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Εισαγωγή 

Τα λατρευτικά δρώμενα των αρχαιοελληνικών θρησκευτικών 
παραστάσεων ήταν αφιερωμένα στον θεό Διόνυσο, ο όποιος δέν 
άνηκε στο καθιερωμένο δωδεκάθεο του Όλύμπου. Στον "Ομηρο τον 
συναντούμε πολύ σπάνια. Επομένως, ήταν δικαιολογημένη ή έκπλη
ξη τών ερευνητών όταν διαβάσθηκε το ονομά του στις μυκηναϊκές 
πινακίδες της Πύλου,1 γεγονός πού αποδεικνύει αναμφισβήτητα ότι 
ό θεός ήταν γνωστός στην Ελλάδα και πριν από τον 12ο αιώνα. 
Ώ ς τόπος καταγωγής του Διονύσου φέρεται άλλοτε ή Θήβα και 
άλλοτε ή Θράκη ή ή Φρυγία. Πολύ συχνά προβάλλουν έντονα τα μή 
ελληνικά, τά «βαρβαρικά» χαρακτηριστικά αυτού τού θεού- πρόκει
ται γιά τήν πιο αντιφατική μορφή τού ελληνικού πανθέου. 

Οι Βάκχες τού Ευριπίδη είναι ή μοναδική άπό τις σωζόμενες 
αρχαίες ελληνικές τραγωδίες πού έχει θέμα διονυσιακό. "Οταν ο 
Ευριπίδης συνέθετε το δράμα αυτό, το γεγονός της εισαγωγής της 
διονυσιακής λατρείας στην Ελλάδα άνηκε στο απώτερο παρελθόν 
και μόνο ή θύμηση του επιζούσε, σέ μυθική μορφή. "Εμενε όμως 
πάντα ώς ανάμνηση μιας θρησκευτικής εμπειρίας διαφορετικής άπό 

1 Callavotti, C, C. Sacconi, Α., 1961, ΠΥ Χα 102 και Xb 1419.1. 
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ό,τιδήποτε συνεπαγόταν ή λατρεία των παραδοσιακών ολυμπίων 
θεών. Ή Ιστορία τοϋ Πενθέα καί της 'Αγαύης ανήκει σε μία σειρά 
θρησκευτικών θρύλων, οι όποιοι περιγράφουν την τιμωρία τών 
παράτολμων εκείνων θνητών πού αρνούνταν νά παραδεχθούν την 
θρησκεία τού Διονύσου. Ό Nilsson βρίσκει στους θρύλους αυτούς 
μία αντανάκλαση ιστορικών γεγονότων, μία παράδοση από διαδο
χικές τοπικές συγκρούσεις ανάμεσα στους φανατικούς οπαδούς της 
νέας θρησκείας καί στους αντιπροσώπους τοϋ νόμου και της τά
ξεως.2 Γιά τον Ευριπίδη, ó Πενθεύς είναι ó συντηρητικός Έλληνας 
αριστοκράτης, ο όποιος καταργεί την νέα θρησκεία ως βάρβαρη, την 
απεχθάνεται, διότι εξαφανίζει τις διακρίσεις ως προς τό φύλο καί 
την φοβάται θεωρώντας την ώς απειλή της κοινωνικής τάξεως καί 
της δημόσιας ηθικής.3 

Ό Θεόκριτος όμως στο 26ο Ειδύλλιο του παρουσιάζει σέ μία 
σύντομη διήγηση (38 δωριάζοντες επικούς έξαμέτρους) μόνο τό 
θέμα τού διαμελισμού τού Πενθέα από τήν Βάκχη μητέρα του καί 
τις αδελφές της, επεμβαίνοντας μάλιστα σέ σημεία πού εξυπηρε
τούσαν πιστότερα τό είδος της ποιήσεώς του καί τα κοινωνικοπο
λιτικά δεδομένα της εποχής του. 

Βάκχες τοϋ Ευριπίδη 

'Ερμηνευτικό πλαίσιο της σύνθεσης τον έργον. 

Μετά τήν διδασκαλία τού Όρέσττ?τήν άνοιξη τού 408, ο Ευριπί
δης έφυγε από τήν 'Αθήνα καί δεν ξαναγύρισε ποτέ. Είχε δεχθή μιά 
πρόσκληση από τον 'Αρχέλαο, τον βασιλιά της Μακεδονίας (413-
399 π.Χ.), ο οποίος ενδιαφερόταν νά κάνη τήν αυλή του κέντρο της 
ελληνικής παιδείας. Ό ποιητής ήταν περισσότερο άπό εβδομήντα 
χρονών καί, όπως έχομε λόγο νά πιστεύωμε, ήταν ένας άνθρωπος 
απογοητευμένος. "Αν ο κατάλογος τών βραβείων άποτελή απόδειξη, 
δεν μπορεί νά θεωρηθή απόλυτα επιτυχημένος δραματικός ποιητής.4 

'Επιπλέον, σέ μία 'Αθήνα κουρασμένη άπό είκοσι χρόνια καταστρε-

2.Nilsson, M. P., 1949, 205 κ.έ. 

3. Dodds, Ε. R, 2004, LXVII. 

4. Ό βιογράφος τοϋ Ευριπίδη Σάτυρος ισχυρίζεται ότι ó ποιητής αναγκάσθηκε νά 

φύγη ά π ό τήν 'Αθήνα δυσαρεστημένος ά π ό τήν κακόβουλη κριτική τών συμπο

λιτών του καί ιδιαίτερα τών κωμικών, π ο ύ σατιρίζοντας τον γ ίνονταν αιτία νά 

χάνη πολλές νίκες. 
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πτικού πολέμου, ή απροσχημάτιστη κριτική πού άσκησε στην δημα
γωγία και στην πολιτική της ισχύος τον έκαναν να απόκτηση πολ
λούς εχθρούς.5 

