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JOHN GOULD* 
 

 

 

Ο ΒΙΒΛΙΟ ποὺ παρουσιάζουμε ἀπόψε, Ἀρχαία ἑλληνικὴ τραγωδία καὶ 

τελετουργία, εἶναι μιὰ θεματικὴ ἐπιλογὴ μελετημάτων τοῦ Τζὼν Γκούλντ ἀπὸ τὸν 

συγκεντρωτικὸ τόμο Myth, Ritual, Memory, and Exchange, μιὰ συναγωγὴ ἄρθρων καὶ 

διαλέξεων ποὺ δημοσιεύτηκε τὴ χρονιὰ τοῦ θανάτου τοῦ συγγραφέα, τὸ 2001, ἀπὸ τὶς 

πανεπιστημιακὲς ἐκδόσεις τῆς Ὀξφόρδης. Πιστεύω ὅτι τὰ κείμενα ποὺ ἐπιλέξαμε γιὰ τὴν 

ἑλληνικὴ ἔκδοση, μὲ θεματικὸ πυρήνα τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ τὴν τραγωδία, 

εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὰ σὲ περισσότερους ἀπὸ ἕναν τομεῖς τῶν ἀνθρωπιστικῶν 

σπουδῶν: στὴν κλασικὴ φιλολογία, στὴ μελέτη τοῦ ἀρχαίου θεάτρου, στὴν 

ἀνθρωπολογία, τὴ θρησκειολογία, τὴν κριτικὴ καὶ τὴ θεωρία τῆς λογοτεχνίας, ἀλλά, θὰ 

ἔλεγα, καὶ στὴ θεατρικὴ πράξη, ἰδιαίτερα σ᾽ ἐμᾶς ἐδῶ, ὅπου ἡ ἀρχαία τραγωδία 

ἀπολαμβάνει, χρόνια τώρα, καθεστὼς οἰκειακῆς τέχνης. Εἴμαστε ἐπιπλέον τυχεροὶ γιατὶ 

μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὸ ἑλληνικὸ κείμενο ὅπως γεννήθηκε ἀπὸ τὴ μεταφραστικὴ 

καὶ φιλολογικὴ μέριμνα τοῦ Βάιου Λιαπῆ, καθηγητῆ τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου καὶ τῆς 

πρόσληψής του στὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου στὴ Λευκωσία. Ὁ κύριος Λιαπὴς 

ἔχει ἐπίσης μεταφράσει γιὰ τὸ Μορφωτικὸ ῞Ιδρυμα τὸ Homo necans τοῦ Walter Burkert 

καθὼς καὶ τὸ Ἀνταπόδοση καὶ τελετουργία: Ὁ Ὅμηρος καὶ ἡ τραγωδία στὴν 

ἀναπτυσσόμενη πόλη-κράτος τοῦ Richard Seaford, δύο βιβλία σὲ προφανὴ συνομιλία καὶ 

βαθύτερη συνάφεια μὲ τὸ βιβλίο ποὺ παρουσιάζουμε ἀπόψε. 

Προτοῦ ὅμως σᾶς πῶ λίγα λόγια γι᾽ αὐτὸ καὶ γιὰ τὴ σημασία του, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε 

νὰ σχεδιάσω, μὲ ἀκόμη λιγότερα λόγια, τὴ θέση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου στὸ μέχρι στιγμῆς 

ἐκδοτικὸ ἔργο τοῦ ΜΙΕΤ. Ἡ ἀρχαιογνωσία, τὴν ὁποία περιφανῶς διακόνησε καὶ ὁ 
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Γκούλντ, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τομεῖς τῶν ἀνθρωπιστικῶν μελετῶν ὅπως τὶς 

κληρονομήσαμε ἀπὸ τὶς λατινικὲς ὀνομασίες τους: studia humaniora καὶ artes humaniores, 

τὶς ὁποῖες ἐκ συστάσεως θεραπεύει τὸ ἐκδοτικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος. Ἡ 

στόχευση ἐδῶ, ὅπως καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς, ὑπῆρξε –ἂν ὄχι ἐξαρχῆς, πάντως ἀπὸ ἀρκετὰ 

ἐνωρὶς– διπλή. Ἀφενός, νὰ δώσει στὸ ἑλληνικὸ φιλόλογο κοινὸ συγγράματα ποὺ ἔχουν 

κερδίσει τὴ θέση τους στὸ ράφι –στὴν ἐταζέρα, ὅπως ἔλεγε ὁ Παλαμὰς– τῶν κλασικῶν 

καὶ ἀνήκουν στὰ ὑποχρεωτικὰ ἀναγνώσματα, στὰ ἔργα ἀναφορᾶς, τοῦ καλοῦ 

φιλολόγου, ὅπως (ἐπιλέγω ὄχι ἐντελῶς τυχαῖα): Τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Wolfgang 

