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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΚΧΕΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆Η*

HΗ �ντ¬ληψη Åτι � λογοτεχνικ� κριτικ� �κολουθεE µι� εÍθËγραµ-

µη πορε¬α προ¾δου εµναι αÍταπ�τη· µι� αÍταπ�τη ποË, νοµ¬-

ζω, συντηρεEται �ν πολλοEv γι� τ¿ν �πλ¿ λ¾γο Åτι ξεχνοÖµε

Åσα �χουν γρ�ψει ο¯ προκ�τοχο¬ µαv. Ξαναδι�àασα πρ¾σφατα τ¿

ΕÍριπ¬δηv κα ∆ι¾νυσοv τοÖ καθηγητC ΟÍ¬ννινγκτον-MΙνγκραµ,

τρι�ντα κα πλ�ον χρ¾νια �π¿ τ¾τε ποÌ τ¿ πρωτοδι�àασα κα

—δËσκολο ν� τ¿ πιστ�ψει κανεv— σχεδ¿ν πεν�ντα χρ¾νια �π¿

τ¾τε ποÌ τ¿ �γραψε. MΕνιωσα κατ�πληξη, �λλ� κα συνειδητο-

*   ΠρÞτη δηµοσ¬ευση στ¿ν τ¾µο Papers given at a Colloquium on Greek
Drama in Honour of R.P.Winnington-Ingram, Hellenic Society Sup-
plementary Papers, 15, Λονδ¬νο 1987, 32–39.

Παλαι¾τερη �κδοχ� αÍτCv τCv µελ�τηv, µ� τ¬τλο «The return of the
Bacchae», ÎπCρξε �ντικε¬µενο �νακο¬νωσ�v µου στ¿ συν�δριο πρ¿v τιµ� τοÖ

καθηγητC ΟÍ¬ννινγκτον-MΙνγκραµ, τ¿ ÁποEο διοργ�νωσε � HΕλληνικ� HΕταιρε¬α

(Hellenic Society) τοÖ Λονδ¬νου. Καθáv �ταν � παραµον� τCv ΓιορτCv τCv

Μητ�ραv στ� Βρεταν¬α, πρ¾τεινα τ¿ν �ναλλακτικ¿ τ¬τλο «Γιορτ� τCv Μητ�ραv»,
τ¿ν ÁποEο διατ�ρησα �δF, �πειδ� ÎποδεικνËει σαφ�στερα τ¿ν τ¾νο τCv �πιχει-

ρηµατολογ¬αv µου στ¿ παρ¿ν δοκ¬µιο, �λλ� κα �πειδ� Îπενθυµ¬ζει Åτι � �µ�ρα

κατ� τ�ν Áπο¬α παραστ�θηκαν γι� πρÞτη φορ� ο¯ Β�κχεv �ταν �π¬σηv � �µ�ρα

τCv πρÞτηv παρ�στασηv τCv LΙφιγ�νειαv τ�v �ν ΑÍλ¬δι, �ν¿v �ργου στ¿ ÁποEο �
σχ�ση �ν�µεσα σ� µι� µητ�ρα κα στ¿ παιδ¬ τηv �χει �π¬σηv δραµατικ� σηµα-

σ¬α, κ�τι τ¿ ÁποEο θ� πρ�πει ν� προσ�ξει κανε¬v. LΕλπ¬ζω Åτι µ� �λλη εÍκαιρ¬α

θ� συζητ�σω αÍτ� τ� συνËπαρξη τFν δËο δραµατικFν κ¾σµων [δηλαδ� τFν

Βακχéν κα τCv LΙφιγ�νειαv στ¿ πλα¬σιο τοÖ °διου δραµατικοÖ �γÞνα] κα τ�

σηµασ¬α ποÌ θ� µποροÖσε ν� �χει.
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πο¬ησα τ� διαφορ� µεγ�θουv �ν�µεσ� µαv: στ¿ βιàλ¬ο αÍτ¿ λ�ει

τ¾σα πρ�γµατα· τ¾σα πρ�γµατα ποÌ θ� �θελα κα �γá ν� �χω

πεE. Τ¾σα πρ�γµατα èστε τ¿ µ¾νο ποÌ µπορF ν� συνεισφ�ρω

µ� τ�ν παροËσα �νακο¬νωση εµναι, κατ� κ�ποιον τρ¾πο, ν� πα-

ρουσι�σω µι� �κτεν� Îποσηµε¬ωση στ¿ δικ¾ του κε¬µενο, µ� τ�ν

Áπο¬α προτε¬νω µι� �λαφρFv διαφορετικ� θ�αση τοÖ �ργου — µ�

θαυµασµ¿ κα Ãχι µ� δι�θεση διαφων¬αv.

 Στv φυλ�v τFν ΓιοροËµπα, στ� ∆υτικ� Νιγηρ¬α κα στ¿

Μπεν¬ν, Îπ�ρχει µι� γιορτ� ποÌ σηµατοδοτεE τ�ν �ρχ� τFν

�νοιξι�τικων βροχFν κα Àνοµ�ζεται MΕφε / Γκελ�ντε. HΗ γιορ-

τ� γ¬νεται πρ¿v τιµ� τFν «µητ�ρων», ποÌ µερικ�v φορ�v Àνοµ�-

ζονται «ο¯ µαν�δεv µαv ο¯ µ�γισσεv»· εµναι µι� εÍκαιρ¬α γι� ν�

�ναγνωριστεE δηµ¾σια � Îποκε¬µενη ®σχÌv κα αÍθεντ¬α (ashe)
τFν γυναικFν κα ο¯ �µφισηµ¬εv ποÌ δηµιουργεE αÍτ� � ®σχÌv

σ� µι� πατρογραµµικ� κα πατροτοπικ� κοινων¬α.1 ∆ι¾τι � αÍ-

τοεικ¾να τFν �νδρFν στv φυλ�v τFν ΓιοροËµπα διαµορφÞνεται

Ãχι µ¾νο �π¿ τ� γονιµικ� δËναµη τFν γυναικFν, � Áπο¬α �κδη-

λÞνεται στ¿ µυστ�ριο τCv γ�ννησηv κα στοÌv συναισθηµατικοÌv

δεσµοÌv ποÌ δηµιουργεE � µητρικ� φροντ¬δα, �λλ� κα �π¿ τ¿ν

φ¾àο τFν µυστικFν κα Àλ�θριων δυν�µεων ποÌ κρËàει � µα-

γε¬α.2 ΣτοÌv χοροÌv τCv γιορτCv Γκελ�ντε φοροÖν µ�σκεv ποÌ

�πεικον¬ζουν �να λεπτεπ¬λεπτο, �ρεµο, «ψËχραιµο» πρ¾σωπο,

�λλ� �π¿ τ�ν κορυφ� τουv �ξακτινÞνεται �να πυργοειδ�v στ�µ-

µα µ� λεπιδωτ�v �πολ�ξειv, σ�ν «φτερ� �ν¿v πελÞριου πτηνοÖ

. . . ποÌ �ναδËονται �π¿ τ¿ µ�τωπο». Τ¿ «�τεν�v βλ�µµα» τFν

1.  [Πατρογραµµικ� (patrilineal) εµναι � κοινων¬α Åπου κ�θε µ�λοv θεωρεE-
ται �π¾γονοv τCv γενιAv τοÖ πατ�ρα του, �π¿ τ�ν Áπο¬α κληρονοµεE περιουσ¬α,