Στην Μακεδονία συνέχισε τήν συγγραφή και μετά τον θάνατο 
του, το 406, βρέθηκαν τέσσερα ακόμη έργα του: Βάκχαι, Άλκμέων 
δια Κορίνθου, Ιφιγένεια ή εν Αύλίδι και Αρχέλαος. Γιατί όμως ο 
Ευριπίδης άφησε ως τελευταίο του κληροδότημα αυτό το βαθιά 
παραδοσιακό έργο; Εφόσον τό έργο εκθέτει τήν δύναμη του 
Διονύσου καί τήν φοβερή τύχη εκείνων πού του αντιστέκονταν, ή 
πρώτη ερμηνεία πού σκέφθηκαν οι φιλόλογοι ήταν οτι ο ποιητής 
είχε βιώσει -ή θεώρησε σκόπιμο να ύποκριθή στο τέλος της ζωής 
του- μία μεταστροφή προς τήν θρησκεία, καί οτι οι Βάκχες αποτε
λούν μία αναίρεση του αθεϊσμού του6. Νεώτεροι όμως φιλόλογοι 
συμπεραίνουν οτι τό αληθινό ηθικό δίδαγμα τού έργου ήταν tantum 
religio potuit suadere malorum.7 

"Ενα μεγάλο μέρος όμως άπό τήν θρησκευτική χροιά τού έργου 
είναι αναμφίβολα παραδοσιακό, όπως καί τό ίδιο τό θέμα του, καί 
οφείλεται ως ενα σημείο σε πράγματα πού ο ποιητής είδε καί 
άκουσε στην Μακεδονία, οπού γράφηκε τό έργο. Στην περιοχή 
αύτη, αν πιστέψουμε τον Πλούταρχο, ή Διονυσιακή λατρεία ήταν 
ακόμα τόν 4ο αΙώνα π.Χ. αρκετά πρωτόγονη, ώστε να περιλαμ-
βάνη στο τελετουργικό της ακόμα καί τήν γητεία φιδιών8. 
Επιπλέον, ο Ευριπίδης παρακινήθηκε νά γράψη τό έργο αυτό 
αφότου είχε βρει στην Μακεδονία μία ακραία μορφή της λατρεί
ας τού Διονύσου πού υπήρχε όμως καί στην "Αττική.9 Πολλά άπό 
τά παλαιά τελετουργικά στοιχεία πού αναφέρονται στην Πάροδο 
των Βακχών -οι καθαρμοί (77), τά τύμπανα (124), ή γητεία των 
φιδιών (101-102, 767-768), τό ντύσιμο με νεβρίδες (111, 136)-
άναφέρονται άπό τόν Δημοσθένη ως στοιχεία της λατρείας τού 
Σαβάζιου, θεού φρυγικού, τού οποίου τήν λατρεία ασκούσαν στην 
Αθήνα τόν 4ο αιώνα π.Χ.1 0 

5. Dodds, E.R, 2004, LXXXIII. 

6. Dodds, E. R., 2004, LXXXIV. 

7. Dodds, E. R., 2004, LXXXV. 

8. Πλοΰτ. Άλέξ. 2. 6. 

9. Glover, M. R., 1929, 85. 

10. Δημοσθ., Περί στέφ., 259-260. 
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Ό ιδιαίτερος χαρακτήρας τοΰ Διονύσου. 
Σύνδεση του με άλλες θεότητες 

Ή λατρεία τοΰ Διονύσου, υπαίθρια λατρεία των αγροτών, ήταν 
μία από τις πρώιμες λατρείες σε κάθε ελληνικό χωριό. Παρα
δοσιακά βακχικά γνωρίσματα της ήταν τα τύμπανα {Βάκχες 59), ο 
αυλός {Βάκχες 128, 380), ο θύρσος {Βάκχες 80, 495) και ή νεβρίδα 
{Βάκχες 24-25, 34). Ό θύρσος, στολισμένος με κισσό (κίσσινον 
βέλος, Βάκχες 25 καί 733) χρησίμευε ώς όπλο τών Μαινάδων 
{Βάκχες 732-733), καί ώς ακόντιο κατά τών βουκόλων και τοΰ 
Πενθέα {Βάκχες 762, 1095-1100). Τα σύμβολα τοΰ θεού αναπαρι
στούν τις δύο μεγάλες σφαίρες της δυνάμεως του: την πράσινη 
φύση καί τα άγρια ζώα. 

Ό Διόνυσος είναι ο κατ' εξοχήν θεός της μυστικιστικής μανίας 
καί της έκστάσεως, λέξεις για τίς όποιες ο Ευριπίδης χρησιμοποιεί 
ειδικό λεξιλόγιο11. Στον χαρακτήρα όμως τοΰ θεού αύτοΰ παρατη
ρείται μία αμφισημία, διότι δεν προΐσταται αυτός στους χαριτωμέ
νους χορούς μόνο άλλα καί στην βίαιη και αίμοχαρη μανία τοΰ 
σπαραγμού καί της ώμοφαγίας, θεός πού είναι, κατά τον Ευριπίδη, 
συγχρόνως ó πιο τρομερός καί ο πιο μαλακός {Βάκχες. Ι 860-61 δς 
πέφυκεν εν τέλει Θεός Ι δεινότατος, άνθρώποισι δ' ήπιώτατος). 
Ακόμα καί προφήτης είναι αυτός ο θεός, διότι ή βακχική έκσταση 
καί μανία δίνουν μεγάλες μαντικές ικανότητες καί όταν ο θεός μπή 
στο σώμα τών μαινόμενων τους κάνει νά προφητεύουν {Βάκχες 
298-301, 347). 

Στην συγκεκριμένη τραγωδία ó θεός αυτός συνδέεται σε δύο 
σημεία με τήν 'Αφροδίτη, αν καί αυτή είναι αστική θεότητα. Στους 
στίχους 402-405 ó Χορός συνδέει τον Διόνυσο καί τήν Αφροδίτη 
κάπως διαφορετικά σε σχέση με τίς άξεστες κατηγορίες τοΰ Πενθέα 
προς τον Διόνυσο στους στίχους 224-225. Επίσης, στην πρώτη 
συνάντηση Πενθέα - Διονύσου, ó πρώτος σημειώνει τήν ομορφιά 
τοΰ εχθρού του με τήν διαπίστωση οτι ήταν ελκυστικός στις 
γυναίκες (233-238 καί 453-454). Αυτός ήταν, άλλωστε, ó σκοπός της 
άφιξεώς του στην Θήβα, {εφ' όπερ ες Θήβας πάρει, 454). 