Schadewaldt  Ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ὁμήρου ἢ τὴ μελέτη τοῦ Bruno Snell, Ἡ 

ἀνακάλυψη τοῦ πνεύματος. Καὶ γιὰ νὰ μὴν παραδοθοῦμε ἀμαχητὶ στὴ φιλοδοξία τῆς 

γερμανικῆς φιλολογίας νὰ διαχειρίζεται κατ᾽ ἀποκλειστικότητα τὴν περιοχὴ (καὶ 

περιωπὴ) τοῦ κλασικοῦ, θὰ πρόσθετα ἀφόβως τὸ δίτομο ἐπίσης σύγγραμα τοῦ Maurice 

Bowra, Ἀρχαία ἐλληνικὴ λυρικὴ ποίηση, καθὼς καὶ τὸ ὁμοίως δίτομο τοῦ Albin Lesky, Ἡ 

τραγικὴ ποίηση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἡ ἄλλη κατεύθυνση, στὴν ὁποία ἐπίσης 

στράφηκε τὸ ἐκδοτικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος στὴν ἐπικράτεια τῆς ἀρχαιογνωσίας, 

σκοπὸ εἶχε νὰ ἀναδείξει ἔργα ποὺ ἀνοίγουν νέους δρόμους στὴ μελέτη τοῦ ἀρχαίου 

πολιτισμοῦ ἢ καλύτερα τῶν ἀρχαίων πολιτισμῶν. Πολλὰ ἀπὸ τὰ μελετήματα αὐτὰ εἶναι 

ἄξιοι διεκδικητὲς τῆς θέσης τοῦ κλασικοῦ, ἂν δὲν τὴν ἔχουν κιόλας κατακτήσει. 

Προτοῦ ἀναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, μὲ πιὸ πρόσφατο τὸ βιβλίο ποὺ 

παρουσιάζουμε ἀπόψε, ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σὲ ἕνα γεγονὸς τῆς 

παιδείας μας, ποὺ θὰ μποροῦσε ἀκόμα καὶ νὰ θεωρηθεῖ ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτοῦ ποὺ οἱ 

ἐπιστημολόγοι ὀνομάζουν ἀλλαγὴ παραδείγματος (ἤ, ὀρθότερα, ὑποδείγματος). Μιλῶ 

γιὰ τὴ συνάντηση τῆς κλασικῆς φιλολογίας μὲ τὴ συγκριτικὴ ἀνθρωπολογία, μιὰ 

συνάντηση ποὺ σημαδεύει καὶ ἄλλες περιοχὲς τῶν ἀνθρωπιστικῶν γραμμάτων καὶ τῆς 

ὁποίας ἐμβληματικὴ μορφὴ στὶς ἀρχαιογνωστικὲς σπουδὲς εἶναι βεβαίως ὁ E. R. Dodds, 

μὲ τὶς δύο ρηξικέλευθες παρεμβάσεις του: τὴν ἔκδοση τῶν Βακχῶν τοῦ Εὐριπίδη (πρώτη 

ἔκδοση 1944, ὁριστικὴ 1960) καὶ τὴ μελέτη Οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ παράλογο (πρώτη ἔκδοση 

1951). Τὰ ἴχνη αὐτῆς τῆς συνάντησης εἶναι ἐμφανῆ καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς 

ἀρχαιογνωστικῆς ἐκδοτικῆς παραγωγῆς τοῦ ΜΙΕΤ, ὅπως στὴν ἀρχαιολογία, μὲ ἐξέχον 

παράδειγμα ἐδῶ τὸ κλασικὸ ἐπίσης ἔργο τοῦ Colin Renfrew Ἡ ἀνάδυση τοῦ πολιτισμοῦ. 



 3 

Οἱ Κυκλάδες καὶ τὸ Αἰγαῖο στὴν τρίτη χιλιετία π.Χ. (1972) καθὼς καὶ τὸ ἐν μέρει 

συμπληρωματικὸ τοῦ (ἐν πολλοῖς μαθητῆ τοῦ Renfrew) Cyprian Broodbank, Οἱ πρώιμες 

Κυκλάδες. Μιὰ ἀνάλυση στὸ πλαίσιο τῆς νησιωτικῆς ἀρχαιολογίας (2001). Παιδὶ αὐτῆς 

τῆς συνάντησης εἶναι καὶ ὁ Γκούλντ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπηρεαστεῖ σημαντικὰ ἀπὸ τὸν Ντόντς, 

πρὶν ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴ γνωριμία καὶ συνεργασία τους τὸ 1953, ὅταν ὁ νεαρὸς Γκούλντ, 

μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Ντόντς, διορίζεται λέκτορας στὸ Κολλέγιο Christ Church τῆς 