τ¬τλουv κτλ. Πατροτοπικ� (patrilocal) εµναι � κοινων¬α στ�ν Áπο¬α � γυνα¬κα

εµναι, µετ� τ¿ν γ�µο, Îποχρεωµ�νη ν� ζ�σει µ� τοÌv γονεEv τοÖ συζËγου τηv.]
2.  Βλ. John Pemberton στ¿ W. Fagg /J. Pemberton III /B. Hol-

combe (�πιµ.), Yoruba Sculpture of West Africa, Ν�α HΥ¾ρκη 1982, 56·

πà. κα 62, 110, 150, 192.
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4. Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η Τ Η Σ Μ Η Τ Ε ΡΑ Σ

µατιFν δ¬νει τ�ν �ντËπωση µιAv �κφρασηv «ποÌ γραπÞνει στ�

νËχια τηv τ� φαντασ¬α», µιAv �κφρασηv «ποÌ σ� καταàροχθ¬ζει

µ� καλοκ�γαθη �διαφορ¬α», σ�ν «σαρκοà¾ροv δËναµη ποÌ προ-

καλεE δ�οv». MΕχω �κοËσει ν� περιγρ�φουν τv Β�κχεv (κα θ�

πρ�πει °σωv ν� προσθ�σω Åτι � περιγραφ� �ν�κει στ� σËζυγ¾

µου) äv τ¿ �π¾λυτα γυναικεEο �ργο τοÖ ΕÍριπ¬δη. Νοµ¬ζω Åτι

πρ¾κειται γι� διαφωτιστικ� περιγραφ�, κα στ�ν παροËσα �να-

κο¬νωση θ� �πιχειρ�σω ν� �ρµηνεËσω τv Β�κχεv äv �ργο ποÌ

�φορA τv γυναEκεv κα τv µητ�ρεv.

 Μ�λιστα, πιστεËω Åτι τ¿ �ργο θ� µποροÖσε κ�λλιστα ν� �χει

τ¿ν �ναλλακτικ¿ —κα �ποκαλυπτικ¿— τ¬τλο «Ο¯ µητ�ρεv». Ο¯

πυλFνεv τCv δοµCv του εµναι δËο µητ�ρεv κα �δελφ�v, � Σεµ�λη

κα � LΑγαËη, θËµατα κα πρ¾ξενοι β¬αv: � µ¬α �χει �πανθρακω-

θεE, κεραυνωµ�νη, µ�σα στ¿ σπ¬τι Åπου γ�ννησε τ¿ παιδ¬ τηv· �

�λλη διαµελ¬ζει, στ� δασωµ�νη βουνοπλαγι� (χλωρα´v ÎπL �λ�-

ταιv, 38), τ¿ν γι¿ ποÌ γ�ννησε κα �ν�θρεψε. IΟταν τv πρωταντι-

κρ¬ζουµε, ο¯ ΘηàαEεv µαιν�δεv θηλ�ζουν �ν�µεσα στv βελανιδι�v

κα στ� πεÖκα τοÖ ΚιθαιρÞνα: στ�ν περιγραφ� τοÖ πρÞτου �γγε-

λιαφ¾ρου (699 κ.�ξ.) παρουσι�ζονται ν� προσφ�ρουν στ� νεογν�

τ¿ γ�λα τFν µαστFν τουv, µ¾νο ποÌ �ντ γι� τ� δικ� τουv βρ�φη

θηλ�ζουν σκËµνουv λËκων � �λαφ�κια. IΟταν ο¯ µητ�ρεv κατε-

àα¬νουν στ� χωρι� HΥσι�v κα LΕρυθρ�v, �ρπ�ζουν πρFτα πρF-

τα µικρ� παιδι� (754). ΣτοÌv �ναρκτ�ριουv στ¬χουv τοÖ �ργου,

Á ∆ι¾νυσοv �πιστρ�φει («�ρχεται»: �κω, 1) στ� Θ�àα äv «γι¿v

τοÖ ∆ι¿v» κα στ�κεται µπροστ� σ� �να συνταρακτικ¿ θ�αµα: στ�

�ρε¬πια (ποÌ �κ¾µη σιγοκαEνε) τοÖ σπιτιοÖ Åπου � κεραυν¬α µη-

τ�ρα του, τ�ν èρα τοÖ τοκετοÖ, �γινε παραν�λωµα τοÖ κεραυνοÖ

τοÖ ∆¬α· Á τ¾ποv �χει γ¬νει τÞρα �àατον (10) κα �χει γι� Áρ¾ση-

µ¾ του τ¿ν πλοËσιο κισσ¿ τοÖ ∆ιονËσου, ποÌ φËτρωσε µ� θαυµα-

στ¿ τρ¾πο (6–12). MΗδη στ¿ σηµεEο αÍτ¿ εµναι φανερ� � σËνδε-

ση �ν�µεσα στ� γ�ννηση, στ¿ν β¬αιο θ�νατο κα στ� γονιµ¾τητα:
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�π¿ τ¿ν σπ¾ρο αÍτ¿ θ� βλαστ�σει τ¿ �ργο. HΟ γι¿v τCv Σεµ�ληv

�χει γι� �ποστολ� του ν� «ÎπερασπιστεE» τ� µητ�ρα του: �τσι,

θ� �ποκαλυφθεE στοÌv �νθρÞπουv äv δα¬µων (φαν�ντα �νητο´v

δα¬µονα, 42) κα äv «γι¿v τοÖ ∆ι¿v» (41 κ.�ξ.· πà. 22). Καθáv

πλησι�ζει τ¿ τ�λοv τοÖ �ργου, Á ΠενθεÌv πι�νεται στ¿ δ¬χτυ κα

«�ρχεται» κα αÍτ¿v µ� τ� σειρ� του (�ξει, 847) στv Β�κχεv π�-

νω στ¿ βουν¾, γι� ν� ÎποστεE τ�ν τιµωρ¬α του, ν� «διαµελιστεE

�π¿ τ� χ�ρια τCv µητ�ραv του» κα «ν� �ναγνωρ¬σει τ¿ν γι¿ τοÖ

∆ι¾v, τ¿ν ∆ι¾νυσο» (847–861). HΗ µητ�ρα του, αÍτ� � «¯�ρεια τοÖ

φ¾νου», πρÞτη θ� «ριχτεE π�νω του»: καθáv �κεEνοv καλεE τ¿

Ãνοµα τCv «µητ�ραv» του, Ãχι µ¬α �λλ� δËο φορ�v, κα δËο φορ�v

κραυγ�ζει πáv εµναι γι¾v τηv, «χαϊδεËονταv τ¿ µ�γουλ¾ τηv», �

LΑγαËη «τοÖ ξεριζÞνει» τ¿ χ�ρι �π¿ τ¿ν êµο (1114–1128). HΗ

«µητ�ρα» πα¬ρνει τ¿ κοµµ�νο κεφ�λι τοÖ Πενθ�α στ� χ�ρια τηv

κα τ¿ καρφÞνει στ¿ν θËρσο τηv (1139–1142· πà. 966–969).3 Στ�

δι�ρκεια τοÖ �ργου �µφαν¬ζονται κα �λλεv µητ�ρεv. HΟ Ξ�νοv λ�ει

3.  HΟ Georges Devereux, στ�ν �ξονυχιστικ� µελ�τη του γι� τv ψυχα-

ναλυτικ�v προεκτ�σειv τCv σκηνCv τCv LΑγαËηv («The psychotherapy scene
in Euripides’ Bacchae», JHS 90, 1970, 35–48), δ�ν σηµειÞνει τ¿ν προφαν�

φαλλικ¿ συµàολισµ¿ τCv πρ�ξηv αÍτCv: � κεφαλ� τοÖ Πενθ�α, πασσαλευµ�νη
στ¿ν θËρσο τCv µητ�ραv του, εµναι °σωv µι� �κ¾µη �νδειξη γι� τ�ν «�ρρωστη»