Ό Διόνυσος ήταν κυρίως ô θεός τοΰ άμπελιοΰ καί τοΰ κρασιού. 

11. Lonnou, M. G., 1989, 6. Ό Ευριπίδης χρησιμοποιεί μεταφορικά δεκαεννέα φορές 

μορφολογικούς τύπους καί παράγωγα τοΰ βακχενω. 
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Νωρίς όμως ή κυριαρχία του εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον φυτικό 
κόσμο, εκτός από τον κόσμο των δημητριακών στον όποιο προ
στάτιδα ήταν ή Δήμητρα και την οποία ο μάντης ταυτίζει με την 
Γη (Βάκχες 274-283). Αύτη παρέχει στους ανθρώπους στεγνή τροφή, 
ενώ ο Διόνυσος χαρίζει τό υγρό ποτό τού κλήματος και έτσι, θεός 
ο Ιδιος, προσφέρεται στους άλλους θεούς.12 "Εγινε, επίσης, θεός της 
βλαστήσεως και οι οπαδοί του λάτρευαν στο πρόσωπο του τήν 
γενική αφύπνιση και γονιμότητα της φύσεως. 

Άλλα και μία σχέση τοΰ Διονύσου με τον "Αρη υπαινίσσεται ο 
Ευριπίδης στις Βάκχες του (52 κ.ε., 302-305). Ό Διόνυσος και ο 
Άρης είναι εκ πρώτης όψεως θεοί αντίθετοι. Ό ένας προΐστατο 
στις μάχες και στους φόνους, ενώ ó άλλος στην ευωχία τών ανθρώ
πων. Ό Άρης προκαλούσε τήν σφαγή και τον θάνατο, ενώ ο 
Διόνυσος ήταν πηγή ζωής πού προκαλούσε τήν βλάστηση, ήταν τό 
πρωταρχικό στοιχείο της γονιμότητας ζώων και ανθρώπων. Ή 
λατρεία του απευθυνόταν κυρίως στις γυναίκες, ενώ ο Άρης ήταν 
θεός τών πολεμιστών. Στην τραγωδία αυτή όμως υπάρχει αλληλε
ξάρτηση ή συγγένεια ανάμεσα στις δύο θεότητες, αφού ó Ευριπίδης 
αποδίδει στον Ά ρ η βακχικούς ορούς καί, αντίθετα, χρησιμοποιεί 
πολεμικές μεταφορές για τον Διόνυσο μέ αφορμή τις Μαινάδες.1 3 

Ή συμμετοχή τών γυναικών της πόλης στις βακχικές τελετές 

Ό Ευριπίδης στις Βάκχες του αιτιολογεί τήν επίδραση της βακ
χικής μανίας τού Διονύσου στην μητέρα του, τις αδελφές της και 
τις Θηβαίες γυναίκες (Βάκχες 117, 195), οι οποίες, βέβαια, δεν 
ασχολούνται μέ λάγνα οργιά, άλλα είναι οργανωμένες και αγνές 
(Βάκχες 217-320). Οι δραστηριότητες τους δέν απειλούν τά ήθη της 
πόλεως ή τήν δομή της, αλλά οι ίδιες ενεργούν μέ σεβασμό και έτσι 
αποκτούν μία τρομερή δύναμη. Τί είναι όμως αυτό πού οδηγεί τις 
γυναίκες να εγκαταλείψουν τά σπίτια τους; Ό Διόνυσος κυρίευε 
τον συναισθηματικό κόσμο τού άνθρωπου μέ πρωτόγνωρη ορμή. 
Δημιουργούσε στον θνητό ενα αίσθημα απεριόριστης ελευθερίας καί 

12. Lesky, Α., 1989, 364. 
13. Lonnou, M. G., 1989, 7. Τήν Ιδια άποψη εκφράζει καί ó Roux, J., 1972, 353. Στην 

ελληνική θρησκεία ô Διόνυσος δέν έχει ποτέ συνδεθή μέ τον πόλεμο καί τον 
"Αρη. 
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έπαγγελλόταν λύτρωση από τους καθιερωμένους καταναγκασμούς. 
"Αν λάβωμε υπ' όψιν τις κοινωνικές συνθήκες πού επικρατούσαν 
σέ μία ελληνική πόλη, θα αντιληφθούμε αμέσως γιατί οι γυναίκες 
πού ζούσαν αποκλεισμένες από την πολιτική και κοινωνική ζωή 
ένιωσαν ιδιαίτερη έλξη προς αυτή τήν θρησκεία. *Ηταν μία νοσταλ
γία για μία αρετή πού δεν ήταν πια ηρωική, ένα είδος αναζητήσε
ως της φυσικής ζωής, μακριά από τις πόλεις, μέσα στην κάθαρση 
πού έφερνε ή ιερή τελετουργία. 

'Επεμβάσεις του Ευριπίδη στον μΰθο 

Ό μύθος για τήν γέννηση καί τήν λατρεία τοϋ Διονύσου δέχθη
κε πολλές τροποποιήσεις από τον Ευριπίδη.. 

