολο νά ύποθέσουμε οτι τό έσωτερικό τοΰ σχολείου
άποκαλύπτεται μέ τό έκκύκλημα. "Ισως, όταν ό μαθητής-ξεναγός
άνοιξε τήν πόρτα (183 κ.έ.), οί μαθητές νά έβγαιναν καί νά έπαιρναν τις θέσεις τους κουβαλώντας μαζί όλα τά όργανα, τά όποια
άφηναν φεύγοντας στή σκηνή (199). Τρίτη πιθανότητα είναι νά
υπάρχει στήν άρχή τοΰ έργου ένα κινητό χώρισμα μ* ένα πορτάκι,
μπροστά στή μιά μεριά της σκηνης. Αύτό θά ήταν τό σπίτι καί
ή πόρτα πού δείχνει ό Στρεψιάδης στόν στ. 92, καί χτυπά στόν
στ. 132. Άπό αύτήν θά έβγαινε ό μαθητής-ξεναγός νά τοΰ μιλήσει άπό τόν στ. 133 ώς τόν 183, οπότε άνθρωποι κρυμμένοι πίσω
της θά τήν άπομάκρυναν άποκαλύπτοντας μπροστά στή μόνιμη
σκηνή τούς μαθητές καί τά όργανα. "Οταν τούς έλεγαν νά μποΰν
μέσα, οί μαθητές θά έμπαιναν στό κτίριο της σκηνης άπό μιά
πόρτα ή όποια θά παρίστανε άπό δώ κι έμπρός τό σχολείο.
Πρός τό τέλος τοΰ έργου ύπάρχει ένα χωρίο πού δείχνει ότι
δύο διαφορετικές πόρτες παρίσταναν συνέχεια ή μία τό σπίτι τοΰ
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Στρεψιάδη καί ή άλλη τό φροντιστήριο τοϋ Σωκράτη. 'Αναπτύσσοντας στόν Στρεψιάδη τις θεωρίες του 6 Σωκράτης λέει οτι ή
δύναμη πού κυβερνά τό σύμπαν δέν είναι ό Δίας άλλά ό Αίνος
(στρόβιλος, δίνη, κυκλοφορία —380)" αύτό τό κομματάκι τής διδασκαλίας ό Στρεψιάδης τό συγκρατεί στή μνήμη του. "Οταν τελικά άπογοητεύεται, καί ό Φειδιππίδης άπορρίπτει τήν έκκληση
του νά δείξει σεβασμό πρός τόν Δία πατρώον, μέ τόν ισχυρισμό
οτι «ό Ρούφουλας (Δ ϊνος) τού Δία τό θρόνο πήρε», ό Στρεψιάδης
φωνάζει (1472-1474):
Δέν τοϋ τόν πήρε, αυτό τό ρουφογυάλι («Δϊνος»)
μ' έκαμε και τό πίστεψα. "Αχ! ό δόλιος'
κι έσένα, τόν πηλό, γιά θεό σέ πήρα.
Φαίνεται βέβαιο οτι ό Στρεψιάδης άπευθύνει τά τελευταία αύτά
λόγια σ'έναν πραγματικόν δΐνον (μεγάλο δοχείο). Πού βρέθηκε;
Πετάχτηκε μιά στιγμή μέσα στό σκηνικό οικοδόμημα ό Στρεψιάδης γιά νά τόν πάρει, ή μήπως βγαίνει κάποιος δούλος τρέχοντας καί τού τόν δίνει στά χέρια; Λίγους στίχους άργότερα,
μετά τήν έξοδο τοϋ Φειδιππίδη, ό Στρεψιάδης έπικαλεΐται τόν
Έρμή ζητοιντας συχώρεση, καί ισχυρίζεται (1483-1485) ότι ό
θεός τοϋ ψιθυρίζει συμβουλές στό αύτί. "Αν θυμηθούμε οτι κανονικά έξω άπό τήν είσοδο κάθε άθηναϊκοΰ σπιτιού υπήρχε μιά
στήλη πού παρίστανε τόν Έρμή, τότε φαίνεται πολύ πιθανό νά ύπήρχαν στή σκηνή δύο πόρτες: ή μία μέ τόν παραδοσιακό Έρμή
παρίστανε τό σπίτι τού Στρεψιάδη" ή άλλη παρίστανε τό φροντιστήριο, καί είχε στή θέση τού Έρμή ένα δοχείο (δϊνον), πού συμβόλιζε τόν Δ ϊνον, τό θεό τών σωκρατικών. Αύτή ή δεύτερη πόρτα θά φάνηκε μόλις άπομακρύνθηκε τό χώρισμα (στ. 184)" άπό
τή στιγμή έκείνη τά σύμβολα τής παλαιάς καί τής νέας θρησκείας
θά άποτελούσαν τό φόντο γιά τή σκηνική δράση.
' Η άνύψωση τοϋ Σωκράτη στόν άέρα γινόταν οπωσδήποτε μέ
τόν θεατρικό γερανό (ποϋ χρησιμοποιείται καί στήν ΕΙρήνη' πρβ.
σ. 48), ώστε ή προσοχή τοϋ κοινού νά παραμείνει συγκεντρωμένη στά άστεΐα τών στ. 184-217. Υποψιάζομαι ότι ό Σωκράτης
δέν θά φαινόταν άμέσως μόλις «άνοιγε» τό σχολείο, στόν στ. 184"
τό μηχάνημα θά τόν σήκωνε νά τόν δούμε λίγο πρίν νά τόν προσέξει καί νά τόν δείξει καί ό Στρεψιάδης, στόν στ. 217. Στό τέλος τοϋ έργου ό Στρεψιάδης μέ τό δούλο του σπάνε τά κεραμίδια
καί βάζουν φωτιά στά δοκάρια τοϋ φροντιστηρίου —είναι σχεδόν
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αδύνατο νά πούμε ώς ποιο σημείο ύπολόγιζε ό ποιητής οτι οί
ένέργειες αύτές ήταν δυνατό νά πραγματοποιηθούν σέ μιά παράσταση.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ7
Τό ύλικό τού έργου τό προσφέρει ή συρροή δύο σημαντικών εξελίξεων στήν πνευματική ζωή τού 5ου αιώνα, καί ή σύγκρουσή
τους μέ τίς παραδοσιακές δοξασίες καί συνήθειες τής έλληνικής
κοινωνίας. Καί τίς δύο αύτές εξελίξεις τίς προκάλεσε ή πνευματική άνησυχία πού ξεχώριζε τούς "Ελληνες άπό πολλούς άλλους
λαούς. Μία άπό αύτές ήταν ό έπιστημονικός στοχασμός γιά τή
δομή τοϋ σύμπαντος. Μέ αύτόν τό στοχασμό οί άρχαΐοι "Ελληνες
έπιχειρούσαν τώρα νά έρμηνεύσουν ώς φαινόμενα φυσικά, ύποκείμενα σέ κατανοητή φυσική νομοτέλεια, άστρονομικά καί μετεωρολογικά φαινόμενα πού ή παράδοση τά θεωρούσε άπρόβλεπτες ένέργειες ύπερφυσικών όντων. Οί έρμηνεΐες αύτές περιόριζαν σημαντικά τίς δικαιοδοσίες τών παραδοσιακών θεών. Τό έρευνητικό αύτό πνεύμα, είτε άρνιόταν έμμεσα τήν ύπαρξη τών
θεών, εΐτε τούς άπογύμνωνε άπό τήν προσωπικότητά τους καί
τούς περιόριζε σέ άπόκοσμη μορφή τού είναι, είτε άπλώς έπισήμαινε τό γεγονός οτι τή μυθολογία τήν άποτελοΰσαν πλήθος άλληλοσυγκρουόμενες παραδόσεις πού δέν έπιδέχονταν λογική άπόδειξη, ήταν οπωσδήποτε άδύνατο νά συμβιβαστεί εύκολα μέ τήν
προσωπική οικειότητα πού χαρακτήριζε τή σχέση τοϋ άρχαίου
"Ελληνα μέ τούς θεούς τοϋ σπιτικού, τής γειτονιάς καί τής πόλης
του. ' Η έχθρική στάση τού μέσου άνθρώπου προς τόν έπιστημονικό στοχασμό δέν όφειλόταν μόνο στή φυσιολογική άποστροφή
του άπέναντι στούς άφηρημένους συλλογισμούς γενικά ή στήν κάπως δογματική μορφή πού συχνά προτιμούσαν οί "Ελληνες διανοούμενοι κατά τήν έκθεση τών θεωριών τους, όταν τά έμπειρικά
δεδομένα δέν ήταν άρκετά γιά νά τίς στηρίξουν. Ό κοινός άνθρωπος θεωρούσε οτι ή ζωή του ήταν έξαρτημένη άπό τήν καλή θέληση τών θεών: αύτοί έκαναν τά σπαρτά του νά μεγαλώνουν καί
τά ζώα του νά πολλαπλασιάζονται —καί ήταν σέ όλους γνωστό
οτι οί θεοί τιμωρούσαν καμιά φορά όλους τούς έπιβάτες ενός
1. Γιά τά θέματα πού συζητούμε στό κεφάλαιο αύτό, βλέπε W.K.C.
Guthrie, A History of Greek Philosophy
['Ιστορία της αρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας], τ. 3, Καίμπριτζ 1969, Μέρος Α'.
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πλοίου ή καί όλόκληρη πόλη, άν άφηναν κάποιον βλάσφημο άτιμώρητο. Κάτι άκόμη: μερικά άπό τά ωραιότερα πράγματα στή
ζωή —τραγούδι, χορός, καλό ντύσιμο, φαγητό καί πιοτό— άποτελούσαν σημαντικό μέρος στις γιορτές πού γίνονταν πρός τιμήν
τών θεών ή παρεμβολή τοΰ σκεπτικισμού μετρίαζε άρκετά τή
φυσική εύχαρίστηση. Καί μόνο γιά τούς λόγους αύτούς ή ένταση
άνάμεσα στόν κοινό άνθρωπο καί τόν διανοούμενο γινόταν άναπόφευκτη, καί μεγάλωνε όταν ή κριτική διερεύνηση, πέρα άπό τά
στοιχεία τής φύσης, άπλωνόταν καί στούς κοινωνικούς θεσμούς.
Είναι σχεδόν άδύνατο νά ένδιαφέρεται κανείς σοβαρά γιά τό πώς
δημιουργήθηκε ή γη, χωρίς κάποια στιγμή νά προβληματιστεί
πώς, π.χ., διαμορφώθηκαν οί νόμοι πού άπαγορεύουν τήν αιμομιξία. Καί πραγματικά οί διανοούμενοι τόν 5ο αίώνα ενδιαφέρθηκαν νά διερευνήσουν θέματα προϊστορίας, θέματα άνθρωπολογικά καί κοινωνιολογικά.' Η άρχαία λέξη νόμος καί τό ρήμα νομίζω δηλώνουν τις κοινές συνήθειες μιας δεδομένης κοινωνίας: τό
πολίτευμα, τούς γραπτούς νόμους, τήν όργανωμένη λατρεία τών
θεών, τις διοικητικές διαδικασίες, τις άντιλήψεις καί τις δοξασίες, τούς κανόνες καλής συμπεριφοράς, γενικά τις άναγνωρισμένες άξίες, άκόμη kai τή χρήση της γλώσσας. 'Οποιοσδήποτε κριτικός στοχασμός, είτε άφορούσε τή φύση είτε τόν άνθρωπο, ήταν
φυσικό νά συγκρούεται ώς ένα βαθμό μέ τόν νόμον —αύτό σημαίνει οτι ό κοινός άπροβλημάτιστος άνθρωπος όπωσδήποτε θά θεωρούσε οτι ή κριτική σκέψη άπειλοΰσε τήν ήσυχία του.
' Η δεύτερη σημαντική έξέλιξη στήν πνευματική ιστορία έκείνης τής έποχής, σχετική έπίσης μέ τις Νεφέλες, είναι ή άνάπτυξη
έντονου ένδιαφέροντος γιά τήν τεχνική πού χρησιμοποιούσαν οί
ρήτορες στό δικαστήριο καί στις πολιτικές συγκεντρώσεις γιά νά
πείσουν τό άκροατήριό τους.8 Οί άρχαΐοι "Ελληνες πάντα έβρισκαν εύχαρίστηση στις δημόσιες όμιλίες καί πάντα τις παρακολουθούσαν ώς έργα τέχνης, μέ τό έξασκημένο αύτί τοΰ ειδήμονα
καί —άς μήν τό ξεχνοΰμε— μέ μάτι έξασκημένο νά προσέχει τή
στάση καί τις χειρονομίες τοΰ ρήτορα. Δέν ύπάρχει έπίσης άμφιβολία οτι άνθρωποι πού ήξεραν ότι δέν είχαν τό δίκιο μέ τό μέ8. Γιά τήν άνάπτυξη της δικανικής «συνηγορίας», βλ. τό βιβλίο μου
Lysias and the Corpus Lysiacum
[ Ό Λυσίας καί τό σώμα τών έργων
πού τοΰ άποδίδονται], Μπέρκλεϋ-Λός "Αντζελες 1968, κεφ. VIII καί IX,
καί George Kennedy, The art of persuation
in Greece [Ή τέχνη τής
πειθούς στήν άρχαία Ελλάδα], Λονδίνο 1963, κεφ. Ι-ΙΙΙ.
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ρος τους χρησιμοποιούσαν πάντοτε τά πιό ευρηματικά έπιχειρήματα πού μπορούσαν νά σκαρφιστούν, καί έκμεταλλεύονταν κάθε
άδυναμία πού μπορούσαν νά εντοπίσουν στις άγορεύσεις τών τίμιων άντιπάλων τους. ' Η έπιτυχία πού είχαν τόν 5ο αιώνα δσοι
ομιλητές μπορούσαν νά μιλήσουν πραγματικά μέ πειστικότητα
στις πολιτικές συγκεντρώσεις, τό ολοφάνερο γεγονός ότι ή πολιτική δύναμη ήταν άμεσα συνδεμένη μέ τήν ικανότητα τοΰ πολιτικού νά πείθει, καί επίσης ή άδυναμία, τήν έποχή έκείνη, νά ξεχωρίσει κανείς μέ άκρίβεια 6,τι έμεϊς θά ονομάζαμε σήμερα «πολιτική» ή ((διοίκηση» άπό τή δίωξη ένός άντιπάλου γιά ύποτιθέμενα πολιτικά ή διοικητικά άδικήματα, οδήγησαν τούς άνθρώπους τοΰ 5ου αιώνα νά διερευνήσουν καί νά μελετήσουν τή χρήση
τών ρητορικών μέσων γιά πολιτικούς σκοπούς. Δίκαια μπορεί νά
κατηγορηθεί γιά πνευματική πορνεία όποιος χρησιμοποιεί τά λογικά μέσα πού βοηθούν τήν έπιστήμη καί τή φιλοσοφία νά ξεχωρίσουν τό σωστό συμπέρασμα άπό τό σφαλερό, μέ σκοπό νά δημιουργήσει άλογες προκαταλήψεις καί νά άποπροσανατολίσει ένα
άμόρφωτο άκροατήριο μέ έπιχειρήματα έν γνώσει του άπατηλά.
'Η κάθε λογής πορνεία όμως άνθεϊ όταν ή ζήτηση είναι μεγάλη
καί ή άμοιβή γενναία. Ό Πρωταγόρας, πού πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στήν Αθήνα καί ήταν σύγχρονος καί φίλος τοΰ
Περικλή, ένδιαφέρθηκε ιδιαίτερα γιά τήν τέχνη νά παρουσιάζει
κανείς έξίσου πετυχημένα καί τις θετικές καί τις άρνητικές πλευρές τής ίδιας πρότασης. Οί Τετραλογίες πού άποδίδονται στόν
'Αντιφώντα δείχνουν πώς μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί αύτή ή
τεχνική στό δικαστήριο: ό συγγραφέας τών Τετραλογιών είχε
συνθέσει ό ίδιος τό λόγο καί τοΰ κατήγορου καί τοΰ κατηγορούμενου σέ φανταστικές περιπτώσεις άνθρωποκτονίας. Ό Γοργίας,
πού δίδασκε ρτούς μαθητές του τήν πράξη τής πολιτικής καί τής
δικανικής ρητορείας, είχε τήν ίδια ζωηρή διάθεση νά άσχολεΐται
καί μέ θέματα μεταφυσικά. Τό γεγονός οτι σέ μερικές περιπτώσεις έπιστημονικά καί φιλοσοφικά ένδιαφέροντα παρουσίαζαν μεγάλη συγγένεια μέ τά ρητορικά, έκανε τόν κοινό άνθρωπο νά συνδέει κάθε πνευματική ένασχόληση μέ τήν έπιθυμία πού είχαν οί
έξυπνοι καί πλούσιοι νέοι νά διδαχτούν τήν τέχνη πού θά τούς
έκανε ικανούς νά άποκτήσουν πολιτική δύναμη —καί άτρωτους,
ώς ένα βαθμό, σέ διώξεις γιά πολιτικά άδικήματα. Νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα, γιατί τά ευρηματικά καί πειστικά έπιχειρήματα
της ρητορικής ήταν τό μόνο μέσο γιά νά άνατραπεϊ ή έμπειρη
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κρίση τών γερόντων πλούσιοι νέοι, γιατί οί διανοούμενοι πού δέχονταν μαθητές —οί σοφισταί, όπως άρχιζαν τότε νά τούς όνομάζουν, χρησιμοποιώντας μιά λέξη πού σέ παλαιότερες έποχές
είχε σημασία εύρύτερη καί πιό κολακευτική— ζητούσαν πολύ μεγάλα δίδακτρα" Ιξυπνοι, τέλος, νέοι, γιατί ήταν έτοιμοι νά χρησιμοποιήσουν τό μυαλό τους μέ τρόπο κάπως άσυνήθιστο στή γενιά τών γεροντοτέρων. ' Η παραδοσιακή έκπαίδευση στήν 'Αθήνα
άσκοΰσε τά παιδιά σέ δεξιότητες καί σέ τέχνες χρήσιμες γιά τήν
πολιτεία στόν πόλεμο καί στήν ειρήνη: γυμναστική, άκόντιο,
άνάγνωση καί γραφή, τραγούδι καί έγχορδα όργανα —ή έκπαίδευση όμως αύτή άπό καμία άποψη δέν βοηθούσε τά παιδιά νά
άναπτύξουν τήν κριτική τους σκέψη: σκοπός της ήταν νά μεταδώσει παραδοσιακές γνώσεις άπό τή μιά γενεά στήν έπομένη. Οί
σοφιστές, πού δέν δίδασκαν μικρά παιδιά, δέν προσπάθησαν νά άντικαταστήσουν άμεσα ένα είδος έκπαίδευσης μέ κάποιο άλλο' ικανοποίησαν όμως τήν πνευματική δίψα τών νέων, δίψα γιά τήν
όποία ή προηγούμενη έκπαίδευσή τους δέν είχε κάμει τίποτε νά
τήν ικανοποιήσει, έστω καί λίγο. Τήν καλύτερη εικόνα τού πνευματικού αύτού κινήματος τή βρίσκουμε στίς ίδιες τίς Νεφέλες,
όπου βλέπουμε οτι ό Σωκράτης παρουσιάζεται νά μελετά άστρονομία, μετεωρολογία καί γεωλογία, νά πειραματίζεται στήν έντομολογία, νά άναλύει τά μέτρα καί νά προσπαθεί νά έξηγήσει
τή γραμματική —όλα αύτά σάν βάση γιά τή ρητορική έκπαίδευσή, πού γιά χάρη της καί μόνο ό Στρεψιάδης καταφεύγει στόν
Σωκράτη καί εμπιστεύεται τό γιό του στό φροντιστήριό του. Τελειώνοντας τό σχολείο ό Φειδιππίδης δέν έχει άσκηθεΐ μόνο στόν
εύστροφο χειρισμό τής γλώσσας' έχει άναπτύξει καί μιά διάθεση
νά άμφισβητεί τόν νόμον, άνασυνθέτοντας μέ συλλογισμούς τήν
προϊστορία, ή έπικαλούμενος τή γνωστή άντίθεση νόμος-φύσις,
πού ήταν άπό τίς πραγματικά πολύ σημαντικές πνευματικές άνακαλύψεις τού 5ου αιώνα. Μπορεί νά φανεί παράξενο ότι ένας πολιτισμός, πού είχε ό ίδιος νά έπιδείξει πολλούς νεωτερισμούς
στίς τέχνες καί στήν πολιτική όργάνωση, άντιδροΰσε τόσο εχθρικά καί χωρίς διάκριση σέ νεωτερισμούς πού άφορούσαν τήν ήθική καί τή θρησκεία. 'Ωστόσο οί 'Αθηναίοι είχαν γενικά τήν τάση
νά μήν προβάλλουν ιδιαίτερα τούς νεωτερισμούς τους: άφοσιωμένοι στούς προγόνους τους καί μέ τήν αίσθηση ότι ή σκιά τους δέν
έφυγε ποτέ άπό κοντά τους, προτιμούσαν νά πιστεύουν ότι προϋπήρξε κάποιο είδος προϊστορικής δημοκρατίας στό άττικό έδα160
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φος παρά νά διεκδικήσουν μέ υπερηφάνεια τήν έπινόηση ένός πολιτικού συστήματος άγνωστου σέ περασμένες έποχές. Πέρα άπό
αύτό, υπήρχε μιά πολύ διαδομένη και βαθιά έδραιωμένη πίστη
στή θεία φύση τής δικαιοσύνης, καί αύτό άποτελεϊ τή λογική
σύνδεση (όπως ή νοητική εύστροφία τών σοφιστών άποτελεϊ τή
συμπτωματική σύνδεση) άνάμεσα στίς νέες θεωρίες τής μετεωρολογίας καί στήν έπιθυμία ένός χρεοφειλέτη νά έξαπατήσει τούς
δανειστές του. Ό 'Ησίοδος είχε περιγράψει τή δικαιοσύνη (Δίκη)
ώς τόν κανόνα πού ό Δίας έδωσε ρυθμιστή τής ζωής στήν άνθρώπινη κοινωνία, καί τήν προσωποποίησε ώς συνεργάτη τού Δία.
Ή λαϊκή ήθική πίστευε άκράδαντα στήν ίδέα ότι ό άδικος άνθρωπος, ό έπίορκος, ό άσυνεπής χρεοφειλέτης, άκόμη καί άν καταφέρει νά μήν τόν άνακαλύψουν καί νά μήν τόν τιμωρήσουν οί
άνθρωποι, θά λάβει τήν άμοιβή πού τού άξίζει άπό τά χέρια τών
θεών ή, άν πεθάνει εύτυχισμένος καί ήσυχος, θά τιμωρηθούν άντί
γι' αύτόν οί άπόγονοί του- ή άκόμη —όπως άρχιζαν νά πιστεύουν
όλο καί περισσότερο οί άνθρωποι τόν 5ο αιώνα (πρβ. σ. 28(3)— ή
ψυχή του θά πληρώσει τις άμαρτίες του στόν Κάτω κόσμο. Τήν
έποχή έκείνη τό νά κατακρίνει κανείς τις γενεαλογίες τών θεών,
όπως τις είχαν συνθέσει οί ποιητές, καί νά αποδίδει τή λειτουργία τού σύμπαντος σέ φυσικές δυνάμεις άπρόσωπες, αδιάφορες
γιά τή συμπεριφορά τών άνθρώπων, ήταν σάν νά άπελευθερώνει
τούς έπιτήδειους καί τούς βίαιους άπό τό φόβο πού, όπως πίστευαν οί πολλοί, υποχρεώνει τούς άνθρώπους νά τηρούν τό νόμο.
Τό ήθικό πλαίσιο πού περιβάλλει τήν ύπόθεση τών Νεφελών
είναι άκαμπτο όσο καί τό πλαίσιο ένός αύστηρότατου θρησκευτικού φυλλαδίου. Ό Στρεψιάδης ξεκινά μέ άνέντιμη πρόθεση· όταν ό Σωκράτης τόν προτρέπει νά έγκαταλείψει τούς παραδοσιακούς θεούς πείθεται εύκολα, καί περιμένει άνυπόμονα τις έπιτυχίες πού θά τού προσφέρει ή ανεντιμότητα. Ό Φειδιππίδης διδάσκεται άπό τόν "Αδικο Λόγο έναν ψυχρό καί έγωιστικό μηδενισμό, πού, όπως παρουσιάζεται, αξίζει πολύ μεγαλύτερη τιμωρία άπό τήν σχεδόν έξίσου έγωιστική πολυδάπανη ζωή του, αιτία
τής οικονομικής καταστροφής τού πατέρα του. Πουθενά δέν άναφέρεται ότι κάτι έστω άπό όσα προσφέρει ό Σωκράτης έχει κάποια άξία γιά τήν κοινωνία ή παρουσιάζει κάποιο ένδιαφέρον γιά
έναν καθωσπρέπει πολίτη. Στήν τελευταία φάση τής διαφωνίας
μέ τό γιό του, ό Στρεψιάδης άπευθύνει στό άκροατήριο τρεις βαρύγδουπους ήθικοπλαστικούς στίχους (1437-1439):
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Νομίζω, συνομήλικοι, πώς έχει λίγο δίκιο·
δέν πρέπει κάτι λογικό κανείς νά τούς τ' άρνιέται'
σ' άδικο άν πέφτουμε, σωστό νά χύνουμε καί δάκρυα.
Όταν πάλι, τρομοκρατημένος άπό τό γιό του πού προσφέρεται
νά τοϋ άποδείξει δτι δέν είναι κακό νά χτυπά κανείς καί τόν πατέρα του καί τή μητέρα του, στρέφεται άπελπισμένος πρός τό χορό, οί Νεφέλες τοΰ άποκαλύπτουν τήν άληθινή τους φύση καί τις
πραγματικές προθέσεις τους σέ ένα χωρίο πού έχει ρυθμό τραγικό (1453-1464):
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: Γιά σας, Νεφέλες, τά 'παθα έγώ τοϋτα,
πού κρέμασα άπό σας τήν τύχη μου δλη.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ: Δέ φταίμε έμεϊς, έσύ 'σαι ό μόνος αίτιος,
πού ρίχτηκες σέ πράγματα 6'χι τίμια.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ: Γιατί δέ μοϋ τό λέγατε δμως τότε,
κι άφήσατε ένα γέρο, ένα χωριάτη
νά πάρει ό νοϋς του άέρα;
ΚΟΡΥΦΑΙΑ:
Πάντοτ'έτσι
κάνουμ έμείς, σά βλέπουμε κανένα
πού οί άτιμες δουλειές τ' άρέσουν, ώσπου
σέ συμφορά νά πέσει καί νά μάθει
νά 'χει τών θεών τό φόβο.
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ:
Άλίμονό μου·
κακό είν'αύτό, Νεφέλες, μά είναι δίκιο•
λεφτά πού τά 'χα πάρει δανεικά
δέν έπρεπε νά θέλω νά τά φάω.
"Ετσι, διαλύονται οί άμφιβολίες γιά τό ρόλο πού έπαιζαν οί Νεφέλες: είναι πράγματι θεϊκά 6ντα, υποταγμένα δμως στήν έξουσία τοΰ Δία καί τών 'Ολύμπιων θεών υπάκουσαν στήν έπίκληση
τοΰ Σωκράτη καί παρότρυναν τόν Στρεψιάδη νά μαθητεύσει κοντά του, γιά νά τιμωρήσουν τις άνέντιμες προθέσεις του. Τό μυστικό τους τό φύλαξαν καλά, καί άπό τούς άκροατές καί άπό τά
πρόσωπα τοΰ έργου. "Οσο καί άν στήν παράβαση συμπεριφέρονται δπως κάθε κωμικός χορός, καί προσκαλούν τούς παραδοσιακούς θεούς νά λάβουν μέρος στή γιορτή, στήν ίδια τήν υπόθεση
τοΰ έργου δέν κάνουν κανέναν ύπαινιγμό γιά τό τί θά άκολουθήσει, ώς τόν 1114, όπότε άκοΰμε τήν άόριστα άπειλητική πρόβλεψη οτι ό Στρεψιάδης θά μετανιώσει πού έστειλε στό φροντιστή162
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ριο τόν Φειδιππίδη. Μόνο στούς στ. 1303-1320, άμέσως πρίν νά
μαλώσουν πατέρας καί γιός, οί Νεφέλες ξεκαθαρίζουν τή θέση
τους παίρνοντας τό μέρος της παραδοσιακής ήθικής.
Σέ άντιστάθμισμα πρέπει νά μήν ξεχνούμε ότι μέ τά έλληνικά
μέτρα ή άθηναϊκή κοινωνία ήταν φωτισμένη καί άνεκτική απέναντι στις νεωτεριστικές δοξασίες- ιδίως στίς τάξεις τών εύπορων
άριστοκρατών ύπήρχε άσυνήθιστα μεγάλο ποσοστό πνευματικά
άνήσυχων άνθρώπων. Αύτοί πού ύπονόμευαν τις παραδοσιακές άντιλήψεις μέ τούς διαλογισμούς καί μέ τις τέχνες τους δέν ήταν
συνωμότες ή πράκτορες άλλων δυνάμεων πού έσπερναν τό σπόρο
τής πολιτιστικής έπανάστασης καί έξαφανίζονταν στό σκοτάδι,
πρίν νά μπορέσουν νά τούς έντοπίσουν καί νά τούς πιάσουν οί άξιοσέβαστοι πολίτες- ήταν αύτοί πού σήμερα θά όνομάζαμε «άμφιλεγόμενες προσωπικότητες», άνθρωποι ξεχωριστοί καί διάσημοι, πού προκαλούσαν θαυμασμό όσο καί καχυποψία, καί δέν κινδύνευαν παρά μόνο άν συμπτωματικά ή περιθωριακά βρίσκονταν
άνακατεμένοι σέ πολιτικές κρίσεις, τις όποιες πάντως δέν είχαν
προκαλέσει οί ίδιοι.
Ό σύγχρονος άναγνώστης είναι δύσκολο νά καταλάβει πώς ένας τόσο εύαίσθητος καί έκλεπτυσμένος συγγραφέας, όπως ό 'Αριστοφάνης, μπόρεσε νά ρίξει τόσο άνεπιφύλακτα όλο του τό βάρος μέ τήν πλευρά τών Φιλισταίων καί έναντίον τοϋ πνεύματος
τής συστηματικής, όρθολογικής άναζήτησης, τήν οποία έμεΐς θεωρούμε ούσιαστικό συστατικό τοΰ πολιτισμού. "Ισως νά μή συνειδητοποιούμε άρκετά πόσο πολύ μπορεί νά άπέχουν ή αισθητική
εύαισθησία καί ή άφοσίωση στήν καλλιτεχνική τελείωση άπό τήν
άφηρημένη ή τήν έπιστημονική συλλογιστική.9 Ή άπόσταση αύτή, σέ μερικούς άπό τούς μεγαλύτερους άρχαίους "Ελληνες ποιητές (όπως στόν Πίνδαρο π.χ.), μπορεί νά είναι τεράστια" στούς
κωμικούς μάλιστα ποιητές, ή φυσική τους προδιάθεση γιά καλλιτεχνική δημιουργία περισσότερο, παρά γιά συστηματική άνάλυση,
9. 'Ανάλογο χάσμα μπορεί νά παρουσιαστεί καί άνάμεσα σέ έπαγγέλματα πού θά υπέθετε κανείς 8τι συγγενεύουν. "Ενας δικηγόρος μέ ρώτησε
κάποτε σοβαρά, άν & κ. Χ (διακεκριμένος κλασικός φιλόλογος) «τά έχει τετρακόσια». Μέ ρώτησε, γιατί σέ κάποιο πανεπιστημιακό γεΰμα άκουσε τόν
κ. Χ καί έναν άλλο φιλόλογο νά συζητούν είκοσι όλόκληρα λεπτά τό νόημα
ένός χωρίου άπό τόν 'Αγαμέμνονα τοϋ Αισχύλου. Στή συζήτηση είχαν συμφωνήσει ότι ή σκέψη τοΰ Αισχύλου διατηρούσε όρισμένες πρωτόγονες δοξασίες —ό δικηγόρος είχε τή γνώμη δτι καί μόνο τό νά συζητά κανείς τέτοια
πράγματα άποτελεΐ ϊσκοπη χρονοτριβή.
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ένισχύεται καί άπό τήν κάποια έμφυτη τάση πού είχαν νά παίρνουν τή θέση τοϋ κοινοϋ άνθρώπου καί νά κοροϊδεύουν οτιδήποτε
καινούριο καί δυσνόητο. Είναι ζήτημα άν θά μπορούσε κανείς
νά γίνει κωμικός ποιητής χωρίς νά έχει αύτή τήν τάση. Κοσμαγάπητοι σατιρικοί συγγραφείς τής έποχής μας δέν διστάζουν νά
γελοιοποιήσουν τόν Φρόυντ ή τόν Πικασσό, άν καί ούτε ξέρουν
ούτε τούς ένδιαφέρει τί πραγματικά είπε ό Φρόυντ καί γιατί τό
είπε, καί δέν έκαμαν ίσως ποτέ τόν κόπο νά δούν έναν σύγχρονο
ζωγραφικό πίνακα, πέρα άπό φωτογραφίες του σέ έφημερίδα. Ό
'Αριστοφάνης τουλάχιστον είχε περισσότερα έλαφρυντικά: μερικές άρχαϊες έλληνικές φιλοσοφικές καί έπιστημονικές κατακτήσεις, όσο συναρπαστικές καί άν μάς φαίνεται σήμερα ότι υπήρξαν, δέν ήταν πάντοτε (άν τίς δούμε ώς πρώιμο στάδιο τής εύρωπαΐκής πνευματικής ιστορίας), άκόμη καί γιά τόν πιό λογικό
άνθρωπο, διατυπωμένες μέ τρόπο πού νά παρουσιάζονται άληθοφανέστερες άπό τούς μύθους τοϋ 'Ησίοδου.
' Η ικανότητα τοϋ 'Αριστοφάνη νά βλέπει στό καθετί τήν προσφορότερη γιά κωμική έκμετάλλευση πλευρά, μετριάζει σημαντικά στά έπιμέρους στοιχεία τήν άπλοϊκή καί άκαμπτη ήθική αύστηρότητα πού διακρίνει γενικά τήν ύπόθεση τών Νεφελών. Ό
άγώνας τοϋ Δίκαιου μέ τόν Άδικο Λόγο, στήν πραγματικότητα
δέν είναι άγώνας τοϋ δίκιου μέ τό άδικο. Ό Δίκαιος Λόγος δέν
έχει άλλα όπλα νά άντισταθεΐ στίς έντονες έπιθέσεις τού Άδικου
πέρα άπό τήν γκρίνια" τους νέους τών περασμένων έποχών ό Α ριστοφάνης τούς παρουσιάζει όλους ομοιόμορφα πολύ σκληραγωγημένους, πειθαρχικούς, ντροπαλούς καί υπάκουους. Αύτή ή εικόνα είναι τόσο κοντά στή στερεότυπη (γιά όλες τίς έποχές) άντίθεση άνάμεσα στό παρόν καί τό παρελθόν, ώστε μπορεί νά θεωρηθεί έντονα κωμική γελοιογράφηση μιας πολύ γνωστής καί
διαδομένης άντίληψης. Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πού διακρίνει τήν έπιχειρηματολογία τού Δίκαιου Λόγου (καί πού σήμερα
βέβαια θά άπουσίαζε άπό μιά σοβαρή καί εύπρόσωπη παρουσίαση τών ΐδιων έπιχειρημάτων) είναι ότι μιλώντας γιά τά άγόρια
ό ομιλητής δίνει Ιδιαίτερη έμφαση στά γεννητικά τους μόρια.' Η
άθηναϊκή κοινωνία τά χρόνια τοϋ Αριστοφάνη ήταν όμοφυλόφιλη
όσο καί έτεροφυλόφιλη, άπό τήν άποψη ότι τά όμορφα άγόρια διέγειραν τούς άντρες έρωτικά όσο τουλάχιστον καί τά όμορφα κορίτσια. "Ολοι πίστευαν ότι ή έρωτική αύτή διέγερση ήταν κάτι
τό φυσικό καί συνηθισμένο: άν κάποιος Αθηναίος έλεγε πώς εϊ164
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ναι ερωτευμένος, κανένας δέν θά μποροΰσε νά ξέρει άν είναι έρωτευμένος μέ αγόρι ή μέ κορίτσι, έκτός άν τόν ρωτοΰσε —καί ή
έρώτηση δέν θά ένοχλοΰσε καθόλου τόν έρωτώμενο. Ά ν καί τά
πρόσωπα τοΰ Αριστοφάνη είναι έτεροφυλόφιλα τά περισσότερα,
τίποτε στό έργο του δέν μας δείχνει ότι τά ίδια πρόσωπα θά θεωρούσαν δυσάρεστο νά συνευρεθοΰν έρωτικά μ' Ινα όμορφο άγόρι. "Οταν ό γερο-Φιλοκλέων στους Σφήκες (578) άναφέρει οτι,
άνάμεσα στις χαρές πού άπολαμβάνουν οί δικαστικοί, παίδων...
αιδοία πάρεστι θεάσθαι (όταν οί νέοι πολίτες περνούσαν τήν έπίσημη έξέταση, γιά νά καταταγοΰν στό στρατό) ίσως έκφράζει
άπλώς τήν κατεργάρικη διάσταση τοΰ κωμικού του χαρακτήρα
(βλ. όμως σ. 179). Ό Δίκαιος Λόγος προχωρεί σέ περισσότερες
λεπτομέρειες (972-980):
Τά παιδιά τό μηρί τονς τό άπλωναν έμπρός,
δταν κάθονταν χάμω στό στίβο,
νά μή βλέπουνε τίποτε τό άπρεπο αύτοί
που ήταν γύρω τονς· ϋστερα πάλι,
σά σηκώνονταν, στρώναν τήν άμμο καλά
κι είχαν πάντα τό νοϋ τονς μήν τύχει
κι απομείνει έν άχνάρι άπό μέλη κρυφά,
πού τούς άχρειονς άνάβουνε πόθους.
Τά παιδιά δέν άλείβονταν τότε ποτές
άπ' τ' άφάλι και κάτω· ένα χνούδι
έτσι άνθοϋσε έκεί κάτω πολύ δροσερό,
καθώς χνούδι άπαλό σέ κυδώνια.
Στή φωνή τον δέν έδινε γλύκες ποτέ
τό παιδί, νά βαδίσει νά πάει
σέ έραστή· λαγγεμένες δέν πέταε ματιές,
τον έαυτοϋ τον μεσίτης νά γίνει.
Εραστής μπορεί νά είναι όποιοσδήποτε" τό άγόρι όμως προκαλεί έντονη άγανάκτηση άν έπιχειρήσει πραγματικά νά προσελκύσει έραστές, καί όλοι τό καταδικάζουν άν ένδώσει πολύ εύκολα.
Αύτή είναι ή άρχή τών «δύο μέτρων καί δύο σταθμών», πού μάς
είναι γνωστή άπό τις σύγχρονες έτεροφυλόφιλες κοινωνίες καί
πού —όπως μάς διδάσκει τό πασίγνωστο χωρίο τοΰ πλατωνικού
Συμποσίου (182a κ.έ.)— ίσχυε καί στις άθηναϊκές όμοφυλόφιλες έρωτικές σχέσεις. Ούτε γιά μιά στιγμή δέν πρέπει νά φανταστούμε οτι τό κοινό τοΰ Αριστοφάνη έπαιρνε στά σοβαρά όσα
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λέει ό Δίκαιος Λόγος. Μέ ρομαντική νοσταλγία ό ποιητής έπιμένει νά περιγράφει ένα παρελθόν όπου κυριαρχοϋσαν οί ευγενικοί,
ρωμαλέοι, σεμνοί, ντροπαλοί καί σοβαροί νέοι' καθώς δμως μιλα
άπό τήν άποψη τοϋ ένήλικου άντρα καί 6χι τοΰ νέου, βρίσκεται
στήν παράλογη θέση νά έκφράζει σέ τόνο ήθικολογικής σοβαρότητας αισθήματα ποΰ κανονικά άνήκουν στό κλίμα τής κατεργαριάς καί τοϋ άστείου.
Άκόμη καί τό τέλος τοΰ άγώνα είναι δισήμαντο: ό Δίκαιος
Λόγος υποστήριζε οτι άπό τά χειρότερα πράγματα είναι νά είσαι
εύρύπρωκτος (δ όρος είναι πολύ συνηθισμένος στά ύβρεολόγια
τής κωμωδίας)' δ Άδικος Λόγος όμως τόν υποχρεώνει νά παραδεχτεί δτι όλοι οί πολιτικοί καί οί τραγικοί ποιητές προέρχονται
άπό τήν τάξη τών εύρυπρώκτων, καί συνεχίζει (1094-1104):
ΑΔΙΚΟΣ:
Κατάλαβες
λοιπόν πώς έχεις άδικο;
Κι άπ' τους θεατές οί πιό πολλοί
τί νά 'ναι λές; Γιά κοίτα τους.

ΔΙΚΑΙΟΣ:

Κοιτάω.

Τί βλέπεις τό λοιπόν;
Οί κουνιστοί, μά τους θεούς,
πολύ άπ' τούς άλλους πιό πολλοί'
νά, αυτόν τόν ξέρω έγώ καλά
κι αύτόν μέ τά μακριά μαλλιά.
ΑΔΙΚΟΣ: Και τό συμπέρασμα
λοαιόν;
ΔΙΚΑΙΟΣ: Τή φάγαμε. "Ω γυναικωτοί,
κι έγώ σ' έσάς αυτομολώ,
δεχτείτε με, παρακαλώ,
νά, πάρτε τό παλτό μου.
ΑΔΙΚΟΣ:
ΔΙΚΑΙΟΣ:

Έδώ τελειώνει ό άγώνας. Ό Αριστοφάνης προτίμησε νά μήν
άντιμετωπίσει δ Άδικος Λόγος άντίπαλο άντάξιό του. "Ετσι, ό
ποιητής καταποντίζει τά διάφορα θέματα πριν νά έμφανιστοΰν
μέ σοβαρή μορφή —τά καταποντίζει έπιστρατεύοντας τά χαχανητά πού προκαλεί ένα άπό τά παραδοσιακά κωμικά θέματα, ή
χοντροκομμένη έξύβριση τών θεατών (πρβ. σ. 84/5).
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Σέ ολόκληρη τήν ιστορία τοϋ άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού δέν
υπάρχει πρόσωπο γιά τό όποιο νά μας σώζονται τόσο παραστατικές καί τόσο λεπτομερειακές πληροφορίες όσες μάς σώζονται
γιά τόν Σωκράτη. Τά περισσότερα φιλοσοφικά έργα τοϋ Πλάτωνα είναι διάλογοι όπου ό Σωκράτης κατέχει τήν κεντρική θέση" ό
Ξενοφών έγραψε άρκετά έργα στόν ίδιο αύτό τύπο, όπως καί άλλοι λιγότερο σημαντικοί σύγχρονοι καί μιμητές τού Πλάτωνα.
'Από τόν 'Αριστοτέλη καί πέρα, γιά πέντε σχεδόν αιώνες, μάς
έχουν σωθεί πλήθος άναφορές καί άνέκδοτα γιά τόν Σωκράτη.
'Από ορισμένες πολύ σημαντικές άπόψεις ή παράδοση αύτή
διαψεύδει ομόφωνα τήν εικόνα τοϋ Σωκράτη τών Νεφελών. Στόν
Πλάτωνα καί τόν Ξενοφώντα ό Σωκράτης όχι μόνο δέν σκέφτεται κάν νά διδάξει ρητορική επί πληρωμή, άλλά καί καταφέρεται
μέ όξύτητα κατά τών ρητορικών τεχνασμάτων οσο καί κατά τοϋ
θεσμού νά πληρώνεται κανείς γιά τή διδασκαλία του. "Οσο καί
άν καμιά φορά έκδηλώνει εύγενική έπιφύλαξη, ή άφοσίωσή του
στήν άλήθεια καί τή δικαιοσύνη είναι γεμάτη πάθος —ό ίδιος, άν
καί πιστός στό γράμμα τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος, άπέναντι στήν πολιτική καί τή δικανική πρακτική κρατά στάση 6λο άγνοια καί άμηχανία. Ό μόνος συγγραφέας πού διατείνεται ότι ό
Σωκράτης δίδασκε ρητορική είναι κάποιος 'Ιδομενέας, πού γιά
τελείως άλλους λόγους θεωρείται, καί σωστά, άναξιόπιστος καί
κουτσομπόλης· είναι σχεδόν βέβαιο οτι όσα γράφει σχετικά βασίζονται στίς ίδιες τίς Νεφέλες. Μάς σώζεται μία παράγραφος άπό
ένα χαμένο λόγο τοϋ Λυσία, γραμμένον γιά νά κατηγορήσει κάποιον σωκρατικό είκοσι τό πολύ χρόνια (ίσως μάλιστα καί λιγότερα) μετά τό θάνατο τοϋ Σωκράτη· παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον, γιατί τό κείμενο αύτό δέν έχει σχέση μέ τή φιλοσοφία:
Νόμιζα δτι, έπειδή ήταν κάποτε μαθητής τον Σωκράτη και
έλεγε τόσο πολλές και τόσο σωστές κουβέντες γιά τή δικαιοσύνη και τήν αρετή, δέν θά έπιχειρονσε και δέν θά τολμούσε
ποτέ αύτό πού έπιχειροΰν νά κάμουν οι χειρότεροι και άνεντιμότεροι άνθρωποι (άπ. 38, 2).
Σέ ένα δεύτερο σημαντικό θέμα ή κύρια παράδοση πού μάς σώζεται διαφωνεί μέ τόν 'Αριστοφάνη: θεωρεί οτι ό Σωκράτης δέν
10. Βλ. Guthrie, δ.π. (σημ. 7), Μέρος Β', Ιδιαίτερα τ& κεφ. XII (5).
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είχε καμία σχέση μέ εκείνα τά ποικίλα φυσιογνωστικά καί φιλολογικά ένδιαφέροντα ποϋ τοϋ άποδίδονται στις Νεφέλες καί άποτελοΰν άπό τήν άρχή ώς το τέλος ένα άπό τά βασικά κωμικά στοιχεία τοϋ έργου. Στήν πλατωνική 'Απολογία ό μαθητής
καταγράφει μέ τόν τρόπο του τούς λόγους πού είπε στό δικαστήριο ό Σωκράτης, όταν κατηγορήθηκε11 τό 399 π.Χ.: παρουσιάζει
τόν Σωκράτη νά κατατρέχεται άπό τή γενική κατηγορία ότι περιεργάζεται ζητών τά τε υπό γης και ουράνια και τόν ήττω λόγον
κρείττω ποιών και άλλους ταύτα διδάσκων (19b). Οί δικαστές
θά είδαν οί ίδιοι τόν «Σωκράτη» στις Νεφέλες νά λέει ότι άεροβατεϊ, καί άλλην πολλήν φλυαρίαν φλυαροϋντα, ών έγώ (λέει ό
ίδιος) ουδέν οντε μέγα οντε μικρόν πέρι έπαιω (19c). "Οταν τόν
κατηγορούν ότι διδάσκει πώς ό ήλιος καί τό φεγγάρι δέν είναι
θεοί, άλλά είναι φτιαγμένα άπό πέτρα καί χώμα άντίστοιχα,
άπαντα: «Μήπως νομίζετε οτι έχετε κατηγορούμενο τόν Αναξαγόρα;» —καί συνεχίζει λέγοντας ότι, άν αύτές τις «άτοπες» άπόψεις τις παρουσίαζε γιά δικές του, οί νέοι πού μαθήτευαν κοντά
του θά καταλάβαιναν γρήγορα πώς ήταν παρμένες άπό τά δημοσιευμένα έργα τού 'Αναξαγόρα (26d-e). Σέ άλλη εύκαιρία ό Πλάτων παρουσιάζει τόν Σωκράτη νά έχει διδαχτεί άπό άλλους τά
όσα λίγα ξέρει γιά τήν τεχνική τών ποιητικών μέτρων (Πολιτεία,
400b-c).
Φαίνεται λοιπόν ότι στις Νεφέλες ό 'Αριστοφάνης φόρτωσε
στόν Σωκράτη συνήθειες καί δοξασίες πού σωστό θά ήταν νά τις
είχε άποδώσει σέ άλλους διανοουμένους τής έποχή ς" άγνόησε όμως έτσι έκεϊνα άκριβώς τά στοιχεία πού ή σωκρατική παράδοση γενικά θεωρούσε ότι διαφοροποιούσαν τόν Σωκράτη άπό τούς
11. Ή κατηγορία ήταν ή έξης: αδικεί Σωκράτης οΰς μεν ή πόλις νομίζει θεούς ού νομίζων, έτερα δέ καινά δαιμόνια εΐαφέρων άδιχεί δέ xal
τούς νέους διαφθείρων. Ή δίωξη, δπως πάντα σχεδόν στήν 'Αθήνα, κινήθηκε καί υποστηρίχτηκε άπό Ιδιώτες, παρόλο πού τό υποτιθέμενο άδίκημα
άφοροϋσε τό σύνολο τών πολιτών. Δέν υπήρχε νόμος πού νά άπαγορεύει ρητά όσα άπέδιδαν στόν Σωκράτη, άλλά αύτό δέν άποτέλεσε έμπόδιο γιά τή
δίωξη. Ό Σωκράτης καταδικάστηκε σέ θάνατο' είναι όμως πολύ άμφίβολο άν θά καταδικαζόταν, ή άν θά γινόταν κάν ή δίωξή του, αν δέν ύπήρχε ή στενή καί μακροχρόνια σχέση του μέ τόν Κριτία, μέ άλλους ύπεύθυνους γιά τή μεταπολίτευση τοϋ 404 π.Χ., καί μέ τόν 'Αλκιβιάδη (πρβ. Ξενοφών, 'Απομνημονεύματα,
1, 2, 12-16). Πενήντα χρόνια άργότερα ό Αισχίνης λέει στούς δικαστές: έαεϊς (δηλαδή οί προκάτοχοί σας) εκτελέσατε
τόν Σωκράτη, τό σοφιστή, γιατί Αποδείχτηκε δτι ήταν δάσκαλος τοϋ Κριτία (1,173).
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άλλους καί τόν έκαναν μοναδικό. Δέν νομίζω ότι θά μας πίστευε
κανείς άν κατηγορούσαμε τόν Πλάτωνα καί τόν Ξενοφώντα ότι
συνωμότησαν νά παρουσιάσουν στις μέλλουσες γενεές μιά έντελώς ψεύτικη εικόνα τοΰ Σωκράτη. Ό φιλόσοφος είχε καί άλλους
μαθητές πού έγραψαν γι* αύτόν (μερικοί γιά νά άνταγωνιστοΰν
τόν Πλάτωνα, ή γιά νά τοΰ κάνουν πολεμική), καθώς καί μερικούς πολύ άξιόλογους άντιπάλους στή φιλοσοφία' ώστόσο, μέ βάση όλες τις μαρτυρίες πού άνάγονται μέ βεβαιότητα στόν 4ο αιώνα ή άργότερα, μάς είναι άδύνατο νά συγκροτήσουμε έναν Σωκράτη πού νά συμπίπτει μέ τόν άριστοφανικό.12 Δύο μόνο τρόποι
ύπάρχουν γιά νά συμβιβαστούν οί Νεφέλες μέ τή σωκρατική παράδοση: ό ένας είναι νά υποθέσουμε ότι ό Σωκράτης τήν έποχή
τοΰ έργου (όταν βρισκόταν στά σαράντα πέντε του περίπου) είχε
έπιστημονικά καί τεχνικά ένδιαφέροντα, τά όποια όμως έγκατέλειψε άργότερα, όταν τόν γνώρισε ή γενιά τοΰ Πλάτωνα' ό άλλος
είναι νά δεχτοΰμε ότι ό 'Αριστοφάνης δέν μπόρεσε νά επισημάνει, ή προτίμησε νά μήν έπισημάνει, διαφορές άνάμεσα στόν Σωκράτη καί στούς άλλους φιλοσόφους της έποχής —διαφορές πού
ήταν (καί είναι) πολύ σημαντικές γιά τούς ιστορικούς της φιλοσοφίας. Ή πρώτη ύπόθεση υποστηρίχτηκε μερικές φορές μέ άφορμή ένα χωρίο της «πνευματικής αυτοβιογραφίας» πού άποδίδει ό Πλάτων στόν ϊδιο τόν Σωκράτη: στόν Φαίδωνα (96a κ.έ.)
ό φιλόσοφος λέει ότι, όταν ήταν νέος, ένδιαφερόταν γιά τις αίτιες
τών πραγμάτων καί οτι άσχολήθηκε μέ τόν έπιστημονικό στοχασμό. "Οταν άκουσε πώς ό 'Αναξαγόρας υποστήριζε ότι ύπέρτατη
αιτία τών πραγμάτων είναι ό νοΰς, πήρε νά διαβάσει 'Αναξαγόρα:
άπογοητεύτηκε όμως γιατί, άντί γιά τήν τελεολογία πού έλπιζε
νά βρει, δέν βρήκε παρά μιά μηχανιστική έρμηνεία —γι* αύτό καί
έγκατέλειψε τις άναζητήσεις πρός αύτή τήν κατεύθυνση.' Η άντίληψη πού έκφράζεται στό χωρίο αύτό συμφωνεί μέ τούς συστηματικούς «μύθους» πού παρεμβάλλει ό Σωκράτης σέ μερικά άπό
τά σημαντικότερα πλατωνικά έργα. Αύτοί οί μύθοι, πού άφορούν
τή δομή τοΰ έπάνω καί τοΰ κάτω κόσμου, υποτάσσονται πάντα
σέ μιά ήθική σκοπιμότητα καί είναι ξένοι πρός τό πνεύμα έπιστημονικής σκέψης τών προδρόμων καί τών συγχρόνων τοϋ Σω12. "Λν ό πραγματικός Σωκράτης είχε ένδιαφερθεΐ γιά τή ρητορική, θά
περιμέναμε νά τό γνωρίζει ό Αριστοτέλης καί νά τό άναφέρει στό ίργο του
Σοφιστής —ϊργο χαμένο σήμερα, άλλά γνωστό στους συγγραφείς της ύστερης άρχαιότητας πού ένδιαφέρθηκαν γιά τήν Ιστορία της φιλοσοφίας.
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κράτη. 'Αμφιβάλλω άν όσα λέγονται στόν Φαίδωνα, άν λάβουμε
υπόψη καί τά συμφραζόμενά τους στή συζήτηση, σημαίνουν τίποτε παραπάνω άπό τό ότι ό Σωκράτης άπέρριψε τίς μηχανιστικές θεωρίες τής αιτιότητας τήν ϊδια στιγμή πού τίς βρήκε μπροστά του. "Αν θελήσουμε νά δώσουμε βαθύτερη έννοια στό χωρίο,
είναι σάν νά αίρουμε τήν άντίφαση άνάμεσα στόν Πλάτωνα καί
τόν 'Αριστοφάνη, καί στή θέση της νά δημιουργούμε άντίφαση
μέσα στό ίδιο τό πλατωνικό έργο: πώς άλλιώς νά συμβιβάσουμε
τό χωρίο τού Φαίδωνα (96a κ.έ.) μέ τήν 'Απολογία (19b κ.έ.);
Παράλληλα είναι μάλλον εύκολο νά ύποθέσουμε ότι ό 'Αριστοφάνης άποφάσισε νά θεωρήσει τόν Σωκράτη χαρακτηριστικό
σοφιστή, καί τού απέδωσε όλα τά κωμικά πρόσφορα χαρακτηριστικά πού είχαν οί σοφιστές. Ό Σωκράτης συνδεόταν στενά μέ
μερικούς πολύ πλούσιους καί άξιους νέους, κυρίως μέ τόν 'Αλκιβιάδη. Δεχόταν τή φιλοξενία καί τή φιλία τους άκριβώς όπως δεχόταν π.χ. ό Πρωταγόρας τή φιλοξενία καί τή φιλία τών δικών
του πλούσιων καί άξιων μαθητών. "Οτι, πέρα άπό αύτά, ό Πρωταγόρας εισέπραττε καί δίδακτρα, δέν άποτελούσε γιά τόν 'Αριστοφάνη άξιοσημείωτη διαφορά" γιά τόν κωμικό ποιητή, καί ό
Σωκράτης καί ό Πρωταγόρας ήταν παράσιτοι διανοούμενοι πού
ζούσαν άπό τήν υποστήριξη πλούσιων προστατών. Ό Σωκράτης
μάλιστα, άντίθετα άπό τόν Πρωταγόρα, τόν Πρόδικο καί άλλους
διάσημους σοφιστές, ήταν 'Αθηναίος πολίτης καί όχι ξενοφερμένος έπισκέπτης. Καί έπιπλέον: άν καί ό Σωκράτης άπεχθανόταν
τή ρητορεία ώς άνέντιμη έκμετάλλευση τού παράλογου πλήθους,
ό 'Αλκιβιάδης καί άλλοι νέοι πού τού έμοιαζαν είχαν θέσει σκοπό στή ζωή τους όχι τήν άσκηση καί τή φιλοσοφία, άλλά τήν πολιτική δύναμη- μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας τους στόν τομέα αύτό τό χρωστούσαν στή ρητορική τους δεινότητα. ' Η σχέση τού
Σωκράτη μέ τόν περίφημο 'Αλκιβιάδη ήταν πιθανότατα αύτό πού
έκαμε τόν 'Αριστοφάνη νά τόν διαλέξει ώς άντιπροσωπευτικό τύπο σοφιστή. Προβληματικό είναι τό πόσο καλά γνώριζε ό ίδιος ό
'Αριστοφάνης τόν Σωκράτη. Ό μαθητής-ξεναγός άναφέρει στό
έργο (στ. 137) τήν «άμβλωση» μιας ιδέας- αύτό συσχετίστηκε
μερικές φορές μέ όσα ό πλατωνικός Σωκράτης παρουσιάζεται νά
λέει στόν Θεαίτητο, 150e: ότι παίζει ρόλο «(μαίας» στή φιλοσοφική σκέψη τών άλλων, καί ότι μερικοί έξήμβλωσαν έπειδή βιάστηκαν νά τόν έγκαταλείψουν. Ά ν όμως ό πραγματικός Σωκράτης χρησιμοποιούσε τήν εικόνα αύτη, είναι νά άπορούμε πού τήν
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πρωτοσυναντοϋμε σέ αρκετά όψιμο έργο τοϋ Πλάτωνα. Ά γ ν ω στες έπίσης στή σωκρατική παράδοση τοΰ 4ου αιώνα είναι ορισμένες άλλες εικόνες που χρησιμοποιεί ό άριστοφανικός Σωκράτης γιά νά έντυπωσιάσει τόν Στρεψιάδη: «δοκιμάζω καινούριες
μηχανές» (479 κ.έ.), και «άρπάζω στά πεταχτά ένα πρόβλημα»
(489 κ.έ.).
Άκόμη καί άν ένας σύγχρονος ιστορικός ή φιλόσοφος έδειχνε
στόν Αριστοφάνη τή σημασία τών διαφορών άνάμεσα στόν Σωκράτη καί στά έπικρατέστερα πνευματικά ρεύματα της έποχής
του, δέν είμαι βέβαιος ότι ό ποιητής θά έντυπωσιαζόταν ή θά
αισθανόταν τύψεις. "Ανθρωποι πού δέν ένδιαφέρονται γιά τήν έπιστήμη ή τή φιλοσοφία έχουν τήν τάση νά θεωρούν άσήμαντες
τις διαφορές πού γιά τούς έπιστήμονες καί τούς φιλοσόφους είναι
τεράστιες —άκριβώς όπως όσοι δέν ένδιαφέρονται καθόλου γιά
μουσική ή ζωγραφική, ξεχωρίζουν βέβαια μουσικούς καί μή μουσικούς, ζωγράφους καί μή ζωγράφους, δέν μπορούν όμως νά συγκεντρωθούν νά μελετήσουν τις τέχνες αύτές τόσο όσο θά χρειαζόταν γιά νά καταλάβουν τις έσωτερικές διαφορές τους. Τί τόν
ένοιαζε τόν Αριστοφάνη άν οί Νεφέλες δυσκόλεψαν τή ζωή τοϋ
Σωκράτη; Απεναντίας, άν πραγματικά αισθανόταν γνήσια ήθική άγανάκτηση γιά τήν άνατροπή τών έθίμων καί τών' παραδοσιακών άξιών, τό άποτέλεσμα μπορεί νά τοϋ ήταν καί εύπρόσδεκτο. 'Ωστόσο, άκόμη κι άν δέν αίσθανόταν τήν άγανάκτηση αύτή
άλλά ήθελε άπλώς νά προκαλέσει όσο τό δυνατόν περισσότερο γέλιο καί νά κερδίσει τή συμπάθεια τοΰ μέσου άκροατή του, πάλι
άμφιβάλλω άν θά δίσταζε νά έξασφαλίσει τήν έπιτυχία μέ τίμημα
τήν προσωπική άσφάλεια τοϋ Σωκράτη.'Οπωσδήποτε, μιά άπλή
ματιά άρκεϊ νά μάς δείξει ότι τό έργο δέν άποτελοϋσε καλόπιστη
σάτιρα, πού νά μπορούν νά τή χαρούν καί οί φίλοι τοΰ Σωκράτη
όσο καί οί άλλοι: άνθρωποι διώκονται πραγματικά, τίθενται έκτός νόμου ή έκτελοϋνται γιά δήθεν άδικήματα είς βάρος τοΰ κοινωνικοϋ συνόλου. Δέν είναι λοιπόν τό ίδιο όταν ό Αριστοφάνης
παρουσιάζει Αθηναίους νά βάζουν φωτιά στό φροντιστήριο τοΰ
Σωκράτη καί όταν σήμερα κάποιος μέ φαντασία ζωγραφίζει έναν
πολιτικό μας νά βράζει στό καζάνι: σήμερα δέν τούς βράζουμε
πιά τούς πολιτικούς μας (ούτε κάν τούς άνησυχοΰμε) γιά σφάλματα στις πολιτικές τους έκτιμήσεις.
Δέν ξέρουμε γιατί οί Νεφέλες πήγαν τόσο άσχημα στά Διονύσια τοΰ 423 π.Χ.· καθώς μάλιστα δέν διαθέτουμε ούτε τήν άρ171
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χική μορφή τοϋ έργου οΰτε τίς κωμωδίες πού βαθμολογήθηκαν
πρώτες, κάθε σχετική υπόθεση είναι ϊσως άγονη. Σύμφωνα μέ
όσα γράφει ό Πλάτων στόν Λάχητα, 181b, ό Σωκράτης τό προηγούμενο καλοκαίρι είχε έπιδείξει μεγάλη γενναιότητα στή μάχη
τοϋ Δηλίου' άν ή μαρτυρία τοϋ Πλάτωνα άληθεύει, τότε ή άνοιξη
τοϋ 423 π.Χ. θά ήταν τελείως άκατάλληλη έποχή νά έπιτεθεϊ κανείς στόν Σωκράτη. Ξέρουμε όμως οτι, όσο ζοΰσε, σατιρίστηκε
σέ πολλές κωμωδίες, άπό τρεις τουλάχιστον άκόμη ποιητές, μέ
τρόπο παρόμοιο μέ τίς Νεφέλες, καί θά ήταν άνεδαφικό νά ύποθέσουμε ότι οί περισσότεροι συμπολίτες του τόν είχαν περί πολλού.
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τό 422 π.Χ., στά Λήναια· άπό τά τρία έργα τον διαγωνισμοί
κριτές τό άξιολόγησαν δεύτερο.