σχ�ση µεταξÌ µητ�ραv κα γιοÖ στv Β�κχεv. Γι� ν� κατανο�σουµε πFv ο¯ °διοι

ο¯ �ρχαEοι IΕλληνεv θ� �ντιµετÞπιζαν τ�ν πρ�ξη τCv LΑγαËηv, µποροÖµε ν� κα-

ταφËγουµε στ� χωρ¬α ποÌ παραθ�τει Á Ντ¿ντv στ¿ σχ¾λι¾ του στ¿ν στ. 1141: Á

IΕκτωρ θ� �θελε ν� µπ�ξει τ¿ κεφ�λι τοÖ Πατρ¾κλου σ� π�σσαλο (LΙλ. Σ 176–
177) κα Á Α®γιν�τηv Λ�µπων συµàουλεËει τ¿ν Παυσαν¬α ν� κ�νει τ¿ °διο µ�

τ¿ κεφ�λι τοÖ Μαρδ¾νιου, ποÌ µ� παρ¾µοιο τρ¾πο εµχε βεàηλÞσει τ¿ κεφ�λι τοÖ

Λεων¬δα στv ΘερµοπËλεv (HΗρ¾δ. 9.78· 7.238). ΜποροÖµε ν� προσθ�σουµε τ¿

χωρ¬ο 4.103 τοÖ HΗροδ¾του: �να �π¿ τ� δε¬γµατα τCv φρικτ¾τατηv µεταχε¬ρι-
σηv ποÌ �πιφυλ�σσουν ο¯ β�ρàαροι ΤαÖροι στοÌv ξ�νουv ποÌ ναυαγοÖν στ� µ�ρη

τουv εµναι κα Åτι πασσαλεËουν τ� κοµµ�να κεφ�λια τουv. Ο¯ ΤαÖροι �νεργοÖν

�τσι «Åταν �ξαφθοÖν» (αÍτ¿ εµναι �σφαλFv τ¿ ν¾ηµα τοÖ �παναχ��ντεv)· σ� κ�-

θε περ¬πτωση, � πρ�ξη αÍτ� θεωρεEται �νδειξη �π¾λυτηv �ξαχρε¬ωσηv, τ¾σο τοÖ

θËµατοv Åσο κα τοÖ θËτη.
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Åτι τ� τËµπανα τοÖ ΧοροÖ εµναι �φευρ�µατα Ãχι µ¾νο τοÖ ∆ιονË-

σου �λλ� κα τCv Μητρ¿v HΡ�αv (58–59)· στ�ν π�ροδο, Á Χορ¿v

συνδ�ει τv Àρειν�v τελετ�v τοÖ ∆ιονËσου µ� τ� Ãργια τCv Κυà�-

ληv, τCv «Μεγ�ληv Μητ�ραv» (78–79). Στ� συν�χεια, τ¿ �σµα

τCv παρ¾δου �ναπτËσσει τ¿ θ�µα τCv γ�ννησηv κα µνηµονεËει

καταρχ�v τ� διπλ� γ�ννηση τοÖ θεοÖ: πρFτα � «µητ�ρα» του τ¿ν

«π�ταξε �ξω» (�κàολον, 91) �π¿ τ� µ�τρα τηv µ�σα στ¿ν Àρυµα-

γδ¿ �π¿ τ�ν «¯πτ�µενη βροντ�» κα τ¿ «κεραËνιο πλCγµα» (89–

93)· �πειτα, Á ∆¬αv τ¿ν γ�ννησε µ�σα �π¿ τοÌv «�πιλ¾χιουv θαλ�-

µουv» τοÖ µηροÖ του, θε¿ «κερασφ¾ρο κα στεφανωµ�νο µ� στε-

φ�νια �π¿ φ¬δια» (94–103). LΑµ�σωv µετ�, Á Χορ¿v καλεE τ� Θ�-

àα, τ�ν «τροφ¿ τCv Σεµ�ληv», ν� «γεµ¬σει Áλ¾κληρη» (βρËετε,

107) µ� βλαστ�ρια �π¿ κισσ¿ κα σµιλακι�, �π¿ κλαδι� βελανι-

διAv κα �λ�τηv (� σκην� τοÖ τοκετοÖ εµναι πνιγµ�νη στ¿ πρ�σινο

κα στ¿ λευκ¿ τοÖ ∆ιονËσου)· �πειτα, χωρv διακοπ�, διηγοÖνται

τ�ν ¯στορ¬α τCv γ�ννησηv τοÖ °διου τοÖ ∆¬α κα µνηµονεËουν τ�

τËµπανα κα τοÌv αÍλοÌv µιAv �λληv µητ�ραv, τCv Μητρ¿v HΡ�αv

(128)· στ� συν�χεια, ψ�λλουν π�λι γι� τοÌv χοροÌv π�νω στ� βου-

ν�, γι� τ� «χαρ�» � τ�ν «εÍλογ¬α» (χ�ριν, 138) τCv ãµοφαγ¬αv·

κα µετ� �π¿ αÍτ� τ�ν α®φνιδιαστικ� β¬αιη σκην� προχωροÖν,

στ�ν �µ�σωv �π¾µενη πρ¾ταση, στ¿ θαÖµα τCv γονιµ¾τηταv, στ¿

γ�λα κα στ¿ κρασ κα στ¿ µ�λι («ν�κταρ µελισσFν») ποÌ ρ�ουν

π�νω στ� γC (141–142), καθáv �πλÞνονται �ν�µελοι ο¯ χορο στ�

βουν� τCv Φρυγ¬αv κα τCv Λυδ¬αv, Åπου «Á µαιν¾µενοv» (Á Βακ-

χεÌv) τρ�χει κρατÞνταv ψηλ� πυρσ¿ �π¿ κ�δρο τCv Συρ¬αv, µ� τv

φλ¾γεv κα τ�ν πλοËσια χα¬τη του (τρυφερ¿ν πλ¾καµον, 150) ν�

�νεµ¬ζουν στv α×ρεv, κ�τω �π¿ τ¿ν χτËπο τFν τυµπ�νων. Εµ-

ναι σκ�τη παραζ�λη Åλα αÍτ�: ο¯ �ποφασιστικ�v διευκριν¬σειv, �

στεγν�, �γωκεντρικ� Áριστικ� �γκλιση ποÌ χρησιµοποιεE Á ∆ι¾-

νυσοv στ¿ν πρ¾λογο �χουν �ντικατασταθεE τÞρα �π¿ �να λεξιλ¾-

γιο Åπου δεσπ¾ζουν �µµονικ� ο¯ �ναφων�σειv, ο¯ προστακτικ�v
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καθáv κα λ�ξειv κα φρ�σειv �πανειληµµ�νεv, Åπου Á Χορ¿v πα-

ραπα¬ει κα διολισθα¬νει σ� µι� διαρκFv µεταàαλλ¾µενη, ρευστ�

κα θολ� σκην� γεµ�τη π�θοv, �ξαψη κα β¬α, π�ντοτε στ¿ χεE-

λοv τCv Îστερ¬αv. LΕντοËτοιv, τ¾σο στ¿ν πρ¾λογο Åσο κα στ�ν

π�ροδο, νιÞθουµε τ¿ ν¾ηµα αÍτοÖ τοÖ �ργου χ�ρη στ� διαρκ�

συµπαρ�θεση θεµ�των �τα¬ριαστων µεταξË τουv, ποÌ προκαλοÖν

�ντικρου¾µενεv �ντιδρ�σειv στοÌv θεατ�v: � β¬α τCv γ�ννησηv, �

ÀργιÞδηv βλ�στηση στ¿ µ�σο τοÖ Àλ�θρου. Κα στv δËο περι-

πτÞσειv, � συµπαρ�θεση τFν διεστÞτων συνδ�ει τv γυναEκεv µ�

τ¿ν θε¾, χ�ρη στ� χρ�ση κοινοÖ λεξιλογ¬ου.