1) Κατ' αρχάς, ο Ευριπίδης προεικονίζει τήν μορφή τοΰ Πενθέα, 
πριν τον φέρει αντιμέτωπο μέ τον Διόνυσο. Γι' αυτό τον σκοπό 
όμως τού είναι απαραίτητα άλλα πρόσωπα αντίθετης ιδεολογίας 
καί οι δύο γέροντες, ο Κάδμος καί ο Τειρεσίας προσφέρονται 
κυρίως, επειδή εκφράζουν ακραίες περιπτώσεις διονυσιακής 
επίδρασης, ενώ ταυτοχρόνως εισάγουν στην συζήτηση ιδιότυπα 
απολογητικά μοτίβα.14 

2) Τον περίεργο μύθο γιά τήν γέννηση τού Διονύσου άπό τον 
μηρό τού Δία, πού γιά τον Χορό αποτελεί ενα εΐδος ιερής "ιστο
ρίας" {Βάκχες 88-103), ο Τειρεσίας προσπαθεί νά τον παράκαμψη 
μέ μία ελάχιστα γνωστή εξήγηση: Ό Δίας, όταν άρπαξε τον 
Διόνυσο από τήν φωτιά τού κεραυνού, προστάτευσε τό παιδί από 
τήν "Ηρα αποσπώντας άπό τον αιθέρα πού περιβάλλει τήν γη, ενα 
κομμάτι (μέσα στο όποιο υπήρχε ή μορφή τού Διονύσου) και δίνο
ντας το γιά όμηρο στην ζηλότυπη γυναίκα του {Βάκχες 287-297). 

3) Στην πρώτη στροφή {Βάκχες 519-536) τού δευτέρου Στάσιμου 
ο Χορός χρησιμοποιεί έναν βουκολικό μύθο: αναφέρεται στην 
Δίρκη, τήν πηγή πού πρώτη δέχτηκε τον γιο τού Δία καί αναρω
τιέται γιατί τώρα οι κάτοικοι της Θήβας απαρνούνται τον θεό πού 
γεννήθηκε στην πόλη τους. Σύμφωνα μέ τήν επικρατέστερη παραλ
λαγή ο Δίας, μετά τήν γέννηση τού Διονύσου, παρουσίασε τό παιδί 
στην 'Ινώ, αδελφή της Σεμέλης γιά νά τό άναθρέψη κρυφά. Ό 

14. Lesky, Α., 1989, 363. 
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Ευριπίδης επεμβαίνει και εδώ στον μϋθο με το να άναφέρη οτι ή 
Δίρκη στην Θήβα ανέλαβε την φροντίδα τοϋ παιδιού θέλοντας μέ 
αυτό τον τρόπο τόσο ή γέννηση του οσο και ή ανατροφή του να 
συντελούνται στην θηβαϊκή γη, για να γίνη πιο έντονη ή αντίθεση 
πώς, αν και είναι γηγενής θεός, καταδιώκεται από τον βασιλιά της 
πόλεως, αυτόν πού εκπροσωπεί τήν θρησκευτική και πολιτική 
εξουσία. 

4) "Αλλα στοιχεία των Βακχών πού αποτελούν επεμβάσεις τοϋ 
Ευριπίδη είναι α) ή φυγή των Μαινάδων στην θέα τοϋ αγγελιαφό
ρου, επειδή ο αγγελιαφόρος δεν αποτελούσε συγγενικό τους πρό
σωπο, β) ή άφιξη τοϋ αγγελιαφόρου στο βουνό πού γίνεται μέ 
σκοπό τήν σύλληψη της 'Αγαύης και οχι τήν παρακολούθηση των 
οργίων καί γ) ο σπαραγμός των ζώων, ο όποιος έπρεπε νά προη-
γηθή τοϋ σπαραγμού των ανθρώπων, διότι ή σκηνή αυτή θ' άποτε-
λέση ενα φρικιαστικό προοίμιο για τήν μοίρα τοϋ Πενθέα. 

5) Ή αναφορά στον Όρφέα. Ό Όρφεύς είναι ενα αρχέτυπο. Δέν 
συνδέεται μέ τό άστυ άλλα μέ τά ζώα. Κατά τήν αυθεντικότερη 
εκδοχή, ó Διόνυσος, πού πρόσφατα είχε περάσει μέ τήν ακολουθία 
τών Βακχών άπό τήν Μ. 'Ασία στην Θράκη, βρήκε τον 'Ορφέα περι
φρονητή τών μυστηρίων και έβαλε τις Βασσάρες νά τον κατασπα
ράξουν. Κατά τήν γνώμη μας, ή αναφορά αυτή άπό τον Ευριπίδη 
δέν είναι χωρίς σημασία, άφοϋ και ó θάνατος τοϋ Πενθέα υπήρξε 
μαρτυρικός, όπως καί τοϋ θεοϋ τών 'Ορφικών Ζαγρέα.15 

Αστικά στοιχεία 

Ή ελληνική τραγωδία ήταν άπό τήν φύση της δεμένη μέ τήν ζωή 
της πόλεως. 'Αποτελούσε μοναδική παράσταση οργανωμένη άπό τό 
συλλογικό πνεύμα καί είχε άπό αυτό τό γεγονός απήχηση σέ όλους 
τους πολίτες. 'Επιπλέον, παιζόταν στο ύπαιθρο μπροστά σέ ενα 
τεράστιο ακροατήριο. Γι' αυτό αστικά άλλα καί βουκολικά στοιχεία 

15. Ό Ζαγρέας ήταν γιος τοϋ Δία και της Περσεφόνης. Για να τον προστατεύση 
ó πατέρας του από τήν ζηλότυπη "Ηρα τον εμπιστεύτηκε στον 'Απόλλωνα καί 
τους Κουρήτες, ol όποιοι τον άνέθρεψαν στα δάση τοϋ Παρνασσοΰ. Ή "Ηρα 
τον ανακάλυψε καί ανέθεσε στους Τιτάνες νά τον εξαφανίσουν. Ό Ζαγρέας 

- μάταια προσπάθησε νά τους ξεφύγη αλλάζοντας μορφές. Οι Τιτάνες τον κομ
μάτιασαν καί τον έφαγαν μισό ώμο καί μισό ψημένο. Grimai, P., 1991, s. v. 
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υπάρχουν διάσπαρτα σέ ολη την έκταση της. Το ϊδιο ισχύει και στις 
Βάκχες, οπού όμως τά αστικά και τά βουκολικά στοιχεία συμπλέ
κονται, χωρίς μάλιστα μερικές φορές νά είναι ευκρινής ή διάκριση τους. 