οί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Στους Σφήκες, όπως καί στις Νεφέλες, ό ποιητής περιγράφει
έναν πατέρα μέ τό γιό του' έδώ όμως ή σχέση τους είναι τελείως
διαφορετική. "Οπως γινόταν συχνά στήν άρχαία Ελλάδα, ό γερο-πατέρας Φιλοκλέων έχει παραδώσει τή διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας στόν Βδελυκλέωνα, πού έχει φυσικά άναλάβει καί τή συντήρηση τοΰ πατέρα του. Καί τά δύο αύτά όνόματα
εϊναι κατασκευασμένα άπό τόν ποιητή, γιά νά χαρακτηρίσουν φίλο τόν πατέρα καί έχθρό (βδελύσσομαι= έχθρεύομαι) τό γιό τοϋ
Κλέωνα. Ό Φιλοκλέων έχει μιά άρρώστια, τήν όποία όλοι στό
σπίτι του τή χαρακτηρίζουν νόσον άλλόκοτον (71): τόν τρώει τό
πάθος νά υπηρετεί δικαστής, όλημέρα καί κάθε μέρα. Ό Βδελυκλέων, άποφασισμένος νά τόν κρατήσει σπίτι, ύποχρεώνεται νά
φρουρήσει μέ τούς δούλους του κάθε πιθανό δρόμο διαφυγής, γιά
νά ματαιώσει τις άπόπειρες τοΰ γέρου πού, έπινοητικός καί όλο
ένεργητικότητα, προσπαθεί νά τό σκάσει καί νά πάει στά δικαστήρια. Ό Φιλοκλέων σκαρφαλώνει άπό τήν καμινάδα καί, δταν
τόν βλέπουν νά ξεπροβάλλει, προσποιείται πώς είναι καπνός" έπειτα έπιχειρεΐ νά άνοίξει μέ σπρωξίματα τήν κεντρική πόρτα,
τήν όποία δμως σπρώχνουν καί οί δούλοι νά μείνει κλειστή* έπίσης κρατιέται άπό τήν κοιλιά ένός γαϊδάρου, όπως ό 'Οδυσσέας
όταν ξέφυγε άπό τή σπηλιά τοΰ Κύκλωπα κρεμασμένος κάτω
άπόνα μεγάλο κριάρι.
Οί φίλοι του, γέροντες όπως αύτός καί μέ τό ίδιο πάθος γιά
τή δικαστική υπηρεσία, έρχονται νά τόν πάρουν προτοΰ ξημερώσει' άποτελοΰν τό χορό τοΰ έργου καί είναι ντυμένοι σφήκες, συμβολικά γιά τόν δργίλο καί άνελέητο χαρακτήρα τους. Θυμώνουν
όταν βρίσκουν τό συνάδελφό τους φυλακισμένο στό ίδιο του τό
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σπίτι. Μέ τις παροτρύνσεις τους ό Φιλοκλέων άνοίγει μέ τά δόντια δρόμο μέσα άπό τό δίχτυ πού είναι τοποθετημένο στά παράθυρα, καί άρχίζει νά κατεβαίνει μ' ένα σκοινί. Τή στιγμή έκείνη
ξυπνά ό Βδελυκλέων μέ τούς δούλους του, πάνω στήν ώρα γιά νά
έμποδίσουν τόν Φιλοκλέωνα νά σμίξει μέ τούς γερο-φίλους του.
"Οταν ό χορός τούς άπειλεΐ, τόν άποδιώχνουν μέ τή βοήθεια όλων
τών δούλων τοΰ σπιτικού —χρησιμοποιούν καπνό καί κλαδιά, σάν
νά είχαν νά κάμουν μέ σφήκες* παράλληλα όμως τά λόγια τους
ταιριάζουν σέ άνθρώπους. Μέ τά πολλά ό Βδελυκλέων πείθει τό
χορό νά τόν άκούσει όση ώρα θά έπιχειρεΐ νά άποδείξει στόν Φιλοκλέωνα οτι πρέπει νά άλλάξει τρόπο ζωής. Ξεκινά έτσι ένας
τυπικός αγώνας, όπου πρώτος ό Φιλοκλέων μιλά άναλυτικά γιά
τίς χαρές τής ύπέρτατης καί συνάμα άνεύθυνης δύναμης πού διαθέτουν και άσκοΰν μέ σκληρότητα οί δικαστές. Ό Βδελυκλέων
τοΰ άπαντα άποδείχνοντας ότι αύτή ή δύναμη άποτελεΐ ψευδαίσθηση: ή πραγματική δύναμη άνήκει στούς πολιτικούς, πού χρησιμοποιούν τούς δικαστές γιά νά παίρνουν έκδίκηση άπό τούς
προσωπικούς τους έχθρούς καί παράλληλα νά γεμίζουν τίς τσέπες τους έκ τοΰ άσφαλοΰς. Ό χορός πείθεται καί προσθέτει καί
τίς δικές του έκκλήσεις στις έκκλήσεις τοΰ Βδελυκλέωνα* ό γέροΦιλοκλέων όμως δέν πείθεται τόσο εύκολα. Τότε ό Βδελυκλέων,
γιά νά τόν ψυχαγωγήσει, τοΰ κανονίζει νά παίξει τό δικαστή μέσα στό σπίτι: όργανώνεται λοιπόν μιά οικιακή άπομίμηση δικαστηρίου, όταν άπό καλή συγκυρία κάποιος σκύλος κλέβει ένα
κομμάτι τυρί, καί βέβαια εισάγεται άμέσως σέ δίκη. Κατήγορός
του είναι ένας άλλος σκύλος, καί όλόκληρη ή υπόθεση άποτελεΐ
διαφανέστατη διακωμώδηση τής δικαστικής δίωξης πού είχε κινήσει ό Κλέων γιά τόν Λάχη: τόν κατηγορούσε γιά κατάχρηση,
πού υποτίθεται οτι έκαμε όταν ήταν διοικητής στρατιωτικού σώματος στή Σικελία (όχι βέβαια στήν περίφημη «σικελική έκστρατεία»). Ό Φιλοκλέων ξεγελιέται μέ τέχνασμα καί ρίχνει άθωωτική ψήφο* όταν συνειδητοποιεί ότι μέ τό πάθημά του πρόδωσε
τίς άκαμπτες άρχές του, λιποθυμά άπό ντροπή καί τρόμο.
Στό σημείο αύτό παρεμβάλλεται ή παράβαση. "Οταν τελειώσει, βρίσκουμε τόν Βδελυκλέωνα νά ντύνει τόν πατέρα του καί νά
τόν προετοιμάζει γιά μιά πιό ξεκούραστη καί πιό ξένοιαστη ζωή.
Ό γέρος έξακολουθεΐ νά είναι κάπως έπαναστατικός, καί, καθώς
βλέπουμε, τό πιθανότερο είναι νά φερθεί άσκημα στό δείπνο, όπου ξεκινά νά πάει. Γρήγορα όμως άκοΰμε οτι ρίχτηκε στήν κοι174
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νωνική ζωή μέ τήν ίδια άκράτεια πού χαρακτήριζε και τή δικαστική του υπηρεσία. Πιωμένος καί βίαιος, καί σέ μεγάλα κέφια,
φτάνει στό σπίτι μέ μιά αύλητρίδα κλεμμένη στό συμπόσιο. Καθώς αισθάνεται νέος, τής μιλά μάλλον σάν ερωτοχτυπημένος νεαρός μέ αύστηρό πατέρα —τύπος γνωστός σέ πολύ νεώτερες κωμωδίες (1351-1359):
Μά άν δείξεις καλοσύνη, θά πληρώσω
λύτρα γιά σέ, καί, έλεύθερη, χρυσό μου,
θά σ έχω φιλενάδα, σάν πεθάνει
ό γιός μου. Τώρα άκόμα δέν ορίζω
τό βιός μου' ναι, είμαι νέος και μέ φυλάνε·
ό γιός μου δέ μ' άφήνει άπό κοντά του'
κι είναι σπαγκοραμμένος και γρινιάρης.
Φοβάται κιόλας μην παραστρατήσω'
μονάκριβο πατέρα μ' έχει, βλέπεις.
Ό Βδελυκλέων τοϋ παίρνει τό κορίτσι, άλλά βρίσκεται άμέσως
άντιμέτωπος μέ μιά στρίγκλα φουρνάρισσα καί έναν άντρα, στούς
οποίους είχε έπιτεθεϊ ό Φιλοκλέων στό δρόμο, καθώς γύριζε στό
σπίτι. Οί φουρνάρισσες, όπως (γιά κάποιον άγνωστο λόγο) καί οί
ψαροπώλες καί οί ξενοδόχες, στήν άρχαία έλληνική κωμωδία ήταν συνήθως άντιπαθητικά πρόσωπα. Τό άλλο θύμα τής βιαιοπραγίας τοϋ Φιλοκλέωνα είναι συσταζούμενο πρόσωπο- καί οί δύο
όμως παρουσιάζονται μέ τόν ίδιο τρόπο. Ό Φιλοκλέων χειροτερεύει τήν κατάσταση μέ τίς προσβολές πού τούς κάνει, καί αύτοί
φεύγουν άπειλώντας νά τόν καταγγείλουν γιά ΰβριν —ό Βδελυκλέων άπελπίζεται. Ό Φιλοκλέων κυριεύεται τώρα άπό τήν έπιθυμία νά έπιδείξει τήν ίκανότητά του στό χορό, καί προκαλεί όποιον θέλει νά τόν συναγωνιστεί, πράγμα πού δίνει στό έργο θεαματικό τέλος: μπαίνουν τρεις χορευτές (βουβά πρόσωπα) πού
δέχτηκαν τήν πρόκληση τοϋ Φιλοκλέωνα, καί μαζί του όδηγοΰν
τό χορό στήν έξοδο.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δέν ύπάρχει σημείο τοϋ έργου οπού νά μπορεί νά άποδειχτεϊ οτι
στή σκηνή βρίσκονται καί μιλοϋν τέσσερις συγχρόνως ύποκριτέςώστόσο κάθε προσπάθεια νά παρασταθεί ή κωμωδία μέ τρεις μόνο ήθοποιούς προϋποθέτει μερικές εξαιρετικά γρήγορες άλλαγές
άπό τόν ένα ρόλο στόν άλλο. Ό Βδελυκλέων, πού τόν βλέπουμε
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κοιμισμένο στή σκεπή (67 κ.έ.) άπό τήν άρχή τοϋ έργου —και όση ώρα διαρκεί ό διάλογος τών δύο δούλων, πού συνεχίζεται ώς
τόν στ. 135—, ξυπνά στόν στ. 136 καί τούς φωνάζει: Στόν έναν
δίνει έντολή νά φυλάει τήν πόρτα, καί στόν άλλο νά τρέξει στό
πίσω μέρος τού σπιτιού (138): αύτό μάς γλιτώνει άπό τόν ένα
δούλο. Πέντε μόλις στίχους άργότερα ό Φιλοκλέων άρχίζει νά
ξετρυπώνει άπό τήν καμινάδα, πρωτομιλώντας στόν στ. Ϊ44. Ό
Βδελυκλέων μένει στή σκηνή συνεχώς, όπως περίπου καί ό Φιλοκλέων, ώς τόν στ. 1009. Ό δούλος λέει μερικούς στίχους ώς
τόν 502, καί πάλι στόν στ. 835 ένας δούλος βγαίνει άπό τό σπίτι
βρίζοντας τό σκύλο πού βρίσκεται άκόμη μέσα: άν δεχτούμε ότι
τούς δύο αύτούς ρόλους τών δούλων τούς έπαιζε ό ίδιος ήθοποιός,
τότε πρέπει νά έμπαινε στό σκηνικό οικοδόμημα κάποια στιγμή
άνάμεσα στούς στ. 502 καί 835, χωρίς νά δηλώνεται πουθενά στό
κείμενο αύτή ή έξοδος του. Στή δίκη τών σκύλων, ό σκύλος-κατήγορος είναι άνθρωπος-ήθοποιός, γιατί έχει ρόλο μεγάλο —άλλά καί ό άλλος σκύλος είναι άνθρωπος ντυμένος σκύλος, άν καί
τήν ύπεράσπισή του τήν έχει άναλάβει έξ όλοκλήρου ό Βδελυκλέων.
Πρός τό τέλος τοϋ έργου οί είσοδοι καί οί έξοδοι τών ήθοποιών διαμορφώνονται ώς έξής:
— Δούλος: είσοδος 1292, έξοδος 1325, είσοδος 1475 —παραμένει ώς τό τέλος'
— Φιλοκλέων: είσοδος 1326, έξοδος 1449, είσοδος 1482 —παραμένει ώς τό τέλος'
— Κάποιος στόν όποιο έχει έπιτεθεΐ ό Φιλοκλέων: είσοδος (μαζί
μέ βουβά πρόσωπα ποϋ καταδιώκουν τό γέρο) 1326, έξοδος (μαζί μέ τά ίδια πρόσωπα) 1334'
— Βδελυκλέων: είσοδος 1364, έξοδος 1449·
— Φουρνάρισσα: είσοδος (μαζί μέ ένα βουβό πρόσωπο, πού τελικά στούς στ. 1408 καί 1412 άποκαλύπτεται ότι είναι ό Χαιρεφώντας) 1388, έξοδος 1414·
— Κάποιος άλλος, πού κατηγορεί τόν Φιλοκλέωνα γιά έπίθεση:
είσοδος 1415, έξοδος 1441.
'Αφού λοιπόν τά λόγια τού Φιλοκλέωνα στούς στ. 1412-1414 άπευθύνονται πρός τόν Χαιρεφώντα, καί ό Βδελυκλέων, στό δίστιχο 1415 κ.έ., λέει «νά πού έρχεται κάποιος άλλος...», ή χρησιμοποίηση τεσσάρων ήθοποιών γιά τούς στ. 1388-1441 φαίνε176
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ται άναπόφευκτη. Ά ν θέλουμε νά περιορίσουμε στό ελάχιστο τή
συμμετοχή τοϋ τέταρτου υποκριτή, μπορούμε νά συνδυάσουμε τό
ρόλο τοΰ δεύτερου δούλου στήν άρχή τοΰ έργου μέ τό ρόλο τοΰ
Φιλοκλέωνα" ό χρόνος όμως πού μένει γιά τή μεταμφίεση τοΰ
ήθοποιοΰ είναι πολύ σύντομος: δεκαπέντε δευτερόλεπτα τό πολύ,
άν λάβουμε ύπόψη οτι οί στίχοι πού μεσολαβούν έχουν χαρακτήρα άνήσυχο καί βιαστικό. Στά δεκαπέντε αύτά δευτερόλεπτα ό ήθοποιός πρέπει καί νά άλλάξει τό κοστούμι του καί νά σκαρφαλώσει άπό μέσα στήν καμινάδα.
Ό χορός παρουσιάζει τήν ιδιοτυπία νά συνοδεύεται, καθώς
μπαίνει, άπό μερικά άγόρια πού κρατοΰν λυχνάρια γιά νά καθοδηγήσουν τούς γέρους άξημέρωτα μέσα στά σκοτάδια. Έχουμε
ένα διαλογικό μέρος (248-258) άνάμεσα στόν κορυφαίο καί σ' ένα άγόρι, καί ένα λυρικό διάλογο, λίγο άργότερα, εΐτε άνάμεσα
σ' ολο τό χορό καί σ* ολα τά άγόρια, είτε άνάμεσα στόν κορυφαίο
καί στό άγόρι πού μίλησε παραπάνω. Μιά τρίτη δυνατότητα, ό
τραγουδιστός διάλογος νά γίνεται άνάμεσα σ' όλόκληρο τό χορό
καί σ' ένα μόνο άγόρι, δέν συμβιβάζεται μέ τή χρήση τών κλητικών πάτερ (292, 303) καί παππία (296). Τά παιδιά, στούς στ.
408-414, τά στέλνουν τρεχάτα γιά νά ποΰν στόν Κλέωνα τί συμβαίνει, καί αύτό δίνει στό χορό τήν εύκαιρία πού χρειάζεται γιά
νά πετάξει άπό πάνω του τά έξωτερικά ρούχα, πού ώς τή στιγμή
έκείνη έκρυβαν τήν άμφίεση της σφήκας. Είναι παράξενο ότι, παρά τή μεγάλη ήλικία τών μελών τοΰ χοροΰ, τά άγόρια άναφέρεται καθαρά πώς είναι παιδιά τους καί όχι έγγόνια τους· άλλά,
όπως θά μπορούσαμε νά υποψιαστούμε καί άπό άλλες ένδείξεις,
όψιμοι ή δεύτεροι γάμοι ήταν τόσο συνηθισμένοι, ώστε ό Αριστοφάνης δέν δυσκολεύτηκε καθόλου νά συνδυάσει τά δύο στοιχεία πού τού χρειάζονταν, γιά διαφορετικούς τό καθένα θεατρικούς λόγους: ένα παιδί-τραγουδιστή καί ένα χορό γερόντων. Παιδιά-τραγουδιστές παρουσιάζονται καί στις Ίκέτιδες τοΰ Εύριπίδη, έργο πού ύφολογικά κριτήρια τό χρονολογούν κοντά στούς
Σφηχεζ· τή δεκαετία 430-420 π.Χ., τά παιδιά πού τραγουδούσαν
σέ θεατρικές παραστάσεις ΐσως νά άποτελοΰσαν στοιχείο ιδιαίτερα άγαπητό (πρβ. σ. 189, γιά τήν ΕΙρήνη).
Στό έργο δέν χρειάζονται περισσότερες άπό μία πόρτες" γιά
κωμικούς όμως λόγους ή μία αύτή πόρτα πρέπει νά άνοίγει (άντικανονικά) πρός τά έξω —ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι άνοίγει
πρός τά έξω— ώστε νά μπορεί ό δούλος νά τή σπρώχνει άπ* έξω
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σάν τρελός, γιά νά μήν άνοίξει καί βγει ό Φιλοκλέων —άπό τή
μεριά του ό γέρος σπρώχνει άγριεμένος πρός τά έξω (152-155).
Διαφορετικά, τό τράβηγμα τής πόρτας δέν θά μποροΰσε εύκολα
νά παρασταθεί κωμικά, καί άλλωστε άποκλείεται άπό τή λέξη
πίεζε τοϋ στ. 152. "Τστερα άπό τό επεισόδιο αύτό έχουμε είκοσι
στίχους διαλόγου τοΰ Βδελυκλέωνα μέ τόν Φιλοκλέωνα, ώσπου ό
πρώτος βγάζει τό γάιδαρο άπό τό σπίτι (πρβ. σ. 96). Ποΰ βρίσκεται ό Φιλοκλέων όλη αύτή τήν ώρα; Είναι δύσκολο νά πιστέψουμε οτι φωνάζει δίχως νά τόν βλέπουμε πίσω άπό τήν πόρτα.
Σέ κάθε παράλληλη περίπτωση όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο, όσα
λέγονται είναι πολύ συντομότερα καί λιγότερο κουβεντιαστά.' Η
σωστή άπάντηση είναι βέβαια ότι ό Φιλοκλέων βρίσκεται στό
παράθυρο, καί στούς στ. 317 κ.έ. τραγουδά στό χορό:
'Αγαπητοί, άπ' τήν τρνπ' αυτή
περνά ή φωνή σας καθαρά
και τήν ακούω και λαχταρώ.
' Η λέξη όπή πού χρησιμοποιείται στό κείμενο μπορεί νά σημαίνει κάθε λογής άνοιγμα, τρύπα ή χαραμάδα. Ό Φιλοκλέων θά
μποροΰσε πραγματικά νά άκούει τό χορό χωρίς ή θέση του νά μάς
έπιτρέπει νά τόν βλέπουμε" άν όμως ό ένας συνομιλητής βρισκόταν συνεχώς κρυμμένος μέσα στό σπίτι, ό μεγάλος τραγουδιστός
καί κουβεντιαστός διάλογος πού άρχίζει στόν στ. 317 είναι σχεδόν άδιανόητος: «παράθυρο» είναι λοιπόν έδώ ή φυσική έρμηνεία
τοΰ όπή. Στόν στ. 379 ό χορός ένθαρρύνει τόν Φιλοκλέωνα νά
κατέβει μέ σκοινί άπό τό παράθυρο, πού αύτή τή φορά κατονομάζεται μέ τόν ειδικό ορο θνρίς, κι αύτός τά καταφέρνει.Ό Βδελυκλέων ξυπνά έγκαιρα καί έπιχειρεΐ νά τόν σταματήσει, όχι όμως άρκετά έγκαιρα γιά νά τόν προλάβει. "Τστερα άπό μιά σκηνή γεμάτη κωμική άναταραχή, όπου ό Βδελυκλέων, οί δούλοι
του, ό Φιλοκλέων καί ό χορός παίρνουν όλοι μέρος, ό Φιλοκλέων
καταφέρνει νά προσγειωθεί στό έδαφος, όπου καί τόν χρειαζόμαστε άπό έδώ καί πέρα. Είναι ολοφάνερο ότι ή θυρίς βρίσκεται σέ
ένα έπάνω πάτωμα τοΰ σκηνικού οικοδομήματος καί, σύμφωνα
μέ τά πολύπλοκα προφυλακτικά μέτρα τοΰ Βδελυκλέωνα, όπως
περιγράφονται στήν πρώτη σκηνή τοΰ έργου (στ. 125-132), ήταν
σκεπασμένη μέ δίχτυ, τό όποιο τρυπά ό Φιλοκλέων μέ τά δόντια
του, στούς στ. 367-371, παίρνοντας κουράγιο άπό τίς παροτρύνσεις τοΰ χορού. Ή όπή πού άναφέρει στόν στ. 318 θά μποροΰσε
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νά είναι τό ϊδιο τό παράθυρο, άπ' οπού είναι δυνατό νά διεξαγόταν καί ή συζήτηση τών στ. 156-176.1
Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ TOT ΦΙΛΟΚΛΕΩΝΑ
Παρατηρήσαμε ήδη (σ. 64) ότι ό κεντρικός χαρακτήρας τής άριστοφανικής κωμωδίας συμπεριφέρεται μερικές φορές χωρίς καμιά άναστολή, καί ωστόσο βλέπουμε νά μένει άτιμώρητος.' II ίδια στάση στήν πραγματική ζωή θά προκαλούσε έντονη κοινωνική άποδοκιμασία, ή άκόμη καί σοβαρές νομικές κυρώσεις. Ά ν
ό μέσος θεατής ταυτιστεί μέ ένα τέτοιο πρόσωπο, έχει τή δυνατότητα νά πάρει κάποια έκδίκηση γιά τίς καταπιεστικές κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες τής ζωής. "Οπως είδαμε, όταν ό
Φιλοκλέων είναι μεθυσμένος, δέν τό έχει σέ τίποτε νά χρησιμοποιεί βία καί βρισιές προς τους συνανθρώπους του, σέ βαθμό πού
νά τόν άπειλοϋν μέ καταγγελία ύβρεως. Νεώτεροι σχολιαστές έπισήμαναν τή συμπάθεια καί τήν άγάπη που προκαλεί ό Φιλοκλέων στό θεατή καί τόν άναγνώστη τής κωμωδίας. Παραδέχομαι καί έγώ οτι τόν συμπαθώ" μένω όμως έκπληκτος μπροστά
στ/jv κρυμμένη δύναμη τών άντιθεσμικών αισθημάτων τά όποία
προϋποθέτει αύτή ή συμπάθεια καί ή άγάπη. Ό 'Αριστοφάνης έχει φορτώσει τό χαρακτήρα τού Φιλοκλέωνα μέ τόσα έλαττώματα, ώστε μπροστά του ό Δικαιόπολης, ό Τρυγαϊος καί ό Πεισέταιρος νά φαίνονται σχεδόν άγιοι. Καταγράφουμε ένα ένα τά άμαρτήματα πού τού καταλογίζουμε:
1. Στή δικαστική υπηρεσία, αύτό πού άρέσει στόν Φιλοκλέωνα δέν είναι μόνο ή εύκαιρία πού τού δίνει νά άσκεΐ αύθαίρετη
καί 'ανεύθυνη έξουσία, άλλά καί ή εύκαιρία νά βλάπτει. Αύτό του
τό άχτι τό δηλώνει ό ίδιος στό χορό (320-323), όταν άνακοινώνει οτι θέλει νά τό σκάσει καί νά πάει μαζί τους στό δικαστήριο
μέ σκοπό κακόν τι ποιήσαι, καί όταν λέει ότι ό γιός του δέν τόν
άφήνει δικάζειν ουδέ δράν ουδέν κακόν (340). Αύτό πού λέει μπορεί ώς ένα βαθμό νά θεωρηθεί παράδειγμα θεατρικής άσυνέπειας
τοϋ ρόλου, όπως αύτή πού συζητήσαμε στή σ. 92 /3" είναι άξιοσημείωτη όμως ή έμφαση πού δημιουργείται μέ τήν έπανάληψη.
1. Μέσα άπό τήν πόρτα δέν είναι υποχρεωτικό νά βρίσκεται ό ήΟοποιός
πού παίζει τόν Φιλοκλέωνα" άπό μέσα μπορούσε νά σπρώχνει ένας όποιοσδήποτε έκτακτος, ένώ ό Φιλοκλέων στέκει πίσω άπό τό έπάνω παράθυρο, έτοιμος νά άρχίσει νά μιλά.
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2. "Οταν ό χορός τοϋ προτείνει (354 κ.έ.) νά κατέβει άπό τό
παράθυρο μέ σκοινί, καί κάποια στιγμή τοϋ άναφέρει μιά ειδική
περίπτωση, τότε ποϋ στρατιώτης στήν άλωση τής Νάξου είχε
κλέψει κάτι σοϋβλες, ό Φιλοκλέων τό παραδέχεται μέ νοσταλγία
(357):
"Ημουν τότε στά νιάτα μου απάνω, πολύ
δυνατός, και στό κλέψιμο μάνα.
Προηγουμένως ό κορυφαίος είχε θυμίσει στούς συντρόφους του,
καθώς κλαίνε τή χαμένη τους νιότη (236-239):
Τ' άπομεινάρια ειμαστ έμεϊς άπ' τή χρυσή νεολαία,
άπ' τοϋ Βυζάντιου τή φρουρά· μιά νύχτα έκεϊ μαζί σου
τή σκάφη μιάς φουρνάρισσας έκλεψα έγώ, θυμήσου'
κανένας δέ μάς ένιωσε- τήν κάμαμε όλη σκίζες
και στή φωτιά της βράσαμε ραδίκια, λίγες ρίζες.
'Αργότερα στό έργο (1200 κ.έ.) ό Φιλοκλέων καυχιέται πώς «ή
πιό γενναία του πράξη» ήταν πού
άπ' τοϋ Έργασίωνα κάποτε τ' αμπέλι
έκλεψα τ' άντιστύλια τών κλημάτων.
3. Μιλώντας γιά τό κατόρθωμά του στή Νάξο, ό Φιλοκλέων
είπε άκόμη (358 κ.έ.):
Δέ μέ φύλαγε κιόλας κανένας' χωρίς
φόβο τό 'σκαγα, άν ήθελα. Τώρα, γιά δές,
οπλισμένοι έχουν πιάσει παντού τά στενά.
"Οπως έχουν τώρα τά πράγματα, ό Φιλοκλέων θέλει νά «τό σκάσει» περνώντας άνάμεσα άπό τούς έχθρούς, δηλαδή τόν Βδελυκλέωνα καί τούς δούλους, γιά νά έκτελέσει τό δημόσιο καθήκον
του" οί έκφράσεις όμως πού χρησιμοποιεί καί ή άντίθεση μέ τήν
έποχή τής στρατιωτικής του θητείας, όπως τή σημειώνει, μάς
κάνουν νά υποθέσουμε ότι έκεϊνο τόν καιρό δέν έχανε καμιά εύκαιρία γιά νά τό σκάσει, μακριά άπό τόν κίνδυνο —πουθενά άλλοΰ δέν συναντούμε δειλία στά χαρακτηριστικά τοϋ «κωμικού ήρωα».
4. "Οταν καυχιέται γιά τή δύναμη πού έχει ό δικαστής, ό Φιλοκλέων μάς λέει (583-586) ότι, άν πεθάνει ένας πατέρας καί άφήσει τήν κόρη του (καί μαζί ένα μέρος τής περιουσίας) νά τήν
πάρει κάποιος πού κατονομάζεται στή διαθήκη, οί δικαστές δέν
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νοιάζονται καθόλου γιά τή διαθήκη καί τή σφραγίδα πού άποδείχνει τήν ίσχύ της, άλλά επιδικάζουν τήν κόρη καί τήν περιουσία σέ όποιον τούς τό ζητά άρκετά πειστικά. Δέν είναι εύκολο νά
φανταστούμε τόν Δικαιόπολη νά συμπεριφέρεται μέ τέτοιο τρόπο, πού δέν δείχνει μόνο πλήρη περιφρόνηση πρός τό νόμο, άλλά καί συγγενεύει κάπως μέ ένα άπό τά πιό άνανδρα καί άπεχθή
άδικήματα, τήν κάκωσιν, τή ζημία πού γίνεται σέ χήρες, σέ 0ρφανά καί σέ γυναίκες κληρονόμους.
5. Στούς στ. 607-609 ό Φιλοκλέων διηγείται μέ φανερή εύχαρίστηση πώς, όταν γυρίζει σπίτι άπό τό δικαστήριο, κουβαλώντας τήν άποζημίωσή του στό στόμα (όπως συνήθιζαν οί άρχαΐοι "Ελληνες), τόν ύποδέχεται ή κόρη του μέ χαρά, καί ψαρεύει
άπό τό στόμα του τό νόμισμα μέ τή γλώσσα της. Αύτό τό είδος
τό φιλί ήταν (φυσικά) γνωστό στούς άρχαίους ώς έντονα έρωτικό (π.χ. Θεσμοφοριάζονσες, 130) —τό χωρίο αύτό είναι τό μόνο
στήν άρχαία κωμωδία πού άποτολμά υπαινιγμό σΐίς χαρές πού
δίνει ή αιμομιξία.2
Κοντολογίς, ό Φιλοκλέων δέν είναι μόνο ένα κωμικό πρόσωπο, πού κάνει ό,τι θά έπιθυμούσε πραγματικά νά κάνει στή ζωή
του ό κοινός άνθρωπος" φαίνεται έπίσης πώς είναι ό τύπος τού
άνθρώπου (σπάνιος εύτυχώς!) πού ώς στρατιώτης ληστεύει τούς
άοπλους πολίτες άλλά άποφεύγει τούς οπλισμένους έχθρούς, καί
πού περνά στά γεράματα τις μέρες του κάνοντας άλλους νά πονούν καί τά βράδια βάζοντας χέρι στή θυγατέρα του. Ά ν μολαταύτα έξακολουθεΐ νά μας άρέσει, γιατί μας άρέσει; Μήπως ό
Αριστοφάνης μας ύποχρεώνει, μέ κάποια δραματουργική δεξιοτεχνία πού δέν έπιδέχεται λογική άνάλυση, νά τόν συμπαθούμε;
*Η μήπως φταίμε έμεΐς, πού κάποια άνεπάρκεια τής φαντασίας
μας μας έμποδίζει νά άντιδράσουμε σέ φανταστικά πρόσωπα,
όπως θά άντιδρούσαμε στά πρόσωπα καί στις καταστάσεις πού
συναντούμε στή δική μας ζωή; Μήπως παρεξηγήσαμε τόν Φιλοκλέωνα καί τις προθέσεις τού δημιουργού του; Ό Τρυγαϊος
στήν ΕΙρήνη (54, 65) θεωρείται άπό τό δούλο του τρελός, όταν
2. [Νομίζω ότι ό συγγραφέας παρεξηγεί στό σημείο αύτό μιά συνήθεια,
πού δίκαια προκαλεί άπορία στούς 'Αγγλοσάξονες (καί άγανάκτηση στούς
ύγιεινολόγους)" στόν ελληνικό όμως χώρο τό φιλί της κόρης, έστω καί στό
στόμα τοϋ πατέρα της, συνηθίζεται άκόμη καί σήμερα στά λαϊκά στρώματα
όρισμένων περιοχών, καί δέν εΐναι καθόλου ύποχρεωτικό νά έχει ένοχο έρωτικό χρώμα —Ιδίως δταν μέ τόν τρόπο αύτό ή κόρη έκδηλώνει χαρά καί
εύγνωμοσύνη γιά ένα δώρο πού μόλις δέχτηκε.]
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σχεδιάζει νά πετάξει στόν "Ολυμπο" κανένας όμως δέν ξαναλέει
δτι μαίνεται, δταν στό γυρισμό φέρνει μαζί του τήν Ειρήνη. Άπό
τήν άλλη, ό Φιλοκλέων νοσεί (71, 87, πρβ. 119-124) δσο τόν κατέχει πιεστικά ή μανία της δικαστικής έξουσίας, καί μαίνεται
(1486) πρός τό τέλος τοϋ έργου, δταν ή άκόρεστη έπιθετικότητά
του στρέφεται σέ διαφορετική κατεύθυνση. Ό Βδελυκλέων περιγράφει τήν ((άρρώστια» του σάν «πολύ παλιά καί έμφυτη άρρώστια τής πόλης» (651)" αύτό μάς οδηγεί σέ μιά ένδιαφέρουσα σχέση άνάμεσα στήν προσωπικότητα τοΰ Φιλοκλέωνα ώς άτόμου καί
στις πλευρές έκεϊνες τοϋ δικαστικού συστήματος πού σατιρίζονται παράλληλα στό έργο.
ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ά ν ό Φιλοκλέων έπιθυμεϊ νά ξοδεύει καθημερινά τή μέρα του
υπηρετώντας ώς δικαστής, γιατί δημιουργείται θέμα; Καί ειδικότερα: γιατί ό γιός του θέλει νά τόν έμποδίσει νά άσκήσει ένα
δημόσιο λειτούργημα πού τοΰ προκαλεί τόση χαρά καί τόσο ένδιαφέρον γιά τή ζωή, τώρα μάλιστα πού έχει πάρει τήν κάτω
βόλτα; Ά ν δέν είναι σωστό νά υπηρετεί ό Φιλοκλέων δικαστής,
γιατί δέν είναι σωστό; Μήπως επειδή
(α) είναι δουλειά γιά νεώτερους, ή
(β) ό Φιλοκλέων δέν άντιμετωπίζει τή δουλειά τοΰ δικαστή
μέ τήν άπαιτούμενη σοβαρότητα, ή
(γ) ή δουλειά αύτή δέν ταιριάζει σέ ευκατάστατους πολίτες, ή
(δ) τό ίδιο τό σύστημα τών λαϊκών δικαστηρίων δέν είναι σωστό;
Ά ν ισχύει τό (γ), πρέπει νά συμπεράνουμε οτι μόνο οί φτωχοί, πού μέ χαρά εισπράττουν τούς τρεις όβολούς ήμερήσια άποζημίωση, πρέπει νά βγάζουν τίς άποφάσεις στό δικαστήριο. Καί
άν ισχύει τό (δ), φτάνουμε στό συμπέρασμα δτι ή δικαιοσύνη πρέπει νά παραδοθεί στά χέρια έκείνων πού ό ήθικολόγος 'Ησίοδος,
τρεις αιώνες νωρίτερα, όνόμαζε άγανακτισμένος δωροφάγονς βασιλήας.3 "Οπως στούς'Ιππείς δέν ύπάρχει ούτε ένας ύπαινιγμός
3. Στους "Ορνιθες, 508-510, ένα άστεΐο συνδέει τούς βασιλείς της ήρωικής έποχής, 8πως 6 'Αγαμέμνων καί 6 Μενέλαος, μέ τη δίψα της δωροληψίας. Ά π ό μιά άποψη άντιδημοκρατική μπορεί φυσικά νά ισχυριστεί κανείς
δτι ένα μεγάλο δικαστικό σώμα, πού θεωρεί ότι άντιπροσωπεύει τήν πλειοψηφία της κοινότητας, είναι διαβλητό έφόσον καταδικάζει κάποιον γιά νά
δημεύσει τήν περιουσία του ('Ιππείς, 1358-1360).
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δτι πρέπει νά περιοριστεί ή έξουσία τοϋ λαοΰ, έτσι καί στους
Σφήκες δέν γίνεται κανένας λόγος γιά τίς (γ) καί (δ) περιπτώσεις. 'Αξίζει νά προσέξουμε έδώ ότι ό 'Αριστοφάνης δέν άναφέρει
τίποτε γιά σύγκρουση άνάμεσα στούς τεμπέληδες κατοίκους της
πόλης, πού άπαρτίζουν τά λαϊκά δικαστήρια, καί στούς ένάρετους
γεωργούς πού άποτελούν τά θύματα τών δικαστηρίων.
Πραγματικά, στήν Ειρήνη, 349, ό χορός πού μιλά γιά τίς έλπίδες τών γεωργών τής 'Αττικής καί, λίγους στίχους παρακάτω
(358), δηλώνει ότι ταυτίζεται μέ τή στρατιωτική τάξη τών οπλιτών, λέει οτι άρκεΐ νά γίνει ειρήνη,
και στρυφνός και τζαναμπέτης δικαστής δε θά'μαι πιά.
' Η ιδέα ότι θά ήταν καλύτερα νά υπηρετούν στό δικαστήριο νεώτεροι άντρες δέν είναι αύτή καθαυτή άπό έκεϊνες πού θά μπορούσε νά υποστηρίξει ό 'Αριστοφάνης, άλλά ούτε καί πρακτικά
είναι έφικτή: οί δικαστές είναι πολύ λογικό νά έχουν πιά περάσει
τή στρατεύσιμη ήλικία καί νά διαθέτουν, ύπηρετώντας τό δημόσιο, ένα μέρος άπό τό χρόνο πού τούς περισσεύει τώρα πού δέν
τούς βασανίζουν πιά οί καθημερινές σκοτούρες γιά τά κτήματα,
τή βιοτεχνία ή τό εμπόριο" άλλωστε, οί πολλοί άσπρομάλληδες
δικαστές άποτελούν τό δημοκρατικό ισοδύναμο ένός πανάρχαιου
κοινωνικού θεσμού: τών πρεσβυτέρων τής κοινότητας πού ώς γερουσία άσκούν τά δικαστικά καθήκοντα.
Στό τέλος τού προλόγου, έκεϊ όπου φανερώνονται τά ονόματα
τού Φιλοκλέωνα καί τοϋ Βδελυκλέωνα (133 κ.έ.), ό ποιητής μάς
έξηγεΐ γιατί ή μανία τοϋ Φιλοκλέωνα ήταν βλαπτική γιά τήν κοινότητα. Στήν κωμωδία δέν είναι καθόλου συνηθισμένο νά μάς άποκαλύπτονται τά όνόματα τών πρωταγωνιστών πριν άπό τήν έμφάνισή τους: τό όνομα τού Δικαιόπολη πρωτακούγεται στούς Αχαρνεϊς στο στίχο 406" οτι ό 'Αλλαντοπο'ιλης ονομάζεται 'Αγοράκριτος τό μαθαίνουμε στό τέλος σχεδόν τών 'Ιππέων (1257)"
τό όνομα τοϋ Στρεψιάδη άναφέρεται στίς Νεφέ)χς στόν 134 (άφοϋ
αύτός έχει χτυπήσει τήν πόρτα τοϋ φροντιστηρίου), τοϋ Τρυγαίου στήν Ειρήνη στον 190 (όχι στόν περιγραφικό πρόλογο, άλλά
μετά τήν άφιξη τοϋ ήρωα στόν "Ολυμπο), καί τοϋ Πεισέταιρου
στούς "Ορνιθες γιά πρώτη φορά στόν στ. 644. Ό ποιητής μάς
λέει πρώτα οτι ό γέρος είναι διανοητικά άρρωστος, μέ ψύχωση
γιά τά δικαστήρια, καί οτι ό νέος έκαμε ο,τι περνούσε άπό τό
χέρι του γιά νά τόν γιατρέψει, τό ΐδιο σάν νά προσπαθούσε νά
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τόν γιατρέψει άπό βαριάς μορφής άρθρίτιδα ή άπό καρκίνο- όταν
άμέσως μετά άκοϋμε οτι ό γέρος όνομάζεται Φιλοκλέων καί ό
γιός του Βδελυκλέων, είναι φυσικό νά συσχετίσουμε τά όνόματα
μέ μιά όψη τής πολιτικής ζωής που σατιρίστηκε στους'Ιππείς,
καί ποϋ όπωσδήποτε μάς είναι οικεία. Είμαστε λοιπόν άρκετά
προετοιμασμένοι νά άκούσουμε τά έπιχειρήματα πού θά χρησιμοποιήσει ό Βδελυκλέων γιά νά πείσει τό χορό οτι σωστό θά ήταν
ό γερο-πατέρας του νά μένει στό σπίτι. Ό χορός πείθεται, γιατί,
όπως καί ό χορός στούς Άχαρνεΐς, άποτελεΐται άπό άνθρώπους
πού τελικά υποκύπτουν στούς νόμους τής λογικής.
Τά άθηναϊκά λαϊκά δικαστήρια άποτελούσαν κατά κάποιον
τρόπο έπιτροπές τής κυρίαρχης συνέλευσης, άλλά κάπως ιδιότυπες: κανένας δέν μπορούσε νά τούς ζητήσει νά λογοδοτήσουν,
οίίτε νά έφεσιβάλει τις άποφάσεις τους, καί άπό τήν άποψη αύτή
άποτελούσαν οί ίδιες κυρίαρχο σώμα. Καταγγελίες γιά δωροληψία στή διοίκηση, γιά διαδικαστικές άνωμαλίες, γιά στρατιωτικές άποτυχίες καί γιά κακές πολιτικές εισηγήσεις ήταν κάτι τό
συνηθισμένο- έτσι τά δικαστήρια είχαν τή δυνατότητα νά δημιουργούν ή νά καταστρέφουν τή σταδιοδρομία τών πολιτικών, ένώ
ή θανατική ποινή έπιβαλλόταν πολύ εύκολα. Καί αύτή άκριβώς ή
άνεύθυνη άσκηση έξουσίας άρέσει στόν Φιλοκλέωνα καί στούς
ήλικιωμένους φίλους του: νά κλαίνε μπροστά τους άνθρωποι διακεκριμένοι, νά τούς κολακεύουν, νά ζητούν έλεος, καί αύτοί νά
ρυθμίζουν ώς δικαστές κληρονομικά θέματα χωρίς νά λαβαίνουν
υπόψη τί πραγματικά λέει ή διαθήκη, ή νά άπολαμβάνουν τις προσπάθειες τού Κλέωνα καί άλλων πολιτικών νά κερδίσουν τή συμπάθειά τους, καί στό σπίτι νά τούς καλωσορίζουν καί νά τούς περιποιούνται γιά τούς τρεις έπιπλέον όβολούς πού φέρνουν! Έγώ,
λέει ό Φιλοκλέων, έχω τήν ίδια έξουσία μέ τόν Δία, (626 κ.έ.)
Κι δταν ρίξω αστραπή,
βλέπεις χείλια χλωμά νά χτυπούν,
και τά κάνουν απάνω τους πλούσιοι,

τρανοί.

Ή άγόρευση τοϋ Βδελυκλέωνα έχει σκοπό νά άποδείξει οτι ή
έξουσία αύτή είναι άπατηλή καί ότι οί λαϊκοί δικαστές είναι δούλοι (682, πρβ. 515-521)- τήν πραγματική δύναμη τήν έχουν οί
πολιτικοί. Καί αύτό τό «άποδείχνει» μέ άριθμούς: τά συνολικά
έσοδα τοϋ άθηναϊκοΰ κράτους είναι δύο χιλιάδες τάλαντα τό χρόνο (δώδεκα έκατομμύρια δραχμές)- πόσα άπό αύτά παίρνουν μέ
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μισή δραχμή μεροκάματο οί έξι χιλιάδες λαϊκοί δικαστές; Ποϋ
πηγαίνουν τά υπόλοιπα; Ή άπάντηση δέν είναι δύσκολη,άν μάς
δινόταν ό καιρός νά συνεχίσουμε τίς άριθμητικές πράξεις καί νά
ύπολογίσουμε τί κοστίζει ή διεξαγωγή ένός σημαντικού πολέμου
καί ή διοίκηση μιάς μεγάλης πολιτείας —δέν είναι όμως τοΰ παρόντος.'Ο Βδελυκλέων καταφέρνει νά δημιουργήσει τήν έντύπωση οτι μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο τά χρήματα πηγαίνουν όλα σέ
έκείνους τούς πολιτικούς πού μεταχειρίζονται όπως τούς συμφέρει τούς λαϊκούς δικαστές, τούς δικαστές άκριβώς τούς οποίους
καμώνονται οτι τόσο άγαποΰν καί τούς κολακεύουν. Γίνεται κάποιος ύπαινιγμός ότι ή άγριότητα τών γερόντων καί ή έπιμονή
τους νά μή χάσουν τήν εύχαρίστηση πού αισθάνονται όταν καταδικάζουν άνθρώπους άποτελοϋν ψυχολογική άντίδραση στό αίσθημα κατωτερότητας πού άναπόφευκτα συνοδεύει τή σωματική
κατάπτωση, αίσθημα πού δέν μπορούν νά άντισταθμίσουν οί έξωτερικές έκδηλώσεις σεβασμού. Ό χαρακτήρας τους είναι λοιπόν
πρόσφορος νά τόν έκμεταλλευτοϋν οί πολιτικοί, καί άπό τήν άποψη αύτή οί Σφήκες σατιρίζουν μιά πλευρά της ίδιας πολιτικής
πρακτικής πού είδαμε ήδη νά σατιρίζεται στούς Ίππεϊς: ή αρρώστια τού Φιλοκλέωνα είναι άπλώς μιά άτομική περίπτωση τοΰ
φαινομένου πού ό Βδελυκλέων όνομάζει νόσον άρχαίαν έν x f j πάλει έντετοκυϊαν (651).Ό Κλέων άπευθύνεται στή χειρότερη πλευρά τής άνθρώπινης ψυχής, καί ό πιό πιστός ύποστηρικτής του δέν
μπορεί παρά νά είναι άνθρωπος ξεδιάντροπος, άνανδρος, άνέντιμος, μικρόψυχος καί κακός.
Οί άρχαϊοι "Ελληνες δέν θεωρούσαν τή συμπόνια καί τήν έπιείκεια τόσο μεγάλες άρετές οσο έμεΐς" τίς άναγνώριζαν όμως ώς
άρετές. Αύτό δέν φαίνεται μόνο άπό τό άρχαΐο δράμα, άλλά καί
άπό τά ρητορικά κείμενα τού 4ου αιώνα, οπού οί δικαστές σπάνια
κατηγορούνται γιά αύστηρότητα, καί πολύ συχνά γιά τό άντίθετο: άνάλογα μέ τό άν είναι κατήγοροι ή κατηγορούμενοι, οί ρήτορες κατηγορούν ή συγχαίρουν τούς δικαστές γιά τή μεγάλη
τους έπιείκεια. Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή άριστοφανική εικόνα τοΰ Φιλοκλέωνα, όπου οί έκκλήσεις γιά έλεος τόν κολακεύουν
χωρίς όμως καί νά τόν συγκινούν, έχει σκοπό νά μάς παρουσιάσει
τήν εικόνα ένός δυσάρεστου τρόπου συμπεριφοράς, πού δέν είναι
ούτε έλληνικός ούτε άθηναϊκός. Κάτι άκόμη: σύμφωνα μέ τόν
άθηναϊκό νόμο οί διώξεις γιά άδικήματα πού θίγουν ολόκληρη
τήν κοινότητα έπρεπε νά εισάγονται άπό ιδιώτες· ώστόσο βλέ185
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πούμε οτι οί ρήτορες, όταν εισηγούνται τέτοιες διώξεις, φροντίζουν ιδιαίτερα νά δικαιολογήσουν τήν ένέργειά τους (είτε λέγοντας οτι τους προξένησε προσωπική ζημία ό κατηγορούμενος, είτε, συχνότερα, οτι ό μεγάλος κίνδυνος πού διατρέχει ή κοινότητα
τούς παρακίνησε νά άναλάβουν τό πατριωτικό αύτό καθήκον) μέ
τρόπο πού μαρτυρεί ότι δέν ήθελαν καθόλου νά κατηγορηθούν γιά
πολυπραγμοσύνη. 'Αντίστοιχα μποροΰσε νά προκαλέσει έπικρίσεις καί ό υπέρμετρος ένθουσιασμός, όταν ήταν νά άναλώσει κανείς όλο τόν καιρό του υπηρετώντας δικαστής: οποίος πολυπηγαίνει στό δικαστήριο, προδίδει τήν τάση νά χώνει τή μύτη του
σέ ξένες υποθέσεις. Οί ήρωες τοΰ 'Αριστοφάνη δέν αναφέρουν
συγκεκριμένες περιπτώσεις πού νά τις έχουν παρακολουθήσει ώς
δικαστές, καί άν δέν είχαμε τούς Σφήκες —άκόμη καί άν ύπηρχε
στήν Ειρήνη ό στ. 349, τόν όποιο παραθέσαμε πιό πάνω— ή κωμωδία δέν θά μάς δημιουργούσε τήν έντύπωση οτι τό άθηναϊκό
δικαστικό σύστημα είχε σημαντικές διαφορές άπό τό δικό μας.
' Η αύστηρή ζωή τοΰ Φιλοκλέωνα ώς δικαστή έχει μερικά κοινά σημεία μέ τήν περιφρόνηση πού δείχνουν γιά τις συνηθισμένες άνέσεις οί διανοούμενοι στις Νεφέλες' καί τά δύο άποτελοΰν
παρέκκλιση άπό τήν κοινή άντίληψη γιά τήν άνεση, τή διασκέδαση καί τήν ξεκούραση. Ένώ όμως ό 'Αριστοφάνης, άν τόν ρωτούσαν «πώς πρέπει νά γίνεται ή έπιστημονική έρευνα», είναι πιθανό οτι θά άπαντοΰσε «νά μή γίνεται καθόλου», μάς είναι αδύνατο νά φανταστοΰμε ότι θά ύποστήριζε νά καταργηθούν όλες οί
διώξεις καί οί δίκες. "Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ό ποιητής μέ
κανέναν τρόπο δέν προτείνει νά άλλάξει ή νομοθεσία σχετικά μέ
τόν τρόπο έπιλογής τών δικαστών καί τό μέγεθος καί τις έξουσίες τών λαϊκών δικαστηρίων, τότε τό γενικό συμπέρασμα άπό
τούς Σφήκες πλησιάζει πολύ τό γενικό συμπέρασμα τών Ίππέων: στά έργα αύτά δέν έχουμε νά κάμουμε μέ πολιτική, άλλά μέ
ήθικολογία, ή όποία έντάσσεται —όπως τό μεγαλύτερο μέρος της
άρχαίας έλληνικής κωμωδίας καί μεγάλο μέρος της σύγχρονης
σατιρικής λογοτεχνίας— στή διδακτική παράδοση, πού δέν έχει
στόχο της δομικές άλλαγές γενικά, παρά άλλαγές στόν άνθρώπινο
χαρακτήρα καί τρόπο συμπεριφοράς.
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στά Μεγάλα Διονύσια τοϋ 421 π.Χ. και πήρε τό δεύτερο βραβείο.
Ό 'Αριστοφάνης έγραψε και άλλο έργο μέ τόν ίδιο τίτλο' δέν ξέρουμε όμως πότε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Καθώς ό πόλεμος συνεχίζεται γιά δέκατο τώρα χρόνο, ό Τρυγαΐος —αγρότης καί αυτός της 'Αττικής, όπως καί ό Δικαιόπολης—
είναι τελείως άπελπισμένος μέ τή μοίρα τοϋ έλληνικοΰ κόσμου.
"Εχει ένα σχέδιο: νά πετάξει στόν "Ολυμπο καί νά πείσει τόν Δία
νά ειρηνεύσει τόν κόσμο. Γιά νά τό πραγματοποιήσει, ταΐζει γενναία ένα κοπροφάγο σκαθάρι, ώσπου νά γίνει τεράστιο.1 Καβάλα
στό ζώο αύτό πετά καί φτάνει στόν "Ολυμπο- ό 'Ερμής όμως,
πού τοΰ άνοίγει όταν χτυπά τήν πόρτα τών ούρανών, τού λέει οτι
οί θεοί έχουν μετοικήσει άλλοΰ, γιά νά μήν είναι τόσο κοντά στή
φασαρία πού γίνεται κάτω. Τόν "Ολυμπο τόν έχει καταλάβει τώρα ό Πόλεμος, πού έριξε τήν Ειρήνη σέ βαθιά σπηλιά- ζήτημα είναι άν θά δούν ποτέ οί άνθρωποι τήν Ειρήνη νά βγαίνει άπό τή
φυλακή της. Κάποιος θόρυβος μέσα άπό τό σπίτι προσφέρει στόν
'Ερμή τό πρόσχημα νά άπομακρυνθεϊ. Φοβισμένος ό Τρυγαΐος
άποτραβιέται σέ μιά γωνιά, καί βλέπει τόν Πόλεμο μέ τό δοΰλο
του τόν Κυδοιμό (προσωποποίηση τοΰ θορύβου τής μάχης) νά κοπανίζουν σ' ένα γουδί διάφορα υλικά, πού συμβολίζουν τίς έλληνικές πόλεις.
"Οταν ό Πόλεμος ξαναμπαίνει μέσα, ό Τρυγαΐος προσκαλεί
ολους τούς "Ελληνες νά έρθουν μέ φτυάρια, μέ λοστούς καί μέ
1. Ό ποιητής διάλεξε σκαθάρι καί όχι πουλί, (α) γιατί ή ιδέα είναι κωμική καί άλλόκοτη- (β) γιατί τό σκαθάρι τοϋ δίνει τήν εύκαιρία νά κάμει
άστεϊα γιά τήν κοπριά κτλ. - καί (γ) γιατί υπήρχε κάποιος σχετικός λαϊκός
μύθος —τόν άναφέρει ό Τρυγαΐος, στούς στ. 129 κ.έ., κάπως παραλλαγμένο
όμως— πού διηγιόταν πώς τό σκαθάρι πήρε έκδίκηση άπό τόν άετό: ζουζούνιζε γύρω άπό τό κεφάλι τοΰ Δία, ώσπου ό θεός μέ τΙς κινήσεις του έριξε
κάτω τά αύγά τοΰ άετοΰ, πού τά φύλαγε στήν ποδιά του.
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σκοινιά, γιά νά σώσουν τήν Ειρήνη άπό τή σπηλιά δπου βρίσκεται φυλακισμένη. Είμαστε τώρα υποχρεωμένοι νά ξεχάσουμε οτι
6 Τρυγαΐος είναι ό μόνος θνητός πού έφτασε ποτέ πετώντας στόν
"Ολυμπο: δέν γίνεται καθόλου λόγος γιά τό πώς βρέθηκε ό χορός έκεΐ πάνω, καί άργότερα, όταν ή δράση τού έργου μεταφέρεται πίσω στή γή, πάλι δέν γίνεται λόγος γιά τήν άλλαγή τού υψομέτρου. Μόλις καταπιάνονται νά άπομακρύνουν τούς βράχους
πού κλείνουν τό άνοιγμα τής σπηλιοίς, έμφανίζεται πάλι ό 'Ερμής, καί άναγγέλλει οτι ό Δίας άποφάσισε νά τιμωρήσει μέ θάνατο όποιον άποπειραθεϊ νά σώσει τήν Ειρήνη (τήν πρώτη φορά
ό Ερμής είχε πει μόνο πώς οί θεοί άφησαν τόν Πόλεμο νά κάνει
0,τι τοϋ άρέσει). Ό χορός τόν ικετεύει, τού θυμίζει τις θυσίες πού
τού έκανε Δς τώρα, καί τοϋ ύπόσχεται άκόμη περισσότερες στό
μέλλον. Ό Τρυγαϊος —γρήγορος στις έπινοήσεις, όπως καί άλλοι
άριστοφανικοί ήρωες— τού λέει δτι ό "Ηλιος καί τό Φεγγάρι συνωμοτούν νά παραδώσουν τόν έλληνικό κόσμο στούς βαρβάρους,
οί όποιοι τούς λατρεύουν σάν θεούς καί δέν κάνουν θυσίες στούς
θεούς τού 'Ολύμπου. Βομβαρδίζοντας τόν 'Ερμή μέ υπερβολικές
ύποσχέσεις, δτι δλες οί γιορτές πού Δς τώρα γίνονταν γιά νά τιμήσουν τούς άλλους θεούς θά γίνονται στό έξής πρός τιμήν του,
ό Τρυγαΐος τακτοποιεί οριστικά τό θέμα μέ δωροδοκία: προσφέρει στό θεό ένα χρυσό κύπελο, δπως αύτά πού σέ άνθρώπινο έπίπεδο θά μπορούσαν νά προλειάνουν τό έδαφος γιά διπλωματικές
συνεννοήσεις. Ό 'Ερμής υποχωρεί, καί τότε οί άνθρωποι άνασύρουν τήν Ειρήνη άπό τή σπηλιά, τραβώντας τη μέ σκοινιά, μαζί
μέ τις δύο δμορφες άκόλουθές της, τήν Όπώρα (έποχή όπου μαζεύουν τούς καρπούς) καί τή Θεωρία (παρουσία σέ γιορτές καί αγώνες).
Ό χορός, άφοϋ χαιρετίσει χαρμόσυνα τήν Ειρήνη, ύποβάλλει
στόν Έρμή μιά παράξενη έρώτηση (601 κ.έ.):
Μά ή Ειρήνη τόσα χρόνια που έλειπε μακριά άπό μάς
ποϋ βρισκόταν;
Ό Ερμής νομίζει δτι τόν ρωτούν γιατί άρχισε κάποτε ό πόλεμος, καί ξεκινά μιά κωμική διήγηση (διαφορετική άπό τή διήγηση στούς Άχαρνεϊς, 513 κ.έ.) γιά τό πώς ό Περικλής, πού φοβόταν δτι θά φανερωθεί ή συμμετοχή του σέ κάτι λοβιτούρες τού
Φειδία, έπεισε τούς 'Αθηναίους νά έγκρίνουν τό μεγαρικό ψήφισμα,2 καί πώς οί σύμμαχοι τής 'Αθήνας έπεισαν μέ δωροδοκία
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τούς προκρίτους της Σπάρτης νά άρχίσουν έχθροπραξίες."Υστερα ό Τρυγαΐος γυρίζει στή γη: ή Όπώρα πρόκειται νά γίνει γυναίκα του (8έν μαθαίνουμε άν ζει ή μητέρα τών παιδιών του, καί
τί θ* άπογίνει)-3 τή Θεωρία θά τήν παραδώσουν στή βουλή.
Στό σπίτι του τώρα ό Τρυγαΐος δίνει άπαντήσεις στό δούλο
του, πού τόν ρωτά μέ θαυμασμό γιά τό ταξίδι του στόν ούρανό,
βάζει μπρός τίς έτοιμασίες γιά τό γάμο του μέ τήν Όπώρα, παραδίδει τή Θεωρία στή βουλή (φανερή περίπτωση συμμετοχής
τοϋ κοινού: ή πραγματική βουλή καθόταν στις πρώτες θέσεις τοΰ
θεάτρου) καί έτοιμάζεται νά θυσιάσει τελετουργικά στήν Ειρήνη.
Ή θυσία έχει ήδη άρχίσει όταν φτάνει καί έπιχειρεΐ νά τή διακόψει ό χρησμολόγος Ιεροκλής" δείχνει μεγάλη όρεξη νά πάρει
μερτικό άπό τό κρέας τής θυσίας, καί γίνεται τόσο ενοχλητικός,
ώστε ό Τρυγαΐος μέ τό δούλο του τόν γδύνουν καί τόν άποδιώχνουν μέ ξύλο. Τή σκηνή τοΰ 'Ιεροκλή τήν άκολουθεΐ ή δεύτερη
παράβαση, καί άμέσως έπειτα δύο σκηνές μάς περιγράφουν τά
άποτελέσματα τής ειρήνης: όσοι έμπορεύονται ειρηνικές πραμάτειες φέρνουν δώρα στόν Τρυγαΐο, ό όποιος καί τούς προσκαλεί
στό γάμο- όσοι έμπορεύονται όπλα, εισπράττουν βρισιές καί φεύγουν κακήν κακώς.
Τώρα βγαίνουν δύο άγόρια, πού οί γονείς τους είναι καλεσμένοι στό γάμο, καί κάνουν δοκιμές στά τραγούδια τους. Τό ένα,
αύτό πού άπαγγέλλει ήχηρούς στίχους γιά ήρωικούς πολέμους,
φανερώνεται πώς είναι γιός τοΰ πολεμόχαρου Λάμαχου (πρβ. σ.
120, στό κεφάλαιο γιά τούς Άχαρνεϊς)' τό άλλο λέει ίνα τραγούδι
τοΰ 'Αρχίλοχου, όπου ό ποιητής περιγράφει χαριτωμένα πώς πέταξε κάποτε τήν άσπίδα του καί τό έβαλε στά πόδια —αύτή τή
φορά ό τραγουδιστής είναι γιός τοΰ Κλεώνυμου, τόν όποιο έπίσης κατηγορούσαν ώς «ριψάσπιδα». Ό Τρυγαΐος, 6χι μόνο δέν
ένθουσιάζεται μέ τό δεύτερο αύτό τραγούδι, άλλά άποπαίρνει τό
άγόρι πού τό τραγουδά πιό αύστηρά άπ' ό,τι τό πρώτο, πού είχε
τραγουδήσει γιά πόλεμο. Τό έργο τελειώνει μέ τή γαμήλια πομπή τοΰ Τρυγαίου καί τής Όπώρας" τή συνοδεύει Ινα τραγούδι
2. Τόσο αύτή τή διήγηση (πού προκαλεί σάν άντίδραση τοΰ χοροΰ καί
τοΰ Τρυγαίου τό «έγώ, ίδέαν δέν είχα!», στούς στ. 615-618), δσο καί τή
διήγηση πού άκοΰμε στούς Άχαρνεϊς, οί Ιστορικοί τοΰ 4ου αιώνα καί μερικοί μεταγενέστεροι τίς παίρνουν στά σοβαρά.
3. Παρόμοια καί στούς "Ορνιθες ό Πεισέταιρος ζητά νά παντρευτεί τή
Βασίλεια, χωρίς νά μάς πληροφορήσει άν είναι ήδη παντρεμένος, καί τί
σκοπεύει νά κάμει τή γυναίκα του.
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τοΰ γάμου μέ τήν παραδοσιακή έπωδό ' Υ μήν,' Υμέναι' ώ. Τό
τραγούδι αύτό —άντίθετα άπό τά κομψά γαμήλια τραγούδια πού
άκοΰμε στό τέλος τών 'Ορνίθων— φαίνεται νά έχει πρότυπά του
τά λαϊκά, προαισθητικά τραγούδια.4 ' Η άπλοϊκή έπαναλαμβανόμενη έρωταπόκριση τών στ. 1337-1340
Τί θά τήν κάμουμε; / τί θά τήν κάμουμε;
Θά τήν τρυγήσουμε ! / θά τήν τρυγήσουμε !*
μάς θυμίζει ένα άπόσπασμα άπό γαμήλιο τραγούδι τής Σαπφώς
(άπ. 115 [έκδ. Page]):
Με τί, καλέ μου έσύ γαμπρέ, σωστά νά σέ παρομοιάσω;
Μέ ένα λυγερό κλαδί πιό πολύ σέ παρομοιάζω.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχετικά μέ τις πόρτες στή σκηνή, τό πιό σίγουρο στό έργο είναι
ότι ή πόρτα τοϋ σπιτιού τών θεών, άπό όπου ξεπετάγεται ό Έρμης (179 κ.έ.) καί μπαινοβγαίνει ό Πόλεμος (232-236, 288), δέν
μπορεί νά είναι ή ίδια μέ τή σπηλιά τής Ειρήνης: γιά νά μπορέσει νά άνασυρθεΐ ή θεά πρέπει πρώτα νά βγοΰν τά βράχια άπό
τήν είσοδο (224 κ.έ., 361, 426 κ.έ.). "Οτι πρόκειται γιά διαφορετικές πόρτες φαίνεται καθαρά καί στούς στ. 223-225, όπου ό
Έρμης δείχνει τή σπηλιά:
Σέ μιά βαθιά σπηλιά6 τήν έχει ρίξει
ό Πόλεμος. [...] Σ'αύτή έδώ κάτω•
και βλέπεις πόσες μάζεψε άπό πάνω / πέτρες [...]
"Οταν ό Έρμης άκούει θόρυβο, πού σημαίνει οτι ό Πόλεμος έτοιμάζεται νά βγει έξω —δηλαδή έξω άπό τό σπίτι τών θεών—,
φεύγει μέ τά λόγια αλλ' είμι (όχι εισειμϊ), άρα πρέπει νά φαντα4. Τό κείμενο τοΰ τραγουδιού παραδιδόταν ήδη άπό τήν άρχαιότητα μέ
διάφορες παραλλαγές, καί ίσως μερικοί άρχαΐοι φιλόλογοι νά συμφωνούσαν
μέ τήν άποψη ότι ό Αριστοφάνης δέν είναι δυνατό νά έγραψε κάτι τόσο
χοντροκομμένο καί λαϊκότροπο. Δέν Ισχυρίζομαι πώς ξέρω γιατί τό έγραψε,
άλλά καί δέν μπορώ νά πώ μέ σιγουριά ότι δέν τό έγραψε. Μπορεί κανείς
νά παραβάλει —άν καί βέβαια έκεΐ δέν πρόκειται γιά έντελώς παρόμοια περίπτωση— τό έρωτικό τραγούδι στίς Έκκλησιάζονσες,
952-968.
5. 01 λέξεις είς άντρον βαθύ μας δηλώνουν δτι τή σπηλιά πρέπει νά τή
φανταστούμε νά συνεχίζεται πρός τά κάτω' δέν υπονοούν δτι γιά τήν περίπτωση αύτή είχαν σκάψει στό θέατρο μιά τρύπα.
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στοϋμε οτι φεύγει άπό τά πλάγια. Σύμφωνα μέ τούς άκόλουθους
συλλογισμούς ή σπηλιά είναι πολύ πιθανό νά άντιπροσωπεύεται
άπό τήν κεντρική πόρτα τής σκηνής.
"Αν καί ή Όπώρα καί ή Θεωρία πρέπει νά ήταν πρόσωπα μέ
δευτερεύοντα ρόλο, ή ίδια ή Ειρήνη άντιπροσωπεύεται άπό άγαλμα. Σύμφωνα μέ ένα σχόλιο στήν πλατωνική 'Απολογία (19c),
οί άντίπαλοι τοΰ 'Αριστοφάνη, Εΰπολης καί Πλάτων ό Κωμικός,
κορόιδεψαν τόν ποιητή ότι καί τό τής Ειρήνης κολοσσικόν έξήρεν άγαλμα —ή λέξη κολοσσός τήν κλασική έποχή δέν σημαίνει
τίποτε τό ιδιαίτερα μεγάλο (μπορεί νά χρησιμοποιηθεί άκόμη
καί γιά κοΰκλες)' ή διατύπωση τοϋ σχολίου μπορεί νά ξεκινά
άπλά καί μόνο άπό τή χρήση τοΰ κολοσσός= άγαλμα στά έργα
τοΰ Εύπολη καί τοΰ Κωμικοΰ Πλάτωνα αναφορικά μέ τήν Ειρήνη τοΰ 'Αριστοφάνη. "Οταν ό Τρυγαΐος άποφασίζει νά γυρίσει
στή γή, άνακαλύπτει ξαφνικά οτι τό σκαθάρι τοΰ έχει φύγει (721)
—τό κείμενο δέν μάς λέει ποιά στιγμή, μετά τόν στ. 181, όπου
άναφέρεται τελευταία φορά ό ίπποκάνθαρος" ό 'Ερμής όμως τοΰ
λέει οτι εύκολα μπορεί νά γυρίσει στή γή (726):
άπό Ιδώ, κοντά στήν Ιδια τή θεά*
' Η πιθανότερη έξήγηση είναι ότι (α) τό άγαλμα τής Ειρήνης, μέ
τίς δύο άκόλουθες, τό έβγαζαν τραβώντας το μέσα άπό τήν κεντρική πόρτα πάνω σέ βαγονέτο (έκκύκλημα —πρβ. σ. 46)· (β) τό
άγαλμα έμενε πάνω στό όχημα, μπροστά άπό τήν πόρτα, ώς τό
τέλος τοΰ έργου, καί (γ) στούς στ. 726-8, ό Τρυγαΐος, ή Όπώρα
καί ή Θεωρία μπαίνουν στήν κεντρική πόρτα. "Ετσι τό πρόβλημα
τής έπιστροφής στή γή μετατρέπεται σέ θεατρικό άστεΐο, καί ή
Ειρήνη μέ τό χορό μποροΰν νά παραμείνουν στόν τόπο τους, χωρίς νά άποτελέσει θέμα ή μετακίνησή τους άπό τό ένα έπίπεδο
στό άλλο.
Μποροΰμε νά φανταστούμε οτι τό σπίτι τοΰ Τρυγαίου τό παρίστανε ή ίδια πόρτα πού συμβόλιζε καί τήν κατοικία τών θεών:
δέν ύπάρχει σημείο στό έργο όπου νά χρησιμοποιούνται καί οί
δύο συγχρόνως" ή άναπαράσταση όμως τής πτήσης του άπό τή
γή στόν "Ολυμπο κερδίζει κάπως σέ σαφήνεια καί συμμετρία άν
ή πόρτα τοΰ Τρυγαίου βρίσκεται στή μία άκρη τής σκηνής καί
τών θεών στήν άλλη. Αύτή τήν τρίτη πόρτα θά τή χρησιμοποιούν οί δούλοι καί τά παιδιά στήν πρώτη σκηνή τοΰ έργου. "Οταν
πρωτοβλέπουμε τόν Τρυγαΐο καβάλα στό σκαθάρι του (80 κ.έ.),
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έχει σηκωθεί στόν άέρα μέ τό γερανό, πίσω άπό τή σκηνή, περνά μπροστά, πάνω άπό τή σκηνή, καί τελικά προσγειώνεται στήν
άλλη άκρη της σκηνης, κοντά στήν πόρτα τών θεών.®
Τό έργο εύκολα μπορεί νά παιχτεί άπό τρεις υποκριτές: αύτός πού παίζει τόν Έρμη έχει στή διάθεση του είκοσι έναν στίχους γιά νά άλλάξει στολή καί νά παρουσιαστεί ώς Κυδοιμός.
Στά χειρόγραφα, στούς στ. 1191-1264, τό κείμενο φαίνεται νά
άποδίδεται σέ πλήθος ομιλητές: μόλις φεύγει γιά τό γάμο (1207
κ.έ.) ό Δρεπανουργός (πού τόν συνοδεύει, πρόσωπο βουβό, ό κατασκευαστής κάδων), έμφανίζονται όλοι μαζί: ένας πού έμπορεύεται όπλα (δπλων κάπηλος), ένας πού κατασκευάζει δόρατα
(όορνξός) καί ένας πού κατασκευάζει κράνη (χρανοποιός). Τά
σύμβολα τών χειρογράφων όχι μόνο άποδίδουν μερικούς στίχους
στόν δεύτερο καί τόν τρίτο τής ομάδας, άλλά καί μοιράζουν τούς
στίχους τοΰ «καπήλου» τών όπλων σέ έναν λοφοποιό, έναν θωραχοπώλη καί έναν σαλπιγγοποιό. Ά ν ωστόσο άγνοήσουμε τά
πρόσωπα, όπως σημειώνονται στά χειρόγραφα, καί άκολουθήσουμε τίς ένδείξεις πού μάς προσφέρει ό ίδιος ό διάλογος, τότε
παρατηροΰμε ότι έκεΐνος τόν όποιο όνομάζει ό Τρυγαΐος καθαρά
δπλων κάπηλον (1209) δέν μιλά σάν νά κατασκεύαζε ό ίδιος λοφία γιά περικεφαλαίες ή θώρακες· καί όταν μιλά γιά τίς σάλπιγγες, λέει (1240 κ.έ.):
Γι αύτή τή σάλπιγγα έχω δώσει εξήντα
δραχμές· και τώρα έγώ τί νά τήν κάμω;
Ό Λοφοποιός, ό Θωρακοπώλης καί ό Σαλπιγγοποιός στήν πραγματικότητα είναι πλάσματα τής φαντασίας τών άρχαίων σχολιαστών, πού πολλαπλασίασαν τά πρόσωπα χωρίς νά προσέξουν,
όσο θά έπρεπε, τό κείμενο (πρβ. σ. 25). Μιά προσεκτική άνάγνωση τοΰ κειμένου μάς δείχνει επίσης οτι ό Δορυξός καί ό Κρανοποιός —πού ή ύπαρξή τους μάς είναι γνωστή μόνο έπειδή ό μεταπράτης τών όπλων μιλά γι'αύτούς (1213) καί τούς άπευθύνει
τό λόγο (1255, 1260)— δέν έχουν οί ίδιοι τίποτε νά ποΰν.
Τά άγόρια στούς στ. 1265-1302 είναι έκτακτοι τραγουδιστές"
ό ένας τους θά έπαιζε, δίχως άλλο, καί τό γιό τοΰ Τρυγαίου στούς
στ. 111-149' πρβ. σ. 177 γιά τούς Σφήκες.
6. Γιά τά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οί τρεις πόρτες άν χρησιμοποιηθούν στις 'Εχκληαιάζονσες, βλ. σ. 274.
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Δύο φαινομενικά διαφορετικά θέματα, ή πολιτική θέση τού έργου
καί ή σύνθεση τού χορού, άποδεικνύεται δτι άποτελοΰν διαφορετικές δψεις τού ΐδιου προβλήματος καί δτι σχετίζονται μέ ένα
τρίτο θέμα: τήν ταυτότητα τών παιδιών στούς στ. 1265-1304.
Κοινό θέμα στούς Άχαρνεϊς καί στήν Ε1ρϊμ>η είναι τό τέλος
τοϋ πολέμου" ώστόσο τά δύο έργα διαφέρουν καί ώς πρός τις συνθήκες συγγραφής τους καί ώς πρός τούς χαρακτήρες τών ήρώων
τους. Οί Άχαρνεϊς γράφτηκαν τό 426 π.Χ. καί παίχτηκαν στις
άρχές τού 425 π.Χ., όταν δέν είχαν άκόμη γίνει οί σημαντικότερες πολεμικές έπιχειρήσεις. Ή Ειρήνη, άπό τήν άλλη, παίχτηκε
δέκα μόλις μέρες πρίν άπό τήν έπίσημη συνθήκη ειρήνης τοϋ 421
π.Χ. Ό 'Αριστοφάνης μπορεί νά έπινόησε τήν κεντρική της ιδέα
πρίν άπό τή μάχη στήν 'Αμφίπολη (καλοκαίρι τού 422 π.Χ.),
τότε πού σκοτώθηκαν καί ό Κλέων, καί άπό τή Σπάρτη ό Βρασίδας" γιά τήν τελική διαμόρφωση είχε άργότερα καιρό, όταν ή
κοινή γνώμη προσανατολιζόταν πρός τήν ιδέα τής ειρήνης. "Ετσι
ό Τρυγαΐος δέν είναι φερέφωνο μιάς διορατικής μειοψηφίας, πού
θρηνεί γιά τή συνέχιση ένός άτέλειωτου, κατά τά φαινόμενα, πολέμου, άλλά ένας άνθρωπος πού σέ έπίπεδο κωμικής φαντασίας
ολοκληρώνει ένα έργο πού οί 'Αθηναίοι είχαν ήδη ξεκινήσει νά
πραγματοποιήσουν, σέ ρεαλιστικό έπίπεδο, μέ συνεννοήσεις. Ή
πρόοδος τών γεγονότων μετέτρεψε τό έργο περισσότερο σέ γιορταστική έκδήλωση παρά σέ διαμαρτυρία. Πέρα καί άπό αύτό, ένώ ό Δικαιόπολης ήταν άποφασισμένος νά άποφύγει τόν πόλεμο
γιά τή δική του άνεση καί τά δικά του συμφέροντα, ό Τρυγαΐος
μιλά τή γλώσσα τοϋ άλτρουισμοΰ, καί μάλιστα δχι γιά τούς 'Αθηναίους μόνο, άλλά καί γιά τό καλό ολόκληρου τού έλληνικού
κόσμου (59, 63, 93). "Οταν καλεί τό χορό νά συγκεντρωθεί καί
νά σώσει τήν Ειρήνη, άποκαλεΐ τά μέλη του "Ελληνες (292)" οί
ίδιοι αύτοχαρακτηρίζονται ΓΤανέλληνες (302). "Οταν αρχίσουν νά
άνασέρνουν τήν Ειρήνη άπό τή σπηλιά, ό Τρυγαΐος άνακράζει
(464):
Ab τραβούν δμως δλοι τό Ιδιο!
καί άπό έκείνη τή στιγμή ό Τρυγαΐος καί ό Ερμής κατηγορούν
όσους κωλυσιεργούν καί δέν έκτελοϋν τό έργο τους. Τούς Βοιωτούς τούς καταριούνται γιατί «κάνουν τόν καμπόσο» (465 κ.έ.)
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—έκφραση πού αντικατοπτρίζει τή δυσαρέσκεια πού έδειξαν οί
Βοιωτοί τί» 422 /I π.Χ. γιά τήν πρόοδο τών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων άνάμεσα στή Σπάρτη καί τήν 'Αθήνα. Ό άθηναΐος στρατηγός Λάμαχος, πού ό ένθουσιασμός του γιά τόν πόλεμο μάς είναι γνωστός άπό τούς Άχαρνεϊς, άποπέμπεται (473
κ.έ.)- οί Άργεϊοι, ούδέτεροι όσο διαρκούσε ό πόλεμος, άδιαφορούν (475-477, 493)' οί Μεγαρίτες δέν μπορούν νά κάμουν μεγάλα πράγματα, άδύνατοι καθώς είναι άπό τήν πείνα (481-483:
δυσάρεστο άστεΐο ή παρομοίωση τών πεινασμένων μέ σκυλάκια):
μέ θυμό τούς λένε νά φύγουν, γιατί δυσαρεστούν τήν Ειρήνη, άφού είναι ύπαίτιοι γιά τόν πόλεμο (500-502: θά ήταν ύπερβολή
νά ζητήσει κανείς άπό τήν άττική κωμωδία νά εκδηλώσει πανελλήνια συμπάθεια γιά τούς Μεγαρίτες). Θά περιμέναμε ϊσως στό
τέλος νά μείνουν μόνο οί Σπαρτιάτες καί οί 'Αθηναίοι, καί ό Τρυγαΐος παρατηρεί (478) οτι οί Σπαρτιάτες «τραβούν σάν άντρες»
—σχεδόν άμέσως όμως άκολουθεΐ μιά έπιφύλαξη, καί λίγο άργότερα οί 'Αθηναίοι κατηγορούνται γιά κωλυσιεργία (503-507), οπότε ό κορυφαίος τού χορού φωνάζει (508):
Μπρος, παλικάρια, μόνο έμεϊς άς πιάσουμε οι ξωμάχοι.
'Αμέσως ταχτοποιούνται ολα" όπως λέει ό Τρυγαΐος (511):
Μόνο οί ξωμάχοι —άλλος κανείς— βγάζουνε πέρα τό έργο.
Άπό τή στιγμή αύτή ώς τό τέλος της κωμωδίας τό χορό τόν
άπαρτίζουν άγρότες, καί πάλι όχι όποιοιδήποτε, άλλά ειδικά άγρότες άπό τήν Αθήνα. Άκόμη καί άν οί χαρές πού περιμένουν
καί τά βάσανα πού μέ χαρά θά γλιτώσουν ισχύουν γενικά γιά
τούς άγρότες, οπού καί άν άνήκουν, οί άγρότες τοΰ χορού της ΕΙρήνης πολύ συχνά άναφέρονται ειδικά σέ άθηναϊκούς θεσμούς καί
πρόσωπα, όταν συγχαίρουν τόν Τρυγαΐο γιατί έσωσε τήν Ιεράν
πόλιν (όχι «πόλεις» —1035) καί καταριούνται τούς ταξιάρχους
(μέ τή σημερινή περίπου έννοια —1172) πού άναρτούν βραχυπρόθεσμες προσκλήσεις γιά κατάταξη πρός τόν άνδριάντα τόν
Πανδίονος (1183). Αύτό δέν σημαίνει οτι τό χορό, όταν πρωτόμπαινε, τόν άποτελούσαν πολύ περισσότεροι άπό τούς κανονικούς
είκοσι τέσσερις χορευτές, καί οτι ό άριθμός αύτός περιορίστηκε
όταν έφυγαν διωγμένοι οί Βοιωτοί, οί Άργεϊοι κτλ. Ά ν ό χορός
είχε μοιραστεί καί τραβούσε δύο ή περισσότερα σκοινιά, καί άν
μάς είχε γυρίσει τήν πλάτη όταν άρχίζει ή σκηνή της άνέλκυσης,
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θά μπορούσαμε νά τόν φανταστούμε ώς πρωτοπορία ένός μεγάλου
πλήθους, τό όποιο περιλαμβάνει καί έμάς τούς ίδιους τούς θεατές καί τόν κόσμο έξω άπό τό θέατρο. Τίς κατηγορίες πού άπευθύνονται στά άτομα καί στούς λαούς πού θεωρείται ότι έμποδίζουν τήν έπιχείρηση, ό Τρυγαΐος καί ό 'Ερμής μπορούν νά τίς άπευθύνουν προς διάφορες κατευθύνσεις, μερικές πάνω άπ' τό κεφάλι μας, σάν νά προορίζονται γιά μακριά —καί όταν στό τέλος ό
κορυφαίος καλεί μόνο τούς άγρότες νά τραβήξουν, μπορεί μέ τίς
χειρονομίες του νά δώσει τήν έντύπωση ότι ζητά νά ξεχωρίσουν
οί έκλεκτοί άπό έμάς τούς υπόλοιπους.
Πρέπει άκόμη νά παρατηρήσουμε οτι, πριν άπό τήν έκκληση
στούς άγρότες, ό χορός παρουσιάζει πότε πανελλήνιο καί πότε
αύστηρά άθηναϊκό χαρακτήρα. Ή αρχική πρόσκληση τοΰ Τρυγαίου (296-298) ήταν:
Ξωμάχοι έσεϊς, έμποροι και μαστόροι
και δονλευτάδες, μέτοικοι και ξένοι
και νησιώτες [...]
Οί τέσσερις πρώτες κατηγορίες βρίσκονται στόν πληθυσμό κάθε
κράτους, καί ώς έδώ ή πρόσκληση είναι διακρατική. "Ενας μέτοικος όμως ή ένας ξένος μπορεΐ νά άνήκουν σέ όποιαδήποτε άπό
τίς τέσσερις αύτές κατηγορίες, όπως άλλωστε καί οί νησιώτες, όταν βρεθούν σπίτι τους, στό νησί τους. «(Νησιώτες» όμως είναι
κοινός όρος πού προσδιόριζε τήν έποχή έκείνη τούς συμμάχους
τών 'Αθηναίων στήν πραγματικότητα ό Τρυγαΐος συγκεντρώνει
στόν κατάλογο του όλες άνεξαιρέτως τίς κατηγορίες τών πολιτών
πού θά περίμενε κανείς νά συναντήσει στήν 'Αθήνα.' Η περιγραφή τους γίνεται άπό «άθηναϊκή» οπτική γωνία: τό κοινό θά καταλάβαινε οτι πρόκειται γιά «'Αθηναίους ξωμάχους, έμπόρους, μαστόρους καί δουλευτάδες», γιά ((ξένους πού κατοικούσαν στήν
'Αθήνα» (μέτοικοι), ή γιά «άπλούς έπισκέπτες» (ξένοι) καί γιά
«ύπηκόους-συμμάχους τής 'Αθήνας άπό τά νησιά τοΰ Αιγαίου».
Καί ό ίδιος ό χορός, προτοΰ άκουστοΰν τά παράπονα γιά τούς
Βοιωτούς καί τούς άλλους, τραγουδά σάν γνήσιος άθηναΐκός χορός (346-356):
"Ω οί Οεοι νά μου χαρίσονν τέτοια μέρα έγώ νά δώ.
Γιατί τράβηξα πολλά,
βάσανα, άχυροστρωμνές,
τον Φορμίωνα συμφορές"
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καί στρυφνός καί τζαναμπέτης δικαστής δέ θά 'μαι πιά,
κι οϋτε άγύριστο κεφάλι, δπως ήμουνα παλιά.
Θά 'μαι, θά 'μαι τρυφερός
καί πολύ πιό νέος έγώ,
σά γλιτώσω άπ' δλ' αύτά.
Φτάνει πιά· τόσον καιρό
δλο σκοτωνόμαστε·
στό στρατώνα, πίσω μπρός,
μέ κοντάρια καί μ' άσπίδα λιώναμε στά πόδια μας.
"Ετσι δέν υπάρχει πραγματικά κάποιο σημείο μετά άπό τό όποιο
ό χορός μεταμορφώνεται άπό "Ελληνες σέ 'Αθηναίους. 'Αρχική
έγνοια τοϋ Τρυγαίου ήταν όλοι οί "Ελληνες" δταν προσκαλεί τό
χορό, έκφράζεται ώς ένα βαθμό «πανελλήνια» καί ώς ένα βαθμό
«άθηναϊκά»" ό ίδιος ό χορός θεωρείται ό μισός έλληνικός, καί ό
μισός άθηναϊκός- έν συνεχεία άποτελείται άπό (έθνικά άπροσδιόριστους) άγρότες, καί στό τέλος άπό 'Αθηναίους άγρότες —καθώς
όλοι σταθεροποιούνται στόν τελευταίο τους αύτό ρόλο, ό Τρυγά! ος παρουσιάζεται περισσότερο ώς ό άνθρωπος πού έφερε ειρήνη
στήν 'Αθήνα παρά ώς ό ειρηνοποιός γιά όλο τόν έλληνικό κόσμο.
Τί δουλειά έχει ό Λάμαχος καί ό Κλεώνυμος δταν γιορτάζεται ό γάμος τοΰ Τρυγαίου μέ τήν Όπώρα; Τά παιδιά πού βγαίνουν καί τραγουδούν είναι δικά τους. Είναι φανερό οτι δέν πρέπει
έδώ νά φανταστούμε τόν Τρυγαΐο νέο Δικαιόπολη, πού κέρδισε
κάτι γιά τόν έαυτό του καί μόνο" ό Τρυγαΐος έκπροσωπεί τόν 'Αθηναίο άγρότη: στις έπιτυχίες του μετέχουν άναγκαστικά όλοι οί
συμπολίτες του, είτε τούς συμπαθεί είτε όχι. Ό γάμος του ταυτίζεται μέ τήν ειρηνική περίοδο πού άνατέλλει.
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τό 414 π.Χ. στά Μεγάλα Διονύσια, και πήρε τό δεύτερο βραβείο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Δύο 'Αθηναίοι —τά όνόματά τους (Πεισέταιρος καί Εύελπίδης)
τά μαθαίνουμε μετά άπό τό ένα τρίτο τοΰ έργου— κουράστηκαν
νά ζοΰν στήν 'Αθήνα καί ξεκινοΰν νά βροΰν τόν Τηρέα, έναν ήρωα
πού ή μυθική του μεταμόρφωση σέ τσαλαπετεινό είχε άποτελέσει θέμα τραγωδίας τοΰ Σοφοκλή. 'Ελπίζουν ότι κάπου θά είδε
πετώντας μιά πόλη πού νά τοΰς ταιριάζει. 'Οδηγημένοι άπό μιά
κουρούνα καί μιά καλιακούδα φτάνουν στό σπίτι του σέ μιά ερημιά μέσα σέ βράχια καί θάμνους. Τίποτε άπό οσα τούς λέει δέν
τούς αρέσει- ό Πεισέταιρος όμως συναρπάζεται άπό μιά θαυμάσια ιδέα: τά πουλιά, άν θέλουν, μπορούν νά κυβερνήσουν τούς άνθρώπους καί νά ύποχρεώσουν τούς θεούς σέ υποταγή, στερώντας
τους κάθε τροφή. Ό Τσαλαπετεινός πείθεται άμέσως καί συμφωνεί νά καλέσει όλα τά πουλιά, γιά νά τούς άναπτύξει ό Πεισέταιρος τήν ιδέα του. Καλεί τήν Άηδόνα νά «τραγουδήσει» μαζί του —στήν πραγματικότητα τό «πουλί», τήν ώρα πού αύτός
τραγουδά, θά παίζει αύλό, χωρίς νά φαίνεται, μέσα στούς θάμνούς— καί μιά θαυμαστή σύναξη άπό πουλιά έρχεται στό κάλεσμά του. Τά πουλιά αύτά άποτελοϋν τό χορό τής κωμωδίας.
Οί άνθρωποι τά πουλιά τά τρώνε, καί οί άρχαϊοι "Ελληνες,
όπως καί οί άλλοι μεσογειακοί λαοί, τά έτρωγαν φυσικά καί αύτοί, καί τά μικρά καί τά μεγάλα. Τά πουλιά θεωρούν λοιπόν τόν
άνθρωπο φυσικό τους εχθρό, καί γι'αύτό ό χορός κατηγορεί άνοιχτά τόν Τσαλαπετεινό γιά προδοσία, καί ετοιμάζεται νά έξοντώσει τόν Πεισέταιρο καί τόν Εύελπίδη, πού οπλίζονται βιαστικά μέ ο,τι διαθέτουν: χύτρες καί γαβάθες καί σούβλες. Ό Τσαλαπετεινός πείθει τελικά τά πουλιά ότι οί δύο άνθρωποι έχουν
πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό νά τούς διδάξουν. Ό θυμός
τους καταλαγιάζει, καί οί άνθρωποι κατεβάζουν διστακτικά τά
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δπλα τους. Στό τέλος τά πουλιά ορκίζονται άνακωχή, καί ό Πεισέταιρος άρχίζει νά τους άναπτύσσει τήν ιδέα του μέ κάθε λεπτομέρεια. Ή άγόρευσή του, χωρισμένη σέ δύο μέρη, πού τό καθένα
εισάγεται μέ ώδή καί κατακελευσμό (πρβ. σ. 104), έχει τήν τυπική μορφή τού άγώνα' άντί δμως γιά δύο άντίθετες άπόψεις, βρίσκουμε στδ πρώτο μέρος τον Πεισέταιρο νά «άποδείχνει» πώς τά
πουλιά ήταν οί πρώτοι κυβερνήτες τού κόσμου όλου, καί στό δεύτερο νά τά συμβουλεύει νά χτίσουν μιά πολιτεία δική τους άνάμεσα σέ ούρανό καί γή. Τά πουλιά πείθονται, καί έκδηλώνουν τόν
ένθουσιασμό τους, ένώ ό Τσαλαπετεινός παίρνει τούς άνθρώπους
στό σπίτι του, μέ τήν ύπόσχεση νά τούς δώσει κάποια μαγική
ρίζα, πού θά κάμει νά τούς φυτρώσουν τά άπαραίτητα φτερά.
Στό σημείο αύτό παρεμβάλλεται ή παράβαση, καί άμέσως έπειτα βλέπουμε νά παρουσιάζονται οί δύο 'Αθηναίοι φτερωμένοι
καί παραξενεμένοι κάπως μέ τά φτερά τους. Μαζί μέ τόν Τσαλαπετεινό διαλέγουν βνομα γιά τήν πολιτεία τών πουλιών: Νεφελοκοκκυγία (άπό τις λ. νεφέλη= σύννεφο, καί κόκκυξ= κούκος).
Χωρίς νά χάσει καιρό ό Πεισέταιρος άρχίζει νά δίνει οδηγίες γιά
τό χτίσιμο. Τόν Τσαλαπετεινό καί τόν Εύελπίδη δέν πρόκειται
νά τούς ξαναδούμε.
'Από τό σημείο αύτό ώς τό τέλος τοϋ έργου έμφανίζονται, ούτε λίγο ούτε πολύ, δεκαοχτώ νέα πρόσωπα (ή δεκαεφτά, άν ταυτίσουμε τόν τελευταίο άγγελο μέ έναν άλλο πού προηγήθηκε). Ή
πρώτη όμάδα άποτελεΐται άπό πρόσωπα πού μέ κάποιον τρόπο
σχετίζονται μέ τήν ίδρυση τής πόλης: ένας 'Ιερέας πού ίερουργεϊ
στή θυσία τής θεμελίωσης καί άραδιάζει έναν άτέλειωτο κατάλογο πουλιών-θεών —τόν διακόπτουν όμως άπότομα- ένας λυρικός Ποιητής ποϋ ζητά προστασία1 καί πού τού δίνουν χάρισμα
ένα ροΰχο προτού τόν διώξουν- ένας χρησμολόγος, όπως ό 'Ιεροκλής στήν Ειρήνη, πού τόν άποδιώχνουν κι αύτόν- ό μαθηματικός καί αστρονόμος Μέτων, πού γιά τις ιδέες του περί συμμετρικής πολεοδομίας εισπράττει ένα γερό ξυλοφόρτωμα- καί τελικά
ένας «έπιθεωρητής» (έπίσκοπος) καί ένας ψηφισματοπώλης άπό
1. Οί μεγάλοι λυρικοί ποιητές της ύστερης άρχαϊκής καί πρώιμης κλασικής περιόδου, ό Σιμωνίδης, ό Πίνδαρος καί ό Βακχυλίδης, είχαν ώφεληθεΐ
άπό τήν προστασία τών Σικελών τυράννων καί τών έλληνικών άριστοκρατικών οίκογενειών. Γι'αύτό ή παραδοσιακή κωμική είκόνα τοϋ λυρικού ποιητή τόν παρουσιάζει παράσιτο πού βγάζει τό ψωμί του κολακεύοντας μέ ώ ραΐα λόγια τούς πλούσιους καί τούς ίσχυρούς.
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τήν 'Αθήνα, πού καί αύτοί τίς τρώνε, όσο κι άν άπειλοΰν νά πάρουν έκδίκηση σύμφωνα μέ το νόμο (πρβ. σ. 64). Μετά άπό τήν
όμάδα αύτή άκολουθεϊ ή δεύτερη παράβαση. Έπειτα έμφανίζονται δύο άγγελοι: ό πρώτος περιγράφει μέ τί θαυμαστή ταχύτητα
χτίστηκαν τά τείχη τής πόλης άπό μεγάλα κοπάδια πουλιών, πού
χρησιμοποίησαν έξυπνα γιά τό χτίσιμο τίς μύτες καί τά πόδια
τους" ό δεύτερος φέρνει τήν άνησυχητική είδηση ότι κάποιος θεός
έχει διεισδύσει στήν πόλη κατάσκοπος. Σημαίνουν συναγερμό, καί
ή "Ι ρις, προσωποποίηση τοϋ ουράνιου τόξου καί —σύμφωνα μέ
τήν παράδοση— άγγελιοφόρος τοΰ Δία, μπαίνει καί προσγειώνεται, χωρίς άλλο μέ τή βοήθεια τοϋ θεατρικοΰ γερανού. Ό Πεισέταιρος κοροϊδεύει καί φοβερίζει τήν καημένη τή θεά, πού άγανακτεϊ χωρίς νά μπορεί καί νά άντιδράσει, καί τήν άποδιώχνει μέ
φωνές σάν νά ήταν πουλί.
Τώρα έπιστρέφει ό άγγελος πού είχαν στείλει στούς άνθρώπους. Τά νέα πού φέρνει είναι ότι όλοι οί άνθρωποι τό έχουν ρίξει στήν όρνιθομανία καί οτι, καταπώς φαίνεται, χιλιάδες θά έρθουν στή Νεφελοκοκκυγία γιά νά άποκτήσουν φτερά. Ό Πεισέταιρος διατάζει νά τοΰ φέρουν μιά ποσότητα φτερά, νά τά έχει
πρόχειρα, καί άμέσως φτάνουν ό ένας μετά τόν άλλο τρεις μετανάστες άπό τή γή. Ό πρώτος είναι ένας νεαρός πού έρχεται στή
Νεφελοκοκκυγία, γιατί ξέρει ότι στά πουλιά δέν άπαγορεύεται
νά τά βάζουν μέ τόν πατέρα τους (τό ίδιο έπιχείρημα χρησιμοποιεί καί ό Φειδιππίδης στίς Νεφέλες, 1427-1431, όταν άντιπαραθέτει φύση καί κοινωνική σύμβαση)' ό Πεισέταιρος τοΰ έξηγεΐ
πώς τά πράγματα δέν είναι τόσο άπλά όσο νομίζει, τοΰ φοράει
μιά άρματωσιά, καί τόν στέλνει στόν πόλεμο, οπού θά μπορέσει
νά έκτονώσει μέ πιό παραδεκτό τρόπο τήν έπιθετικότητά του.
Κατόπιν μπαίνει στή σκηνή χοροπηδώντας ό Κινησίας, ποιητής
διθυράμβων, καί άπαγγέλλει μέ στόμφο στίχους γιά τούς άνέμους, τά πουλιά καί τόν ούρανό, δηλαδή γιά θέματα τά όποια ή
κωμωδία συσχέτιζε μέ τί) διθυραμβική ποίηση.2 'Από τό κείμενο δέν φαίνεται τί άκριβώς τοΰ κάνει ό Πεισέταιρος γιά νά τόν
ξεφορτωθεί. Ό τρίτος στήν όμάδα αύτή αύτοσυστήνεται ώς συκοφάντης (συνδυασμός καταδότη καί εκβιαστή) μέ ειδικότητα νά
έκβιάζει τούς πολίτες τών συμμαχικών πόλεων σκέφτεται ότι άν
είχε φτερά θά μπορούσε νά κάνει τή δουλειά του πολύ πιό γρή2. Πρβ. Ιδιαίτερα Νεφέλες, 331-339, καί ΕΙρήνη, 827-831.
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γορα. Ό Πεισέταιρος τόν κατσαδιάζει, άλλά μάταια, ώσπου στό
τέλος τόν διώχνει μέ τό μαστίγιο. Τά υπόλοιπα φτερά ξαφνικά
τά μαζεύουν καί τά παίρνουν μέσα στό σπίτι.
Στό μεταξύ ό άποκλεισμός τών θεών πέτυχε τό σκοπό του, καί
ό Προμηθέας, παραδοσιακός φίλος τών άνθρώπων καί εχθρός τού
Δία,3 έρχεται, κρυμμένος κάτω άπό μιά όμπρέλα, νά πει στόν
Πεισέταιρο πόσο υποφέρουν στόν ουρανό άπό την πείνα. Έπίσης
τοΰ δίνει συμβουλές γιά τούς όρους πού πρέπει νά θέσει όταν θά
έρθει πρεσβεία τών θεών νά διαπραγματευτεί γιά ειρήνη.
Ή πρεσβεία άποτελεϊται άπό τόν Ποσειδώνα, τόν 'Ηρακλή καί
έναν «βάρβαρο» θεό τών Τριβαλλών, λαοΰ πού ζούσε στήν κεντρική περιοχή τής Βαλκανικής. Ό Πεισέταιρος έχει οργανώσει
γρήγορα γρήγορα τό μαγείρεμα μερικών πουλιών «πού καταδικάστηκαν», λέει (1583 κ.έ.), «γιατί έπαναστάτησαν ένάντια στά
δημοκρατικά πουλιά», καί προσποιείται οτι ένδιαφέρεται πολύ
περισσότερο γιά τις γαστρονομικές λεπτομέρειες παρά γιά όσα
τοΰ λένε οί θεοί. Εϊναι ώστόσο μεγαλόκαρδος (1596-1602):
Πολέμου αρχή δέν κάμαμε ποτέ μας
σ'έσάς ένάντια έμεϊς, και τώρα ειρήνη
μέ προθυμία θά κλείσουμε, άν δεχτείτε
3. Στή μυθολογία ό Προμηθέας παρουσιάζεται τιμωρημένος άπό τόν
Δία, γιατί βοήθησε νά ένισχυθεΐ ή αυτάρκεια τών άνθρώπων. Τήν έποχή τοϋ
'Αριστοφάνη υπήρχε στήν 'Αθήνα λατρεία τοΰ Προμηθέα' έτσι οί 'Αθηναίοι
ήταν συναισθηματικά υποχρεωμένοι είτε νά άποφεύγουν τό έρώτημα άν ό
Δίας καί ό Προμηθέας έξακολουθοϋσαν νά είναι έχθροί μεταξύ τους, ειτε νά
πιστέψουν ότι ό ΙΙρομηθέας είχε συμφιλιωθεί μέ τόν Δία καί άπελευθερώθηκε άπό τά δεσμά του. Ό Προμηθεύς δεσμώτης, ή μία άπό τΙς δύο τραγωδίες τοΰ Αίσχύλου μέ τό ίδιο θέμα, παρουσιάζει τήν τιμωρία τοϋ Προμηθέα, πού τήν έποχή έκείνη ήταν λογικό νά είναι έχθρός τοΰ Δία" τό άλλο
δμως (χαμένο) ϊργο, ό Προμηθεύς λυόμενος, παρουσίαζε τήν τελική συμφιλίωση.
[Στό θέμα της τριλογίας Προμήθεια τοΰ Αίσχύλου, ό Dover συμφωνεί
έδώ μέ τις άπόψεις δσων ταυτίζουν τόν Προμηθέα πυρφόρο μέ τό σατυρικό
έργο Προμηθεύς πυρχαεύς, καί θεωρούν δτι ό Αίσχύλος έγραψε δύο μόνο
τραγωδίες γιά τό μύθο τοϋ Προμηθέα. Ώστόσο, σύμφωνα μέ τήν έπικρατέστερη σήμερα άποψη, ό Προμηθεύς πυρφόρος άποτελοϋσε τήν τρίτη τραγωδία στήν τριλογία Προμήθεια, καί είχε θέμα τήν έγκαθίδρυση της λατρείας τοΰ Προμηθέα στήν 'Αθήνα, άκριβώς δπως τό τρίτο έργο της τριλογίας Όρέατεια άναφέρεται στήν έγκαθίδρυση της άθηναϊκής λατρείας τών
ΕύμενΙδων. Οί 'Αθηναίοι ήξεραν πολύ καλά δτι ό Προμηθέας είχε συμφιλιωθεί μέ τόν Δία, καί θά διασκέδασαν πολύ μέ την Ιδέα τοΰ 'Αριστοφάνη
νά παρουσιάσει τόν Τιτάνα νά προδίδει πάλι κρυφά τόν παλιό του έχθρό.]
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νά κάμετε τό δίκιο. Και είναι δίκιο,
ό Δίας τό σκήπτρο στά πουλιά νά δώσει
ξανά" άν μ'αυτούς τούς δρους φιλιωθούμε,
καλώ σέ γεύμα έσάς τούς πληρεξούσιους.
Ή λέξη γεϋμα άρκεΐ γιά τόν 'Ηρακλή τό φαγά, πού συμφωνεί
καί πείθει μέ τη βία καί τόν Τριβαλλό νά συμφωνήσει. "Οταν ό
Πεισέταιρος συνεχίζει άπαιτώντας καί τήν οικονόμο τών θεών,
τή Βασίλεια (αύτή πού φροντίζει γιά τούς κεραυνούς τού Δία),
γιά γυναίκα του, ό Ποσειδώνας άπειλεΐ νά διακόψει τίς διαπραγματεύσεις" ό Πεισέταιρος όμως μέ τό πές πές καταφέρνει πάλι
τόν 'Ηρακλή, καί ό Τριβαλλός εύθυγραμμίζεται (πρβ. σ. 22). Ό
Πεισέταιρος νίκησε. Ή τελευταία σκηνή εισάγεται άπό έναν άγγελιοφόρο, πού άπαγγέλλει μιά άριστοτεχνική συρραφή άπό ποιητικές ύπερβολές. Είναι ή γαμήλια πομπή τοϋ Πεισέταιρου καί
τής Βασιλείας.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τό έργο έχει μεγάλο άριθμό προσώπων (τά περισσότερα έμφανίζονται μετά τήν παράβαση)' ώστόσο δέν χρειάζονται παρά τρεις
ήθοποιοί, ώς τή στιγμή πού φτάνει ή πρεσβεία τών θεών, όπότε
χρειαζόμαστε καί έναν τέταρτο γιά τόν Τριβαλλό —ό όποιος όμως, όπως ό βασιλέως όφθαλμός στούς Άχαρνεϊς, λέει άπλώς μερικά άκαταλαβίστικα. Αίνιγμα, πού δέν βρήκε άκόμη λύση ικανοποιητική γιά όλους, άποτελοϋν τά δύο βουβά πρόσωπα, οί δούλοι,
στά όποια άπευθύνει τό λόγο ό Τσαλαπετεινός, στούς στ. 433-5:
Έσεϊς οί δυο γιά πάρτε τ'άρματα δλα («πανοπλίαν»)
καί πίσω έκεΐ κρεμάστε τα στό τζάκι,
κοντά στήν πυροστιά, καλή νά 'ν' ή ώρα.
Τά μόνα «άρματα» είναι τά σκεύη πού χρησιμοποίησαν σάν αύτοσχέδια άμυντικά όπλα ό Πεισέταιρος καί ό Εύελπίδης, καί είναι παράξενο πού ό Τσαλαπετεινός διατάζει νά τά πάρουν άπό
έκεΐ χωρίς ούτε μιά λέξη στούς δύο άνθρώπους, πού ή ζωή τους
κρέμεται άπό αύτά —καί μάλιστα πρίν άπό τούς όρκους τής άνακωχής (ή άνακωχή γίνεται στούς στ. 438-447, μετά άπό αύτό τό
χωρίο). Τά πουλιά χρησιμοποίησαν γιά όπλα άπλώς τά ράμφη
καί τά φτερά τους (πρβ. τή διαταγή κάθες τό ρύγχος, 364)· τή
μόνη φορά πού άναφέρεται νά έχουν όπλα πιό συμβατικά πρόκει201
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ται γιά παρωδία διαταγών, όπως αύτές πού δίνονταν σέ πεζούς
στρατιώτες (448-450). Ό Τσαλαπετεινός δέν είχε τήν εύκαιρία
νά όπλιστεϊ ό ίδιος. "Ετσι, φαίνεται πώς τή διαταγή στούς δούλους δέν τήν έδωσε αύτός, άλλά ό Πεισέταιρος, όπότε είτε (α) τό
χωρίο άρχικά βρισκόταν μετά τόν 447 καί μετατοπίστηκε, είτε
(β) ό 'Αριστοφάνης ήθελε γιά κάποιο λόγο νά βγάλει άπό τή μέση τή στιγμή έκείνη τίς κατσαρόλες, τίς γαβάθες κτλ., καί δέν
τόν ένδιέφερε άν τά άστεία γιά τήν άνακωχή δέν είχαν ειπωθεί
άκόμη. Καί στίς δύο όμως περιπτώσεις, σέ ποιόν άνήκουν οί δούλοι; Θά περιμέναμε ίσως ό Πεισέταιρος καί ό Εύελπίδης νά έχουν μαζί τούς δούλους τους, γιά νά τούς κρατούν τίς άποσκευές· άλλά τότε γιατί άνέχτηκαν τήν ταλαιπωρία (γιά τούς προ>τους έξήντα στίχους τουλάχιστον) νά κουβαλά ό καθένας στό χέρι
του ένα πουλί, καί γιατί δέν έδωσαν διαταγή στούς δούλους νά
τούς βοηθήσουν, όταν είδαν πώς ό χορός έτοιμαζόταν νά τούς επιτεθεί; Άλλωστε καί ό Βδελυκλέων δέν χρησιμοποιεί τούς δούλους του, καί μάλιστα πολύ πρόσφορα, όταν πολεμά νά διώξει τίς
«σφήκες»; Ή άπάντηση είναι, νομίζω, οτι τό «έσεϊς οί δύο» (<τϋ
και συ) άπευθύνεται σέ δούλους, πού ή θέση τους δέν προσδιορίζεται μέ άκρίβεια (όπως μέ τούς άκολούθονς, στήν Ειρήνη, 729
κ.έ.) καί πού παρουσιάζονται —προσκαλεσμένοι άπό τόν Τσαλαπετεινό μάλλον παρά άπό τόν Πεισέταιρο— τή στιγμή πού τούς
χρειάζονται γιά νά μεταφέρουν τά σκεύη στή σκηνή. Δέν πρέπει
νά φανταστούμε οτι οί άποσκευές τοΰ Πεισέταιρου μεταφέρονται
στό σπίτι τοΰ Τσαλαπετεινού, άλλά οτι σκηνικά σκεύη μεταφέρονται στήν άποθήκη τοΰ θεάτρου- μέ τήν άπομάκρύνσή τους άπό
τή σκηνή έκείνη τή στιγμή, πρόθεση τοΰ Αριστοφάνη είναι νά
έκμεταλλευτεΐ κωμικά τό επεισόδιο, χρησιμοποιώντας έκφράσεις πού ταιριάζουν όταν πραγματικά όπλα καί πανοπλίες πρόκειται νά επιστραφούν στήν κανονική τους θέση σέ ένα πραγματικό σπίτι. Λίγο άργότερα, ό Τσαλαπετεινός πάλι, άπευθύνεται
σέ δύο δούλους —αύτή τή φορά τούς όνοματίζει μέ συνηθισμένα
όνόματα δούλων (Ξανθίας καί Μανόδωρος)— καί τούς λέει νά πάρουν μέσα τίς κύριες άποσκευές τών δύο Αθηναίων 4 .
4. [Κατά τή γνώμη μας οί δούλοι άνήκουν όπωσδήποτε στόν Πεισέταιρο καί τόν Εύελπίδη ώς «σκευοφόροι», καί μπήκαν άπό τήν άρχή μαζί τους
κουβαλώντας τά στρωσίδια —τά πουλιά οί δύο 'Αθηναίοι τά έχουν γιά «πυξίδα», καί φυσικά τά κρατούν οί ίδιοι, δπως άλλωστε καί τά σκεύη τής θυσίας πού τά χρησιμοποιούν τή δύσκολη ώρα γιά δπλα. "Οτι οί δύο αύτοί