 Στ¿ εÍρËτερο πλα¬σιο τοÖ �ργου, � °δια αÍτ� �µφ¬σηµη

συµπαρ�θεση δηµιουργεE µι� ζοφερ� �τµ¾σφαιρα βαθËτερη κα

πι¿ �κτεταµ�νη, καθáv συνδ�ει τ�ν °δια τ�ν ®δ�α τCv βλ�στη-

σηv κα τCv γονιµ¾τηταv (µ� τ�ν εÍρËτατη σηµασ¬α τFν λ�ξεων)

µ� ε®κ¾νεv β¬αv κα καταστροφCv. IΟταν � LΑγαËη �µφαν¬ζε-

ται κρατÞνταv στ�ν �γκαλι� τηv τ¿ α¯µ¾φυρτο κεφ�λι τοÖ γιοÖ

τηv, λ�ει πáv αÍτ¿ ποÌ κρατεE εµναι «µι� φρεσκοκοµµ�νη κλη-

µατ¬δα (�λικα νεοτ¾µον) �π¿ τ¿ βουν¿» � �να «νεαρ¿ µοσχ�ρι,

ποÌ µ¾λιv �ρχισε ν� τοÖ φυτρÞνει πλοËσιο τ¿ γ�νι κ�τω �π¿

τ�ν �παλ¾τριχη κ¾µη του» (1169–1170· 1185–1187). HΗ πλοË-

σια κα �παλ� κ¾µη τοÖ Πενθ�α τ¿ν συσχετ¬ζει Ãχι µ¾νο µ� τ¿ν

∆ι¾νυσο κα τ� «χυτ� µαλλι�» του, ποÌ �πλÞνονται γËρω �π¿

τ� µ�γουλ� του «Åλο χ�ρη» (455–456, 493), � µ� τ� µαλλι�

τFν µαιν�δων, ποÌ τ� στεφανÞνουν φ¬δια (102–104), �λλ� κα

µ� τ�ν πλοËσια βλ�στηση ποÌ σ� Áλ¾κληρο τ¿ �ργο �ποτελεE τ¿

Áρ¾σηµο τCv «διονυσιακCv σκηνCv», τ¾σο στ� δασωµ�νη βουνο-

πλαγι� Åσο κα στ¿ θηàαϊκ¿ σπ¬τι-τ�φο Åπου � Σεµ�λη γ�ννησε

τ¿ν ∆ι¾νυσο κα π�θανε. HΗ σκην� αÍτ� βρ¬σκει τ�ν πι¿ συµ-

πυκνωµ�νη �κφρασ� τηv στv «χλοερ�v �δον�v τFν λειµÞνων»

(χλοερα´v . . . λε¬µακοv �δονα´v, 866–867) κα στ� «βλαστ�ρια

τCv σκιερCv κ¾µηv τοÖ δ�σουv» (σκιαροκ¾µοιο . . . �ρνεσιν Ïλαv,
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875–876),4 �κεE Åπου καταφεËγει, γι� ν� γλιτÞσει �π¿ τοÌv κυ-

νηγοËv, τ¿ ζαρκ�δι στ¿ τρ¬το στ�σιµο τοÖ �ργου.

 HΗ δυνητικ� �νατρεπτικ� �µφισηµ¬α τCv πλοËσιαv κ¾µηv

�χει µελετηθεE �ναλυτικ� στ¿ κλασικ¿ �ρθρο τοÖ MΕντµουντ

Λ�τv µ� τ¬τλο «Magical hair» («HΗ µαγικ� κ¾µη»),5 �λλ�

�ξ¬ζει ν� �ξετ�σουµε λεπτοµερ�στερα τv συνυποδηλÞσειv τCv

πλοËσιαv βλ�στησηv. Συχν� λειτουργεE äv �ναµφ¬σηµη �νδει-

ξη τFν �ετικéν πλευρFν τοÖ θεοÖ, δηλαδ� äv �π¾δειξη τCv

γονιµ¾τηταv ποÌ Îποτ¬θεται Åτι �πιδιÞκει ν� �ξασφαλ¬σει � τε-

λετουργ¬α· �ν Åµωv �πιχειρ�σουµε µι� σËγκριση µ� �λλεv περι-

πτÞσειv πλοËσιαv βλ�στησηv, °σωv ν� ÁδηγηθοÖµε σ� διαφορε-

τικ�v �ναγνÞσειv. Κατ� τ¿ ταξ¬δι του στ�ν LΟδËσσεια, �ρχεται

�ντιµ�τωποv Á LΟδυσσ�αv —�λλ� κα �µεEv äv �ναγνFστεv—

µ� τοπ¬α γονιµ¾τηταv κα πλοËσιαv βλ�στησηv, τ� ÁποEα Åµωv

φα¬νονται �µφ¬σηµα äv πρ¿v τv ÎποδηλÞσειv τουv: τ� κυπα-

ρ¬σσια, ο¯ σκλCθρεv κα ο¯ λεÖκεv, γεµ�τεv �π¿ φωλι�v πουλιFν,

καθáv κα ο¯ κληµατ¬δεv, ο¯ κρCνεv κα τ� �νθισµ�να λιà�δια

�π¿ βιολ�τεv κα σ�λινα ποÌ περιà�λλουν τ¿ σπ�λαιο τCv Κα-

λυψοÖv, Åπου κα¬ει � φωτι� τCv �στ¬αv κα �ναδËονται µυρωδι�v

�π¿ κ�δρο κα καλλιτρ¬δα (ε 63–73)· τ¿ δασωµ�νο νησ¬, γεµ�το

�γριοκ�τσικα, µ� τ� «µαλακ�», Îγρ� λιà�δια κα τv λεÖκεv ποÌ

φυτρÞνουν στ¿ν Åρµο �π�ναντι �π¿ τ� σπηλι� τοÖ ΠολËφηµου

(ι 116–141)· τ¿ πυκν¾φυτο δ�σοv ποÌ κυκλÞνει τ¿ πελεκητ¿ πα-

λ�τι τCv Κ¬ρκηv, µ� τ� �λλ¾κοτα �γρια ζFα του, ποÌ äστ¾σο

συµπεριφ�ρονται σ�ν ο®κ¾σιτα (κ 150, 210–219) — �κ¾µη κα �

�ειθαλ�v βλ�στηση στ¿ περιà¾λι τοÖ LΑλκ¬νοου, µ� τ� π�ντοτε

èριµα Àπωροφ¾ρα δ�ντρα κα τ� �µπ�λια του, µετασχηµατ¬ζε-

4.  Πà. κα τ� φρ�ση λευκοτρ¬χων πλοκ�µων (112), � Áπο¬α χρησιµοποιεEται

γι� τ� στ�µµατα ποÌ δ�νουν τv νεàρ¬δεv τFν µαιν�δων στ�ν π�ροδο.
5.  E. Leach, «Magical hair», Journal of the Royal Anthropological

Institute 88 (1958) 147–164.
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ται σ� κ�τι �µφ¬σηµο κα �φËσικο χ�ρη στ� συµµετρικ� δι�-