/. Τελετουργία 
Ή επιδρομή των Μαινάδων στά θηβαϊκά χωριά (748-764) άνηκε 

σέ ένα στάδιο κοινωνικής οργάνωσης πού ή Ελλάδα του 5ου αιώνα 
είχε από καιρό ξεπεράσει. Ό μύθος όμως ή ή τελετουργική λατρεία 
ήταν δυνατό νά είχε διατηρήσει τήν ανάμνηση τού σταδίου αυτού, 
και ϊσως ο Ευριπίδης νά το εΐχε συναντήσει στην Μακεδονία17. Στις 
Βάκχες έχουμε δύο είδη τελετουργίας: από το ενα μέρος ή ορειβα
σία (165), ο σπαραγμοςχαί ή ώμοφαγία (139), έκτελούμενα άπο ένα 
γυναικείο θίασο, καί από το άλλο ή μυστική μύηση (372, 913) τού 

1 Q 

άνδρα Πενθέα. Ή ορειβασία, πού περιγράφεται στην Πάροδο των 
Βακχών καί στον πρώτο λόγο τού αγγελιαφόρου, δεν είναι φαν
τασία τού ποιητή αλλά άντικατοπτρισμός ενός τυπικού πού τό 
τελούσαν συντροφιές γυναικών στους Δελφούς. Αυτή, λοιπόν, τήν 
τελετουργία δεν θέλει νά παράλειψη ô Κάδμος, όταν άποφασίζη νά 
ανεβούν μέ τον Τειρεσία στο βουνό για νά τιμήσουν τον θεό 
Διόνυσο (191-192) 
Κάδμ. Ονκοϋν οχοισιν εις ορός περάσομεν; 
Τειρ. "Αλλ ' ούχ ομοίως αν ό θεός τιμήν εχοι. 

Ή ορειβασία των Μαινάδων κορυφωνόταν μέ τον διαμελισμό 
καί τήν ώμοφαγία ενός ζώου. Στις Βάκχες ό σπαραγμός ενεργείται 
πρώτα στά ζωντανά τών Θηβαίων καί ύστερα στον Πενθέα. Ή 
συνήθεια αυτή φαίνεται πώς βασίζεται σέ έναν πολύ απλό συλλο
γισμό της πρωτόγονης λογικής, οτι κάποιος γιά νά απόκτηση τήν 
δύναμη ενός ζώου πρέπει νά τό φάη ώμό, επειδή έτσι μπορεί νά 
προστεθή ή ζωή τού ζώου στην δική του, αφού τό αίμα είναι ζωή. 
"Αν θέλη λοιπόν κάποιος νά γίνη θεός, πρέπει νά φάη κάτι θείο. 
Γι' αυτό μία φορά κάθε δύο χρόνια (132-133), ό θεός εμφανιζόμε
νος ώς φυτό, ζώο ή άνθρωπος (4) έδινε τήν δυνατότητα της ώμοφα-
γίας στους ορεσίβιους χορευτές (63, 114-115, 195). 

"Οποιος πιστός όμως δινόταν στον θεό Διόνυσο έπρεπε νά 
άποβάλη τήν αστική του ύπαρξη, νά γίνη «μαινόμενος» και νά βγή 

16. Romilly, J. de, 1997, 225. 

17. Dodds, E. R., 1996, 170. 

18. Seaford, R., 1981, 265. 
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από τους περιορισμούς της πόλεως.19 Ή διονυσιακή μύηση ολοκλη
ρωνόταν στην μανία - βακχεία. Αύτη μετέβαλλε τον μυούμενο σε 
βάκχο. Αύτη ή μανία ήταν ευτυχία, όπως τήν παρουσιάζουν ή 
Πάροδος (64-167) και τό τρίτο Επεισόδιο στους στίχους (695-711). 
Ή γη μεταβαλλόταν σε παράδεισο* γάλα, κρασί καί μέλι άνέβλυζαν 
από τό έδαφος. Παράλληλα όμως προς το ειρηνικό στοιχείο με τό 
οποίο επιτυγχανόταν ή απόλυτη ένωση του ανθρώπου με τήν φύση, 
υπήρχε φοβερή αγριότητα. Οι μαινόμενοι γίνονταν άκαταγώνιστοι 
κυνηγοί ζώων και ανθρώπων, επιδιώκοντας να φτάσουν στον δια
μελισμό, στην χαρά της ώμοφαγίας (135-141). "Ετσι ο άνθρωπος 
πίστευε οτι απελευθερωνόταν από ο,τι τόν καταπίεζε και ανέπτυσ
σε τον αληθινό εαυτό του. 

Έκτος όμως από τις παραπάνω μορφές τελετουργίας υπάρχουν 
καί ορισμένα χαρακτηριστικά πού μοιάζουν νά είναι παραδοσιακά 
καί νά προέρχονται άπό τό τελετουργικό τυπικό. Τό πιο σημαντικό 
από αυτά είναι ή γυναικεία αμφίεση του Πενθέα (822). Ή ενέργεια 
αυτή τής μεταμφιέσεως στο αντίθετο φύλο θεωρείται σε πολλές κοι
νωνίες οτι είναι μία μορφή ισχυρής μαγείας20. Ό Πενθεύς εδώ γίνε
ται πιστό αντίγραφο του ίδιου του θηλυπρεποϋς Διονύσου. Μέ 
αυτή τήν αμφίεση οδηγείται ως θύμα στίς Μαινάδες. Έδώ δέν έχομε 
απλώς μία μεταμφίεση άλλα μία «εξελικτική» κλίμακα γελοιοποιή-
σεως. Ό Πενθεύς ντύνεται ώς μία γυναίκα, ώς μία μαινόμενη -
γυναίκα, ώς μία διονυσιακή γυναίκα.21 

'Αλλά καί ή διαπόμπευση του μεταμφιεσμένου Πενθέα στην πόλη 
γιά νά τον δουν όλοι (855), ή αναρρίχηση του στο έλατο (1059-
1075), οι βολές εναντίον του μέ πέτρες (1096) καί κλαδιά δρυός,22 