202

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Άκόμη μεγαλύτερο αίνιγμα, Ιδιαίτερα καθώς δέν υπάρχουν
άλλα χωρία στόν Αριστοφάνη πού νά μάς βοηθούν νά τό λύσουμε, άποτελοΰν τά δύο πουλιά, ή κουρούνα καί ή καλιακούδα, πού
κρατούν οί Αθηναίοι στήν άρχή τοΰ έργου, καί μάλιστα, όπως
φαίνεται, μέ τρόπο πού τά δάχτυλά τους νά κινδυνεύουν συνεχώς
άπό τά τσιμπήματα (8, 25 κ.έ.). Πρόκειται γιά ομοιώματα, ή γιά
πραγματικά πουλιά; Τά ομοιώματα, όταν δέν τά χρειάζονται πιά
(δηλαδή μετά άπό τόν στ. 60), θά ήταν δύσκολο νά τά έξαφανίσουν οί ήθοποιοί. Άπό τήν άλλη μεριά, τά άληθινά πουλιά θά
μπορούσαν νά τά κρατούν στό χέρι τους μ' ένα κοντό κορδόνι,
οσο τά χρειάζονταν, καί νά τά άφήσουν έλεύθερα όταν ό δούλος
τοΰ Τσαλαπετεινού άνοίγει τήν πόρτα, καί οί δύο άνθρωποι πέφτουν κάτω τρομαγμένοι άπό τήν έμφάνισή του- καί πραγματικά, άπό τό διάλογο τών στίχων 86-91 είναι φανερό ότι ή κουρούνα
καί ή καλιακούδα έλευθερώθηκαν άπό τήν άπροσεξία πού προκάλεσε αύτός ό φόβος.
Οί άνθρωποι φοβούνται τό δοΰλο τοΰ Τσαλαπετεινού γιά τό
μεγάλο ράμφος του πού χάσκει (61)· αύτό μάς δίνει μιά ένδειξη
οτι όσοι παρίσταναν πουλιά ήταν, έν μέρει τουλάχιστον, μεταμφιεσμένοι σέ πουλιά.Έτσι, ό διάλογος(93-106) δείχνει ότι ό Τσαλαπετεινός είχε ράμφος (99) καί λοφίο (94), όχι όμως, φαίνεται,
καί φτερά (103-106), πού οί ήθοποιοί ίσως νά αισθάνονταν πώς
θά τούς ένοχλοΰσαν στό παίξιμο —κάπως έτσι τά λέει καί ό Π ρομηθέας στόν Πεισέταιρο (1507 κ.έ.):
Γιά νά σον τά πώ ό'μω; δλα όσα συμβαίνουν έκεΐ πάνω, πάρε
αντή τήν ομπρέλα καί κράτα την άποπάνω μου.*
(Οί "Ελληνες χρειάζονται τά χέρια τους γιά νά έκφραστοΰν.) Είναι φανερό οτι καί ή αύλητρίδα-Άηδόνα πού παίζει τήν υπόκρουση στό τραγούδι τοΰ χοροΰ έχει ράμφος" ύπαινιγμός γιά τό ράμφος τοΰ προσωπείου της γίνεται όταν ό Εύελπίδης σκέφτεται νά
τή φιλήσει (670-674).
' Η σκηνοθεσία της εισόδου τοΰ χοροΰ πρέπει νά ήταν θεαματική. Ό Τσαλαπετεινός προσκαλεί μέ τό τραγούδι του ολα τά
8οΰλοι δέχονται διαταγές καί άπό τόν Τσαλαπετεινό, καί χρησιμοποιούνται δπως σήμερα οί «βοηθοί σκηνής», είναι βέβαια σωστό —πρόσεξε όμως
δτι ένώ στόν στ. 434 0 Τσαλαπετεινός τούς άπευθύνει τό λόγο άνώνυμα, ό
Πεισέταιρος (αύτός μίλα, στόν στ. 656, καί όχι ό Τσαλαπετεινός) ξέρει καί
τούς όνοματίζει.]
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πουλιά, άλλά όταν τελειώσει είναι άπογοητευτικό οτι γιά μιά
στιγμή δέν συμβαίνει τίποτε. "Υστερα έμφανίζεται ένα φλαμίγκο
(φοινικόπτερος: 268-273), ένας Μήδος (274-278), ένας δεύτερος
τσαλαπετεινός (279-286) καί ένας κατωφαγάς (287-290)' τήν
έμφάνιση κάθε πουλιού τή συνοδεύουν άστεΐα καί έρωτήσεις πρός
τόν Τσαλαπετεινό. Στόν 294 ό Πεισέταιρος έκφράζει τό θαυμασμό του γιά τή μεγάλη σύναξη τών πουλιών πού συγκεντρώθηκαν στις παρόδους' καθώς μπαίνουν, τό καθένα κατονομάζεται ώς
διαφορετικό είδος πουλιού (297-305). Ό κατάλογος αύτός περιέχει εΐκοσι τέσσερα όνόματα, καί άν προσθέσουμε τά τέσσερα
πουλιά πού προηγήθηκαν, έχουμε συνολικά εΐκοσι όχτώ πουλιά,
τέσσερα περισσότερα άπό τά μέλη πού είχε κανονικά ό χορός τής
κωμωδίας. Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει μέ τά τέσσερα πρώτα πουλιά: μέ οσα λέγονται στούς στ. 279 καί 292 κ.έ. γίνεται φανερό
οτι «κατέχουν λόφους»' τό άστεΐο μέ τό διπλό νόημα τού λόφος
(= λοφίο περικεφαλαίας καί ύψωμα) δέν φτάνει γιά νά έξηγήσει
αύτή τή διατύπωση. Ά ν , όπως υποστηρίζεται, τά τέσσερα πουλιά είναι άπλώς πλουσιοντυμένοι κομπάρσοι πού παρελαύνουν
μπροστά μας καί ξαναφεύγουν, τότε τί είναι αύτοί οί «λόφοι» πού
«κατέχουν»; Δέν είναι ακατανόητο νά τούς βλέπουμε νά φεύγουν,
όταν σκοπός τού Τσαλαπετεινού ήταν νά συγκεντρώσει ολα τά
πουλιά σέ μιά σύναξη; Κατά τή γνώμη μου είναι φανερό ότι αύτά τά τέσσερα πουλιά, πλουσιοντυμένα βέβαια, όχι όμως μέλη τοϋ
χορού, έμφανίζονταν εκεί άκριβώς όπου θά περίμενε κανείς νά εμφανίζονται τά πουλιά, στή στέγη τής σκηνής, άπ' οπού καί μπορούσαν νά άποσυρθοϋν όταν θά είχε μαζευτεί ό χορός, όπότε τήν
προσοχή μας θά τήν τραβήξουν όσα συμβαίνουν στήν δρχήστρα.5
ΚΩΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Καί τά πέντε άριστοφανικά έργα πού μάς σώζονται άπό τήν περίοδο 425-421 π.Χ. περιέχουν έμμεσες προτροπές γιά αλλαγή
τής πολιτικής καί κοινωνικής συμπεριφοράς τών Αθηναίων. Αύτό δέν σημαίνει οτι ό ποιητής είχε οπωσδήποτε τήν πρόθεση νά
κάμει τέτοιου εΐδους συστάσεις' εΐτε όμως μάς άρέσει εΐτε όχι,
5. [Πιθανότερο μας φαίνεται τά τέσσερα πρώτα πλουσιοντυμένα «πουλιά» νά ήταν στήν παράσταση μουσικοί, ποϋ τελικά σταματούσαν σέ ύψωματάκια (λόφους !) τοϋ σκηνικού, όπου καί έμεναν ώς τήν ϊξοδο, συνοδεύοντας μέ όργανα τά τραγούδια τοϋ χοροϋ.]
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οί συστάσεις υπάρχουν. Οί "Ορνιθες διαφέρουν άπό τά πέντε αύτά
έργα: τίποτε, ούτε ό πιό άδιόρατος υπαινιγμός, δέν ύπάρχει πού
νά προσανατολίζει τήν προσοχή τών πολιτών σέ μιά ορισμένη πολιτική άπόφαση ή σέ κάποια βελτίωση τών πολιτικών ήθών. Τό
έκστρατευτικό σώμα πού είχαν στείλει οί 'Αθηναίοι τό καλοκαίρι
τοΰ 415 π.Χ. στή Σικελία ξεκινούσε, τήν έποχή τοΰ έργου, άπό
τά χειμερινά του καταλύματα στήν Κατάνη, γιά νά έπιτεθεϊ καί
πάλι στις Συρακοΰσες. Τό μόνο δυσάρεστο πού είχε συμβεί ώς
τότε ήταν ότι ένας άπό τούς τρεις στρατηγούς της έκστρατείας,
ό 'Αλκιβιάδης, είχε προτιμήσει νά αύτομολήσει στούς Πελοποννησίους παρά νά άντιμετωπίσει καταγγελίες γιά τό έγκλημα της
βλασφημίας πού είχε διαπράξει πρίν νά άποπλεύσει γιά τή Σικελία. ' 11 Σπάρτη δέν έδειχνε άκόμη οτι θά βοηθοΰσε άποτελεσματικά τίς Συρακοΰσες ξαναρχίζοντας τόν πόλεμο στήν κυρίως Ελλάδα, καί στή Σικελία καμία δύναμη δέν φαινόταν ικανή νά προκαλέσει σοβαρή ζημιά στό άθηναϊκό έκστρατευτικό σώμα. Ή 'Αθήνα είχε άρκετές έφεδρεϊες σέ άντρες, πλοΐα καί χρήματα, ώστε νά άντιμετωπίσει κάθε άνωμαλία πού θά μποροΰσε νά παρουσιαστεί στό Αιγαίο. Ξέρουμε ότι λίγους μήνες άργότερα, τό φθινόπωρο τοΰ 413 π.Χ., καί τό έκστρατευτικό σώμα καί οί ένισχύσεις πού έστειλαν τήν ίδια εκείνη χρονιά οί 'Αθηναίοι είχαν καταστραφεί τελείως, καί οτι ή 'Αττική ήταν στό έλεος τών αδιάκοπων έπιδρομών τής πελοποννησιακής δύναμης πού είχε καταλάβει μόνιμα τή Δεκέλεια. "Οταν όμως ό 'Αριστοφάνης έγραφε
τούς "Ορνιθες δέν μποροΰσε νά ξέρει οτι θά συμβούν όλα αύτά τά
δυσάρεστα. "Ισως νά είχε προαισθήματα, ίσως τό 415 π.Χ. νά
είχε συμφωνήσει μέ όσους ύποστήριζαν ότι οί άθηναϊκές δυνάμεις, άντί νά άναλάβουν μιά τόσο μακρινή έπιχείρηση στή Σικελία, θά ήταν καλύτερα νά χρησιμοποιηθούν στό βόρειο Αιγαίο,
καί νά υποτάξουν πάλι τίς περιοχές πού είχαν άποστατήσει άπό
τήν άθηναϊκή ήγεμονία" μολαταύτα δέν δικαιολογείται αύτό πού
μερικοί πιστεύουν, ότι οί "Ορνιθες ήταν έργο «φυγής», κατάλληλο γιά έποχή έθνικής άνησυχίας. "Αν ή έκστρατεία πετύχαινε, θά
χάριζε στήν 'Αθήνα δόξα, δύναμη καί πλούτο. Τόν 'Αριστοφάνη
είναι πολύ πιθανό νά τόν ικανοποιούσε μιά τέτοια προοπτική
—πρβ. τήν ιμπεριαλιστική γλώσσα πού χρησιμοποιεί στούς 'Ιππείς, 1329-1334.
Ό Πεισέταιρος καί ό Εύελπίδης έχουν έγκαταλείψει τήν 'Αθήνα, γιατί έπιθυμοΰσαν νά ζήσουν ήσυχα, έλεύθεροι άπό τίς συνε205
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χεις δοσοληψίες μέ τά δικαστήρια, πού, καθώς λένε, κόστιζαν
στήν 'Αθήνα πολλά σέ άποζημιώσεις καί πρόστιμα. Αύτό ήταν
συνηθισμένο άστεΐο, καί οί 'Αθηναίοι περίμεναν πάντοτε νά τό
άκούσουν νά λέγεται εις βάρος τους (πρβ. Νεφέλες, 207 κ.έ.).
"Αλλωστε, ολη τήν κλασική έποχή οί 'Αθηναίοι έλεγαν οτι άναγνώριζαν ώς άρετή τήν άπραγμοσύνη, τό νά μήν επεμβαίνει κανείς σέ ξένες ύποθέσεις καί νά μήν άνακατεύεται μέ δικαστήρια
—άσχετο άν συνήθως κατέληγαν στό άντίθετο. Φαίνεται οτι ό
'Αριστοφάνης χρειάστηκε κάποια λίγο ή πολύ έπιπόλαιη θεατρική παρώθηση, γιά νά φέρει τά πρόσωπα τοϋ έργου του σέ έπαφή
μέ τόν κόσμο τών πουλιών. Παρόμοια, φαίνεται οτι ή πλοκή τών
Άγριων τοϋ Φερεκράτη (=Πλάτων, ΙΙρωταγόρας, 327c), πού
παραστάθηκαν τό 420, άπαιτοϋσε δύο ή περισσότερους «μισανθρώπους» πού έφευγαν γιά νά άναζητήσουν τήν πρωτόγονη άπλότητα" ή μισανθρωπία ήταν φαίνεται χαρακτηριστικό πού ό άθηναϊκός λαός τό άπέδιδε σέ πολλούς γνωστούς τύπους, όπως π.χ.
t

Τ»/

ο 1 ιμων.
Ό 'Αριστοφάνης άντλεΐ οσο το δυνατόν περισσότερα άστεΐα
άπό τήν έξομοίωση τής ζωής τών πουλιών μέ τήν άνθρώπινη
—στά Θηρία τοΰ Κράτη, έργο πολύ παλαιότερο, πού οπωσδήποτε
είχε χορό ζώων, τά περισσότερα άστεΐα θά ξεκινοΰσαν άπό τήν
ίδια άφορμή—, παράλληλα όμως φαίνεται καί νά ύπερασπίζεται
τά πουλιά. Δέν άμφιβάλλουμε οτι θά τοΰ άρεσε νά τά τρώει, καί
οί άπόψεις του γιά τίς ξόβεργες, τό σκότωμα καί τά κλουβιά θά
έκαναν έναν σύγχρονο πτηνόφιλο νά άνατριχιάσει- άλλά ταυτόχρονα ό ποιητής είναι σέ θέση νά φανταστεί καί νά εκφράσει τί
θά μάς έλεγαν τά πουλιά, άν είχαν τή δυνατότητα νά μάς μιλήσουν.
Ή παράβαση τών 'Ορνίθων, άντίθετα μέ τίς παραβάσεις τών
πρωιμότερων έργων, δέν έγκαταλείπει τό νήμα τής ύπόθεσης γιά
νά άσχοληθεΐ μέ έπίκαιρα θέματα ή μέ τόν αυτοέπαινο τοΰ ποιητή. Ό χορός συνεχίζει στήν παράβαση όσα έλεγε πριν ό Πεισέταιρος, καί έκθέτει, όπως έκεΐνος, τήν άρχαιότητα τών πουλιών
καί τά πλεονεκτήματα τής ζωής τους. Τό μεγαλύτερο μέρος είναι
εύτράπελο, όπως π.χ. ή κωμική —κολακευτική γιά τά πουλιά—
παραλλαγή τών κοσμογονικών μύθων, ή ή άνάπτυξη τών πλεονεκτημάτων πού έχει κανείς όταν διαθέτει φτερά. Μερικά όμως
κομμάτια είναι σοβαρά: ή ώδή καί ή άντωδή χρησιμοποιούν τό
λεξιλόγιο καί τίς εικόνες τής τραγικής καί τής λυρικής ποίησης
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γιά νά συσχετίσουν τά πουλιά, ώς δντα της φυσικής τάξης, μέ
τους θεούς, χωρίς τή μεσολάβηση τοΰ άνθρώπου. Ή άντωδή
(769-784) έχει ώς έξης:
"Ετσι οι κύκνοι
τιό τιό τιό τ ιό τιό τιό τιοτίγξ /*
μέ ανάκατη βοή δλοι μαζί
κρούοντας τά φτερά δοξολογούσαν τόν 'Απόλλωνα
τιό τιό τιό τιοτίγξ!
καθισμένοι στόν δχτο κοντά στόν "Εβρο ποταμό
τιό τιό τιό τιοτίγξ!
καί πέρασεν ό άχός μέσα άπό αιθέριο σύννεφο
καί λούφαξαν τών αγριμιών τά παρδαλά τά φύλα
καί καταλάγιασε τά κύματα καλοσυνάτη άπανεμιά
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ
!
κι άντιβρόντησεν ολόκληρος ό "Ολυμπος
καί τούς άφέντες τούς θεούς τούς κυρίεψε θαυμασμός
κι οί Όλυμπιώτισσες οί Χάριτες καί οί Μούσες έσυραν
φωνές
τιό τιό τιό τίγξ!*
Είναι ένδιαφέρον οτι τήν ίδια ώς ένα βαθμό δρολογία τή συναντούμε καί στά όσα λέει ό δούλος τοΰ 'Αγάθωνα στις θεσμοφοριάζουσες, 43-51" ένας πού κρυφακούει (δ γερο-συγγενής τοΰ Εύριπίδη) τά θεωρεί τραγική μεγαληγορία:
ΤΠΗ. Νά ήρεμήσει, νά σβήσει
τό γαλάζιο τής θάλασσας
νά μή βγάζει,...
ΣΤΓ.
Μπράμ
ΕΥΡ., στό γέρο:
ΣΤΓ. Μά τί λέει;
ΤΠΗ.
τά πουλιά νά

τοϋ άνέμου ή πνοή,
κύμα λαλιά
μπρούμ.

Μή μιλάς.

κουρνιάσουνε σέ ύπνο βαθύ,

6. [ Ό Dover γράφει στό σημείο αύτό tink, καί σημειώνει:] Στά άρχαία έλληνικά οί άπομιμήσεις τών κελαηδημάτων τελειώνουν σέ τ Ι γ ξ , 8χι
«link»' τό ί όμως φαίνεται πώς ήταν όρθογραφική σύμβαση, καί άπαντα
σέ πολλές όνοματοποιημένες λέξεις, δπου δέν ταιριάζει' π.χ. παππάξ γιά
τήν έκρηκτική πορδή, καί (τελείως παράλογα) βρεκεκεχέξ χοάξ γιά τό κόασμα τών βατράχων. [Προτιμήσαμε νά διατηρήσουμε τήν άρχαία γραφή,
γιατί ή άριστοφανική μορφή μάς φαίνεται σέ δλες τΙς περιπτώσεις άπολύτως Ικανοποιητική. J
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και τοϋ λόγκου τ'άγρίμια νά μείνουν έκεΐ
μέ τά πόδια δεμένα,...
ΣΤΓ.
Μπράμ μπρούμ.
μπραμπραμπρούμ.
ΤΙΊΗ. γιατί τώρα ό τεχνίτης ποιημάτων
γλυκών,
ό αρχηγός μας ό Αγάθωνας, έχει σκοπό...
ΣΤΓ. Νά 'βγει έδώ κουνιστός;
ΥΠΙΊ.
Κάποιος φώναξε' ποιός;
ΣΤΓ. '// σβησμένη τοϋ ανέμου πνοή.
Βεβαίως ό δοΰλος προκαλεί τό γέλιο, γιατί χρησιμοποιεί γιά ανθρωπο-ποιητή γλώσσα πού δέν ταιριάζει στό άνθρώπινο γένος.
Αύτό όμως δέν άλλάζει καθόλου τό γεγονός ότι ή τραγική γλώσσα πού παρωδείται στό ένα έργο συμπίπτει μέ τή γλώσσα πού σέ
άλλο έργο χρησιμεύει γιά τή δημιουργία μεγαλόπρεπης εικόνας,
μέ κύκνους τραγουδιστές πού συγκεντρώνονται κάποια χειμωνιάτικη μέρα7 κάπου στή χερσόνησο τού Αίμου καί άρχίζουν νά τραγουδούν μέ τήν υπέροχη φωνή τους.
"Οταν ό Τσαλαπετεινός προσκαλεί τά πουλιά, τό τραγούδι του
είναι άπό τά πιό συναρπαστικά κομμάτια έλληνικής ποίησης, άπό
τήν άποψη της άλληλουχίας τών διάφορων ρυθμών, της σχέσης
κάθε ρυθμού μέ τόν έπόμενο, καί της σχέσης τού ρυθμού μέ τό
λόγο. Ελάχιστα άπό αύτά μπορούν νά άποδοθούν στά άγγλικά
[καί στά νέα έλληνικά!], όπου ή αισθητική τοΰ ρυθμού βασίζεται
στόν δυναμικό τονισμό καί όχι στήν προσωδία. Πρίν άπό τό τραγούδι αύτό υπάρχει μιά συντομότερη έκκληση στήν 'Αηδόνα νά
άρχίσει νά τραγουδά. Μιά πολύ ένδιαφέρουσα συγγένεια συνδέει
ένα μέρος τοΰ χωρίου αύτοΰ μέ ένα χορικό άπό τήν 'Ελένη τοΰ
Εύριπίδη, πού άνέβηκε στό θέατρο δύο χρόνια μετά τούς "Ορνιθες.
"Ορνιθες, 209-216:
"Λγε σύννομέ μοι, παϋσαι μεν ϋπνου,
λϋσον δέ νόμους ιερών ϋμνων,
ους διά θείου στόματος θρηνείς
τόν έμόν και σον πολύδακρυν "Ιτυν,
7. ['Αξιοσημείωτο είναι ότι 6 Dover τοποθετεί (έπειδή άναφέρονται
σύννεφα;) τη σκηνή τό χειμώνα, ένώ π.χ. 6 Wilamowitz
(Griechische
Verskunst, σ. 436, σημ. 2) μιλά γιά «άνοιξιάτικο τραγούδι». Στήν πραγματικότητα ό 'Αριστοφάνης δέν προσδιορίζει καθόλου τήν έποχή, καί οί
κύκνοι βρίσκονται στήν Ελλάδα όλο τό χρόνο.]
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έλελιζομένη δ ιεροί; μέλεσιν
γένυος ξουθής"
καθαρά χωρεί διά φυλλοκόμον
μίλακος ηχώ πρός Διός έδρας [...]8
Εύριπίδης, 'Ελένη, 1107-1113:
Σέ τάν έναύλοις υπό δενδροκόμοις
μουσεία καί θάκους ένίζουσαν άναβοάσω,
σέ τάν άοιδοτάταν
όρνιθα μελωδόν άηδόνα δακρυόεσσαν,
έλθ' ώ διά ξουθάν γενύων έλελιζομένα
θρήνων έμοί ξυνεργός [...]'
"Οταν δύο ποιητές περιγράφουν πώς τραγουδά τό άηδόνι καί άναφέρουν τό μύθο της Π ρόκνης πού θρηνεί τό γιό της τόν "Ιτυ, είναι φυσικό ή γλώσσα τους νά συμπίπτει ώς ένα βαθμό' στά χωρία όμως αύτά ή σύμπτωση είναι κάπως μεγάλη, Ιδιαίτερα γιατί
τό ρήμα έλελίζεσθαι (τραγουδώ τρίλιες) δέν άπαντά άλλού στήν
άρχαία έλληνική ποίηση, όση μάς σώζεται.10 Φαίνεται δτι τήν
ώρα πού ή κωμωδία λαφυραγωγοΰσε άπό τήν τραγωδία υλικό
γιά τις παρωδίες της, ό τραγικός ποιητής δέν τό έβρισκε ύποτιμητικό νά δανειστεί άπό τόν κωμικό.11
Έδώ μπορούμε νά παραλληλίσουμε τό γεγονός οτι ένα σπάνιο
είδος χοριαμβικοϋ διμέτρου: - w ^ w - w w - , ό 'Αριστοφάνης τό
χρησιμοποιεί στις θεσμοφοριάζουσες, 106, 119 καί 125, όπου
παρωδεί τά χορικά τού 'Αγάθωνα, καί πάλι άργότερα στό ϊδιο
8. [Έλα, συντρόφισσα μου, σταμάτησε τόν ΰπνο και άφησε έλεύθερες
τις μελωδίες τών ιερών ύμνων, πού με θείο στόμα θρηνείς τόν δικό μου και
δικό σου πολυδάκρυτο "Ιτυ, δονούμενη με τά ύγρά τραγούδια τοϋ ευκίνητου
λαιμοϋ. Καθάριος προχωρεί μέσα άπό φουντωτό άγριοκισσό ό άχός στοϋ
Δία τά παλάτια...]
9. ['Εσένα θά έπικαλεστώ, πού κάτω άπό πυκνοφυτεμένους τόπους τών
Μουσών στά μέρη τους καθίζεις μέσα, έσένα, τόν πιό μελωδικό άπό τούς
τραγουδιστές τών πουλιών, τή δακρυσμένη Άηδόνα: έλα —& ιού πού εύκίνητος πάλ)^ται ό λαιμός σου— βοηθός στούς θρήνους μου...]
10. Άπαντα μέ άλλες έννοιες, π.χ. «κουνιέμαι», ((στρίβω»' μαρτυρημένο καί τό έλελίζω μέ τή σημασία «βγάζω πολεμική κραυγή».
11. [Στή συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιθανότερο, νομίζουμε, καί οί
δύο ποιητές νά άκολουθοϋν ένα παλαιό τραγούδι τοϋ τραγικού Φρύνιχου' βλ.
Ph. J . Kakridis, «Phrynicheisches in der» Vogeln

des Aristophanes»

(Στοιχεία άπό τόν Φρύνιχο στούς "Ορνιθες τοϋ 'Αριστοφάνη), Wiener
dien, τ. 4, 1970, σ. 39-51.]
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έργο (316), δπου ό δικός του χορός κάνει έπίκληση στόν 'Απόλλωνα. Καμιά φορά βρίσκουμε συσχετισμούς τραγικών καί κωμικών λυρικών μέτρων έκεΐ όπου δέν θά τό περιμέναμε. Στούς Βατράχους, 1099, ό χορός λέει:
w w w

— w

μέγα τό πράγμα,

w w w

— w

πολύ τό νεϊκος,

w w w w w w —

άδρός ό πόλεμος

w—

έρχεται.

Ή μορφή τού στίχου άντιγράφει πιστά ένα τελείως διαφορετικό σέ περιεχόμενο χωρίο άπό τόν Φαέθοντα τοΰ Εύριπίδη (άπ.
773, 56 κ.έ.):
www— w

θεός έδωκε,

w w w — w

χρόνος έκρανε,
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w w w — w

λέχος έμοϊσιν

— w—

άρχέταις.
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ΕΔΙΔΑΧΘΗ

τό 411 π.Χ., πιθανότατα στά Λήναια (πρβ. σ. 238)' δέν ξέρουμε
άν πήρε βραβείο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Μιά 'Αθηναία, ή Λυσιστράτη, όργανώνει μυστική σύναξη μέ σκοπό νά πείσει καί τίς άλλες γυναίκες τής 'Αθήνας, άλλά καί έκπροσώπους τών γυναικών άπό τίς άλλες έμπόλεμες πόλεις, νά
δώσουν όρκο ότι θά άρνηθούν κάθε σαρκική έπαφή μέ τούς συζύγους, ή καί τούς άγαπητικούς τους,1 οσο οί άντρες δέν συμφωνούν νά τελειώσουν τόν πόλεμο. Μόλις καί μετά βίας κατορθώνει
νά τίς πείσει.' Η Σπαρτιάτισσα φεύγει στήν πατρίδα της (οί άλλες ξένες γυναίκες παραμένουν ώς όμηροι) καί ή Αυσιστράτη μαζί μέ τίς άλλες 'Αθηναίες έγκαθίσταται στήν 'Ακρόπολη, όπου
μιά όμάδα άποφασισμένες γερόντισσες έχουν κάμει ήδη κατοχή
(πρβ. σ. 71)" έκεϊ ήταν τό θησαυροφυλάκιο τών δημοσίων χρημάτων, χωρίς τά όποια ή 'Αθήνα θά άναγκαζόταν νά σταματήσει
άπό τήν πλευρά της τόν πόλεμο.
Στό έργο αύτό ύπάρχουν δύο χοροί, πού τόν καθένα, υποθέτουμε, τόν άποτελούσαν δώδεκα μέλη. Ό πρώτος χορός, χορός γερόντων, καταφθάνει στά Προπύλαια φορτωμένος ξύλα καί δοχεία
μέ φωτιά. "Ακουσαν γιά τήν κατάληψη τής 'Ακρόπολης καί έρχονται τώρα νά κάψουν τήν πύλη καί, άν οί γυναίκες δέν τους
άνοίξουν, νά τίς έξαναγκάσουν μέ τόν καπνό νά βγουν. Προτού
μπορέσουν νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιο τους, φτάνει άπό τήν
άντίθετη κατεύθυνση ένας χορός άπό γερόντισσες πού κουβαλούν
νερό. 'Αρχίζει φιλονικία, καί οί άντρες άπειλούν τίς γυναίκες μέ
τούς πυρσούς τους" οί γυναίκες τούς κατατροπώνουν περιχύνοντάς τους μέ τό νερό πού είχαν στά κανάτια τους.' Η συνέχεια τής
1. Πρόκειται γιά μοιχεία, όχι γιά προγαμιαίες σχέσεις. "Ολες οί γυναίκες πού παίζουν κάποιο ρόλο στί) Λυσιστράτη υποτίθεται ότι είναι παντρεμένες.
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διαμάχης άποτρέπεται μέ τήν άφιξη ένός άνώνυμου προβούλου,
μέλους μιας επιτροπής άπό ήλικιωμένους καί διακεκριμένους πολίτες, πού δημιουργήθηκε τό φθινόπωρο τοϋ 413 π.Χ., μετά τή
σικελική καταστροφή, μέ σκοπό τόν αυστηρό έλεγχο τής οικονομίας. Είναι γεμάτος άγανάκτηση, όχι γιά τήν άπεργία τοΰ σέξ,
πού οί άντρες δέν τήν έχουν άκόμη συνειδητοποιήσει, άλλά γιά
τήν κατάληψη τής Ακρόπολης, καί άποδίδει τήν «αύξουσα έγκληματικότητα» τών γυναικών στήν όλιγωρία καί τήν άνεκτικότητα τών σύγχρονων συζύγων. Ή Λυσιστράτη βγαίνει έξω, μέ
άλλες γυναίκες όπαδούς της, γιά νά τόν άντιμετωπίσει. Ό Πρόβουλος διατάζει τούς τοξότες πού τόν άκολουθοΰν νά τίς συλλάβουν άλλά τά όργανα τής τάξης (όπως τόσο συχνά συμβαίνει
στις κωμωδίες, σπανιότερα όμως στήν πραγματικότητα) δέν τά
βγάζουν πέρα μέ αύτές τίς άμαζόνες. Ή Λυσιστράτη καί ό Πρόβουλος μένει νά ξεκαθαρίσουν τή διαφωνία τους σ' έναν άγώνα λόγων, όπου ό γυναικείος χορός παραστέκεται τή Λυσιστράτη καί ό
άντρικός τόν Πρόβουλο. Ή Λυσιστράτη υποστηρίζει πώς οί γυναίκες κατάλαβαν πιά οτι έχουν περισσότερο μυαλό άπό τούς άντρες καί οτι, άν τούς δοθεί ή εύκαιρία, θά τά τακτοποιήσουν ολα
μιά χαρά. Ό Πρόβουλος, ξεχειλίζοντας άπό θυμό, κάνει τό λάθος νά πει (588) ότι ό πόλεμος «δέν έχει καμία σχέση μέ τίς γυναίκες», καί ή Λυσιστράτη άπαντα (588-597):
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ: Τό διπλό και περσότερο μέρος
τό σηκώνουμε έμεϊς, θεοκατάρατε, έμεϊς.
Σ'έκστρατεϊες, βαριά αρματωμένους
προβοδίσαμε γιους πού γεννήσαμε...
ΠΡΟΒΟΤΛΟΣ:

Μή

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ:

Αύτό μην τό λές,

τό κακό μελετήσεις και σώπα.
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ: Κι δταν θά 'πρεπε πιά νά ευφρανθούμε κι έμεϊς,
νά χαρούμε τά νιάτα μας, μόνες
στά κρεβάτια πλαγιάζουμε· ό πόλεμος δά.
Τά δικά μας ώστόσο τ' αφήνω"
γιά τά δόλια κορίτσια πονώ πού γερνούν
μές στις κάμαρες χρόνια κλεισμένα.
ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ: Δέ γερνούνε καί οι άντρες;
μά τό Δία, και δέν είναι τό ίδιο.
"Οταν ό άντρας γυρίσει, και μ' άσπρα μαλλιά,
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βρίσκει άμέσως κοπέλα, μικρούλα·
μα δ καιρός τής γυναίκας γιά λίγο βαστά
κι άν άτρύγητη ή ώρα απομείνει,
δέν τή θέλει κανένας, και κάθεται αύτή
μελετώντας οίωνούς και σημάδια.
Περιπαιχτικά οί γυναίκες πετοϋν στόν Πρόβουλο μερικά άπό τά
ροϋχα τους καί άπό τά σύνεργα πού κρατούν νά γνέθουν, καί τόν
ξαποστέλνουν μέ τήν παρατήρηση οτι είναι καιρός του πιά νά πεθάνει καί νά τόν θάψουν.
Έκεΐ όπου θά περιμέναμε τήν παράβαση, βλέπουμε τούς δύο
χορούς νά άνταλλάσσουν διεξοδικά υβρεολόγια. Οί άντρες προτρέπουν ό ένας τόν άλλο νά κάμουν κάτι, σταματούν όμως κάθε
φορά φοβισμένοι άπό τις άπειλές τών γυναικών. "Υστερα βλέπουμε τή Λυσιστράτη νά βρίσκεται σέ δύσκολη θέση: ή έγκράτεια
άποδεικνύεται πολύ βαριά γιά τις συστατιώτισσές της, πού έπινοούν προφάσεις γιά νά τό σκάσουν. Τις συγκρατεί παρουσιάζοντάς τους κάποιο χρησμό: ένα όρνιθολογικό αίνιγμα γεμάτο αισχρολογίες. Μόλις ένισχυθεΐ, μέ τόν τρόπο αύτό, ή άποφασιστικότητα τών γυναικών, παρουσιάζεται ό πρώτος βασανισμένος σύζυγος, ό Κινησίας,2 άντρας της Μυρρίνης,3 τής φίλης της Λυσιστράτης. Ή Μυρρίνη κατεβαίνει άπό τήν'Ακρόπολη σάμπως νά
στέργει νά κοιμηθεί μαζί του, άλλά κάθε φορά, λίγο πριν άπό
2. Δέν χρειάζεται νά υποθέσουμε οτι 6 'Αριστοφάνης ήθελε νά ταυτίσουμε τό σύζυγο τής Μυρρίνης μέ τόν διθυραμβικό ποιητή Κινησία πού έμφανίζεται στούς "Ορνιθες καί άναφέρεται καί άλλοΰ στήν κωμωδία. Τό όνομά του (Κινησίας) καθώς καί τό «δημοτικό» (πρβ. σ. 132) Παιονίόης έχουν
έπιλεγεΐ γιά νά μας θυμίζουν τό χινεϊν καί τό παίειν, πού καί τά δύο στή
λαϊκή γλώσσα ύποδήλωναν τή συνουσία.
3. Είναι παράξενη σύμπτωση ότι τό 411 π.Χ. ή Ιέρεια τής 'Αθήνας Νίκης όνομαζόταν Μυρρίνη καί ή Ιέρεια τής 'Αθηνάς ΙΙολιάδας όνομαζόταν
σχεδόν σίγουρα Λυσιμάχη" πρβ. D. Μ. Lewis, «Who was Lysistrata?»
[Ποια ήταν ή Λυσιστράτη;], Annual of the British School at Athens,
1955, σ. 1-12. *Av έξετάσουμε τί σημαίνουν τά δύο όνόματα, Λυσιμάχη
είναι αύτή πού διαλύει τή μάχη, καί Λυσιστράτη αύτή πού διαλύει τό στρατό. Δύσκολο νά πιστέψουμε ότι ό 'Αριστοφάνης θέλει νά ταυτίσουμε τή Λυσιστράτη μέ τήν Ιέρεια Λυσιμάχη, καί τή Μυρρίνη μέ την Ιέρεια Μυρρίνη"
πολύ πιό πιθανό είναι ότι, (α) άναζητώντας ένα όνομα πού νά σημαίνει «λήξη τοΰ πολέμου», άπέφυγε συνειδητά τό Λυσιμάχη καί κατασκεύασε τό
πλησιέστερο Λυσιστράτη, καί (β), καθώς τό όνομα Μυρρίνη ήταν ύπερβολικά κοινό στήν 'Αθήνα, δέν είχε καμία σημασία τό ότι ή Ιέρεια τής "Αθήνας Νίκης όνομαζόταν καί αύτή Μυρρίνη.
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τήν ένωση, τόν άφήνει στά κρύα τοϋ λουτροΰ φεύγοντας γιά νά
φέρει στρώμα, μαξιλάρι, άρωμα, άλλου είδους άρωμα —όλα πράγματα πού ό ίδιος δέν τά θεωρεί διόλου άπαραίτητα. "Οταν έξαντληθοΰν πιά όλες οί προφάσεις γιά καθυστέρηση, ή Μυρρίνη ξαναχώνεται στήν 'Ακρόπολη καί τόν άφήνει μέ τήν κάψα πού μέ
τόση τέχνη τοΰ προκάλεσε.
Τώρα μαθαίνουμε ότι ή συνωμοσία τών γυναικών έχει έπιτυχία καί στή Σπάρτη: ένας Σπαρτιάτης κήρυκας φτάνει —περπατώντας μέ όση άξιοπρέπεια τοΰ έπιτρέπει ή συνεχής του στύση—
γιά νά άναγγείλει τήν πρόθεση τής χώρας του νά διαπραγματευτεί ειρήνη. Πριν νά φτάσει ή σπαρτιατική πρεσβεία, οί δύο χοροί συμφιλιώνονται: οί γυναίκες παίρνουν τήν πρωτοβουλία μέ
συναισθηματικό τρόπο καί οί γέροι βαρυγκομοΰν (1038 κ.έ.):
κι είν'αντό πού λέει ό λόγος και σωστό κι αληθινό:
((Μέ πανούκλες πώς νά κάνεις, μά και δίχως, πάλι, πώς;»
Οί Σπαρτιάτες άπεσταλμένοι καί οί 'Αθηναίοι συνάδελφοί τους
κάνουν έκκληση στή Λυσιστράτη νά τούς συμβιβάσει" τό κατορθώνει μέ τή βοήθεια μιάς χαρακτηριστικά άριστοφανικής προσωποποίησης (1114-1121):
[...] Ποϋ εϊν^ ή Συμφιλίωση;
(βγαίνει μιά όμορφη κοπέλα καί ή Λυσιστράτη
της άπευθύνει τό λόγο)
Πιάσε καί φέρε πρώτα τούς Σπαρτιάτες·
κι δχι μέ χέρι βάναυσο, βαρύ,
όχι άγαρμπα, δπως οι άντρες μας τό κάνουν,
μόνο όαιαλά, ώς ταιριάζει στις γυναίκες*
Δέ δίνει ίνας τό χέρι; τότε πιάσ' τον
απ'άλλη προεξοχή, (σέ μιάν άλλη γυναίκα:)
Τούς 'Αθηναίους
πήγαινε έσύ και φέρε έδώ~ καί πιάσ'τους
άπ'δποιο μέρος σοϋ προσφέρνουν οί ίδιοι.
' Η Λυσιστράτη κατηγορεί καί τούς δύο, γιατί πρόδωσαν τήν κοινή θρησκευτική καί πολιτιστική τους κληρονομιά καί ξέχασαν
4. Στό κείμενο διαβάζουμε οίκείως, ποϋ ή άρχική του έννοια είναι «σάν
νά είναι μέλος της Ιδιας οικογένειας» - νά μιλάς ή νά φέρεσαι οίκείως σέ κάποιον σημαίνει ότι άναγνωρίζεις προβάδισμα στά συμφέροντα καί στήν ευτυχία του.
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τίς παλαιές αμοιβαίες ευεργεσίες πού συνδέουν τήν 'Αθήνα μέ τή
Σπάρτη. Οί δύο άντιπροσωπεΐες, μέ τά μάτια καρφωμένα στά
κάλλη τής Συμφιλίωσης, κάνουν χωρίς μεγάλη δυσκολία ύποχωρήσεις, καί ή ειρήνη εξασφαλίζεται.
Τήν ώρα πού τραγουδά ό χορός, 'Αθηναίοι καί Σπαρτιάτες
μπαίνουν στήν 'Ακρόπολη νά γιορτάσουν καί νά πιούν —τήν έμφανέστερη φυσική τους άνάγκη τήν ξεχνούν τώρα τελείως, μιά
καί ή ίκανοποίησή της δέν θά ήταν σύμφωνη μέ τό τέλος τοΰ έργου, όπως τό θέλει ό 'Αριστοφάνης.6 "Οταν γυρίζουν άπό τό συμπόσιο, ένας Σπαρτιάτης χορεύει μόνος του θεαματικά καί τραγουδά μέ συνοδεία αυλού —αύτός, καί όχι ό χορός, λέει καί τά
τελευταία λόγια τοΰ έργου® (1320 κ.έ.):
"Υμνησε τή θεά τήν πιό δυνατή, πού δλου; τούς νικά, τή θεά
με τό χάλκινο σπίτι*
Ή 'Αθηνά, πολιούχος θεά τής 'Αθήνας, λατρευόταν στή Σπάρτη
μέ τό λατρευτικό επίθετο χαλκίοικος.
ΤΑ ΧΟΡΙΚΑ
' Η Λυσιστράτη παίζεται στό θέατρο, στήν τηλεόραση ή στό ραδιόφωνο πιό συχνά άπό τά άλλα έργα τοΰ 'Αριστοφάνη· αύτό
συμβαίνει, ώς ένα βαθμό, γιατί άνθρωποι πού δέν ξέρουν τίποτε
άλλο γιά τόν 'Αριστοφάνη τυχαίνει νά θυμούνται άμυδρά ότι σέ
κάποιο βιβλιοπωλείο είδαν άνάμεσα στά πορνογοαφήματα μεταφράσεις τής Λυσιστράτης, ή γιατί ή σκηνή όπου ό Κινησίας κάθε
τόσο παραλίγο νά «καταφέρει» τή Μυρρίνη κάνει γρήγορα τό άκροατήριο νά κάθεται άκρη άκρη στήν καρέκλα —έπ' άκρων τών
πυγιδίων, όπως θά έλεγε ό 'Αριστοφάνης ('ΑχαρνεΙς, 638). "Οποιος όμως πηγαίνει στό έργο μέ τήν έλπίδα ότι τολμηρά άστεϊα
θά τόν κάνουν νά γελά συνέχεια άπό τόν πρώτο ώς τόν τελευταίο
5. Δέν πρέπει νά φανταστούμε δτι άντρες καί γυναίκες συνευρίσκονται
έρωτικά μέσα στήν 'Ακρόπολη πρίν άπό τό φαγητό' σύμφωνα μέ θρησκευτική άντίληψη κοινή σέ δλους τούς "Ελληνες, αύτό θά άποτελοϋσε προκλητική παραβίαση της Ιερότητας τοΰ χώρου.
6. Αύτό δέν είναι βέβαιο. Στό 1279-1294 ό χορός λέει Ινα τραγούδι πού
τελειώνει μέ χαρμόσυνες καί νικητήριες κραυγές. Μοιάζει τόσο μέ τυπικό
τέλος κωμωδίας, ώστε νά υποστηρίζεται μέ πολλή πειστικότητα ότι ό 'Αριστοφάνης ήθελε τό έργο του νά τελειώνει μέ τούς στίχους 1273-1294, πού
όμως στά διαδοχικά στάδια τής παράδοσης τοΰ κειμένου μετατοπίστηκαν.
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στίχο, πιθανότατα θά διαπιστώσει ότι, μετά τήν πρώτη δυναμική
σύγκρουση τών γερόντων με τις γερόντισσες, τά χορικά λυρικά
τραγούδια είναι μάλλον άνούσια. Άκόμη καί ειδικοί μελετητές
τοΰ Αριστοφάνη, όσο καί άν ένδιαφέρονται γιά τά μορφολογικά
στοιχεία τών χορικών, δέν μπορούν παρά νά συμφωνήσουν πώς
τό περιεχόμενό τους (άντίθετα άπ' ο,τι τά χορικά στούς Άχαρνεϊς ή στούς "Ορνιθες) άντιπροσωπεύει άνιαρές κι απλοϊκές πλευρές της άρχαίας έλληνικής κωμωδίας. "Οσο οί δύο χοροί βρίσκονται σέ άντίθεση, τά προσβλητικά τους λόγια καί οί άπειλές πού
έκτοξεύουν διαρκούν περισσότερο άπό όσο μπορεί, σύμφωνα μέ
τό δικό μας γούστο, νά άντέξει ένα κωμικό εύρημα" όταν πάλι οί
χοροί συνενωθούν, τότε άφιερώνουν τέσσερις ολόκληρες στροφές
στό πρωτόγονο άστεΐο: «άν θέλει κανείς νά δανειστεί άπό μένα
κάτι, άς έρθει άμέσως σπίτι —καί δέ θά πάρει τίποτε». "Ετσι:
1049-1057: "Οποιος άπό σας,
άντρας ή γυναίκα, θέλει
δανεικά,
νά τό πει κι άς μήν τόν μέλει·
είν'οί τσέπες μας γεμάτες·
τί; δέν τό πιστεύεις; νά τες.
Κι δταν πιά θά γίνει ειρήνη,
σ' δποιον θά 'χουμε δανείσει
περιττό νά τά έπιστρέψει·
άν τά πάρει, άς τά κρατήσει.
1058-1071: "Εχουμε νά φιλέψουμε
κάποιους [...]
"Οποιος σας πεινά, άς κοπιάσει,
τόν καλώ, [...]
σά στό σπίτι του· κανένα
μή ρωτάτε· προχωρείτε·
μή φοβάστε. Μα τήν πόρτα
κλειδωμένη θά τή βρείτε.
1189-1202: "Εχω στρωσίδια
πλουμιστά,
μάλλινες κάπες και λαμπρά
φουστάνια και χρυσαφικά,
κι άνοιχτόκαρδα τά δίνω, έλάτε πάρτε [...]
"Ομως γιά νά ξεχωρίσεις
τ' άγαθά πού 'ναι κει χάμου,
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πρέπει, φίλε, νά'χεις μάτια
πιό γερά από τά δικά μου.
1203-1215: Δέν έχεις στάρι στό σακι
κι έχεις νά θρέψεις φαμελιά
και μικροπαίδια έχεις πολλά; [...]
Μέ σακι και μέ ταγάρι
έλα δώ, [...]
τοϋ σπιτιοϋ μου ευθύς οί δούλοι
θά σοϋ βάλουν στό σακούλι.
Μπρός, κοπιάστε. Μά ό καθένας
τό λογαριασμό του άς κάνει·
μή ζυγώσετε στήν πόρτα
κι έχω σκύλα πού δαγκάνει.
"Εχουμε τήν αίσθηση οτι ό ποιητής τό παράκανε, άν καί θά υπήρχαν οπωσδήποτε πολλοί θεατές ποϋ θά γελούσαν. Τό ΐδιο άστεϊο κατέχει κεντρική θέση καί στήν τελική σκηνή τών Έκκλησιαζουσών, όπου ό δοϋλος φέρνει τά νέα άπό τό μεγάλο κοινοτικό γεϋμα καί προσκαλεί καί τοϋς θεατές καί τούς κριτές (1141
κ.έ.)- ό Βλέπυρος έπαυξάνει τόν πανηγυρικό τόνο τής πρόσκλησης, γιά νά τήν όδηγήσει παταγωδώς στό... τίποτε (1145-1148):
Βρέ πές το χουβαρντάδικα έτσι γιά όλους,
κανένα μήν άφήσεις έξω' κάλει,
άνοιχτόκαρδα, γέρους, νέους, παιδάκια.
Δείπνο έτοιμο έχει γιά δλους πέρα πέρα·
άρκεί ό καθένας... σπίτι του νά πάει.
Σύγχρονοι θεατές, όσοι δέν ξέρουν άρχαΐα έλληνικά, βρίσκουν
στή Αυσιστράτη πολλά πού τούς κάνουν νά γελούν τήν τελική
όμως σκηνή τή βλέπουν συνήθως καί τήν άκούν χωρίς τό πρόσωπο τους νά δείξει καμιά συγκίνηση. Χορός καί τραγούδι έπαινετικά τής Σπάρτης καί τών θεών της φαίνονται άνούσια στό άκροατήριο πού πρίν άπό λίγο άκουσε τόσα πετυχημένα άστεΐα γιά
τή στύση. Τό πρόβλημα είναι ότι, άν τό σημερινό κοινό πληροφορηθεί οτι ένα άρχαΐο έλληνικό έργο είναι άστεΐο, θά μετρά μέ
άνυπομονησία ένα ένα τά λεπτά καί τά δευτερόλεπτα πού μεσολαβούν άπό τό ένα γέλιο στό έπόμενο- άν όμως τούς πει κανείς
οτι τό έργο είναι σοβαρό, τότε έχουν κάπως περισσότερο τήν τάση νά κατηγορούν τόν έαυτό τους, καί όχι τόν ποιητή, άν τό έρ217

Λ ΥΣΙΣΤΡΑ

77/

γο δέν τούς κρατά σέ συνεχή ένταση. Αύτή ή βασική δυσκολία
στή σύγχρονη παρουσίαση έργων τοΰ 'Αριστοφάνη ένισχύεται άπό τή διαφορά άνάμεσα στίς άρχαϊες καί στίς σημερινές άπόψεις
ώς πρός τό τί άποτελεϊ αύξητική κλιμάκωση. Μπορεί π.χ. νά
δεχόμαστε τό τέλος τών Θεσμοφοριαζουσών άναγνωρίζοντας τή
γρηγοράδα καί τή φυσικότητά του, όσο καί άν ύπάρχει κάτι τό
τεχνητό στόν τρόπο πού εισάγεται ή τελική σκηνή" άνατραφήκαμε όμως μέ μιά θεατρική παράδοση πού μάς δυσκολεύει νά προσαρμοστούμε στό άκροτελεύτιο σύνθημα (τής Λυσιστράτης) ((τώρα πού αύτό τακτοποιήθηκε, άντε νά χορέψουμε καί νά τραγουδήσουμε», ή (τών Σφηκών) ((μιά πού αύτό δέν τακτοποιήθηκε,
άντε νά τραγουδήσουμε καί νά χορέψουμε γιά παρηγοριά».7
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μερικά χωρία τής Λυσιστράτηζ περιλαμβάνονται στά καθαρότερα παραδείγματα διαλόγου με τέσσερις ομιλητές πού διαθέτουμε.
"Ενα τό συζητήσαμε παραπάνω (σελ. 49)· ύπάρχουν δύο άκόμη,
όπου ή- πρώτη μας έντύπωση είναι ότι συζητούν πέντε πρόσωπα
—μπορούμε όμως νά τά θεωρήσόυμε τέσσερα, άν άποδώσουμε τά
λόγια τοϋ ύποτιθέμενου πέμπτου σέ κάποιον άπό τούς ομιλητές
πού προηγήθηκαν. Στούς στ. 430-449 ό Πρόβουλος έπιχειρεΐ νά
συλλάβει τή Αυσιστράτη καί τίς γυναίκες πού τή συνοδεύουν. ' Η
Λυσιστράτη μιλά στούς 430-432, καί στόν 433 κ.έ. ό Πρόβουλος
διατάζει τόν Τοξότη νά τή συλλάβει. ' Η Λυσιστράτη άπειλεΐ τόν
Τοξότη (435 κ.έ.: Άν μέ άκουμπήσεις...), πού άποσύρεται. Στό
σημείο αύτό:
Ά, μά τήν Πάνδροσο, &ν απλώσεις χέρι
πάνω της, έτσι έγώ θά σέ πατήσω,
που θά βγουν τά ζουμιά σου. (ό Α' τοξότης φεύγει)8
ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ:
Άκου κουβέντα·
Α' ΓΥΝΑΙΚΑ:

7. [Στό νεοελληνικό χωρο τό «σύνθημα» δέν μας φαίνεται καθόλου Ανοίκειο. Μήπως κάθε κωμωδία τοϋ Καραγκιόζη δέν όλοκληρώνεται μέ τραγούδι καί χορό, είτε τέλειωσαν καλά οί έπιχειρήσεις τοϋ ήρωα, είτε, όπως συνήθως, μέ ξύλο;]
8. Νομίζω ότι ό Τοξότης πρέπει νά φεύγει τρέχοντας άπό τήν έξοδο,
καί ίχι νά άπομακρύνεται μόνο άπό τΙς γυναίκες" ό Πρόβουλος, στή σκηνή
πού άκολουθεϊ, πρέπει νά μείνει άνυπεράσπιστος. Πρβ. σ. 123, όπου ό λόγος
γιά μιάν άνάλογη Ισως περίπτωση στούς Άχαρνεϊς.
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ντροπή σον άλλά δ τοξότης ό άλλος ποϋ είναι;
Αύτή πού βγάζει γλώσσα δέσε πρώτη.
Β' ΓΤΝΛΙΚΛ: Κάνε, μά τήν 'Εκάτη, πώς τήν γγίζεις,
κι ευθύς θά τρέχεις νά γυρεύεις μπλάστρια.
(ό Β' τοξότης φεύγει)
ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ: Κι άλλο κακό. Τοξότη, τούτη πιάσε.
Τό ξεπόρτισμ' αύτόβ θά σας τό κόψω.
Γ' ΓΥΝΑΙΚΑ: "Αν πας κοντά της, μά τήν Ταυροπόλα,
τις τρίχες σοϋ μαδάω, πού 'ναι γιά κλάψες.
(ό Γ' τοξότης φεύγει)
ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ: "Ω συφορά μου, λύγισε ό τοξότης.
'Απόσπασμα σέ παλαιό κείμενο (4ος μ.Χ. αιώνας) σημειώνει τίς
γυναίκες πού μιλούν μέ παύλες μόνο. Πρόκειται κάθε φορά γιά
διαφορετική γυναίκα; "Αν ναί, τότε στή σκηνή αύτή έχουμε πέντε συνολικά ομιλητές. Μπορούμε νά μειώσουμε τόν άριθμό, άν
ταυτίσουμε τήν ίδια τή Λυσιστράτη μέ τή Β' γυναίκα, καί τήν
Α' γυναίκα μέ τή Γ' —ή άν ταυτίσουμε μόνο τή Λυσιστράτη μέ
τή Γ' γυναίκα— ή πάλι, άν ταυτίσουμε τή Γ' γυναίκα μέ τήν πολεμόχαρη κορυφαία τοΰ γυναικείου χορού, πού λέει στόν στ. 471
κ.έ.10
Χέρι στόν άλλον, φίλε μου, δέν πρέπει νά σηκώνεις
τόσο εύκολα· έτσι άν φέρνεσαι, θά μελανοματιάσεις.
Τό άλλο χωρίο όπου μάς δημιουργεί ζήτημα ό αριθμός τών γυναικών, είναι οί στίχοι 728-761. ' Η Λυσιστράτη τέλειωσε μόλις
τά παράπονά της στό χορό γιά τά τεχνάσματα πού χρησιμοποιούσαν οί γυναίκες προκειμένου νά τό σκάσουν άπό τήν 'Ακρόπολη καί νά ξαναρχίσουν τή σεξουαλική τους ζωή. Στόν 728 ή Α'
γυναίκα ζητά νά πάει σπίτι της γιά νά προλάβει μή φάει ό σκόρος τό μαλλί της" στόν 735 ή Β' γυναίκα έχει νά τακτοποιήσει
κάτι άσπρόρουχα πού είχε άφήσει παραπεταμένα" καί στόν 742
ή Γ' γυναίκα ισχυρίζεται οτι κοντεύει νά γεννήσει —άδύνατο στήν
'Ακρόπολη, οπού θά μίαινε τόν ιερό χώρο! 'Η Λυσιστράτη άπο9. [ Ό συγγραφέας μεταφράζει έδώ sally (έξόρμηση), καί σημειώνει:]
Ή «έξοδος» δέν άναφέρεται στις γυναίκες ποϋ βγαίνουν άπό την πύλη της
Ακρόπολης, άλλά μεταφορικά στήν κατάληψή της' ή λέξη χρησιμοποιείται
γιά προγραμματισμένη άναχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων. [Δύσκολο νά
έχει δίκιο.]
10. 'Υπάρχει ή θεωρία ότι οί γυναίκες πού μιλούν έδώ, έκτός άπό τή Λυσιστράτη, είναι όλες γερόντισσες τοΰ χοροΰ.

219

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

δεικνύει δτι πρόκειται γιά άπάτη: ή γυναίκα έχει βάλει κάτω άπό
τό φόρεμα της τήν περικεφαλαία τοΰ άγάλματος της 'Αθηνάς.
Τότε ή Γ' γυναίκα λέει (758 κ.έ.):
Ο ντε ΰπνο στήν 'Ακρόπολη δέν έχω,
αφότου είδα τό φίδι, τό στοιχειό της.11
Καί ένα άλλο πρόσωπο προσθέτει (760 κ.έ.):
Κι οί κουκουβάγιες, πού δλο χουχουτίζουν,
άχ στις αϋπνίες μέ τάραξαν τή δόλια.
Ά ν αύτά τά έλεγε κάποια Δ' γυναίκα, τότε έχουμε πάλι πέντε
όμιλητές· δέν ύπάρχει όμως λόγος νά μήν άποδώσουμε αυτούς
τούς στίχους στή Β' γυναίκα.
' Η άφιξη τοΰ κήρυκα άπό τή Σπάρτη δημιουργεί ένα περίεργο
πρόβλημα σχετικά μέ τήν ταυτότητα τών προσώπων πού μιλούν.
Ό Κινησίας, βασανισμένος καί παρατημένος άπό τή Μυρρίνη, είχε φωνάξει στήν άπελπισία του (956-958):
Κι έχω έδώ μιά όρφανή· ποιος γι'αύτή θά γνοιαστεί;
"Ε 'Αλεπόσκυλε, ποϋ είσαι; Νταντά12
κοίτα νά 'βρεις γιά δαύτη.
Θά μπορούσαμε νά ύποθέσουμε ότι στό σημείο αύτό φεύγει τρέχοντας άπό τή σκηνή κουνώντας τά χέρια του" λίγους δμως στίχους πιό κάτω άνακαλύπτουμε δτι έξακολουθεΐ νά βρίσκεται στή
σκηνή: όταν ό χορός τών γερόντων κατηγορεί τή Μυρρίνη «γι'
αύτό πού τοΰ έκαμε», φωνάζει (970):
Μά δχι! τήν αγαπώ και είναι γλύκα!*
"Ετσι δέν υπάρχει τίποτε στό κείμενο πού νά δείχνει δτι ό Κινη11. 'Υποθέτουμε δτι τό φίδι ποΰ φύλαγε τήν 'Ακρόπολη θά ήταν φανταστικό" όπωσδήποτε δμως θά ύπήρχαν πολλοί πού θά πίστευαν πώς τό
είδαν.
12. Ό 'Αλεπόσκυλος ήταν Ιδιοκτήτης πορνείου. Φαινομενικά ό Κινησίας ζητα νταντά γιά τό μωρό' έχουμε δμως κάθε λόγο νά έννοήσουμε ότι
θά τή χρησιμοποιούσε καί γιά άλλες υπηρεσίες. Αύτή είναι ή μοναδική άναφορά στήν πορνεία σ'όλόκληρο τό έργο" πρβ. σ. 224/5.
[ Ό συγγραφέας παραβλέπει κάπως δτι τό ταντηνΐ τοϋ κειμένου άποκλείεται νά άναφέρεται στό μωρό, πού ήδη άπό τόν στ. 908 τό έχουν στείλει μέ τό δοΰλο στό σπίτι" άλλο κρατά στά χέρια ό Κινησίας, πού γιά νά τό
«παιδοκομήσει» χρειάζεται νά μεσιτέψει ό πορνοβοσκός γιά νά βρεθεί κατάλληλη «νταντά».]
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σίας έχει φύγει πριν νά φτάσει ό Σπαρτιάτης κήρυκας καί νά πει
(980 κ.έ.):
7ο πρυτανείο ποϋ πέφτει, τής 'Αθήνας
ή ή γερουσία; "Εχω νά πώ ένα νέο.
Άμέσως άπαντά κάποιος —όχι ό κορυφαίος τού χορού, γιατί άργότερα στή συζήτηση δείχνει καί πρός το δικό του έρεθισμένο
όργανο (στά γερόντια τοϋ χορού13 δέν μπορεί πιά νά συμβαίνει
κάτι τέτοιο)— καί φεύγει νά ειδοποιήσει τή βουλή. Παλαιά μορφή τοΰ κειμένου, όπως παραδίδεται σημειωμένη στά σχόλια, άποδίδει τούς στίχους 1014 κ.έ. —μιά γενική διαπίστωση τής ξετσιπωσιάς τών γυναικών— στόν Κινησία. Είναι σχεδόν βέβαιο οτι
τή διαπίστωση αύτή τήν έκαμε ό κορυφαίος τοΰ άντρικοΰ χορού:
άπό αύτήν ξεκινά ό διάλογος πού όδηγεϊ στή συμφιλίωση τών δύο
χορών ό άρχαϊος όμως σχολιαστής πού τήν άπέδωσε στόν Κινησία πίστευε, καθώς φαίνεται, οτι ό Κινησίας βρισκόταν συνεχώς
στή σκηνή καί μπορούσε καί αυτός νά λάβει μέρος στή συζήτηση
μέ τόν κήρυκα άπό τί) Σπάρτη. Τά χειρόγραφα στό σημείο αύτό
σημειώνουν ΠΡΟ, δηλαδή Πρόβουλος. Αύτό όμως δέν μάς πείθει:
πρώτα γιατί ό Πρόβουλος, όπως τόν γνωρίσαμε παραπάνω, ήταν
πολύ γέρος (598-607), ύστερα γιατί ό κήρυκας άποκαλεϊ τό συνομιλητή του ώ κυρσάνιε —ή λέξη είναι σπαρτιατική καί, καθώς
έξηγοΰν τά σχόλια καί τά λεξικά, τή χρησιμοποιούσαν μέ προστατευτική καί κάπως ύποτιμητική σημασία μιλώντας σέ νέους.
Φαίνεται πώς πρέπει νά διαλέξουμε άνάμεσα σέ δύο δυνατότητες,
άπό τίς όποιες όμως καμία δέν μάς ικανοποιεί τελείως: ό Κινησίας ή έμενε στή σκηνή άλλάζοντας σημαντικά διάθεση —στή
συζήτηση μέ τόν κήρυκα έχει έξαφανιστεΐ ή παράφορη συγκίνηση πού τού είχε προκαλέσει τό έπεισόδιο μέ τή Μυρρίνη, καί
συμπεριφέρεται μέ αύτοπεποίθηση καί αύτοέλεγχο— ή έφευγε
κάποια στιγμή, άνάμεσα στούς στίχους 970 καί 980, όπότε έμφανιζόταν ένας πρύτανης ίσα ίσα γιά νά άπαντήσει στήν έρώτηση
τοΰ κήρυκα «ποΰ είναι οί πρυτάνεις». Ό όρος κυρσάνιε δέν μάς
βοηθάει καί πολύ: καθώς οί Αθηναίοι έκαναν συχνά τό γάμο
13. Στήν άριστοφανική κωμωδία οί γέροι είναι δύο λογιών: άγριωποί
καί καλοστεκούμενοι, δπως π.χ. 4 Δικαιόπολης στούς Άχαρνείς, ή πολύ γέροι καί άδύναμοι. Στή Λυσιστράτη οί γέροι παρουσιάζονται νά άναλογίζονται Ιστορικά γεγονότα (274 κ.έ., 664 κ.έ.), άπό τά πιό γνωστά στήν άθηναΐκή παράδοση, πού γιά νά τά έχουν ζήσει οί ίδιοι θά έπρεπε (άν κάμουμε
τό λογαριασμό) νά ήταν, τότε πού παιζόταν τό έργο, 120 χρόνων περίπου.
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τους σέ προχωρημένη ήλικία, καί μποροϋσε νά είναι πολύ μεγαλύτεροι στά χρόνια άπό τη γυναίκα τους, τό γεγονός ότι ό Κινησίας καί ή Μυρρίνη έχουν μωρό δέν άποτελεϊ άπόδειξη οτι ό Κινησίας ήταν νέος- άφοϋ άλλωστε τά μέλη της βουλής έβγαιναν μέ
κλήρο, ό πρύτανης θά μποροϋσε εύκολα νά μήν ξεπερνά τά τριάντα. 'Οπωσδήποτε ή χρήση τοϋ κνρσάνιος μπορεί νά μή σατίριζε
παρά τό (πραγματικό ή ύποτιθέμενο) προστατευτικό ύφος τών άπεσταλμένων τής Σπάρτης.
Τά προβλήματα πού δημιουργεί ή ταυτότητα τών ομιλητών
καί ή σκηνοθεσία τών στ. 1216 κ.έ. τά συζητήσαμε ήδη παραπάνω (σ. 29).
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Τά αισθήματα πού ε μ π ν έ ο υ ν τή Αυσιστράτη τή φέρνουν πιό κοντά στόν Τρυγαΐο τής ΕΙρήνης παρά στόν Δικαιόπολη τών Άχαρνέων έγνοια της είναι ή ταλαιπωρία τών γυναικών στις έμπόλεμες πόλεις γενικά, καί όχι μόνο ή δική της περίπτωση. "Οταν
όμως παίχτηκε τό έργο, ή κατάσταση ήταν μάλλον διαφορετική
άπό δ,τι τό 421 π.Χ., όπότε παίχτηκε ή Ειρήνη: συνέπεια τής
καταστροφής τής σικελικής εκστρατείας τό 413 π.Χ. ήταν νά
αποστατήσει ένα μεγάλο μέρος τής άθηναϊκής συμμαχίας- οί Πελοποννήσιοι είχαν άναθαρρήσει μέ τήν προοπτική μιας άποφασιστικής νίκης, είχαν συμμαχήσει μέ τούς Πέρσες, καί ένας στόλος
άπό τις Συρακούσες είχε έρθει νά τούς βοηθήσει στό Αιγαίο. Καί
όμως, όσο καί άν ή ζυγαριά έγερνε πρός τό μέρος τών Πελοποννησίων, οί 'Αθηναίοι είχαν καταφέρει νά ξεπεράσουν τήν κρίση
τού 413 π.Χ. μέ μεγάλη έπιτυχία- θά μποροϋσε κανείς νά πει
(καί ή ιστορία τών άμέσως έπόμενων έτών φαίνεται νά δικαιώνει
τήν άποψη αύτή) ότι μέ κάθε μήνα πού περνούσε πλήθαιναν οί πιθανότητες τών 'Αθηναίων νά διατηρήσουν άμετάβλητη τήν κατάσταση καί νά πετύχουν συμβιβαστική ειρήνη —τέτοια είναι καί
ή ειρήνη πού επιδιώκει ή Αυσιστράτη. "Οπως καί οί άλλοι 'Αθηναίοι, ή Αυσιστράτη δέν θέλει νά πετύχει τό τέλος τοϋ πολέμου,
άν τό τίαημα θά ήταν νά βρεθεΐ σέ πραγματικό κίνδυνο ή 'Αθήνα.14
14. Ό Περικλής, όπως τόν παρουσιάζει ό Θουκυδίδης, θά ύποστήριζε
καί τό 411 π.Χ. ό,τι έξακολουθοϋσε νά υποστηρίζει ώς τό Οάνατό του, τό
429 π.Χ.: έπικίνδυνο γιά τό μέλλον τής 'Αθήνας ήταν οτιδήποτε δέν άποτελοΰσε άποφασιστική νίκη καί όλοκληρωτική άπόρριψη τών πελοποννησια-
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"Οπως συμβαίνει καί μέ τοϋς Άχαρνεϊς καί μέ τήν ΕΙρήνη,
δέν μπορούμε άπλα καί άνεπιφύλακτα νά διαπιστώσουμε δτι ή
Λυσιστράτη προπαγανδίζει τήν ειρήνη δείχνοντας μας τόν πόλεμο έτσι δπως τόν βλέπουν οί γυναίκες. Σημαντική π.χ. δυσχέρεια άποτελεΐ ή ύποχρέωσή μας νά άναλογιστοϋμε δτι, πιθανότατα, οί 'Αθηναίοι της εποχής τοϋ 'Αριστοφάνη θεωροϋσαν τή θεατρική παρουσίαση γυναικών πού συνεδριάζουν, συνωμοτούν καί
έπΐβάλλουν μέ τή βία άλλαγή στήν πολιτική, καθαρά φανταστική
κωμική έπινόηση, παρόμοια μέ τήν παρουσίαση πουλιών πού χτίζουν μιά πόλη καί έκβιάζουν τούς θεούς νά ύποχωρήσουν, ή μέ
τήν ιδιωτική ειρήνη πού πετυχαίνει καί διατηρεί μέ μαγικά μέσα
ό Δικαιόπολης στούς Άχαρνεϊς. Ό 'Αριστοφάνης, όπως ό "Ομηρος καί οί τραγικοί,15 έχει τό χάρισμα νά παρουσιάζει τούς
ήρωές του, δταν συζητούν ένα θέμα, νά χρησιμοποιούν τά έπιχειρήματα πού φαίνεται λογικό δτι θά χρησιμοποιούσαν τά ίδια αύτά πρόσωπα άν ήταν πραγματικά, χωρίς νά μάς άποκαλύπτει τήν
προσωπική του θέση. Βέβαια στή Λυσιστράτη δέν λείπουν τά άστεΐα πού έχουν στόχο τίς ϊδιες τίς γυναίκες: δπως πάντα στήν
κωμωδία, παρουσιάζονται νά άγαπούν τό πιοτό (Λυσιστράτη, 114,
194-208, 233-239· καί θεσμοφοριάζουσες, 347 κ.έ., 626-633,
740-761) καί τή μοιχεία" στό θέμα αύτό ό άγανακτισμένος λόγος
τοΰ Προβούλου (403-419) έχει πολλές άναλογίες μέ τίς κωμικές
εκμυστηρεύσεις τοΰ μεταμφιεσμένου γέρου στις Θεσμοφοριάζουσες (469-501). Πρέπει έπίσης νά μήν ξεχνοΰμε οτι οί άρχαϊοι
"Ελληνες (άντίθετα άπό τούς Εύρωπαίους τοΰ 19ου καί τών αρχών τοΰ 20οΰ αιώνα) είχαν τήν τάση νά πιστεύουν δτι οί γυναίκες άπολάμβαναν τή σεξουαλική πράξη περισσότερο άπό τούς
άντρες16 καί είχαν μειωμένη άντίσταση στόν σαρκικό πειρασμό.
κών αιτημάτων. Ό Θουκυδίδης όμως δέν παρουσιάζει τον Περικλή ώς έκπρόσωπο μιας άντίληψης κοινής σέ όλους τοϋς 'Αθηναίους, άλλά ώς φορέα
μιας άποψης ποϋ τόν έφερνε άντιμέτωπο σέ σημαντικό ρεΰμα της κοινής
γνώμης, πού πίστευε ότι ό πελοποννησιακός πόλεμος (πιό σωστό θά ήταν
νά μιλούσαμε γιά «σειρά πολέμων») δέν είχε ουσιαστικές διαφορές άπό άλλους πολέμους. "Οπωσδήποτε, τό προηγούμενο τών διαπραγματεύσεων πού
είχαν όδηγήσει στήν ειρήνη τοΰ 421 π.Χ. σίγουρα έπηρέαζε τις άπόψεις
πολλών 'Αθηναίων τό 411 π.Χ.
15. Μπορούμε νά φέρουμε παράδειγμα τήν εύγλωττία καί τήν πειστικότητα τοΰ Εύριπίδη, όταν ύποστηρίζει διαμετρικά άντίθετες άπόψεις, δπως π.χ. στις Ίκέτιδες, 399-512, δπου ό λόγος γιά τήν όλιγαρχία καί τή
δημοκρατία.
16. 'Τπηρχε ένας μύθος ότι, γιά τό θέμα αύτό, διαφώνησε κάποτε ό
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Αύτή τους ή πίστη συνδέεται στενά μέ τή μεγάλη έκτίμηση πού
είχαν γιά τήν ικανότητα τοϋ άντρα πολεμιστή νά άντέχει στή
στέρηση, καί τήν άντίστοιχα όχι μεγάλη έκτίμηση πού είχαν γιά
τή γυναικεία μαλθακότητα. Ό Ξενοφών, στό έγκώμιο τοΰ 'Αγησιλάου άναφέρει τήν έξαιρετική έγκράτεια τοΰ Σπαρτιάτη βασιλιά στά έρωτικά, παράλληλα μέ τήν άντοχή του στή ζέστη καί
στό κρύο καί τήν άνθεκτικότητά του στήν κούραση καί τή νύστα
(5, 4). Οί άντιλήψεις αύτές έξηγοΰν καί γιατί οί γυναίκες άπορρίπτουν τό σχέδιο της Λυσιστράτης, όταν τό άκοΰνε γιά πρώτη
φορά ("Ο,τι θέλει; έκτος άπό αυτό! "Ας συνεχίζεται ό πόλεμος
—129)" τό δέχονται μόνο όταν ή γυναίκα άπό τή Σπάρτη —οπού
τά ήθη καί τά έθιμα έπέτρεπαν νά γυμνάζονται οί γυναίκες καί
νά γίνονται, όπως τις έβλεπαν οί άλλοι "Ελληνες, άντρογυναΐκες— συμφωνεί νά τό δοκιμάσει. Τό έπαινετικό έπιφώνημα τής
Λυσιστράτης (145):
ώ φιλτάτη σύ και μόνη