ταξ� τηv, στv εÍθËγραµµεv πρασι�v τηv κα στ� γεωµετρικ�

τ�ξη τηv (η 112–132) — σ� καθεµι� �π¿ αÍτ�v τv περιπτÞσειv,

τ¿ πλοËσιο κα γ¾νιµο τοπ¬ο �ποκτA συνδηλÞσειv �µφ¬σηµεv,

�π¾κοσµεv κα �ντ�λει �ξωπραγµατικ�v. ∆ι¾τι στ�ν LΟδËσσεια �

λυδ¬α λ¬θοv τCv πραγµατικ¾τηταv εµναι � «τραχι� LΙθ�κη», νησ

κα αÍτ�, �λλ� χειροπιαστ¿ κα «πραγµατικ¾»: χωρv λιà�δια,

χωρv παχι� βοσκοτ¾πια γι� �λογα, �λλ� �γα�� κουροτρ¾φοv

γι� τοÌv �νθρÞπουv κα τv κατσ¬κεv τηv (δ 600–608· ι 27).6

ΠλοËσια βλ�στηση σ� διονυσιακ� συµφραζ¾µενα βρ¬σκουµε κα

στ� θαËµατα τοÖ ÁµηρικοÖ IΥµνου ε®v ∆ι¾νυσον: �δF, τ¿ µυρω-

δ�το κρασ¬, τ¿ �µπ�λι κα Á κισσ¿v τFν στ. 35 κ.�ξ. παραχωροÖν

τ� θ�ση τουv, �π¾τοµα κα α®φνιδιαστικ�, στ¿ λιοντ�ρι κα στ�ν

�ρκοËδα τFν στ. 44 κ.�ξ. HΗ πλοËσια βλ�στηση κα � γονιµ¾τη-

τα δ�ν �µπν�ουν �µπιστοσËνη οÑτε �δF οÑτε κα στ�ν LΟδËσσεια,

�λλ� οÑτε κα στv Β�κχεv. HΗ χυτ� κ¾µη, ο¯ �λικωτ�v κληµα-

τ¬δεv κα τ� βλαστ�ρια τCv διονυσιακCv γονιµ¾τηταv δ�ν εµναι

σηµεEα τCv καλοκαγαθ¬αv τοÖ θεοÖ: �δF τ� φαιν¾µενα �πατοÖν.

 Τ¿ °διο ®σχËει κα γι� τv γυναEκεv, καθáv κα γι� τ�ν �τ-

µ¾σφαιρα πλοËσιαv βλ�στησηv κα γονιµ¾τηταv ποÌ τv περι-

à�λλει. IΟταν Á πρFτοv �γγελιαφ¾ροv τv συναντA, �ρχεται �ν-

τιµ�τωποv µ� �να τοπ¬ο γεµ�το πρασιν�δα, δροσι� κα σκι� (684

κ.�ξ.· πà. 38). Χαρ�ζει � µ�ρα, κα καθáv ο¯ γυναEκεv ξυπνοÖν

6.  HΟ Norman Austin, στ� λεπτα¬σθητη �ν�λυσ� του γι� τ� σχ�ση µεταξÌ

τοπ¬ου κα «χαρακτ�ρα» στ�ν LΟδËσσεια (Archery at the Dark of the Moon,
Μπ�ρκλυ 1975, 143–171), �ρνεEται ν� χρησιµοποι�σει τ¿ τοπ¬ο τCv LΙθ�κηv

γι� ν� �λ�γξει τ� συµπερ�σµατ� του σχετικ� µ� τv συνυποδηλÞσειv τCv γο-
νιµ¾τηταv σ� �λλα σηµεEα τοÖ ποι�µατοv κα προτιµA ν� δεE τ�ν LΙθ�κη äv

παραδειγµατικ� περ¬πτωση κοινωνικCv �ταξ¬αv. HΩστ¾σο, Á σωρ¿v τCv κοπριAv

στ�ν αÍλ� τοÖ �νακτ¾ρου τοÖ LΟδυσσ�α (LΟδ. ρ 296 κ.�ξ. Austin, Archery,
169–170) δ�ν �ποτελεE µ¾νο �νδειξη κοινωνικCv �ταξ¬αv �λλ� �π¬σηv σηµατο-

δοτεE τ¿ τοπ¬ο τCv LΙθ�κηv äv «πραγµατικ¾».
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µ� τ�ν Àλολυγ�ν τCv LΑγαËηv, λËνουν τ� µαλλι� τουv �φ�νοντ�v

τα ν� χυθοÖν στοÌv åµουv, τυλ¬γονται µ� τ� µαιναδικ� στολ�

τουv (τv νεàρ¬δεv κα τ� φ¬δια), �νF Åσεv εµναι µητ�ρεv δ¬νουν

τ¿ στCθοv τουv σ� µικρ� �λ�φια κα σκËµνουv λËκων, στεφα-

νÞνονταv τ� µαλλι� τουv µ� κισσ¾, βελανιδι� κα σµιλακι�. HΟ

κ¾σµοv τουv, � �µφ�νισ� τουv κα � συµπεριφορ� τουv χαρα-

κτηρ¬ζονται �π¿ µαγικ� γονιµ¾τητα, �λλ� τ¿ θαÖµα τοÖ νεροÖ

ποÌ �ναàλËζει �π¿ τ¿ν βρ�χο, τ¿ κρασ κα τ¿ γ�λα ποÌ κυλοÖν

Áλ¾γυρα κα τ¿ µ�λι ποÌ στ�ζει �π¿ τοÌv θËρσουv τουv θ� πρ�-

πει ν� τ� δοÖµε äv �νδειξη τCv �µφισηµ¬αv ποÌ ÎποκρËπτει �

γενεσιουργ¿v δËναµη τCv γυνα¬καv. HΟ �γγελιαφ¾ροv βρ¬σκει τ�

συµπεριφορ� τουv «παρ�ξενη»· τοÖ προκαλεE «δ�οv». IΟπωv Á

κισσ¿v ποÌ ξαφνικ� σκεπ�ζει τ¿ν θηàαϊκ¿ τ�φο τCv Σεµ�ληv,

ποÌ �κ¾µα σιγοκα¬ει, �τσι κα ο¯ γυναEκεv κα ο¯ πρ�ξειv τουv

εµναι παρ�ταιρεv κα �τοπεv: τv �χει «κεντρ¬σει» Á ∆ι¾νυσοv,

τv �χει �ποµακρËνει �π¿ τ¿ν �ργαλει¿ κα τ� σα¼τα (118–119).

IΟπωv τ� θαËµατα τοÖ ÁµηρικοÖ IΥµνου στ¿ν ∆ι¾νυσο, �τσι

κα τ� θαËµατα τFν Βακχéν σËντοµα θ� βαφτοÖν µ� τ¿ α¶µα

ζÞων κα �νθρÞπων (765–767): � �ρεµη εÍταξ¬α ποÌ �κ πρÞτηv

Ãψεωv χαρακτηρ¬ζει τv γυναEκεv, Åταν τv �ντικρ¬ζει Á �γγελια-

φ¾ροv, εµναι εÑθραυστη κα κρËàει µι� διαφορετικ� πραγµατι-

κ¾τητα. Χρει�ζεται µον�χα µι� στιγµ� γι� ν� �ντικατασταθοÖν

� τ�ξη κα � �ρεµ¬α �π¿ τ�ν α®φν¬δια φυγ� κα τ� συλλογικ�

β¬α (680–716, 728 κ.�ξ.).