ο διαμελισμός του Πενθέα (1125), ή μεταφορά του κεφαλιού του 
από τήν 'Αγαύη στο σπίτι, πάνω σέ θύρσο σάν λάφυρο (1141), ή 
ψευδαίσθηση τής 'Αγαύης οτι κρατεί τό κομμένο κεφάλι μιας από 
τις ζωομορφικές ενσαρκώσεις του θεού (1184-7) καί τό κάρφωμα 
του κεφαλιού του Πενθέα στο τρίγλυφο του σπιτιού (1214), είναι 
δυνατό νά θεωρηθούν στοιχεία τελετουργικού τυπικού.2 3 

19. Κακριδής, Ι.Θ., xx, τ. 2ος, 204. 
20. Dodds, E.R., 2004, 256. 
21. Dodds, E.R, 2004, 276. 
22. "Ετσι στην τιμωρία του Πενθέα λαμβάνουν μέρος τόσο ή 'Αγαύη (μητέρα του) 

οσο καί ó Δίας (παππούς του). 
23. Seaford, R., 1981, 263. 
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Επίσης, τελετουργικό στοιχείο αποτελεί ή μυστική μύηση του 
Πενθέα και ή τέλεση των τελετών κατά την διάρκεια της νύχτας 
(485-486), διότι ή νύχτα -λόγω της ύποβλητικότητας πού ασκεί το 
σκοτάδι στον άνθρωπο- είναι καταλληλότατη για την τέλεση 
μαγικών πράξεων.24 

// Βουκολικά - αγροτικά στοιχεία πού χρησιμοποιούνται στις 
Βάκχες και σχετίζονται με τον φυτικό και ζωικό κόσμο. 

Α. Φυτικός κόσμος 
Τα φυτά πού είναι αφιερωμένα στον Διόνυσο καί επί τών 

οποίων ασκεί αυτός επίδραση είναι τό κλήμα, ο κισσός, ó σμιλαξ 
(108, 703), τό πεύκο, ή μυρτιά καί τό έλατο. Γι' αυτό, όταν ó 
Πενθεύς σκαρφαλώνη στην κορυφή τού ελάτου (ες ελάτην ύψανχε-
να, 1061), παραδίδεται στην βασιλεία τού Διονύσου2 5. "Ομως πιο 
πολύ μας εκπλήσσει ή αναφορά στην δρύ, επειδή τό δέντρο αυτό 
δεν συνδέεται με τον Διόνυσο. Εμφανίζεται ωστόσο τέσσερις φορές 
στις Βάκχες (107, 685, 703, 1103). 

Ό κισσός είναι άπό τα φυτά πού παίζουν σημαντικό ρόλο, διότι 
ή αειθαλής πρασινάδα του συμβολίζει τήν νίκη της βλαστήσεως επί 
τού εχθρού της, τού χειμώνα.2 6 Σύμφωνα με τον Nilsson, ό Διόνυσος 
σχετίζεται με τήν γονιμική πλευρά της γιορτής τών Άγριωνίων, τά 
οποία όμως συνδέονται στενά με τά χθόνια, μέ τις γιορτές τών 
ψυχών27. Οι Μαινάδες στεφανώνουν28 τους θύρσους μέ κισσό (1054) 
καί χρησιμοποιούν κλαδιά δρυός ως μοχλούς, γιά να ξεριζώσουν τό 
δέντρο οπού βρίσκεται ο Πενθεύς (Βάκχες 1103 - 1104). 'Αλλά αυτός 
ανεβαίνει σε ενα έλατο γιά νά παρατήρηση τις Μαινάδες, ένα δέντρο 
πού δεν μνημονεύεται στο 26ο Ειδύλλιο άλλα είναι πολύ σημαντικό 
στίς Βάκχες καί αναφέρεται σε πολλούς στίχους (38, 110, 684, 742, 
816, 954, 1061, 1064, 1067, 1070, 1098 και 1110). 

24. Πετρόπουλος, Δ. Α., 1959, 60. 
25. Dyer, R. R., 1964, 19. 
26. Dodds, Ε. R., 2004, 87. 
27. Nilsson, M. P., 271 κ.έ. ó όποιος το ερμηνεύει ώς έξης: Τα φυτά ξεφυτρώνουν 

από τήν γη τήν άνοιξη. Οι αρχαίοι φαντάζονταν πώς τήν ίδια εποχή, μέ το 
άνοιγμα τών πόρων της γης, οι ψυχές τών νεκρών ανέβαιναν στον επάνω 
κόσμο και επισκέπτονταν τά σπίτια τών συγγενών πού όφειλαν νά τις τιμούν 
μέ θυσίες. 

28. Τά στεφάνια αποτελούν αστικό στοιχείο, διότι μας παραπέμπουν στά συμπόσια. 
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Β. Ζωικός κόσμος 
Άπό τα ζώα τα αφιερωμένα στον Διόνυσο πρέπει να ξεχωρίσω-

με αυτά πού χαρακτηρίζουν την λατρεία του στην Ελλάδα από την 
επέκταση της λατρείας του στην "Ασία. 'Ανάμεσα στά πρώτα το 
κυριότερο είναι ο ταϋρος πού του χρησιμεύει συχνά γιά υποζύγιο 
καί πού του αρέσει κάποιες φορές να παίρνη την μορφή του γιά 
νά πανικοβάλλη τους εχθρούς του.2 9 Στις Βάκχες μερικές εικόνες 
ζώων υπαινίσσονται την διονυσιακή τελετουργία. "Ετσι, οι 
Μαινάδες καλούν τον Διόνυσο νά έμφανιστή σάν ταύρος, φίδι ή 
λιοντάρι (1017-1018). Ό Διόνυσος μία φορά εμφανίζεται σάν 
ταϋρος (920-922) ενώ στον στίχο 1159 ο Χορός, όταν άρχίζη τό 
τραγούδι γιά νά θρηνήση τόν θάνατο τού Πενθέα, αναφέρει οτι 
αυτός είχε ώς οδηγό έναν ταύρο. Έξαλλου, όταν οι Μαινάδες δια
μελίζουν τά ζώα στο 735 κ.ε., αυτές σχίζουν μία δαμάλα πού μου
γκρίζει (μυκωμένην 738). "Αλλά καί τό κύριο μέρος της περιγραφής 
(22-26) τού 26ου Ειδυλλίου αποτελείται άπό μία σκηνή στην οποία 
εμφανίζεται ή μητέρα τού Πενθέα νά ούρλιάζη σάν λέαινα (μυκή-