τούτων

γυνή,

άποτελεΐ σατιρική προσαρμογή μιας τυπικής έκφρασης, πού τή
συναντούμε π.χ. στά 'Ελληνικά τοϋ Ξενοφώντα (7,1, 24):
οί μέν δή'Αοκάδες ταϋτα άκονσαντες [...] ύπερεφίλουν τόν
Ανκομήδην και μόνον άνδρα
ήγοϋντο.
"Υστερα άπ' όλα αυτά δέν είναι παράξενο πού οί γυναίκες δείχνουν σημάδια ότι κάμπτονται άπό τό βάρος της «άπεργίας»
τους, πριν άπό τούς άντρες.
Μιά ιδιοτυπία στήν ύπόθεση της Ανσιστράτης, πού όμως δέν
τήν προσέχουμε συνήθως όταν συζητούμε σήμερα τό έργο, είναι
ότι ή σεξουαλική άπεργία δέν είναι στήν πραγματικότητα άπεργία όλων τών γυναικών: μόνο οί γυναίκες τών πολιτών άπεργοΰν! Οί δούλες-πόρνες, οί δοΰλες-παλλακίδες, οί έταΐρες, όλες
οί γυναίκες πού έκαναν έφικτό καί εύκολο στήν 'Αθήνα τόν έξωσυζυγικό έρωτα, δέν άναφέρονται πουθενά στό έργο" ό παρατημένος σύζυγος τριγυρίζει δυστυχισμένος καί σέ διαρκή στύση σάν
νά μήν υπήρχαν καθόλου τέτοιες γυναίκες. Φαίνεται οτι οί άντρες δέν μπορούν ούτε νά αύνανιστοϋν —οί γυναίκες όμως μποΔίας μέ τήν "Ηρα. Ζήτησαν τότε γνώμη άπό τόν Τειρεσία, ποΰ μιά παράξενη μοίρα τοϋ έδινε τή δυνατότητα νά μπορεί νά κρίνει, γιατί ό ίδιος ήταν
κάποτε γυναίκα. Ή ετυμηγορία του ήταν ότι άπό τή σεξουαλική ευχαρίστηση ή γυναίκα άντλεΐ τά έννέα δέκατα καί ένα μόνο δέκατο ό άντρας.
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ροϋν: ή Λυσιστράτη άναφέρει (108-110) πόσο δύσκολο ήταν νά
βρει κανείς νά άγοράσει τεχνητό πέος όκτωδάκτυλον, άφότου
άποσκίρτησε ή Μίλητος, τόπος κατασκευής καί έξαγωγής τοΰ
συνηθισμένου αύτοΰ έμπορεύματος. Στίς θεσμοφοριάζουσες (491
κ.έ.) μαθαίνουμε πόσο πρόθυμα έβρισκαν παρηγοριά οί παντρεμένες στήν άγκαλιά γεροδεμένων δούλων καί μουλαράδων· ολόκληρο τό χωρίο μάς παρουσιάζει μέ κωμική ύπερβολή τά πονηρά
τερτίπια τών γυναικών —ούτε λέξη άπ' όλα αύτά στή Λυσιστράτη. Παράλληλα, οί σεξουαλικές σχέσεις τών άντρών μεταξύ τους
ήταν τόσο αύτονόητες στήν 'Αθήνα (πρβ. σ. 164) ώστε, άν κάποιος δέν είχε διαθέσιμη τή γυναίκα του, δέν χρειαζόταν ούτε νά
ψάξει πολύ ούτε νά ξοδέψει πολλά γιά νά βρει κάποιον νεαρό νά
ξεθυμάνει —άς μήν ξεχνούμε οτι στήν κοινωνία αύτή υπήρχαν ιδιόκτητοι δούλοι. Έδώ έχουμε ίσως. ένα δείγμα τής συνήθειας τοΰ
'Αριστοφάνη νά έπιλέγει άπό τήν πραγματική ζωή μόνο όσα στοιχεία χρειαζόταν γιά νά κατασκευάσει μιά ύπόθεση· τά υπόλοιπα
άπλώς τά άγνοοΰσε, όπως άγνοοΰσε καί κάθε λογική άκολουθία,
όταν ήταν νά τοΰ καταστρέψει τήν ύπόθεση (πρβ. σ. 70). 'Από
τήν άλλη μεριά είναι δυνατό (φαίνεται μάλιστα καί πιθανότερο)
νά βλέπει τή ζωή στή Λυσιστράτη μέ όπτική γωνία διαφορετική
άπό αύτήν πού διακρίνουμε σέ άλλα του έργα. Στούς Άχαρνεϊς,
στούς Σφήκες, στήν Ειρήνη, στούς ν Ορνιθες, έχουμε τήν έντύπωση οτι τή σεξουαλική ζωή τοΰ φυσιολογικού άνθρώπου τήν άποτελοΰσαν συνήθως παροδικές εύκαιρίες πού δέν τίς άφηνε νά περάσουν άνεκμετάλλευτες, καί οτι ό γάμος δέν πρόσφερε τίποτε
παραπάνω άπό τούς πρώτους λίγους μήνες στό κρεβάτι μέ μιά
όμορφη κοπέλα. Αύτές οί άπόψεις προέρχονται ίσως άπό τήν
ύπερτονισμένη κατεργαριά καί τήν άχαλίνωτη φαντασία πού χαρακτηρίζουν τήν κωμωδία" δέν είναι άπαραίτητο νά άποτελοΰσαν
έκτυπα χαρακτηριστικά της άθηνα'ι'κής ζωής.17 Ή Λυσιστράτη
17. Εύκολα μπορεί κάνεις νά πέσει έξω σχετικά μέ τό τί ήταν «κανονικό» στήν άρχαία ελληνική κοινωνία, καί πρέπει πάντα νά θυμόμαστε τί
λέει ό "Ομηρος γιά τή γριά τροφό τοΰ 'Οδυσσέα, τήν Εύρύκλεια: άγοραοτή
ό Λαέρτη; κάποτε τήν είχε, άπό τό βιός του / είκοσι βόδια άκέρια δίνοντας,
μικρή κοπέλα ώς ήταν, / και τήν τιμοϋαε όσο τό ταίρι του τό γνωστικό στό
σπίτι, / μά δέν τήν πλάγιαζε, ή γυναίκα του μήν τύχει καϊ θυμώσει (α 430433, μτφρ. Ν. Καζαντζάκη - I. Κακριδή). Τή γενική άποψη ότι στήν άρχαία
'Ελλάδα ή γυναίκα δέν ήταν παρά σκεΰος ήδονής τήν άντικρούει ό A.W.
Gommc, Essays in Greek History and Literature
[Δοκίμια γιά τήν Ιστορία καί τή λογοτεχνία τής άρχαίας Ελλάδας], 'Οξφόρδη 1937, κεφ. V.
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έχει θέμα της τη συζυγική άγάπη καί τή σεξουαλική πίστη" ή
διακήρυξη τοϋ έρωτα πού αισθάνεται ό Κινησίας γιά τή Μυρρίνη
καί μετά τήν έξαπάτησή του —διακήρυξη πού έρχεται μάλιστα
νά άποκρούσει όσα τής καταλογίζει ό χορός τών γερόντων (πρβ.
σ. 220)— είναι παρμένη άπό τήν ΐδια τή ζωή.
"Οταν ό Πρόβουλος ρωτά τή Λυσιστράτη τί θά έκανε γιά νά
βγει σώα ή 'Αθήνα άπό τούς κινδύνους, ή συνταγή της —διατυπωμένη μέ πλήθος αναφορές στό πώς δουλεύουν οί γυναίκες τό
μαλλί, γιά νά τό κάμουν τελικά κάπα— άρχίζει μέ «τό πέρα δώθε τών πρεσβειών» (570)' σιγά σιγά όμως τό νόημα μεταβάλλεται, καί ή συνταγή της άφορα λιγότερο τήν ειρήνη καί περισσότερο τή δύναμη (574-586, όπου καί πολλά σημεία συγγένειας μέ
τούς Βατράχους, 686-705): όταν είναι κανείς ισχυρός μπορεί νά
πετύχει ειρήνη πού νά τόν εύνοεϊ. "Οταν έρθει τελικά στήν κωμωδία ή στιγμή τών διαπραγματεύσεων, τά θέματα πού ήταν
πράγματι άποφασιστικά γιά τούς έμπολέμους τοΰ 411 π.Χ. (κυρίως αύτό πού οί Πελοποννήσιοι όνόμαζαν, ήδη άπό τό 431 π.Χ.,
«άπελευθέρωση τών Ελλήνων» άπό τόν άθηναϊκό ζυγό) δέν τά
συζητούν. Ή Λυσιστράτη, όταν κάνει τις εκκλήσεις της, κινείται
σέ συναισθηματικό έπίπεδο (1145-1148):
Και δταν οί 'Αθηναίοι σάς έχουν φερθεί τόσο
καλά, έσεϊς καταστρέφετε τή γη πού σάς ευεργέτησε;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Μάς άδικοΰνε, μά τόν Δία, Λυσιστράτη.
ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ, μηχανικά: Σάς αδικούμε' (κοιτάζοντας τή Συμφιλίωση) μά ό πισινός της δέ λέγεται τί ωραίος είναι!*
ΛΤΣΙΣΤΡΑΤΗ:

Ή ειρήνη πραγματοποιείται μέ κάποιες παραχωρήσεις, καί άπό
τις δυό πλευρές, παραχωρήσεις πού ό ποιητής τις διαλέγει ειδικά ώστε νά τοΰ έπιτρέπουν σεξουαλικά λογοπαίγνια. Ή Λυσιστράτη πείθει τούς 'Αθηναίους νά παραιτηθούν άπό τήν Πύλο
—πού δέν ήταν άθηναϊκή κτήση πριν άπό τόν πόλεμο, άλλά τήν
είχαν κατακτήσει οί 'Αθηναίοι στις έπιχειρήσεις' παραμερίζοντας μέ έλαφρότητα τις διαμαρτυρίες τους πείθει καί τούς Σπαρτιάτες νά παραιτηθούν άπό τρεις άλλες τοποθεσίες.
Περισσότερο άπό τή σκηνή τών διαπραγματεύσεων, τό τέλος
τοΰ έργου, μέ τόν Σπαρτιάτη τραγουδιστή νά έπικαλεΐται καί νά
υμνεί θεότητες (ιδιαίτερα βέβαια τήν 'Αθηνά) τις όποιες άναγνώριζαν καί οί 'Αθηναίοι, μάς υπενθυμίζει έντονα ότι εύχαρίστηση
πολύ μεγαλύτερη άπό τόν πόλεμο δέν δίνει μόνο ό σαρκικός έρω226

0 1 ΓΤΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

τας άλλά καί οί μεγάλες πανελλήνιες γιορτές, ή ποίηση καί ό χορός. Είναι όμως άρκετά άπίθανο νά πίστευε ό 'Αριστοφάνης, ή
οποιοσδήποτε άλλος, οτι οί 'Αθηναίοι, οσο καί άν τό έπιθυμοϋσαν, μπορούσαν τό 411 π.Χ. νά συμφωνήσουν ειρήνη χωρίς παραχωρήσεις ποϋ θά τούς έξασθένιζαν πολιτικά καί οικονομικά πέρα άπό τήν άντοχή τους.
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τό 411 π.Χ., πιθανότατα στά Μεγάλα Διονύσια (πρβ. σ. 237)·
μέ πόση έπιτυχία, δέν ξέρουμε.
Ή χρονολογία δέν μνημονεύεται στήν' Υπόθεση · τή συμπεραίνουμε (α) άπό τούς στίχους 1059-1061, όπου άναφέρεται δτι ή
τραγωδία «Ανδρομέδα» τοϋ Εύριπίδη είχε παιχτεί
«πέρυσιν»,
και (β) άπό τούς στίχους 808 κ.έ., δπου άναφέρεται δτι ή βουλή
τής προηγούμενης χρονιάς (δηλαδή τοϋ 413 /2 π.Χ.) εϊχε έκχωρήσει τις έξουσίες Τ7)ς στήν έπιτροπή τών προβούλων. 'Ορισμένες παρατηρήσεις τών σχολίων στούς στ. 190 και 841 δείχνουν
δτι και άρχαϊοι σχολιαστές είχαν χρονολογήσει τό έργο στά 411
π.Χ.
Ό 'Αριστοφάνης έγραψε καί άλλο έργο μέ τόν τίτλο «Θεσμοφοριάζουσαι»' έχουμε μερικά αποσπάσματα, άλ.λά δέν γνωρίζουμε τήν ύπόθεσή του.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ό Εύριπίδης έχει πληροφορηθεί οτι οί γυναίκες σκοπεύουν νά
συζητήσουν στή μεγάλη τους γιορτή, τά Θεσμοφόρια, πώς θά
βρούν σίγουρο τρόπο νά τόν καταστρέψουν: μέ τό νά παρουσιάζει
στις τραγωδίες του κακοϋργες μυθικές ήρωίδες έχει δυσφημήσει
όλες τίς γυναίκες. Παίρνει μαζί έναν γερο-συγγενή του καί πηγαίνει στό σπίτι τοΰ 'Αγάθωνα, νεαρού τραγικοΰ ποιητή μέ γυναικωτή έμφάνιση. 'Ελπίζει νά τόν πείσει νά πάει στά Θεσμοφόρια μεταμφιεσμένος σέ γυναίκα γιά νά τόν υπερασπιστεί. Ό Εύριπίδης καί ό Γέρος παραμερίζουν καθώς βγαίνει άπό τό σπίτι
ένας δούλος τοΰ 'Αγάθωνα καί μέ γλώσσα τραγική καλεί όλη τή
φύση νά σωπάσει, γιατί ό άφέντης του έτοιμάζεται νά συνθέσει.
Ό Γέρος διακόπτει κάθε τόσο τήν άπαγγελία τοΰ δούλου μέ χυδαίους θορύβους καί λόγια (σ. 207 κ.έ.). 'Αμέσως μετά άρχίζει νά
λειτουργεί τό έκκύκλημα, παρουσιάζοντας στή σκηνή τόν 'Αγάθωνα νά άπαγγέλλει ένα χορικό κομμάτι, πού υποθέτουμε —μιά
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καί δέν μας έχουν σωθεί δικά του έργα— δτι άποτελεϊ παρωδία
τοϋ ύφους του. Ό Γέρος τον κοροϊδεύει χοντρά γιά τή γυναικωτή του έμφάνιση, παρωδώντας ώς ένα βαθμό τήν τραγωδία δπου
ό Αισχύλος παρουσίαζε τον Λυκούργο νά κατηγορεί τόν Διόνυσο"
ό 'Αγάθων όμως διατηρεί τήν ψυχραιμία του καί ό Ευριπίδης τού
έξηγεΐ σέ τί τόν χρειάζεται. Ό ποιητής άποκρούει κατηγορηματικά τήν πρόταση, καί έτσι καταλαβαίνουμε τή θεατρική άναγκαιότητα τής παρουσίας τοϋ Γέρου, πού προσφέρεται τ(ί>ρα νά
τόν άντικαταστήσει πηγαίνοντας αύτός στά Θεσμοφόρια. Ό Εύριπίδης άποδέχεται τήν προσφορά" ό Γέρος ξυρίζεται όπως ταιριάζει στήν περίπτωση, άποτριχώνει τά άχαμνά του1 καί ντύνεται γυναικεία ρούχα, πού τοϋ δάνεισε πρόθυμα ό 'Αγάθων. Ό
τραγικός άποσύρεται μέ τό έκκύκλημα καί ό Γέρος άποσπά-δρκο
άπό τόν Εύριπίδη, πρίν νά χωρίσουν, ότι θά κάμει τά πάντα γιά
νά τόν σώσει, άν βρεθεί σέ δύσκολη θέση.
Τώρα πρέπει νά φανταστούμε δτι ή σκηνή άλλάζει, καί βρισκόμαστε στό θεσμοφορεϊον, τό ναό τής Δήμητρας θεσμοφόρου.
Μπαίνει ό χορός τών γυναικών —μαζί καί οί γυναίκες πού πρόκειται νά μιλήσουν— καί ό Γέρος χώνεται άνάμεσά τους. Πρώτα
έκφωνοϋνται διάφορες προσευχές καί τυπικά άναθέματα, διαμορφωμένα σύμφωνα μέ τή συνηθισμένη διαδικασία τής άθηναϊκής
βουλής, άλλά καί παραλλαγμένα ώστε νά περιέχουν υπαινιγμούς
γιά τόν Εύριπίδη καί γιά τά κρυφά έλαττώματα τών γυναικών ό
χορός μετέχει μέ λυρικές στροφές. "Οταν έχει άπαρτιστεΐ μέ αύτόν τόν τρόπο «συνέλευση», ή πρώτη όμιλήτρια άρχίζει μέ μιά
κοινότυπη άποποίηση, πού τήν ξανασυναντούμε στούς ρήτορες
τοϋ 4ου αιώνα (383-387):
Καμιά φιλοδοξία δέ μ' έχει σπρώξει,
κυράδες μου, τό λόγο νά ζητήσω,
ναι, μά τις δυο θεές" ή δύστυχη δμως
στενοχωριέμαι άπό καιρό νά βλέπω
στή λ.άσπη νά μάς σέρνει ό Ευριπίδης [...]
Μιά δεύτερη γυναίκα μιλά συντομότερα, καί ύστερα έρχεται ή
1. Ή Αποτρίχωση, πού γινόταν μέ καψάλισμα, δέν υπηρετεί έδώ κάποια λογική Αναγκαιότητα: όσο τόν σκεπάζουν τά ροϋχα, δέν ϊχει καμία
σημασία πόσο τριχωτός είναι' όταν τοϋ σηκώνουν τό Ιμάτιο, τά άντρικά του
μόρια τόν προδίδουν —είναι όμως θεατρικά χρήσιμη, καθώς δίνει λαβή γιά
φασαρία καί χοντρά χωρατά.
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σειρά τοϋ Γέρου, πού ύποστηρίζει οτι ό Εύριπίδης δέν άποκάλυψε παρά μέρος μόνο άπό τίς πονηριές τών γυναικών έγώ ό ίδιος,
λέει (478-481),
"Ημουν νύφη τριώ μερώνε'
πλάι μου κοιμόταν ό άντρας μου" είχα κι ενα
φίλο πού, εφτά χρονώ κορίτσι, μέ είχε
ξεπαρθενέψει. Λυτός, ποθώντας με, ήρθε
και γρατσούναε τήν πόρτα [...]
Οί γυναίκες προσβάλλονται άπό αύτόν τόν κατάλογο τών άμαρτημάτων καί ορμούν μέ λύσσα σέ αύτόν πού θεωρούν γυναίκα καί
προδότη τοϋ φύλου τους —προσοχή: όχι ψεύτη ! Ξαφνικά έμφανίζεται ό Κλεισθένης, 'Αθηναίος τής έποχής, πού γιά τά λίγα γένια
του τόν θεωρούσαν γυναικωτό —γιά τίς άνάγκες τοΰ έργου παρουσιάζεται «γυναίκα κατ' άπονομήν». Τούς λέει οτι κυκλοφορεί
μιά φήμη2 ότι άνάμεσά τους έχει εισδύσει μεταμφιεσμένος ένας
συγγενής τοΰ Εύριπίδη. Ό Γέρος δέν μπορεί τώρα νά γλιτώσει:
τόν πιάνουν, τοΰ σηκώνουν τό ροΰχο καί ξεσκεπάζουν τό φύλο
του. Ό Κλεισθένης φεύγει νά ειδοποιήσει τούς πρυτάνεις, γιατί
ή παράνομη συμμετοχή μεταμφιεσμένου άντρα σέ γυναικεία γιορτή άποτελούσε σοβαρό άδίκημα. Ό Γέρος άρπάζει ένα μωρό άπό
μιά γυναίκα καί προσπέφτει στό βωμό (τό θέμα είναι γνωστό άπό
τόν Τήλεφο τοΰ Εύριπίδη, καί τό βρίσκουμε καί στούς Άχαρνεϊς,
335 κ.έ.). 'Αποδεικνύεται πώς τό «μωρό» είναι άσκί, καί όταν ό
Γέρ.ος τό «σκοτώνει», τό κρασί χύνεται" πάλι όμως δέν τοΰ μένει
δρόμος άνοιχτός γιά νά ξεφύγει.
Μετά τήν παράβαση ό Γέρος άπαγγέλλει στίχους άπό τήν τραγωδία τοΰ Εύριπίδη 'Ελένη, έλπίζοντας ότι ό ποιητής θά κρατήσει τήν ύπόσχεσή του. Ό Εύριπίδης καταφθάνει, ώς Μενέλαος
δήθεν, καί ό διάλογος τους, πού τόν διακόπτει εδώ κι έκεΐ μέ
περιφρόνηση καί άγανάκτηση ή γυναίκα πού φρουρεί τόν Γέρο,
2. "Ας μήν ψιλορωτάμε πώς ήταν δυνατό νά άκουσε 6 Κλεισθένης τέτοιο πράγμα" πρέπει όμως νά θυμόμαστε ότι μέ τήν παντοΰ καί πάντα άναπόφευκτη παρουσία τών δούλων δέν ήταν διόλου εύκολο, στήν 'Αθήνα, νά
κρατηθεί μυστικό. Στούς Βατράχους, 752 κ.έ., ό ΕανΟίας καί ό δούλος τοΰ
Πλούτωνα άναφέρουν με χαρά στή συζήτηση τους ότι διαδίδοντας όσα κρυφακοΰνε άπό τΙς κουβέντες τών άφεντικών τους έχουν μιά εύκαιρία νά παίρνουν έκδίκηση. Αύτό τό στοιχείο στή δομή τής άθηναϊκής κοινωνίας έκανε
τά λόγια τοΰ Κλεισθένη νά μήν παραξενεύουν τό άκροατήριο της έποχής δπως παραξενεύουν έμας.
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άποτελεΐ διασκευή τής τραγικής άναγνώρισης τής 'Ελένης άπό
τόν Μενέλαο, σέ συνδυασμό μέ μερικά χωρία άπό τόν πρόλογο"
είναι ή μόνη περίπτωση όπου διαθέτουμε άκέραιο τό πρωτότυπο3 μιας διεξοδικής παρωδίας τοϋ 'Αριστοφάνη καί μπορούμε νά
παρακολουθήσουμε μέ λεπτομέρεια τήν τεχνική της. Ή σκηνή
διακόπτεται μέ τήν άφιξη ένός πρύτανη, καί ό Εύριπίδης φεύγει.
Ό πρύτανης διατάζει τόν άστυνομικό (Τοξότη) πού τόν συνοδεύει νά πάρει μέσα τόν Γέρο καί νά τόν δέσει στή σανίδα, πού ήταν
τό έξαιρετικά άβολο καί όδυνηρό άντίστοιχο τών άρχαίων γιά τις
χειροπέδες. "Οσο βρίσκονται μέσα, ό χορός τραγουδά μιά μεγάλη έπίκληση σέ διάφορες θεότητες.
Ό Τοξότης βγαίνει μέ τόν Γέρο καί σχεδόν άμέσως ξαναφεύγει γιά νά φέρει μιά ψάθα. Ό Γέρος άντιλαμβάνεται άπό μακριά
τόν Εύριπίδη ντυμένο Περσέα, καί τραγουδά μιά μεγάλη μονωδία, παρωδία της 'Ανδρομέδας τοΰ τραγικού. 'Ωστόσο ό Εύριπίδης έμφανίζεται πρώτα ώς 'Ηχώ, ή όποία έδινε άπάντηση στούς
θρήνους της 'Ανδρομέδας στήν ομώνυμη τραγωδία" αύτό τοΰ δίνει τήν εύκαιρία νά περιπαίξει τόν Τοξότη, όταν γυρίζει, έπαναλαμβάνοντας σάν ήχώ όλα του τά λόγια. "Υστερα δηλώνει οτι είναι ό Περσέας καί οτι άγαπά τήν «Ανδρομέδα». Ό Τοξότης, άν
καί ή διεστραμμένη έξομολόγηση αγάπης γιά τόν Γέρο τόν φέρνει
σέ άμηχανία, προτείνει συγκαταβατικά νά άνοίξουν μιά τρύπα πίσω στό σανίδι" ή διάθεσή του όμως άλλάζει πρός τό χειρότερο όταν βλέπει ότι ό τραγικός έπιχειρεΐ νά άπελευθερώσει τόν φυλακισμένο, όπότε ό Εύριπίδης τό βάζει στά πόδια.
Τήν ώρα πού ό Τοξότης ροχαλίζει στήν ψάθα του ό χορός τραγουδά μιά έπίκληση στήν 'Αθηνά, στή Δήμητρα καί στήν Περσεφόνη. Ό Εύριπίδης έμφανίζεται πάλι, ντυμένος γριά, μέ μιά χορεύτρια καί έναν αύλητή. 'Υπόσχεται στις γυναίκες νά μήν τις ξανακακολογήσει, άν τόν άφήσουν νά άπελευθερώσει τό συγγενή
του, καί αύτές δέχονται. Ό Τοξότης ξυπνά άπό τόν ήχο τοΰ αύλοΰ καί έρεθίζεται μόλις βλέπει τή χορεύτρια. Ό Εύριπίδης, γιά
τά μάτια, παρουσιάζεται στήν άρχή άπρόθυμος, άλλά γρήγορα
τοΰ έπιτρέπει νά τήν πάρει μέσα μαζί του. 'Αμέσως άπελευθερώνει τόν Γέρο καί τό σκάνε. Ό Τοξότης, πού γυρίζει ικανοποιημένος άπό τή συνάντησή του μέ τήν κοπέλα (πού κράτησε λιγό3. Πραγματικά, ή παρωδία ακολουθεί τ άσο πιστά τό κείμενο, ώστε μας
δίνει τή δυνατότητα νά άποκαταστήσουμε τό στίχο 561 της 'Ελένης, πού
συμπτωματικά παραλείπεται στά σωζόμενα χειρόγραφα τοϋ Εύριπίδη.
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τερο άπό ένα λεπτό) εξαγριώνεται όταν άνακαλύπτει τί είχε συμβεί στό μεταξύ. Ό χορός τοϋ δίνει έπίτηδες μπερδεμένες πληροφορίες, καί τελικά ό Τοξότης τρέχει νά κυνηγήσει τούς δραπέτες
σέ λάθος κατεύθυνση.
ΤΛ ΠΡΟΣΩΠΑ
Στό χειρόγραφο της Ραβέννας, τό μόνο πού μάς διασώζει τήν
κωμωδία αύτή, τόσο τά σύμβολα τών ομιλητών όσο καί τά σχόλια όνομάζουν τόν Γέρο «Μνησίλοχο» —στό ΐδιο όμως τό κείμενο τό όνομά του δέν άναφέρεται πουθενά" τό μόνο πού μαθαίνουμε
είναι οτι πρόκειται γιά συγγενή τοΰ Εύριπίδη έξ άγχιστείας. "Ενα παπυρικό άπόσπασμα τοΰ 2ου μ. Χ. αίώνα παρουσιάζει στόν
στ. 279 τή συντομογραφία <5 κηδε, δηλαδή ό κηδεστήζ {— συγγενής άπό έπιγαμία), καί ή ταύτιση του μέ τόν πεθερό τοΰ Εύριπίδη, τόν Μνησίλοχο, δέν άποκλείεται νά άποτελεΐ θεωρία —σωστή ίσως, άλλά οπωσδήποτε άναπόδειχτη— κάποιου σχολιαστή
τών ύστερων ρωμαϊκών χρόνων.' Η προθυμία του νά άναλάβει έπικίνδυνη άποστολή γιά λογαριασμό τοϋ Εύριπίδη, καί ή εύκολία μέ; τήν όποια άποδέχεται ό Εύριπίδης τήν προσφορά του, μάς
οδηγούν νά πιστέψουμε οτι ό ποιητής ήθελε νά τόν φανταστούμε
«φτωχό συγγενή» —κάποιον πού δουλειά του είναι νά κάνει μικροθελήματα καί νά διασκεδάζει τούς καλεσμένους μέ τά χωρατά
του. Τέτοιες συγγενικές σχέσεις δέν μπορεί νά ήταν συνηθισμένες στόν έλληνικό κόσμο, άφοΰ τά πρωτοτόκια δέν ύπολογίζονταν
στά κληρονομικά" θά υπήρχαν όμως περιπτώσεις οπού κάποιος
θά ήταν ύποχρεωμένος νά άναλάβει τήν εύθύνη γιά τούς συγγενείς τής γυναίκας του, άν τύχαινε νά φτωχύνουν άπό τόν πόλεμο,
άπό ναυάγιο ή κάποιο τεράστιο πρόστιμο, όπως αύτά πού συνήθιζαν πότε πότε νά επιβάλλουν οί 'Αθηναίοι.4
Στό έργο χρειάζονται τέσσερις υποκριτές: στόν στ. 929 ή συ4. 'Ενδιαφέρον στό θέμα αύτό παρουσιάζουν όσα λέει ό Θουκυδίδης, 2,
53, 1 (όπου ό λόγος γιά τό λοιμό): «είδαν πόσο άπότομες ήταν οί μεταλλαγές της τύχης σέ όσους ήταν πλούσιοι (εύδαίμονες) καί πέθαιναν ξαφνικά,
καί σέ αύτούς πού πρώτα όέν είχαν τίποτε, άλλά άμέσως άποκτοϋσαν τήν
περιουσία τών νεκρών».
[Οί παρατηρήσεις τοΰ συγγραφέα είναι βέβαια σωστές" άμφιβάλλω όμως άν διαφωτίζουν τή «θεατρική» σχέση τοΰ Εύριπίδη μέ τό συγγενή του,
πού εύκολα, νομίζω, έρμηνεύεται στό πλαίσιο τής κωμικής καί μόνο «λογικής».]
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ζήτηση τοϋ Γέρου, τοϋ Εύριπίδη καί μιας άπό τις γυναίκες διακόπτεται μέ τήν έμφάνιση τού πρύτανη· ένας μόνο στίχος χωρίζει τά πρώτα του λόγια άπό τά τελευταία λόγια τού Εύριπίδη.
Ή άπόδοση τοϋ κειμένου στά διάφορα γυναικεία πρόσωπα δέν
άποτελεϊ, αύτή τή φορά, άπλή συνδυαστική σπαζοκεφαλιά όπως
αύτές πού συχνά άναφέραμε ώς τώρα, άλλά μάς θέτει μπροστά
σέ νέο πρόβλημα σχετικά μέ τή λειτουργικότητα τοϋ κορυφαίου
καί είναι διαφωτιστική στό θέμα τών έξόδων (όπως τού Κινησία
στή Αυσιστράτη, 971-979;) πού δέν δηλώνονται στό κείμενο ούτε
μέ τόν παραμικρό ύπαινιγμό. "Οταν μαζευτούν οί γυναίκες, μιά
κηρύκαινα® κηρύσσει τήν έναρξη τών έργασιών: άπαγγέλλει τήν
καθιερωμένη προσευχή, διαβάζει τό θέμα τής ήμερήσιας διάταξης, καί ρωτά, σάν σέ πραγματική συνέλευση, τίς άγορεύειν βονλεται (379). Μιλοϋν δύο γυναίκες, καί ή δεύτερη λέει τελειώνοντας (457 κ.έ.) οτι πρέπει νά φύγει άμέσως νά πλέξει κάτι στεφάνια πού τής είχαν παραγγείλει. "Ετσι, ό ύποκριτής πού παίζει τή
δεύτερη αύτή γυναίκα είναι έλεύθερος νά ύποκριθεϊ τόν Κλεισθένη, πού βρίσκεται στή σκηνή άπό τόν στ. 574 ώς τόν 654" αύτή
του ή έξοδος δικαιολογείται στό κείμενο ρητά. Ό Γέρος άρπάζει
τό μωρό μιας άλλης γυναίκας —τό όνομά της, Μίκα,® τό μαθαίνουμε στόν στ. 760— πού θά μπορούσαμε νά τήν ταυτίσουμε μέ
τήν πρώτη όμιλήτρια καί μέ τή μόνη γυναίκα πού μετέχει στή
συζήτηση όταν άποκαλύπτεται ή μεταμφίεση τού Γέρου. "Ως έδώ
μπορούμε νά μοιράσουμε τούς ρόλους μέ τόν έξής τρόπο:
'Υποκριτής Α': ό Γέρος·
'Υποκριτής Β': Εύριπίδης, Μίκα (δικαιολογημένη ή έξοδος
της στόν στ. 764)·
'Υποκριτής Γ': Δούλος τού 'Αγάθωνα, 'Αγάθων, Κηρύκαινα"
Ύποκριτής Δ': Δεύτερη γυναίκα ομιλήτρια, Κλεισθένης.
Μόνος τρόπος γιά νά παιχτεί τό έργο ώς τό σημείο αύτό μέ τρεις
ήθοποιούς θά ήταν νά έφευγε ή κηρύκαινα άμέσως μόλις άρχιζε
ή συνέλευση τίς έργασίες της, λίγο πρίν νά έμφανιστεΐ ή δεύτερη
5. Τόσο άπό τούς ρήτορες όσο καί άπό τΙς σχετικές έπιγραφές γίνεται
ανερό ότι τήν προσευχή καί τΙς κατάρες, στήν άρχή τών συνελεύσεων, τΙς
πάγγελνε ό κήρυκας (καί όχι κάποιος Ιερέας), καί φυσικά ό ίδιος έκφωνοΰσε καί τό έρώτημα τίς άγορεύειν βού)^ται (πρβ. Άχαρνεϊς, 45).
6. Τό όνομα Μίκα μαρτυρεΐται ώς συνηθισμένο όνομα 'Αθηναίων γυναικών σέ πολλές έπιτύμβιες έπιγραφές τοϋ 4ου π.Χ. αίώνα' ή διόρθωση σέ
Mixxa είναι σφαλερή, όσο καί άν συχνά ύποστηρίζεται γιά έτυμολογικούς
λόγους.
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γυναίκα ομιλήτρια" μέ αύτό τόν τρόπο τό ίδιο πρόσωπο θά υποκρινόταν καί τήν κηρύκαινα καί τή δεύτερη ομιλήτρια. Στό κείμενο όμως δέν υπάρχουν ένδείξεις οΰτε γιά τήν έξοδο τής κηρύκαινας ούτε γιά τήν καθυστερημένη είσοδο τής δεύτερης γυναίκας. "Αν πάλι ή κηρύκαινα δέν φεύγει στό σημείο αύτό, τότε τί
κάνει άπό δώ καί πέρα; Στό έργο, μετά τόν στ. 380, δέν φαίνεται
νά έχει οΰτε νά πει οΰτε νά κάμει τίποτε. Είτε πρέπει νά έπεκτείνουμε τό ρόλο της άφαιρώντας άπό τό ρόλο τής Μίκας ένα μέρος τοΰ διαλόγου 533-564 —πάλι όμως ή κηρύκαινα θά χρειαστεί,
κάποια στιγμή άργότερα, νά εγκαταλείψει άναιτιολόγητα τή σκηνή—, είτε πρέπει νά φανταστούμε ότι στέκει άμίλητη στή σκηνή γιά 900 σχεδόν στίχους, είτε πρέπει νά τήν ταυτίσουμε μέ τήν
κορυφαία. ' I ί τελευταία αύτή δυνατότητα 0ά ήταν πολύ έλκυστική, άν δέν υπήρχε τό έξης χωρίο (377-383):
«...νά γίνει
άπ' τήν αυγή συνέλευση, μέ πρώτο
θέμα της, τί νά πάθει ό Ευριπίδης"
γιατί κατά τή σύμψο>νη O?MV γνώμη
είν' ένοχος». Ποιά θέλει νά μιλήσει;
ΜΙ Κ Α : Έγώ.
ΚΗΡΥΚΑΙΝΑ:

ΚΗΡΥΚΑΙΝΑ, δ ί ν ο ν τ ά ς τ η ς έ ν α σ τ ε φ ά ν ι :

[

Φόρεσε τούτο πριν μιλήσεις.
:] Σιγά, σωπάστε, προσοχή· νά, ξεροβήχει κιόλας·
τό συνηθοΰν οί ρήτορες· πολλά Οά πει, δπως μοιάζει.

Ποιος έπιβάλλει ήσυχία; Στόν κώδικα της Ραβέννας δέν σημειώνεται άλλαγή ομιλητή" άν όμως συνεχίζει ή κηρύκαινα, τότε είναι
πολύ παράξενη ή μετάπτωση της άπό τή θέση τοΰ ρυθμιστή της
διαδικασίας στόν παθητικό ρόλο τοϋ άπλοΰ άκροατή. Μποροϋμε
νά παραβάλουμε έδώ ένα χωρίο άπό τόν Θεόκριτο, 15, 96-99, όπου περιγράφονται δύο γυναίκες νά παρακολουθούν στήν 'Αλεξάνδρεια τή μεγάλη γιορτή:
Σώπα, Πραξινόα. Ετοιμάζεται ν ά τραγουδήσει τόν "Λδωνη ή κόρη τής 'Λργείας, ή τεχνίτρα τραγουδίστρα, πού
και πέρυσι ήρθε πρώτη στό μοιρολόγι. Θά μάς τραγουδήσει
κάτι δμορψο. Νά, παίρνει στάση γιά ν' άρχίσει.

ΓΟΡΓΩ:

(μτφρ. Π . Ν . Χιωτέλλη, 1940)

Γιά τόν ίδιο λόγο, άν ή κορυφαία έλεγε «' Ησυχία!...», είναι άδύ234
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νατο νά ταυτιστοΰν κορυφαία καί κηρύκαινα- καί άπό μορφολογική άποψη θά ήταν τό ίδιο παράδοξο νά τραγουδά ολόκληρος ό χορός, έκτος άπό τήν κορυφαία του, ένα δίστιχο σέ διαλογικό μέτρο.
Αυτές οί σκέψεις μέ όδηγοϋν νά πιστέψω οτι ή κηρύκαινα πραγματικά φεύγει, χωρίς νά άναφέρεται στό κείμενο, άρκετά νωρίς,
μόλις ολοκληρωθούν οί άρχικές διαδικασίες, καί οτι γιά ένα διάστημα έχουμε συγχρόνως τέσσερις υποκριτές στή σκηνή: τόν Γέρο, τήν κηρύκαινα, τή Μίκα καί τή δεύτερη γυναίκα.
Στή συνέχεια τού έργου μπορούμε νά έπισημάνουμε μία άκόμη παρόμοια σιωπηλή έξοδο καθώς καί μιά φαινομενικά άναιτιολόγητη είσοδο. "Οταν ό Γέρος άποκαλύψει ότι τό «μωρό» ήταν
άσκί καί χύσει τό κρασί, άκολουθεΐ ό έξής διάλογος (758-764):
ΓΕΡΟΣ, σ η κ ώ ν ο ν τ α ς ψ η λ ά τ ό άδειο ά σ κ ί :

Τό δέρμα τοϋτο άνήκει στήν Ιέρεια.
:] Ποιο ανήκει στήν ιέρεια;
[ΓΕΡΟΣ:]
Τοϋτο- πάρ' το.
Γ Υ Ν Α Ι Κ Α : Δυστυχισμένη Μίκα, ποιος σοϋ πήρε7 [...]
Τή λατρευτή ποιος σοϋ... άδειασε κορούλα;
Μ Ι Κ Α : Λυτός ό άχρεϊος. Μιά κι είσαι έδώ δμως, κοίτα
νά τόν φυλάς· θά πάω μέ τόν Κλεισθένη
στό πρυτανείο, νά καταγγείλω έτοϋτον.
[

Ό Γέρος παρωδεί έναν παλαιό κανόνα στό τυπικό τών θυσιών,
πού καθόριζε οτι τό τομάρι τού ζώου άποτελούσε πρόσθετη άμοιβή τοΰ ιερέα ή τής ιέρειας πού ίερουργούσε. Έδώ, όπως καί στήν
προηγούμενη περίπτωση, τό χειρόγραφο τής Ραβέννας δέν σημειώνει άλλαγή τοΰ ομιλητή στό «Ποιο άνήκει...;» - άλλά άπό τά
όσα λέει ή Μίκα είναι φανερό οτι ή 'Ιέρεια έμφανίζεται άκριβώς
τή στιγμή πού χρειάζεται γιά νά άκούσει τά λόγια τοΰ Γέρου, καί
τεντώνει άμέσως τά αύτιά της μέ τήν προοπτική τοΰ προσωπικού
κέρδους, όπως θά τό περιμέναμε άπό τούς ιερουργούς στήν άριστοφανική κωμωδία (πρβ. τόν 'Ιερέα στόν Πλούτο, 1171 κ.έ., καθώς καί τόν 'Ιεροκλή στήν Ειρήνη, 1052 κ.έ.).' Η Μίκα είναι το>ρα έλεύθερη νά φύγει, καί ή 'Ιέρεια (τό δνομά της, Κρίτυλλα, τό
άκούμε στόν στ. 898) μένει μέ τόν Γέρο. Πότε όμως φεύγει; Τά
1. Τό ρήμα ίχχοοεϊν (κατά λέξη: διώχνω μέ τή σκούπα) έχει έδώ καί
τήν έννοια ((στερώ κάποιον άπό τήν κόρη του»1 τό λίγο διαφορετικό ρήμα
έχχορίζειν μπορεί στή χυδαία γλώσσα νά πάρει σεξουαλική σημασία, πού
έδώ όμως δέν είναι άπαραΐτητη.
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τελευταία της λόγια είναι στόν στ. 934 κ.έ. Στήν περίπτωση αύτή, ή ίδιότητά της έξηγεΓ ίσως τόσο τήν είσοδο όσο καί τήν έξοδο της. Στό πρώτο μέρος τοΰ έργου οί γυναίκες άπαρτίζουν «συνέλευση»" άλλά στό δεύτερο μέρος ή ιδέα τής συνέλευσης έγκαταλείπεται, καί οί γυναίκες συμπεριφέρονται σάν πανηγυριώτισσες: οί κλητικοί τους ύμνοι (954-1000) εισάγονται άπό τήν κορυφαία (947 κ.έ.) μέ τά λόγια:
Τώρα, έμπρος, τό χορό μας άς σύρονμ έμεϊς
ή γυναικεία συνήθεια δπως είναι,
δταν φέρνει ή χρονιά τή γιορτή, τις Ιερές
τελετές γιά τις δυο θεσμοφόρες.
"Οταν φτάνει ή ιέρεια έχουν πιά ειπωθεί όλα όσα ταίριαζαν στήν
άτμόσφαιρα τής συνέλευσης, ένώ τό θρησκευτικό μέρος δέν έχει
άκόμη άρχίσει. Ά ν , όπως φαίνεται πιθανό, τό ένθάδε τοΰ στ. 947
έχει σκοπό νά μάς θυμίσει ότι βρισκόμαστε στό Θεσμοφορείο,
τότε ή είσοδος της στή σκηνή μπορεί νά πραγματοποιηθεί στόν
στ. 946, χωρίς κανείς μας νά άπορήσει γιά τήν παρουσία της.
Είναι άξιοσημείωτο οτι ή παράβαση (785-845) δέν έκτελεΐται, όπως στά προηγούμενα έργα, χωρίς νά ύπάρχουν υποκριτές
στή σκηνή" ό Γέρος καί ή ιέρεια Κρίτυλλα πρέπει νά μήν άπομακρυνθοΰν καθόλου.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Δέν είναι δύσκολο νά διαπιστώσουμε τόν βασικό πυρήνα τοΰ έργου: μείζονες παρωδίες τής 'Ελένης καί τής 'Ανδρομέδας (έργα
πού είχαν διδαχτεί καί τά δύο τόν προηγούμενο χρόνο) καί μιας
τουλάχιστον τραγωδίας τού Αγάθωνα, καθώς καί μερικές έλάσσονες παρωδίες τραγωδιών τοΰ Εύριπίδη, μαζί τους καί μιά παρωδία τής διαδικασίας τών συνελεύσεων τοΰ δήμου, όλα αύτά, άνακατεμένα μέ καραγκιοζιλίκια, χυδαία χωρατά, άστεία γιά τήν
άπιστία καί τά τερτίπια τών γυναικών καί γιά τά σπασμένα ελληνικά ένός ξένου Τοξότη, μείγμα πού άνταποκρινόταν σέ όλα τά
γούστα, καί ή εύτυχισμένη έκβαση (εύτυχισμένη γιά όλους έκτος
άπό τόν Τοξότη), δέν μάς παρουσιάζουν καμία ερμηνευτική δυσκολία. Τό μεγαλύτερο μέρος τής παράβασης τό καλύπτει ένα
άπό τά κεντρικά θέματα τής Αυσιστράτης: ή ύπεροχή τών γυναικών άπέναντι στούς άντρες —δέν γίνεται όμως καθόλου λόγος γιά
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ειρήνη" παίζοντας μέ τήν έτυμολογία τών γυναικείων όνομάτων
ό ποιητής μας οδηγεί μάλλον νά σκεφτούμε πώς οί γυναίκες τής
φυλής κάνουν τους άντρες νά ντρέπονται καί νά δείχνουν περισσότερη άρετή καί άνδρεία.
Τους πρώτους μήνες τοϋ 411 π.Χ. ή έσωτερική κατάσταση
τής 'Αθήνας ήταν άσυνήθιστα δύσκολη καί έπικίνδυνη. Οί στρατηγοί, όσοι διοικούσαν τίς άθηναΐκές δυνάμεις στή Σάμο, είχαν
έπαφές μέ τόν 'Αλκιβιάδη, πού ήταν έξόριστος άπό τό 415 π.Χ.
καί τούς έλεγε τώρα ότι μπορούσε νά έξασφαλίσει μεγάλη οικονομική βοήθεια γιά τήν 'Αθήνα άπό τούς Πέρσες στή Μικρασία,
άρκεΐ οί 'Αθηναίοι νά συμφωνούσαν νά άναστείλουν τό δημοκρατικό πολίτευμα καί νά άναθέσουν τή διακυβέρνηση σέ μιά «έμπιστη» όλιγαρχία. Γύρω στά μέσα τοΰ 'Ιανουαρίου τά σχέδια αύτά
είχαν μεγάλη άπήχηση στούς στρατηγούς, καί ό άπεσταλμένος
τους στήν 'Αθήνα, ήδη άπό τόν Φεβρουάριο, είχε κινήσει μιά άντιδημοκρατική συνωμοσία.' Η άποτελεσματική όργάνωση τής συνωμοσίας αύτής μέ τίς σχετικές προγραφές πού περιλάμβανε
κατατρόμαξε τούς 'Αθηναίους- γύρω στά μέσα τοϋ καλοκαιριού,
όταν ή έκκλησία τοϋ δήμου άκουσε οτι, άν δέν δεχόταν περσικά
χρήματα μέ τούς όρους τοΰ 'Αλκιβιάδη, δέν υπήρχε έλπίδα νά νικήσουν οί 'Αθηναίοι, άποφάσισε νά άναστείλει τή λειτουργία τοΰ
δημοκρατικοϋ πολιτεύματος.' Η χρονολογική σειρά τών γεγονότων τούς πρώτους μήνες τής συνωμοσίας μάς είναι γνωστή άπό
τή διήγηση τοΰ Θουκυδίδη, πού χρησιμοποιεί ώς σταθερή χρονολογία τό χειμερινό ήλιοστάσιο- δυστυχώς όμως ύπάρχει κάποια
άβεβαιότητα στίς λεπτομέρειες. Οί θεατρικές γιορτές γίνονταν
στήν 'Αθήνα τούς μήνες Γαμηλιώνα (τά Λήναια) καί Έλαφηβολιώνα (τά Μεγάλα Διονύσια)- άν μάς ήταν δυνατό νά καθορίσουμε
τή σχέση τών δύο αύτών μηνών μέ τό χειμερινό ήλιοστάσιο τοΰ
412/1, καί άν έπίσης ξέραμε οτι ή Λυσιστράτη παίχτηκε στά
Λήναια καί οί Θεσμοφοριάζουσες στά Μεγάλα Διονύσια, ή άντίστροφα, θά ανακαλύπταμε ίσως κάτι σημαντικό γιά τή σχέση
τής κωμωδίας μέ τίς πολιτικές έξελίξεις. Καθώς όμως ή δομή
τοΰ άττικοΰ ήμερολογίου ήταν διαφορετική άπό τή δομή τοΰ δικοΰ μας καί δέν έχουμε ήμερολογιακές άντιστοιχίες, μάς είναι
τελείως άδύνατο νά ταυτίσουμε μιά καί καλή τόν Γαμηλιώνα μέ
τόν Ιανουάριο. 'Εξετάζοντας όλα τά σχετικά δεδομένα τής περιόδου 415-411 π.Χ., τείνω νά πιστέψω (ώστόσο μερικές λεπτομέρειες είναι πολύ άμφισβητήσιμες) οτι τό 411 π.Χ. τά Λήναια
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έπεφταν άρχές Φεβρουαρίου καί τά Μεγάλα Διονύσια άρχές 'Απριλίου- αύτό σημαίνει οτι στά Λήναια ήταν πολύ δύσκολο νά έχουν γίνει άντιληπτές οί διαστάσεις της ολιγαρχικής συνωμοσίας, ένώ είναι βέβαιο οτι ή συνωμοσία θά είχε δημιουργήσει ήδη
μεγάλες άνησυχίες λίγο πριν άπό τά Μεγάλα Διονύσια.
Μιά πολύ μικρή λεπτομέρεια μάς οδηγεί νά τοποθετήσουμε
τή Λυσιστράτη στά Λήναια. "Οταν ή ήρωίδα κατηγορεί καί τις
δύο πλευρές οτι πολεμούν μεταξύ τους, άντί νά διατηρούν τή θρησκευτική καί τήν πολιτισμική ένότητα τοϋ έλληνικοϋ κόσμου, λέει (1133 κ.έ.):
...κι ένώ οί έ'/Οροί μας
μέ βάρβαρο στρατό εϊν' έδώ κοντά μας,
χαλάτε πόλεις και άντρες τής Ελλάδας?
ΤΗταν γνωστό ότι ώς τό τέλος περίπου τοΰ 'Ιανουαρίου οί Πελοποννήσιοι έπαιρναν βοήθεια άπό τούς Πέρσες, ένώ οί 'Αθηναίοι έδώ καί τρία τουλάχιστον χρόνια υποστήριζαν ένεργά στή Μικρασία μιά τοπική έπανάσταση κατά τής περσικής κυριαρχίας- ή
κατάσταση άλλαξε όταν ό Αλκιβιάδης άρχισε τις μυστικές του
διαπραγματεύσεις μέ τους 'Αθηναίους στρατηγούς στή Σάμο,
καί ώς τόν Φεβρουάριο είχε γίνει εύρύτατα γνωστό στήν 'Αθήνα
οτι ύπήρχε ή δυνατότητα οί 'Αθηναίοι νά πάρουν περσικά χρήματα. "Αν λοιπόν ή Λυσιστράτη παίχτηκε στά Λήναια, ή άναφορά
σέ βάρβαρους έχθρούς ήταν εύκαιρία γιά τούς 'Αθηναίους νά νιώσουν περήφανοι γιά τή στάση τους.
Είναι άδύνατο ό 'Αριστοφάνης νά μήν είχε γράψει άκόμη τις
Θεσμοφοριάζουσες ένα μήνα πριν άπό χά Μεγάλα Διονύσια- ίσως
μάλιστα ή πλοκή τοΰ έργου νά πήρε στό νοΰ του μιά πρώτη μορφή άμέσως μετά τις παραστάσεις τής'Ελένης καί της Ανδρομέδας στις άρχές τοΰ 412 π.Χ. Θά είχε όμως ώς τήν τελευταία στιγμή9 τή δυνατότητα νά τροποποιήσει ορισμένα χωρία, καί στις Θε8. Τό κείμενο: έχθρων παρόντων βαρβάρων στρατεύματι / "Ελληνας
άνδρας και πόλεις άπόλλυτε.
Βάρβαρος σημαίνει, δπως συνήθως, «δχι ελληνικός»' διορθώνοντας ένα
(.'όνο γράμμα (βαρβάρψ άντί βαρβάρων) χαρίζουμε στό κείμενο όμαλότερη
φραστική καί ρυθμική ισορροπία. Τό ρήμα παρεϊναι θεωρώ δτι σημαίνει έδώ
«ύπάρχουν, είναι διαθέσιμοι», δπως καί στίς Ευμενίδες, 864, τοΰ Αίσχύλου:
θυραϊος εστω πόλεμος, ού μόλις παρών (έξω άπ' τήν πόλη οί πόλεμοι —
ύπάρχουν άρκετοί).
9. Αύτό ήταν δυνατό ώς καί τήν τελευταία δοκιμή μιας κωμωδίας - τό
έχω δει νά γίνεται καί σήμερα.
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σμοφοριάζονσες ύπάρχουν πραγματικά δύο χωρία πού άποτελοϋν,
όπως φαίνεται, ύπαινιγμούς στή δυσάρεστη κατάσταση πού έπικρατοΰσε τήν έποχή της παράστασης.
Έχουμε πρώτα τόν στ. 361: είναι άπό τήν τραγουδιστή άνταπόκριση τοϋ χορού στις κατάρες πού έκτοξεύει ή κηρύκαινα. Αύτές άποτελοϋν κράμα άπό κατάρες πού πραγματικά έκτόξευαν οί
"Αθηναίοι κατά τίς συνελεύσεις (π.χ. πρός οποίον συνωμοτούσε
γιά τήν κατάλυση της πολιτείας) μέ άλλες κατάρες κωμικές, προσαρμοσμένες στή θεατρική κατάσταση.' I I απάντηση κατονομάζει
κατηγορίες άνθρώπων πού θά μπορούσαν πραγματικά, ώς εχθροί,
της 'Αθήνας, νά άποτελέσουν στόχους άναθέματος (356-360):
"Οσες δμως τονς ίερονς πατώντας δοκούς
γιά όφελος τονς και γιά β?.άβη δλων τών άλλων
ξεγελούνε (τό λαό)
—καί, συνεχίζει ό χορός (361 κ.έ.), «ζητοΰν νά άντικαταστήσουν
τά ψηφίσματα μέ νόμο ή τούς νόμους μέ ψηφίσματα...». Τό άρχαϊο κείμενο εχει ώς έξης:
ή ψηφίσματα και νόμον
ζητονσ' άντιμεΟιστάναι.
Μεταφράσαμε τό άντιμεΟιστάναι «νά άντικαταστήσουν»: ούτε τό
ΐδιο τό ρήμα ούτε καμιά άλλη λέξη μέ τό διπλό πρόθεμα άντίμετά άπαντοΰν στήν άττική γλώσσα πρίν άπό τόν 'Αριστοτέλη.
Καθώς όμως ό συνδυασμός άντι-μετά, όπως καί γλωσσικά θά
περιμέναμε, σημαίνει καί στόν φιλόσοφο τήν άμοιβαία άντικατάσταση, δίνουμε τήν ίδια έρμηνεία καί στήν άριστοφανική χρήση.
"Ετσι, όταν οί όλιγαρχικοί, άργότερα τήν ίδια χρονιά, θά προτείνουν νά καταλύσουν οί 'Αθηναίοι τό πατροπαράδοτο δημοκρατικό
τους πολίτευμα (νόμος' πρβ. σ. 160)10 μέ άπόφαση της έκκλησίας τοϋ δήμου, δηλαδή μέ ψήφισμα, καί κατόπιν νά θεωρήσουν νόμον τήν όλιγαρχική δομή πού θά είχε έπιβάλει τό ψήφισμα, τό
χωρίο στις Θεσμοφοριάζουσες είναι φανερό ότι άναφέρεται στή
συνωμοσία.
"Ενα δεύτερο «έπίκαιρο» χωρίο συναντούμε στό τελευταίο χορικό τραγούδι, 1136-1159, όπου ή έπίκληση τοΰ χορού στήν'ΑΙ 0. Ό πληθυντικός νόμοι σημαίνει συνήθως τό σύνολο τών νομικών
διατάξεων" ό ένικός όμως μαρτυρεΐται μέ έννοια άθροιστική ή ώς προσωποποίηση, τόσο στήν ποίηση όσο καί στήν πεζογραφία.
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θηνά, τή Δήμητρα καί τήν Περσεφόνη ακολουθεί ένα σχήμα ιδιαίτερα συνηθισμένο στις ωδές καί τίς άντωδές τών παραβάσεων.11 Ή έπίκληση στήν 'Αθηνά τελειώνει (1143-1147):
Δείξον σ' έμάς, ώ θεά,
που τονς τνράννονς μισείς,
όπως δά κιόλ.ας ταιριάζει.
Τών γραικών δλη ή σύναξη
σέ προσκαλεί· κι ι) ειρήνη ή φιλέορτη
νά 'ρθει μαζί σον, 'Αθηνά μας Παλλάδα.
Ό κωμικός χορός είναι φυσικό νά προσεύχεται τό 411 π.Χ. γιά
τήν ειρήνη «πού τής άρέσουν οί γιορτές» —καί στήν παράκληση
αύτή δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τούς όρους μιας ένδεχόμενης ειρήνης. Τό νά θυμίζει όμως ό χορός στή θεά ότι «μισεί τούς τυράννους», είναι άσυνήθιστο (βλ. άντίθετα τήν έπίκληση πρός τήν
'Αθηνά στούς 'Ιππείς, 581-594, οπού πάλι τήν καλούν «νά παρουσιαστεί»). Ή έκφραση ώσπερ εικός (όπως είναι σωστό, λογικό, όπως θά περίμενε κανείς), πού άπαντά δύο άκόμη φορές στό
έργο (722, 974), φαίνεται νά έκφράζει τήν πίστη οτι ή 'Αθηνά
πρέπει νά μισεί τούς τυράννους —όπως περίπου καί οί άρχαΐοι
'Έλληνες πολιτικοί δέν δίσταζαν νά άποκαλέσουν «θεομίσητο»
τόν άντίπαλό τους, παραμερίζοντας τή δυσκολία πού έχει κανείς
όταν προεξοφλεί τίς άπόψεις τού θεού. Τά λόγια πού άκολουθούν,
συγκεκριμένα τό δήμος τοι σε καλεί γνναι /κών..., κρύβουν πολλή
τέχνη. Ό χορός φαίνεται πρός στιγμήν νά έγκαταλείπει τή θεατρική του προσωπικότητα καί νά μιλά έξ όνόματος τού άθηναϊκού λαού" ύστερα, μέ τό γυναικών, ξαναγυρίζει στό ρόλο του —ή
έπιστροφή του όμως αύτή δέν είναι καθόλου ομαλή, γιατί μετά
τήν παράβαση ή κωμική έκμετάλλευση τής γυναικείας σύναξης
ώς ((πολιτικής» συνέλευσης έγκαταλείπεται- τό τραγούδι καί ό
χορός στούς στ. 947 κ.έ. μάς λένε όλοκάθαρα οτι τά Θεσμοφόρια
είναι γιορτή, καί μάλιστα γυναικεία (πρβ. σ. 236). Ή έπίκληση
στήν 'Αθηνά, όπως διατυπώνεται έδώ, δέν έξηγεΐται ούτε σέ συσχετισμό μέ τά γενικά χαρακτηριστικά τών χορικών έπικλήσε11. Στίς Θεσμοφοριάζονσες ή παράβαση δέν περιέχει ώδή καί άντωδή"
τά συνηθισμένα τους θέματα 6 ποιητής προτίμα τή φορά αύτή νά τά διαπραγματευτεί παρακάτω, καί μάλιστα πολύ πιά άναλυτικά: 947-1000 καί
1136-1159.
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ων της κωμωδίας, ούτε ώς άπότοκη της θεατρικής πλοκής, οΰτε
ώς φυσικό καί άπαραίτητο μέρος τής περιγραφής γυναικών πού
γιορτάζουν τά Θεσμοφόρια. Καί είναι έπίσης άξιοσημείωτο ότι
τό κείμενο τής έπίκλησης, άπό τό «δείξουν» ώς τό «ταιριάζει»,
καλύπτει τέσσερις μετρικές ένότητες βακχικού ρυθμού (βάκχειος: >->--), ρυθμού πού είναι τόσο χαρακτηριστικός γιά τήν τραγωδία, ώστε κανονικά στήν κωμωδία νά χρησιμοποιείται μόνο
σέ παρωδίες· στήν περίπτωσή μας όμως δέν μπορεί νά γίνει λόγος γιά παρατραγωδία. Πρέπει, φαίνεται, νά θεωρήσουμε ότι οί
στίχοι 1143-1147 ύπαγορεύτηκαν άπό πολιτικούς συσχετισμούς
τήν έποχή τής παραγωγής τοΰ έργου καί εκφράζουν τήν έλπίδα
οτι δέν θά καταλυθεί τό δημοκρατικό πολίτευμα.
Ό πολιτικός συναισθηματισμός έκφράζεται συγκρατημένα,
καί δέν άμφιβάλλουμε οτι καί οί ίδιοι οί συνωμότες θά τόν υιοθετούσαν, υποστηρίζοντας οτι στήν πραγματικότητα δέν σκόπευαν νά καταλύσουν τόν νόμον καί οτι στόχος τους δέν ήταν ή
«τυραννία» —όπως περίπου δύο άντίπαλοι σέ μιά άντιδικία μπορεί νά δηλώνουν ότι είναι φανατικοί οπαδοί τής «δικαιοσύνης»
καί τής «μετριοπάθειας», καί συγχρόνως νά ύποστηρίζουν τελείως διαφορετικές άπόψεις. Δέν πρέπει νά άπορήσουμε πού ό 'Αριστοφάνης υποστηρίζει τό «κατεστημένο», δηλαδή τή δημοκρατία
(πρβ. σ. 58). Δέν ξέρουμε τή στάση πού κράτησε ό ίδιος στά γεγονότα τοΰ 411 π.Χ.· μπορούμε μόνο νά διαπιστώσουμε ότι μέ άλώβητη, όπως φαίνεται, τή φήμη του ξεπέρασε καί τήν όλιγαρχική έπανάσταση, καί τή δημοκρατική παλινόρθωση πού άκολούθησε (πρβ. σ. 84, οπού γίνεται λόγος γιά τήν παράβαση τών
Βατράχων).
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τό 405 π.Χ., στά Λψαια, και πήρε τό πρώτο