HΗ α°σθησ� µαv Åτι, στ¿ σËµπαν τFν Βακχéν, τ� �ντ¬θε-

τα συνυπ�ρχουν �νισχËεται κα �π¿ �λλεv πτυχ�v, γλωσσικ�v

κα µορφολογικ�v, τοÖ �ργου. HΗ χρ�ση τοÖ ÀξËµωρου, πρω-

τ¬στωv στ� χορικ� τµ�µατα, Îπογραµµ¬ζει, κ�ποτε µ� �πι-

θετικ� σαφ�νεια, αÍτ�ν τ� σËζευξη τFν διεστÞτων: � «�δο-

ν� / χ�ρη / ãφ�λεια τCv ãµοφαγ¬αv» (ãµοφ�γον χ�ριν, 139)·

ο¯ «βρ�χοι δ¬χωv στ�γη» (�νορ¾φοιv . . . π�τραιv: ο¯ στ. 37–38
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Îποà�λλουν �παραγνÞριστα τ�ν α°σθηση τCv �νοιχτοσËνηv κα

τCv �λευθερ¬αv, σ� συνδυασµ¿ µ� τ�ν κατ�λυση τFν Áρ¬ων)· τ�

«�νοµàρα ρεËµατα» τοÖ βαρàαρικοÖ ποταµοÖ, ποÌ äστ¾σο «γο-

νιµοποιοÖν» (øοα καρπ¬ζουσιν �νοµàροι, 407–408)· τ� δ¬χτυα

τοÖ κυνηγιοÖ παγιδεËουν �λλ� εµναι ταυτ¾χρονα κα «φ¬λτατα»

(φιλτ�τοιv �ν �ρκεσιν, 958). HΗ µεταφορ� κα � παραδοξολο-

γ¬α συνδυ�ζονται προξενÞνταv �κπληξη: Á Πενθ�αv «κ�θεται»

σ�ν �φ�ντηv π�νω στ� «ρ�χη» τοÖ δ�ντρου Åπου τ¿ν τοποθ�-

τησε τρυφερ� Á θε¾v· ταυτ¾χρονα Åµωv τ¿ δ�ντρο τ¿ν «κρατεE»

(�χουσα νÞτοιv δεσπ¾την �φ�µενον, 1074)· στ� θ�ση αÍτ�, Á

Πενθ�αv βρ¬σκεται σ� �π¾σταση �σφαλε¬αv �π¿ τ� ζωηρ� προ-

�υµ¬αν τFν γυναικFν, ποÌ �κτοξεËουν καταπ�νω του λιθ�ρια

κα κλαδι�· τ�ν °δια στιγµ� Åµωv εµναι παγιδευµ�νοv (�πορ¬{

λεληµµ�νοv, «σ� �δι�ξοδο», 1101–1102).

HΗ γλÞσσα τFν Βακχéν, λοιπ¾ν, �κφρ�ζει αÍτ� τ�ν τα-

λ�ντευση τοÖ Πενθ�α �ν�µεσα σ� �νεπ¬λυτεv �ντιφ�σειv: αÍ-

τ� εµναι � µι� πτυχ� τηv. HΗ �λλη εµναι ο¯ β¬αιεv µεταφορ�v,

ποÌ εµναι σχεδ¿ν �δËνατον ν� µεταφραστοÖν κα ποÌ �κφρ�ζουν

µι� �ναλ¾γωv αÍξαν¾µενη β¬α τCv πρ�ξηv (τεταËρωσαι, συγ-

κεραυνοÖσαι, διεσφα¬ριζε: 922, 1103, 1136). HΗ «�καµψ¬α» κα

� «αÍστηρ¾τητα» (ο¯ Åροι εµναι τοÖ Ντ¿ντv) ποÌ διακρ¬νουν ο¯

µελετητ�v στ¿ �ργο αÍτ¿ πρ�γµατι τ¿ διαχωρ¬ζουν �π¿ �λλα �ρ-

γα ποÌ συν�θεσε Á ΕÍριπ¬δηv κατ� τ�ν τελευτα¬α δεκαετ¬α τCv

σταδιοδροµ¬αv του: ο¯ Β�κχεv δ�ν �χουν µονωδ¬εv � διωδ¬εv τFν

ÎποκριτFν, �χουν λιγοστ� µ¾νο �στροφικ� �σµατα κα κ�νουν

περιορισµ�νη χρ�ση τCv �ντιλαà�v. Θ� Îπερτον¬ζαµε Åµωv τ�ν

®διαιτερ¾τητα αÍτοÖ τοÖ �ργου κα θ� ÎπερεκτιµοËσαµε τ� «σε-

µνοπρ�πεια» κα τ�ν «εÍταξ¬α» του (ο¯ Åροι π�λι τοÖ Ντ¾ντv),

��ν δ�ν δ¬ναµε τ� δ�ουσα προσοχ�, γι� παρ�δειγµα, στ�ν �κτεν�

χρ�ση τCv στιχοµυθ¬αv γι� τ� συγκρ¾τηση Áλ¾κληρων σκηνFν,
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καθáv κα στ¿ Îψηλ¿ ποσοστ¿ µετρικFν �ναλËσεων7 στ� ®αµ-

àικ� µ�ρη. HΗ χρ�ση κα τFν δËο αÍτFν µορφολογικFν χαρα-

κτηριστικFν �χει äv �ποτ�λεσµα ν� δηµιουργεEται κλ¬µα στι-

λιζαρισµ�νηv �ντασηv κα �νησυχ¬αv, καθáv κα �σταθ�v κα

�πρ¾àλεπτοv στιχουργικ¿v ρυθµ¿v — στοιχεEα ποÌ Á ΕÍριπ¬-

δηv �ξιοποιεE σ� �λλα �ργα του τCv Ïστερηv περι¾δου, γι� ν�

δηµιουργ�σει �µφ¬σηµη συναισθηµατικ� φ¾ρτιση. LΑκ¾µη κα

στ�ν �ναρξη τοÖ �ργου, ο¯ µετρικ�v �ναλËσειv στ�ν προλογικ�

ρ�ση τοÖ ∆ιονËσου δ¬νουν τ�ν �ντËπωση �ξαψηv, � Áπο¬α δια-

ψεËδει, γι� τ¿ �κροατ�ριο, τv ψËχραιµεv, πληροφοριακ�v δηλÞ-

σειv τοÖ θεοÖ: «OΗρθα, �γá Á γι¿v τοÖ ∆ι¿v . . . αÍτ¿ συµàα¬νει,

τ¿ �λλο θ� συµàεE». MΑλλο πρ�γµα �κφρ�ζει � σËνταξη τοÖ λ¾-

γου (�ντ¬θετα, ο¯ προλογικ�v ρ�σειv τCv LΗλ�κτραv στ¿ν LΟρ�-

στη κα τοÖ HΕρµC στ¿ν MΙωνα εµναι γεµ�τεv δισταγµοÌv κα

περιπλοκ�v) κα �λλο πρ�γµα �κφρ�ζει τ¿ µ�τρο, ποÌ �ρχεται

σ� �ντ¬θεση µ� Áποιαδ�ποτε α°σθηση ψυχραιµ¬αv κα �λ�γχου.