-ir\ 

σατο 20). Λιοντάρια εμφανίζονται επίσης στις Βάκχες σε σχέση μέ 
τόν Πενθέα: Αυτός είναι παιδί μιας λέαινας (989), ή 'Αγαύη μετα
φέρει τό κεφάλι ενός λιονταριού καρφωμένο επάνω στον θύρσο 
(1141).31 

26ο Ειδύλλιο τοΰ Θεόκριτου 

Χώρος έμπνευσης 

Τό 26ο Ειδύλλιο {Βάκχαι ή Λήναι) τον Θεόκριτου, σε πρώτη 
ανάγνωση μπορεί νά θεωρηθή ώς μία επανεγγραφή των Βακχών τον 
Ευριπίδη. Προκύπτει όμως τό ερώτημα γιατί ο Θεόκριτος έγραψε 

29. Richepin, J., 1929, 248. 
30. Έδώ, κατά τη γνώμη μας, ô Ευριπίδης παρομοιάζει την 'Αγαύη μέ λέαινα, 

επειδή είναι γνωστή ή μητρική στοργή άλλα καί ή σκληρότητα - αγριότητα του 
ζώου αύτοϋ, θέλοντας έτσι να δώση έμφαση στην αντίθεση 'Αγαύης - λέαινας. 

31. Είναι γνωστό οτι δέν υπήρχαν λιοντάρια στην κεντρική Ελλάδα στους Ιστορι
κούς χρόνους άλλα τό λιοντάρι επιζούσε στις παλιότερες πατρίδες τού θεού 
στην Μ. 'Ασία, τήν Θράκη καί τήν Μακεδονία (Ηρόδοτος 7.125 1, Ξενοφών 
Κυνηγετικός 11, Παυσανίας 6.5.4, 'Αριστοτέλης Περί των ζφων ίστορίαι 579b7. 
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το Ειδύλλιο αυτό, διαφορετικό ώς προς το περιεχόμενο από τα 
υπόλοιπα Ειδύλλια του; 

Ο Groningen υπέθεσε οτι ο ποιητής παραβρέθηκε σε μία παρά
σταση των Βακχών τον Ευριπίδη καί οτι ήθελε να καταστήση τον 
αναγνώστη κοινωνό της συγκινήσεως του.3 Κάπως περισσότερο 
προχωρεί στην υπόθεση αυτή ó Maass, όταν άναφέρη οτι ο Θεό
κριτος έγραψε το συγκεκριμένο Ειδύλλιο ώς έναν ΰμνο στον Βάκχο 
γιά μία παράσταση σε διονυσιακή γιορτή στην Κω,3 3 ενώ ο Cairns 
θεωρεί ώς τόπο παραστάσεως της διονυσιακής γιορτής τήν Θήβα. 
Καί αυτό τό στηρίζει στο οτι στο Ειδύλλιο αυτό εμπλέκονται 
θηβαϊκοί χαρακτήρες, στο οτι τα γεγονότα πού αναφέρονται εκτυ
λίσσονται στην πόλη αυτή (ή ίδια ή Θήβα μάλιστα μνημονεύεται 
στον στίχο 25), καθώς, επίσης, καί στην λόγια διόρθωση του 
Θεόκριτου του στίχου 1064 των Βακχών τον Ευριπίδη, στον 11 
στίχο του 26ου Ειδυλλίου του, στην οποία αυτός αναφέρει οτι ο 
Πενθεύς κρύφτηκε οχι σε ενα έλατο αλλά σε σχοΐνο, πού θεωρείται 
αυτοφυής θάμνος της Θήβας. Σε ενίσχυση της υπόθεσης αυτής τού 
Cairns μπορεί νά άναφερθή ή ύπαρξη, τουλάχιστον στο δεύτερο 
τέταρτο τού 3ου π.Χ α'ιώνα, ενός μεγάλου -τελούμενου ανά διετία-
πανηγυριού στην Θήβα. Ή θεωρία τού Cairns είναι αληθοφανής, 
δέν δίνει όμως οριστική απάντηση στο ερώτημα, αφού, όπως καί ο 
ίδιος ó μελετητής αναφέρει, θα περίμενε κάποιους εσωτερικούς 
υπαινιγμούς για επιβεβαίωση της απόψεως του. 3 4 

'Αστικά στοιχεία 

Α. Στο 26ο Ειδύλλιο υπάρχουν αφηγηματικά χαρακτηριστικά 
ύμνου. Ή χρήση τού τρίτου προσώπου γιά τον θεό πού τιμάται 
είναι ενα χαρακτηριστικό καθιερωμένο στους αρχαίους ύμνους. 
"Ετσι, ούτε ó Διόνυσος (23) καί ή Σεμέλη (35) ούτε ol Μαινάδες 
(36) προσφωνούνται άμεσα, αλλά πάντοτε ή αναφορά γίνεται σε 
αυτούς στο τρίτο πρόσωπο. Τό ποίημα αυτό όμως διαφέρει από τον 
ύμνο στο οτι στερείται αφηγηματικού προλόγου, στοιχεία τού 

32. Groningen, Β. Α.Van, 1963, 339. 

33. Maass, E. 1891, 180. 

34. Cairns, F. 1992, 18. 
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οποίου αποτελούν ή προσφώνηση στον θεό και ή δήλωση οτι αυτός 
θα ύμνηθη. Οί παραπάνω μορφές βέβαια δεν είναι οΰτε καθολικές 
οΰτε υποχρεωτικές.35 Ή αφήγηση τελειώνει ξαφνικά στον στίχο 26 
μέ μία διακήρυξη της πίστεως στον θεό, ή οποία όμως ενισχύεται 
από την αποκήρυξη οποίου θα προσπαθούσε να ψέξη την αυστηρό
τητα της τιμωρίας τοϋ άσεβους. 