βραβείο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Στήν άρχή τοϋ έργου έμφανίζονται δύο παράξενες μορφές. Στήν
πρώτη, το μακρύ κίτρινο φόρεμα καί τό νεανικό προσωπείο συνδυάζονται μέ τή λεοντή καί τό ρόπαλο, καί μάς βοηθούν νά άναγνωρίσουμε τόν Διόνυσο μεταμφιεσμένο —όχι τέλεια— σέ 'Ηρακλή. 'Ακολουθεί ό δοΰλος του, ό Ξανθίας (τό όνομα συνηθιζόταν
γιά δούλους στην 'Αθήνα), άνεβασμένος σϊ γάιδαρο, άλλά κουβαλώντας συγχρόνως τίς άποσκευές κρεμασμένες άπόνα ραβδί στόν
ώμο του. 'Επισκέπτονται τόν 'Ηρακλή στό σπίτι του, καί ό Διόνυσος τοΰ εξηγεί ότι είναι πολύ στενοχωρημένος, γιατί τού λείπει
ό Εύριπίδης, πού είχε πεθάνει πρίν άπό λίγο καιρό. Στόν Διόνυσο,
θεό τών δραματικών άγώνων, έχει στοιχίσει ιδιαίτερα ή άπώλεια ένός άνθρώπου, πού ή σταδιοδρομία του ώς τραγικού συγγραφέα κράτησε σχεδόν πενήντα χρόνια. Γι'αύτό, πηγαίνει τώρα
στόν Κάτω κόσμο νά τόν φέρει πίσω, καί έχει μεταμφιεστεί σέ
'Ηρακλή γιά νά άντιμετωπίσει καλύτερα τούς κινδύνους τοΰ ταξιδιοΰ. Ό πραγματικός 'Ηρακλής είχε κατέβει κάποτε στόν Ά δη γιά νά φέρει στή γή τόν Κέρβερο, τό φοβερό σκυλί πού φρουροΰσε τίς πύλες του, καί ό Διόνυσος τοΰ ζητά οδηγίες γιά τό δρομολόγιο.'Ο 'Ηρακλής τόν κοροϊδεύει καί κάνει ο,τι μπορεί γιά
νά τόν τρομάξει" τόν πληροφορεί πάντως οτι, όταν άκούσει τούς
θιάσους τών μεμυημένων,1 θά βρίσκεται κοντά στό παλάτι τοΰ
Πλούτωνα, τοΰ θεοΰ τοΰ Κάτω κόσμου.
1. Ή λατρεία της Δήμητρας καί της Περσεφόνης στήν 'Ελευσίνα, μέ
τήν όποια συσχετίζονταν καί μερικές άλλες θεότητες (π.χ. ό "Ιακχος), έδινε
στους πιστούς της τήν έλπίδα γιά προνομιακή μεταχείριση στή μεταθανάτια
ζωή, άν άκολουθοΰσαν μιά διαδικασία μυήσεως στά «μυστήρια». Μυστηριακές λατρείες —μερικές συνδεόμενες μέ τόν Διόνυσο— υπήρχαν καί σέ άλλες
περιοχές τοϋ έλλ.ηνικοϋ κόσμου.
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Ό Διόνυσος συναντά ένα νεκρό νά βαδίζει πρός τόν τάφο του,
καί επιχειρεί νά τοϋ φορτώσει τις άποσκευές· ό νεκρός όμως ζητά
υπερβολικά μεγάλη άμοιβή, όπότε ό Ξανθίας δέχεται νά τις κουβαλήσει όλες μοναχός του. Φτάνουν στή λίμνη 'Αχερουσία, σύνορο τοϋ Κάτω κόσμου, καί ένώ ό Ξανθίας κάνει τό γύρο της
(γιατί ό Χάροντας, ό περαματάρης τών ψυχών, δέν δέχεται δούλους στή βάρκα του), ό Διόνυσος περνά τή λίμνη μέ συντροφιά
τις φωνές ένός χορού βατράχων, τοϋ χορού πού έδωσε στήν κωμωδία καί τό ονομά της. 'Ανάμεσα στόν Διόνυσο, πού είναι ύποχρεωμένος νά τραβά κουπί, καί στούς βατράχους άρχίζει ένας
συναγωνισμός στό τραγούδι, πού παίρνει διαστάσεις μονομαΣτήν άλλη μεριά τής λίμνης ό θεός συναντά πάλι τόν ^,ανθία,
καί μαζί προχωρούν στά σκοτάδια* στό δρόμο τούς φαίνεται ότι
βλέπουν τέρατα φοβερά, ώσπου άκούγονται τραγούδια καί μπαίνει ό χορός τών μυστών, ό κύριος χορός τοΰ έργου.
Ό χορός καλύπτει όλους σχεδόν τούς στίχους 316-459" έδώ
περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία πού, σέ έργο μέ παραδοσιακότερη δομή, θά παρουσιάζονταν στήν παράβαση. Συγκεκριμένα,
μιά άπαγγελία άπό τόν κορυφαίο (354-371), ή όποία φαινομενικά άποτελεΐ προκήρυξη γιά τούς άνόσιους καί τούς άμύητους νά
άπομακρυνθοϋν άπό τή λιτανεία τών μυημένων, μετατρέπεται σέ
έπαινο τής κωμωδίας καί έπίσης στηλιτεύει διάφορα ένοχλητικά
πρόσωπα καί τύπους —ολα αύτά σέ γλώσσα πού πότε θυμίζει
μυσταγωγία καί πότε θέατρο" π.χ. 354-357:
"Ολοι πρέπει ιερή νά κρατήσουν σιωπήκαι μακριά άπ' τούς Χορούς μας νά φύγει
(«χορός» μπορούν νά χαρακτηριστούν οί τραγουδιστές καί οί χορευτές σέ οποιαδήποτε ιεροτελεστία)
οποίος άπειρος είναι άπό λόγους ιερούς,
όποιος γνώμη δέν έχει καθάρια,
(«λόγοι» μπορεί νά είναι όσα άπαγγέλλει ό
κορυφαίος, άλλά καί οσα λέγονται στήν τελετή της μύησης)
τών τρισεύγενων όποιος Μουσών τελετές
οΰτε γιόρτασε κι οΰτε τις είδε,
(οί Μούσες είναι άσχετες μέ τή μύηση)
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δποιος έμεινε ξένος στους βάκχιους ρυθμούς
τον Κρατίνου, ποιητή ταυροφάγου...
(αύτό ταιριάζει στόν τύπο τοΰ Κρατίνου, πού
παρουσιάζεται σάν ένα είδος Φάλσταφ,2 άλλά
καί σέ ορισμένα διονυσιακά μυστήρια).
Κάποια στιγμή ό Διόνυσος καί ό Ξανθίας πλησιάζουν τό χορό καί
μαθαίνουν ότι έχουν φτάσει στό παλάτι τοΰ Πλούτωνα.
Καλοδεχούμενοι όμως δέν είναι. Αύτός πού τούς άνοίγει τήν
πύλη (πρβ. καί σ. 25) θεωρεί τόν 'Ηρακλή, πού είχε αρπάξει τόν
Κέρβερο, σκυλοκλέφτη, καί άφοΰ καταγγείλει μέ άγρια τραγικά
λόγια τόν μεταμφιεσμένο Διόνυσο, άποχωρεί άπειλώντας έκδίκηση. Τρομοκρατημένος ό Διόνυσος πείθει τόν Ξανθία νά φορέσει αύτός τά ρούχα τοΰ 'Ηρακλή, ένώ ό ίδιος προσποιείται οτι
είναι δοΰλος. Ό Ξανθίας άρέσκεται στό ρόλο τοΰ 'Ηρακλή, δέν
ξέρει όμως τί νά κάμει όταν τό έπόμενο πρόσωπο πού παρουσιάζεται, μιά παρακόρη τής Περσεφόνης, συζύγου τοϋ Πλούτωνα,
τόν καλεί πιεστικά έκ μέρους τής κυράς της σέ γεύμα. Τελικά
δέχεται, άλλά ό Διόνυσος τόν σταματά καί έπιμένει νά αλλάξουν
πάλι άμφίεση. Μπορούμε νά μαντέψουμε τί πρόκειται νά συμβεί
τώρα. Δύο αγανακτισμένες ξενοδόχες, στίς οποίες ό πραγματικός'Ηρακλής χρωστά χρήματα γιά τά τεράστια γεύματα πού
είχε καταβροχθίσει, τά βάζουν μέ τόν Διόνυσο. Αύτός, όταν τελικά τίς ξεφορτώνεται, καταφέρνει μέ καλοπιάσματα τόν Ξανθία
νά άναλάβει πάλι τό ρόλο τοΰ 'Ηρακλή.
Έδώ σταματά τό άστεΐο τής έναλλαγής τοΰ καλού καί τοΰ κακοΰ, γιατί ό θυρωρός έπιστρέφει μέ φύλακες πού συλλαμβάνουν
τόν Ξανθία-'-Ηρακλή. Ό Ξανθίας ορκίζεται ότι είναι άθώος γιά
τήν κλοπή τοΰ Κέρβερου, καί έπωφελούμενος άπό τήν άθηναϊκή
δικονομία, πού δέν άπέκλειε τά βασανιστήρια κατά τίς άνακρίσεις δούλων, παίρνει ύφος καί δείχνοντας τόν Διόνυσο, φορτωμένο τίς άποσκευές, λέει (616 κ.έ.):
...πάρε αύτόν τό δούλο
και μέ βασανιστήρια άνάκρινέ τον
καί φταίξιμο άν μοϋ βρεις, θανάτωσέ με.
Ό Διόνυσος φανερώνει οτι είναι άθάνατος, καί οί φύλακες χτυ2. [Σαιξπηοικός ήρωας, άπό τόν Έοοίκο τόν Δ', χοντρός καί χωρατατζής-]
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πούν μι* τον ένα και μιά τόν άλλο, γιά νά άνακαλύψουν ποιός
άπό τοϋς δύο είναι θεός καί δέν αισθάνεται πόνο. Καί οί δύο ξεφωνίζουν, γιατί πονούν, άλλά τά καταφέρνουν νά δικαιολογήσουν
τίς φωνές τους. Τελικά ό θυρωρός τούς προσκαλεί μέσα, όπου ό
Πλούτων καί ή Περσεφόνη θά μπορέσουν νά ξεχωρίσουν ποιός
είναι θεός καί ποιός δέν είναι.
'Ακολουθεί ή παράβαση, άλλά χωρίς άναπαίστους, μιά καί αύτοί προηγήθηκαν.3 Τό έπίρρημα καί τό άντεπίρρημα (πρβ. σ. 81
κ.έ.) έχουν άσυνήθιστα σοβαρό χαρακτήρα, γιατί είναι άσυνήθιστα συγκεκριμένη καί ή φύση τών συμβουλών πού περιέχουν: τό
έπίρρημα αίφνης συστήνει άμνηστία γιά τούς πολίτες πού έλαβαν
μέρος στή σύντομη όλιγαρχική έπανάσταση τοΰ 411 π.Χ.· τό άντεπίρρημα, όπου χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται ένα κωμικό
εύρημα γιά νά χαλαρώσει κάπως ή σοβαρή διάθεση, παραβάλλει
τούς σύγχρονους πολιτικούς μέ τά χάλκινα νομίσματα πού είχαν
κυκλοφορήσει πρίν άπό λίγο, καί τήν τάξη τών περιφρονημένων
τή στιγμή αύτή ικανών ήγητόρων μέ τό παλιό καλό άσημένιο νόμισμα, πού ήταν σεβαστό σ'ολο τόν κόσμο (πρβ. σ. 140 κ.έ.).
Τήν παράβαση τήν άκολουθεί μιά συζήτηση τοΰ Ξανθία μέ
ένα δούλο τοΰ Πλούτωνα.' Η πλοκή σέ λίγο θά πάρει τελείως νέα
τροπή, καί ή συζήτηση αύτή χρησιμεύει σάν έπεξηγηματικός
πρόλογος.4 'Ο Εύριπίδης, όταν έφτασε στόν Κάτω κόσμο, διεκδίκησε πλάι στόν Πλούτωνα τή θέση πού δικαιωματικά άνηκε
στόν κορυφαίο ποιητή καί πού ώς τότε τήν κατείχε ό Αισχύλος.
Ό Αισχύλος άντιστάθηκε στήν άπαίτηση αύτή, καί ό Διόνυσος,
ό μόνος κατάλληλος γιά τήν περίπτωση κριτής, πού έφτασε τόσο έπίκαιρα, πρόκειται νά τούς λύσει τή διαφορά. Ό Πλούτων καθόρισε οτι, γιά νά παρθεί ή άπόφαση, πρέπει νά μετρηθεί καί νά
ζυγιαστεί μέ άκρίβεια ή τέχνη τών δύο ποιητών. ' Η διεξοδική εξέταση πού έχουμε τώρα λόγους νά περιμένουμε άρχίζει μόλις άπό τόν στ. 1119" τό «ζύγιασμα» τών τραγικών στίχων, πού παρουσιάζεται σάν πραγματικό ζύγιασμα μέ ζυγαριά, δέν θά γίνει
παρά στόν στ. 1365. Πρίν άπό αύτά τά δύο έχουμε έναν κανονι3. Ενδιαφέρουσα Ιδιοτυπία τών Βατράχων είναι ότι παρουσιάζουν πρίν
άπό τήν παράβαση μερικές σύντομες σκηνές, όπως αύτές πού σέ πρωιμότερα έργα συναντούμε μετά τήν παράβαση καί έχουν σκοπό νά δείξουν ότι
ή «κρίση» ϊχει περάσει (πρβ. σ. 101).
4. Τό γεγονός ότι τά δύο πρόσωπα είναι δούλοι ένισχύει τήν όμοιότητα
τής σκηνής αύτής μέ τούς προλόγους. Γιά τή σπουδαιότητα τοϋ Ξανθία,
πρβ. σ. 282 κ.έ.
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κότατο άγώνα τών δύο ποιητών, πού ή μορφή του άκολουθεϊ πιστά το πρότυπο τών άγώνων, όπως τό βρίσκουμε στις Νεφέλες,
μέ έπιπρόσθετο στοιχείο τόν Διόνυσο στό διπλό ρόλο τοϋ διαιτητή καί τοϋ γελωτοποιού. Ό Εύριπίδης ισχυρίζεται ότι, ένώ ό
Αισχύλος συνήθιζε νά έντυπωσιάζει τό άκροατήριό του μέ θεατρικά τεχνάσματα καί γλώσσα γεμάτη σκοτεινά υπονοούμενα, ό
ϊδιος έβαλε τήν τραγωδία σέ δίαιτα γιά νά άδυνατίσει, καί χρησιμοποίησε θέματα οικεία, άπό τόν κύκλο τής καθημερινής έμπειρίας τών άκροατών του" μέ τόν τρόπο αύτό είχε κριτή της τέχνης
του κοινό πληροφορημένο, καί συγχρόνως βοηθούσε τούς άκροατές του νά όξύνουν τήν κριτική τους ικανότητα, γιά νά άντιμετωπίζουν τά συνηθισμένα προβλήματα της ζωής. Ό Αισχύλος οδηγεί πρώτα μέ έρωτήσεις τόν Εύριπίδη νά παραδεχτεί —δέν μπορεί νά κάμει καί άλλιώς, μετά άπό τά συμπεράσματα τής προηγούμενης συζήτησης— οτι οί ποιητές πρέπει νά κρίνονται άπό τά
διδάγματα πού προσφέρουν, καί ύποστηρίζει οτι στά δικά του
έργα παρουσιάζει ήρωικά παραδείγματα πολεμικού θάρρους, ένώ
ό Εύριπίδης μέ τά παραδείγματά του σπρώχνει τις γυναίκες στή
μοιχεία καί τούς άντρες στήν άπειθαρχία καί τήν όκνηρία.
'Ακολουθεί διεξοδικότερη έξέταση. Πρώτα οί έναρκτικοί στίχοι τών τραγωδιών: ό Εύριπίδης κατηγορεί τόν Αισχύλο γιά άσάφεια καί ταυτολογία, ένώ ό Αισχύλος διασκεδάζει νά κολλάει
σέ κάθε άρχή προλόγου πού άπαγγέλλει ό Εύριπίδης ένα «...έχασε τό λαδικό του».5 "Υστερα, τά χορικά: ό Εύριπίδης παρωδεί τά
χορικά τοΰ Αίσχύλου παρουσιάζοντάς τα σάν κενό καί ήχηρό συνονθύλευμα λέξεων ό Αισχύλος άπαγγέλλει μιά μεγάλη καί περίτεχνη παρωδία τοΰ ύφους τών χορικών τοΰ Εύριπίδη. Καί τέλος
τό ζύγιασμα μεμονωμένων στίχων στή ζυγαριά: αύτό παρουσιάζεται έτσι, ώστε άποφασιστικό γιά τό άποτέλεσμα νά είναι τό
πραγματικό βάρος τοΰ περιεχομένου τών στίχων, π.χ. ένα ποτάμι ή ένας σωρός νεκροί, όχι τό μεταφορικό βάρος τής γλώσσας.
Ό Αισχύλος βγαίνει κερδισμένος άπό αύτή τή δοκιμασία, άλλά ό Διόνυσος δέν μπορεί άκόμη νά βγάλει άπόφαση. Κάποιος
λέει (1414):
5. Τό άστεΐο ίσως νά μήν περιορίζεται μόνο στήν άσυνάρτητη παρεμβολή σέ γενεαλογίες ήρώων ένός μικροατυχήματος άπό αύτά πού συμβαίνουν στό νοικοκυριό, άλλά καί σέ μιά Ιδιωματική χρήση της φράσης αύτής"
στήν καθημερινή γλώσσα της έποχής ή έκφραση θά μτιοοοναε νά σημαίνει
«ξεψωλιάστηκε».
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Δέν θά τό κάμεις λοιπόν αύτό πού είχες σκοπό.*9
Αύτό —ρέπει νά το λέει ό ΐδιος ό Πλούτων, γιατί συνεχίζει δίνοντας τήν άδεια —άδεια πού μόνο ό κύριος τού Κάτω κόσμου θά
μπορούσε νά δώσει— νά γυρίσει στή γή όποιος ποιητής προτιμηθεί τελικά άπό τόν Διόνυσο. Είναι βέβαιο οτι ό Πλούτων, στόν
στ. 1479, όταν προσκαλεί τόν Διόνυσο καί τόν Αισχύλο σέ γεύμα, είναι έπί σκηνής· δέν ξέρουμε όμως μέ βεβαιότητα πόσο έχει
μείνει στή σκηνή: στέκεται, σιωπηλό πρόσωπο, στό βάθος ήδη
άπό τόν στ. 830;' έμφανίζεται άπροειδοποίητα λίγο πρίν νά μιλήσει; ή μήπως οί στίχοι μέ τήν αναγγελία τής άφιξής του λείπουν σήμερα άπό τό κείμενο; Ό Διόνυσος άποφασίζει νά θέσει
δύο έρωτήσεις γιά πολιτικά θέματα" πάλι όμως οί άπαντήσεις
τών δύο ποιητών δέν τόν βοηθούν νά βγάλει άπόφαση. Περιμένουμε τρίτη έρώτηση (πρβ. σ. 135), όταν συμβαίνει κάτι άπροσδόκητο: ό Διόνυσος ρωτά τήν ίδια του τήν ψνχήν, μέ άποτέλεσμα
νά δώσει τήν προτίμησή του στόν Αισχύλο.' Η άγωνία καί ή άγανάκτηση τού Εύριπίδη πέφτουν στό κενό" ό Πλούτων φιλεύει
τόν Διόνυσο καί τόν νικητή, καί τελικά ό Αισχύλος ξεπροβοδίζεται θριαμβευτικά, καθώς παίρνει τό δρόμο γιά τόν Πάνω κόσμο.
ΟΙ ΧΟΡΟΙ
Τούς βατράχους τούς βλέπουμε ή τούς άκοϋμε μόνο; 'Από τά
άρχαϊα χρόνια έπικρατεϊ ή άποψη οτι ό χορός αύτός ήταν άόρατος, καί μερικές ενδείξεις τή δικαιώνουν. Πρώτα άπ' όλα, ό κύριος χορός τού έργου δέν είχε άκόμη έμφανιστεϊ, καί έπειτα ή
οικονομική έπιβάρυνση γιά τά κοστούμια δύο χορών θά μποροϋσε
νά θεωρηθεί ύπερβολική γιά τό χορηγό σέ έποχή όπως έκείνη,
όταν τό κόστος τοϋ πολέμου σέ άπώλειες, σέ ζημιές καί σέ φορολογία ήταν έξαιρετικά υψηλό. Κάτι άκόμη: ό Χάροντας λέει
στόν Διόνυσο (205 κ.έ.) ότι θά άκούσει τά τραγούδια τών βατράχων-κύκνων, όχι ότι θά δει κατιτί, καί ό λυρικός διάλογος τού
θεού μέ τούς βατράχους άναφέρεται πάντα στίς φωνές τους καί
6. Ή άοχαία έλληνική γραφή δέν είχε έρωτηματικά, και ό στίχος αύτός
έρμηνεύεται καμιά φορά ώς έρώτηση.
7. Τήν ύπόθεση αύτή τήν ένισχύει ή δήλωση (784-786) οτι 6 Πλούτων
προετοιμάζεται άγώνα ποιεϊι· αντίκα' τί» ποιεϊν όμως χρησιμοποιείται καί
στόν Πλοϋτο, 583, γιά νά δηλώσει τή σχέση τοϋ Δία μέ τούς 'Ολυμπιακούς
άγώνες πού γίνονταν πρός τιμήν του.
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όχι στό χρώμα ή στά πηδήματά τους. 'Ωστόσο τά λόγια τοϋ Χάροντα είναι φυσικά, άφοϋ τους βατράχους συνήθως τούς άκούει
κανείς χωρίς νά τούς βλέπει- καί υπάρχει μιά μάλλον σημαντική
ένδειξη πού μάς όδηγεϊ νά ύποθέσουμε ότι ό χορός ήταν ορατός.
Ό κύριος χορός τού έργου είναι ντυμένος μέ κουρέλια. Αύτό είναι
βέβαιο άπό οσα τραγουδούν οί μύστες, στούς στ. 404-413" άπευθύνονται στόν "Ιακχο, τήν έλευσίνια θεότητα, ώς πιστοί πού είναι, καί ούσιαστικά λένε οτι, άφού τά κουρέλια συνηθίζονται σάν
στολή στήν πραγματική λατρεία τοΰ θεού, είναι έξαιρετικά φτηνό
νά ντύσει κανείς ένα χορό πού νά παριστάνει τούς πιστούς του:
Τό κουρέλ.ι αύτό κι αύτό τό πέδιλο μας
τά κομμάτιασες έσύ γιά οικονομία
και νά γελά κι ό κόσμος'
μέ τόν τρόπο αύτόν πού βρήκες χάνου μ έτσι
τρέλες και χορούς χωρίς καμιά ζημία.
"Ιακχε, φίλε τοϋ χορού,
γίνε συνοδός μας.
Κι δπως τώρα έγώ λοξή ματιά είχα ρίξει,
είδα απ' τόν κοντό χιτώνα τόν σκισμένο
πανέμορφης παιδούλας,
μιάς συντρόφισσας έδώ τών παιχνιδιών μας,
είδα μιά σφιχτή ρωγούλα νά προβάλλει.
"Ιακχε, φίλε τοϋ χοροϋ, κτλ.
"Αν τώρα ό κύριος χορός ήταν ντυμένος «οικονομικά» καί ό βοηθητικός χορός δέν έμφανιζόταν καθόλου, ό χορηγός είχε καταφέρει κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Οί θεατρικές γιορτές, άς μήν τό ξεχνούμε, δέν έπαυαν νά είναι μέρος τών γιορτών κατά τίς όποιες έξευμενίζονταν οί θεοί καί τονωνόταν τό ήθικό τοϋ λαοΰ μέ τήν
καλλιτεχνική λαμπρότητα τών λιτανειών, τών χορών, τών τραγουδιών καί τών θεατρικών παραστάσεων. Υποπτεύομαι οτι σέ
αύτόν τόν τομέα οί 'Αθηναίοι δέν θά δέχονταν νά κάμουν οικονομία, καί οτι ή νομοθετική ρύθμιση τοϋ 406 /5 π.Χ., πού έπέτρεπε
τήν άνάθεση τής χορηγίας κάθε έργου σέ δύο πρόσωπα (όπως καί
ή άνάλογη κατανομή τής εύθύνης γιά τόν έξοπλισμό καί τή συντήρηση τών πολεμικών πλοίων τά τελευταία χρόνια τοΰ πολέμου), δέν είχε σκοπό άπλώς νά άνακουφίσει όσους άφοροΰσε αύτή ή μορφή φορολογίας, άλλά κυρίως νά εξασφαλίσει τή διατή248
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ρηση τοϋ ποιοτικού επιπέδου της χορηγίας. Σέ περίπτωση όμως
ποϋ ό χορός τών βατράχων έμφανιζόταν πραγματικά μέ έφαρμοστή κιτρινοπράσινη άμφίεση, όκλάζοντας καί πηδώντας πρός όλες τίς κατευθύνσεις γύρω γύρω στην όρχήστρα, όπως οί βάτραχοι στό βάλτο, ό 'Αριστοφάνης, ύστερα άπό ένα τόσο εύχάριστο
καί πρωτότυπο θέαμα, όχι μόνο θά μπορούσε νά παρουσιάσει τό
χορό τών μυστών ντυμένο στά κουρέλια, άλλά καί νά τούς βάλει
νά λένε τσουχτερά άστεϊα γιά τήν κακομοιριά της παράστασης
στό σημείο αύτό" ό χορηγός είχε ήδη έκπληρώσει τίς υποχρεώσεις του παρουσιάζοντας τό χορό τών βατράχων. "Ισως θά έπρεπε έπίσης νά άναρωτηθούμε άν ήταν ποτέ δυνατό ένας άθέατος
χορός νά έδινε στό έργο τό δνομά του, τό καθιερωμένο στούς έπίσημους (συμπεραίνουμε) καταλόγους καί (οπωσδήποτε) στά χειρόγραφα πού κυκλοφόρησαν. Καί άν άκόμη δεχτούμε οτι οί τίτλοι πού κατονόμαζαν χορούς ζώων, πουλιών ή έντόμων ήταν κάτι τό συνηθισμένο καί παραδοσιακό, στήν περίπτωση αύτή ή παράδοση είναι δύσκολο νά είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Μερικά σημεία στήν έναλλαγή άπαγγελίας καί τραγουδιών
πού συναντούμε στήν πρώτη έμφάνιση τοΰ χοροΰ τών μυστών καί
τοϋ κορυφαίου τους δείχνουν, όπως ύποστήριξε ό άρχαίος φιλόλογος 'Αρίσταρχος, 6τι ό 'Αριστοφάνης σκόπευε νά χωρίσει τό
χορό σέ δύο ήμιχόρια" τά σύμβολα σέ πολλά χειρόγραφα συμφωνούν μέ τή γνώμη αύτή. "Ισως όμως ό 'Αρίσταρχος νά μήν έχει
δίκιο. Βέβαια είναι φανερός κάποιος διαχωρισμός άνάμεσα στό
χορό ώς σύνολο καί στόν κορυφαίο, στις έντολέ'ς τοΰ όποιου υπακούουν οί χορευτές, π.χ. στό 370~372 κ.έ., 384 κ.έ. ~386 κ.έ.·
τό ίδιο φαινόμενο διαπιστώνεται καί στήν κωμωδία καί στήν
τραγωδία. Ή θεωρία γιά τή διαίρεση σέ ήμιχόρια ίσως νά ξεκίνησε άπό τούς στ. 440-447:
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ: Παίζοντας μπείτε («χωρείτε») στόν Ιερό
περίβολο τής Δ ήμητρας, στ ανθισμένο τό άλσος,
πανηγυριώτες τής γιορτής πού οί θεοί άγαποϋνε.
Μέ τίς κοπέλες πάω έγώ καί μέ τις γυναίκες,
πού κάνουν τήν όλονυχτιά, φώς ιερό νά δώσω.
ΧΟΡΟΣ: Στά πολύανθα τά λιβάδια
πάμε («χωρώμεν»), τά γεμάτα ρόδα [...]
Είναι πολύ δύσκολο νά δεχτούμε κατά γράμμα αύτά πού στό κείμενο μοιάζει νά άποτελοϋν σκηνικές οδηγίες. Αύτό θά σήμαινε
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οτι ό κορυφαίος έγκαταλείπει τή σκηνή, είτε μόνος του (γιά νά
άναζητήσει κάπου έξω τά κορίτσια καί τις γυναίκες), είτε μαζί
μέ ένα μέρος τοϋ χοροΰ, ποΰ παρίστανε ώς τώρα τά κορίτσια καί
τις γυναίκες. *Αν όμως φύγει ό κορυφαίος, πώς θά τόν ξαναφέρουμε πίσω; "Αλλη θεωρητική δυνατότητα είναι νά έχουμε, έκτος άπό τόν κορυφαίο, καί έναν πνρσοφόρον, πού τοιρα άποχωρεί. Στις μυητικές τελετές τών Ελευσίνιων υπήρχε πραγματικά
τέτοιο πρόσωπο καί ίερουργοΰσε- άλλά στούς Βατράχους είναι
βέβαιο δτι δέν πρόκειται γιά τέτοιες τελετές.8 Οί δυσκολίες ξεπερνιούνται άν υποθέσουμε άπλά καί μόνο οτι στούς στίχους 440446 ό χορός χωρίζεται σέ δύο ήμιχόρια, τό «γυναικείο» (μέ τόν
κορυφαίο), πού κινείται πρός τή μιά μεριά της ορχήστρας, καί τό
«άντρικό» πρός τήν άλλη- ό χορός ολόκληρος τραγουδά τούς στ.
447-459, καί τά δύο ήμιχόρια συνενώνονται πάλι στόν στ. 674,
όταν άρχίζει ή παράβαση. Τά λόγια τών στ. 440-447 άπαγγέλλονται καί τραγουδιούνται σάν νά έφευγαν πρός δύο κατευθύνσεις
οί μυημένοι στόν Κάτω κόσμο (πρβ. σ. 194, γιά τήν Ειρήνη), καί
ύπάρχει κάποια δόση πονηριάς στή δήλωση τοϋ κορυφαίου οτι θά
άκολουθήσει τήν πιό έλκυστική ομάδα.
ΣΚΕΤΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
Οί Βάτραχοι είναι τό μοναδικό άπό τά σωζόμενα έργα πού μάς
προσφέρει τό θέαμα ένός οχήματος πού κινείται: ή βάρκα τοΰ
Χάροντα πρέπει νά άράξει, νά παραλάβει τόν Διόνυσο, νά τόν
άποβιβάσει, καί νά έξαφανιστεΐ πάλι μέ τό βαρκάρη της. Κανένας δέν μπορεί νά ισχυριστεί ότι ξέρει πώς άκριβώς γινόταν αύτό, άλλά καί κανένας δέν μπορεί νά ισχυριστεί δτι είναι δύσκολο.
Δυσκολίες παρουσιάζονται μόνο όταν προϋποθέτουμε, σέ άρχαΐο
έλληνικό έργο, ότι γινόταν κάτι ύπερβολικά δαπανηρό ή πέρα άπό
τις τεχνολογικές δυνατότητες τής έποχής.' Η βάρκα θά μποροΰσε νά έχει τροχούς (κρυμμένους κάτω άπό μιά όθόνη) καί νά τήν
τραβούν μ' ένα μακρύ σκοινί άπό τή μιά πλευρά στήν άλλη άνθρωποι άθέατοι- ίσως άκόμη καί νά τήν έσπρωχναν άνθρωποι
κρυμμένοι μέσα της.
8. Ή πραγματική τελετή μυήσεως στήν Ελευσίνα ήταν άπόρρητη καί
δέν μποροΰσε νά άποκαλυφτεΐ σέ κανέναν άμύητο" μποροΰμε νά Οεωροΰμε
βέβαιο ότι τίποτε άπό όσα τραγουδιούνται ή λέγονται στούς Βατράχους δέν
άποτελεΐ διασκευή ή παρωδία μέρους της άληθινής τελετής.
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Πιό ένδιαφέρον είναι τό πρόβλημα τοϋ γαϊδάρου ποϋ καβαλά
ό Ξανθίας στην άρχή τοΰ έργου- γι* αύτόν δέν γίνεται καθόλου
λόγος, όταν ό Διόνυσος καί ό Ξανθίας φεύγουν άπό τό σπίτι τοΰ
'Ηρακλή, ένώ είναι φανερό άπό τίς έπόμενες σκηνές οτι οί θεατές δέν τόν βλέπουν πιά. "Οπως καί στήν περίπτωση τής καλιακούδας καί τής κουρούνας στήν άρχή τών 'Ορνίθων, δέν είναι δύσκολο νά βρούμε στό κείμενο κάποια νύξη γιά τό τί είχε συμβεί.
Είναι φανερό πώς ό Διόνυσος, άφοΰ χτύπησε τήν πόρτα τοΰ ' Η ρακλή, άπομακρύνθηκε κάπως καί άρχισε μιά σύντομη συνομιλία
μέ τόν Ξανθία (40 κ.έ.), τήν όποία δέν έπρεπε νά άκούσει ό 'Ηρακλής- άμέσως έπειτα ό Διόνυσος λέει στόν 'Ηρακλή (44):
Σίμωσε, ευλογημένε, και σέ θέλω.
Στήν καθημερινή ζωή δέν θά συνέβαινε κάτι τέτοιο- ό Διόνυσος,
περαστικός καθώς ήταν, καί σταματώντας νά επισκεφτεί τό μηλαδέρφι του, είναι φυσικό νά μήν έμενε άπροσκάλεστος έξω άπό
τό σπίτι. Ή κανονική όμως πορεία τών πραγμάτων πρέπει νά
παραλλάξει γιά λόγους θεατρικής οικονομίας, έπιτρέποντας στόν
ποιητή νά βγάλει τό γάιδαρο άπό τή μέση μέ τρόπο πολύ φυσικό.
Τό υποζύγιο ένός έπισκέπτη ήταν συνήθειο νά τό παίρνει ένας
δοΰλος τοΰ νοικοκύρη νά τό ταίσει καί νά τό ποτίσει. Πιστεύω
λοιπόν ότι, όταν ό 'Ηρακλής βγήκε άπό τό σπίτι, γιατί τόν φώναξε ό Διόνυσος, καί άπελευθέρωσε τήν είσοδο, ή προσοχή τοΰ
κοινού συγκεντρώθηκε άρκετά μπροστά στή σκηνή, οπότε ένας
δοΰλος βγήκε άπό τό σπίτι καί άπομάκρυνε τό γάιδαρο- ό περιορισμένος κωμικός προορισμός του είχε λήξει, καί ό 'Αριστοφάνης δέν ήθελε νά τόν έχει άλλο μές στά πόδια του.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Τό γεγονός ότι οί Βάτραχοι παρουσιάστηκαν στά Λήναια σημαίνει ίσως οτι ή συγγραφή τους είχε προχωρήσει άρκετά τό καλοκαίρι τοΰ 406 π.Χ., όταν οί άρχοντες άνέλαβαν τό άξίωμά τους
(πρβ. σ. 34)- άλλά άκόμη καί άν τό συμπέρασμα αύτό θεωρηθεί
αύθαίρετο, τό βασικό τουλάχιστον σχήμα: (α) κατάβαση τού Διονύσου στόν Άδη μέ σκοπό νά φέρει πίσω τόν Εύριπίδη, καί (β)
διαγωνισμός μεταξύ Αισχύλου καί Εύριπίδη, πού κάνει τόν Διόνυσο νά άλλάξει σχέδιο, πρέπει νά είχε ήδη διαμορφωθεί όταν,
κάποια μέρα άνάμεσα στό καλοκαίρι καί στά Λήναια, πέθανε ό
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Σοφοκλής.' Η σταδιοδρομία τΐ>ΰ Σοφοκλή ώς δραματικού ποιητή
είχε αρχίσει 64 χρόνια νωρίτερα, καί ό ποιητής είχε διακριθεί
Ιδιαίτερα κατακτώντας πολλές φορές τό πρώτο βραβείο. Θά ήταν
άδιανόητο, όσο ζοϋσε, νά ξεστομίσει ό Διόνυσος, στό διάλογο του
μέ τόν 'Ηρακλή, οτι δέν έμειναν καλοί δραματικοί ποιητές στήν
'Αθήνα. 'Από τήν άλλη όμως, μετά τό θάνατο τοϋ Σοφοκλή, πώς
θά μποροΰσε νά άποφύγει ό ποιητής τά έρωτήματα γιατί ό Διόνυσος δέν προτιμά νά φέρει πίσω τόν Σοφοκλή, καί ποια είναι ή
θέση τοΰ Σοφοκλή στόν άγώνα γιά τό θρόνο της ποίησης στόν
Κάτω κόσμο. Καί πραγματικά, τό έργο δίνει σύντομη άπάντηση
καί στά δύο έρωτήματα: στό πρώτο, όταν άκοΰμε (76-82) ότι ό
Σοφοκλής δέν είναι ό άνθρωπος πού θά πεισθεί εύκολα ξυναποδράναι" στό δεύτερο, όταν παρουσιάζεται ό Σοφοκλής (786-794"
πρβ. 1515-1519) νά παραδέχεται τήν ύπεροχή τοΰ Αισχύλου, καί
νά είναι έτοιμος νά συναγωνιστεί μέ τόν Εύριπίδη, άν ό Αισχύλος έχανε τή μάχη. Αύτά τά δύο χωρία, καί μαζί τό μεγαλύτερο
μέρος άπό τά συμφραζόμενα τοΰ πρώτου, είναι φανερό πώς πρέπει νά γράφτηκαν μετά τό θάνατο τοΰ Σοφοκλή, ίσως λίγο πρίν
άπό τήν ήμέρα τής παράστασης" δέν ύπάρχει όμως κανένας λόγος
νά υποθέσουμε ότι, άν ό Σοφοκλής είχε πεθάνει νωρίτερα, ό 'Αριστοφάνης θά έστελνε τόν Διόνυσο στόν "Αδη νά φέρει αυτόν πίσω, ή ότι θά άπέκλειε άπό τό έργο του τόν Αισχύλο, γιά νά παρουσιάσει τόν Σοφοκλή καί τόν Εύριπίδη νά συνερίζονται γιά τό
θρόνο. Ή χρονολογική άπόσταση Αισχύλου καί Ευριπίδη καί ή
φύση τών καλλιτεχνικών διαφορών άνάμεσά τους έδιναν τήν εύκαιρία νά τονιστοΰν άντιθέσεις άκριβώς όπως αύτές πού άγαποΰσε νά περιγράφει ό 'Αριστοφάνης. Ούτε ή ποιητική τεχνική τοΰ
Σοφοκλή ούτε ό χαρακτήρας πού τοΰ άπέδιδαν άποτελοΰσαν σοβαρή άφορμή γιά σάτιρα" αύτό φανερώνεται, άλλωστε, καί άπό
τή σπανιότητα τών άστείων πού άναφέρονται στόν Σοφοκλή, ή
τόν σατιρίζουν, καί στόν 'Αριστοφάνη καί σέ σχετικά χωρία άλλων κωμωδιογράφων.®
Σέ τρία σημεία τών τελευταίων 300 στίχων τοΰ έργου φαίνεται νά έχουν παρεμβληθεί στό κείμενο έναλλακτικές παραλλαγές
τοΰ ίδιου χωρίου. Πρώτη περίπτωση, τό χορικό τραγούδι μέ τό
όποιο άρχίζει ό Εύριπίδης τήν παρωδία τών λυρικών τοΰ Αίσχύ9. Τό Απόσπασμα 31 τών Μουσωι· τοϋ Φρυνίχου (πού παρουσιάστηκαν
στήν ίδια γιορτή μέ τούς Βατράχους) άποτελεΐ συγκινητικό έπιτάφιο γιά
τόν Σοφοκλή.
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λου: οί στίχοι 1257-1260, θαυμάζω γάρ έγωγ' δπη μέμψεταί ποτέ τοντον..., επαναλαμβάνουν τό νόημα τοϋ 1252-1256: φροντίζειν γάρ Ιγωγ* ε χω, τίν άρα μέμψιν έποίσει... Ή δεύτερη είναι
στούς στίχους 1431 κ.έ., όπου τό χειρόγραφο της Ραβέννας έχει:
Ου χρή λέοντος σκύμνον έν πάλει τρέφειν,
μάλιστα μέν λέοντα μή 'ν πάλει τρέφειν,
ήν δ' έκτραφή τις, τοίς τρόποις ύπηρετεϊν.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ:

Ό δεύτερος όμως στίχος, πού έπαναλαμβάνει τό νόημα τού πρώτου, παραλείπεται στό χειρόγραφο της Βενετίας (V). Ή τρίτη
περίπτωση άφορά τούς στίχους 1436-1466: ό Διόνυσος θέτει
στούς δύο ποιητές ένα πολύ γενικό έρώτημα- τούς ρωτά τί θά
έπρεπε νά κάμει ή 'Αθήνα γιά νά διασφαλίσει τήν έπιβίωσή της.
Καθένας δίνει μιά άπάντηση διατυπωμένη μέ γενικότητες. 'Αλλά
στή γενική άπάντηση τοϋ Εύριπίδη παρεμβάλλεται μία άλλη άπάντησή του, μιά φανταστική καί κωμική έμπνευση πού άφορά
τόν ναυτικό πόλεμο, έτσι πού ή πειστική παρουσίαση τοϋ χωρίου
άπό σκηνής νά συναντά μεγάλες δυσκολίες. Τό κείμενο (14351454):
Άλλά μιά γνώμη άκόμα άς πει δ καθένας
ώς πρός τόν τρόπο σωτηρίας τής πόλης.
ΕΥΡΙΙΙΙΔΗΣ: Τοϋ Κλεόκριτον φτερούγα ό Κινησίας
νά γίνει, άπό τό πέλαο πάνω ή αύρα
νά τούς σηκώσει, [...]
στις ναυμαχίες νά 'χουν άγγειά μέ ξίδι
και νά ραντίζουν τών έχθρών τά μάτια.
Ξέρω ίνα μέσο' θά τό έκθέσω.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ:
Λέγε.
ΕΥΡΙΠΙΔΙΙΣ: Άν τήν έμπιστοσύνη μας τήν πάρουμε [...]
Άν, με τά τωρινά, κακά τά πάμε,
μέ τά έναντία δέ θά 'ρθει ή σωτηρία;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Γειά σου, σοφό κεφάλι, Παλαμήδη"
(οί μύθοι τοϋ Παλαμήδη τόν παρουσίαζαν κυρίως ώς έφευρέτη- όχι ώς πηγή πολιτικής σοφίας)
ποιανού είν αύτή ή έφεύρεση; δική σου
ή τοϋ Κηφισοφώντα;
(πού πίστευαν ότι συνεργαζόταν στή συγγραφή τών έργων
τοϋ Εύριπίδη)
ΔΙΟΝΥΣΟΣ:
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"Ολη δική

μον

τ' άγγειά μέ ξίδι, τοϋ Κηφισοφώντα.
ΔΙΟΝΤΣΟΣ, γυρίζοντας στόν Αισχύλο:
Αισχύλε! έσύ τί λές;
Είναι φυσικό νά άναρωτηθεϊ κανείς μήπως τέτοιας λογής ολοφάνερες έπαναλήψεις είναι τό άποτέλεσμα συμφυρμού μιάς μορφής
τοΰ έργου συνθεμένης πριν άπό τό θάνατο τοΰ Σοφοκλή μέ τή
βιαστικά άναθεωρημένη παραλλαγή πού ακολούθησε" δέν φαίνεται όμως νά ύπάρχει καμιά σχέση μέ τόν Σοφοκλή, καί καθένα
άπό τά τρία παραπάνω χωρία παρουσιάζει χαρακτηριστικά πού
έπιδέχονται έρμηνεΐες διαφορετικές άπό τις έρμηνεϊες τών άλλων
δύο. Τό λυρικό χωρίο 1252-1256 παρουσιάζει μετρική ιδιομορφία (τρεις καταληκτικούς στίχους στή σειρά)10 καί άδεξιότητα
ύφους (έκεΐ οπού ό Αισχύλος άποκαλεϊται Βάκχειος αναξ, ονομασία πού ταιριάζει στόν ίδιο τόν Διόνυσο: Βάκχειε δέσποτα, στις
Θεσμοφοριάζονσες, 988), πράγματα πού μάς κάνουν νά σκεφτούμε μήπως οί στίχοι αύτοί δέν είναι τοΰ 'Αριστοφάνη, άλλά προσθήκη άπό κάποιον μεταγενέστερο, πού προσπαθούσε νά συνθέσει
χορική ποίηση. Οί έναλλακτικές μορφές τοΰ στίχου γιά τό λιονταράκι ίσως νά είναι πραγματικά γραμμένες άπό τόν ϊδιο τόν
'Αριστοφάνη· δέν φαίνεται όμως νά έχουν σχέση μέ τό θάνατο
τοΰ Σοφοκλή.11 Μερικοί ύποστήριξαν οτι ή επαλληλία τών δύο
άπαντήσεων τοΰ Εύριπίδη άποτελοϋσε πρόθεση τοΰ 'Αριστοφάνη, καί όταν λέω ότι ή σκηνική παρουσίαση τού χωρίου παρουσιάζει «μεγάλες δυσκολίες», δέν έννοώ οτι είναι καί άδύνατη· τά
δεδομένα μπορούν νά έξηγηθοϋν καί μέ τήν ύπόθεση οτι ένα τμήμα τοΰ κειμένου έχει στήν παράδοση μετατοπιστεί.
Συμβαίνει νά υπάρχει ένα άκόμη ενδεικτικό στοιχείο, άσχετο
πρός τό θάνατο τοΰ Σοφοκλή, πού μερικοί τό επικαλούνται γιά νά
υποστηρίξουν τή θεωρία ότι ό ίδιος ό 'Αριστοφάνης έθεσε σέ κυκλοφορία δύο κάπως διαφορετικές παραλλαγές τοΰ έργου. Ή άρ10. 'Τπάρχουν ώστόσο μερικά παράλληλα, όπου έχουμε διαδοχή καταληκτικών στίχων: ΕΙρψη, 785-787 ~ 807-809" Φερεκράτης, άπ. 79" Εΰπολης, άπ. 163.
11. Ή δική μου γνώμη είναι ότι στίς Νεφέλες οί στίχοι 653 κ.έ. άποτελοΰν παρόμοιο συμφυρμό δύο διαφορετικών παραλλαγών τοΰ ίδιου άστείου" καί σέ έναν πρόσφατα δημοσιευμένο πάπυρο ( = Z e i l s c h r i [ l fiir Papyrologie und Epigraphik, τ. I, σ. 117-120) φαίνεται νά υπάρχει συμφυρμός
μιάς συνοπτικής καί μιάς άκέραιης μορφής τών στίχων 187-198 τής Λυαιατράτης.
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χαία υπόθεση μάς πληροφορεί ότι οί Βάτραχοι άρεσαν τόσο πολύ, ώστε παίχτηκαν καί δεύτερη φορά. ' Η ύπόθεση άναφέρει ώς
πηγή τής πληροφορίας αύτής τόν Δικαίαρχο, τό μαθητή τοΰ Αριστοτέλη, δέν μάς λέει όμως άν ή δεύτερη αύτή παράσταση έγινε
στά Λήναια τού 405 π.Χ., ή δύο μήνες άργότερα, στά Μεγάλα
Διονύσια, ή (παρ' όλα τά έπίκαιρα στοιχεία πού περιλαμβάνονται
στήν παράβαση καί στήν τελευταία σκηνή) ύστερα άπό μερικά
χρόνια" καί οΰτε ξέρουμε άν ή πληροφορία τοΰ Δικαιάρχου βασιζόταν στά άρχεΐα τών γιορτών ή σέ άρχειακά άνεπιβεβαίωτη παράδοση. Κοντολογίς, ό άριθμός τών άγνωστων παραγόντων πού
σχετίζονται μέ τό έρώτημα, σέ ποιά σημεία καί γιά ποιό λόγο
παρουσίαζαν διαφορές μεταξύ τους οί γραπτές μορφές τών Βατράχωνπού κυκλοφορούσαν τά τελευταία χρόνια τής ζωής τοΰ
'Αριστοφάνη, είναι μεγάλος, καί τά περιθώρια γιά συζήτηση καί
γιά έφαρμογή τής προσωπικής μας κρίσης άπεριόριστα —χωρίς
βέβαια αύτό νά σημαίνει οτι πρέπει νά σταματήσει ή σχετική συζήτηση.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
"Οταν διδάχτηκαν οί Βάτραχοι, ό Αισχύλος είχε ήδη πεθάνει
πριν άπό πενήντα τόσα χρόνια" ό 'Αριστοφάνης ήταν άδύνατο νά
πρόφτασε νά τόν δει μέ τά ΐδια του τά μάτια, έκτος άν τά βιογραφικά του, όπως μάς σώζονται, είναι πολύ παραπλανητικά
—μόνο οί έβδομηντάρηδες καί οί άκόμη γεροντότεροι ήταν πραγματικά σέ θέση νά θυμούνται τήν πρώτη παράσταση τών Περσών ή τών 'Επτά έπι Θήβας. 'Αφού ή πρώτη παρουσία τοΰ Εύριπίδη σέ δραματικό άγώνα έγινε τό 455 π.Χ., υπήρχε μιά ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στίς περιόδους δράσης
τών δύο ποιητών. Μέ τήν όπτική τής έποχής τοΰ 'Αριστοφάνη,
ό Αισχύλος ήταν ό ποιητής τής γενιάς πού είχε άποκρούσει τούς
Πέρσες καί δημιούργησε τήν άθηναϊκή ήγεμονία" ό Εύριπίδης ήταν ό ποιητής τής δικής τους άμφιλεγόμενης έποχής. Αύτό έδινε στόν 'Αριστοφάνη τή δυνατότητα νά εντάξει τόν άγώνα Αισχύλου καί Εύριπίδη στό πλαίσιο τής γνωστής άντίθεσης άνάμεσα
στήν άνδρεία, τήν άρετή καί τήν άσφάλεια τοΰ παρελθόντος —ενισχυμένη άπό τό καθολικό αΐτημα (αύτή τήν έντύπωση δημιουργούσε ή χρονική άπόσταση) νά διατηρηθούν τά παραδοσιακά έθιμα καί οί παραδοσιακές δοξασίες— καί στήν άβεβαιότητα τοΰ
παρόντος, πού ήταν γεμάτο άμφιβολίες, «νοσηρή» περιέργεια καί
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«ανεύθυνους» καλλιτεχνικούς νεωτερισμούς. Στόν άγώνα βρίσκουμε άπόηχους τοΰ άνάλογου άγώνα άνάμεσα στόν Δίκαιο καί
τόν "Αδικο Λόγο στις Νεφέλες· π.χ. Βάτραχοι. 1069-1071:
Λ Ι Σ Χ Γ Λ Ο Σ , πρός τόν Εύριπίδη:
Ρητορείας, εύγλωττίας καί πολλής φαφλατιάς
άπό σένα μαθήματα πήραν (οί ά κ ρ ο α τ έ ς σου) οί παλαίστρες αδειάσαν μ αυτά, οί πισινοί
τών νεαρών, πον φλυαρούν καθισμένοι,
έχουν πέρα γιά πέρα τριφτεί [...]
Νεφέλες, 1015-1018:
Μά άν κυλήσεις έκει πον σέ πάν οί καιροί οί τοίρινοί,
κιτρινιάρα θωριά κι ώμους θά 'χεις μικρούς,
θά 'χεις γλώσσα μεγάλη καί στήθος στενό,
πισινά μιά σταλιά [...]
Νεφέλες, 1052-1054:
ΔΙΚΛΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, μ έ π ι κ ρ ί α κ α ί ά γ α ν ά κ τ η σ η : Νά

τα!

Οί νέοι γι' αύτά κι αύτά φλυαρούν άπ' τό πρωί ώς τό βράδυ
κι έτσι γεμίζουν τά λουτρά κι ειν άδειες οί παλαίστρες.

Ή διένεξη Αισχύλου καί Ευριπίδη κατά ενα μεγάλο της μέρος
στρέφεται γύρω άπό το θέμα της ηθικής έπίδρασης ποϋ άσκεΐ ή
τραγωδία στό άκροατήριο της. Αύτή ή άντίληψη δέν περιορίζεται
στό τμήμα έκεΐνο τοΰ άγώνα πού άρχίζει (1007-1010) όταν οί
δύο τραγικοί συμφωνούν οτι κατάλληλο κριτήριο γιά τή μεγαλοσύνη ένός ποιητή είναι ό ήθικός άντίκτυπος τών έργων του, άλλά
άποτελεΐ βασική ιδέα καί στή συζήτηση τού προηγούμενου μέρους, καί παρουσιάζεται άπροσδόκητα νά έπηρεάζει άκόμη καί
τίς παρωδίες τών λυρικών στίχων (1325-1328). Κανένας όμως
άπό τούς δύο ποιητές δέν συζητά, όπως θά περίμεναν ΐσως μερικοί σύγχρονοι μελετητές τής άρχαίας έλληνικής τραγωδίας, γιά
τά ήθικά καί θρησκευτικά αισθήματα πού τόσο συχνά έκφράζονται στά χορικά τραγούδια τής τραγωδίας, ή γιά τούς ήθικούς
προβληματισμούς πού μπορούν νά ξεπηδήσουν άπό τό στοχασμό
γιά τήν πλοκή μιας τραγωδίας ή τή διαγραφή τών χαρακτήρων.
'Αξίζει νά έπισημάνουμε οτι καί ό Πλάτων, πού συζητά τήν ήθική έπίδραση τής τραγωδίας στό δεύτερο βιβλίο τής Πολιτείας,
αύτές τίς άπόψεις τίς άγνοεΐ, όπως καί ό 'Αριστοτέλης στήν Ποι256
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ητική, δπου αναλύονται, τά τεχνικά μέσα πού χρησιμοποιεί ή τραγωδία γιά νά πετύχει τόν θεατρικό της στόχο. Δέν ώφελεϊ νά
έξηγήσουμε τήν παράλειψη αύτή σέ συγγραφείς μέ τόσο διαφορετική οπτική γωνία λέγοντας (α) ότι ό 'Αριστοφάνης τά έγραψε
έτσι γιά νά συγκινήσει τόν κοσμάκη, (β) ότι ό Πλάτων άναπτύσσει λογικά τή συνέχεια τών έπιχειρημάτων του χωρίς νά παρεμβάλλει τίς προσωπικές του προτιμήσεις, καί (γ) ότι ό 'Αριστοτέλης, άπό άποψη ιδιοσυγκρασίας καί πνευματικής συγκρότησης,
ήταν άνίκανος νά συλλάβει τό βαθύτερο νόημα τής τραγωδίας.
Θά μπορούσε κανείς νά υποστηρίξει μέ έπιχειρήματα τά (α) καί
(β)· τό (γ) όμως είναι άποψη σφαλερή καί έπιπόλαιη. Μιά πολύ
πιό άπλή έξήγηση βρίσκουμε άν παρατηρήσουμε, πρώτα, οτι δλες οί θρησκευτικές καί ήθικές γενικότητες πού έκστομίζονται
άπό τούς τραγικούς χορούς, όσο διανθισμένη καί άν είναι ή γλώσσα τους, άποτελούν κοινοτοπίες πού έτσι κι άλλιώς έλάχιστους
"Ελληνες θά έβρισκαν άντίθετους, καί, έπειτα, ότι οί γενικότητες
αύτές, πολύ πριν νά επινοηθεί ή τραγωδία, άποτελοϋσαν γερά έδραιωμένο παραδοσιακό στοιχείο στή σοβαρή ποίηση, δπου ύπάγεται καί ή μή δραματική χορική ποίηση, καί έτσι δέν μπορούν
μέ κανένα τρόπο νά θεωρηθούν ιδιαίτερο θεματικό χαρακτηριστικό τής τραγωδίας.
Ή ήθική επίδραση τής τραγωδίας, δπως τή συζητούν στούς
Βατράχους, μπορεί νά έκδηλωθεΐ μέ δύο τρόπους: μέ τό νά μιμηθεί κανείς τή συμπεριφορά τών προσώπων τής σκηνής, καί μέ
τό νά υιοθετήσει αιτιολογημένες άπόψεις καί άμφιβολίες, όπως
τίς έκφράζουν ή τίς ύπονοοΰν τά πρόσωπα τού έργου. Υπάρχουν
καί σήμερα άνθρωποι πού πιστεύουν ότι ή παρουσίαση ένός δειλού ή μιάς μοιχαλίδας σέ λογοτεχνικά έργα έχει άποτέλεσμα τήν
αύξηση τών περιπτώσεων δειλίας καί μοιχείας στόν πραγματικό
κόσμο. Τήν ιδέα αύτή τήν υποστηρίζουν ιδιαίτερα άνθρωποι μέ
ύπανάπτυκτη αίσθηση τής τεχνικής τοΰ θεάτρου καί τής λογοτεχνίας, άνθρωποι πού ή νόηση καί ό συναισθηματικός τους κόσμος
είναι προσκολλημένα σέ πτυχές τής ζωής οπού οί καλές τέχνες
δέν έχουν φανερή έπίδραση. Είναι πολύ πιθανό μιά άνάλογη κατηγορία άνθρώπων νά είχε καί στήν άρχαιότητα παρόμοιες άντιλήψεις. Παρ' ολα αύτά, δέν γίνεται άμέσως φανερό πώς πρόσωπα
τοϋ Εύριπίδη, όπως ή Σθενέβοια καί ή Φαίδρα,12 ήταν δυνατό νά
12. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι ό 'Ιππόλυτος πού μις σώθηκε είναι τό
δεύτερο έργο πού έγραψε ό Εύριπίδης μέ θέμα τό μύθο της Φαίδρας καί τοϋ
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θεωρηθεί οτι οδηγούσαν άξιοπρεπεΐς γυναίκες στή μοιχεία, ένώ
ένα πρόσωπο τοϋ Αίσχύλου, ή Κλυταιμνήστρα, δέν έπρεπε νά θεωρηθεί ότι ένέπνεε στίς ΐδιες γυναίκες τήν ιδέα νά σκοτώσουν
τόν άντρα τους. Πράγματι, στόν 'Αντιφώντα (1,17) ένας νέος όνομάζει τή μητριά του, πού τήν έχει μηνύσει οτι δηλητηρίασε τόν
πατέρα του, ή Κλυταιμνήστρα αντη, καί τά πλατωνικά παραδείγματα (Πολιτεία, 2, 379e-380a, 382d) κακών ήθικών διδαγμάτων στήν τραγωδία προέρχονται όλα άπό τόν Αισχύλο. Καί
κάτι άκόμη: στόν Εύριπίδη δέν λείπουν οί ηρωίδες μέ άψεγάδιαστη άρετή (ό Λυκούργος, στό λόγο του Κατά Λεωκράτονς, 100,
παραθέτει έπιδοκιμαστικά τά έντονα πατριωτικά λόγια μιάς εύριπίδειας ήρωίδας). Ή άπάντηση, νομίζω, ώς ένα σήμεΐο είναι
οτι ή Κλυταιμνήστρα, «γυναίκα μέ άντρίκεια καρδιά» (Αγαμέμνων, 11: γραικός άνόρόβουλον κέαρ), εύκολα μποροΰσε νά θεωρηθεί πρόσωπο πού δέν ήταν δυνατό νά τό μιμηθεί εύκολα κανείς, ένώ ή άρχαία έλληνική άντίληψη οτι οί γυναίκες ήταν άπό
τή φύση τους δύσκολο νά άντισταθούν στόν σαρκικό πειρασμό
(πρβ. σ. 223) οδηγούσε, στήν περίπτωση τής Σθενέβοιας, σέ έντελώς διαφορετική έκτίμηση. Νά γιατί ό 'Αριστοφάνης βάζει τόν
Αισχύλο νά καυχιέται (1044) οτι «ποτέ δέν παρουσίασα γυναίκα
έρωτευμένη». Τήν άπάντηση μπορούμε άκόμη νά τήν άναζητήσουμε στό γεγονός οτι ό Εύριπίδης σέ μερικά του έργα παρουσίαζε τήν άδυναμία μέ τρόπο πού νά κερδίζει τήν άθέλητη συμπάθεια τοΰ άκροατηρίου, όπως κερδίζει καί τή δική μας. Έπίσης
έβαζε τά πρόσωπά του νά λένε πράγματα πού οί άνθρωποι συχνά
τά αισθάνονταν άλλά σπάνια τά έξωτερίκευαν ή δήλωση της Μήδειας (Μήδεια, 250 κ.έ.):
...τρις άν παρ' άσπίδα
στήναι θέλοιμ' άν μάλλον ή τεκείν άπαξ,
υποτιμά τις άνδρικές άρετές, καί θά μπορούσε νά θεωρηθεί υπέρμετρος συναισθηματισμός, σύμφωνος μέ τό χαρακτήρα της Μήδειας-κακής μάγισσας.13
"Ιππόλυτου, καί έχουμε κάθε λόγο νά πιστεύουμε ότι στό πρωιμότερο έργο
ή Φαίδρα δέν ήταν, όπως στόν Ιϊΐπόλυτο πού ξέρουμε, άνίσχυρο θύμα της
'Αφροδίτης.
13. [Μιά άκόμη σκέψη μας βοηθά νά καταλάβουμε τό φαινόμενο: τά
πρόσωπα τοϋ Αίσχύλου διατηρούν τά γνήσια ήρωικά χαρακτηριστικά τους"
παρουσιάζονται μέ ένα «μέγεθος» πού άποθαρρύνει κάθε ψυχολογική ταύτιση τοϋ θεατή μέ αύτά, άρα καί κάθε τάση γιά μίμηση. 'Αντίθετα, οί ή-
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Αύτό μας οδηγεί στή δεύτερη χαρακτηριστική άποψη τής
τραγωδίας, αύτήν πού προβάλλεται τόσο έντονα στούς Βατράχους: πρόκειται γιά τήν πνευματικότερη διάσταση πού είσάγει
στά έργα του ό Εύριπίδης, σέ άντίθεση μέ τή θεατρική έντύπωση
πού έπιδίωκε ό Αισχύλος. 'Αν δέν μάς παραπλανούν (όπως είναι
πάντα πιθανό) οί δικές μας άπόψεις καί προτιμήσεις, ό καλύτερος τρόπος νά καταλάβουμε τί έννοεΐ ό 'Αριστοφάνης είναι νά
άνατρέξουμε σέ στοιχεία πού δέν μνημονεύονται κάν στούς Βατράχους: νά έξετάσουμε τήν Ήλεκτρα τού Εύριπίδη, όπου ή ιστορία τού 'Ορέστη (πού έκδικεΐται τή μητέρα του μέ τή βοήθεια τής άμείλικτης καί άνελέητης άδερφής του), άπό τό υπερφυσικό καί ήρωικό κλίμα όπου τήν τοποθέτησε ό Αισχύλος, μεταφέρεται σέ ένα κλίμα πολύ πιό κοντά στή ζωή όπως τήν ξέρουμε, μέ άποτέλεσμα ή εκδίκηση νά μάς φαίνεται έγκλημα μέ
κίνητρα παρανοϊκά, καί άποκρουστικό στήν έκτέλεσή του. Ό 'Αριστοφάνης, άφοσιωμένος καθώς ήταν στό θέατρο καί έξαιρετικά
ευαίσθητος στίς δραματικές έντυπώσεις, πίστευε πιθανότατα ότι
ή έγκεφαλική άντιμετώπιση τών μύθων καί τά καλοβαλμένα λογικά έπιχειρήματα πού έμφανίστηκαν μέ τόν Εύριπίδη στήν τραγωδία κατέστρεφαν τή δραματική της υφή. Αύτό περίπου έκφράζει καί ό χορός όταν, συγχαίροντας τόν Αισχύλο γιά τή νίκη του,
τραγουδά (1491-1495):
'Ωραίο νά μή λιμάρεις
παρέα μέ τό Σωκράτη
ξεχνώντας κάθε χάρη
τής μούσας κι άψηφώντας
τά πιό σπουδαία σημεία
τής τραγικής τής τέχνης.
Δέν άμφιβάλλω οτι σέ κάποιο φιλολογικό άπόδειπνο ό 'Αριστοφάνης θά διατύπωνε τίς άπόψεις του γιά τό θέμα αύτό συγκρατημένα-14 δύσκολα όμως μπορεί κανείς νά συγκρατηθεί, όταν προσπάθειά του είναι νά κάμει χιλιάδες άνθρώπους νά γελάσουν καί νά
ρωες τοϋ Εύριπίδη παρουσιάζονται πιό Ανθρώπινοι στήν όλη τους ψυχολογία, πιό φυσικοί καί εΰερμήνευτοι. "Ετσι έπηρεάζουν περισσότερο τό θεατή,
έστω καί μόνο γιατί στέκουν (όπως σημειώνει παρακάτω καί ό Dover)
πραγματικά κοντά του —όχι σέ ψηλό μυθικό βάθρο, όπως οί ήρωες τοϋ Αίσχύλου.]
14. Οί άπόψεις αύτές δέν θά ήταν σέ ούσιώδη σημεία διαφορετικές άπό
τΙς άπόψεις τοϋ 'Αριστοτέλη.
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χειροκροτήσουν. "Αλλωστε, ένα άπό τά πιό αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά τών Βατράχων είναι ό επιδέξιος συνδυασμός, που πετυχαίνει ό 'Αριστοφάνης, της παρουσίασης τών μεγάλων σκηνικών προβλημάτων της έποχής, πού ό ίδιος τά καταλάβαινε πολϋ
καλά, καί της κωμικής έκμετάλλευσης τοΰ πώς τά φαντάζονταν
αύτά οί άπλοί άνθρωποι. Πρώτα πρώτα πρέπει νά προσέξουμε ότι ή νίκη τοΰ Αισχύλου δέν ήταν καί πολύ εύκολη. Ώς άνθρωπος
παρουσιάζεται υπεροπτικός, εύέξαπτος καί βίαιος, καί, άν δέν τύχαινε νά σώζονται μερικά έργα του, θά ήταν πολύ πιθανό, διαβάζοντας τούς Βατράχου;, νά άποκομίσουμε τήν έντύπωση οτι κύρια χαρακτηριστικά τών έργων του ήταν ή άκατανόητη καί πομπώδης γλώσσα (πού μάλιστα τή χρησιμοποιούν κυρίως πολεμιστές στις φραστικές τους άψιμαχίες) καί ή έπιδίωξη τής θεαματικότητας.
"Οταν ζητούν άπό τόν Διόνυσο νά κρίνει μεταξύ Εύριπίδη καί
Αισχύλου, ό θεός δέν μετανοεί άμέσως γιά τήν άγάπη του στόν
Εύριπίδη, ή όποια καί τόν οδήγησε άρχικά στήν άπόφασή του
νά έπισκεφτεΐ τόν Κάτω κόσμο" άντίθετα, έξακολουθεΐ νά διστάζει άκόμη καί σέ σημεία όπου σ' έμάς φαίνεται νά ύπερτερεί ό
Αισχύλος, π.χ.:
1411-1413: Δέ θά τους κρίνω έγώ" κι οί δυο είναι φίλοι"
νά ψνχραθώ δέ θέλω μέ κανένα"
σοφόζ είν' ό ένας, μά μ'ευφραίνει ό άλλος.
1433 κ.έ.: Δύσκολη ή κρίση, μά τό Δία Σωτήρα"
ό ένας σοφά, σταράτα τά είπε ό άλλος.
Ή λέξη σοφός (σοφώς, σοφία) χρησιμοποιήθηκε συχνά στήν άρχαϊκή καί πρώιμη κλασική έποχή γιά νά δηλώσει καλλιτεχνική, τεχνική ή έπιστημονική δεξιότητα" λιγότερο συχνά, άλλά ολο
καί περισσότερο, στήν προχωρημένη κλασική έποχή δήλωνε τήν
πρακτική, τήν ήθική ή τήν πολιτική εύθυκρισία καί γνώση —ο,τι
περίπου καί σήμερα. Όπως κάθε επαινετικός όρος (π.χ. τίμιος,
ώραίος), ή λέξη μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ σαρκασμό, σπάνια
όμως —ποτέ στόν 'Αριστοφάνη— χρησιμοποιείται μέ ύποτιμητική σημασία (όπως π.χ. μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ή άγγλική λέξη
subtle καί ή έλληνική «έπιδέξιος»). "Οταν ό Αισχύλος άποχαιρετά τόν Κάτω κόσμο, διεκδικεί γιά τόν έαυτό του ώς κύριο χαρακτηριστικό τήν σοφίαν (1515-1519):
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...μά έσύ νά γνοιαστείς
νά καθίσει στό θρόνο μου έδώ ό Σοφοκλής
και στό πόδι μου αυτός νά τόν έχει, ώσπου έγώ
νά γυρίσω έδώ κάτω και πάλι· γιατί
είν ό δεύτερος, λέω, στήν άξια («σοφ/α»).
Στους στ. 1433 κ.έ. τό σοφώς (= σάν άληθινός ποιητής) άποδίδεται στόν Αισχύλο γιά τήν εικόνα του μέ τό λιονταράκι, τό σαφώς
(= σταράτα) στόν Εύριπίδη γιά τό μισώ πολίτην, κτλ.16 Σύμφωνα μέ αύτά, ή κρίση πού διατυπώνεται στόν στ. 1413 άναγνωρίζει
ότι ό Αισχύλος είναι μεγαλύτερος ποιητής, άλλά δέχεται καί ότι
ό Εύριπίδης είναι εύχάριστος" όταν ό ποιητής παρουσιάζει τόν
Διόνυσο, θεό τών θεατρικών άγώνων, νά ήδεται μέ τό έργο τού
Εύριπίδη, άναγνωρίζει κατά κάποιον τρόπο τή δημοτικότητα καί
τή μεγάλη έπιτυχία πού είχε πραγματικά γνωρίσει ό Εύριπίδης.
"Ενα άπό τά στοιχεία πού κάνουν μεγάλο τόν Αισχύλο είναι ή
εύρύτητα τής θεατρικής του φαντασίας καθώς καί τό ότι δέν διστάζει νά πειραματίζεται: στόν Προμηθέα, ό δέσμιος Τιτάνας, ή
άφιξη τών 'Ωκεανίδων άπό τόν άέρα, τό φτερωτό υποζύγιο τοΰ
πατέρα τους, ό σεισμός πού τίς καταποντίζει στό τέλος" στίς Ευμενίδες, ό χορός τών Έρινύων πού ιχνηλατούν γύρω στήν ορχήστρα σάν κυνηγάρικα σκυλιά —καί τά παραδείγματα μπορούν νά
πολλαπλασιαστούν άπό τά λίγα έργα πού μάς σώθηκαν καί άπό
τίς πληροφορίες μας γιά τά χαμένα έργα. Αύτή όμως ή πλευρά
τοΰ Αισχύλου, φανερή στόν σύγχρονο ιστορικό τής λογοτεχνίας,
δέν μπορούσε εύκολα νά έκτιμηθεί τά τέλη τοϋ 5ου αίώνα.' Επειδή οί συντηρητικοί, μέ ιδανικό τους τό πρώτο μισό τοΰ αίώνα,
θαύμαζαν τόν Αισχύλο περισσότερο άπό τούς σύγχρονους τους
ποιητές, είχαν συνάμα τήν τάση νά τόν θεωρούν καί αύτόν συντηρητικό' τό λογικό τους σφάλμα είναι συνηθισμένο, άλλά καί έπικίνδυνο. Καθώς μάλιστα ή έξιδανίκευση τοΰ παρελθόντος δέν
άντισταθμιζόταν π.χ. άπό άξιόλογη τεχνολογική πρόοδο, πού νά
έπηρεάζει εύνοϊκά τό βιοτικό έπίπεδο, καί δέν υπήρχαν ιδιαίτεροι
λόγοι νά πιστεύει κανείς ότι τά παλιά χρόνια ήταν πιό απάνθρωπα
ή λιγότερο έντιμα άπό τά τοτινά, θά υπήρχαν πάρα πολλοί άν15. 01 ερμηνείες πού άντιστρέφουν τή σειρά τών έπιρρημάτων παραβλέπουν τούς στ. 1413 καί 1434, καθώς και τό γεγονός ότι οί εικονικές έκφράσεις καί οί αΐνιγματικές νύξεις πού πρέπει νά άποκρυπτογραφήσει ό άκροατής άποτελούν χαρακτηριστικά τής ποίησης τοΰ πρώιμου 5ου αίώνα.
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θρωποι πού θά έλεγαν γιά τήν ποίηση τού Αίσχύλου «αύτή άκριβώς ή ποίηση έκαμε τούς άνθρώπους της παλιάς καλής έποχής
τέτοιους πού ήταν». Σκέψεις δπως αύτές θά τις ένίσχυε ή παράδοση τού διδακτισμοϋ στήν ποίηση —δλα πράγματα πού ό 'Αριστοφάνης τά έκμεταλλεύεται εξαντλητικά.
Ή παρωδία τών χορικών τοΰ Αίσχύλου είχε σκοπό νά δημιουργήσει τήν έντύπωση οτι αύτά άποτελούσαν άλυσίδα άπό μεγάλες λέξεις, δπου ή επιλογή τών ήχων καί οί άποσπασματικοί
καί φευγαλέοι συνειρμοί είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα άπό τό ίδιο
τό νόημα" αύτή ή έρμηνεία δέν άπομακρυνόταν ίσως πολύ άπό τις
άπόψεις τοΰ μέσου ανθρώπου. "Ενας ποιητής μπορούσε ώς ένα
βαθμό νά είναι ύπαινικτικός καί δυσνόητος, καί άμφιβάλλω άν
δύο όποιοιδήποτε άπό τούς πρώτους άκροατές της 'Ορέστειας
θά συμφωνούσαν μεταξύ τους άν άποφάσιζαν νά παραφράσουν
μιά λυρική στροφή άπό τό έργο" θά συμφωνούσαν δμως, νομίζω,
δτι ή ακρόαση τών χορικών αύτών άποτελοϋσε γλωσσικό βίωμα
πού ταίριαζε σέ δραματικές παραστάσεις.' Η παρωδία τών χορικών τοΰ Εύριπίδη (1309-1363) είναι πιό πετυχημένη, καί ήταν
φυσικό νά είναι, άφοΰ ό 'Αριστοφάνης μπορούσε έδώ νά παρωδήσει τά χωρία έκεΐνα τών τελευταίων έργων τοΰ ποιητή πού ήξερε πώς οί άκροατές του τά είχαν πρόσφατα.' Η μονωδία τής γυναίκας πού ξυπνά άπό έφιάλτη καί άνακαλύπτει ότι τής έκλεψαν
τόν πετεινό της θυμίζει σέ γενικές γραμμές τις επαναλήψεις λέξεων καί τόν ύπέρμετρο συναισθηματικό τόνο άπό τή μονωδία
τοΰ Φρύγα σκλάβου στόν 'Ορέστη τοΰ Εύριπίδη, 1369-1502.
Μιά καί οί τραγωδίες προορίζονταν γιά τό μεγάλο κοινό, ή
τραγωδία στό σύνολο της μπορούσε νά δώσει άφορμή γιά διακωμώδηση τό ίδιο όπως ή γεωργία, ό έρωτισμός καί ό πόλεμος"
άποτελοϋσε καί αύτή κομμάτι της ζωής τών άνθρώπων, όχι κάτι
πού νά ένδιαφέρει πολιτιστικά μιά μειονότητα μόνο, δπως σήμερα ή μουσική δωματίου ή ό Σαίξπηρ. Μέ πόση άκρίβεια θυμόταν
ό κοινός άνθρωπος μία μία τις τραγωδίες πού είχε δει; Μέ πόση
λεπτολογία τις συζητοΰσε μέ άλλους; Μέ πόσο ένθουσιασμό έκτιμοΰσε τήν παρωδία στίς λεπτομέρειές της; Σέ όλα αύτά τά έρωτηματα δέν μπορεί κανείς νά βρει τή σωστή άπάντηση μελετώντας μόνο τί καί πώς παρωδεί ό 'Αριστοφάνης.
'Από τή μιά μεριά, καί σήμερα παρατηρεί κανείς ότι ή πλειονότητα ένός άκροατηρίου μπορεί —καί αύτό είναι τό περίεργο—
νά άνεχθεΐ μιά παρωδία πού λίγοι μόνο μποροΰν πραγματικά νά
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έκτιμήσουν.1®

τήν
Ό καθένας, φαίνεται, νομίζει οτι ολοι οί άλλοι τό κατάλαβαν τό αστείο καί οτι θά όφειλε νά τό έχει καταλάβει κι ό ίδιος. Πολύ πιό σημαντικός όμως είναι ένας παράγοντας
τόν όποιο μπορούμε νά μαντέψουμε, άλλά μάς είναι άδύνατο νά
τόν άποτιμήσουμε μέ άκρίβεια: ως ποιό βαθμό ό 'Αριστοφάνης
διαλέγει νά παρωδήσει καί νά παραθέσει έκεϊνες μόνο τίς σκηνές,
τά χωρία, τούς στίχους καί τά ύφολογικά εύρήματα, πού ξέρει άπό.πρίν οτι ήταν τά πιό γνωστά. Σέ μερικές περιπτώσεις μιά
τραγωδία ήταν δυνατό νά τή θυμούνται καλύτερα άπό τίς άπανωτές παρωδίες της παρά αυτούσια- έτσι, έναν υπαινιγμό γιά τόν
Τήλεφο στίς Θεσμοφοριάζουσες μπορούσαν ίσως οί άκροατές νά
τόν- έκτιμήσουν, όχι γιατί είχαν πρόχειρη στή μνήμη τους τήν
τραγωδία Τήλεφο;, άνεβασμένη πρίν άπό 27 χρόνια, άλλά γιατί
τούς τή θύμιζαν οί παρωδίες τού έργου αύτού στούς Άχαρνεϊς,
ίσως καί σέ άλλα έργα πού δέν τά έχουμε. Έπίσης δέν πρέπει νά
λησμονούμε οτι, όταν ό 'Αριστοφάνης χρησιμοποιεί έξυπνα καί
διασκεδαστικά κάποιον τραγικό στίχο, δέν κάνει έξετάσεις στό
κοινό σάν νά έλεγε «'Αναφέρετε τά συμφραζόμενα τού...», άλλά
χρησιμοποιεί φράσεις πού ΐσως νά είχαν ήδη γίνει σχεδόν παροιμιακές. Ό περίφηαος στίχος 612 άπό τόν'Ιππόλυτο τοϋ Εύριπί, ;
ή, γλώσσ' ,όμώμοχ
, ή δέ φρήν άνώμοτος
παραφράζεται άπό τόν Διόνυσο (101 κ.έ.), σάν παράδειγμα αξιόλογου τραγικού ευρήματος, καί ό άκροατής δέν χρειάζεται νά είναι καί πολύ μορφωμένος γιά νά έκτιμήσει τούς στίχους 14691471:
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Στούς θεούς όρκίστης νά μέ πάρεις πίσω'17
θυμήσου αυτούς και ψήφισε τούς φίλους.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Τής γλώσσας ό όρκος, και ψηφίζω Αισχύλο.
δγ>:

16. Παρακολούθησα κάποτε μιά «πιστή» παρωδία τοϋ κινηματογραφικού έργου Ό πολίτης Κέην (σέ μιά τηλεοπτική έκπομπή, πού προοριζόταν γιά τό πολύ κοινό) συντροφιά μ' ενα φίλο μου πού έδινε πέρα γιά πέρα
τήν έντύπωση ότι τήν ϊβρισκε πολύ άστεία, καί όμως, όπως άποδείχτηκε,
δέν είχε Ιδέα ποιό ήταν τό Αντικείμενο τής παρωδίας αύτής.
17. Πουθενά δέν άναφέρεται ότι ό Διόνυσος ορκίστηκε νά πάρει πίσω
τόν Ευριπίδη, άλλά αύτό δέν έχει σημασία" όταν 0 Α θεωρεί ότι ό Β τόν
έκαμε νά πιστέψει ότι θά τοΰ δώσει κάτι, είναι πολύ πιθανό σέ μιά στιγμή
ταραχής νά πει «τό υποσχέθηκες!...», καί ό Εύριπίδης κάνει τή στιγμή
έκείνη άπλή ρητορική έπίδειξη. Πρβ. έπίσης σ. 188, γιά τή φοβέρα τοΰ Δία
(στήν ΕΙρήνη).
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πιθανότατα τό 392 π.Χ. Λυτό, άν και ή ' Υπόθεση παρουσιάζει
κενά, τό συμπεραίνουμε άπό τό σχόλιο στόν στ. 193, πού λέει δτι
«πριν άπό δύο χρόνια είχε γίνει ειρήνη άνάμεσα στούς Σπαρτιάτες και τούς Βοιωτούς». Τό σχόλ.ιο αύτό έξηγειται μόνο άν τό θεωρήσουμε έλαττωματική περίληψη μιάς ιστορικής πληροφορίας:
τό σωστό θά ήταν νά έλεγε δτι ή 'Λθήνα συμμάχησε «μέ τούς
Βοιωτούς έναντίον τής Σπάρτης» τό 395 j4 π.Χ. Οί θεατρικές
γιορτές τοΰ 393 \2 έπεφταν, φυσικά, τούς πρώτους μήνες τοϋ έτους, πού γιά μάς ανήκουν στό 392 π.Χ. Και οί ιστορικοί υπαινιγμοί στό έργο μάς όδηγοϋν νά τό τοποθετήσουμε στά τελευταία
χρόνια τής δεκαετίας 400-390.
Ό τίτλος «'Εκκλησιάζουσαι» προέρχεται άπό τό ρήμα «έκκλησιάζω»= μετέχω στήν έκκλησία τοϋ δήμου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Τό θέμα τοϋ έργου παρουσιάζει κοινά σημεία μέ τη Λυσιστράτη
καί τίς θεσμοφοριάζουσες, κυρίως μέ τήν πρώτη, γιατί καί έδώ
υπάρχει μιά γυναίκα, ή Πραξαγόρα, πού κυριαρχεί άνάμεσα στις
Αθηναίες καί τίς οργανώνει. "Εχουν συμφωνήσει (σέ μιά προηγούμενη γιορτή, τά Σκίρα —στ. 59) νά μεταμφιεστούν σέ άντρες, νά καταλάβουν πρωί πρωί τίς θέσεις στήν έκκλησία τοϋ
δήμου, καί νά ψηφίσουν τή μεταβίβαση της έξουσίας άπό τούς
άντρες στις γυναίκες.'II Πραξαγόρα έπιθεωρεΐ τή μεταμφίεσή
τους καί τίς έξασκεϊ μέ αύστηρότητα γιά τό ρόλο πού πρόκειται
νά παίξουν περιγράφοντάς τους πώς πρέπει νά προτείνουν τό ψήφισμα, κάνει μιά γρήγορη —καί γιά μάς κάπως αινιγματική— άνασκόπηση της τότε έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής κατάστασης. Μόλις τακτοποιηθούν ολα, οί γυναίκες ξεκινούν.
"Εχουν πάρει τά ρούχα τών συζύγων τους γιά νά ντυθούν άντρες, καί έτσι, όταν κάποιος μέ τό όνομα Βλέπυρος ξυπνά, νύχτα
άκόμη, γιά νά ανακουφίσει τά φορτωμένα του έντερα, ύποχρεώ264
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νεται νά βγει έξω φορώντας τό φόρεμα της γυναίκας του καί γυναικεία παπούτσια. "Ενας γείτονας, πού τυχαίνει νά τόν δει στό
σκοτάδι, τοϋ λέει οτι τά ίδια τοΰ έκαμε καί ή δική του γυναίκα.
Ό γείτονας αύτός φεύγει γιά τή συνέλευση καί ό Βλέπυρος κουκουβίζει καί σφίγγεται χωρίς άποτέλεσμα, ώσπου οί προσπάθειές του διακόπτονται άπό κάποιον άλλο φίλο του, τόν Χρέμη, πού
γυρίζει τώρα άπό τή συνέλευση. Ό Χρέμης τοΰ περιγράφει πώς
ένα μεγάλο πλήθος πολίτες μέ πρόσωπο ώχρό «σάν παπουτσήδες» ψήφισαν στή συνέλευση (455-457):
Ν' αφήσουν
τήν έξουσία στων γυναικών τά χέρια'
γιατί έκριναν πώς είναι και τό μόνο
πείραμα πού δέν έχει γίνει ως τώρα.
Ό Βλέπυρος καί ό Χρέμης μπαίνουν στά σπίτια τους, καί οί γυναίκες τους γυρίζουν θριαμβευτικά καί άρχίζουν τώρα νά βγάζουν τή μεταμφίεσή τους καί νά έπιστρέφουν τά ροΰχα τών συζύγων τους στή θέση τους. Ή Πραξαγόρα δέν προλαβαίνει, γιατί έρχεται καί στέκεται πλάι της άγανακτισμένος ό άντρας της,
πού ύποψιάζεται ότι ή γυναίκα του είχε βγει γιά νά συναντήσει
τόν έραστή της. Ή Πραξαγόρα καθησυχάζει τίς ύποψίες του μέ
τόν ισχυρισμό οτι είχε πεταχτεί βιαστικά σέ μιά φιλενάδα πού
ήταν ή ώρα της νά γεννήσει, καί προσποιείται τήν άθώα καί τήν
έκπληκτη όταν έκεϊνος τής άνακοινώνει οτι ή έκκλησία τού δήμου άποφάσισε νά παραδώσει τήν έξουσία στίς γυναίκες. Λέει όμως οτι αύτό πολύ θά ώφελήσει τήν πολιτεία, καί έκθέτει τό γιατί μέ τρόπο πού άπό άποψη μορφής μοιάζει μέ τό ένα σκέλος τοΰ
άγώνα, όπως είχε τυποποιηθεί τόν 5ο αίώνα.
"Ως τώρα δέν άκούσαμε τίποτε σχεδόν γιά τίς πολιτικές μεταρρυθμίσεις πού έχουν κατά νοΰ οί γυναίκες" ή άρχική έπιμονή
τους στούς «άρχαίους τρόπους» (216) μάς οδηγεί ίσως νά περιμένουμε άντίδραση μάλλον παρά έπανάσταση. Πολύ διαφωτιστικό ήταν όταν λίγο παραπάνω ό Χρέμης έπανέλαβε τό έπιχείρημα
πού είχε χρησιμοποιηθεί στή συνέλευση, οτι οί γυναίκες συνηθίζουν νά είναι πιό άνοιχτοχέρες καί έντιμότερες όταν δανείζονται
ή έπιστρέφουν ξένα πράγματα (446-450)" τό ίδιο βοηθητική μάς
είναι καί ή πρόβλεψη τοϋ Βλέπυρου οτι οί ηλικιωμένοι άντρες θά
κακοπεράσουν άν άναλάβουν οί γυναίκες τήν πρωτοβουλία στόν
έρωτα (465-470). Τώρα ή Πραξαγόρα, δίνοντας άπάντηση σέ άλ265
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λεπάλληλες ερωτήσεις και άντιρρήσεις τοϋ άντρός της, έκθέτει τό
πρόγραμμά της. ' Η κτηματική περιουσία καί τά χρήματα θά άνήκουν όλα στήν κοινότητα. Ό καθένας θά μπορεί νά συνευρεθεί
μέ οποιαδήποτε γυναίκα καί νά σπείρει παιδιά" τά συμφέροντα όσων εϊναι άσχημοι, είτε άντρες είτε γυναίκες, θά προστατεύονται
άπό τή νομοθεσία, πού θά τούς εξασφαλίζει προτεραιότητα. "Ολα
τά παιδιά θά θεωρούν όλους τούς άντρες πατεράδες τους. Άφοϋ
δέν θά υπάρχει άτομική ιδιοκτησία, δέν θά γίνονται δίκες" γιά τις
βιαιοπραγίες, τιμωρία θά είναι ό άποκλεισμός άπό τά κοινοτικά
γεύματα. Τις άγροτικές έργασίες θά τις κάνουν δούλοι. Στό τέλος ή Πραξαγόρα ξαναγυρίζει στήν έρωτική πλευρά τών μεταρρυθμίσεων, καί κερδίζει τήν έπιδοκιμασία τού Βλέπυοου, πού
βλέπει ότι έτσι προστατεύεται άπό τό συναγωνισμό τών νέων καί
τών όμορφων.
'Αμέσως έπειτα βλέπουμε ένα νομιμόφρονα πολίτη πού έτοιμάζεται νά παραδώσει ολόκληρη τήν ιδιοκτησία του" τόν άποπαίονει ένας άλλος, άδιόρθωτος κυνικός, μέ τούς έξης στίχους
(762-772):
Α. Τί; Νά μήν υπακούσω, λες, στό νόμο;
Β. Ποιο νόμο, δόλιε;
Α.
Αύτόν, τόν ψηφισμένο.
Β. Τόν ψηφισμένο; Βρέ, τί άνόητος πού 'σαι!
Α. Άνόητος;
Β.
Μόνο άνόητος; Ό πιό βλάκας
τοϋ κόσμου.
Α.
Πού έκτελώ τή διαταγή;
Β. Κι έκτελεϊ διαταγές ό μυαλωμένος;1
Α. Πρώτος αύτός.
Β.
Δέ λές, τά κουτορνίθια;
Α. Έσύ δέ μελετάς νά καταθέσεις;
Β. Πρώτα θά δώ οί πολ).οι τί αποφασίζουν.
Λ. Μά τί άλλο; "Ετοιμοι θά 'ναι νά προσφέρουν
δσα έχουν.
Β.
Άν τό δώ, θά τό πιστέψω.
1. Τό έπίθετο σώφρων πού χρησιμοποιείται έδώ σημαίνει συνήθως τόν
«νομιμόφρονα», καί αύτό κάνει τά λόγια τοϋ Β νά άκούγονται σάν παραδοξολογία μοναδική" τό ΐδιο δμως έπίθετο μπορεί σέ μερικές περιπτώσεις νά
πάρει τή νοηματική άπόχρωση πού έχει τό ρήμα σωφρονεϊν στήν κοινή φράση εΐ αωφρονείτε= άν είστε συνετοί, άν εΤστε μέ τά καλά σας.
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"Οταν τώρα μιά κηρύκαινα άνακοινώνει οτι πρέπει νά πάνε όλοι
στό στρατηγείο («στρατηγός» είναι ή Πραξαγόρα) νά τραβήξουν
κλήρο γιά τίς θέσεις τους στό γεύμα, ό κυνικός πολίτης φεύγει
μέ έλαφριά καρδιά νά πάει κι αύτός νά φάει —έχει εμπιστοσύνη
οτι ή τύχη θά τόν βοηθήσει νά τά καταφέρει, καί νά κρατήσει καί
τά ύπάρχοντά του.
Ή έπόμενη σκηνή είναι μεγάλη καί πολύπλοκη, καί παρουσιάζει ορισμένες σεξουαλικές συνέπειες τής έπανάστασης. Μιά κοπέλα καί μιά γριά πειράζονται περιμένοντας έραστή, καί παραβγαίνουν στά έρωτικά τραγούδια" οί μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει νά ισχύουν, καί έτσι δέν πρέπει νά τίς θεωρήσουμε πόρνες,
άλλά μέλη άστικών οικογενειών τής σειράς —τό κορίτσι πρέπει
νά είναι δεκατεσσάρων ή δεκαπέντε χρόνων: λυπάται πού δέν ήρθε ό «φίλος» της, τώρα πού λείπει ή μητέρα της (911-913). Ό
νεαρός τόν όποίο περιμένει ή κοπέλα έρχεται" προτού όμως μπορέσει νά μπει στό σπίτι της, τόν άρπάζει ή γριά καί ζητά τά δικαιώματά της.' Η κοπέλα βγαίνει καί καταφέρνει νά τόν γλιτώσει, άλλά τό βάζει στά πόδια όταν εμφανίζεται μιά δεύτερη γριά
καί ζητά τόν νέο γιά τόν έαυτό της. "Εχει τό νόμο μέ τό μέρος
της, καί ό ταλαίπωρος άναγκάζεται νά τήν άκολουθήσει, όπότε
έμφανίζεται καί τρίτη γυναίκα, άκόμη πιό γριά καί άσχημη, μέ
πρόθεση νά άσκήσει καί αύτή τά δικαιώματά της" δέν τόν άφήνει
οΰτε όταν αύτός ύποχρεώνεται τελικά νά μπει μέ τή βία στό σπίτι τής δεύτερης γριάς. Ενδιαφέρον στό μέρος αύτό τοΰ έργου είναι τό έρωτικό ντουέτο πού τραγουδούν δ νέος καί ή κοπέλα: δύο
στιχάκια έχουν μετρική μορφή ίδια μέ μερικά άθηναϊκά συμποσιακά τραγούδια, ένώ τά άλλα δύο συνοδεύονται άπό έκτενή έπωδό καί παρουσιάζουν (άν παραδίδεται σωστά τό κείμενό τους στά
χειρόγραφα) μιά κάποια μετρική άδεξιότητα —χαρακτηριστικά
πού ίσως μαρτυροΰν τό «λαϊκό» χαρακτήρα τοΰ τραγουδιού.2
Τό έργο τελειώνει κάπως βιαστικά. "Ερχεται μιά δούλη πού
άναζητά τόν άντρα τής κυράς της, τόν μόνο άπό τούς πολίτες πού
δέν έμφανίστηκε άκόμη στό γεύμα.3 Τόν συναντά, τού παραδίδει
2. Είναι δύσκολο νά πούμε άν ό Αριστοφάνης άπλώς προτιμά νά γράφει σέ «λαϊκό» ύφος (πρβ. σ. 190, γιά τήν Ειρήνη) ή άν παρωδεί ένα είδος
στό όποιο δέν είχε και μεγάλη έκτίμηση" πρβ. C. Μ. Bowra, «Λ Loveduet» [Έρωτικό ντουέτο], American Journal of Philology,
τ. LXXIX,
1958, σ. 377-391.
3.*Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται γιά τόν Βλέπυρο, τό σύζυγο τής Πραξαγόρας (πρβ. σ. 272), καί ότι ή δούλη άνήκει στήν Πραξαγόρα, μάς είναι
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τά κορίτσια ποϋ έφερε μαζί της,4 καί τελικά φεύγουν όλοι μαζί
γιά τό γεύμα τραγουδώντας ένα χορικό γιά φαγητά (πρβ. σ. 109,
217).
Ο ΧΟΡΟΣ
'Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό στη δομή τοϋ έργου είναι οτι ό
χορός, σέ μικρές κάθε φορά ομάδες, συγκεντρώνεται σιωπηλά όσο
διαρκούν οί στίχοι 30-56, καί δέν άνοίγει τό στόμα του ώς τό στ.
285. Στό σημείο αύτό ξεκινά να βγει άπό τό θέατρο γιά νά πάει
στήν έκκλησία τοΰ δήμου" θά τόν χάσουμε στόν 310 καί θά γυρίσει στόν 478. "Ενα τραγούδι συνοδεύει τήν άποχώρησή του
(285-310), ένα άλλο τήν επιστροφή του (478-503), καί μιά μεγάλη άντιστροφική σύνθεση εισάγει τόν άγώνα (571-582) Βλέπυρου καί Πραξαγόρας" ύστερα όμως άπό αύτά ό χορός σιωπά
ώς τόν 1127, καί ώς τό τέλος τοΰ έργου δέν θά συναντήσουμε άλλο χορικό τραγούδι. Παράβαση δέν ύπάρχει" τά μόνα λυρικά μέρη
στό δεύτερο μισό τοΰ έργου είναι τά τραγούδια τής γριάς, τής
κοπέλας, καί τοΰ νεαροΰ έραστή. 'Ωστόσο σέ δύο σημεία, στόν στ.
729 (άκριβώς προτοΰ έμφανιστεϊ ό καλός πολίτης πού μαζεύει τά
ύπάρχοντά του), καί στόν 876 (λίγο προτοΰ εμφανιστούν ή γριά
καί τό κορίτσι), τό χειρόγραφο τής Ραβέννας παραδίδει τήν ένδειξη χοροΰ (= τοΰ χοροΰ), σάν νά υπήρχαν κάποτε στά σημεία
αύτά τραγούδια πού δέν μάς παραδόθηκαν στό κείμενο τοΰ έργου,
ή κάποιος άρχαίος σχολιαστής νά πίστευε ότι ήταν πιθανό νά υπήρχαν κάποτε τραγούδια στά σημεία αύτά.
Αύτή ή σκέτη ένδειξη παρουσίας χορικού είναι άρκετά πιό συνηθισμένη στόν Πλοϋτο, όπου ό συνολικός άριθμός τών στίχων
πού τραγουδά ό χορός δέν ξεπερνούν τή δωδεκάδα, καί οί στίχοι
πού άπαγγέλλει ό κορυφαίος είναι μόνο τριάντα" παράλληλα όμως, ένα ή περισσότερα χειρόγραφα σημειώνουν στό κείμενο τού
δύσκολο νά καταλάβουμε γιατί άργησε νά παρουσιαστεί στό τραπέζι, άφοΰ
6 σύζυγος της Πραξαγόρας έχει πει (725-727) ότι θά τήν έπαιρνε άπό πίσω
όπου καί νά πήγαινε —μας είναι δηλαδή δύσκολο νά τό καταλάβουμε, μόνο
δν άντιδράσουμε στό άστεΐο διαπιστώνοντας άμέσως ότι δέν συμβιβάζεται
μέ κάποιο άλλο πού άκούσαμε πρίν άπό 460 στίχους.
4. «Αύτά τά κορίτσια», δπως τά όνομάζει, φαίνεται ότι ήταν άπλώς
διακοσμητικά πρόσωπα γιά τήν τελική σκηνή (πρβ. σ. 50 κ.έ.)" ή έκφραση
δέν άποκλείεται νά άποτελεΐ φαιδρό ύπαινιγμό γιά τΙς γυναίκες τοϋ χοροΰ.
Σέαύτήν όμως τήν περίπτωση ή κορυφαία διαχωρίζει μέ άσυνήθιστο τρόπο
τόν έαυτό της άπό τόν ύπόλοιπο χοοό όταν λέει: «Πάρ'τες αυτές μαζί σου»
(1151 κ.έ.).
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έργου έπτά φορές τήν ένδειξη χοροϋ. "Ισως πρέπει —ή, καλύτερα,
πρέπει οπωσδήποτε— νά άφήσουμε κάποιο περιθώριο γιά σφαλερές παρεμβολές τής ένδειξης χοροϋ κατά τήν ύστερη άρχαιότητα* πέρα όμως άπό τό περιθώριο αύτό, είναι φανερό ότι στίς Έκκλησιάζουσες καί στόν ΙΙλοϋτο διαπιστώνεται ταχύτατη έξέλιξη
πρός τήν κατεύθυνση τού «άμέΐοχου» χορού.5 Στή νέα κωμωδία,
πρός τά τέλη τού 4ου αίοινα, ένα χορικό ιντερμέδιο, πού σημειώνεται στό κείμενο μέ τήν άπλή ένδειξη χοροϋ, άπαντά τέσσερις
φορές στή διάρκεια κάθε έργου, χωρίζοντάς το σέ πέντε «πράξεις» (πρβ. σ. 308). Τό πρώτο ιντερμέδιο εισάγεται άπό ένα πρόσωπο τοϋ έργου μέ λόγια όπως π.χ. (Δύσκολος, 230-232):
Νά, βλέπω μερικούς πιστούς τοϋ Πάνα νά πλησιάζουν
στόν τόπο έδώ, πιωμένους· τό πιό σωστό μοϋ φαίνεται,
νά μήν τονζ ένοχλ,ήσω.
Τό δεύτερο, τό τρίτο καί τό τέταρτο ιντερμέδιο παρεμβάλλονται
χωρίς νά προηγηθεί παρόμοιος ύπαινιγμός στό διάλογο, καί, όπως φαίνεται, μπορούμε άνετα νά συμπεράνουμε ότι ό ποιητής
δέν θεωρούσε πιά δική του δουλειά νά γράφει καί τά τραγούδια,
πού έφεξής χρησιμεύουν μόνο σάν μέσο άναψυχής στά διαλείμματα τής θεατρικής δράσης.® Θά ήταν λάθος νά υποθέσουμε ότι
ό χορός άπομονώθηκε άπό τή δράση, καί ότι οί δραματουργοί έπαψαν νά συνθέτουν τά λυρικά τραγούδια, άκολουθώντας μιά εύθεία έξελικτική γραμμή πού ξεκινά άπό τόν Πλούτο, τό 388 π.Χ.,
καί καταλήγει στόν Δύσκολο, τό 316" μερικά άποσπάσματα άπό
έργα τών μέσων τοΰ 4ου αιώνα μάς πείθουν ότι ό ποιητής είχε
πάντοτε τή δυνατότητα νά υιοθετεί ώς ένα βαθμό άρχαι'κές μορφές. Είναι όμως άξιοσημείωτη ή διαπίστωση οτι ή διαδικασία
αύτή είχε ξεκινήσει τόσο νωρίς μέ τίς 'Εκκλησιάζουσες (τό θέμα
καί ό τίτλος τοΰ έργου θά μάς έκαναν νά περιμένουμε τό άντίθετο), καί έξελίχτηκε τόσο γρήγορα σέ λίγα χρόνια, στά έργα τοϋ
5. Πρβ. Ε. \V. Ilandley, «ΧΟΡΟΤ in the Plutus» [ΧΟΡΟΤ στόν Πλούτο], Classical Quarterly N.S., τ. Ill, 1953, σ. 55-61.
6. Άπό όσα λέει ό Αριστοφάνης γιά τόν Κρατίνο στούς 'Ιππείς, 529
κ.έ., φαίνεται ότι τά χορικά μιας κωμωδίας ήταν δυνατό νά άποσπαστοϋν
άπό τά άρχικά τους συμφραζόμενα καί νά κυκλοφορήσουν σάν τραγούδια
τοΰ συρμού' τέτοια τραγούδια ίσως νά τά χρησιμοποιούσαν συχνά σάν ιντερμέδια στίς κωμωδίες τοΰ 4ου αΙώνα. Γιά τό θέμα αύτό στό σύνολό του,
βλ. K.J. Maidmcnl, «The Later Comic Chorus» [ Ό ύστερος κωμικός
χορός], Classical Quarterly, τ. XXIX, 1935, σ. 1-24.
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ίδιου τοϋ 'Αριστοφάνη. Κανένας πάντως δέν θά μποροΰσε νά κατηγορήσει τον 'Αριστοφάνη γιά άνικανότητα στή σύνθεση χορικών τραγουδιών. Αύτός άκολούθησε άπλώς μιά μόδα πού είχε
άρχίσει άπό άλλους καί άρεσε στό κοινό, καί άν τήν άντιστρατευόταν θά διακινδύνευε τις πιθανότητές του νά κερδίσει τό βραβείο"
άν πάλι τή μόδα αύτή τήν ξεκίνησε ό ίδιος, πρέπει νά άναζητήσουμε κάποιο διαφορετικό κίνητρο καί όχι άνικανότητα.7 "Εχει
σημασία ότι άπό τά δύο άριστοφανικά έργα πού παρουσιάστηκαν
(άπό τό γιό του) μετά τό 388 π.Χ., τον ΛΙολοσίκωνα καί τόν Κώκαλο, τό πρώτο —όπως μαθαίνουμε— «δέν είχε χορικά τραγούδια», ένώ στήν ύπόθεση τοϋ δεύτερου ό 'Αριστοφάνης προεξοφλούσε τόν τύπο πλοκής πού θά επικρατούσε άργότερα στή νέα
κωμωδία. Φαίνεται άρκετά πιθανό ότι ό ίδιος ό 'Αριστοφάνης επιτάχυνε τό ρυθμό της έξέλιξης" καί άν αύτό άληθεύει, οφείλεται
μάλλον στή συνεργασία τριών διαφορετικών τάσεων: (α) οί θεατές έβρισκαν εύχαρίστηση νά ξανακοϋνε παλιά τραγούδια καί δέν
τούς ένοιαζε καθόλου άν αύτά ταίριαζαν ή όχι στό καινούριο τους
πλαίσιο" (β) ό 'Αριστοφάνης ενδιαφερόταν θετικά όλο καί περισσότερο γιά τήν κοινωνική σάτιρα καί τή ρεαλιστική διαγραφή τών
χαρακτήρων (γ) ό ποιητής έβλεπε ότι ή κωμωδία θά μποροΰσε
νά έχει μεγαλύτερη άκτινοβολία στόν έλληνικό κόσμο —κάτι πού
άρχιζε νά πετυχαίνει ή τραγωδία— άν περιοριζόταν σημαντικά ό
τοπικός άθηναϊκός χαρακτήρας της, πού συνδεόταν ιδιαίτερα μέ
τήν παράβαση.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ά ν εξαιρέσουμε τή σκηνή όπου ό νεαρός έραστής έχει νά άντιμετωπίσει τις γριές καί τήν κοπέλα, ή πρώτη έντύπωση είναι ότι
στό έργο μετέχουν όκτώ πρόσωπα" έργο τού άναγνώστη είναι νά
διαπιστώσει μόνος του ώς ποιό βαθμό είναι άπατηλή ή πρώτη
αύτή έντύπωση. Οί όκτώ ρόλοι είναι:
7. Δέν μπορούμε νά παραβλέψουμε τό γεγονός δτι ό Πλούτος δχι μόνο
είναι μειονεκτικός άπό τήν άποψη τοϋ σπινθηροβόλου πνεύματος, πού μάς
ένθουσιάζει στά πρωιμότερα έργα (έχω κατά νοΰ τήν κάπως κουραστική
ήθικολογία τών στ. 159 κ.έ. καί τά απλοϊκά χωρατά τών στ. 1095 κ.έ. καί
1204-1207), άλλά παρουσιάζει άδυναμίες καί στίς λεπτομέρειες (πρβ. σ.
272, γιά τό ρόλο τοΰ [51). Δέν μπορούμε νά άποκλείσουμε τελείως τό ένδεχόμενο νά είχε πάθει ό 'Αριστοφάνης καρδιακή προσβολή" στήν περίπτωση
δμως αύτή θά περιμέναμε νά προσπαθήσει νά γράψει τό είδος τών έργων
πού συνήθιζε νά γράφει, όχι νά νεωτερίσει.
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1. Βλέπυρος: στους 311-477 βρίσκεται στή σκηνή- στον 327
τοϋ άπευθύνουν ονομαστικά το λόγο.
2. "Ενας γείτονας τοϋ Βλέπυρου, ποϋ περνά άπό έκεϊ γιά νά
πάει στή συνέλευση, 327-356.
3. Χρέμης: έπιστρέφει άπό τή συνέλευση, στόν 371, καί άποχωρεΐ μέ τόν 477 (άλλ' είμι), όπου μαθαίνουμε καί τό όνομά του.
4. Ό σύζυγος τής Πραξαγόρας, 520-727- φεύγει μαζί της λέγοντας (725-727):
'Εμπρός λοιπόν! Κι έγώ σέ συνοδεύω,
γιά νά μέ βλέπει ό κόσμος και νά λέει:
((Τής άρχηγίνας ό άντρας' καμαρώστε τον».
5. Κάποιος πού ξαφνικά διακόπτει τή συζήτηση τής Πραξαγόρας μέ τόν άντρα της, λέγοντας (564):
"Αφησε τή γυναίκα νά μιλήσει.8
Ό ϊδιος, μάλλον, μονολογεί παράμερα, στόν στ. 568, καί παρακολουθεί ολόκληρη τήν τυποποιημένη άμφιλογία, γιατί ή Πραξαγόρα τελειώνει μέ τήν έρώτηση (710):
Λοιπόν, τί λέτε οι δυό σας; Σας αρέσουν τούτα;*
(«ταΰτ' άρέσκει σφώ ν;»)
"Οταν ό σύζυγος τής Πραξαγόρας άποφασίζει νά γίνει οπαδός
της, τό ίδιο αύτό πρόσωπο λέει (728 κ.έ.):
'Εγώ, τά ύπάρχοντά μου άφοϋ μετρήσω
κι δλα τά καταγράψω, στό δημόσιο
θά πάω νά καταθέσω τά έπιπλά μου.
6. Κάποιος πού μαζεύει τά ύπάρχοντά του γιά νά τά παραδώσει στήν κοινότητα (730-781), άντίθετα άπ'ο,τι ό (7).
7. Κάποιος πού δέν έχει σκοπό νά παραδώσει τίποτε, άλλά
οΰτε καί νά χάσει τό δωρεάν κοινοτικό γεΰμα: 746-876.
8. Ό σύζυγος τής γυναίκας πού έστειλε τή δούλη στή σκηνή
(1112) νά τόν άναζητήσει. Είναι ό μόνος άντρας πού δέν μπόρεσε
άκόμη νά παρουσιαστεί στό κοινό τραπέζι- έμφανίζεται στόν στ.
1128, καί βγαίνει μαζί μέ τούς άλλους στήν τελική έξοδο.
8. Είναι δυνατό 6 νεοφερμένος νά έλεγε τούς στ. 562 κ.έ., διαμαρτυρόμενος γιά τά τελευταία λόγια της Πραξαγόρας, καί ό (1) νά έλεγε τόν στ.
564. 'Οπωσδήποτε καί ό (4) και ό (5) βρίσκονται στή σκηνή.
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Είναι λογικό νά ταυτίσουμε τόν Βλέπυρο μέ τον (4) καί τόν (8),
πολύ περισσότερο ποϋ ή γυναίκα τοΰ Βλέπυρου. όταν τού πήρε
τό μανδύα (315-318), τοΰ άφησε τό φόρεμα της, καί αύτό άκριβώς είναι τό παράπονο τοΰ συζύγου της Πραξαγόρας. Επίσης
είναι λογικό νά ταυτίσουμε τόν (5) μέ τον ((>), καθώς οί πράξεις
τοΰ τελευταίου συμπίπτουν μέ τίς δηλωμένες προθέσεις τοΰ (5)
—είναι πολύ πιθανό νά πρόκειται γιά τόν Χρέμη, πού δέχτηκε μέ
άπόλυτη ψυχραιμία τίς έπαναστατικές άποφάσεις της συνέλευσης. '() (2) καί ό (7) θά μπορούσαν νά ταυτιστούν μάς είναι όμως
άδύνατο νά μαντέψουμε στό θέμα αύτό τις προθέσεις τού Αριστοφάνη, χωρίς νά ξέρουμε —όπως καί δέν ξέρουμε— άν τά δύο
αύτά πρόσωπα φορούσαν τό ίδιο προσωπείο: τό ρούχο μάς είναι
άδιάφορο, γιατί καί ό (2) καί ό Βλέπυρος δέν έχουν μανδύα νά
φορέσουν (τούς τόν πήραν οί γυναίκες τους), ένώ όταν παρουσιάζεται ό (7), οί γυναίκες έχουν όλες επιστρέψει, έχουν άλλάξει άμφίεση, καί οί άντρες ξαναβρίσκουν τοϋς μανδύες πού είχαν χάσει.
Πρέπει, νομίζω, νά τό πάρουμε άπόφαση οτι μάς είναι άδύνατο
νά ξέρουμε πόσα άκριβώς διαφορετικά πρόσωπα έμφανίζονταν
στό έργο* δέν πειράζει. Αύτό πού έχει μεγαλύτερη σημασία, άπό
τήν άποψη της θεατρικής τεχνικής, είναι ή τελείως άπροσδόκητη είσοδος τού (5) (= Χρέμης) κάποια στιγμή πρίν νά μιλήσει
(564). Φαίνεται πώς ή έμφάνισή του άποτελεΐ έξασθενημένο κατάλοιπο ένός τυποποιημένου προσώπου, πού ό ρόλος του ήταν νά
παρεμβάλλει στόν άγώνα αστεία καί σχόλια κατά μέρος (a pari):
χαρακτηριστικό παράδειγμα ό ρόλος τοΰ Διονύσου στούς Βατράχους, 905-1098. Στό έργο ό ποιητής χειρίζεται τό ρόλο τοΰ Χρέμη σάν νά αγνοεί τό σωστό τρόπο" πρέπει όμως νά ύπολογίσουμε
καί τήν πιθανότητα νά ήταν μεγαλύτερος ό ρόλος του στόν άγώνα
άπό ο,τι παρουσιάζεται στά χειρόγραφα, π.χ. στούς στ. 646-8.
Άπό τόν 938 καί κάτω χρειάζονται τέσσερις ήθοποιοί, γιατί
(α) ή πρώτη γριά εΐσορμά στόν στ. 1044, ένώ ό νεαρός καί ή κοπέλα βρίσκονται καί οί δύο στή σκηνή, καί ή δεύτερη γριά έμφανίζεται στόν 1049, οπότε ή κοπέλα τό βάζει στά πόδια, καί (β)
όταν ή δούλη τής Π ραξαγόρας μπαίνει στόν 1112, ή δεύτερη γριά
καθώς καί ή τρίτη, πού έμφανίζεται στόν 1065, σπρώχνουν μαζί
τόν νεαρό γιά νά τόν μπάσουν μέ τό ζόρι στό σπίτι. Φαίνεται οτι
καί στήν εισαγωγική σκηνή τοΰ έργου, έκτος άπό τήν Πραξαγόρα, μιλούσαν τρεις άκόμη γυναίκες" μία όμως άπό αύτές θά μποροΰσε νά είναι ή κορυφαία τοΰ χοροΰ.
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' Η σκηνή δπου οί γυναίκες μαλώνουν ποια θά άρπάξει τόν εραστή άποτελεΐ ισχυρή ένδειξη δτι στό σκηνικό υπήρχαν περισσότερες άπό μία πόρτες. Τό κορίτσι λέει πώς ή γριά παρακύπτει
(«σκύβει νά δει»: 884, 924, 930)" ή ΐδια λέξη χρησιμοποιείται
καί στήν ΕΙρήνη γιά κάποιον πού κρυφοκοιτάζει άπό τήν πόρτα:
78, 982, 985. Επειδή όμως δύο άνταγωνίστριες είναι άδύνατο νά
παραφυλάνε στήν ΐδια πόρτα συγχρόνως, πρέπει ή νά έχουν ή καθεμιά χωριστή πόρτα ή νά βλέπουν άπό παράθυρα (πρβ. σ. 178,
οπού ό λόγος γιά τούς Σφήκες) —ή πρόταση νά τις τοποθετήσουμε καί τις δύο στήν έπίπεδη σκεπή, δέν συμβιβάζεται, νομίζω,
μέ οσα λέγονται σ'αύτήν τή σκηνή. Ό νεαρός φωνάζει στήν κοπέλα νά «κατεβεί νά τοΰ άνοίξει» (961 κ.έ.), καί ίσως αύτό νά
σημαίνει ότι ό ποιητής θέλει νά μάς δείξει οτι οί γυναίκες στέκουν σέ παράθυρα" ούτε αύτό όμως θά μάς έδινε τή δυνατότητα
νά φανταστούμε τή σκηνή νά παίζεται μέ μία μόνο πόρτα. Στούς
στίχους 974-990 ό διάλογος έξελίσσεται ώς έξης:
...άνοιξε πιά και πάρε με, καλή, στήν άγκαλ,ιά σον,
γιατί σέ βάσανα πολ.λά μέ ρίχνει ό ερωτάς σον.
Α' ΓΡΙΑ: Γιατί χτνπάς, καλέ μον; 'Εμένα θέλεις;
ΠΑΛΙΚΑΡΙ:

ΠΑΛΙΚΑΡΙ: 'Εσένα!

Λ' ΓΡΙΛ:
Άφον χτυπούσες καί τήν πόρτα.
ΠΑΛΙΚΑΡΙ: Κάλλιο άς πεθάνω. [...]
ΠΑΛΙΚΑΡΙ: Δέ νιώθω" έδώ έγώ πρέπει νά χτυπήσω.
Α' ΓΡΙΑ: Ναί, άφον χτυπήσεις τή δικιά μου πόρτα.

'Αφού τραγούδησε «άνοιξε πιά...» κτλ., ή καί τήν ώρα άκόμη πού
τραγουδά, ό νεαρός χτύπησε κάποια πόρτα —αύτό τουλάχιστον
είναι φανερό. *Αν ύπάρχει μία μόνο πόρτα, τότε άπό αύτήν έμφανίζεται μετά τό χτύπημά του ή γριά πού τόν τρομοκρατεί" άν ύπάρχουν δύο, τότε ή γριά βγαίνει άπό τήν πόρτα πού δέν χτύπησε ό νεαρός, νομίζοντας δήθεν ότι τό χτύπημα ήταν στή δική της
πόρτα —ή παρεξήγηση δέν είναι στήν πραγματικότητα καί τόσο
σπάνια, όταν δύο μικρά σπίτια γειτονεύουν τοΐχο μέ τοίχο. Οί άπαντήσεις τού νέου φαίνεται νά συμβιβάζονται μόνο μέ τή δεύτερη ύπόθεση, οχι μέ τήν πρώτη. Οί τελευταίοι στίχοι πού παραθέσαμε περιέχουν ένα λογοπαίγνιο" τό διευκολύνει ό θηλυκός
τύπος της δεικτικής άντωνυμίας τηνδεδί, πού μπορεί νά άναφέ273
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ρεται καί στήν πόρτα καί σέ γυναίκα. Κρούω (= χτυπώ), στή χυδαία γλώσσα, σήμαινε τήν έρωτική πράξη. "Αν ό νεαρός χρησιμοποιούσε πρώτος τί) λέξη μέ τή χυδαία σημασία της, όποτε ή
γριά θά τήν υίοθετοϋσε έπειτα μέ κάποια ντροπή καί υπαινιγμούς
παράδοξους, θά ήταν άντίθετο μέ τή συνήθεια τών κωμικών ποιητών είναι προτιμότερο νά πιστέψουμε ότι ό νέος χρησιμοποιεί
τή λέξη σέ συσχετισμό μέ τήν πόρτα τής κοπέλας (άντιδιαστέλλοντάς την άπό τήν πόρτα τής γριάς), καί οτι άκριβώς ή γριά καταλαβαίνει καί έκμεταλλεύεται τή διπλή σημασία τής λέξης, τήν
όποία ό νεαρός δέν είχε κάν συνειδητοποιήσει.
Ή γριά επιμένει νά μπει ό εραστής στό σπίτι της (1037 εί(7(Γ/ω=μπάζω μέσα). "Οταν ξαφνικά ξεπετάγεται ή δεύτερη γριά
(έξέκνψας, 1052), ή κοπέλα τρέχει νά κρυφτεί στήν πόρτα άπό οπού είχε βγει ή ίδια άρχικά, όπως φαίνεται φυσικό, καί όχι στήν
πόρτα τής δεύτερης γριάς.' Η τρίτη γριά δέν φαίνεται νά έχει δική της πόρτα.' Η δεύτερη γριά μαλώνει μέ τήν τρίτη γιά τόν νεαρό, καί τόν τραβολογούν μαζί σέ διαφορετική ή καθεμιά κατεύθυνση· αύτός όμως πλησιάζει όλο καί περισσότερο στήν πόρτα
τής δεύτερης γριάς. Τό δείχνει μέ τά λόγια του (1093):
Ά/άμονό μου! Μέ τό τράβα τράβα
κοντά στήν πόρτα μ' έχει κιό/.ας φέρει.
Σ'αύτό άπαντα ή τρίτ/) γριά (1094 κ.έ.):
Μέ αύτό θαρρείς πώς τίποτα κερδίζεις;
Μαζί κι έγώ θά ορμήσω μές στό σπίτι.
Καί όπως φαίνεται, αύτό συμβαίνει τελικά" στά τελευταία του
άπελπισμένα λόγια φωνάζει ότι «κλείστηκε μέσα μέ θηρία»
(1104) καί ότι τόν «πλοήγησαν οί δυό τους» (1106). Φαίνεται
λοιπόν σχεδόν βέβαιο οτι στή σκηνή αύτή τών 'Εκκλησιαζουσών
τό σκηνικό διέθετε τρεις πόρτες (πρβ. σ. 190, γιά τήν Ειρήνη)·.
τό γεγονός αύτό έξυπηρετεΐ θαυμάσια καί τό πρώτο μέρος τοϋ
έργου. ' Η" δεύτερη γυναίκα πού μιλά (35), μετά τόν πρόλογο, είναι ή γειτόνισσα, τής όποιας τήν πόρτα χτύπησε ή Πραξαγόρα
(33 κ.έ.). Ά ν , όπως φαίνεται, είναι άλήθεια οτι ό Βλέπυρος ήταν
σύζυγος τής Πραξαγόρας, χρειαζόμαστε μία πόρτα γιά τό άντρόγυνο καί άλλη μία γιά τή γειτόνισσα. Ό πρώτος άντρας, αύτός
πού βλέπει τόν Βλέπυρο κουκουβισμένο στά σκοτεινά, μιλά γιά
τό «γείτονά του τόν Βλέπυρο» (327)· μπορούμε λοιπόν νά τόν θε274
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ωρήσουμε σύζυγο της δεύτερης γυναίκας. Αύτό σημαίνει δτι τδ
τρίτο σπίτι θά είναι τοΰ Χρέμη, γεγονός πού εξηγεί τήν άθόρυβη
έμφάνισή του λίγο πρίν άπό τόν 564, όταν τραβοΰν τήν προσοχή
του οί φωνές τοϋ Βλέπυρου καί τής ΓΤραξαγόρας πού καβγαδίζουν. ' Η λύση αύτή ένισχύει τήν ταύτιση τοϋ νομιμόφρονα πολίτη τών στ. 730 κ.έ. μέ τόν Χρέμη, άλλά καί ενισχύεται άπό αύτήν.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οί "Ελληνες δέν θεωρούσαν τό κράτος μηχανισμό προορισμένο νά
μεριμνά γιά τήν ειδική προστασία τών άνθρώπων πού ήθελαν νά
άποκτήσουν καί νά μεταβιβάσουν ιδιωτικό πλούτο" ούτε θά άρνιόνταν νά χαρακτηρίσουν «έλεύθερο» έναν άνθρωπο έπειδή ό νόμος τοϋ άπαγόρευε νά έχει ιδιοκτησία, άρκεΐ νά μήν ύπάκουε σέ
κανέναν καί σέ τίποτε πέρα άπό τούς νόμους πού δημιουργούσε
καί καταξίωνε ή πλειοψηφία τών συμπολιτών του. "Ενα κράτος
είναι έλεύθερο ένόσω κανένα άλλο κράτος δέν μπορεί νά τοΰ υπαγορεύσει τί νά κάμει, καί ένα άτομο είναι έλεύθερο ένόσω κανένα
άλλο άτομο δέν μπορεί νά τοΰ έπιβάλει έλεγχο παραβαίνοντας
ένα νόμο πού ισχύει εξίσου γιά ολους. Δέν ύπάρχουν όρια στά όσα
μπορεί νά άπαιτήσει τό κράτος άπό τά άτομα γιά τήν άσφάλειά
του. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι κανείς δέν έλπιζε καί δέν προσπαθούσε νά άποφύγει τίς ύποχρεώσεις του ή ότι οί πλούσιοι άποδέχονταν μέ τό χαμόγελο κάθε μέτρο πού μείωνε τήν περιουσία τους πρός όφελος τών φτωχών σημαίνει όμως ότι δέν ύπήρχαν πολλά θεωρητικά έπιχειρήματα πού νά άπαγόρευαν νά καταργηθεί ή άτομική ιδιοκτησία, μέ τόν άπαράβατο βέβαια όρο ότι ή κατάργηση αύτή θά άποφασιζόταν συνταγματικά καί δέν θά
γίνονταν χατίρια κατά τήν έφαρμογή της. Ό Πλάτων, πού δέν
ήταν δημοκράτης, οραματιζόταν τήν κυρίαρχη τάξη στήν ιδανική του πολιτεία νά μήν έχει καμία άπολύτως δυνατότητα νά άποκτήσει ιδιωτική περιουσία οποιασδήποτε μορφής (Πολιτεία,
416d-417a).e Ό 'Αριστοτέλης στά Πολιτικά (2, 5) διατυπώνει
διάφορες επικρίσεις γιά τήν άποψη αύτή τοϋ Πλάτωνα" τίς στηρίζει στή ζημία πού, κατά τή γνώμη του, θά είχε ή κοινωνία άπό
τήν παρεμπόδιση τής φυσικής ροπής τοϋ άτομου πρός τήν ιδιοκτησία καί τήν άπλοχεριά, καθώς καί άπό πλήθος έπιμέρους συγ9. Οί έργάτες πού συντηρούν τήν κυρίαρχη τάξη του έπιτρέπεται νά
έχουν άτομική ιδιοκτησία.

275

ΕΚΚΛ ίΙΣΙΑ ΖΟ ΥΣΕΣ

κρούσεις πού είναι παρατηρημένο δτι μπορεί νά προκαλέσει ή
κοινοκτημοσύνη. Γιά τον 'Αριστοτέλη, καθώς καί γιά τόν Πλάτωνα, τά έναλλακτικά οικονομικά συστήματα άποτελοϋν μέσα
γιά έναν σκοπό, καί πρέπει νά κριθούν στό πλαίσιο τών ιδιομορφιών της κοινωνίας πού έξυπηρετούν.10 Οί σύγχρονοι τοΰ Πλάτωνα καί τοΰ 'Αριστοτέλη ρήτορες, οσο καί άν έμφανίζουν διαφορές στις λεπτομέρειες, ύποστηρίζουν μιά παρόμοια κλιμάκωση
άξιών, δταν τούς δίνεται ή εύκαιρία νά μιλήσουν πολύ γενικά γιά
τή σχέση κράτους καί άτομου" είναι φανερό πώς θά τούς ήταν
δύσκολο νά άναλύσουν δημοσία —καί ίσως νά τούς ήταν δύσκολο
νά άντιμετωπίσουν άκόμη καί θεωρητικά— τό ένδεχόμενο νά έχει
άδικο τό ϊδιο τό κράτος, ή νά διαπράττει άδικίες εις βάρος τοΰ
άτομου. Επίσης πρέπει νά έχουμε κατά νοΰ οτι ό πραγματικά
άργός ρυθμός της τεχνολογικής έξέλιξης, ή περιορισμένη κίνηση
τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας, τό κυρίαρχο ένδιαφέρον τοΰ
συνόλου τών πολιτών γιά τή γή, τίς τέχνες ή τό μικρε'μπόριο, καθώς καί ό άποκλεισμός τών μετοίκων, έμπορων καί βιομηχάνων,
άπό τήν άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων, έμπόδιζαν τήν άνάπτυξη πολιτικής φιλοσοφίας, οπού νά προβάλλουν τά έντυπωσιακά
πλεονεκτήματα πού προσφέρει ό έπιχειρησιακός συναγωνισμός.
Ό 'Αριστοφάνης είχε δύο λόγους νά παρουσιάσει τ/)ν κοινοκτημοσύνη ώς μεταρρυθμιστικό μέτρο ποϋ τό εισηγούνται γυναίκες. Ό ένας λόγος ήταν ότι οί γυναίκες δέν είχαν καμία συμμετοχή στήν άπόκτηση ή τή διάθεση περιουσίας.' Η γυναίκα δέν εϊχε
δικαίωμα νά συντάξει διαθήκη ούτε καί νά συνάψει συμβόλαιο,
έκτος έάν τό σχετικό ποσό ήταν άσήμαντο. 'II νύφη διέθετε προίκα" ούσιαστικά όμως δέν άποτελοϋσε παρά τό διάμεσο γιά νά μεταβιβάσει ό πατέρας της μέρος τής περιουσίας του στά έγγόνια
του. Τά καθήκοντά της ώς οικοδέσποινας ήταν νά φροντίζει τό
νοικοκυριό της, άλλά δέν μποροΰσε νά νιώσει ότι ήταν δική της
περιουσία, άφοΰ τή δουλειά πού έκανε αύτή θά μποροΰσε νά τήν
κάνει καί ένας δοΰλος, υπηρέτης ή διαχειριστής. Ό Χρέμης έκθέτει στόν Βλέπυρο τούς λόγους γιά τούς όποιους οί 'Αθηναίοι πρέ10. Ή ιδέα νά καταργηθεί ή άτομική ιδιοκτησία δέν φαίνεται νά προκαλούσε στους 'Έλληνες τήν ίδια θύελλα αίσΟημάτων πού προκαλεί σέ μερικούς συγχρόνους μας. ΙΙολλοί νεώτεροι έρμηνευτές τών 'Εκχλησιαζουσώι·
πιστεύουν ότι τό τελευταίο άστεΐο —πού περιέχει μιά παραλλαγή τοϋ παραδοσιακού άστείου (πρβ. σ. 217) «Σας προσκαλούμε όλους νά φάτε... στό
σπίτι σας»— γράφτηκε έπίτηδες άπό τόν "Αριστοφάνη γιά νά δείξει ότι ή
κοινοκτημοσύνη είναι άπάτη.
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πει νά έμπιστευτούν τό κράτος τους στις γυναίκες, έτσι δπως
τους πρόβαλαν στή συνέλευση οί «ωχροί νέοι»" ένας άπό τους λόγους αυτούς είναι καί ό άκόλουθος (446-450):
"Επειτα, λέει, δανείζει ή μιά στήν άλλη
ασημικά, χρυσαφικά, ποτήρια,
φορέματα, καί δίχως μάρτυρα, έτσι
μόνη μέ μόνη, κι δλα τά έπιστρέφουν,
ποτέ δέν τά κρατούν, ένώ απ' τους άντρες
οί πιό πολλοί τό συνηθίζουν, είπε.
Πολύ πιό σημαντικός λόγος ήταν ότι, καθώς ό γάμος μεταξύ πολιτών δέν ήταν συνέπεια έρωτικού δεσμού άλλά μηχανισμός γιά
τή μεταβίβαση τής ιδιοκτησίας (ό πατέρας άποφάσιζε ποιόν θά
παντρευόταν ή κόρη του), δύο θέματα πού σ'έμάς φαίνονται ξεχωριστά, ή κοινοκτημοσύνη στίς γυναίκες καί ή κοινοκτημοσύνη
στήν περιουσία, γιά τούς άρχαίους "Ελληνες ήταν άλληλένδετα,
καί έτσι τά άντιμετωπίζει καί ό Πλάτων στήν Πολιτεία.Π Άπό
τί] στιγμή πού κάποιος έχει γυναίκα, όπως έχει ένα χωράφι, ό
συνηθισμένος έλληνικός τρόπος νά προσδιοριστεί ή «κοινοκτημοσύνη» ή ή «κοινή ιδιοκτησία» περιλάμβανε κανονικά καί τή σεξουαλική κοινοκτημοσύνη, έκτος πιά άν κανείς τήν έξαιροΰσε ρη/
τα.
Ή συνάφεια άνάμεσα στίς μεταρρυθμίσεις τής Πραξαγόρας
καί στήν ιδανική πολιτεία πού οραματιζόταν ό Πλάτων μάς οδήγησε φυσικά νά έξετάσουμε τή δυνατότητα νά σατιρίζει ό Αριστοφάνης τόν φιλόσοφο. Αύτό είναι χρονολογικά άδύνατο, έκτος
άν υποθέσουμε ότι ένα μέρος τής Πολιτείας δημοσιεύτηκε νωρίς
καί άργότερα ένσωματώθηκε στήν Πολιτεία, όπως τήν ξέρουμε
σήμερα-12 είναι πάντως πολύ άμφίβολο κατά πόσο ό Αριστοφάνης θά διάλεγε νά διακωμωδήσει μιά καθαρά φιλοσοφική έμπνευση χωρίς νά τή συνδέει στό έργο του άνοιχτά μέ κάποιον φιλόσοφο. Δέν άποκλείεται διανοούμενοι τού 5ου αίώνα13 νά είχαν προ11. Ό Αριστοτέλης συνεξετάζει τά δύο θέματα, γιατί το ίδιο έκαμε καί
ό Πλάτων" τό χωρίο 2, 2-6 τών Πολιτικών άποτελεϊ συστηματική κριτική
θεώρηση τής πλατωνικής Ιδανικής πολιτείας.
12. Πρβ. τήν έκδοση τής Πολιτείας άπό τόν James Adam (έπανέκδ.:
Καίμπριτζ 1962), τ. I, σ. 345-355.
13. Τά λόγια τοΰ Άριστόξενου (άπ. 67) ότι «σχεδόν όλόκληρη» ή Ιδανική πολιτεία τοΰ ΙΙλάτωνα είναι παρμένη άπό τόν Πρωταγόρα, δέν συμβιβάζονται μέ τά λόγια τοΰ 'Αριστοτέλη (Πολιτικά, 2, 7, 1) ότι κανένας, έ-
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λάβει νά διατυπώσουν μερικές άπό τις ιδέες της πλατωνικής κοινοκτημοσύνης, καί ϊσως οί ιδέες αύτές νά εϊχαν περάσει καί σέ μή
φιλοσοφικά εϊδη τοΰ λόγου: ένα πρόσωπο στόν Πρωτεσίλαο τοΰ
Εύριπίδη (άπ. 653) φαίνεται νά εκφράζει τήν άποψη ότι όλες οί
γυναίκες έπρεπε νά είναι κοινές γιά όλους τούς άντρες" τό θέμα
όμως τών ' Εκκλ.ησιαζουσών άποτελεΐ, περισσότερο άπό οτιδήποτε άλλο, συνδυασμό δύο κωμικών παραδόσεων: (α) τήν άνάπτυξη
πρωτοβουλίας άπό μέρους τών γυναικών σέ θέματα πολιτικά καί
κοινωνικά (Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζονσες), καί (β) θέματα όπως ή χρυσή έποχή, οί μακρινές χώρες ή ό Κάτω κόσμος, όπου
ή τάξη τών πραγμάτων έχει άντιστραφεΐ καί δέν χρειάζεται νά
έργάζεται κανείς, άφοΰ τά πάντα προσφέρονται άπό μόνα τους
(π.χ. τά Θηρία τού Κράτη καί οί Μεταλλεϊς τοΰ Φερεκράτη).

κτός άπό τον ΙΙλάτωνα, οΰτε φιλόσοφος οΰτε πολιτικός, δέν είχε ποτέ προτείνει κοινοκτημοσύνη στά παιδιά καί στίς γυναίκες. II ρέπει νά ποΰμε ότι
όσα λέει σχετικά ό 'Αριστοτέλης δέν μας δίνουν τό δικαίωμα νά συμπεράνουμε ότι ό φιλόσοφος άγνοοΰσε τις 'Εκκλησιάζουσες' μόνο πού είναι φυσικό, όταν προχωρεί σέ άίιολόγηση πολιτικών καί φιλοσοφικών θεωριών, νά
μή λαβαίνει ύπόψη τις φανταστικές κατασκευές της κωμωδίας.
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τό 388 π.Χ." σέ ποια διονυσιακή γιορτή και μέ πόση έπιτυχία,
μάς είναι άγνωστο.
Ό 'Αριστοφάνης είχε παρουσιάσει άλλο ένα ομώνυμο έργο τό
408 π.Χ. Μερικοί υπαινιγμοί στά σχόλια τοϋ έργου δπως μάς
σώθηκε δείχνουν δτι κάποιος αρχαίος σχολιαστής νόμιζε δτι σχολιάζει τό έργο τοϋ 408" ώστόσο, δπως άποδεικνύουν, πέρα άπό
κάθε άμφιβολΰα, οί ιστορικές άναφορές πού υπάρχουν στό ίδιο τό
έργο, ό σχολιαστής αύτός έκαμε λάθος.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΙ1 ΘΕΩΡΙ1ΣΙΙ
Ό Χρεμύλος, συνοδευόμενος άπό τόν δοΰλο του Καρίωνα, έχει
έπισκεφτεί τό μαντείο τών Δελφών, οπού ρώτησε άν ό γιός του,
γιά νά πετύχει στή ζωή, πρέπει νά άγωνιστεί νά γίνει καλός ή
κακός άνθρωπος. Ό 'Απόλλων χρησμοδότησε στόν Χρεμύλο νά
πάρει μαζί στό σπίτι του τόν πρώτο άνθρωπο πού θά συναντήσει
βγαίνοντας άπό τό ιερό. Ό πρώτος άνθρωπος .πού συνάντησε ήταν γέρος καί τυφλός" ό Χρεμύλος μέ τόν Καρίωνα τόν πιέζουν
νά τούς πει ποιός είναι, καί αύτός τούς άποκαλύπτει οτι είναι ό
Πλούτος, καί οτι ό Δίας τόν τύφλωσε γιά νά μήν μπορεί πιά νά
ξεχωρίζει τούς κακούς άπό τούς καλούς, καί νά μήν άνταμείβει
μόνο τούς δεύτερους.1 "Υστερα άπό τό πάθημά του, ό Πλούτος
έχει πιά καταλήξει στόν κυνισμό καί στήν άπελπισία (δέν μάς έκπλήσσει αύτό), άλλά ό Χρεμύλος καί ό Καρίων τόν βομβαρδίζουν
μέ τίς ζωηρές διαμαρτυρίες τους, καί τελικά τόν καταφέρνουν νά
τούς άκολουθήσει στό σπίτι. Τοϋ προβάλλουν τό έπιχείρημα ότι
δέν πρέπει κανείς νά φοβάται τόν Δία, γιατί κυβερνά «μέ τό χρήμα» πού τοϋ «παρέχει» ό Πλούτος (130-132)" οί άνθρωποι θυσιάζουν στόν Δία μόνο γιατί έλπίζουν νά κερδίσουν χρήματα (133
1. Είναι άρκετά διαδομένη ή ιδέα ότι έπίτηδες δ Δίας κάνει τή ζωή
δύσκολη καί δυσάρεστη γιά τούς άνΟρώπους: άποτελεΐ τή θεολογική διατύπωση της έμπειρικής διαπίστωσης ότι ή ζωή είναι σκληρή.
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κ.έ.) καί δέν θά μπορούσαν νά κάνουν τις θυσίες άν ό Πλούτος δέν
τους ((έδινε» τά χρήματα γιά νά άγοράσουν θύματα νά θυσιάσουν
(135-143). Στήν πραγματικότητα ό Πλούτος είναι ό τελικός
σκοπός, άλλά καί ή προϋπόθεση κάθε άνθρώπινης ένέργειας. Ό
Χρεμύλος ένθαρρύνεται άπό τήν τροπή πού πήρε ώς τώρα ό χρησμός, καί πιστεύει ότι θά μπορέσει νά γιατρέψει τόν Πλούτο άπό
τήν τύφλωση. "Οταν άναβλέψει ό Πλούτος, τότε θά πηγαίνει μόνο στούς τίμιους άνθρώπους. Λύτό θά έχει συνέπεια —πράγμα
πού δέν ξεκαθαρίζεται έντελώς— ότι κανένας δέν θά έχει πιά λόγο
νά καταφεύγει στήν άτιμία.
Ό Καρίων συγκεντρώνει τούς φίλους τοΰ Χρεμύλου, γέροντες
πού δουλεύουν σκληρά καί πιστεύουν πώς είναι φτωχότεροι άπό
όσο πρέπει. Αρχικά τούς περιπαίζει, καί αύτοί λυσσούν άπό τό
κακό τους, άλλά στό τέλος τούς άναγγέλλει τό καλό μαντάτο. Οί
γέροι χορεύουν άπό χαρά καί τραγουδοΰν σέ διαδοχικές στροφές
μαζί μέ τόν Καρίωνα ένα παιχνιδιάρικο τραγούδι έμπνευσμένο
άπό τήν 'Οδύσσεια. Στό μεταξύ ό Χρεμύλος έστειλε νά φωνάξουν
τόν φίλο του Βλεψίδημο, πού υποπτεύεται ότι ό Χρεμύλος πλούτισε μέ άνέντιμο τρόπο. Τελικά δ Χρεμύλος τόν πείθει γιά τήν
άλήθεια καί τοΰ άνακοινώνει τήν πρόθεσή του νά όδηγήσει τόν
Πλοΰτο στό ιερό τοΰ Άσκληπιοΰ, μήπως γίνει θαύμα καί γιατρευτεί. ' Η συζήτησή τους διακόπτεται άπό τόν ερχομό μιάς άπειλητικής γριάς πού διακηρύσσει ότι εϊναι ή Φτο')χεια. Ό Χρεμύλος, μέ τή βοήθεια καί τοΰ Βλεψίδημου, διαπληκτίζεται μέ τή
Φτώχεια, σέ αγώνα πού μορφολογικά άποτελεϊ έκφυλισμένο μάλλον άπόγονο τών άγώνων πού συναντήσαμε στά έργα τοΰ 5ου αιώνα: δέν ύπάρχουν χορικές εισαγωγές ή σχόλια —μόνο μιά παρότρυνση τοΰ χορού (πρός τόν Χρεμύλο, στήν άρχή)— καί ό χωρισμός σέ δύο μέρη δέν είναι ξεκάθαρος.' I I Φτώχεια ισχυρίζεται
οτι, χωρίς τό φόβο πού αύτή έμπνέει στούς άνθρώπους, κανένας
δέν θά παράγει καί δέν θά εισάγει τίποτε" άν έχουν όλοι χρήματα,
τό άποτέλεσμα θά εϊναι νά μήν ύπάρχει τίποτε νά άγοράσουν. 'Απορρίπτει τόν δυσφημητικό χαρακτηρισμό τής φτώχειας ώς ((ζητιανιάς», καί ξεχωρίζει τίς δύο αύτές έννοιες" άλλά καθώς ό διαχωρισμός αύτός δέν ικανοποιεί ούτε τόν Χρεμύλο ούτε τόν Βλεψίδημο, ή Φτώχεια είναι καταδικασμένη νά νικηθεί στή συζήτηση, καί τό βάζει στά πόδια ξεστομίζοντας τήν άπειλή (608 κ.έ.):
Μά νά ξέρετ' έσεϊζ / πώς ξανά θά μέ κράξετ' έδώ.
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Ό Χρεμύλος καί ό Καρίων φεύγουν τώρα γιά το ιερό τοΰ 'Ασκληπιού μαζί μέ τόν Πλοΰτο, καί άμέσως μετά (δηλαδή έπειτα
άπό ένα χορικό τραγούδι; πρβ. σ. 268) ό Καρίων γυρίζει καί φέρνει στή γυναίκα τού Χρεμύλου τήν καλή εΐδηση ότι ή θεραπεία πέτυχε. Περιγράφει όλη τή διαδικασία, σέ μιά μεγάλη καί πολύ παραστατική διήγηση, πού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τήν αφήγηση τής κακοτυχίας τοΰ πολιτικοΰ Νεοκλείδη (πού προσπάθησε
καί αύτός νά γιατρέψει τήν όφθαλμία του), τήν άπληστία τοΰ ιερέα πού μάζευε όλα τά φαγώσιμα πού πρόσφεραν στό θεό, καί,
φυσικά, τήν πορδή πού άφησε άπό τό φόβο του ό ΐδιος μόλις είδε τόν 'Ασκληπιό νά πλησιάζει, πράγμα πού σκανδάλισε τις θεές
τής άκολουθίας τού θεού. Τιό ρ α έπιστρέφει καί ό Πλοΰτος, χαιρετώντας μέ τραγικό ύφος την 'Αττική, καί άπό κοντά άκολουθεϊ ό
Χρεμύλος.
Μέ θαυμαστό τρόπο τό σπίτι τοΰ Χρεμύλου πλημμυρίζει τώρα μέ πλούτη, ή στέρνα του γεμίζει λιόλαδο, καί ολα τά πήλινα
σκεύη γίνονται χρυσά καί άσημένια. Τό ύπόλοιπο έργο παρουσιάζει οσα συμβαίνουν τώρα πού ό Πλούτος μπορεί πάλι καί βλέπει"
ό 'Αριστοφάνης όμως δέν άκολουθεϊ μέ συνέπεια καμία άπό τις
δύο προοπτικές πού έμφανίζονται: ό καθένας νά είναι το'ιρα πλούσιος, ή τώρα νά πλουτίζουν οί καλοί, καί οί κακοί νά φτωχαίνουν. Οί δύο πρώτοι πού φτάνουν άνήκουν στή δεύτερη περίπτωση: ένας καλός άνθρωπος άνακαλύπτει ξαφνικά ότι πλούτισε καί
έρχεται νά ύποβάλει τά σεβάσματά του στόν Πλοΰτο, ένώ ένας
καταδότης πού παρουσιάζεται θρηνεί γιά τή φτώχεια του. Τό
δεύτερο ζευγάρι τό άποτελοϋν μιά γριά καί ένας νεαρός, τόν όποιο
συντηρούσε ή γριά ώς έραστή της δίνοντάς του πλουσιοπάροχα
δώρα. Καθώς τώρα ό νεαρός πλούτισε ξαφνικά, δέν έχει πιά άνάγκη νά κρύβει τήν περιφρόνησή του γιά τις ρυτίδες πού σκεπάζει ή γριά μέ τά φτιασίδια της.' Εμείς αύτόν τό νεαρό δέν θά τόν
θεωρούσαμε «δίκαιο»" ΐσως όμως γιά τούς 'Αθηναίους ή άχαριστία του πρός τήν παλιόγρια νά μή δημιουργούσε κανένα άπολύτως ήθικό θέμα: άν θυμηθούμε τή σκαιότητα πού συνάντησε ό
καταδότης, οί συμβουλές τοΰ Χρεμύλου στό νεαρό είναι συγκρατημένες, σχεδόν έπιφυλακτικές. "Οταν ό νέος μπαίνει στό σπίτι
νά προσφέρει άφιερώματα στόν Πλούτο, ό Χρεμύλος πείθει μέ
χαριεντισμούς τή γριά νά μπεϊ καί αύτή. Ό έπόμενος πού έμφανίζεται είναι ό 'Ερμής, πού άπειλεΐ ότι οί θεοί θά εκδικηθούν τό
σπιτικό τοΰ Χρεμύλου, γιατί κανένας πιά δέν νοιάζεται νά τούς
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προσφέρει θυσίες. Ό Καρίων όμως, ποϋ τοϋ άνοίγει τήν πόρτα,
δέν έντυπωσιάζεται καθόλου άπό τίς άπειλές, καί ό θεός, πεθαμένος τής πείνας, άναγκάζεται νά παρακαλέσει νά τοΰ δώσουν δουλειά —τελικά τόν δέχονται στό σπίτι μέ τή συμφωνία νά βοηθά
στήν κουζίνα. Τελευταίος έρχεται ένας ιερέας, πεινασμένος κι αύτός, γιατί ώς τώρα ζούσε άπό τά τυχερά του στίς θυσίες. Σκέφτεται λοιπόν ότι δέν θά ήταν άσχημη ιδέα νά έγκαταλείψει τόν
Δία καί νά προσκολληθεί στόν Πλούτο" ό Χρεμύλος όμως λέει
οτι καί οί δύο θεοί είναι οί ίδιοι, καί προτείνει νά έγκαταστήσουν
τόν Πλούτο στήν Ακρόπολη (1192 κ.έ.),
στή θέση τήν παλιά, που φύλαε πάντα
τής θεά; τόν όπισΟόδρομο.2
Γιά τήν έγκατάσταση τοΰ Πλούτου στήν Ακρόπολη οργανώνεται λιτανεία, πού σχηματίζεται καί φεύγει άμέσως.
ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ Σ'ΓΙΙΝ ΚΩΜΩΔΙΑ
Στόν Πλοΰτο ό Καρίων είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Στήν
πριότη σκηνή βασανίζει τό άφεντικό του νά τοΰ εξηγήσει γιατί
έχουν πάρει άποπίσω τόν τυφλό γέρο, καί δέν πτοείται άπό διαταγές καί άπειλές· έτσι ό Χρεμύλος τοΰ έξηγεΐ τήν κατάσταση
καί δικαιολογεί τήν έπιείκειά του μ* ένα φιλοφρόνημα πού καταλήγει σέ χωρατό (26 κ.έ.):
Καλά, 0ά πω' γιατί άπ' τους δούλους μου δ?,ους
ό πιό πιστός έσύ 'σαι κι ό πιό κλέφτης.
Στίς προσπάθειές τους νά πείσουν τό γέρο νά τούς άκολουθήσει
στό σπίτι, ό Καρίων καί ό Χρεμύλος συνεργάζονται σάν δυο φίλοι
περισσότερο παρά σάν άφέντης καί δούλος, καί μάλιστα ό Καρίων
καλεί τά μέλη τοΰ χορού καί τά βάζει νά χορέψουν (μεταφορικά
καί κυριολεκτικά). Γυρίζοντας άπό τό ιερό τοΰ 'Ασκληπιού ό Καρίων φτάνει πριν άπό τόν Χρεμύλο, συγχαίρει τούς γέρους τοΰ
χορού γιά τήν καλή τους τύχη, καί διηγείται στή σύζυγο τοϋ άφεντικού του ολόκληρη τήν ιστορία τής θεραπείας. Ό ίδιος πάλι
2. Μετά τόν πελοποννησιακό πόλεμο ή 'Αθήνα έχασε τήν ηγεμονία της
καί, μαζί μέ αύτήν, τήν εισφορά πού άποσποϋσε άπό τους υποτελείς συμμάχους της. "Ετσι ό Αθηναίος τοΰ 4ου αίώνα θεωροΰσε τόν 5ο έποχή μεγάλου έθνικοΰ πλούτου. Αύτό πάντως δέν σημαίνει ότι ό μέσος 'Αθηναίος
ήταν τό 388 π.Χ. πιό φτωχός άπό τόν άντίστοιχό του στά 438 π.Χ.
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κουβεντιάζει μέ τόν ταλαίπωρο Έρμη καί τοϋ βρίσκει δουλειά
στήν κουζίνα" δέν χωράει άμφιβολία γι' αύτό, άφοϋ ό Έρμης τόν
λέει μέ τό όνομά του (1109 κ.έ.). Στίς προηγούμενες σκηνές μέ
τόν τίμιο άνθρωπο, τόν καταδότη, τή γριά καί τόν νεαρό, ή χειρόγραφη παράδοση διχάζεται, καί τά σχόλια τών κωδίκων Ravennas καί Venetus δείχνουν ότι ό διχασμός αύτός άντιπροσωπεύει άρχαϊες έναλλακτικές έρμηνεϊες: άλλοι θεωρούσαν ότι τά
πρόσο>πα αύτά άπευθύνονται στόν Καρίωνα, καί άλλοι ότι στίς
σκηνές αύτές τό σπιτικό τό έκπροσωποϋσε ό ίδιος ό Χρεμύλος.
Είναι σχεδόν βέβαιο οτι συνομιλητής τοΰ τίμιου άνθρώπου καί
τοΰ καταδότη είναι ό Καρίων, γιατί στούς στ. 874-876 ό καταδότης απειλεί νά διατάξει τό βασανισμό του, ώσπου νά ομολογήσει τά έγκλήματά του" καί ό πιό αισχρός καταδότης δέν θά μποροΰσε εύκολα νά ξεστομίσει τόσο κενή άπειλή πρός έλεύθερο πολίτη. Είναι σχεδόν βέβαιο έπίσης ότι συνομιλητής της γριάς καί
τοΰ νεαροΰ είναι ό Χρεμύλος, γιατί ό νεαρός τόν άποκαλεί «γέρο»
(1066), καί παρακάτω ισχυρίζεται ότι «σέβεται τήν ήλικία του»
(1077)" κανείς έλεύθερος πολίτης δέν θά μποροΰσε νά πεί ότι αισθάνεται άπέναντι σέ σκλάβο τέτοιο σεβασμό, παρά μόνο μέ βαρύ σαρκασμό, πράγμα πού στό σημείο αύτό θά ήταν τελείως άσυμβίβαστο μέ τό κωμικό πνεύμα της στιγμής. Στήν τελευταία
σκηνή τοϋ έργου συνομιλητής τοϋ ιερέα είναι πάλι ό Χρεμύλος,
όπως φαίνεται άπό τό δεσποτικό του ύφος (π.χ. 1193: "Ας μάς
φέρει ένας έδώ...). "Ετσι έχουμε: Καρίων, 802-958" Χρεμύλος,
959-1096" Καρίων, 1097-1170" Χρεμύλος, 1171-1207 - ή ισορροπία τών δύο ρόλων είναι σχεδόν τέλεια στό τελευταίο τρίτο τοΰ
έργου" ώς τό σημείο όμως έκείνο ό ρόλος τοΰ Καρίωνα είναι μεγαλύτερος, καί ή αύτοπεποίθηση πού δείχνει καθώς συνομιλεί μέ
τόν τίμιο άνθρωπο καί τόν καταδότη θά μάς οδηγούσε νά υποθέσουμε οτι πρόκειται γιά έλεύθερο πολίτη καί όχι γιά δοΰλο.
Ό ρόλος αύτός τοϋ δούλου είναι κάτι τελείως διαφορετικό άπό
οτιδήποτε σχετικό συναντήσαμε στίς προγενέστερες κωμωδίες.
Οί Ίπτιεις, οί Σφήκες καί ή ΕΙρήνη άρχίζουν όλες μέ διάλογο
άνάμεσα σέ δούλους" στούς Ίππεϊς όμως οί δούλοι τελικά έξαφανίζονται, ένώ στούς Σφήκες καί στήν Ειρήνη έμφανίζονται σέ
δευτερεύοντες μόνο ρόλους πρός τό τέλος τοΰ έργου. Στούς Σφήκες (1292-1325), στό σημείο οπού ό δοΰλος τοΰ Βδελυκλέωνα
θρηνεί γιατί τοϋ τίς έβρεξε ό Φιλοκλέων, ό 'Αριστοφάνης καταφεύγει σέ φτηνούς καί χοντροκομμένους άστεϊσμούς, τούς ίδιους
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πού, ένα χρόνο άργότερα, στήν Ειρήνη (742-747), θά καταδικάσει ώς άνοστους. Δέν είναι όμως αύτά τά μόνα χωρία όπου ό ποιητής χρησιμοποιεί τήν κακομεταχείριση τών δούλων σάν κωμικό
μέσο.' Η κακομεταχείριση είναι ασφαλώς τό θέμα πού κυριαρχεί
στή Αυσιστράτη, 1216-1224 (πρβ. σ. 29), καί στούς "Ορνιθες,
1313-1336, όπου τά άποθέματα φτερών τοϋ Πεισέταιρου τά μεταφέρει στή σκηνή ένας άνθρωπος-δούλος τρέχοντας άπελπισμένα πέρα δώθε. Τόν κοροϊδεύουν, τοΰ βάζουν τίς φωνές, καί στό
τέλος (όπως πιστεύω) τά πουλιά τού τσιμπούν τά όπίσθια μέ τά
μυτερά τους ράμφη. "Εκπληξη μάς προκαλεί όταν διαπιστώνουμε
—καί αύτό δέν ισχύει μόνο γιά τόν Αριστοφάνη, άλλά καί γιά τή
νέα κωμωδία— οτι οί δούλοι παρουσιάζονται στήν κωμωδία νά
μιλοΰν σωστά ελληνικά. Οί Σκύθες άστυνομικοί, δοΰλοι τοϋ δημοσίου, μιλούν τά έλληνικά βαρβαρίζοντας, όπως οί ξένοι* οί ιδιωτικοί όμως δούλοι, όταν μιλούν, δέν ξεστομίζουν κανέναν σολοικισμό ή φραστική άνακρίβεια άπό αύτές πού χαρακτηρίζουν στή
σημερινή κοινωνία τό λόγο τών άμόρφωτων άνθρώπων* έπίσης
δέν διακρίνουμε συντακτικές διαφορές άνάμεσα στήν ομιλία τών
δούλων καί τή γλώσσα τών έλεύθερων πολιτών. Άπό τήν άποψη
αύτή ή μετατόπιση τοΰ δραματικοΰ κέντρου βάρους άπό τούς έλεύθερους πολίτες στούς δούλους παρουσιάζεται εύκολη.
Στούς Βατράχους ό Ξανθίας άποτελεϊ άληθινό πρόδρομο τοΰ
Καρίωνα: άπό τή στιγμή πού ό Διόνυσος έγκαταλείπει τό σπίτι
τοΰ 'Ηρακλή, ό Ξανθίας κατά περίεργο τρόπο κυριαρχεί άπόλυτα
στόν ματαιόδοξο καί φοβιτσιάρη άφέντη του. Είναι σκληροτράχηλος, θαρραλέος καί επινοητικός, καί δέν μάς έκπλήσσει όταν σέ
λίγο άνακαλύπτουμε ότι ό Διόνυσος μεταβάλλεται άπό άφεντικό
σέ ικέτη: μετά τή συνάντησή τους μέ τήν ξενοδόχα ό θεός θέλει
νά φορέσει καί πάλι ό Ξανθίας τά χαρακτηοιστικά ρούχα τοΰ 'Ηρακλή (579-589):
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: "Αν τόν Ξανθία δέν αγαπώ,
ΞΑΝΘΙΑΣ: Σώπα, και ξέρω ποϋ τό πάς*