 Τv �µφισηµ¬εv κα τv �ντινοµ¬εv τFν Βακχéν τv �χει

�ναλËσει �ξαντλητικ� Á Τσ�ρλv Σ�γκαλ8 στ� µελ�τη του γι� τ¿

διονυσιακ¿ στοιχεEο στ¿ν �ρχαιοελληνικ¿ πολιτισµ¾. «Τ¿ πνεÖ-

µα τCv �ντ¬φασηv . . . εµναι κα τ¿ πνεÖµα τοÖ ∆ιονËσου».9 ΤοÖ

∆ιονËσου κα / � τFν γυναικFν κα τFν µητ�ρων. Ο¯ γυναEκεv

κα ο¯ µητ�ρεv τFν Βακχéν διακατ�χονται �π¿ τ¿ πνεÖµα τοÖ

«βροντεροÖ» (βροµ¬ου) ∆ιονËσου· τ� τËµπανα κα τ� τραγοËδια

τουv «βροντοÖν» (�πιàρ�µει, βαρυàρ¾µων: 151, 156)· Á θε¾v τουv

εµναι «Á µαιν¾µενοv» (β�κχοv, Á β�κχιοv: ν� σηµειωθεE κα Åτι

7.  [Μετρικ� �ν�λυση εµναι, συν�θωv, � �ντικατ�σταση �ν¿v µακροÖ µε-

τρικοÖ στοιχε¬ου (κατ� προσ�γγιση, µιAv µακρAv συλλαàCv) �π¿ δËο βραχ�α

στοιχεEα. Ο¯ µετρικ�v �ναλËσειv διασκεδ�ζουν τ�ν �ντËπωση τCv �καµψ¬αv ποÌ

�νδεχοµ�νωv ν� προκαλεE � αÍστηρ� µετρικ� δοµ� τοÖ ®αµàικοÖ τριµ�τρου.]
8.  C. Segal, Dionysiac Poetics and Euripides’ Bacchae, Πρ¬νστον

1982.
9.  Στ¿ °διο, 8.
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�ποκαλοÖν πρ¾àακχον τ¿ν δα¬µον� τουv, τ¿ν Βρ¾µιον, 413)· ο¯

°διεv εµναι �π¬σηv «µαιν¾µενεv» (β�κχαι, βακχ¬δεv). HΟ θε¿v κα

ο¯ γυναEκεv συναλλ�σσουν τοÌv τ¬τλουv κα τv λειτουργ¬εv τουv

µ� τρ¾πο ποÌ προκαλεE σËγχυση. LΑναρωτι�ται Åµωv κανεv ��ν

ο¯ βροντ�v κα � µαν¬α τFν γυναικFν προ�ρχονται �π¿ τ¿ν θε¿

� �ν ®σχËει τ¿ �ντ¬στροφο. Ο¯ Β�κχεv �φοροÖν τ¿ν θε¿ � τv

γυναEκεv; MΙσωv τ¿ �ρÞτηµα αÍτ¿ δ�ν πρ�πει κ�ν ν� τεθεE, �λλ�

δ�ν µποροÖµε ν� τ¿ �ποφËγουµε τÞρα ποÌ �χουµε �πισηµ�νει

τ� συνËφανση τοÖ θεοÖ µ� τv γυναEκεv. Στv Β�κχεv, Á ∆ι¾-

νυσοv παρουσι�ζεται �ηλËµορφοv (Á �ηλËµορφοv ξ�νοv, 353)·10

Á Πενθ�αv �κθηλËνεται �π¬σηv, äv πρ¿v τ�ν �νδυµασ¬α κα τ�

συµπεριφορ� του, προτοÖ ξεκιν�σει γι� ν� συναντ�σει τ� µη-

τ�ρα του κα τ¿ν θε¿ (821 κ.�ξ., 915 κ.�ξ.). NΑν στ¿ τ�λοv Á

∆ι¾νυσοv φανερÞνει τ� θε¬α φËση του, � �πιφ�νει� του πραγ-

µατοποιεEται Ãχι µ� τ� µεταµ¾ρφωσ� του �λλ� µ�σα �π¿ τv

πρ�ξειv τFν γυναικFν. HΟ Ξ�νοv �ξαφαν¬ζεται, κα τ¾τε �κοË-

γεται µι� φων� — Ãχι «� φων� τοÖ ∆ιονËσου» �λλ� Á °διοv «Á

∆ι¾νυσοv», Åπωv ε®κ�ζει Á �γγελιαφ¾ροv (1078–1079): σ¬γησε

τ¾τε Á οÍραν¾v, σ¬γησαν τ� �γρ¬µια, κα στ�θηκαν �κ¬νητα τ�

φËλλα στ� δ�ντρα. HΗ �ξαφ�νιση τοÖ θεοÖ �φ�νει π¬σω τηv �να

τροµαχτικ¿ κεν¾· µ¾νοι τουv πι� � µητ�ρα κα Á γι¿v �ρχονται

�ντιµ�τωποι Á �ναv µ� τ¿ν �λλο, καθáv τοÌv παρακολουθεE �ν-

τροµοv Á �γγελιαφ¾ροv κα �µεEv µαζ¬ του: �δF, στ�ν κορËφωση

�ν¿v δρ�µατοv Åπου δεσπ¾ζει � ψευδα¬σθηση, Åλα εµναι �λ�θεια.

 Τ¿ κεν¾, � �πουσ¬α �ντ τCv �ναµεν¾µενηv παρουσ¬αv, �πο-

τελεE �πανερχ¾µενο µοτ¬àο στ¿ σËµπαν τFν Βακχéν. Στ�ν �ρ-

χ� τοÖ �ργου � Θ�àα στ�ν Áπο¬α �πιστρ�φει Á ∆ι¾νυσοv εµναι

10.  MΟχι β�àαια µ¾νο στv Β�κχεv: πà. Α®σχ. �π. 61 Radt, Åπου �χει

σηµασ¬α Á τρ¾ποv µ� τ¿ν ÁποEο διατυπÞνεται τ¿ �ρÞτηµα «�π¿ ποÖ εµναι αÍτ¿v

Á γυναικωτ¾v;» (ποδαπ¿v Á γËννιv;): � �κθ�λυνση τοÖ ∆ιονËσου συσχετ¬ζεται

µ� τ�ν �λλοδαπ� προ�λευσ� του.
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µι� π¾λη �δεια: ο¯ γυναEκεv τηv �χουν �φ�σει τ� σπ¬τια κα

τv δουλει�v τουv γι� ν� �ν�àουν στ� δασωµ�νη βουνοπλαγι�·

Á βασιλι�v τηv «�πουσι�ζει» (�κδηµοv) �π¿ τ�ν π¾λη (32–38,

215)· ο¯ δρ¾µοι τηv εµναι �δειανο γι� ν� περ�σει � ποµπ� τοÖ

θεοÖ (69 κ.�ξ., 83 κ.�ξ.)· �χουν �ποµε¬νει µον�χα ο¯ γ�ροι κα ο¯

«β�ρàαρεv» γυναEκεv ποÌ �ρθαν �π¿ τ� �για βουν� τCv Λυδ¬αv.

Π�νω �πL Åλα, � �πουσ¬α τοÖ �ρρενοv. HΗ σεξουαλικ¾τητα δε-

σπ¾ζει, �στω κα Îπ¾ρρητα, σ� Áλ¾κληρο τ¿ �ργο: Ãχι µ¾νο στv

λ�γνεv φαντασιÞσειv τοÖ Πενθ�α �λλ� κα äv συµπλ�ρωµα τFν

µοτ¬àων τCv βλ�στησηv κα τCv γονιµ¾τηταv· �ντ¬θετα, �χηρ�

εµναι � �πουσ¬α τFν σεξουαλικ� �νεργFν �νδρFν. LΕν�λικεv �ν-

δρεv � πατ�ρεv δ�ν Îπ�ρχουν· µον�χα �ν�µποροι γ�ροι � �γουρα

παιδι�. HΟ Πενθ�αv εµναι Á νεαν¬αv (274, 974, 1254: πà. 1185–

1187) κα τ�κνον (1308, 1317)· Á ∆ι¾νυσοv, Á δα¬µων Á ν�οv

(256, 272), ποÌ θ� µποροÖσε ν� κ�µει κ�τι ν�ον (362), δ�ν εµ-

ναι �πλFv «καινοφαν�v» �λλ� κα «νεαρ¾v», �γ�νειοv, �φηàοv,

Åπωv κα τ¿ θËµα του.