Ὀξφόρδης.  Τὸ πόσο σημαντικὴ ὑπῆρξε αὐτὴ ἡ συνάντηση τῆς ἀρχαιογνωσίας καὶ 

ἄλλων ἀνθρωπιστικῶν μελετῶν μὲ τὴ συγκριτικὴ ἀνθρωπολογία τὸ μαρτυροῦν ἄλλοι 

τρεῖς τίτλοι στὸν κατάλογο τοῦ ΜΙΕΤ, οἱ ὁποῖοι σὲ μεγάλο βαθμὸ συνιστοῦν καὶ τὰ 

συμφραζόμενα, τὸ ἐπιστημονικὸ διακείμενο, ὅπως μάθαμε νὰ λέμε, τῶν δοκιμίων τοῦ 

Γκούλντ. Τοὺς δύο τοὺς μνημόνευσα ἤδη ὡς μεταφραστικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ κυρίου 

Λιαπῆ: εἶναι τὸ Homo necans τοῦ Walter Burkert καθὼς καὶ τὸ Ἀνταπόδοση καὶ 

τελετουργία: Ὁ Ὅμηρος καὶ ἡ τραγωδία στὴν ἀναπτυσσόμενη πόλη-κράτος τοῦ Richard 

Seaford. Σ᾽ αὐτὰ πρέπει νὰ προσθέσουμε καὶ τὴν προγενέστερη μελέτη τοῦ Βάλτερ 

Μποῦρκερτ, τὸ Ἑλληνικὴ μυθολογία καὶ τελετουργία, θέσεις τῆς ὁποίας σχολιάζει καὶ 

ἀνασκευάζει ὁ Γκούλντ σὲ μιὰ σημαντικὴ προσθήκη τοῦ 2000 στὸ σημαντικότατο ἄρθρο 

του «Ἱκετεία». 

Ἂν ἀναζητήσετε τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα στὸ διαδίκτυο, θὰ σᾶς κατακλύσουν 

πληροφορίες γιὰ ἕναν ἄλλο, παλαιότερο, John Gould: διάσημο ὀρνιθολόγο καὶ 

εἰκονογράφο (σχεδιαστὴ καὶ ζωγράφο) πουλιῶν, τὸν ἐπονομαζόμενο «ἄνθρωπο πουλί», 

the Birdman, ποὺ ἔζησε ἀπὸ τὸ 1804 ὣς τὸ 1881.  Ἁπλὴ συνωνυμία, διασκεδαστικὴ 

ἐντούτοις. Ὁ δικός μας John Philip Algernon Gould (ὁ ἴδιος ἀντιπαθοῦσε σφόδρα τὸ 

Algernon) γεννήθηκε τὸ 1927. Σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Καίημπριτζ καὶ δίδαξε 

στὰ Πανεπιστήμια τῆς Ὀξφόρδης, τοῦ Σουώνση καὶ τελικὰ τοῦ Μπρίστολ, ἀπ᾽ ὅπου 

συνταξιοδοτήθηκε. Ἐκτὸς ἀπὸ λαμπρὸς μελετητὴς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας 

(κυρίως τοῦ Ἡροδότου καὶ τῆς ἀρχαίας τραγωδίας), ὁ Γκοὺλντ ὑπῆρξε, καθὼς 

φαίνεται, ἕνας πολυτάλαντος καὶ ἰδιαίτερα γοητευτικὸς λόγιος: ἐξαίρετος ὁμιλητής, 

λάτρης καὶ γνώστης, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, τῆς ἀγγλικῆς καὶ τῆς γαλλικῆς 

λογοτεχνίας, τοῦ κινηματογράφου, τῆς μουσικῆς, τοῦ γαλλικοῦ chanson (κυρίως τοῦ 

Trenet καὶ τοῦ Brassens) – κάθε ἄλλο, λοιπόν, παρὰ ὁ τυπικὸς Ἄγγλος πανεπιστημιακὸς 



 4 

(μολονότι δὲν ἐμπιστεύομαι καθόλου τέτοιους ἰσοπεδωτικοὺς χαρακτηρισμούς). Τὸ 

πρῶτο του δημοσίευμα εἶναι μιὰ φοιτητικὴ κριτικὴ τῆς ταινίας τοῦ Ρενουὰρ Ὁ κανόνας 

τοῦ παιχνιδιοῦ. Στὰ φοιτητικά του χρόνια στὸ Καίμπριτζ ὑπῆρξε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ 

ἱδρυτικὸ μέλος μιᾶς συντροφιᾶς δειπνοσοφιστῶν μὲ τὸν εὐφάνταστο τίτλο The Gin and 

Baudelaire Society, «Ὁ ὅμιλος τζὶν καὶ Μπωντλαίρ». Ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ 