άς πεθάνω.
γιά πάψε.
'Εγώ 'Ηρακλής δέν ξαναγίνομαι, όχι.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: "Ω μήν τό λές αύτό, καλέ Ξανθία.
ΞΑΝΘΙΑΣ, σ α ρ κ α σ τ ι κ ά : Καί πώς έγώ, ό θνητός μαζί καί δούλος,
ό γιος μπορώ νά γίνω τής Αλκμήνης;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Το ξέρω, έχεις θυμώσει* κι έχεις δίκιο*
καί νά μέ δείρεις, δέ θ' άντιμιλ.ήσω.
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' Αλλ' άν σον ξαναπάρω αύτά τά ρούχα,
κακό χαμό σνφάμελα νά βρούμε,
ό ίδιος έγώ, ή γυναίκα, τά παιδιά μον,
κι ό ' Αρχέδημος μαζί μας, ό τσιμπλιάρης.3
ΞΑΝΘΙΑΣ: Μέ αύτούς τούς όρονς, ναί" δεχτός εϊν'ό δρκος.
"Οπως ό Ξανθίας προετοιμάζει τό έδαφος γιά τόν Καρίωνα, έτσι
καί ό Καρίων προετοιμάζει τό έδαφος γιά τους γεμάτους αυτοπεποίθηση, επιβλητικότητα καί καπατσοσύνη δούλους πού θά συναντήσουμε στή νέα κωμωδία —στό μεγάλο χρονικό διάστημα
πού μεσολαβεί άπό τή μιά ώς τήν άλλη φάση, ή έξέλιξη της κωμωδίας δέν μάς είναι γνωστή παρά σχεδόν άποκλειστικά άπό
πλήθος άσχετα μεταξύ τους άποσπάσματα καί πληροφορίες. Στόν
Δύσκολο τού Μενάνδρου (181-184), ό Σώστρατος, άνίκανος νά
βρει τρόπο γιά νά πετύχει τούς σκοπούς του, άνακοινώνει οτι άποφάσισε νά συμβουλευτεί τό δοΰλο τού πατέρα του, τόν Γέτα,
πού είναι ((σπίθα» καί πραγμάτων έμπειρος παντοδαπών."Οπως
έρχονται τά πράγματα, ή εύνοϊκή έξέλιξη της υπόθεσης του δέν
εξαρτάται άπό τόν Γέτα, καί, καθώς φαίνεται, ό Μένανδρος χρησιμοποιεί έδώ άπλώς έναν κοινό τόπο, τήν έξάρτηση τοΰ νεαρού
άφεντικού άπό τόν πανοΰργο δοΰλο, θέμα γνωστό ήδη καί καθιερωμένο στή νέα κωμωδία" ΐσως μάλιστα άλλοι ποιητές νά παρουσίαζαν αύτή τήν έξάρτηση σέ μορφή έντονότερη άπό ο,τι ό Μένανδρος. Τά τέλη τοΰ 4ου αίώνα οί δοΰλοι παίζουν οπωσδήποτε
πολύ σημαντικότερο ρόλο στήν κωμωδία άπό ό,τι τόν 5ο αίώνα:
άπό τόν Γέτα άκριβώς ξεκινά, στήν τελευταία σκηνή τοΰ Δύσκολον, τό χοροπηδητό, τό τραγούδι καί ή γροθοπατινάδα πού άκολουθοΰν τή λύση τών προβλημάτων πού άντιμετώπισαν ό Σώστρατος, ό Γοργίας καί ή Μυρρίνη, καί ό Γέτας πάλι άπευθύνει
στούς θεατές τά τελευταία λόγια τού έργου.
Αβέβαιο είναι άν καί ώς ποιο σημείο ή αύξανόμενη σπουδαιότητα τών δούλων στήν κωμωδία τοΰ 4ου αίώνα θά μποροΰσε ή
θά έπρεπε νά συσχετιστεί μέ κοινωνικές καί πολιτιστικές μεταβολές. Άπό τις σημαντικότερες κατηγορίες τεκμηρίων γιά τέτοιου είδους μεταβολές είναι τά άξιολογικά κριτήρια πού φαίνεται
νά υιοθετούν οί ρήτορες στό δικαστήριο, όταν εξαίρουν τή δική
3. '() 'Λρχέδημος ήταν διάσημος πολιτικός της έποχής τών Βατράχων·
ό ποιητής, μνημονεύοντάς τον στην κατάρα, μάς προσφέρει ένα χαρακτηριστικό δείγμα «άπόκλισης» άπό τη δραματική πλοκή.
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τους προσωπικότητα στους δικαστές καί κατασπιλώνουν τόν άντίπαλό τους: καθώς όμως μας έχουν σωθεί πάρα πολλά ρητορικά
κείμενα άπό τόν 4ο αίώνα καί πολύ λίγα άπό τόν 5ο, υπάρχει πάντοτε ό κίνδυνος νά σχηματίσουμε υπερβολική εικόνα γιά τήν άντίθεση άνάμεσα στίς «σκληρές» άρετές τοΰ 5ου αίώνα καί στίς
«ήπιες» άρετές τοΰ 4ου. Ωστόσο άποτελεϊ γεγονός οτι ή κωμωδία τόν 4ο αίώνα έγινε «ήπιότερη», άποβάλλοντας προοδευτικά
τά στοιχεία τής βίας, τής χυδαιότητας καί τοΰ έρωτισμοϋ άπό τά
κεντρικά πρόσωπα, ποϋ ή εύτυχία καί ή επιτυχία τους άποτελοΰν
τό τέρμα στίς υποθέσεις τών κωμωδιών. "Οσο όμως τά στοιχεία
αύτά έξακολουθοΰσαν νά είναι εύπρόσδεκτα στήν κωμωδία, ήταν
φυσικό νά μεταφερθοΰν σέ χαρακτήρες δούλων-κατεργάρηδων,
παμπόνηρων, ιδιοτελών καί προσγειωμένων στήν πραγματικότητα. Ό θεσμός τής δουλείας, όπως καί κάθε άλλος θεσμός, άπό τά
τέλη τοΰ 5ου αιώνα καί μετά άρχισε νά άπασχολεΐ θεωρητικά
τους διανοουμένους- ήδη ό Εύριπίδης (άπ. 511)4 εκφράζει τίς άπόψεις του γιά τό θέμα τής δουλείας, λέγοντας οτι ό δοΰλος ενδέχεται νά είναι καλύτερος άνθρωπος άπό τό άφεντικό του, ή ότι
κανένας δέν είναι γεννημένος δοΰλος. "Αλλο όμως είναι νά παραδέχεται κανείς τήν ορθότητα τών άπόψεων αύτών, ή καί νά τίς
χειροκροτεί στό θέατρο μουρμουρίζοντας «αύτή είναι ή άλήθεια»,
καί άλλο νά προχωρεί στήν άπελευθέρωση τών δούλων του. Είναι
τό ίδιο σάν νά παραδέχεται κανείς ότι «ή σάρκα είναι άδύνατη»,
χωρίς αύτό βέβαια νά δυναμώνει τή σάρκα. 'Ωστόσο ολα αύτά
βοήθησαν πιθανότατα νά δημιουργηθεί μιά ειδική σχέση άνάμεσα
στό κοινό καί στούς δούλους τής κωμωδίας, σχέση τήν όποία
μπορούσαν νά έκμεταλλευτοΰν μέ έπιτυχία οί ποιητές.
ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
Παρατηρήσαμε ήδη (σ. 276) οτι, συγκριτικά μέ τή γεωργία, τίς
τέχνες καί τό λιανικό έμπόριο, ή συμμετοχή τών 'Αθηναίων πολιτών στή βιομηχανία καί στό διακομιστικό έμπόριο μέ κέντρο
τήν 'Αθήνα ήταν λιγότερο σημαντική, καθώς καί ότι ό ρυθμός
τής τεχνολογικής προόδου τής βιομηχανίας ήταν, μέ τά σημερινά
4. Γιά τις ποικίλες πλευρές τοΰ θεσμοΰ τής δουλείας στον ελληνικό κόσμο, βλ. M.I.Finlcy (έκδ.), Slavery in Classical Antiquity:
Views and
Controversies
[ Ή δουλεία στήν κλασική άρχαιότητα: άπόψεις καί διαφωνίες], Καίμπριτζ 1960, Ιδιαίτερα τά κεφ. I, IV καί V.
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κριτήρια, εξαιρετικά αργός. Γιά τους λόγους αύτοϋς οΐ άρχαϊοι
"Ελληνες είχαν τήν τάση νά συνδέουν τόν πλούτο καί τή φτώχεια
περισσότερο μέ τήν τύχη καί λιγότερο μέ τή σωστή διαχείριση ή
τό έπιχειρηματικό πνεϋμα. Οί άνθρωποι φτώχαιναν άπό τήν κακοκαιρία, τίς γεωργικές καί κτηνοτροφικές άσθένειες, τίς ενέργειες τοΰ έχθροϋ ή τήν άπώλεια ένός φορτίου στή θάλασσα' φτώχαιναν έπίσης άπό τά έξουθενωτικά πρόστιμα ποϋ τούς επέβαλλαν καμιά φορά γιά πολιτικά καί διοικητικά άδικήματα, ή άπό
τήν ισχυρή ήθική καί κοινωνική υποχρέωση ποϋ ένιωθαν νά παρασταθούν σέ όσους συγγενείς καί φίλους τους έπρεπε νά πληρώσουν τέτοιο πρόστιμο" τέλος, άπό άπάτη σέ θέματα κληρονομιάς, δανεισμού καί άλλων συμβατικών ύποχρεώσεων, άπάτη πού
διέπρατταν εις βάρος τους άνθρωποι άνέντιμοι άλλά έπινοητικοί,
πού κατόρθωναν νά μήν τούς πιάνει ή τσιμπίδα τοΰ νόμου. Τά
έγγραφα άποδεικτικά στοιχεία έπαιζαν πολύ μικρό ρόλο στις νομικές ύποθέσεις, ένώ άντίθετα ήταν μεγάλη ή σημασία τών ένορκων μαρτυριών έτσι, ή κατασκευή άποδείξεων μέ (άμειβόμενους)
ψευδομάρτυρες άποτελοϋσε μέσο προσφορότερο άπό ο,τι σήμερα:
άπό έδώ ξεκινά ή βασική ιδέα τοΰ Πλούτου οτι οί άνθρωποι πλουτίζουν μέ τήν άνεντιμότητα καί μένουν φτωχοί άν είναι τίμιοι. Ό
βιομήχανος ήταν άνθρωπος πού άπασχολοΰσε δούλους γιά τεχνίτες' δέν ήταν έργοδότης πού άπασχολοΰσε συμπολίτες του γιά
τεχνίτες μέ μισθό. Πραγματικά, έλάχιστοι πολίτες έβρισκαν άπασχόληση ώς ύπάλληλοι σέ άλλους πολίτες, καί έτσι τό πρόβλημα τοΰ πλούτου, της φτώχειας καί της δίκαιης κατανομής τών
άγαθών κανένας δέν μποροΰσε νά τό συλλάβει ώς συνάρτηση τής
κατανομής τών κερδών άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν εργασία.
Ή ιδέα ότι οί θεοί τιμωρούν τήν ψευδορκία ήταν κοινή πίστη
ήδη άπό τήν έποχή πού περιγράφει ό "Ομηρος, καί, καθώς ό όρκος άποτελοϋσε ούσιαστικό μέσο όταν κανείς προσπαθούσε νά άκυρώσει ή νά κατοχυρώσει μιά άδικία στό δικαστήριο, δέν ύπήρχε γενικά καθαρή διάκριση άνάμεσα στήν τιμωρία τής ψευδορκίας καί τήν τιμωρία τής άνεντιμότητας καί τής άδικίας. Ό 'Ησίοδος παρουσιάζει μιά θετική πλευρά αύτής τής άντίληψης όταν λέει ( ν Εργα καί Ήμέραι, 225-285) οτι ό Δίας, ένώ στέλνει πόλεμο,
πείνα καί άρρώστιες σέ όσους δικάζουν «στραβά», τούς δίκαιους
δικαστές τούς εύλογεί μέ ειρήνη καί καλή σοδειά. Μιά ματιά στό
τί πραγματικά συμβαίνει, φτάνει γιά νά διαπιστώσει κανείς οτι
στή ζωή ούτε ή άρετή άνταμείβεται, ούτε ή κακία τιμωρείται τό287
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σο άποτελεσματικά, καί έτσι τήν ύστερη αρχαϊκή περίοδο οί άνθρωποι έτειναν όλοένα καί περισσότερο νά πιστεύουν οτι ή θεία
δίκη έπεφτε στό κεφάλι τών παιδιών ή τών άπογόνων τού έγκληματία" ή άντίληψη αύτή παρουσίαζε τό πλεονέκτημα οτι, όταν
κάποιον ένάρετο τόν έβρισκε καταστροφή, μπορούσε κανείς νά ύποθέσει οτι κάποιος προγονός του είχε άμαρτήσει. Πάντως, τήν
κλασική περίοδο βλέπουμε νά έγκαταλείπεται ή δοξασία αύτή,
όταν άρχισαν νά ισχύουν άκριβέστεροι κανόνες ήθικής, καί οί άνθρωποι έδιναν μεγαλύτερη σημασία στήν άτομική εύθύνη, όποτε
ή συνείδηση τους δέν τούς έπέτρεπε όπως πριν νά άνέχονται νά
ύποφέρει ένας άθώος γιά τά κρίματα άλλων.'Επακόλουθο τής ήθικής αύτής έπιταγής ήταν νά άρχίσουν οί άνθρωποι νά πιστεύουν σέ μιά μεταθανάτια κρίση, καί ή πίστη αύτή έπικράτησε παραμερίζοντας τήν παραδοσιακή πίστη ότι τό κρίμα βαραίνει τούς
άπογόνους. Στούς Βατράχους, 145-151, ό 'Ηρακλής χρησιμοποιεί τήν ιδέα5 οτι όσοι άνθρωποι περιφρόνησαν τούς νόμους πού έπιβάλλουν σεβασμό γιά τούς ξένους καί τούς γονείς, ήταν καταδικασμένοι στόν Κάτω κόσμο νά κυλιούνται σέ βόρβορον πολύν /
και σκώρ άείνων μιά κάποια συνταύτιση τών έννοιών «δικαιοσύνη» (ή «τιμιότητα») καί «εύσέβεια» συντελείται τόν 4ο αίώνα,
όπως βλέπουμε άπό τούς έπιτύμβιους έπαίνους τών νεκρών, άπό
τίς άπόψεις πού άντικατοπτρίζονται στά ρητορικά κείμενα καί
άπό τά ήθικολογικά αισθήματα πού διαπιστώνουμε στήν κωμωδία. Δέν μάς είναι πάντως εύκολο νά ξέρουμε ώς ποιο βαθμό πίστευε τό κοινό τού Πλούτου ότι οί θεοί έπιβραβεύουν τήν άρετή
καί τιμωρούν τήν κακία όσο διαρκεί ή ζωή πάνω στή γή. Μπορεί
κανείς νά συγκεντρώσει χωρία άπό οπού νά συνάγεται λογικά μιά
5. Προτιμώ τήν έκφραση «χρησιμοποιεί τήν Ιδέα», καί δχι «έκφράζει
τήν πίστη», γιατί ή συγκεκριμένη άναφορά πραγματικών αμαρτημάτων στό
έργο δδηγεΐ σέ μερικά αμαρτήματα κωμικά, και άκόμη γιατίοίάρχαΐοι"Ελληνες ποιητές θά ήταν πρόθυμοι νά υιοθετήσουν όποιαδήποτε δοξασία γιά
τή μεταθανάτια ζωή, άρκεϊ νά μπορούσε νά τή σχολιάσει ένας λογικός άνθρωπος λέγοντας «Πού ξέρεις; ίσως καί νά κρύβει κάποια άλήθεια». Καί
αύτός όμως ό περιορισμός θά μπορούσε νά μήν Ισχύει γιά εναν κωμωδιογράφο πού άναζητοΰσε ύλικό κατάλληλο γιά κωμική έκμετάλλευση. "Οταν
0 Τρυγαΐος επιστρέφει άπό τόν ούρανό, ό δοΰλος του τόν ρωτα {Ειοήνη,
832 κ.έ.):
"Οταν χάνεις πεθάνει, λϊϊ πώς τάχα / γινόμαστε άστρα" ά?.ήθεια;
Ό Τρυγαϊος (μόνο καί μόνο γιά νά δώσει αφορμή σέ άλλεπάλληλα άστεΐα)
τόν βεβαιώνει ότι έτσι είναι. Μας είναι άδύνατο νά ξέρουμε πόσοι άνθρωποι
πίστευαν πραγματικά κάτι τέτοιο.
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τέτοια πίστη· ϊσως όμως νά μήν έχουν μεγαλύτερη σημασία άπό
όση τό θαυμαστικό «ώ Θεέ μου» λ.χ. στά χείλη ένός άγνωστικιστή. Ό εΰμετάβολος καί άπρόβλεπτος χαρακτήρας της τύχης
έντυπωσιάζει καί άπασχολεΐ τούς "Ελληνες τοϋ 4ου αίώνα περισσότερο άπό τήν άνταμοιβή της άρετης. Στήν άρχή τοϋ Πλούτου
ή σχέση αρετής καί πλούτου έμφανίζεται άντιστρόφως άνάλογη,
καί ό μόνος τρόπος γιά νά άλλάξει ή άναλογία αύτή είναι τό ϊδιο
άσυμβίβαστος μέ τήν πραγματικότητα όσο καί τά μέσα πού χρησιμοποίησε ό Τρυγαΐος γιά νά έπιτύχει ειρήνη. Ό Πλούτος σχετίζεται λιγότερο μέ θέματα οικονομίας καί κοινωνιολογίας καί
περισσότερο μέ τή μαγεία, τή φαντασία καί τό ύπερφυσικό.
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ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ
Κ Α Ι Σ Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι TOT Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν Η
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Τό 486 π.Χ. οί 'Αθηναίοι καθιέρωσαν γιά πρώτη φορά καί κάλυψαν οικονομικά τήν παρουσίαση κωμωδιών στά Μεγάλα Διονύσια" τό 445 π.Χ., ή λίγο άργότερα, ή ίδια άπόφαση ίσχυσε καί
γιά τά Λήναια. Οί κωμικές θεατρικές παραστάσεις είναι πολύ πιθανό νά άποτελούσαν «περιφερειακή έκδήλωση» τών διονυσιακών
γιορτών άπό πολλά χρόνια, αιώνες ίσως πρίν άπό τήν έπίσημη
άναγνώρισή τους" αύτό όμως δέν μπορούσαν νά τό γνωρίζουν οί
ιστορικοί τού 4ου καί τού 3ου π.Χ. αιώνα —άν πιστέψουμε τά
έπίσημα στοιχεία, ή άττική κωμωδία ξεκίνησε τό 486 π.Χ. 'Από
τή χρονολογία αύτή ώς τά τελευταία έργα τού 'Αριστοφάνη μεσολάβησε άκριβώς ένας αιώνας. Μέ βάση τίς πληροφορίες πού
έχουμε γιά τόν άριθμό τών κωμωδιών πού παίζονταν σέ κάθε περίσταση (πληροφορίες πού δέν έχουν τήν πληρότητα πού θά θέλαμε) μπορούμε νά ύπολογίσουμε οτι τά έκατό αύτά χρόνια πρωτοπαίχτηκαν τουλάχιστον 600 κωμωδίες —ίσως ό άριθμός νά πλησιάζει περισσότερο τίς 700. Γνωστά μάς εϊναι τά ονόματα πενήντα περίπου δραματουργών πού ή σταδιοδρομία τους τοποθετείται, ή τουλάχιστον άρχίζει, αύτά τά χρόνια, καθώς καί οί τίτλοι τών μισών περίπου άπό τό σύνολο τών κωμωδιών. Σέ μερικές περιπτώσεις γνωρίζουμε μόνο τόν τίτλο" άπό τά ύπόλοιπα όμως έργα διάφοροι συγγραφείς της έλληνιστικής καί τής ρωμαϊκής περιόδου μάς διασώζουν πάνω άπό 4.000 λέξεις, φράσεις,
στίχους ή καί χωρία. Τό υλικό αύτό πλουτίστηκε τήν έποχή μας,
μέ τήν άνακάλυψη σπαραγμάτων άπό παλαιά άντίγραφα σέ πάπυρο.
Στά σωζόμενα παραθέματα καί άποσπάσματα, άπό τούς χαμένους δραματουργούς άντιπροσωπεύονται περισσότερο ό Κρατίνος, ό Ευπολης, ό Φερεκράτης καί ό Πλάτων (άσχετος, οσο ξέρουμε, μέ τόν περίφημο φιλόσοφο)" οί δύο πρώτοι εϊχαν γενικά
στήν ύστερη άρχαιότητα τή φήμη ότι άποτελούσαν, μαζί μέ τόν
ίδιο τόν'Αριστοφάνη, τούς σπουδαιότερους έκπροσώπους τής κω290
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μωδίας τοϋ 5ου αιώνα. Ό 'Οράτιος (Σάτιρες, 1, 4,1), καθώς περιγράφει τήν ελευθερία τοϋ λόγου όπως τήν άσκοϋσε ή κωμωδία
γελοιοποιώντας τούς κακοήθεις, αρχίζει: «Eupolis atque CratiI1US Aristophanesque poetae...». Ό 'Αριστοφάνης τούς άναφέρει καί τούς δύο: (α) τόν Εύπολη στίς Νεφέλες, 553 κ.έ., δηκτικά, μέ τίς εκφράσεις πού χρησιμοποιούσαν οί "Ελληνες γιά τούς
άντιπάλους τους* (β) τόν Κρατίνο στούς 'Ιππείς, 526 κ.έ., ώς ποιητή πού κάποτε ήταν άγαπητός στόν κόσμο, άλλά τώρα ξέπεσε
καί έχασε τό κοινό του, καθώς έπίσης (πολλά χρόνια μετά τό θάνατο του) καί στούς Βατράχους, 357, ώς ένσάρκωση τοΰ πνεύματος της κωμωδίας. Τά χρονολογικά δεδομένα πού μπορούμε νά
συγκεντρώσουμε δείχνουν ότι ό Κρατίνος ξεκίνησε τή σταδιοδρομία του γύρω στά μέσα τοϋ 5ου αιώνα καί πέθανε, τό 422 π.Χ.,
ένώ ό Εύπολης ξεκίνησε τό 429 π.Χ. καί πέθανε λίγο πρίν άπό
τό τέλος τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου. Σημαντικά χρονολογικά
στοιχεία γιά τήν κωμωδία μάς παραδίδουν ορισμένες δημόσιες
έπιγραφές, πού άναγράφουν τούς κωμικούς ποιητές μέ τή χρονολογική σειρά της προιτης τους νίκης μέ πρώτο βραβείο —φυσικά,
στόν κατάλογο αύτό παραλείπονται οσοι ποιητές δέν πήραν ποτέ
τό πρώτο βραβείο. Μερικές άλλες χρονολογίες συμπληρώνονται
άπό τίς σωζόμενες ύποθέσεις τών άριστοφανικών έργων καί άπό
μεταγενέστερους συγγραφείς, πού οί πληροφορίες τους σέ τελευταία άναγωγή προέρχονται άπό τούς έπίσημους καταλόγους" αύτό όμως τό πλαίσιο, όπως τό άπαρτίζουν χρονολογίες προσδιορισμένες μέ άπόλυτη ή σχετική βεβαιότητα, δέν είναι ικανοποιητικό, καί γιά νά συμπληρώσουμε τά χρονολογικά στοιχεία είμαστε υποχρεωμένοι νά στηριζόμαστε καί σέ έπίκαιρους ύπαινιγμούς πού συναντούμε στά ίδια τά παραθέματα τών χαμένων έργων. Είναι δυστύχημα πού λίγα μόνο άποσπάσματα περιέχουν τέτοιους ύπαινιγμούς, τούς οποίους άλλωστε πολλές φορές άδυνατοΰμε νά άποτιμήσουμε σωστά" γιά παράδειγμα, τό άπόσπασμα
7 τοϋ Εύπολη:
...πλην
άπαξ ποτ' έν Φαίακος έφαγον καρίδας,
άναφέρεται πιθανότατα στόν πολιτικό Φαίακα (τό όνομα είναι
σπάνιο), ή δράση τοΰ οποίου τοποθετείται στά 425-415 π.Χ. περίπου" θά ήταν όμως οπωσδήποτε λάθος νά άποκλείσουμε ότι τό
άπόσπασμα αύτό χρονολογείται μερικά χρόνια πρίν άπό τό 425
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ή μετά τό 415. Άπό τήν άλλη, τό άπόσπασμα 290 τοϋ Εύπολη:
ώ καλλίστη πάλι πασών δσας ΙΟ.έων έφορΰ,
ώς ευδαίμων πρότερόν τ' ήσθα νϋν τε μάλλον ίσε ι,
πρέπει νά γράφτηκε πριν άπό τό θάνατο τοϋ Κλέωνα τό 422 π.Χ.
"Οταν χρονολογούμε άποσπάσματα χαμένων έργων, τό μεγαλύτερο κέρδος μας δέν είναι οί σποραδικές πληροφορίες γιά τήν πολιτική ιστορία, πού κι αύτές άποτελοϋν βέβαια κέρδος' πιό σημαντικό είναι νά κατανοήσουμε, έστω καί μερικά, τή σχέση άνάμεσα
στήν προσωπικότητα τοϋ Αριστοφάνη καί στό λογοτεχνικό είδος πού υπηρετεί, καί ιδιαίτερα νά διαπιστώσουμε ώς ποιο βαθμό
τό κοινό άπαιτοϋσε ή έπέτρεπε στούς κωμικούς ποιητές νά πρωτοτυπήσουν καί νά νεωτερίσουν. Μιά πολύ σημαντική διαπίστωση, πού όλο καί έπιβεβαιοινεται μέ τή διερεύνηση τών χρονολογικών δεδομένων τής κωμωδίας, είναι ότι, ούσιαστικά, έλάχιστα
πράγματα γνωρίζουμε γιά τήν πρώιμη ιστορία της κωμωδίας.
Στόν κατάλογο τών κωμικών, όπου οί ποιητές κατατάσσονται μέ
τή χρονολογική σειρά τής πρώτης τους νίκης στά Μεγάλα Διονύσια μέ πρώτο βραβείο, τό όνομα τοϋ Κρατίνου βρίσκεται στή δωδέκατη θέση. Άπό τά έντεκα όνόματα πού προηγούνται διαβάζονται μόνο δεκατέσσερα γράμματα" άπό άλλες φιλολογικές πηγές μάς είναι γνωστά μόνο πέντε όνόματα ποιητών, γιά νά συμπληρώσουμε τό μεγάλο αύτό χάσμα τής έπιγραφής, καί αύτά πάλι άντιστοιχούν σέ δεκατέσσερις μόνο [σωζόμενους] τίτλους κωμωδιών καί σέ δεκαοκτώ άποσπάσματα. Άκόμη πιό άξιοσημείωτο είναι οτι, άν έπιχειρήσουμε νά χρονολογήσουμε τά έργα τοϋ
ίδιου τοΰ Κρατίνου καί τών ποιητών πού παρεμβάλλονται στόν
κατάλογο τών νικητών άνάμεσα στό όνομά του καί στό όνομα τοΰ
Αριστοφάνη (πού είναι είκοστός δεύτερος στόν κατάλογο), διαπιστώνουμε ότι ύπάρχουν έλάχιστα μόνο έργα πού θά εΐχαμε λόγο νά τά χρονολογήσουμε πριν άπό τό 440, καί λίγα πάλι πού θά
μπορούσαμε νά τά χρονολογήσουμε πριν άπό τό 430 π.Χ. 1 Καθώς ή σταδιοδρομία τοΰ Αριστοφάνη άρχισε τό 427, καί τό άρχαιότερο σωζόμενο έργο του χρονολογείται τό 425 π.Χ., μπο1. Πολλών πραγματικά έργων οί τίτλοι καί τά άποσπάσματα δέν προσφέρουν ένδείξεις γιά τή χρονολόγηση τους. Μεγάλο μέρος τών μαρτυριών τό
πραγματεύτηκε ό P. Geissler, Chronologie
der allaltischen
Komodie
[Χρονολογία της παλαιάς άττικής κωμωδίας], Βερολίνο 1925 —τώρα όμως
διαθέτουμε περισσότερες μαρτυρίες.
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ροϋμε με βεβαιότητα νά ποϋμε οτι τά στοιχεία πού διαθέτουμε
γιά τά πρώτα σαράντα χρόνια της άττικής κωμωδίας είναι έλάχιστα καί ότι ούτε καί αύτό τό σύνολο τών πληροφοριών μας γιά
την προαριστοφανική κωμωδία μπορεί νά συγκριθεί σέ όγκο μέ
τίς πληροφορίες πού διαθέτουμε γιά τά έργα τών άντιπάλων του,
όσο ζούσε ό ίδιος. Αύτόν τό σημαντικό περιορισμό είναι άπαραίτητο νά τόν έχουμε συνεχώς κατά νού, όχι μόνο όταν έπιχειρούμε
νά σχηματίσουμε κάποια ιδέα γιά τη σημασία τοϋ 'Αριστοφάνη
στήν ιστορία τής λογοτεχνίας, άλλά καί άν ενδώσουμε στόν πειρασμό νά διατυπώσουμε ύποθέσεις γιά τίς πρώτες άρχές τής κωμωδίας μέ βάση τά πρωιμότερα έργα του.
ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
"Αν γιά τούς άνταγωνιστές τοϋ 'Αριστοφάνη δέν γνωρίζαμε άπολύτως τίποτε πέρα άπό όσα μάς λέει ό ίδιος γι' αύτούς (άναφέροντας τά όνόματά τους ή μιλώντας γενικά), καί άν per absurdum (μέ κάποιο παραλογισμό) θεωρούσαμε οτι μιλά ώς άντικειμενικός κριτικός, ή έκτίμησή μας γιά τούς ποιητές αύτούς θά άκολουθοϋσε τίς έξής γενικές γραμμές: οί ποιητές αύτοί
(α) βασίζονταν σέ ύπερβολικά χυδαία κοστούμια (Νεφέλες,
537-539), σέ ξεδιάντροπους χορούς (ό'.π., 540), σέ χωρατά γιά τή
φτώχεια, τά παράσιτα καί τά φυσικά έλαττώματα (ό'.π., καί Ειρήνη, 740), σέ κοπρολογία (Βάτραχοι, 1-20), καί σέ άσκοπη φασαρία καί βία, όπου (Νεφέλες, 541-543)
...άν μες στο έργο ένας γέρος μιλά,... χτυπά άλλο πρόσωπο
μέ ραβδί, μήπως έτσι οι χοντρές άνοστιές τον ξεχαστούν
(β) συνήθιζαν νά έπιτίθενται σέ παρακατιανά πρόσωπα μόνο.
Ό 'Αριστοφάνης όμως στούς 'ιππείς τά έβαλε μέ άντίπαλο πολιτικά πανίσχυρο (Νεφέλες, 549" Σφήκες, 1029-1037" Ειρήνη,
751-760)" μετά άπό αύτό, καί άλλοι ποιητές τόν μιμήθηκαν καί
ρίχτηκαν στόν Ύπέρβολο (Νεφέλες, 551 κ.έ.), άλλά
(γ) τό παρατράβηξαν πολύν καιρό τό ίδιο θέμα —άντί νά δώσουν ένα ισχυρό χτύπημα καί νά καταπιαστούν ύστερα μέ θέματα
διαφορετικά (Νεφέ/.ες, 551-559)"
(δ) τούς άρεσε νά έκμεταλλεύονται απλοϊκά παραδοσιακά θέματα τής κωμωδίας, όπως:
— τόν λαίμαργο Ηρακλή (Ειρήνη, 741), καί
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— δούλους πού έξαπατοΰν τά άφεντικά τους, ή προσπαθούν νά
δραπετεύσουν, τρώνε ξύλο, κλαίνε τά βάσανά τους, καί στήν
κατάσταση αύτή δίνουν λαβή γιά χιλιοειπωμένα άστεΐα (ΕΙρήνη, 742-747).
Ά ν τώρα έξετάσουμε το έργο τοϋ Αριστοφάνη, θά δοΰμε δτι καί
ό ΐδιος είναι ένοχος γιά όλες τίς άμαρτίες πού καταλογίζει στούς
άλλους καί πού κατατάξαμε ώς (α) καί (δ): άς θυμηθούμε π.χ.
τήν κωμική έκμετάλλευση τής λαιμαργίας τοΰ 'Ηρακλή στούς
"Ορνιθες, 1565-1693, καί τή βία πού άσκεΐ ό Φιλοκλέων στό
δοΰλο (Σφήκες, 1292-1325), οπού ό δοΰλος μακαρίζει τίς χελώνες γιά τό καβούκι τους πού τίς προστατεύει άπό μπαστουνιές.2
"Οσο γιά τίς έπικρίσεις (β) καί (γ), μπορεί πραγματικά πολλοί
ποιητές νά μήν είχαν ιδιαίτερη πρωτοτυπία στήν εκλογή τών θεμάτων τους. Δέν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε ώς ποιο βαθμό άντιστάθμιζαν τήν έλλειψη αύτή μέ πρωτοτυπία στή διαπραγμάτευση τών θεμάτων. Καί πάντως δέν μπορούμε νά δεχτούμε αδιαμαρτύρητα 6σα λέει ό Αριστοφάνης, καθώς άφήνει νά έννοηθεΐ
οτι ό ίδιος άπαξιοϋσε νά έπαναλαμβάνει συχνά τά ίδια άστεΐα.
Δύο Αθηναίοι τής έποχής του, ό Κλεισθένης καί ό Κλεώνυμος,
σατιρίζονται συστηματικά σέ άρκετά έργα του: ό Κλεισθένης γιά
τά ούσιαστικά άνύπαρκτα γένια του καί τή γυναικωτή του έμφάνιση (πρώτη φορά στούς Άχαρνεϊς, 117-121, καί τελευταία —είκοσι ολόκληρα χρόνια άργότερα— στούς Βατράχους, 48-57, καί
426-428), καί ό Κλεώνυμος, έπειδή σέ μιά μάχη είχε εγκαταλείψει τήν άσπίδα του (πρώτη φορά στούς 'Ιππείς, 1372" τελευταία
στούς "Ορνιθες, 1474-1477, μετά άπό δέκα ολόκληρα χρόνια).
Τέτοια άστεΐα ό ποιητής τά επιδιώκει καμιά φορά κάπως βεβιασμένα, καί μένουμε μέ τήν έντύπωση ότι, όποιος καί νά ήταν ό
πραγματικός χαρακτήρας τοΰ άνθροιπου πού σατιρίζεται, στήν
κωμική παράδοση είχε άποκτησει ένα «πρόσωπο» άνεξάρτητο
άπό τό αληθινό: σ' αύτό το πρόσωπο τό άρχικό παράπτωμα ή έλάττωμα έπαυε πιά νά έχει ιδιαίτερη σημασία. Ό τραγικός υποκριτής Ήγέλοχος έκαμε κάποτε ένα όλέθριο σφάλμα στήν προφορά, όταν, παίζοντας τόν 'Ορέστη τοΰ Εύριπίδη, είπε γαλήν όρώ
(μέ περισπωμένη !)=«βλέπω μιά γάτα», άντϊ γαλήν όρώ (μέ ό2. [Μιά άναλυτικότερη περιγραφή τής «ασυνέπειας» τοΰ Αριστοφάνη,
ποϋ θαρρείς έπίτηδες φρόντισε νά μήν άποφύγει καί αύτός τά ((λάθη» πού
καταλογίζει στούς άνταγωνιστές του, ύπάρχει στό βιβλίο Ό ζυ>ντανός 'Αριστοφάνης τοΰ Α. Σολομού, "Αθήνα 1961, σ. 205 κ.έ.]
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ξεία)=«βλέπω καλοκαιρία». Καί ό 'Αριστοφάνης τόν κοροϊδεύει
γι'αύτό στούς Βατράχους, 302-304:
ΞΑΝΘΙΑΣ: Κουράγιο, δλα καλά πάνε' και μπορούμε νά ποϋμε
δπως ό ' Ηγέλοχος: «βλέπω μέσ' άπό τά κύματα πάλι μιά
γάτα».*3
Τό σχόλιο στόν 'Ορέστη, 279, σημειώνει: πολλοί μεν οΰν αύτό διέπαιξαν τών κωμικών... και Σαννυρίων έν Δανάη (απ. 8):
Σέ τί νά μεταμορφωθώ λοιπόν;* καί σέ ποιά τρύπα νά χωθώ;
Πρέπει νά σκεφτώ. Νά —άν γινόμουν γάτα; "Ομως αύτός ό
Ήγέλογος θά μέ πρόδινε, ό τραγικός, καί θά φώναζε δυνατά
στούς έχθρούς μου: «βλέπω μέσ άπό τά κύματα πάλι μιά
γάτα».
Δέν ξέρουμε άν ή κωμωδία Δανάη τού Σαννυρίωνα παίχτηκε πρίν
ή μετά άπό τούς Βατράχους, και έτσι δέν μπορούμε νά βεβαιώσουμε άν ό Σαννυρίων ή ό 'Αριστοφάνης χρησιμοποίησε πρώτος
τό μπαγιάτικο αύτό άστεϊο" κάποιος όμως άπό τούς δύο θά τό πήρε άπό τόν άλλο. Καί οί δύο κατονομάζουν τόν Ήγέλοχο, γιά νά
έξασφαλίσουν δτι θά καταλάβουμε ποιόν διακωμωδεί τό αστείο"
δέν μπορούν νά τό θεωρήσουν άπό μόνο του, όπως είναι, κωμικό.6
Παρόμοιες άμφιβολίες, πού μάλλον δέν θά λείψουν ποτέ, παρουσιάζονται σέ πολλές περιπτώσεις σατιρικών εικόνων ή κατασκευασμένων λέξεων, πού συναντούμε στά έργα καί τού 'Αριστοφάνη
καί ένός ή περισσότερων άπό τούς.συγχρόνους του.
'Ακριβώς δπως ό 'Αριστοφάνης κακολογούσε τό έργο άλλων
ποιητών, έτσι καί έκείνοι κακολογούσαν τό δικό του. Ό Κρατίνος, σέ ένα χωρίο πού μάς διασώζει, ό άρχαΐος σχολιαστής τοϋ
Πλάτωνα (απ. 307), γράφει:
3. Στή σκηνή αύτή τό άστεϊο ε/ει ειδικότερη σημασία, γιατί τό νά δει
κανείς γάτα ήταν [όπως καί σήμερα] σημαδιακό" πρβ. Ε. Κ. Borthwick,
«Seeing Weasels: the Superstitious Background of the Empusa Scene
in the Frogs» [Τό νά δεις γάτα: οί προλήψεις πίσω άπό τή σκηνή της
Έμπουσας στούς Βατοάχονς], Classical Quarterly N.S., τ. XVIII, 1968,
σ. 200-206.
4. "Ομιλητής πρέπει νά είναι ό Δίας, πού σχεδιάζει τήν άποπλάνηση της
Δανάης.
5. Ό Στράττης (ά-τ. 60) χρησιμοποιεί τό ίδιο άστεϊο πιό πετυχημένα:
κάποιος λέει «βλέπω καλοκαιρία», κι ό άλλος καταλαβαίνει «βλέπω μιά γάτα», χωρίς νά γίνεται αναφορά στόν Ήγέλοχο, έκτός άν τό άπόσπασμα παραδόθηκε λειψό.
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«Καί ποιός είσαι έσύ;» μπορεί νά ρωτήσει κάποιος έκλεπτυσμένος θεατής,® κάποιος νπολεπτολόγος, γνοψοδιώκτης, ενριπιδαριστοφανίζων.
Τά συμφραζόμενα θά ήταν ΐσως παοαπλήσια μέ τής Είοήνης, 4345:
"Οποιος θεατής τόν έξυπνο μας κάνει (ιιδοκησίσοη ος»),
μπορεί νά πεϊ: «Κι αυτά όλα τί σημαίνουν;
Τί θέλει τό σκαθάρι;»
Ή δημιουργία μιάς σύνθετης λέξης πού νά σημαίνει «κυνηγός
ίδεών» (γνωμοδιώκτης), καί ή σύνδεση της μέ άλλα σύνθετα πού
νά χαρακτηρίζουν κάποιον πού οί προτιμήσεις του στρέφονται γιά
την τραγωδία στόν Εύριπίδη καί γιά τήν κωμωδία στόν Αριστοφάνη, άποτελούν μαρτυρίες πού ένισχύουν σημαντικά τόν ισχυρισμό τοΰ 'Αριστοφάνη οτι άπό άποψη τεχνικής τά έργα του είχαν
πρωτοτυπία, καί άνατρέπουν έντελώς τήν άποψη όσων θά θεωρούσαν βέβαιο ότι ό λογοτεχνικός προσανατολισμός τοϋ ποιητή
ήταν άπαρέγκλιτα άντιδραστικός. Οί μαρτυρίες πού έχουμε δέν
μάς έπιτρέπουν νά κρίνουμε ώς ποιο σημείο τό σατιρικό πνεύμα
τοΰ 'Αριστοφάνη ήταν πιό έγκεφαλικό άπό τών συγχρόνων του"
μπορούμε μόνο νά πούμε ότι καί έκεΐνοι σατίριζαν τις σύγχρονές
τους έξελίξεις στή φιλοσοφία, στίς φυσικές έπιστημες, στή μουσική καί στήν ποίηση" π.χ., στόν Χείρωνα τοΰ Φερεκράτη (άπ.
145) προσωποποιημένη ή Μουσική παραπονιέται (μέ πονηρά διφορούμενα) γιά τούς μουσικούς νεωτερισμούς ορισμένων ποιητών" στούς Κραπαταλούς τοΰ ίδιου ποιητή είναι βέβαιο (άπ. 94)
οτι, όπως καί στούς Βατράχους, παρουσιαζόταν νά μιλά τό φάντασμα τοΰ Αισχύλου. 'Ωστόσο μερικές διαφορές άνάμεσα στόν
'Αριστοφάνη καί τόν Κρατίνο είναι πραγματικά φανερές,7 διαφορές πού ΐσως νά άντιπροσωπεύουν κάποια άλλαγή στίς προτιμήσεις τοΰ κοινοΰ άπό τή μιά γενεά στήν έπομένη: τά σωζόμενα άποσπάσματα τοϋ Κρατίνου περιέχουν δυσανάλογα πολλές παροιμίες καί παροιμιακές έκφράσεις αύτούσιες ή σατιρικά παραλλαγμένες" καί όταν ό Κρατίνος παρωδεί ή πάντως εκμεταλλεύεται
μ' έναν κάποιο τρόπο τή σοβαρή ποίηση, φαίνεται οτι (άντίθετα
άπ' ο,τι συνήθιζε ή γενεά τοΰ 'Αριστοφάνη) άντλοΰσε τό ύλικό
6. Έδώ ύπάρχει μιά μικρή δυσκολία, στή γλώσσα καί στό κείμενο, πού
δμως δέν έπηρεάζει όσα συζητούμε σ'αύτό τό σημείο.
7. Χρωστώ εύγνωμοσύνη στόν Allan Μ. Wilson ποΰ μοϋ τό άπέδειξε.
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του βασικά άπό τήν έπική καί τήν άρχαϊκή ποίηση καί λιγότερο
άπό τήν τραγωδία. Μπορούμε άκόμη νά παρατηρήσουμε (άν καί
στό θέμα αύτό δέν είμαστε καί τόσο βέβαιοι) οτι, άν έρευνήσουμε
τό σύνολο τών άποσπασμάτων άπό χαμένα έργα κωμικών ποιητών, θά βρούμε λιγότερα παραδείγματα σάτιρας θρησκευτικών
εθίμων άπό όσα θά περιμέναμε οδηγημένοι άπό τή συχνότητα άνάλογων παραδειγμάτων στόν 'Αριστοφάνη. Δέν είναι διόλου άπίθανο ό ποιητής μας νά είχε προχωρήσει προς τό σκεπτικισμό
καί τήν άνευλάβεια κάπως περισσότερο άπό τόν μέσο άνθρωπο
τής έποχής του.8
Στά άποσπάσματα άναγνωρίζουμε καμιά φορά κάποιους συνδυασμούς μορφής καί περιεχομένου πού, μέ βάση όσα γνωρίζουμε
άπό τόν 'Αριστοφάνη, φαίνεται νά άνήκουν σέ παραβάσεις ή δομημένους άγώνες.® Τό πρώτο άπόσπασμα τοϋ Τηλεκλείδη π.χ.,
δεκαπέντε στίχοι άπό τό έργο 'Λμφικτίονες, άρχίζει ώς έξής:
Τώρα θά περιγράψω («λέξω τοίνυνη) εξαρχής τή ζωή πού
έγώ έδινα στούς θνητούς [...],
καί αύτό μάς θυμίζει τά πρώτα λόγια τοϋ Δίκαιου Λόγου στόν
πρώτο άγώνα τών Νεφελών (963):
Τώρα θά περιγράψω («λέξω τοίνυνη) ή άρχαία παιδεία πώς
ήταν [...]*
Τό θέμα στό χωρίο άπό τούς 'Λμφικτίονες έχει κάποια ομοιότητα μέ τήν άγόρευση τής Πενίας στόν Πλούτο' έπίσης, καί τά τρία
αύτά χωρία είναι γραμμένα στό ίδιο μέτρο. Παρόμοια, στούς Κόλακες τοϋ Εύπολη (άπ. 159), έργο πού προτίμησαν οί κριτές άπό
τήν Ειρήνη τό 421 π.Χ., ό χορός τών κολάκων (ή παρασίτων) άπευθύνεται στό άκροατήριο μέ τά έξής λόγια:
8. [Πέρα άπό τή στατιστική του άδυναμία, ό συλλογισμός αυτός προϋποθέτει ότι όσο περισσότερο άστειεύεται μέ τό θεό καί τή θρησκεία ό ποιητής, τόσο πιό κοντά στό σκεπτικισμό καί τήν άσέβεια βρίσκεται. Αύτό νομίζουμε ότι δέν είναι σωστό. "Αντίθετα, όσο πιό κοντά στό θεό καί τή λατρεία βρίσκεται μιά κοινωνία ή ένας άνθρωπος, τόσο πιό συχνά καί πιό
δραστικά είναι τά θρησκευτικά άστεΐα. Βλ. Φ. Κακριδής, Οί «Όρνιθες»
τοΰ Αριστοφάνη, "Αθήνα 1971, σημ. 863-888, δπου καί βιβλιογραφία.]
9. ΙΙρβ. Μ. Whiltaker, «The Comic Fragments in their Relation
to the Structure of the Old Attic Comedy» [Τά κωμικά άποσπάσματα
στή σχέση τους πρός τή δομή τής παλαιάς άττικής κωμωδίας], Classical
Quarterly, τ. XXIX, 1935, σ. 181-191.
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Τώρα, τόν τρόπο ζωής τών κολάκων θά σας τόν ποϋμε. 'Ακουστέ μόνο, γιατί είμαστε Εκλεπτυσμένοι άνθρωποι σέ όλα
μας. Πρώτα πρώτα έχουμε ένα αγόρι άκόλουθο —ξένο τόν
περισσότερο καιρό άγόρι, άλλ.ά γιά λίγο και δικό μας [...]
Αύτό μοιάζει μέ τό επίρρημα στην παράβαση τών Σφηκών, όπου
ό χορός λέει (1071 κ.έ.):
"Αν κανένας σας, θεατές μας, βλέποντας τήν κόψη μου,10
πού έχω μέση σάν τής σφήκας, απορεί τί νά 'vat αύτό,
κι άμουσος άν ήταν πρώτα, θά τοΰ τό διδάξω έγώ [...]
Δυστυχώς, ομοιότητες όπως αύτές δέν μας φανερώνουν άν κάποιο
άπό τά χαμένα έργα είχε ολοκληρωμένο άγώνα, ή ολοκληρωμένη
παράβαση, στή μορφή μέ τήν όποία μάς είναι γνωστά τά στοιχεία
αύτά άπό τόν 'Αριστοφάνη. Διαπιστώνουμε έπίσης οτι τά μετρικά σχήματα πού χρησιμοποιούνται στίς άριστοφανικές παραβάσεις —τροχαϊκά τετράμετρα στό έπίρρημα, άναπαιστικά τετράμετρα ή (στίς Νεφέλχς) εύπολίδεια γιά τους άναπαίστους— δέν
άποτελοϋν άπαράβατο κανόνα, άφοϋ τό χωρίο τοϋ Εΰπολη, πού
άναφέραμε προηγουμένως, χρησιμοποιεί ένα ωραίο μέτρο πού
δέν τό βρίσκουμε στόν 'Αριστοφάνη: άρχίζει μέ ένα άκατάληκτο
ίαμβο-χοριαμβικό δίμετρο καί άκολουθεϊ ή καταληκτική μορφή
τοΰ ίδιου διμέτρου. Καμιά φορά βρίσκουμε ένδείξεις ότι αύτό πού
θεωρούσαμε νεωτερισμό, βασισμένοι άποκλειστικά στό σωζόμενο άριστοφανικό έργο, στήν πραγματικότητα δέν είναι. Ή Αυσιστράτη έχει δύο χορούς, γέρους καί γριές, πού βρίσκονται μεταξύ
τους σέ άντίθεση" τώρα τελευταία άνακαλύψαμε ότι καί ό Μαρικάς τοΰ Εύπολη, γραμμένος δέκα χρόνια νωρίτερα άπό τή Αυσιστράτη, είχε δύο άντιμαχόμενους χορούς πού παρίσταναν πλούσιους καί φτωχούς.11 "Ενας μεταγενέστερος συγγραφέας μάς λέει
οτι οί Όδυσσε'ις τοΰ Κρατίνου δέν είχαν οντε χορικά, ούτε παραβάσεις. Είναι δύσκολο νά πιστέψουμε ότι πραγματικά τό έργο δέν
είχε χορικά τραγούδια, καί γι' αύτό είναι λογικό νά υποθέσουμε
ότι ή πληροφορία αύτή βασίζεται σέ παρεξήγηση, πού ίσως νά
ξεκίνησε άπό κάποια υπερβολή" οί ΌδυσσεΙς τοϋ Κρατίνου είχαν
10. Στό κείμενο χρησιμοποιείται ή λέξη φύσις, πού συχνά δηλώνει τήν
έξωτερική έμφάνιση.
11. Στούς παπύρους της Όξυρρύγχου (Oxyrhynckus
Papyri, τόμ.
XXXV, 1968, άρ. 27-'· 1, σ. 55 κ.έ.) ύπάρχουν τώρα δημοσιευμένα άποσπάσματα άπό ένα άρχαϊο έρμηνευτικό υπόμνημα στόν Μαρίκα.
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οπωσδήποτε χορό, πού τόν βλέπουμε νά τραγουδά (απ. 144):
Σιωπή· δλοι τώρα σιωπή! και δλα θά τά μάθετε. Πατρίδα
μας είναι ή Ιθάκη και ταξιδεύουμε μέ τό θεϊκό 'Οδυσσέα.
Οί στίχοι αύτοί μοιάζουν νά είναι λόγια ένός χοροΰ πού αύτοσυστήνεται όταν πρωτοπαρουσιάζεται, ή λίγο άργότερα" κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στούς Πλούτους12 τοΰ Κρατίνου (απ. 162a,
9 κ.έ.):
Και γιατί είπαμε [...] τώρα θά τό μάθετε. Είμαστε άπό τή
γενιά τών Τιτάνο)ν και μάς δνομάζουν Πλούτους, τότε
πού [...]
Τό έργο αύτό είναι πολύ πιθανό νά παίχτηκε λίγα χρόνια προτοΰ
άρχίσει ή σταδιοδρομία τοΰ 'Αριστοφάνη. "Ισως νά υπήρχε παραδοσιακή συνήθεια νά αύτοσυστήνεται ό χορός, καθώς έμπαινε,
στό κοινό. Στήν περίπτωση αύτή οί ζωντανότερες καί περισσότερο θεατρικές πάροδοι τοΰ 'Αριστοφάνη άποτελοΰσαν νεωτερισμό.
Είναι όμως εξίσου πιθανό, οί πάροδοι τοΰ 'Αριστοφάνη νά συνεχίζουν μιά παλαιότερη παράδοση άπό όπου είχε ίσως άπομακρυνθεΐ ό Κρατίνος.
"Οσα άποσπάσματα καί πληροφορίες καί νά έχουμε, μάς είναι
άδύνατο νά άνασυγκροτήσουμε μέ κάποια βεβαιότητα, έστω καί
χοντρικά, τήν πλοκή ένός έργου" ούτε μπορούμε εύκολα νά κρίνουμε άν ένα άστεϊο ήταν καλό ή κακό, πετυχημένο ή αδέξιο, άφοΰ δέν ξέρουμε τά θεατρικά του συμφραζόμενα καί τή φύση τοΰ
προσο>που πού τό έλεγε. "Λν έξαιρέσουμε τίς έντεκα σωζόμενες
κωμωδίες τοΰ 'Αριστοφάνη, μιας μόνο κωμωδίας τοΰ 5ου αιώνα
μάς είναι γνωστή ή πλοκή, κι αύτό χάρη σέ μιά άρκετά άναλυτική Υπόθεση πού μάς διασώθηκε σέ παπυρικό άπόσπασμα" πρόκειται γιά μιά κωμωδία τοΰ Κρατίνου, πού είχε τόν παράξενο τίτλο Διονυσαλέξανδρος. Ή ύπόθεση τοΰ έργου αύτοΰ άποτελοϋσε
γελοιογραφική παραλλαγή τοΰ μύθου τοΰ Πάρη ('Αλέξανδρος), ό
όποιος είχε δώσει τό βραβείο τής ομορφιάς στή θεά 'Αφροδίτη,
προτιμο'ιντας την άπό τήν 'Αθηνά καί τήν "Ηρα. Ή 'Αφροδίτη
τόν άντάμειψε υποχρεώνοντας τήν Ελένη, τή σύζυγο τοΰ Μενελάου, νά τό σκάσει μαζί του, γεγονός πού προκάλεσε τόν τρωικό
12. Στά άρχαία ελληνικά, προσωποποιημένες άφηρημένες έννοιες πού
κανονικά άπαιτοΰν ένικό (π.χ. Έρως) συμβαίνει μερικές φορές νά έκφέρονται καί αύτές σέ πληθυντικό, όπως οί Χάριτες, οί Ώρες, οί Μούσες κτλ.
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πόλεμο. Καί στό έργο τοϋ Κρατίνου, ό Διόνυσος (μεταμφιεσμένος σέ Πάρη, υποθέτουμε) έκρινε τίς θεές καί έκλεβε τήν Ελένη
γιά νά τή φέρει στήν Τροία, όπου όμως τήν έπαιρνε γυναίκα του
ό πραγματικός Πάρης —καί τόν θεό τόν παρέδιδε στους άγανακτισμένους Αχαιούς. "Ολα αύτά συνέβαιναν μετά τήν παράβαση,
όπου ό χορός (τών Σατύρων), όπως τόσο συχνά στίς παραβάσεις
τοΰ 'Αριστοφάνη, άπευθυνόταν στό κοινό λέγοντας τινά περι τών
ποιητών·13 Μάς είναι άδύνατο νά ανασυγκροτήσουμε τήν ύπόθεση τοΰ έργου πριν άπό τήν παράβαση, γιατί ό πάπυρος δέν σώθηκε ολόκληρος- οπωσδήποτε όμως ό Διόνυσος θά μάθαινε γιά τή
διαφωνία τών τριών Οεαινών. Ενδιαφέρον στό έργο αύτό είναι
ότι ό Διόνυσος παρουσιάζεται σέ ρόλο άπατεώνα καί γελωτοποιού πού τελικά τήν παθαίνει, περίπου όπως καί ό Διόνυσος τών
Βατράχων ύστερα άπό είκοσι πέντε χρόνια, καθώς επίσης καί ό
Διόνυσος τών Ταξιαρχών τοΰ Εύπολη, όπου ό θεός παρουσιαζόταν νά δυστυχεί ζο>ντας υποχρεωτικά τή σκληρή ζωή τοΰ στρατιώτη ύπό τίς διαταγές τοΰ διακεκριμένου 'Αθηναίου στρατηγοϋ
Φορμίωνα.14 Δεύτερο ένδιαφέρον σημείο είναι ότι, σύμφωνα μέ
τήν Υπόθεση, ό Κρατίνος χρησιμοποίησε τό μύθο τοϋ Πάρη, σημαντικά παραποιημένο μέ τήν παρεμβολή τοΰ Διονύσου, σάν μέσο γιά νά κατηγορήσει τόν Περικλή οτι είχε φορτώσει στούς 'Αθηναίους τόν πελοποννησιακό πόλεμο. Αύτό δέν είμαστε υποχρεωμένοι νά τό άποδεχτοΰμε άνεξέλεγκτα: καί οί άρχαϊοι καί οί νεώτεροι σχολιαστές παρουσιάζουν τήν τάση νά άνακαλύπτουν πολιτικές άλληγορίες σέ κωμικά θέματα πού δέν είναι υποχρεωτικό
νά είχαν πολιτική διάσταση" δέν μπορούμε όμως καί νά τό άπορρίψουμε τελείως. Ή πλοκή τοϋ Διοννσαλέξανδρον, είτε είχε είτε
δέν είχε πολιτικούς στόχους, άνήκει σέ έναν τύπο πού δέν άντιπροσωπεύεται καθόλου στίς σωζόμενες κωμωδίες τοϋ 'Αριστοφάνη· οί τίτλοι όμως τών έργων καί τά άποσπάσματα, άν θεωρηθούν ένδείξεις, μαρτυρούν οτι ό τύπος αύτός ήταν πολύ συνηθισμένος καί τόν 5ο αιώνα καί στίς άρχές τοΰ 4ου.' 11 κωμωδία π.χ.
'Αθηνάς γοναί τοΰ Έρμίππου άποτελοϋσε οπωσδήποτε κωμική
παραποίηση τοΰ μύθου γιά τή γέννηση τής 'Αθηνάς άπό τό κεφά13. Τό κείμενο είναι φθαρμένο στό σημείο αύτό, άλλά ή έρμηνεία πεοι
τώΐ' ποιητών είναι ή πιθανότερη.
14. Τό όνομα τοΰ Διονύσου τό βρίσκουμε συχνάστούς τίτλους τών πρωιμότερων γνωστών κωμωδιών, γεγονός πού ίσως σημαίνει ότι ήδη άπό τήν
άρχή τής κωμωδίας ό θεός παρουσιαζόταν ώς κωμικό πρόσωπο.
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λι τοϋ Δία" μας είναι επίσης γνωστές κωμωδίες μέ τίτλους όπως
'Αφροδίτης γοναί,'Αγαμέμνων, καί Θησενς. Άπό τά χαμένα έργα τοϋ Αριστοφάνη, τουλάχιστον έξι έχουν τίτλους ποϋ δείχνουν
οτι βασίζονται σέ διακωμώδηση μύθων, καί ή έρμηνεία αύτη τών
τίτλων ενισχύεται μερικές φορές καί άπό τά άποσπάσματα τών
ίδιων τών έργων. Λύτό συμβαίνει π.χ. σέ ένα άπόσπασμα άπό τό
έργο Πολύιδος, οπού διαβάζουμε τά έξης (άπ. 453):
Ιδού δίδωμι τήνδ' έγώ γυναίκα σοι
Φαίδραν.
Ό μύθος τοϋ ΙΙολύιδου σχετιζόταν μέ τό μύθο τοΰ Μίνωα, καί ή
Φαίδρα, σύζυγος τοϋ Θησέα, ήταν κόρη τοϋ Μίνωα. Είναι κρίμα
τό ότι στά άριστοφανικά έργα ποϋ αποφάσισαν νά περισώσουν
—έπιλέγοντας άσυναίσθητα— γιά τίς μελλούμενες γενιές τό ενδιαφέρον καί οί προτιμήσεις τών ανθρώπων της τελευταίας ρωμαϊκής περιόδου δέν περιλαμβάνεται κανένα έργο τοϋ είδους αύτοΰ,
πού αγαπήθηκε άπό τό λαό καί καλλιεργήθηκε γιά πολλά χρόνια.
II ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΙ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ
Άπό ο,τι είπαμε ώς τώρα φαίνεται καθαρά οτι τυχόν άναδρομή μας στίς αρχές τοΰ 5ου αιώνα, μέ βάση τή δομή καί τό περιεχόμενο τών 'Αχαρνέων καί τών 'Ιππέων, δέν πρόκειται νά μάς
βοηθήσει νά μάθουμε πολλά γιά τίς προγραμματειακές άπαρχές
τής κωμωδίας. Άπό τήν άλλη όμως είναι πολύ δύσκολο νά εγκαταλείψουμε τό θέμα, (α) γιατί, οσον άφορά τήν τραγωδία, μάς
είναι δυνατό νά φτάσουμε πολύ κοντά στίς άρχές τής γένεσής της
(οί Πέρσες τοΰ Αισχύλου δέν άπέχουν περισσότερο άπό μισόν αιώνα άπό τή γένεση τοΰ σοβαρού εύρωπαϊκοϋ δράματος), καί (β)
γιατί οί ίδιοι οί άρχαϊοι "Ελληνες θεωρούσαν ότι ή «εύρεση» τής
κωμωδίας, όπως καί τής τραγωδίας, δέν χρονολογείται πρίν άπό τήν άρχή τής ιστορικής έποχής. 'Ωστόσο είναι δυνατή κάποια διάκριση άνάμεσα στό σοβαρό καί τό κωμικό δράμα. Κάποια
στιγμή ένας άνθρωπος, άντί νά άφηγηθεΐ «καί τότε ό 'Οδυσσέας
είπε: 'Αλίμονο μονί», ντύνεται μέ τρόπο τέτοιο ώστε νά δώσει
στό κοινό τήν εντύπωση οτι ό ίδιος είναι ό 'Οδυσσέας, καί λέει:
«Αλίμονο μου», χωρίς νά προτάξει κάποιο εισαγωγικό άφηγηματικό στοιχείο. Ά ν θεωρήσουμε οτι άπό έκείνη τή στιγμή γεννήθηκε τό δράμα, ίσως ή κωμωδία νά είναι όχι άπλώς προγενέστε301
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ρη άπό τήν τραγωδία, άλλά νά προηγείται έκατοντάδες, ΐσως καί
χιλιάδες χρόνια.15 Αύτό πού οί άρχαΐοι θεωρούσαν πρώτη άρχή
της άττικής κωμωδίας ήταν άπλά καί μόνο ή χρονιά οπού τά όνόματα όσων συνέγραφαν κωμικά δράματα γιά νά παιχτούν στά
Μεγάλα Διονύσια άρχισαν νά συμπεριλαμβάνονται στούς επίσημους καταλόγους τοΰ έορτασμοΰ. Συνέπεια τοΰ γεγονότος αύτοΰ
ήταν νά συνηθίζουν οί ποιητές νά κυκλοφορούν άντίγραφα τών
έργων πού είχαν συγγράψει. Πριν άπό τή χρονιά έκείνη ή κωμωδία θά ήταν, όπως τό διατυπώνει ό 'Αριστοτέλης, αυτοσχεδιαστική" αύτό δέν σημαίνει (οΰτε καί ό 'Αριστοτέλης, πιστεύω, ήθελε
νά πει κάτι τέτοιο) οτι παρουσιαζόταν κάποιος μπροστά σέ κοινό
χωρίς νά έχει καθόλου προετοιμάσει τις κινήσεις, τά λόγια καί τά
τραγούδια του, άλλά άπλώς ότι δέν υπήρχε γραπτό κείμενο πού
νά μπορεί κανείς νά τό άποδώσει σέ συγκεκριμένο άτομο.
Ό 'Αριστοτέλης πίστευε οτι ή κωμωδία ξεκίνησε μέ τή διαφοροποίηση τοΰ έξάρχοντος άπό τό χορό τών φαλλικών.' I I υπόθεση αύτή δέν είναι παράλογη, γιατί τά φαλλικά τραγούδια (όπως
καί ή κωμωδία) άποτελοΰσαν μέρος τοΰ διονυσιακρΰ γιορτασμούή λέξη κωμωδία σημαίνει τό τραγούδι ένός κώμου, δηλαδή μιάς
πολυθόρυβης, εΰθυμης καί μεθυσμένης πομπής, όπως αύτές πού
σχηματίζονταν στίς γιορτές τοΰ Διονύσου —οί περισσότεροι "Ελληνες, άν τούς ρωτούσαμε τί άκριβώς είναι κάποιο άπό τά διάφορα γιορταστικά δρώμενα, θά άπαντοΰσαν συνδέοντάς το μέ τόν
θεό πού μέρος της γιορτής του άποτελοϋσε τό συγκεκριμένο αύτό
δρώμενο. Ώστόσο οί μαρτυρίες πού έχουμε γιά τις φαλλικές πομπές σέ διάφορα μέρη τοΰ έλληνικοΰ κόσμου, πομπές όπου θεατές
καί μέλη τής πομπής κορόιδευαν ό ένας τόν άλλο, δέν προσθέτουν
τίποτε άξιόλογο στίς γνώσεις μας, έπειδή καί συγκριτικά νεώτερες είναι, καί δέν έπιτρέπεται ποτέ νά θεωρούμε οτι κάτι πού δέν
είναι άκριβώς λογοτεχνία διατηρεί άπαράλλαχτα άπό τήν προγραμματειακή έποχή τόν άρχικό χαρακτήρα του καί τήν άρχική
μορφή του, χωρίς νά έχει επηρεαστεί άπό λόγιες παρεμβολές. 'Αριστοφανικό στοιχείο πού μάς φαίνεται πραγματικά παλαιό καί,
15. "Αν υπολογίσουμε πόσο τεράστιο χρονικό διάστημα πέρασε άφότου
ό Homo sapiens έμαθε νά τραγουδά καί νά χορεύει θεατρικά, ό κόσμος τών
άρχαίων Ελλήνων δέν είναι συγκριτικά παρά κόσμος τοΰ χθές. ΤΙς προσπάθειες νά άνασυντεθεΐ τό προγραμματειακό στάδιο τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ σάν νά ήταν ή αύγή της Ιστορίας τοΰ άνθρώπου, πρέπει νά τΙς άντιμετωπίζουμε μέ έπιφύλαξη.
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φαινομενικά τουλάχιστον, άσχετο μέ τά φαλλικά τραγούδια είναι
ή ζωομορφική μεταμφίεση τοΰ χοροΰ. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι ό Μάγνης, άπό τούς άρχαιότερους άττικούς κωμωδιογράφους, έγραψε έργα μέ τίτλο "Ορνιθες, Βάτραχοι καί Ψήνες (= μυγάκια της άγριοσυκιάς)-18 ύπάρχουν έπίσης άγγεϊα, χρονολογικά
προγενέστερα άπό την εισαγωγή τής κωμωδίας στά Μεγάλα Διονύσια, πού άπεικονίζουν άντρες ντυμένους πουλιά ή άλογα (μέ καβαλάρηδες), νά χορεύουν μέ τή συνοδεία ένός αύλητή. Έδώ τουλάχιστον βλέπουμε τήν έπιβίωση ένός παραδοσιακού στοιχείου,
πανάρχαιου ϊσως, πού διατηρήθηκε ολο τόν 5ο αιώνα. Φυσικά,
δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι οτι οί παραστάσεις πού εικονίζονται στά αγγεία περιείχαν καί κωμικό διάλογο όπως αύτός πού
γνωρίζουμε άπό τίς σωζόμενες κωμωδίες.
Τήν έποχή τοΰ 'Αριστοτέλη υπήρχε μιά θεωρία ότι τήν κωμωδία τήν άνακάλυψαν πρώτοι οί "Ελληνες πού μιλούσαν δωρικά,
καί οτι οί 'Αθηναίοι άπλώς υιοθέτησαν τή δωρική αύτή επινόηση. Είναι άλήθεια οτι τίς άρχές τοΰ 5ου αιώνα υπήρχε στίς Συρακούσες κάποια παράδοση λογοτεχνικής κωμωδίας, μέ κύριο έκπρόσωπό της τόν Επίχαρμο —γνωστό σ' έμάς μόνο άπό παραθέματα καί άποσπάσματα- τά χρονολογικά όμως δεδομένα, αύτά
πού έχουμε, μάς έπιτρέπουν νά διαπιστώσουμε οτι ό Επίχαρμος
δέν ήταν πρόδρομος, άλλά σύγχρονος τών πρωιμότερων άττικών
κωμωδιογράφων. 'Αβέβαιη είναι ή κλίμακα τών κωμωδιών του*
ό σημαντικός όμως άριθμός τίτλων σέ πληθυντικό (π.χ. Κωμασταί, Βάκχαι) δείχνει ότι ό ποιητής χρησιμοποιούσε κάποιο είδος χοροΰ, παρόλο πού κανένα σωζόμενο παράθεμα έργου του δέν
περιλαμβάνει λυρικά μέτρα ή δέν μοιάζει νά έχει σχέση, έστω καί
τήν παραμικρή, μέ χορικό τραγούδι. Ό 'Επίχαρμος φαίνεται νά
άγαποΰσε τή διακωμώδηση μυθολογικών θεμάτων (π.χ. τοΰ πυγμαχικοΰ άγώνα Πολυδεύκη καί "Αμυκου), καί στήν άττική κωμωδία ξαναβρίσκουμε άπηχήσεις καί άναλογίες όλων σχεδόν όσων γνωρίζουμε γι' αύτόν τούτο ίσως συμβαίνει έπειδή τά κωμικά μοτίβα, καθώς καί ή καθιερωμένη στάση άπέναντι στίς κωμικές πλευρές τών παραδοσιακών διηγήσεων, είχαν παντού διαδοθεί μέ τή μορφή λαϊκών καί εύτράπελων διηγήσεων, καί μπορούσαν, τόσο στίς Συρακοΰσες όσο καί στήν 'Αθήνα, νά χρησιμο16. [Βλ. όμως τώρα τό άρθρο τοΰ II. Σπυρόπουλου, «Μάγνης ό κωμικός καί ή θέση του στήν Ιστορία τής 'Αρχαίας 'Αττικής Κωμωδίας», 'Ελληνικά, τ. XXVIII, 1975, σ. 247-274.]
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ποιηθούν εύκολα σάν θεμελιακά στοιχεία της κωμοίδίας.17
Χρονολογημένο μέ άρκετή άκρίβεια, άλλά έρμηνευτικά πολύ
άμφιλεγόμενο, είναι ένα κορινθιακό άγγεϊο τών άρχών τοϋ 6ου
αιώνα, όπου βλέπουμε ζωγραφισμένες άπό τη μιά μεριά γυμνές
άντρικές μορφές νά μετακινοϋν μεγάλα πιθάρια, καί άπό τήν άλλη
γυμνές πάλι άντρικές μορφές δεμένες στή φάλαγγα νά δέχονται
τροφή (;) άπό μιά γυναίκα- στήν πρώτη παράσταση εικονίζονται
έπίσης ένας αύλητής καί ένας προσωπιδοφόρος χορευτής. Τρεις
άπό τίς μορφές έχουν ονόματα, καί δύο έχουν ύπερφυσικά γεννητικά όργανα. Πρόκειται γιά δούλους ή γιά σατύρους (τόν όρο
«σάτυροι» τόν χρησιμοποιούμε μέ εύρύτερη σημασία, πού δηλώνει κάθε άσχημο καί φιλήδονο υπερφυσικό ov); Ό ζωγράφος άπεικονίζει τά γεγονότα μιας ιστορίας γνωστής (ή τουλάχιστον
κατανοητής) στόν πελάτη του, ή μήπως άπεικονίζει άνθρώπους
νά παριστάνουν μιά τέτοια ιστορία; Ά ν ή δεύτερη αύτή έκδοχή
δίνει τή σωστή έρμηνεία, τότε τό αγγείο αύτό άποτελεΐ άμεση
μαρτυρία γιά παραστάσεις κωμικοΰ δράματος στήν Κόρινθο έκατό χρόνια προτοΰ γίνει δεκτή ή κωμωδία στά Μεγάλα Διονύσια
τής Αθήνας - ή συνεκτίμηση όμως όλων τών στοιχείων πού βαραίνουν γιά νά καταλήξουμε σέ οριστική άπόφαση καί νά προτιμήσουμε μία άπό τίς δύο έναλλακτικές έρμηνεΐες κάνει τή ζυγαριά νά κλίνει —έλαφρά μόνο, καί οχι νά κατεβαίνει άποφασιστικά— πρός τήν έκδοχή τής θεατρικής έρμηνείας.18

17. Πρέπει νά υπογραμμιστεί ότι ή διακωμώδηση τών θεών δέν άποτελοϋσε προϊόν τοϋ «διαφωτισμού» τοϋ 5ου αιώνα. Ή Ιστορία τοϋ "Αρη καί
της 'Αφροδίτης στήν 'Οδύσσεια, θ 266-366, καί ή Ιστορία της πληγωμένης
άπό τόν Διομήδη "Αφροδίτης στήν Ίλιάδα, Ε 297-430, παρουσιάζουν τήν
'Αφροδίτη όπως περίπου καί ή κωμωδία τόν Διόνυσο.
18. Ό L. Breitholz, Die dorische Farce im griechischen
Mullerland
[ Ή δωρική φάρσα στόν έλλαδικό μητροπολιτικό χώρο], G6teborg 1960,
άπορρίπτει κατηγορηματικά τή θεατρική έρμηνεία, όπως άπορρίπτει καί
κάθε άλλη μαρτυρία ποϋ τείνει νά τοποθετήσει τις άπαρχές της κωμωδίας
μακριά άπό τήν 'Αθήνα, σέ περιοχές όπου μιλοϋσαν δωρικά- δέν μπορεί όμως κανείς νά παραμερίσει τόσο εύκολα τίς μαρτυρίες.
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'Ανατρέχοντας στήν ιστορία τής αρχαίας έλληνικής κωμωδίας ό
μορφωμένος πολίτης τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας αποκόμιζε
τήν έντύπωση οτι δύο υπήρξαν οί ιδιαίτερα σημαντικοί ποιητές,
πού καθένας τους δημιούργησε τόν πυρήνα ένός ξεχωριστού είδους: ό 'Αριστοφάνης, τής παλαιάς κωμωδίας, καί ό Μένανδρος
τής νέας. Ό Πλούταρχος, σέ μιά πραγματεία του όπου συγκρίνει
τούς δύο ποιητές (γιά νά προτιμήσει καθαρά τόν δεύτερο), τούς
άποδίδει γνωρίσματα πού χαρακτηρίζουν τό ίδιο περίπου τήν περίοδο οπού ανήκει καί τό λογοτεχνικό είδος πού καλλιέργησε καθένας τους οσο καί τ/jv ξεχωριστή ποιητική τους προσωπικότητα.
Ό Μένανδρος παρουσίασε τό πρώτο του έργο τό 320 π.Χ., λίγο παραπάνω άπό έκατό χρόνια μετά τό πρώτο έργο τού 'Αριστοφάνη, καί πέθανε τό 293 ή 292 π.Χ. "Ως πριν άπό λίγα χρόνια ή γνωριμία μας μέ τό έργο του ήταν άποσπασματική καί έμμεση. Ό Μένανδρος άσκησε πιό ισχυρή έπίδραση άπό κάθε άλλον στή λατινική κωμωδία, ιδιαίτερα στόν Τερέντιο, καί έτσι, μέ
βάση τά λατινικά έργα μπορούσαμε νά προχωρήσουμε σέ κάποια
συμπεράσματα καί γιά τή δική του θεατρική τεχνική" στά έλληνικά όμως δέν είχαμε τίποτε δικό του έκτος άπό τή συνηθισμένη
πληθώρα σύντομων παραθεμάτων μεγάλο ποσοστό άπό αύτά περιείχε ήθοπλαστικά διδάγματα, πράγμα πού έδειχνε οτι ό Μένανδρος είχε τό χάρισμα νά διατυπώνει μέ άνεση όμορφες σκέψεις σέ στίχους —δέν μάς φανέρωναν όμως τίποτε γιά τή δομή
καί τό περιεχόμενο τών έργων του, ούτε γιά τό πώς συμβιβαζόταν ή ήθικολογία αύτή μέ τή θεατρική δράση. Ή κατάσταση άλλαξε τό 1907, όταν δημοσιεύτηκε άπόσπασμα ένός παπυρικού
κώδικα πού μάς έδωσε μισό έργο (τούς Επιτρέποντες), πολύ σημαντικά μέρη δύο άκόμη έργων (Περικειρομένη, Σαμία), καθώς
καί λιγοστά στοιχεία γιά άλλες δύο κωμωδίες. Τό έπόμενο μεγάλο βήμα γιά τή γνωριμία μας μέ τόν χαμένο Μένανδρο σημειώνεται τό 1958, όταν έκδίδεται ένα έργο πού σώθηκε σχεδόν ό305
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λόκληρο (ό Δύσκολος, πού πρωτοπαίχτηκε το 316 π.Χ.). Δέκα
χρόνια άργότερα έγιναν γνωστά μεγάλα κομμάτια άπό τις κωμωδίες 'Ασπίς καί Σαμία' τά άποσπάσματα άπό την 'Ασπίδα έδειξαν ότι πολλά άταύτιστα άποσπάσματα πού μάς ήταν γνωστά
άπό τό 1913 άνήκαν στήν κωμωδία αύτή, ένώ τά καινούρια άποσπάσματα άπό τή Σαμία μπορούσαν νά συνδυαστούν μέ τά εύρήματα τοϋ 1907. Τά τελευταία έξήντα χρόνια έγιναν κατά καιρούς
γνωστά καί μικρότερα κομμάτια άπό πολλές άλλες κωμωδίες' οί
φιλόλογοι έξακολουθούν νά εργάζονται γιά τήν ταύτιση καί τό
συνταίριασμά τους.1
Τό νά περάσει κανείς άπό τήν ανάγνωση τοΰ 'Αριστοφάνη κατευθείαν στόν Μένανδρο άποτελεΐ άξιόλογη εμπειρία. Ό 'Αριστοφάνης μάς έχει συνηθίσει στήν ολοκληρωτική έκμετάλλευση
τών μαγικών, τών λαογραφικών καί τών υπερφυσικών στοιχείων
μάς έχει έπίσης συνηθίσει στήν άνέμελη περιφρόνηση της σχέσης
αιτίου καί αιτιατού, καθώς καί στή θεατρική παρουσίαση προσώπων διάσημων, πού ζούσαν άκόμη όταν παιζόταν τό έργο,
προσωποποιημένων εννοιών καί ύπάρξεων πού ξεπετιούνται άπό
κάποια γλωσσική εικόνα. Όλα αύτά έξαφανίζονται τώρα. Υπερφυσικά όντα δέν έμφανίζονται στόν Μένανδρο παρά μόνο γιά νά
άπαγγείλουν προλόγους καί νά εξηγήσουν στό κοινό τήν άφετηρία
της δραματικής πλοκής. Μερικές φορές έμφανίζονται άρχή άρχή
στό έργο, όπως στούς προλόγους τοΰ Εύριπίδη· άλλες φορές, όπως ό δούλος στην Ειρήνη, μετά τήν πρώτη σκηνή, όταν τό ένδιαφέρον μας έχει ήδη ξυπνήσει. Καί στίς δύο όμως περιπτώσεις
τά πρόσωπα αύτά κατέχουν μόνα τους τή σκηνή καί δέν συναπαντιοΰνται ισότιμα μέ τούς άνθρώπινους χαρακτήρες τοΰ έργου.
Οί άνθρώπινοι αύτοί χαρακτήρες είναι φανταστικοί καί φαίνεται
ότι παίρνουν τά όνόματά τους άπό κάποιον περιορισμένο κατάλο1. Συνοπτική εικόνα τών σημερινών μας γνώσεων γιά τόν Μένανδρο καί
τήν έομηνεία του, βλ. στόν W. G. Arnolt, «Young Lovers and Confidence Tricksters: the Rebirth of Menander» [Νεαροί έραστές καί έμπιστοι άπατεώνες: ή άναγέννηση τοΰ Μενάνδρου], The University of Leeds
Review, τ. XIII, 1970, σ. 1-18. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά ποικίλες
πλευρές τοΰ έργου του, βλ. στίς μελέτες καί στίς συζητήσεις τών Entretiens de la Fondation
Hardt, τ. XVI, 1970. Ό Δύσκολος τοΰ Μενάνδρου έχει έκδοθεΐ τώρα μέ άναλυτική είσαγωγη καί σχόλια άπό τόν E.W.
Handley, Λονδίνο 1965, καί μεταφράστηκε στά άγγλικά άπό τόν Philip
Vellacott, μέ τίτλο The Bad-Tempered
Man, Λονδίνο 1960.
[Νεοελληνικές μεταφράσεις άπό τόν Ν. Σφυρόερα, έκδ. Πάπυρος, 1959,
καί τόν Θρ. Σταύρου, έκδ. Εταιρείας Σπουδών Σχολής Μοραΐτη, 1972.]
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γο" άν παραμερίσουμε τήν υπερβολική ένταση τών συναισθηματικών τους άντιδράσεων, καί τή σύμπτυξη τοΰ χρόνου πού χρειάζονται γιά νά πάρουν μιά απόφαση —φαινόμενα άπαραίτητα, καθώς μέσα στό σύντομο έργο συγκεντρώνονται πλήθος περίπλοκα
γεγονότα—, οί χαρακτήρες αύτοί παρουσιάζονται στήν ούσία νατουραλιστικά. Τά πρόσωπα διαφοροποιούνται σέ βαθμό άξιοσημείωτο, ιδιαίτερα άν λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται γιά λογοτεχνικό είδος πού άπό τί) φύση του προτρέπει τό συγγραφέα νά
χρησιμοποιεί στερεότυπους χαρακτήρες. Στόν Μένανδρο, τό περιβάλλον γύρω άπό κάθε χαρακτήρα άποτελεϊ μέρος ή άποψη τοΰ
κόσμου τής έλληνικής άστικής κοινωνίας τής έποχής του, καί τά
περιστατικά πού περιγράφονται κάθε στιγμή θά μπορούσαν νά
συμβούν καί στήν πραγματική ζωή" στίς άντιδράσεις χών θεατρικών προσώπων καθένας μας στό κοινό μπορεί νά άναγνωρίσει
θετικά ή άρνητικά στοιχεία τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ του. Αύτές άκριβώς οί ιδιότητες οδήγησαν τόν κριτικό 'Αριστοφάνη τόν Βυζάντιο νά άναφωνήσει:
ώ Μένανδρε καί βίε, πότερος άρ' υμών πότερον

άπεμιμήσατο;

(Μένανδρε και ζωή ! ποιός άπ' τους δυό σας μιμήθηκε τόν άλλον;)

Τά περιστατικά πού άπαρτίζουν τό έργο μόνο άν τά δούμε στό
σύνολο τους φανερώνουν τή φανταστική τους υπόσταση, πού όμως πάλι δέν άποτελεϊ παραβίαση τής φυσικής νομοτέλειας άλλά
άπλή στατιστική άπιθανότητα. Στόν Μένανδρο ή πλοκή έχει τήν
τάση νά βασίζεται σέ συμπτώσεις, και περισσοτερο στήν αναγνώριση —τή στιγμή άκριβώς πού χρειάζεται— προσώπων πού
τά είχαν έγκαταλείψει ή άπαγάγει στήν παιδική τους ήλικία.
Έδώ, όπως τόσο συχνά στή νέα κωμωδία, φανερώνεται ή έπίδραση πού άσκησαν στήν κωμωδία τά θέματα άναγνώρισης καί
μηχανορραφίας τών τραγωδιών τοΰ Εύριπίδη. Ό εύμετάβολος
καί άπρόβλεπτος χαρακτήρας τής τύχης άποτέλεσε άντικείμενο
πολλής ήθικολογίας τόν 4ο αίώνα. Στήν κωμωδία ή θεά Τύχη
φέρνει τούς ένάρετους, τούς γενναίους καί τούς καλόκαρδους άντιμέτωπους μέ μεγάλους κινδύνους" στό τέλος όμως τά λεπτά
ύπολογισμένα συναπαντήματα πού τούς όργανώνει στό χώρο καί
στό χρόνο τούς άνταμείβουν πλουσιοπάροχα. Σέ άντίθεση μέ
τούς Σφήκες, π.χ., στή νέα κωμωδία όλα βρίσκουν στό τέλος τή
λύση τους, καί, καθώς φεύγουμε μετά τήν παράσταση, δέν έχουμε κανένα λόγο νά άναρωτηθοΰμε «καί ύστερα τί έγινε».
307

01 Μ Ε Τ Α Γ Ε Ν Ε Σ Τ Ε Ρ Ο !