HΟ ∆ι¾νυσοv εµναι «�π¿ τ� Θ�àα», ταυτ¾χρονα Åµωv κα

«�π¿ �λλοÖ» (461 κ.�ξ.): τ� µοτ¬àα τοÖ �κτοπισµοÖ κα τCv

ταυτ¾χρονηv παρουσ¬αv σ� δËο διαφορετικοÌv τ¾πουv συνδ�ουν

τv γυναEκεv µ� τ¿ν θε¾. Ο¯ γυναEκεv διαχωρ¬ζονται, �ντιπρο-

σωπεËονταv δËο �ντ¬θετουv π¾λουv: ο¯ ΘηàαEεv στ¿ βουν¾, ο¯

βουν¬σιεv Λυδ�v στ�ν π¾λη. LΑλλ� Åπωv Á θε¿v �τσι κα αÍτ�v

µοι�ζουν συν�µα ν� �ν�κουν κα ν� µ�ν �ν�κουν, ν� εµναι ταυ-

τ¾χρονα �ντ¿v κα �κτ¾v. ΑÍτ¿ εµναι �π¾κοσµο, �λλ� συνιστA

οÍσιFδεv γνÞρισµ� τουv. Στv Β�κχεv, ο¯ γυναEκεv, Åπωv κα Á

∆ι¾νυσοv, �χουν δËο Ãψειv: � πρα¾τητα, � �ρεµ¬α κα � �νακοË-

φιση �ναλλ�σσονται µ� �κρ�ξειv β¬αv. LΕξ�λλου, στv µητ�ρεv

αÍτ�v, Åπωv κα στ¿ν °διο τ¿ν θε¾, συνυπ�ρχουν � γονιµ¾τη-

τα, � γαλουχ¬α κα Á Ãλεθροv: δ�ν πρ¾κειται γι� τ�ν �àασ�νι-

στη γονιµ¾τητα ποÌ �ποδ¬δει, �πλουστευτικ� κα σχηµατικ�,
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Á Τειρεσ¬αv στ¿ν ∆ι¾νυσο, Åταν τ¿ν ταξινοµεE, στοÌv �ντ¬ποδεv

τCv ∆�µητραv, äv τ�ν Îγρ� τροφ� ποÌ συµπληρÞνει τ� στερε�

τροφ� τCv θεAv (274–285)· πρ¾κειται �ντ¬θετα γι� γονιµ¾τητα

�ξεδι�λυτα δεµ�νη µ� τ� β¬α, µ� τ�ν πυρκαγι�, µ� τ¿ν διαµελι-

σµ¾, µ� τ¿ν κεραυν¿ (πà. 1103 συγκεραυνοÖσαι, ποÌ παραπ�µπει

στ¿ν °διο τ¿ν ∆¬α) κα µ� τ�ν α¯µατοχυσ¬α.

 ΑÍτ¿ ποÌ βλ�πουµε στv Β�κχεv εµναι �ναv κ¾σµοv Åπου ο¯

�νδρεv εµναι �π¾ντεv κα Åπου τ�ν κυρ¬αρχη δËναµη, τ� «δËνα-

µη ποÌ µ�σα �πL τ¿ πρ�σινο φιτ¬λι σπρÞχνει τ¿ λουλοËδι»,11

τ�ν �χουν ο¯ γυναEκεv, τ¿ θηλυκ¿ στοιχεEο. Στ¿ν κ¾σµο αÍτ¾, �

δηµιουργ¬α συµµαχεE µ� τ� β¬α, κα Á συνεκτικ¿v δεσµ¾v τουv

εµναι τ¿ α¶µα. Πρν �π¿ τ¿ν θ�νατο τοÖ Πενθ�α, ο¯ γυναEκεv τοÖ

ΧοροÖ προàλ�πουν τ� σκην� ποÌ πρ¾κειται ν� �κτυλιχθεE στ¿

βουν¾, Åπου «� µητ�ρα», � LΑγαËη, πρÞτη �π¿ Åλεv �ντοπ¬ζει

τ¿ν «λυσσÞδη κατ�σκοπο τFν µαιν�δων», ντυµ�νο γυναικεEα:

τ� φαντ�ζονται ν� φων�ζει στv µαιν�δεv: «Ποι¿v εµναι αÍτ¿v

ποÌ . . . �ρθε στ¿ βουν¾, στ¿ βουν¾; Ποι� µ�να τ¿ν γ�ννησε;

Σ¬γουρα δ�ν τ¿ν γ�ννησε α¶µα γυνα¬καv, παρ� κ�ποια λ�αινα �

Γοργ¾να �π¿ τ� ΛιàËη» (980–990). Κ�νουν Åµωv λ�θοv: τ¿ν

Πενθ�α τ¿ν γ�ννησε γυνα¬κα, «α¶µα γυνα¬καv». IΟταν συν�ρχε-

ται �π¿ τ¿ παραλ�ρηµ� τηv, � LΑγαËη συνειδητοποιεE πáv Á

Πενθ�αv δ�ν εµναι λιοντ�ρι �λλ� Á γι¿v ποÌ � °δια γ�ννησε στ¿

σπ¬τι τηv, τ¿ «βλαστ�ρι» (�ρνοv) τCv κοιλιAv τηv, Åπωv λ�ει Á

Κ�δµοv πενθÞνταv γι� τ�ν καταστροφ� τοÖ ο°κου του (1306):

� φυσικ� γ�ννηση κατ�ληξε σ� �φËσικο θ�νατο. Στ¿ τελευταEο,

σËντοµο �σµα τουv πρν �π¿ τ�ν ε°σοδο τCv LΑγαËηv, ο¯ γυναE-

κεv τοÖ ΧοροÖ �καναν λ¾γο γι� τ¿ «äραEο �γÞνισµ� τηv, ν�

β�ψει τ� χ�ρια τηv µ� τ¿ α¶µα τοÖ παιδιοÖ τηv» (1163–1164).

11.  [«The force that through the green fuse drives the flower»: τ¬τ-

λοv κα πρFτοv στ¬χοv ποι�µατοv τοÖ ΝτËλαν Τ¾µαv.]
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Τ¿ α¶µα εµναι Á κρ¬κοv ποÌ συνδ�ει τ� γονιµ¾τητα µ� τ� β¬α.

Στv Β�κχεv, Á ΕÍριπ¬δηv πλ�θει �ναν κ¾σµο ποÌ θυµ¬ζει τοÌv

στ¬χουv τοÖ Τζ�φρυ Χ¬λ:

Τ¿ α¶µα εµνL � ζω� µαv, στ¿ν �λιο κα στ¿ χι¾νι. . .

ΜËθοv �να¬µακτοv καν�ναv δ�ν στεριÞνει.12

12.  «By blood we live, the hot, the cold . . . | There is no bloodless
myth will hold». Geoffrey Hill, «Genesis», For the Unfallen, Λονδ¬νο

1959.
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h epilogh meletwn tou JOHN GOULD me titlo

arqaia ellhnikh tragwdia kai teletourgia

stoiqeiojethjhke kai selidopoihjhke

apo ton giannh qaralampous

sto ergasthri yhfiakhs monotupias

ATELIER FLUXUS VIRUS

tupwjhke stis grafikes teqnes

g. arguropoulos epe

kai bibliodethjhke sto

Libro d’oro

(h. mpountas & p. basileiadhs)

ton aprilio tou 2018

me epimeleia

ths marias gargarwnh