νεαροῦ Γκούλντ κρατῶ ὁπωσδήποτε, ὡς ἄξια ἰδιαίτερης μνείας, τὴν ἐνασχόλησή του μὲ 

τὴ φιλοσοφία – καὶ ὄχι μόνον τὴν ἀρχαία. (Στὸ Καίημπριτζ παρακολούθησε, μεταξὺ 

ἄλλων, καὶ τὰ μαθήματα τοῦ Βίτγκενστάιν.) Προϊὸν αὐτῆς τῆς σοβαρῆς συναναστροφῆς 

εἶναι καὶ τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ Γκούλντ, The Development of Plato’s Ethics (Ἡ ἀνάπτυξη τῆς 

πλατωνικῆς ἠθικῆς), ποὺ δημοσιεύεται ἀπὸ τὸ Καίμπριτζ τὸ 1955, ὅταν ὁ συγγραφέας 

εἶναι εἰκοσιοκτὼ ἐτῶν. Ὁ Γκοὺλντ δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ ξανὰ μὲ τὰ θέματα τῆς πλατωνικῆς 

φιλοσοφίας, παρὰ μόνον σὲ μιὰ μελέτη στὴν ὥριμη φάση τῆς σταδιοδρομίας του, ποὺ 

τιτλοφορεῖται “Plato and Performance” (1992) κι ἔχει συμπεριληφθεῖ στὸν τόμο Myth, Ritual, 

Memory, and Exchange. Ἡ φιλοσοφικὴ παιδεία του εἶναι ὡστόσο εὐεργετικὰ ἐμφανὴς 

στὶς φιλολογικὲς μελέτες του, κυρίως ὅπου ἡ πραγμάτευση τοῦ θέματος ἀπαιτεῖ τὴν 

ἀνάπτυξη νηφάλιας, ἐμπεριστατωμένης καὶ πειστικῆς ἐπιχειρηματολογίας: μέρος τῆς 

καλῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας.  

Οἱ συμπτώσεις πάντα γοητεύουν, κι ἂς μὴν εἴμαστε προληπτικοὶ οὔτε δεισιδαίμονες. 

Θέλω λοιπὸν νὰ πιστεύω ὅτι τὰ χρόνια ποὺ βρίσκεται στὴν Ὀξφόρδη, ὁ Γκοὺλντ θὰ εἶχε 

σίγουρα συναντηθεῖ μ᾽ ἕναν ἄλλο λαμπρὸ μαθητὴ τοῦ Ντόντς, ἰδιαίτερα προσφιλὴ σ᾽ 

ἐμένα, ὁ ὁποῖος τελικὰ πῆρε τὸ δρόμο τῆς φιλοσοφίας, ἀξιοποιώντας πάντα τὴ 

φιλολογικὴ σκευὴ ποὺ ἀπέκτησε στὴν Ὀξφόρη. Ἀναφέρομαι στὸν Bernard Williams, ἕναν 

ἐπίσης καλὸ ἐπενδυτὴ τῆς ἀναλυτικῆς παρακαταθήκης, τὸ κορυφαῖο ἴσως ἔργο τοῦ 

ὁποίου, τὸ Αἰδὼς καὶ ἀνάγκη, συνομιλεῖ μὲ (καὶ ἐν μέρει ἀνασκευάζει) τὸν Ντόντς τοῦ 

Οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ παράλογο. 

Γιὰ νὰ κλείσω τὶς ὀλίγιστες αὐτὲς προκαταρκτικὲς σκέψεις, δανείζομαι τὴν 

ἐναρκτήρια πρόταση ἀπὸ ἕνα βραχὺ μελέτημα γιὰ τὶς Βάκχες ποὺ φέρει τὸν εὑρηματικὸ 

τίτλο: «Ἡ γιορτὴ τῆς μητέρας». Διαβάζω: «Ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ λογοτεχνικὴ κριτικὴ 

ἀκολουθεῖ μιὰ εὐθύγραμμη πορεία προόδου εἶναι αὐταπάτη˙ μιὰ αὐταπάτη πού, νομίζω, 

συντηρεῖται ἐν πολλοῖς γιὰ τὸν ἁπλὸ λόγο ὅτι ξεχνοῦμε ὅσα ἔχουν γράψει οἱ προκάτοχοί 
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μας.» Ἁπλὴ ὅσο καὶ σοφὴ κουβέντα, ποὺ ἀφορᾶ, τώρα πιά, πρωτίστως τὸν ἴδιο τὸν 

Γκούλντ. Ἂς μὴν ξεχάσουμε λοιπὸν ὅσα λαμπρὰ συνέγραψε ὁ ἐξαίρετος αὐτὸς 

φιλόλογος καὶ κριτικὸς τῆς λογοτεχνίας. 