Ή συγγραφή νέων έργων συνεχίστηκε στο είδος αύτό ώς καί
τόν 2ο αιώνα, καί όταν στίς θεατρικές γιορτές σκηνοθετούσαν
«παλαιά» έργα, όπως συνέβαινε ολο καί πιό συχνά, δέν προτιμούσαν έργα της παλαιάς κωμωδίας μέ τήν τεχνική έννοια τοΰ όρου,
άλλά κωμωδίες τοΰ Μενάνδρου καί τών σύγχρονών του ποιητών
της περιόδου 320-250 π.Χ. Πραγματικά είναι άμφίβολο άν ό
'Αριστοφάνης καί οί άλλοι ποιητές της παλαιάς κωμωδίας τιμήθηκαν ποτέ μέ παράσταση έργου τους μετά τό θάνατο τους.' H
λατινική κωμωδία άκολούθησε τά πρότυπα της νέας, καί έτσι
έξηγείται γιατί ή εύρωπαϊκή δραματική παραγωγή τόν 16ο καί
τόν 17ο αιώνα είναι επηρεασμένη άπό τή νέα καί όχι άπό τήν παλαιά κωμωδία.
Στίς Έκκλησιάζονσες καί στόν Πλούτο παρατηρήσαμε ήδη
μερικές άπό τίς τάσεις πού βλέπουμε νά κορυφώνονται στή νέα
κωμωδία, ιδιαίτερα τήν άπομόνωση τοΰ χοροΰ άπό τή δράση, καί
τόν περιορισμό του σέ «έμβόλιμα» τραγούδια, πού δέν άποτελοΰσαν πιά άναπόσπαστο τμήμα τοΰ κειμένου τοΰ έργου. 'Ακόμη
όμως καί ό Πλούτος, μέ τόν πεινασμένο 'Ερμή, μέ τήν προσωποποίηση άφηρημένων έννοιών, καί μέ τή θεατρική συγκεκριμενοποίηση τοΰ παλαιοΰ ρητοΰ «ό πλούτος είναι τυφλός», άπέχει
πολύ άπό τό πνεύμα τοΰ Μενάνδρου- πρέπει νά έγιναν μεγάλες
μεταβολές στήν κωμωδία τήν έποχή τών δύο γενεών πού μεσολάβησαν άπό τόν Πλούτο ώς τόν Δύσκολο. Γιά τίς μαρτυρίες πού
διαθέτει όποιος θελήσει νά άνιχνεύσει τίς διαδοχικές φάσεις πού
άκολούθησαν οί μεταβολές αύτές, ισχύουν όσα είπαμε καί γιά τίς
μαρτυρίες πού διαθέτουμε γιά τούς ποιητές τοΰ 5ου αιώνα, έκτος
άπό τόν 'Αριστοφάνη: μάς σώθηκαν έξήντα όνόματα ποιητών,
700 τίτλοι κωμωδιών, καί άρκετά περισσότερα άπό 1.000 άποσπάσματα. Μερικά άποσπάσματα, ιδιαίτερα αύτά πού μάς παραδίδει ό 'Αθήναιος —λόγιος συγγραφέας τών άρχών τοΰ 3ου μ.Χ.
αιώνα, μέ εύρύ φάσμα άρχαιογνωστικών ένδιαφερόντων— έκτείνονται σέ είκοσι, τριάντα ή καί περισσότερους στίχους, άλλά δέν
μάς λένε τίποτε γιά τή δομή ή τήν ύπόθεση τών έργων άπό οπού
προέρχονται. 'Ωστόσο άνατρέπουν μιά παραπλανητική πληροφορία πού παραδόθηκε άπό τήν ύστερη άρχαιότητα στούς μέσους
χρόνους, οτι δηλαδή ή διακωμώδηση τών πολιτικών καί άλλων
σημαντικών προσώπων σταμάτησε στίς αρχές τοΰ 4ου αιώνα.
Στήν πραγματικότητα, άστεία τοΰ είδους αύτοΰ έμφανίζονται
σποραδικά ώς μιά πάρα πολύ προχωρημένη έποχή: άπό τόν Πο308
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λύβιο (12,13), π.χ., μαθαίνουμε οτι ένας κατά τά άλλα μάλλον
άγνωστος κωμικός ποιητής, δ 'Αρχέδικος, κατηγόρησε τόν Δημοχάρη γιά σεξουαλική διαστροφή, καί είναι γνωστό ότι ή πολιτική σταδιοδρομία τοϋ Δημοχάρη χρονολογείται στό διάστημα
325-275 π.Χ.
'Ακριβώς δπως οί ποιητές τής παλαιάς κωμωδίας μπορούσαν
νά γράψουν έργα «πρωτοποριακά», όπως οί 'Οδνσσεϊς τοϋ Κρατίνου (σ. 298) καί ό Αίολοσίκων τοΰ 'Αριστοφάνη (σ. 270), έτσι
καί ένας ποιητής τοΰ 4ου αιώνα μποροϋσε νά γράψει «παλαιότροπο» έργο" τή βαθμιαία έξαφάνιση τών φανταστικών στοιχείων
καί τοΰ χλευασμοΰ μέ τήν παράλληλη έπικράτηση τοϋ νατουραλισμοϋ καί τής ευπρέπειας πρέπει νά τή φανταστούμε σάν έξέλιξη
σπασμωδική καί άτακτη. Γι' αύτόν τό λόγο άπό τήν άρχαία ήδη
έποχή βλέπουμε νά γίνονται συζητήσεις γιά τή σκοπιμότητα τοΰ
όρου μέση κωμωδία προκειμένου νά δηλωθεί μιά κατηγορία ξεχωριστή άπό τήν «παλαιά» καί τή «νέα» κωμωδία" παράλληλα
βέβαια ό ορος μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καί μέ αύστηρά χρονολογική σημασία. "Αν σήμερα τύχει νά έχουμε ένα έκτεταμένο
παπυρικό άπόσπασμα κωμωδίας άγνωστου συγγραφέα, δέν μπορούμε νά τό κατατάξουμε μέ κάποια βεβαιότητα στή μέση κωμωδία, έκτός άν στό κείμενο συνδυάζεται ένα τουλάχιστον στοιχείο χαρακτηριστικό τής παλαιάς κωμωδίας μέ ένα τουλάχιστον
χαρακτηριστικό τής νέας.2
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Ή μόνη σοβαρή διακοπή στήν άνάγνωση τοϋ 'Αριστοφάνη πού
διαπιστώνεται άπό τήν έποχή τοΰ ποιητή ώς σήμερα ήταν όταν
ό κωμικός έπαψε νά διαβάζεται τόν 7ο καί τόν 8ο μ.Χ. αιώνα.
'Ορισμένες άπόψεις σχετικές μέ τό έργο του μποροΰμε νά τίς παρακολουθήσουμε νά ξεκινοΰν άπό τούς Βυζαντινούς λογίους τοΰ
2. 'Εξαίρεση μπορεί νά γίνει, μέ κάποια έπιφύλαξη, σέ περιπτώσεις
όπου στό κείμενο γίνεται άναλυτικά λόγος γιά μαγειρική καί όργάνωση πολυτελών γευμάτων. Τό Ιδιαίτερο ένδιαφέρον τοΰ ΆΟήναιου γιά τά θέματα
αύτά έξηγεϊ βέβαια γιατί τόσο πολλά άπό τά κωμικά άποσπάσματα τοϋ 4ου
αΙώνα πού παραθέτει μιλοΰν γιά φαγητά, καί θά ήταν λάθος νά συμπεράνουμε ότι τό θέμα αύτό βρισκόταν στό έπίκεντρο ολων αύτών τών κωμωδιών
άν όμως λάβουμε ύπόψη τό μεγάλο φάσμα πηγών πού χρησιμοποιεί, φαίνεται λογικό νά συμπεράνουμε ότι στήν κωμωδία τοΰ 4ου αΙώνα γινόταν λόγος γιά φαγητό περισσότερο άπό ό,τι στήν παλαιά ή τή νέα.
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9ου αίώνα καί νά φτάνουν ώς τους σύγχρονους έκδοτες, σχολιαστές, άναγνώστες καί θεατές. Σημαντικότερη σέ διάρκεια καί ομοφωνία είναι ή άποψη πού θεωρεί τόν Αριστοφάνη μέσο γιά νά
μπορέσει ό μελετητής του νά γνωρίσει τήν άττική διάλεκτο όπως
τήν έγραφαν στά κλασικά χρόνια, καθώς καί τούς θεσμούς καί τά
πρόσωπα τής άρχαίας 'Αθήνας. ' Η θεώρηση αύτή τοΰ ποιητή έμφανίζεται δίχως άλλο τήν έλληνιστική περίοδο, όταν έγινε συνείδηση οτι ή μεγάλη περίοδος άκμής τοϋ άττικοΰ δράματος συμπίπτει μέ τήν περίοδο τής ισχυρότερης κυριαρχίας τής 'Αθήνας
στόν ύπόλοιπο έλληνικό κόσμο.' Η τάση νά θεωρείται ή κλασική
άττική γλώσσα ύπόδειγμα, καί οί νεώτερες γλωσσικές μορφές
εκφυλισμένες ή διεστραμμένες, ένισχύθηκε τούς πρώτους αύτοκρατορικούς χρόνους καί κορυφώθηκε τόν 2ο μ.Χ. αίο'ινα, όταν
πολλοί "Ελληνες άφέθηκαν στήν πολιτισμική νοσταλγία σέ τέτοιο
βαθμό, ώστε πίστεψαν οτι κατά κάποιον τρόπο ήταν καλύτερο
νά χρησιμοποιούν τό λεξιλόγιο καί τό τυπικό τής γλο'ισσας όπως
ήταν πριν άπό μισή χιλιετία, παρά νά διερευνήσουν τις λογοτεχνικές δυνατότητες τής γλώσσας όπως τή μιλοΰσαν οί ΐδιοι. Οί
προσπάθειές τους νά μεταφερθούν γλωσσικά στό παρελθόν δέν
συνοδεύονταν άπό μιάν άνάλογη προσπάθεια νά δοΰν τόν κόσμο
μέ τά μάτια τής 'Αθήνας τών κλασικών χρόνων ό «άττικισμός»
στή χειρότερή του μορφή έμοιαζε κάπως μέ τήν άντίληψη οτι τό
μυαλό τών άνθρώπων δουλεύει καλύτερα άν χτενιστούν καί φορέσουν καπέλο σύμφωνα μέ τή μόδα τών κλασικών χρόνων.
"Οταν οί Βυζαντινοί ξαναβρήκαν τή χαρά νά διαβάζουν κλασική έλληνική λογοτεχνία, ή πρώτη τους σκέψη δέν ήταν νά θεωρήσουν τή γλώσσα της υπόδειγμα, οΰτε μπορούσαν, χριστιανοί
καθώς ήταν, νά θεωρήσουν τόν παγανιστικό πολιτισμό της έποχής τοΰ 'Αριστοφάνη χρυσή έποχή. Δέν πέρασε όμως πολύς καιρός, καί συναντοΰμε Βυζαντινούς ιστορικούς πού, όπως δείχνουν
άφθονα στοιχεία στά έργα τους, πίστευαν οτι ή σωστή γλώσσα
γιά νά γράψει κανείς ιστορία ήταν ή γλώσσα τοΰ Θουκυδίδη. Ή
γνώση καί ή άνετη χρήση τών άρχαίων έλληνικών έγιναν τά χρόνια έκεΐνα αύτοσκοπός: κανένας δηλαδή δέν ήταν σέ θέση νά εξηγήσει μέ πειστικότητα ποιό σκοπό έξυπηρετούσε ώς μέσο ή άρχαιομάθεια' όσοι όμως γνώριζαν άρχαία ελληνικά γίνονταν μέ τή
γνώση τους αύτή μέλη ένός κύκλου έκλεκτών τοΰ πνεύματος καί
ήταν άπόλυτα βέβαιοι γιά τήν άξια τους. Ό συγκινησιακός τόνος
πού διαπιστώνεται όταν οί λόγιοι διορθώνουν γλωσσικά σφάλμα310
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τα προδίδει τό ζήλο τους γιά τήν προστασία τής κάστας δπου
άνήκουν.3 Φυσικά, όταν ή λογοτεχνία, ποϋ έξιδανικεύεται μέ αύτόν τόν τρόπο, τυχαίνει νά είναι αύτή καθεαυτή πολύ άξιόλογη,
καί δταν τόσο οί συγγραφείς της όσο καί τό κοινό τους παρουσιάζουν πολύ ένδιαφέρον καί έχουν πολλά νά μάς διδάξουν, τότε δέν
είναι εύκολο νά ξεχωρίσουμε τίς σωστές άπό τίς σφαλερές αιτιολογίες γιά τό πόσο άξίζει ή μελέτη της. "Αν ό 'Αριστοφάνης καί
οί άλλοι άττικοί συγγραφείς δέν άξιζαν αύτοί καθεαυτοί νά τούς
διαβάζει κανείς, οί Βυζαντινοί δέν θά τούς είχαν άγκαλιάσει μέ
τόσο ένθουσιασμό καί δέν θά τούς είχαν άνεβάσει τόσο ψηλά στήν
πολιτισμική τους κλίμακα- ωστόσο ή έπιμονή νά θεωρείται ό 'Αριστοφάνης (σποραδικά ώς καί σήμερα) πρωταρχικό μέσο γιά νά
άποκτήσει κανείς εποπτεία μιάς ορισμένης μορφής τής έλληνικής
γλώσσας άποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα τής δυσκολίας πού έχουν οί άνθρωποι νά συσχετίσουν τά μέσα μέ τούς στόχους πού
θέλουν νά έπιτύχουν. Δέν ύπάρχει καμία άμφιβολία δτι ή μελέτη
τοΰ'Αριστοφάνη μάς βοηθά σημαντικά νά γνωρίσουμε π.χ. τόν
5ο καί τόν 4ο αίώνα σφαιρικά. Χρονολογικά οσο καί πολιτισμικά
ό ποιητής κατέχει κεντρική θέση, τό φάσμα τής γλώσσας καί τοΰ
ύφους του είναι μοναδικό σέ εύρος, καί οποιοσδήποτε κάμει τόν
κόπο νά άποκρυπτογραφήσει στίς κωμωδίες του ολους τούς ύπαινιγμούς, θά έχει μάθει στό τέλος πολλά γιά τή ζωή στήν άρχαία
Ελλάδα. Αύτό είναι άλήθεια, καί δέν ύπάρχει λόγος νά μήν τό
ύπογραμμίσουμε. 'Ωστόσο ή μελέτη τοΰ 'Αριστοφάνη άποτελεί
προπάντων μέσο γιά τήν άπόλαυση τοΰ ίδιου τοΰ 'Αριστοφάνη- ή
χρησιμότητα της μελέτης αύτής γιά τήν άποτελεσματικότερη καί
άνετότερη προσέγγιση άλλων συγγραφέων δέν μπορεί νά θεωρηθεί, οσο μεγάλη κι άν είναι, παρά δευτερεύουσα καί συγκυριακή.
Ό Έρασμος πίστευε δτι δσοι μαθαίνουν άρχαία έλληνικά πρέπει νά άρχίζουν μελετώντας έργα έλκυστικά καί ενδιαφέροντα αύτά καθεαυτά- έτσι λοιπόν άξιολόγησε τόν Λουκιανό πρώτο άπό
τούς πεζογράφους καί τόν 'Αριστοφάνη πρώτο άπό τούς ποιητές.
Ξέρουμε πολύ καλά ποιό έργο τοΰ 'Αριστοφάνη θά σύστηνε στόν
άρχάριο ό Έρασμος ή οποιοσδήποτε άλλος λόγιος τοΰ 16ου αιώνα. 'Από τόν 10ο αίώνα, τό άργότερο, ό ΠΡ.οϋτος είχε τήν πρώτη
3. Γιά τΙς κλασικές σπουδές στό Βυζάντιο, βλ. Ν. G. Wilson, «The
Church and Classical Studies at Byzantium» [ Ή έκκλησία καί οί κλασικές σπουδές στό Βυζάντιο], Antike und Abendland, τ. XVI, 1970, σ.
68-77.
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θέση στά σωζόμενα έργα, καί όλη τή βυζαντινή περίοδο παρέμεινε τό έργο πού διαβαζόταν περισσότερο άπό όλα τά άλλα. Στή
δυτική Εύρώπη οί λόγιοι της 'Αναγέννησης δέν διαφώνησαν μέ
τήν άξιολόγηση πού μαρτυρούσε ή σειρά τών έργων στά βυζαντινά χειρόγραφα καθώς καί ή ύπαρξη τόσο πολλών χειρογράφων
πού περιείχαν μόνο τόν Π?.οϋτο. Τό έργο αύτό, πού γιά τίς σύγχρονες προτιμήσεις είναι τό λιγότερο έλκυστικό καί ένδιαφέρον,
έκδόθηκε, μεταφράστηκε καί παίχτηκε συχνότερα άπό οποιοδήποτε άλλο (άκολουθοΰν οί Νεφέλες, άκριβώς όπως καί στά χειρόγραφα αύτές άντιγράφονταν άμέσως μετά τόν Πλοϋτο), καί
διατήρησε τήν κυρίαρχη θέση του ώς τά μέσα περίπου τοΰ 18ου
αιώνα. Σ' αύτό συνέτρεξαν πολλοί λόγοι, πέρα άπό τήν παθητική
άποδοχή τοΰ βυζαντινού κανόνα: οί διαφορές άπό τή λατινική κωμωδία είναι λιγότερο έντονες στόν Πλοϋτο άπ' ο,τι στά πρωιμότερα έργα τοΰ 'Αριστοφάνη- ό Πλοϋτος είναι λιγότερο στενά δεμένος μέ τά πρόσωπα καί τίς συνθήκες στήν 'Αθήνα τήν έποχή
τής συγγραφής του, παρουσιάζει τήν άνταμοιβή τής άρετής καί
τήν τιμωρία τής κακίας, καί δέν περιέχει τίποτε πού θά μποροΰσε νά έξάψει τόν έρωτισμό.
"Ολες τίς έποχές βρίσκουμε πολύ διαδομένη τήν ιδέα ότι ή λογοτεχνία προάγει τήν άρετή καί περιορίζει τήν αδικία, παρουσιάζοντας τοϋς κακούς άνθρώπους άποκρουστικούς, γελοίους, καί
στό τέλος δυστυχισμένους καί άποτυχημένους. Δέν πρέπει νά άποροΰμε γι'αύτό, άφοΰ βλέπουμε συχνά ότι ή λογοτεχνία μπορεί πραγματικά νά έχει τέτοια έπίδραση. Μέ πόσους διαφορετικούς τρόπους άσκείται ή έπίδραση αύτή καί πόσο σημαντική είναι σέ σύγκριση μέ άλλες έπιδράσεις πού άσκεΐ ή λογοτεχνία,
είναι μεγάλα καί πολύπλοκα προβλήματα. Καί είναι δυστύχημα
πού δέν τά προσέχουμε άρκετά, έπειδή έκείνοι πού άποδίδουν μεγάλη σημασία στήν ήθική έπίδραση τής λογοτεχνίας έχουν τήν
τάση νά πείθουν τόν έαυτό τους οτι τό θέμα είναι άπλό, ένώ, άντίθετα, έκείνοι πού βλέπουν πόσο πολύπλοκο είναι έχουν τήν τάση νά μήν παραδέχονται οτι ή λογοτεχνία έχει οποιαδήποτε άμεση ήθοπλαστική επίδραση. "Ετσι ή άλλιώς, πάρα πολλοί άνθρωποι, γιά περισσότερο άπό χίλια χρόνια, είχαν τήν έντύπωση οτι
ή ήθοπλαστική έπίδραση τοΰ άριστοφανικοΰ Πλούτου είναι φανερή, άμεση καί εύεργετική.4 Δυσκολότερο ήταν τό πρόβλημα μέ
4. Γιά τις έπιδράσεις τοϋ Πλούτου, βλ. G. Hertel, Die Allegoric
von
Reichtum und Armut: ein arislophanisches
Moliv und seine
Abwand-
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τις Νεφέλες, επειδή μετά τόν 2ο μ.Χ. αιώνα τόν Σωκράτη τόν έβλεπαν κάπως σάν επίτιμο χριστιανό. Τόν 12ο αίώνα ό Ιωάννης
Τζέτζης διανθίζει ποΰ καί ποΰ τόν πολύ λεπτομερειακό σχολιασμό του στίς Νεφέλες μέ ξεσπάσματα θυμοϋ καί άποστροφής γιά
τόν ποιητή, στόν όποιο όμως άφιέρωσε τόσο φιλολογικό μόχθο" ή
γενικότερη πάντως τάση, ώς σήμερα, είναι νά θαυμάζουμε τόν
Σωκράτη καί τόν 'Αριστοφάνη παράλληλα, άποφεύγοντας νά άσχοληθοϋμε ιδιαίτερα ή συχνά μέ τό γεγονός ότι οί άντιλήψεις
τους δέν συμβιβάζονται. Εύκολότερο ήταν νά έρμηνευτοϋν ώς διδακτικά έργα οί Βάτραχοι καί οί 'Ιππείς·, οί Βάτραχοι, γιατί ό
συναγωνισμός τοϋ Αίσχύλου μέ τόν Εύριπίδη μπορούσε νά θεωρηθεί οτι συμβολίζει τή νίκη τών αύστηρών άρχαίων άρετών πρός
τή σύγχρονη παρακμή" οί 'Ιππείς, γιά τήν έχθρική τους στάση
άπέναντι στούς διεφθαρμένους δημαγωγούς —καί τά δύο έργα,
γιατί ό 'Αριστοφάνης στήν πολεμική του χρησιμοποίησε γλώσσα
άντρίκεια, ξεκάθαρη καί ορμητική. Πολλές φορές καί σέ πολλούς
τόπους τά Ϊδια αύτά χαρακτηριστικά θαυμάστηκαν στή χριστιανική ρητορική, καί είναι ένδιαφέρουσα ή διαπίστωση οτι ή φήμη
τοΰ 'Αριστοφάνη ώς άφοβου κήρυκα τής ήθικής ένισχυόταν κάπως άπό τήν έλλειψη καλοπιστίας καί διάκρισης πού τόν χαρακτηρίζουν. Στόν αίώνα μας άρκετοί πίστεψαν πώς ό 'Αριστοφάνης μπορεί νά μάς διδάξει καί άλλα πράγματα: ό ποιητής χαρακτηρίστηκε φεμινιστής, είρηνιστής, ή καί κήρυκας τής άπελευθέρωσης τών άνθρώπων άπό τά συμπλέγματα τής έρωτικής ένοχής.
Ό ποιητής νομίζω ότι θά έμενε έκπληκτος γιά τόν πρώτο καί τό
δεύτερο άπό αύτούς τούς χαρακτηρισμούς" γιά τόν τρίτο θά είχε
μερικές έπιφυλάξεις. Γιά μάς, ή ισότητα τών δύο φύλων στήν
πολιτική, στή διοίκηση καί στίς άλλες δραστηριότητες άποτελεΐ
αΐτημα μέ πραγματικό άντίκρισμα" γιά τόν 'Αριστοφάνη όμως
καί τούς συγχρόνους του οί πραγματικές διαστάσεις τοΰ θέματος
ήταν άνύπαρκτες: ή ισότητα τών δύο φύλων είχε ούσιαστικά τήν
ΐδια σημασία μέ τήν ισότητα, π.χ., τών άνθρώπων μέ τά πουλιά.
Εξάλλου, γιά μάς ή κατάργηση τοΰ πολέμου, άκόμη καί ή θυσία
τής έλευθερίας γιά χάρη τής ειρήνης, μποροΰν νά συζητηθοϋν ώς
πραγματική δυνατότητα. Ό 'Αριστοφάνης καί οί σύγχρονοι του
δέν ήθελαν νά πολεμούν, έκτός εάν οί συνέπειες τοΰ πολέμου ήταν
lungen in der abendlandischen
Literatur [ Ή άλληγορία τοΰ πλούτου καί
της φτώχειας: ένα άριστοφανικό θέμα καί οί μεταμορφώσεις του στή λογοτεχνία της 'Εσπερίας], Νυρεμβέργη 1969.
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οπωσδήποτε προτιμότερες άπό τίς συνέπειες τής άπραξίας, καί
βέβαια σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε περιθώριο διαφωνίας στό θέμα τών πιθανών συνεπειών δέν δέχονταν όμως τό
δικαίωμα νά θεωρεί κανείς ότι ή ζωή του ή ή ζωή τής γυναίκας
καί τών παιδιών του άξιζαν περισσότερο άπό τήν πολιτική άνεξαρτησία τής πόλης-κράτους όπου άνήκε.5 Τέλος, ώς πρός τή σεξουαλική έλευθερία, δέν έχει άδικο όποιος λέει ότι ό 'Αριστοφάνης, άν τόν συγκρίνουμε μέ τίς (φαινομενικά βαθυστόχαστες άλλά
στήν πραγματικότητα έπιφανειακές) άπόψεις τών πλατωνιστών
καί τών χριστιανών, κατανοεί καλύτερα τόν έρωτισμό καί έκτιμά
ορθότερα τή σχέση του μέ τίς γενικότερες δομές τής ζωής μας.
'Από τήν άποψη αύτή μπορεί πραγματικά κάτι νά μάς διδάξει"
ωστόσο άν καί τά μειονεκτήματα τής ήθικής τοΰ έρωτισμοΰ στήν
άρχαία έλληνική κοινωνία ήταν, ώς ένα βαθμό τουλάχιστον,® διαφορετικά άπό τά μειονεκτήματα τής χριστιανικής ήθικής, δέν ήταν ούτε λιγότερα ούτε πιό άσήμαντα καί, όπως συμβαίνει μέ όλα
τά μειονεκτήματα, δέν έχει κανένα νόημα νά τά υιοθετήσει κανείς
άκριτα.
Ή ήθική έπίδραση τών έργων ένός νεκρού συγγραφέα —καί
δέν ύπάρχει ούσιαστική διαφορά άν ό συγγραφέας αύτός πέθανε
σήμερα τό πρωί ή πρίν άπό δύο χιλιάδες χρόνια— πιστεύω ότι
δέν πρέπει νά άναζητηθεΐ στή δυνατότητα νά πραγματώνουμε
οσα φαίνεται νά μάς συστήνει καί νά άποφεύγουμε όσα φαίνεται
νά άπαγορεύει, άλλά σέ δύο άλλες κατευθύνσεις: (α) Προσθέτοντας τήν έμπειρία του στή δική μας μπορούμε νά παρατηρήσουμε
μέ τά δικά του μάτια στοιχεία τής άνθρώπινης ζωής κοινά στόν
δικό του καί στόν δικό μας πολιτισμό, καί έτσι νά άποκτήσουμε
τή δυνατότητα νά κρίνουμε καί νά άναπροσαρμόζουμε τίς άντιλήψεις καί τή συμπεριφορά μας, όπως άκριβώς συμβαίνει καί όταν
καταλαβαίνουμε καί άξιοποιοΰμε τήν έμπειρία σύγχρονών μας
άνθρώπων, πού ή ζωή καί τό περιβάλλον τους διαφέρουν άπό τά
5. Τό 338 π.Χ., δταν ή 'Αθήνα κινδύνευε νά δεχτεί άπό στιγμή σέ
στιγμή έπίθεση τών Μακεδόνων, κάποιος Αύτόλυκος έστειλε τή γυναίκα
καί τά παιδιά του μακριά σέ μέρος άσφαλισμένο' γι' αύτή του τήν πράξη
δικάστηκε καί τιμωρήθηκε (Αυκοϋργος, Κατά Λεωκράτονς, 53).
6. Παρόμοια, δσες άρετές τίς θεωρούν οί περισσότεροι άνθρωποι «χριστιανικές», στήν πραγματικότητα είναι προχριστιανικές" πολλά πού νομίζουμε σήμερα ότι όφείλονται στό χριστιανισμό, τήν άρχαιότητα ήταν βαθιά
ριζωμένα στίς κοινωνικές δομές καί στίς άξΙες πού χαρακτήριζαν τούς λαούς τής άνατολικής Μεσογείου.
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δικά μας. (β) Στό βαθμό πού ή τέχνη άποτελεϊ μιά όψη της άνθρώπινης φύσης, ισότιμη μέ τήν άσκηση, τή θρησκεία, τόν έρωτα
καί τήν έργασία, είναι καλύτερο νά άπολαύσουμε τή λογοτεχνία
παρά νά τήν άγνοήσουμε, καί ή προσπάθεια νά ξαναζωντανέψουμε μέσα μας τίς διανοητικές καί τίς αισθητικές διεργασίες πού
οδήγησαν έναν άρχαϊο δραματουργό στήν τελική μορφή ένός έργου του άποτελεϊ καθεαυτή δραστηριότητα πού μάς άποζημιώνει
γιά τόν κόπο μας. Σήμερα ή έπίδραση τών δύο αύτών άντιλήψεων
γίνεται ολο καί περισσότερο φανερή στίς έκδόσεις καί στήν έρμηνεία τοϋ 'Αριστοφάνη. 'Από έναν σύγχρονο έκδοτη περιμένουμε,
άκριβώς όπως καί άπό τόν έκδοτη τοϋ 17ου αίώνα, νά μάς έξηγήσει τό ((νόημα» τοΰ κειμένου σέ γλωσσικό έπίπεδο καί νά μάς
κατατοπίσει γιά τήν ταυτότητα τών άνθρώπων καί τών πραγμάτων πού μνημονεύονται στό έργο* περιμένουμε όμως άκόμη νά
βοηθήσει τόν άναγνώστη νά καταλάβει τί σήμαινε νά είναι κανείς
"Ελληνας ή δοΰλος καί νά βλέπει τόν κόσμο άπό τήν όπτική γωνία τής 'Αθήνας τών τελευταίων χρόνων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνα. "Οταν λ.χ. στούς Σφήκες 6 δοΰλος τοΰ Βδελυκλέωνα άστειεύεται
λέγοντας ότι έπισκέφτηκε μιά πόρνη ((τό καταμεσήμερο» καί τής
ζήτησε νά τοΰ τό κάνει «καθιστό», ό σχολιαστής είναι υποχρεωμένος νά θέσει τά άκόλουθα έρωτήματα καί νά προσπαθήσει, άν
οί μαρτυρίες τοΰ τό έπιτρέπουν, νά βρει τήν απάντηση: (α) Είχε
ένας δοΰλος άρκετά δικά του χρήματα διαθέσιμα, ώστε νά μπορεί
νά έπισκεφτεΐ μιά πόρνη, ή μήπως χρησιμοποιείται ό δούλος στή
σκηνή αύτή μέ ειδική θεατρική λειτουργία, όπότε πρέπει νά παραβλέψουμε τήν ιδιότητα τοΰ δούλου- καί (β) είναι δυνατό οί 'Αθηναίοι νά προτιμούσαν, ιδιαίτερα στή ζέστη τοΰ μεσημεριού,
τήν καθιστή στάση συνουσίας, όπου ή καθολική σωματική έπαφή
είναι μικρή; 'Εξίσου σημαντικό καθήκον τοΰ σχολιαστή είναι νά
μήν ξεχνά οΰτε γιά μιά στιγμή οτι τό κείμενο πού έπεξηγεΐ γράφτηκε γιά νά παιχτεί - στή φαντασία του πρέπει νά βλέπει καί νά
άκούει ολόκληρο τό έργο άπό τόν πρώτο ώς τόν τελευταίο στίχο,
σάν νά ήταν σκηνοθέτης, καί νά μπορούσε ό κάθε ήθοποιός οποιαδήποτε στιγμή νά τοΰ ζητήσει οδηγίες γιά τή στάση πού έπρεπε
νά πάρει, τήν κίνηση, τίς χειρονομίες ή τόν τόνο τής φωνής. Στήν
Ειρήνη, 378 κ.έ., π.χ., ό Τρυγαΐος έχει φτάσει στήν κατοικία τών
θεών καβάλα στό σκαθάρι του καί προσφέρει στόν Έρμή ένα κομμάτι κρέας. Πώς τό κουβαλοΰσε; Σ'ένα ταγάρι περασμένο στόν
ώμο, ή σέ μιά σακούλα πού κρατά στό χέρι (όπότε δέν τοΰ μένει
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παρά ένα μόνο χέρι γιά τά γκέμια —άν τό σκαθάρι είχε γκέμια),
ή μήπως τό σκαθάρι είχε κάτι σάν πανέρι ποδηλάτου; Καί τί γίνεται υστέρα ή σακούλα ή τό ταγάρι; Καί τί τό κάνει ό Έρμης
τό κρέας όταν τό πάρει; Χωρίς άλλο μερικοί άναγνώστες θά θεωρήσουν άσήμαντα καί γελοία τέτοιας λογής έρωτήματα, καί είναι βέβαια άλήθεια ότι δέν μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες πηγές γιά νά μάθουμε πόσο ήταν τό χαρτζιλίκι τών
δούλων, ή πώς μεταφέρονταν οί άποσκευές τοϋ Τρυγαίου, μέ τόν
ίδιο τρόπο πού χρησιμοποιούμε μιά πλατωνική άποψη γιά τή φύση τών μαθηματικών, ή μιά παρατήρηση τού Θουκυδίδη γιά τίς
έγγενεΐς άδυναμίες τής όλιγαρχίας.
Ά ν όμως θέλουμε νά γνωρίσουμε καλύτερα τήν άρχαιότητα,
πρέπει νά μάς άπασχολήσει τό έρώτημα τί ήταν σημαντικό γιά
τούς άνθρώπους (άκόμη καί γιά τά φανταστικά πρόσωπα) πού
μελετούμε, καί νά μήν παραμερίζουμε παρά μόνο όσα είναι άσήμαντα καί γιά μάς καί γιά κείνους. Γιά τό δούλο, ή έπιλογή άνάμεσα σέ έναλλακτικές έρωτικές στάσεις δέν ήταν λιγότερο σημαντική άπό ο,τι γιά τόν ποιητή ή έπιλογή άνάμεσα στίς διάφορες μορφές τοΰ χοριαμβικοΰ διμέτρου γιά τόν τελευταίο στίχο
μιας στροφής. Καί ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιά τόν ήθοποιό
πού υποδυόταν τόν Τρυγαίο νά έχει μαζί του τό κρέας, τή στιγμή πού απογειωνόταν πάνω στό σκαθάρι του, καί νά ξέρει ποΰ
άκριβώς τό έχει.
Δέν μπορούμε νά προσεγγίσουμε ικανοποιητικά έναν παρωχημένο πολιτισμό παρά μόνο άν καταλαβαίνουμε τά έκφραστικά του
μέσα, καί έπειδή αύτά μάς παραδόθηκαν μέ τή χειρόγραφη άντιγραφή, τό έρώτημα «τί πραγματικά λέει έδώ» προηγείται άπό τό
«τί σημαίνει αύτό». 'Ωστόσο ή προτεραιότητα δέν μπορεί νά είναι χρονική, καθώς ή άποτίμηση τών έναλλακτικών σημασιών
πού προσφέρονται μέ τήν πρώτη άνάγνωση κάθε συγκεκριμένου
χωρίου έξαρτάται άπό τήν έκτίμησή μας γιά τήν όρθότητα τοΰ
κειμένου πού μάς παραδόθηκε. "Άν θέλουμε νά ζωντανέψουμε καί
νά κατανοήσουμε τήν άρχαία έλληνική λογοτεχνία, τότε ή φιλολογία, ή κριτική κειμένου, ή μετρική άνάλυση, ή λογοτεχνική
κριτική καί ή ιστορία τών λογοτεχνικών ειδών πρέπει συνέχεια
νά λειτουργούν έπιδρώντας ή μία στήν άλλη σέ συνδυασμό καί μέ
τήν πολιτική, τήν κοινωνική καί τήν πολιτισμική ιστορία. Μετάφραση καί έρμηνεία ένός άρχαίου ελληνικού χωρίου δέν μποροΰν
ποτέ νά είναι οριστικές καί τελεσίδικες" μποροΰν μόνο νά είναι
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«οί καλύτερες δυνατές ώς τώρα», καί είναι πάντοτε ύποκείμενες
σέ άναθεώρηση ύπό τό φώς νεώτερων στοιχείων.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ7
Μερικά προβλήματα παρουσιάζονται κοινά σέ κάθε προσπάθεια
νά μεταφραστεί έργο λογοτεχνικό άπό μιά γλώσσα σέ άλλη: οί
συνειρμοί τών λέξεων καί τών έκφράσεων, τά συμβατικά στοιχεία καί οί ύπαινιγμοί σέ πρόσωπα καί σέ γεγονότα. Τά προβλήματα φυσικά πολλαπλασιάζονται όταν ή λογοτεχνία πού μεταφράζεται άπέχει άπό τή δική μας χρονικά καί άποτελεΐ καρπό
πολιτισμού διαφορετικού άπό τόν δικό μας. Καί πάλι όμως ή μετάφραση τής άριστοφανικής κωμωδίας παρουσιάζει δυσκολότερα
καί περισσότερα προβλήματα άπό τή μετάφραση άρχαίων έλληνικών έργων ρητορικής, φιλοσοφίας, ιστοριογραφίας, άκόμη καί
τραγωδιών. Ή κωμωδία καλύπτει όλες τις κλίμακες, άπό τήν
παράθεση άποσπασμάτων σοβαρής ποίησης ώς τις χυδαίες έρωτικές έκφράσεις" είναι γεμάτη υπαινιγμούς στήν έπικαιρότητα
(σύντομους καμιά φορά καί φευγαλέους)" χρησιμοποιεί λογοπαίγνια καί φραστικά τεχνάσματα. Διαφορετικά άπό τήν τραγωδία,
ή κωμωδία προϋποθέτει πλούσια κίνηση καί δράση, καί πολλές
χειρονομίες, καί άπαιτεΐ νά άναπαράγουμε μιά ποικίλη καί ταχύτατα μεταβαλλόμενη κλίμακα συναισθηματικών άποχρώσεων —
καί ολα αύτά χωρίς νά μάς είναι γνωστές άπό άδιάσπαστη παράδοση οί άρχικές σκηνοθετικές οδηγίες (πρβ. σ. 27). Κάτι άλλο,
πού είναι ΐσως τό σημαντικότερο γιά τό μεταφραστή καί τό σκηνοθέτη, είναι οτι τό κοινό της τραγωδίας άνέχεται ώς έναν ορισμένο βαθμό τήν άσάφεια καί τό μυστικισμό" τό κοινό όμως τής
7. [Στό κεφάλαιο αύτό ό Κ. Dover κρίνει καί συζητά τΙς δυσκολίες καί
τοΰς μεταφραστικούς τρόπους τών αγγλόφωνων κυρίως μεταφραστών. Τελικά άποφασίσαμε νά μήν τό παραλείψουμε, γιατί πολλές άπό τΙς παρατηρήσεις καί τΙς διαπιστώσεις πού περιέχει Ισχύουν χαι γιά τΙς έλληνικές μεταφράσεις. ΙΙρόσθετο κέρδος μας είναι ότι, παραθέτοντας δίπλα στίς ξενόγλωσσες τΙς δοκιμότερες νεοελληνικές μεταφράσεις καί τό άρχαϊο κείμενο,
έπαληθεύουμε μιά διαπίστωση πού κάναμε μέ άλλη ευκαιρία: «όπωσδήποτε
είναι μεγάλη διευκόλυνση γιά τό μεταφραστή νά χρησιμοποιεί καί αύτός,
όπως ό συγγραφέας, τήν έλληνική γλώσσα. Έκεΐ πού οί ξένοι "βασανίζουν
τό μυαλό τους ψάχνοντας γιά άντίστοιχες έκφράσεις" (Willcms) καί δύσκολα πετυχαίνουν, φτάνει συχνά γιά τό νεοέλληνα μεταφραστή νά έπαναλάβει
τήν ίδια τήν άρχαία έκφραση, ή μιά πολύ παρόμοια νεοελληνική», Φ. Κακριδής, Αριστοφάνους "Όρνιθες)}, σ. 4 κ.έ.]
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κωμωδίας, πού πληροφορήθηκε δτι ό 'Αριστοφάνης είναι άστεΐος, καί περιμένει νά διασκεδάσει, είναι λιγότερο άνεκτικό.
Ά ς δούμε τί πρόβλημα άντιμετωπίζει ό μεταφραστής στούς
Άχαρνεϊς, 142-144, όπου ό Θέωρος, γυρίζοντας άπό μιά επίσκεψη στόν Σιτάλκη, τό βασιλιά τών Όδομάντων στή Θράκη, άναφέρει στήν έκκλησία τού δήμου:
καί δήτα φιλαθψαιος ήν ύπερφυώς,
υμών τ εραστής ήν αληθής ώστε και
έν τοϊσι τοίχοις έγραφ', 'Αθηναίοι καλοί.
Μ. Αύγέρης
είναι λοιπόν υπέρμετρα τών 'Αθηναίων φίλος,
σας έχει έρωτα άληθινόν τόσο πού και στούς τοίχους
έγραφε ακόμα, είναι ωραίοι οί'Αθηναίοι.
Θρ. Σταύρου
...Κι άλήθεια
πόσο αγαπά τους 'Αθηναίους καί πόσο
σάς λαχταράει! 'Ακόμα καί στούς τοίχους
να γράφει συνηΟά «'Αθηναίοι ωραίοι».
Ν. Σφυρόερας
...α, μά είναι πρώτος φίλος
τών Αθηναίων κι έρωτα τούς έχει
αληθινά, πού άκόμα καί στούς τοίχους
τό γράφει: «είναι λεβέντες οί 'Αθηναίοι!».
Ή ιδέα ότι, άν ό Α αγαπά τόν Β, γράφει στούς τοίχους παινέματα γι' αύτόν, δέν χρειάζεται έπεξήγηση, όπως δέν χρειάζεται έπεξήγηση καί τό κωμικό εύρημα τοΰ 'Αριστοφάνη, όταν παρουσιάζει έναν βασιλιά φιλαθήναιον μέ τή διπλωματική έννοια (πρβ.
τά σημερινά άγγλόφιλος, γαλλόφιλος κτλ.) σάν νά πρόκειται γιά
κάποιον ερωτευμένο. "Ενας σύγχρονος άναγνώστης όμως θά επιθυμούσε ϊσως νά πληροφορηθεί άν ήταν συνηθισμένο πράγμα νά
γράφει κανείς στούς τοίχους «(ό τάδε) καλός», όπότε ή κωμική
μετατόπιση τοϋ θέματος είναι φυσική καί εύκολη, ή δέν ήταν,
όπότε τό άστεΐο γίνεται τεχνητό καί βεβιασμένο. Χρειάζεται
λοιπόν νά τοΰ πούμε, άμεσα ή έμμεσα, οτι τό φαινόμενο ήταν
πραγματικά συνηθισμένο (πρβ. Σφήκες, 97 κ.έ.), καί ότι ό θαυ318

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

μασμός πού έκφραζόταν μέ αύτόν τόν τρόπο ήταν σχεδόν πάντα
ομοφυλοφιλικός. Βέβαια, μόνο σέ υποσημείωση μπορεί νά γίνει
εύκολα αύτό- πάλι όμως δέν έπιτρέπεται νά θεωρούμε οτι οποίος
διαβάζει μιά μετάφραση έχει άπεριόριστη διάθεση νά διαβάζει
καί τίς υποσημειώσεις της. Μιά λύση είναι νά ύποκαταστήσουμε
τήν κατά λέξη σημασία τού άρχαίου κειμένου μέ ένα οσο γίνεται
πλησιέστερο άνάλογο άπό τόν δικό μας πολιτισμό. "Ετσι, ό C. F.
Russo (1953) προτείνει νά μεταφράσουμε Viva gli Ateniesi!
[Ζήτω οί Αθηναίοι], πού είναι βέβαια κάτι πού συνηθίζουμε σήμερα νά γράφουμε στούς τοίχους —δέν έχει όμως τήν έρωτική
άπόχρωση τού ' Αθηναίοι καλοί. Διασώζοντας τό ύφος τών έπιγραφών τού τοίχου ό Patric Dickinson (1970) μεταφράζει The
Athenians are beautiful [Οί 'Αθηναίοι είναι όμορφοι], πού παρουσιάζει τό πλεονέκτημα νά λέει άκριβώς ο,τι καί τό πρωτότυπο" άλλά ή συνηθισμένη σημερινή έννοια τών έπιγραφών τοϋ τύπου «(τό τάδε) είναι όμορφο» σπάνια είναι έρωτική (όπως άλλωστε καί ή άκόμη νεώτερη μορφή «[ό τάδε] O.K.»). Τό άληθινό
σημερινό άνάλογο της άρχαίας έπιγραφής «(ό τάδε) καλός» θά
ήταν νά κόψει κανείς άπό περιοδικό τήν εικόνα τοΰ προσώπου πού
θαυμάζει καί νά τήν κολλήσει στόν τοίχο τού δωματίου του. Ό
μεταφραστής θά μποροΰσε θαυμάσια νά σκεφτεί νά παρουσιάσει
τόν βασιλιά τών Όδομάντων νά έχει πάνω άπό τό κρεβάτι του
μιά προκλητική εικόνα της 'Αθηνάς.
Ή άριστοφανική γλώσσα στή μετάφραση χάνει άναπόφευκτα
μεγάλο μέρος άπό τό χαρακτηριστικό της χρώμα, καί ύπάρχουν
πάρα πολλοί λεκτικοί ύπαινιγμοί, πού οί 'Αθηναίοι βέβαια τούς
άναγνώριζαν, άλλά σήμερα μόνο ένας λόγιος άναγνώστης θά μποροΰσε νά τούς άναγνωρίσει. Γι'αύτό οί σύγχρονοι μεταφραστές
άντισταθμίζουν καμιά φορά τίς άπώλειες χρησιμοποιώντας στή
μετάφραση γλώσσα διανθισμένη ή υπαινικτική σέ χωρία οπού τό
πρωτότυπο είναι άπλό καί άπέριττο. Ά ς δούμε, π.χ., πώς έχει
μεταφράσει ό Douglass Parker (1962) τούς στίχους 979-985
τών Σφηκών. Υπερασπίζοντας τό σκύλο πού δικάζεται, ό Βδελυκλέων παρουσιάζει τά κουτάβια τοΰ κατηγορουμένου γιά νά ζητήσουν άπό τούς δικαστές επιείκεια. Παραθέτουμε μιά «πιστή»
[άγγλική] μετάφραση πρίν άπό τή μετάφραση τοΰ D. Parker:
ΦΙ. κατάβα κατάβα κατάβα κατύβα. ΒΔ. καταβήσομαι.
καίτοι τό κατάβα τοΰτο πολλούς δη πάνυ
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έξηπάτηκεν. άτάρ δμως καταβήσομαι.
ΦΙ. ές κόρακας, ώς ουκ άγαθόν έστι τό ροφεΐν.
£γώ γάρ άπεδάκρυσα νϋν γνώμην έμήν
ουδέν ποτ' άλλ' ή τής φακής έμπλήμενος.
ΒΔ. οΰκουν αποφεύγει δήτα; ΦΙ. χαλεπόν είδέναι.
Μ. Αύγέρης
ΦΙ. κατέβα, κατέβα, κατέβα.
ΒΔ.
Θά κατέβω.
Μά τό κατέβα αυτό πάρα πολλούς έχει γελάσει.
"Ομως έγώ Θά κατεβώ.
ΦΙ.
Στόν κόρακα. Λεν είναι
ή σούπα μου, θαρρώ, καλή. Γιατί έμέ τώρα,
κατά τή γνώμη μου, τό σπλάχνος άν μ' έπήρε,
άλλο δέν εϊναι αιτία άπ'τή φακή πού έχω γεμίσει.
ΒΔ. Δέν αθωώνεται λοιπόν;
ΦΙ.
Δυσκολοδιάλυτο εϊναι.
Θρ. Σταύρου
ΦΙ., συγκινημένος:

ΒΔ.

Κατέβα• κάτω, κάτω!

Κατεβαίνω'
εϊναι πολλ.οι πού άπ'τό κατέβα τούτο
γελάστηκαν, μά άς εϊναι, κατεβαίνω.
(Ό Φιλοκλέων, γιά νά κρύψει τή συγκίνηση του, ρουφάει
φακή καί σκουπίζει τά δάκρυα πού τοΰ ήρθαν τάχα άπ* τύν
άχνό της.) ^
ΦΙ. Νά πάρ'ή οργή. Κακό είναι νά ρουφάς'
χωρίς νά θέλω δάκρυσα· εϊναι, βλέπεις,
πού μαζωμένη τή φακή κατάπια.
ΒΔ. Λοιπόν, άθώος ή όχι;
ΦΙ.
Ποϋ νά ξέρεις;
Ν. Σφυρόερας
ΦΙ., συγκινημένος:

ΒΔ.

Κατέβα κάτω· άιντε, κατέβα!

Θά κατέβω.
Μά τό «κατέβα» αύτό πολλούς έχει γελάσει.
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ΦΙ.

Άς είναι ώστόσο, θά κατέβω.

Ά ι στά κοράκια!
(Γιά νά κρύψει τή συγκίνησή του ό Φιλοκλέων κάνει πώς
τον έκαψε ή φακή καί δάκρυσε.)
Παλιοδουλειά είναι νά ρουφάς' δάκρυα μοϋ -ήρθαν
και τίποτ άλλ.ο, δπως θαρρώ, άφορμή δέν είναι
παρά ή φακή πού 'θελ,α νά χλαπαχλουπήσω.
ΒΛ. Είναι λ.οιπόν αθώος;
ΦΙ.
Δύσκολο νά ξέρεις.

K.J.Dover
PIIILOKLEON:

Get down, get down, get down, get

down!

BDELYKLEON:

I'll get down, ( m i s t r u s t f u l l y ) That 'get down' has deceived a good many. All the same, I'll get down.

PIIILOKLEON, wiping his eyes:

Damn! It's not a good thing to drink soup! I've gone
and drowned my own judgment
in tears just
because
I was full of
bean-soup.

BDELYKLEON, in consternation:

Why, isn't he getting

PIIILOKLEON:

o f f , then?

Hard to tell.

D. Parker
PHILOKLEON:

Stop! I can't stand it! Step down!

STEP

DOWN!

I shall
step down, though I know that Jurors' Trap, that
Quasi-Legal
Fiction. You let the defendant think he's won
by shouting 'step down!' and down he steps, breaks o f f
his defense—whereupon
you convict him.
Nevertheless,
I shall step down...

PIIOHOKLEON:

PIIILOKLEON, recovering his spleen a t the last m o m e n t :
...STRAIGHT
TO

HELL !

(disgustedly t h r o w i n g d o w n his soup-bowl)
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This
eatingIt's no good, that's all. Just now I melted every grain
of Sense I own in. tears —and why? Because
I was full of hot soup, that's why!
PHOBOKLEON:
You mean he's c o n v i c t e d ?
PHILOKLEON:

It's d i f f i c u l t to tell at this point. The votes aren't in.

Ή μεγάλη άνάλυση της φράσης «though I know... you convict
him» έπεξηγεϊ τό «has deceived a good many», καί επίσης τά
«...at this point. The votes aren't in» έξηγοϋν γιατί ό Φιλοκλέων άπαντά «Hard to tell». Γράφοντας «straight to hell»
άμέσως μετά τό «step down» τοΰ Φιλοκλέωνα, ό μεταφραστής
άποδίδει σωστά τό γεγονός οτι ό Φιλοκλέων συνέρχεται καί μετανιώνει γιά τή στιγμιαία του άδυναμία- ή μεταστροφή όμως αύτή τονίζεται πάρα πολύ στή μετάφραση, καί έτσι εισάγεται ένα
νέο στοιχείο, πού ό 'Αριστοφάνης είναι σχεδόν βέβαιο οτι δέν είχε πρόθεση νά τό δώσει. Τό έπιφώνημα τοΰ Φιλοκλέωνα ές κόρακας (άει στόν κόρακα) χρησιμοποιείται συχνά όταν κάποιος
άποδιώχνει μέ θυμό έναν άλλον, μπορεί όμως νά είναι καί άπλή
έκφραση δυσφορίας, όπως στούς Σφήκες, 852.
Ά ς δούμε τώρα μερικά χωρία άπό τήν έναρκτήρια σκηνή στίς
Θεσμοφοριάζονσες, στή μετάφραση τοΰ Dudley Fitts (1959).
Προτάσσω πάντοτε τήν «πιστή» μου [άγγλική] μετάφραση:
(I) 1 4 1 - 1 4 5
ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ: τίς δ'αύτός ώ παϊ; πότερον ώς άνήρ τρέφει;
καί ποϋ πέος; ποϋ χλαίνα; ποϋ Λακωνικοί;
αλλ' ώς γυνή δήτ'" είτα ποϋ τά τιτθία;
τί φης; τί σιγφς; άλλά δήτ' έκ τοϋ μέλους
ζητώ α', έπειδή γ' αύτός ού βούλει φράσαι;
Θρ. Σταύρου
Κι έσύ, νεαρέ, άνατρέφεσαι σάν άντρας;
Μά τότε ποϋ είν' τ άντρίκειο σου σημάδι;
Ποϋ τ άρβυλά σου, ή άντρική σου χλαίνα;
Πάς γιά γυναίκα; Τότε, ποϋ είναι, πές μου,
τά κιτρολέμονά σου; Μίλησέ μας.
322

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Τίποτα; Άφοϋ δέ θέλεις νά μιλήσεις,
έγό) άπ' τή μουσική σου θά σέ κρίνω.
Ν. Σφυρόερας
Ποιος είσαι, αγόρι μου; Είσαι αγόρι άληθινό;
Και τότε ποϋ 'ναι ή άπαυτή σου; ποϋ 'ναι κι ή
κάπα σου, ποϋ V τά πέδιλά σου τά σπαρτιάτικα;
Βρέ, μπάς κι είσαι γυναίκα; Ποϋ 'ναι ωστόσο τά
μηλοροδάκινά σου; Δέ μιλείς; Σωπάς;
Καλά λοιπόν, άφοϋ δέ θέλεις νά μοϋ πεις,
θέ νά σέ καταλάβω άπ' τό τραγούδι σου.

K.J.Dover
OLD MAN, to Agathon, who is effeminately dressed: And
you yourself, boy —are you a man? Then where's your
cock? Where's your cloak? Where are your Lakonian
boots? Or are you a woman? In that case, where are
your tits? What do you say? Why don't you say anything? Well, do you want me to answer the question
from that song (i.e. the one which the Old Man and
Euripides heard Agathon rehearse), since you won't
tell me yourself?

D. Fitts
What are you, you recumbent paradox? A man?
Show me; or, if that makes you blush,
where are your Spartan boots, your cavalry cloak?
Or are you a woman? If so, where are your breasts?
No answer. Bashful. If I want to find out,
I suppose I'll have to read your «Collected
Poems».
(II) 189 κ.έ.
ΕΥ. έγώ φράσω σοι. πρώτα μεν γιγνώσκομαι'
έπειτα πολιός είμι και πώγων' έχω [...]
Θρ. Σταύρου
ΕΥ. θά σοϋ έξηγήσω. Πρώτο, είμαι γνωστός τους'
είμαι ασπρομάλλης κι έχω γένια.
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Ν.Σφυρόερας
ΕΓ. Θά σον τό πώ. Πρώτα πρώτα μέ ξέρονν.
Κι νστερα είμαι και γέρος κι έχ<ο γένια [...]
K.J.Dover
I'll tell you (i.e., w h y I c a n ' t go in disguise m y the first place, I'm known; and secondly,
I'm
grey-haired and have a long beard.

EURIPIDES:
self). In

D.Fitts
I'll tell you. First of all, they know me;
secondly —well, I'm not so young as I was,
silver threads among the gold, you know, and this
beard is fairly long.
(111)231 κ.έ.
ΕΓ.
τί μνζεις: πάντα πεποίηται καλώς.
Μ Ν", οιμοι κακοδαίμων, ψώός αν στρατενσομαι.
Θρ. Σταύρου
ΕΤ. Τί μου καί μον; Τελειώσανε όλα. 'Ωραία.
ΜΝ "Εγινα, ό κακομοίρης, γερο-ξούρας.
Ν. Σφυρόερας
ΕΤ.
Γιατί μουγκρίζεις;
"Εγινες μιά χαρά.
Μ Ν.
Όιμένα, ό δόλιος,
στόν πόλεμο χωρίς άρματα πάω.
Κ. J . D o v e r
What
are you going 'Mm! Mm!' for? Everything's done fine.
OLD MAN: Oh, my God, I'll be soldiering bare! (A pun on
EURIPIDES, h a v i n g s h a v e d off t h e old man's b e a r d :

t h e technical t e r m for a l i g h t - a r m e d soldier, looked
d o w n on b y t h e h e a v y i n f a n t r y m a n . )

EURIPIDES:

D.Fitts
What do you mean, 'woof'?
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— There! That's a handsome job, if I DO say so!
MNESILOCHOS: Who said a soldier's bearded like the pard?
Τά άποσπάσματα αύτά μάς δίνουν μιά πρώτη ιδέα πώς οί σύγχρονες μεταφράσεις τών άριστοφανικών διαλόγων διαφέρουν άπό
τό πρωτότυπο, καί άκόμη μάς βοηθούν, έλπίζω, νά καταλάβουμε
κάπως καί γιατί διαφέρουν. Είναι πάντοτε εύκολο νά έπισημαίνει
κανείς ψεγάδια στίς μεταφράσεις τών άλλων, καί άκόμη πιό εύκολο νά γίνει μιά μετάφραση πού νά προκαλεί στην παράσταση
τά γέλια τοΰ κοινού" οί σύγχρονες άμερικανικές μεταφράσεις κάνουν πραγματικά τό κοινό νά γελά.
Τά λυρικά μέρη δημιουργούν περισσότερα προβλήματα άπό
τά διαλογικά: όχι μόνο γιατί είναι κρίμα νά πάει χαμένος ό ρυθμός τοΰ πρωτοτύπου (πού όμως είναι πολύ δύσκολο νά μεταφερθεί σέ άλλη γλώσσα), άλλά καί γιατί στό κείμενο τους ή πλούσια
εικονική διατύπωση παρουσιάζεται περισσότερο συμπυκνωμένη.
"Ωραίο παράδειγμα άποτελεΐ ή ώδή άπό τήν παράβαση τών Βατράχων (674-685):
ΧΟ. Μοϋσα χορών Ιερών έπίβηθι καί ελθ* έπι τέρψιν άοιδάς έμάς,
τον πολύν όψομένη λ.αών δχλον, ου σοφίαι
μνρίαι κάΟηνται
φιλ,οτιμότεραι Κλεοφώντος, έφ' ού δή χείλεσιν άμφιλάλοις
δεινόν έπιβρέμεται
Θρηκία χελιδών
έπι βάρβαρον έζομένη πέταλον
κελαδεΐ δ' έπίκλ.αντον άηδόνιον νόμον, ώς άπολ.εϊται,
κάν ϊσαι γένωνται.
Α. Μελαχρινός
Μούαα, στούς Ιερούς χορούς μου φανερώσου,
κι έλα μέ τό τραγούδι μου νά κάνεις νά εύφρανθεϊ
τοϋ λαοϋ τό πλ.ήθος, πού θωρείς ομπρός σου.
ΤΊ άνάμεσό τους κάθουνται πολλοί σοφοί,
πού τήν τιμή τή λογαριάζουν πιό πολύ
άπό τόν Κλεοψώντα αντόνα,
πού δυο λογιών [λαλίές] λ.αλεϊ,
και πού στά χείλη του ξελ,αρυγγιάζεται μιά χελιδόνα
άπό τή Θράκη,
καθήμενη σέ βάρβαρο ένα φνλλ.αράκι
325

ΟΙ

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ

καί κλαίει καί λέει τό μοιρολόι του άηδονίσια,
γιατί πάει χαμένος πιά
κι άν έβγαιναν οι ψήφοι άκόμα ϊσια κι ίσια.
Κ. Βάρναλης
Μούσα, μπροστάρισσα πιάσου στόν άγιο χορό μας,
έλα νά δώσεις χαρά στό τραγούδι μας.
Κοίταξε πόσος λαός σ' αναμένει.
"Ολοι τους πιό μυαλωμένοι
άπ' τόν ξενόσπορο τόν Κλεοφώντα,
δλοι άπ' αύτόν πιό φιλότιμοι άνθρώποι.
Πάνω στά δίγλωσσα χείλια του σκούζει
μαύρη θρακιώτισσα χελιδομάνα.
Βάρβαρα μοιρολογιέται:
«Χάθηκ', άν δέν πλειοψηφήσω».
Θρ. Σταύρου
Μούσα, προστάτευε έσύ τούς Ιερούς μας Χορούς,
στήσε καλόβουλο αντί στό τραγούδι μας
κι έλα, στά έδώλια τά πλήθη νά δεις τοϋ λαοϋ.
Πόσοι σοφοί! Πιό φιλόδοξοι
κι άπ' τόν Κλεοφώντα, πού πάνω στά δίγλωσσα χείλια του,
έτσι δπως κάθεται πάνω σέ βάρβαρο φύλλο,
άγρια λαλεί χελιδόνι θρακιώτικο'
σκούζει καί λέει άηδονιοϋ θρηνερό μοιρολόι'
ναι, γιατί ξέρει πώς κι άν
Ισοψηφία τοϋ δοθεί, πάει χαμένος ό μαύρος.
Ν.Σφυρόερας
Μούσα έσύ, τούς ιερούς έλα σύρε χορούς,
στό τραγούδι μας νιώσε άναγάλια,
καί καμάρωσε κι δλα τά πλήθη άπ' αύτούς
τούς θεατές μας, πού 'ναι δλ.οι κεφάλια
φορτωμένα σοφία,
μά μέ πλειότερη φιλοδοξία
κι άπό τόν Κλεοφώντα, πού δίγλωσσα κράζει
στά χείλη του έκει,
στό βάρβαρο φύλλο πού τώρα κουρνιάζει,
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χε?>ιδόνα θρακιώτικη"
και πικροκελαηδει σάν αηδόνι,
γιατί ξέρει πώς δέν τή γλιτώνει
καί θά φύγει άτι τή μέση
ισοψηφία άν θά πέσει.
Κ. J . Dover («πιστή» μετάφραση)
Muse, embark on sacred choruses and come to delight
of my song
to see the much throng of hosts, where ten thousand
accomplishments
are seated
fonder of honour than
Kleophon,
on whose both-ways-talking
lips
formidable
roars
Thracian
swallow
on to barbarian leaf sitting,
and warbles lamentable nightingale's
tune, how will
perish
even if they become
equal.
Γιά νά καταλάβει ό άναγνώστης τί σήμαινε τό τραγούδι αύτό γιά
τόν 'Αριστοφάνη καί τό κοινό του, πρέπει νά έχει υπόψη του καί
τά έξης στοιχεία:
1. Ή έπίκληση στή Μούσα άποτελεΐ συμβατικό στοιχείο της
σύνθεσης, όπου συνδυάζεται μιά έξαγγελία («Τώρα θά τραγουδήσουμε») μέ μιά δήλωση παραδοχής τοΰ παραδοσιακού καί τελετουργικού χαρακτήρα τοΰ τραγουδιού στίς θρησκευτικές γιορτές.
2. Τό επίθετο ιερός δέν έχει τή σημερινή άντιθετική σχέση μέ
τό «κοσμικός» (secular) ή μέ τό «πρόσκαιρος» ( t e m p o r a l ) στά
άγγλικά, άλλά μπορεΐ νά χαρακτηρίσει οποιαδήποτε εύπρόσδεκτη στούς θεούς διαδικασία, είτε έπίσημη είτε άνεπίσημη.
3. Τό λαοί (πλήθος άνθρώπων), λέξη δάνειο άπό τό έπος καί
τή σοβαρή λυρική ποίηση, χρησιμοποιείται παράλληλα ώς φαιδρό φιλοφρόνημα στό κοινό, καί γιά νά ένισχύσει τήν άντίθεση
άνάμεσα στούς θεατές καί στόν Κλεοφώντα.
4. Ή φράση ον σοφίαι μνρίαι κάθηνται / φιλοτιμότεραι άνήκει στήν κατηγορία τών συμβατικών φιλοφρονημάτων (πάντα οί
ποιητές έπαινοΰσαν τό κοινό γιά τό πνεύμα καί τό γοΰστο του,
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καί έπίσης πάντα τό κατηγορούσαν γιά άνεντιμότητα, άστοχασιά
καί λαγνεία), διατυπώνεται όμως μέ τρόπο άσυνήθιστο: ή λέξη
σοφίαι (έπιτεύγματα) δηλώνει κάθε λογής έξαιρετική έπίδοση
στό καλλιτεχνικό καί τό επαγγελματικό πεδίο (πρβ. σ. 260), καί
τό έπίθετο φιλότιμος (πού άγαπά τήν τιμή) χρησιμοποιείται τόσο
γιά πρόσωπα ποϋ επιδιώκουν νά προκαλέσουν τό θαυμασμό όσο
καί γιά ο,τι άξίζει τό θαυμασμό μας (π.χ. Εύριπίδης, 'Ιφιγένεια
έν Αύλίδι, 341· πρβ. Δημοσθένης, 19, 40).
5. Τό Κλεοφώντος μάς εισάγει σέ αύτό πού πρέπει νά θεωρήσουμε καθεαυτό θέμα τοϋ τραγουδιού, καί συνδυάζει τή δυσφήμηση τοΰ Κλεοφο')ντα μέ τήν εύχή (πού έκφράζεται σάν βέβαιη πρόβλεψη) οτι γρήγορα ή Αθήνα θά τόν ξεφορτωθεί.' I I άντίστοιχη
άντωδή (706-717) περιλαμβάνει άνάλογη έπίθεση σέ κάποιον
Κλειγένη· καί άν άναρωτηθοΰμε μήπως αύτό τό είδος πολεμικής
ήταν άσυνήθιστο στήν ώδή καί τήν άντωδή τών παραβάσεων, διαπιστώνουμε ότι δέν είναι: στήν ώδή π.χ. καί τήν άντωδή τής ΕΙρήνης (774-818) περιέχεται πολεμική γιά λιγότερο σημαντικούς
τραγικούς ποιητές.
6. Ό ισχυρισμός ότι ό Κλεοφών δέν μπορεί νά μιλήσει σωστά
τά έλληνικά έπειδή ή καταγωγή του είναι βαρβαρική, άποτελεί
κοινό τόπο πολιτικής άντιδικίας (πρβ. σ. 143).' Η κατηγορία αύτή
ένισχύεται διπλά μέ τό Θρηκία καί μέ τό χελώών: οί άρχαίοι
"Ελληνες παρομοίαζαν κάθε γλώσσα έκτος άπό τά έλληνικά μέ
τό τιτίβισμα τών χελιδονιών (πρβ. σ. 22).
7. 'Ο συνδυασμός τών μουγκρητών (έπιβρέμεται) μέ τό χελιδόνι είναι άστεϊος άπό τήν άποψη ότι τό ρήμα μάς κάνει νά περιμένουμε κάτι διαφορετικό, καί τό δεινόν, πού συγγενεύει έτυμολογικά μέ τά ρήματα πού σημαίνουν «φοβούμαι», μπορεί νά σημαίνει όχι μόνο 6,τι είναι «φοβερό» σέ ομορφιά ή μεγαλείο, άλλά
καί ο,τι είναι άπαίσιο ή άνυπόφορο.
8. Τό έπίθετο άμφίλαλος (πού μιλά μέ δύο τρόπους) άπαντα
μόνο στό χωρίο μας, καί ή σχέση του μέ άλλες λέξεις μάς φέρνει
στό νού (α) διαφωνία καί άγώνα (άμφι-)' (β) άσυνάρτητη ομιλία
(-Ααλ-), σέ άντίθεση μέ τόν συναρτημένο καί κατανοητό λόγο*
(γ) τήν εύκολία νά μιλά κανείς τό ίδιο πρόθυμα μέ δύο διαφορετικούς τρόπους, στήν περίπτωσή μας έλληνικά καί κάποια άλλη
γλώσσα.
9. ' Η ιδέα οτι τό χελιδόνι κάθεται στά χείλη τοϋ Κλεοφώντα
(άρα μεταφορικά: σέ «βάρβαρο φύλλο»), όπως ένα άληθινό πουλί
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κάθεται σέ κάποιο κλαδί, φαίνεται πώς γιά τούς άρχαίους "Ελληνες δέν ήταν τόσο άλλόκοτη όσο γιά τούς σημερινούς Άγγλους καί ό Εύπολης (άπ. 94, 5) έπαινούσε τη ρητορική δεινότητα τοϋ
Περικλή λέγοντας ότι «ή Πειθώ καθόταν στά χείλη του».
10. Οί άρχαϊοι "Ελληνες πίστευαν ότι τό άηδόνι δέν τραγουδά
χαρούμενα, άλλά ότι πάντα θρηνολογεΐ (πρβ. σ. 209).
11. Τό γεγονός οτι τά χελιδόνια δέν κελαηδούν όπως τά άηδόνια δέν έχει καί τόση σημασία, άφοΰ ό Αριστοφάνης συνήθιζε
νά άνακατεύει τίς άλλεπάλληλες εικόνες πού χρησιμοποιεί.
12. Τό έπίθετο έπίκλαυτος, όπως καί τό άμφίλαλος, άπαντά
μοναδική έδώ φορά στά άρχαία κείμενα πού μάς έχουν σωθεί.
Αναλογικά μέ άλλες παρόμοιες λέξεις ύποδηλώνει οτι τό τραγούδι τοϋ πουλιού πρέπει νά προκαλέσει τό κλάμα, καί μέ τόν τρόπο
αύτό προδικάζει τήν πτώση τοϋ Κλεοφώντα.
13. Τό άπολεϊται, ak τρίτο πρόσωπο καθώς είναι, δέν μάς
βοηθά καθόλου νά ξεχωρίσουμε άν πρόκειται γιά τόν Κλεοφώντα
ή γιά τό άηδόνι.
14. Τό έπίθετο ϊσαι μάς ύποχρεώνει νά θεωρήσουμε υποκείμενο τοϋ γένωνται κάποιο θηλυκό ούσιαστικό σέ πληθυντικό, καί
αύτό δέν μπορεί νά είναι άλλο άπό τό ψήφοι.' ό υπαινιγμός άφορα
τή δικονομική άρχή ότι σέ περίπτωση ισοψηφίας τών δικαστών
ή άπόφαση θεωρείται άθωωτική,8 καί άποτελεΐ κωμική υπερβολή νά ύποστηρίζεται οτι ή κανονική διαδικασία δέν πρόκειται νά
ισχύσει όταν κατηγορούμενος είναι πρόσωπο τόσο άπαράδεκτο
όσο ό Κλεοφών.
Είναι λοιπόν φανερό ότι ή μετάφραση μικρό μόνο μέρος άπό
τά παραπάνω σημεία μπορεί νά άποδώσει, καί οτι ό άναγνώστης
πού γνωρίζει (είτε ήδη πρίν άπό τήν άνάγνωση, είτε χρησιμοποιώντας σχολιασμένη έκδοση) όλες τίς λεπτομέρειες πού άπαριθμήσαμε βρίσκεται σέ πολύ καλύτερη θέση άπό οποίον έπιμένει νά
διατηρήσει τήν άπόστασή του άπό έναν ξένο γι'αύτόν πολιτισμό,
μιά καί μπορεί νά παρακολουθήσει τό κείμενο όπως τό παρακολουθούσε καί τό άρχικό κοινό.'Επιστρέφοντας τώρα στίς μεταφράσεις διαπιστώνουμε, μέ έκπληξη ίσως, σέ πόσο μεγάλη κλί8. Συνήθως 6 κατάλογος περιείχε περιττό αριθμό ένόρκων στόν "Λρειο
Πάγο όμως, όπου δικάζονταν τά άδικήματα προμελετημένου φόνου καί όρισμένων τύπων Ιεροσυλίας ή άσέβειας, συμμετείχαν ώς δικαστές οί πρώην
άρχοντες, καί έτσι κάθε φορά ήταν έξίσου πιθανό 6 άριθμός τους νά είναι
περιττός ή άρτιος.
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μακα συνηθίζουν οί μεταφραστές νά εισάγουν νοηματικές άποχρώσεις ποϋ άπουσιάζουν άπό τό πρωτότυπο, ή άκόμη καί τό άντιστρατεύονται, ενώ παράλληλα παραλείπουν άπό τό κείμενο στοιχεία πού μέ τήν κοινή λογική θά τά θεωρούσαμε ούσιαστικά. Ό
John Hookham Frere (1840) π.χ. παραφράζει μέ πολλά λόγια
τό σοφίαι, άλλά δέν κατορθώνει νά άκολουθήσει τόν 'Αριστοφάνη, ύπογραμμίζοντας κι αύτός ότι ό Κλεοφών, άντίθετα άπ' ο,τι
τό κοινό, δέν διαθέτει σοφίας:
...the assembled
commons,
congregated
as they sit,
an enormous mass of wit,
—full of genius, taste and fire,
jealous pride, and critic ire,—
Cleophon among the rest...
Είναι φανερό ότι ό μεταφραστής παρανόησε τούς δύο τελευταίους στίχους τού κειμένου καί θυσίασε τελείως στή μετάφρασή
του τό άκροτελεύτιο «κέντρισμα», πού όμως είναι τόσο χαρακτηριστικά άριστοφανικό:
But we fear the cheerful
strain
will be turned to grief and pain;
he must sing a dirge
perforce
when his trial takes its course;
we shall hear him moan and wail,
like the plaintive
nightingale.
Ό Benjamin Bickley Rogers (1902) χρησιμοποιεί ένα έξυπνο
άλλά βαρύ ομοιοκατάληκτο σχήμα, καί εισάγει μιά παραφωνία
όταν παρουσιάζει τό χελιδόνι «rejoice... to her spirit's content»:
...from that perch of exotic
descent,
rejoicing her sorrow to vent,
she pours to her spirit's content, a nightingale's
woful
lament,
that e'en though the voting be equal, his ruin will soon
be the sequel.
Ό David Barrett (1964) εκθέτει τούς λόγους γιά τούς οποίους ό
'Αριστοφάνης θεωρεί ότι τό άκροατήριο διαθέτει μυρίας σοφίας:
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...ten thousand men of sense,
a very enlightened
audience,
who expect a lot of a dancing

choir...

άκόμη πετυχαίνει νά δώσει μία άπό τις σημασίες της Θρηκίας
χελιδόνος:
a rather enigmatic
swallow
whose words, though d i f f i c u l t to follow,
should not d e f y interpretation
when once translated from the Thracian.
Μάς παρασύρει όμως σέ λάθος κατεύθυνση, όταν εισάγει τούς
τέσσερις αύτούς στίχους μέ τά έξης λόγια:
...Cleophon—for he has heard
the warning of a fateful bird,
σάν νά ήταν «οιωνός» ή Θρηκία χελιδών, καί προφητικά τά όσα
λέει («enigmatic», «interpretation», «warning», «fateful»).
Ό Patric Dickinson (1970) εισάγει κάποια άλλη ιδέα, τό ΐδιο
άσύμβατη μέ τό πρωτότυπο, όταν λέει:
...and spluttering out hollow
imitations of
nightingale-odes,
σάν νά συμβόλιζε ή άντίθεση άνάμεσα· στό χελιδόνι καί τό άηδόνι
την άντίθεση άνάμεσα στούς βαρβαρικούς σολοικισμούς καί τήν
όρθή άττική σύνταξη. Κανένας άπό τούς "Αγγλους αύτούς μεταφραστές δέν πρόσεξε τήν έντύπωση πού δημιουργεί ή σειρά τών
λέξεων στό δεινόν έπιβρέμεται Θρηκία χελιδών. Παραδεχόμαστε
οτι τό κωμικό στοιχείο πού περικλείουν οί λέξεις αύτές είναι άπλοϊκό" άλλά άκόμη καί ή άπλοΐκότητα άγγίζει τό ποιητικό ΰψος
όταν άποδίδεται μέ μιά σειρά άπό τέσσερις μόνο λέξεις συνταιριασμένες σέ δύο ζεύγη, οπού ό ρυθμός τών «δύο βραχέων» άντιπαρατίθεται στό ρυθμό τοΰ ένός:
— W W

— WW

—

— w—

w — —

δεινόν έπιβρέμεται / Θρηκία χελιδών
Ή μετάφραση τοΰ Ludwig Seeger (1848, άναθεωρημένη άπό
τόν Peter Rau, 1968) έχει συλλάβει τό ρυθμό τοΰ πρωτοτύπου:
...dem auf seinem
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argen, geschwatzigen
Mund
fremdartig zwitschert und scknarrt
eine
Thrakerschwalbe...
Καί έδώ όμως τό fremdartig άποδίδει περισσότερο κυριολεκτικά άπό όσο χρειάζεται τό δεινόν, καί ή σειρά zwitschert und
schnarrt έξαφανίζει τήν εντύπωση πού έπιδιώκει ό Άριστοφάνης χρησιμοποιώντας τίς λέξεις μέ τή σειρά πού τίς χρησιμοποιεί.
ΜΙΜΗΣΕΙΣ
Ή δυνατότητα νά άντικαταστήσει κανείς τά παλαιά άστεΐα μέ
νέα, ή τούς υπαινιγμούς στήν άθηναϊκή έπικαιρότητα μέ άλλους
πού άναφέρονται σέ Θέματα της έποχής μας, οδηγεί άναπόφευκτα
σέ μιά κάποια σύγχυση άνάμεσα στή μετάφραση καί τή διασκευή.
Σέ μερικές έρασιτεχνικές παραστάσεις τοΰ 'Αριστοφάνη σέ σχολεία ή σέ πανεπιστήμια τό νεώτερο υλικό έχει άντικαταστήσει τό
πρωτότυπο σέ τέτοια έκταση, ώστε Θά ήταν σωστότερο νά μιλοΰμε γιά έργα γραμμένα «κατά 'Αριστοφάνη» ή «βασισμένα σέ
μιά ιδέα τοΰ 'Αριστοφάνη». "Ετσι, ό άγώνας τοΰ Δίκαιου μέ τόν
"Αδικο Λόγο στίς Νεφέλες μπορεί νά παραμεριστεί τελείως καί
νά αντικατασταθεί μέ μιά σάτιρα τών επιχειρημάτων ύπέρ ή κατά της «άνεκτικής κοινωνίας»- ή πάλι, τά νέα πρόσωπα πού έμφανίζονται στό δεύτερο μισό τών 'Ορνίθων μπορεί νά άντικατασταθοΰν άπό τά πλησιέστερα σύγχρονα άντίστοιχά τους (άνθρώπινους τύπους ή έπώνυμα πρόσωπα) καί ό διάλογος νά άναπροσαρμοστεϊ άνάλογα. Αύτός ό τρόπος προσαρμογής δέν άποτελεΐ
φαινόμενο της σύγχρονης μόνο έποχής: ήδη τό 1578 ό Pierre Le
Loyer δημοσίευσε ένα έργο μέ τόν τίτλο Νεφελοκοκκυγία, πού
άκολουθεΐ πιστά τήν άλληλουχία τών γεγονότων στούς "Ορνιθες
καί, έδώ κι έκεΐ, τά ΐδια τά λόγια τοΰ 'Αριστοφάνη- ό Πεισέταιρος καί ό Εύελπίδης όμως έχουν άντικατασταθεΐ άπό δύο εύπατρίδες τής Τουλούζης, ό "Εποπας άπό τόν Jean Cocu (Γιάννης
Κερατάς), καί τά πολιτικά καί δικαστικά άστεΐα άπό μιά πολύ
έκτενέστερη σατιρική ήθικολογία γύρω άπό τή μοιχεία καί τήν άπιστία τών γυναικών.9 Τόν 19ο αίοινα ή θεατρική μορφή καί τό
ύφος τοΰ 'Αριστοφάνη χρησιμοποιήθηκαν μερικές φορές γιά πο9. [*Λς μήν παραλείψουμε νά άναφέρουμε καί τήν ελεύθερη διασκευή
τών 'Ορνίθων άπό τόν Γκαίτε, 1780.]

332

ΜΙΜΗΣΕΙΣ

λιτική σάτιρα μέ σοβαρό στόχο (τΙς περισσότερες φορές, άλλά όχι πάντοτε, γιά τοπικά ή έπαγγελματικά πολιτικά θέματα), και
χρησιμοποιούνται άκόμη καί σήμερα γιά νά διασκεδάζουν τό κοινό, όταν ό συγγραφέας μπορεί νά υπολογίζει μέ βεβαιότητα οτι
τό κοινό του διαθέτει άρκετά μεγάλη πολιτισμική ομοιογένεια καί
κάποια, έστω καί άόριστη, σχέση μέ τήν άριστοφανική κωμωδία.
Τά σύγχρονα λαϊκά θεάματα άναψυχής, σέ πολύ μικρότερη
κλίμακα άπό τό δράμα (μέ τήν έννοια πού συνήθως άποδίδουμε
στή λέξη), περιέχουν πολλά στοιχεία πού συγγενεύουν μέ την άριστοφανική φαντασία, καί ειδικότερα τήν κάπως αύθαίρετη έπιλογή στοιχείων άπό τήν πραγματικότητα, τήν άδιαφορία γιά τίς
σχέσεις αιτίου καί αιτιατού, τή διακοπή τής θεατρικής ψευδαίσθησης καί τήν «άσυνεπή» λειτουργία τών χαρακτήρων τά φαινόμενα όμως αύτά είναι κοινά στό λαϊκό θέαμα τών περισσότερων πολιτισμών σ' όλες τίς έποχές, καί δέν θά ήταν σωστό νά θεωρηθεί ότι όφείλονται ειδικά σέ έπιδράσεις τού 'Αριστοφάνη. 'Αποτελεί έρώτημα δύσκολο, ώς ποιο σημείο μπορεί κανείς νά μιμηθεί συνειδητά τόν 'Αριστοφάνη γράφοντας κωμωδία γιά τό μεγάλο κοινό στό θέατρο ή τόν κινηματογράφο. 'Οπωσδήποτε δέν
άρκεΐ νά χρησιμοποιήσει κανείς χορό καί άφθονες βωμολοχίες,
στοιχεία πού δέν θά ήταν κάν άπαραίτητα άν κανείς μπορούσε νά
συλλάβει τό πνεύμα τού 'Αριστοφάνη λιγότερο έπιφανειακά. Δύο
έργα τής έποχής μας πού έχουν συλλάβει, κατά τή γνώμη μου,
τό πνεύμα αύτό, είναι τό θεατρικό έργο Ό έρωτας τών τεσσάρων
συνταγματαρχών (1951) τοΰ Peter Ustinov, καί τό κινηματογραφικό έργο La kerniesse hcro'ique [Τό ήρωικό πανηγύρι]
(1935) τού Jacques Feyder. Τό έργο τοΰ Ustinov βασίζεται σέ
μιά σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, τήν τετραμερή στρατιωτική διοίκηση τοΰ Βερολίνου" χρησιμοποιεί έναν ύπερφυσικό
μηχανισμό, μιά «καλή νεράιδα», πού τό απαλλάσσει άπό τά δεσμά αιτίου καί αιτιατού, καί έπίσης περιέχει μιά σειρά παρωδίες
λογοτεχνικών έργων άρκετά πιστές ώστε νά διασκεδάσουν όσους
είναι έξοικειωμένοι μέ τό ύφος πού παρωδείται, άλλά καί άρκετά
ύπερβολικές, ώστε νά διασκεδάσουν καί τούς άδαείς.' II άνάμειξη τών στοιχείων αύτών καί ή συμμετρική δομή πού τά στηρίζει
θά είχαν άσφαλώς γοητεύσει τόν 'Αριστοφάνη. Τό κινηματογραφικό έργο τοΰ Feyder περιγράφει τήν περίπτωση μιάς πόλης
στίς Κάτω Χώρες πού άντιμετωπίζει στίς άρχές τοΰ 17ου αίώνα
τή δυσάρεστη προοπτική νά χρησιμεύσει γιά μιά νύχτα ώς κατά333
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λυμα ισπανικού στρατοϋ. Τήν ώρα πού τό δημοτικό συμβούλιο
ταλαντεύεται άνάμεσα στόν πανικό τής άπελπισίας καί τήν έπιθυμία νά κλείσει τίς πύλες καί νά προβάλει ήρωική άντίσταση, ή
κυρία δημάρχου όργανοΥνει τίς γυναίκες τής πόλης, προσποιείται
στούς 'Ισπανούς οτι ό σύζυγος της έχει μόλις πεθάνει, καί φροντίζει γιά τήν άναψυχή τοΰ στρατεύματος μέ τρόπο τέτοιο, πού ό
βιασμός νά περιττεύει καί τό μεθύσι νά μήν καταλήγει σέ δυσάρεστες βιαιοπραγίες. Γιά πολύν καιρό οί γυναίκες τής πόλης θά
κρατούν στήν καρδιά τους μυστική τή νοσταλγία τών ώραίων
'Ισπανών. Αύτό πού δίνει άριστοφανικό χαρακτήρα στό έργο δέν
είναι μόνο οτι οί γυναίκες παίρνουν τήν πρωτοβουλία, ούτε κάν
ό άνεπιτήδευτος έρωτισμός τους, άλλά τό γεγονός οτι οί κίνδυνοι
πού μέ τόση ζωηρότητα βάνουν στό μυαλό τους τά μέλη τοΰ δημοτικού συμβουλίου (τό σούβλισμα τών μικρών παιδιών μέ τίς
λόγχες, τό ψήσιμο τών γέρων στή φωτιά) άποτελοΰσαν τήν έποχή έκείνη καί στόν τόπο έκεϊνον όψεις τής πραγματικότητας μέ
τίς όποιες είχαν συμβιβαστεί οί άνθρωποι, πράγμα πού δέν τούς
έμπόδιζε στά διαστήματα άνάμεσα στούς κινδύνους νά διασκεδάζουν καί νά συνεχίζουν τόν τρόπο ζωής πού προτιμούσαν.
'Ωστόσο πρέπει νά επισημάνουμε μιά σημαντική διαφορά άνάμεσα στόν "Ερωτα τών τεσσάρων συνταγματαρχών, πού υιοθετεί
άπόψεις παραδεκτές τήν έποχή τής συγγραφής του, καί τό Ηρωικό πανηγύρι, πού έπιχειρεΐ (πολύ έκλεκτικά) νά άναβιώσει έναν
κόσμο τρεις αιώνες παλαιότερο άπό τό έργο" δέν θά ήταν δυνατό
τό 1935 ή ίδια ύπόθεση νά τοποθετηθεί στή Μαντζουρία καί νά
χαρακτηρίζεται άπό τό ίδιο σατιρικό πνεΰμα. Οί σύγχρονοι τοΰ
'Αριστοφάνη θά καταλάβαιναν εύκολότερα πολλές άπό τίς βασικές όψεις τής ζωής στήν 'Ολλανδία τοΰ 17ου αιώνα,10 άπό ο,τι θά
καταλάβαιναν τή δική μας τάση νά κατοπτρίζουμε στήν τέχνη
τήν άθλιότητα τής σύγχρονης εποχής. Τό κοινό πού παρακολούθησε τούς Άχαρνεϊς είχε δει περισσότερους άπό τό ένα τρίτο τών
10. Μέ τήν εύκαιρία αύτή πρέπει νά Αναφέρουμε τή συνάφεια πού παρουσιάζουν οί πίνακες τοϋ Jan Steen μέ τό άριστοφανικό κλίμα, καί Ιδιαίτερα ή προτίμησή του νά ζωγραφίζει άγροτικές γιορτές μέ κάθε λεπτομέρεια —άκόμη καί μέ τόν έμετό τών μεθυσμένων. 'Ο πίνακάς του Het Sneyden van de Kei (στό μουσείο Boysman τοΰ Ρόττερνταμ),όπου μερικοί χωρικοί γελοΰν ένθουσιασμένοι άπό τήν άγωνία ένός άνθρώπου πού έγχειρίζεται, μοΰ φαίνεται λιγότερο πολιτισμένος άπό όποιαδήποτε σκηνή άριστοφανικοΰ ϊργου: ό ποιητής θεωρεί τόν πόνο άστεΐο μόνο όταν αύτός πού πονα
τό άξίζει, γιά τόν άλφα ή βήτα λόγο.
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κατοίκων της πολιτείας του νά πεθαίνουν άπό φοβερή άρρώστια
—τήν πληροφορία τήν έχουμε άπό τόν Θουκυδίδη" στήν κωμωδία
δέν υπάρχει ό παραμικρός υπαινιγμός. Ενάμιση μόλις χρόνο πρίν,
κάποια φθινοπωρινή μέρα, τό κοινό τής Λυσιστράτη; καί τών Θεσμοφοριαζονσών είχε μάθει οτι ολόκληρη r ναυτική δύναμη τής
'Αθήνας είχε άφανιστεϊ στίς Συρακούσες" άκόμη, οί 'Αθηναίοι ήξεραν ότι οί εχθροί τους καί οί έπαναστατημένοι ύποτελεϊς τους
σύμμαχοι δέν έβλεπαν πότε θά φτάσει ή στιγμή νά τούς άποτελειώσουν" θά μπορούσαμε όμως νά μαντέψουμε άπό τά έργα αύτά
οτι ό κίνδυνος ήταν τόσο μεγάλος, άν δέν εΐχαμε ιστορικές πληροφορίες γιά τή σικελική έκστρατεία; Τό 404 π.Χ. ή 'Αθήνα ήταν πολιορκημένη, καί οί έχθροί της περίμεναν νά παραδοθεί άπό
τήν πείνα —καί είναι φοβερό τό πόσο έπρεπε νά πεινάσουν οί 'Αθηναίοι γιά νά φτάσουν στό σημείο νά παραδοθούν. ' Η Θήβα καί
ή Κόρινθος ζητούσαν τόν ολοκληρωτικό άφανισμό τής αύτόνομης
πολιτείας τών 'Αθηνών. ΊΙ Σπάρτη μόνο δέν άποδέχτηκε αύτή
τήν εισήγηση. Εννιά χρόνια άργότερα βλέπουμε τήν 'Αθήνα νά
συμμαχεί μέ ένθουσιασμό μέ τή Θήβα καί τήν Κόρινθο σέ έναν
καινούριο πόλεμο κατά της Σπάρτης. Ή διακρατική πολιτική
τού έλληνικοΰ κόσμου μπορεί νά θεωρηθεί, άπό τή δική μας οπτική γωνία, άποκαρδιωτική σειρά άπό τρέλες.' Η Ϊδια όμως αύτή
πολιτική φανερώνει παράλληλα μιάν άκατάβλητη ικανότητα γιά
άνασύνταξη, ιδιότητα πού παρατηρείται συνήθως σέ άνθρώπους
πού, όπως οί "Ελληνες, άπεχθάνονται τή μεμψιμοιρία καί σιχαίνονται τις δικαιολογίες. Οί σύγχρονοι τοΰ 'Αριστοφάνη δέν θά
δέχονταν τυχόν δικαιολογία τοΰ ποιητή ότι ή άνάμνηση τών καταστροφών πού πέρασαν καθώς καί ή προοπτική νέων καταστροφών τόν έμπόδισαν νά πετύχει στό έργο του τήν τεχνική άρτιότητα πού θά πετύχαινε σέ άντίθετη περίπτωση. Πιό εύκολα θά δέχονταν ότι οί δύσκολες ΐσα ϊσα στιγμές πού περνούσαν άποτελοΰσαν ισχυρότατο λόγο γιά νά χαρούν όσο γίνεται περισσότερο τή
ζωή τους. Τί άλλο είναι ή τέχνη καί ή λογοτεχνία (θά ρωτοΰσε
ένας άρχαϊος "Ελληνας), άν όχι τό αντιστάθμισμα στίς άτυχίες
τής ζωής; 'Ασφαλώς μάς είναι δύσκολο νά καταλάβουμε τις άρχαΐες έλληνικές άπόψεις, έπειδή έχουμε τό πλεονέκτημα νά διαθέτουμε εΐκοσι τριών αιώνων περισσότερη πείρα, καί, ξέροντας
καλύτερα τί μπορεί καί τί δέν μπορεί κανείς νά άποτρέψει, άντιμετωπίζουμε αυστηρότερα τις συνέπειες τών σφαλμάτων μας. Ό
'Αριστοφάνης θά έκρινε ότι ό πολιτισμός μας καταδυναστεύεται
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άπό τά αισθήματα τοϋ τρόμου, τοϋ οίκτου καί της ένοχης σέ βαθμό ποϋ τείνει νά χάσει τό ήθικό του" γιά μάς ό δικός του πολιτισμός μπορεί νά φαίνεται υπερβολικά αυτάρεσκος, άνελέητος, στενός, καί άκαμπτος στά ιδανικά του. Είναι πολύ άργά νά διδαχτεί
ό 'Αριστοφάνης κάτι άπό έμάς. Ά ν έμεϊς μπορούμε νά διδαχτούμε κάτι άπό αύτόν, έξαρτάται άπό τήν ίκανότητά μας νά άσκήσουμε γνήσια καί έξυπνη αύτοκριτική" καί πάλι, άπό τήν ίκανότητά μας νά δημιουργούμε καί νά διατηρούμε νέες συνθέσεις θά
κριθεί άν άξιζε τελικά τόν κόπο νά διδαχτούμε.
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κ.έ., 224 κ.έ., 230, 244 κ.έ.,
251, 282-86, 293 κ.έ.
δωρική κωμωδία 303
εΙκόνες 75 κ.έ.
Ειρήνη 126-130, 193-5
είσοδοι, βλ. πάροδοι
είσοδοι καί έξοδοι (υποκριτών)
218, 220 κ.έ., 234-6, 247, 249
κ.έ., 268, 271 κ.έ.' βλ. και πρόσωπα
έκκύκλημα 46 κ.έ., 155, 191
έκτακτοι ρόλοι, βλ. παραχορηγήματα
έμπόριο 276, 286
έξοδος 175, 218, 268, 276
έπεισόδια 101
έπίκληση 240
έπιστήμες 157-164, 168 κ.έ.
•Επίχαρμος 303
Ερμής 57, 281-3
έρωτικά άστεΐα 66 κ.έ., 94, 98100, 215, 217, 293
έρωτισμός 65-67, 70 κ.έ., 76, 211213, 223-25, 258, 266 κ.έ., 313
κ.έ.' βλ. καί γυναίκες
Εΰπολης 151, 290-2, 297 κ.έ.
ΕύριπΙδης 255 κ.έ., 257 κ.έ., 296
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«Ευριπίδης» στήν κωμωδία 90,
113, 119, 129, 228-231

209 κ.έ., 241, 254, 298, 331
κ.έ." βλ. καί άντιστοιχία
μηχανές (θεατρικές) 46-48, 156,
192, 199, 250 κ.έ.
μυστήρια 242 κ.έ., 250

ζωομορφικοί Χοροί 302 κ.έ.
ήθική 157,159-163,255-258, 279281,286-289,312-314,332-336
ηθοποιία, ήθοποιοί κτλ., βλ. ύποκριτική, υποκριτές
Ηρακλής 200 κ.έ., 242-244, 293
θέαμα 122
θέατρο 37-39, 88 κ.έ., 189
θεοί 54-58, 73, 148, 161-163, 188,
200 κ.έ., 304, 306 κ.έ.· βλ. και
Δίας, Διόνυσος, "Ερμής, 'Ηρακλής
Ιδιοκτησία 265 κ.έ., 275-278
Ιερείς 235, 281 κ.έ.
κατάλογοι (νικητών) 249, 290-292
Κλεοφών 142 κ.έ., 328
Κλέων 59, 93, 132-138, 141-146,
151, 173, 184 κ.έ.
Κρατίνος 290-2, 295-300, 309
κριτές (θεατρικών άγώνων) 36, 88
κριτική κειμένου 17-20, 21 κ.έ., 28
κ.έ.
λαϊκά τραγούδια 190, 267
λυρικά μέρη κωμωδίας 104-108,
207-210, 215-217, 239-241,
268 κ.έ., 308 κ.έ., 325-329" βλ.
χαϊ μετρική
λυρική ποίηση 198
Μένανδρος 305-8
Μέση Κωμωδία 309
μεταθανάτια ζωή 242, 288
μεταφράσεις 317-332
μετρική 80 κ.έ., 105 κ.έ., 112,150,
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Νέα Κωμωδία 269 κ.έ., 285, 305309
Νικίας 60, 139
νόμοι 239 κ.έ., 287
όλιγαρχία 237-241
όμοφυλοφιλία 164-166, 224 κ.έ.
όνόματα (προσώπων) 24-27, 183
κ.έ., 197, 213, 232 κ.έ.
όρκοι 88
όρχήστρα 38
παιδιά στήν κωμωδία 177, 189,
192
Παλαιά Κωμωδία 290-304, 308
κ.έ.
παράβαση 79-85, 150 κ.έ., 206
κ.έ., 236, 243, 245, 297 κ.έ.
παραγωγός 33-35
παραχορηγήματα 48-51, 179, 191
κ.έ., 204, 268
παρεπιγραφές, βλ. σκηνοθετικές όδηγίες
πάροδοι 38, 89
παρωδία 108-116, 119, 130, 207
κ.έ., 228-231, 235 κ.έ., 246,
262 κ.έ., 267, 296
Περικλής 60, 135, 188, 222, 300,
329
περιττώματα ώς πηγή άστείων 6769, 91 κ.έ., 109 κ.έ., 264 κ.έ.,
281
Πλάτων 167-172, 256-8, 275-8
πλούτος 77 κ.έ., 232, 280 κ.έ.,
286-9
ποίηση 63 κ.έ., 79, 82 κ.έ., 261
πόλεμος 75 κ.έ., 119-121,126-130,
187-189, 193, 222, 226, 333-5
πολιτική 58-63, 117, 126-131,
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140-146, 182 κ.έ., 204 κ.έ.,
237-241, 245, 293
προέλευση της κωμωδίας 301-304
πρόλογοι 85-87, 245, 306
προστάτες (τών ποιητών) 33
πρόσωπα, άριθμός -ων 122 κ.έ.,
138 κ.έ., 198 κ.έ., 218-220· βλ.
χαϊ υποκριτές
πρόσωπα, ταύτιση -ων 23-27,192,
218-222, 233-235, 247, 270272, 282 κ.έ.- βλ. xai είσοδοι
καί έξοδοι, xai όνόματα
προσωπεία 28, 51 κ.έ., 139 κ.έ.,
203, 272
προσωποποίηση 75-78, 187 κ.έ.,
279-281, 296, 299
ρητορεία 116, 141 κ.έ., 158-160,
167, 229
σέξ, βλ. έρωτισμός
σικελική έκστρατεία 205
σκεύη, θεατρικά, βλ. ύλικά θεάτρου
σκηνές έσωτερικές 43-46
σκηνή 38 κ.έ., 43-48, 202, 123125,139, 154-6, 175-178, 190192, 204, 273 κ.έ.
σκηνή (ύψηλή) 38 κ.έ.
σκηνικά 47, 154-6
σκηνοθετικές όδηγίες 27-30, 39-41
σοφιστές 74, 160, 170
Σοφοκλής 252
συμπόνια 185
συμποτικά τραγούδια 95, 267
σύνθετες λέξεις 109, 329
συντομογραφίες 23 κ.έ., 221, 232,
249
σχόλια 21-27, 152 κ.έ., 232, 264
σχολιαστές 20 κ.έ., 23 κ.έ., 26 κ.έ.,
137, 192, 249, 300-303, 315
κ.έ.
Σωκράτης 147-150, 156,161,167172
τεχνική γλώσσα 115 κ.έ.
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Τζέτζης 313
τραγωδία 64, 85, 107, 112 κ.έ.,
209, 245, 255-263, 301
τυποποιημένα άστεΐα 293 κ.έ.
ύβρη 64
ύλικά θεάτρου 41, 89, 125, 153156, 199-203, 211, 245, 250
κ.έ., 315 κ.έ.
ύποθέσεις δραμάτων -31, 139, 153,
255, 264, 299
υποκριτές, άριθμός -ών 48-52,151153,175 κ.έ., 192,201,218-220,
232-234, 272- βλ. xai πρόσωπα
υποκριτική 51 κ.έ.
φαλλικά τραγούδια 119, 302
φαντασία 54-78, 278' βλ. xai άσυνέπεια
φιλοσοφία 157-164, 167-171
Φτώχεια 77 κ.έ.
χαρακτηρισμός προσώπων 130,
179-182, 307- βλ. xai άσυνέπεια
χειρόγραφα καί πάπυροι 15-27,
305 κ.έ.
χορηγός 35, 89
Χορός 79-85, 102, 104, 118, 1735, 177, 193-196, 203 κ.έ., 211,
234-6, 243 κ.έ., 247-250, 256
κ.έ., 268-70, 298-300, 302-4,
308
χορός 175, 215
χρησμοί 114 κ.έ., 133, 135, 137,
279
χριστιανισμός 15-17, 314
χρονολογία 31-33, 291-293
χυδαία γλώσσα (slang) 64 κ.έ.,
274
ψευδαίσθηση 41, 88-92

Η ΚΩΜΩΔΙΑ
TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
TOT Κ. J. DOVER
ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
TOT ΦΑΝΗ I. ΚΑΚΡΙΔΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΤΤΠΩΘΗΚΕ
ΣΤΟΥ
ΕΠΑΜ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟΥ
ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1978
ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΤΟΥ Ε. Χ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΙΑΝ. Η. ΧΑΡΗ

Β' ΕΚΔΟΣΗ
Φωτομηχανική Ανατύπωση μέ σύστημα offsel
στό λιθογραφείο Γ. Βουλγαρίδη & Δ. Χατζηστύλη
(Σεπτέμβριος 1981)