Ό θεός εδώ δέν παρεμβαίνει ως ηθοποιός. Στο πρώτο μέρος τοϋ 
Ειδυλλίου, δέν υπάρχει καμμία ένδειξη για τον ομιλητή. Ή πρω-
τοπρόσωπη, όπως θα αναμέναμε αφήγηση, αντικαθίσταται από τρι
τοπρόσωπη μέ τήν οποία αναφέρονται γεγονότα πού δέν έθεάθησαν 
απευθείας. Μόλις στον στίχο 27 τό «εγώ» τοϋ ομιλητή παρεμβαίνει 
απότομα για να δηλώση τήν παρουσία του μέσα στο κείμενο.36 Ή 
περιγραφή τοϋ διονυσιακού επεισοδίου παίρνει τήν απόχρωση βου
κολικής ποιήσεως, μέ τήν ευχάριστη περιγραφή τοϋ φυσικοΰ πλαι
σίου (3-5) και φανερώνει μία βαθιά αγάπη τοϋ ποιητή για τήν φύση. 
Στην αφήγηση τοϋ Θεόκριτου απουσιάζουν τα πρόσωπα Τειρεσίας 
και Κάδμος, όπως επίσης οί αγγελιαφόροι και οί δούλοι, πρόσωπα 
χαρακτηριστικά της Τραγωδίας. 

'Ακολουθούν οί έξης έξι στίχοι (27-32) 

Ουκ αλέγω' μήδ' άλλος άπεχθομένω Λιονύσω 
φροντίζοι, μήδ ' ει χαλεπώτερα τώνδε μογήσαι, 
εΐη δ ' ενναετής ή και δεκάτω επιβαίνοιο 
αυτός δ' εϋαγέοιμι και εϋαγέεσσιν αδοιμι. 
εκ Διός αίγιόχω τιμά ν έχει αιετος οϋτως. 
εύσεβέων παίδεσσι τα λώια, δυσσεβέων δ ' οϋ, 

35. ο.π., 3. Η Molinos, T. M. T., 1992,110, όμως υποστηρίζει οτι οί Βάκχες δεν είναι 
ένας πραγματικός θρησκευτικός ΰμνος, προορισμένος για τήν λατρεία ενός 
θεού άλλα μία λογοτεχνική σύνθεση γραμμένη μέ τήν ευκαιρία κάποιας 
γιορτής, πιθανώς, και απαγγελλόμενη κατά τήν διάρκεια της. Ή άποψη όμως 
τοϋ Dover (Dover, Κ. J., 1971, 265) είναι διαμετρικά αντίθετη μέ τήν παραπάνω. 
Το ποίημα δέν μπορεί να θεωρηθή ΰμνος λόγω της ξαφνικής αφηγηματικής 
του αρχής, άφοϋ στον ύμνο τό θέμα αναγγέλλεται λεπτομερειακά. Ό Θεόκρι
τος είχε συνθέσει τό συγκεκριμένο Ειδύλλιο ώς αφηγηματικό ποίημα πάνω σέ 
ενα μυθικό θέμα, στο όποιο αισθάνθηκε τήν ανάγκη νά ενσωμάτωση ενα ΰμνο 
στον επίλογο. 

36. Cusset, Chr., 1997, 459. Ό Cusset διατυπώνει τήν άποψη οτι τό «εγώ» ταυτίζεται 
μέ τον Θεόκριτο, κάτι πού χωρίς νά είναι απίθανο, μπορεί και νά είναι κατα
χρηστικό. 
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στους οποίους ο ομιλητής διαχωρίζει τον εαυτό του από τον 
Πενθέα καί τον συσχετίζει με τον ευσεβή άνθρωπο και τον αετό -
είναι γνωστό από την μυθολογία οτι ο αετός κατέχει μία προνο
μιούχο θέση στον κόσμο των πτηνών και είναι το ιερό πτηνό τοϋ 
Δία. Ό ποιητής εύχεται να είναι ó ίδιος ευσεβής, όπως ευσεβής 
ήταν και ό αετός καί τιμήθηκε άπό τον θεό, διότι ο απόγονος ενός 
εύσεβοϋς άνδρα απολαμβάνει μία ευτυχισμένη ζωή3 7. Ό Θεόκριτος, 
λοιπόν, παρακινήθηκε νά είναι ευσεβής, επειδή διαπίστωσε οτι ó 
αετός ωφελήθηκε από τήν ευσέβεια του. Οι στίχοι αυτοί τοϋ Ειδυλ
λίου είναι παραπλήσιοι με τήν παραδοσιακή ηθική πού επισημαίνε
ται άπό τον αγγελιαφόρο στο τέλος τοϋ λόγου του στις Βάκχες τον 
Ευριπίδη (1150-1152). 

Ό ποιητής τελειώνει το Ειδύλλιο (33-38), με ενα ύμνικό χαίρε 
στον Διόνυσο, στην μητέρα του Σεμέλη καί τίς τρεις αδελφές της, 
τις οδηγούς των Μαινάδων. Κατά τον Legrand, ó ποιητής αφιε
ρώνει δώδεκα στίχους σε σύνολο 38 για νά δηλώση οτι ο άτυχος 
βασιλιάς των Θηβών είναι ανάξιος της συμπόνιας, οτι ο οίκτος δέν 
θά πρέπη νά εφαρμόζεται στους εχθρούς τοϋ Διονύσου καί οτι ή 
ευσέβεια επιβάλλει νά μήν άσκοϋμε ποτέ κριτική σε ο,τι κάνουν ή 

Τ Ο 

συμβουλεύουν οι θεοί. Φαίνεται λοιπόν καθαρά οτι ο Θεόκριτος 
στρέφει τήν πλάτη του στά βάσανα τοϋ Πενθέα ουκ αλέγω μήδ' 
άλλος άπεχθομένω Λιονύσφ φροντίζοι καί επιβεβαιώνει τήν από
φαση του ει χαλεπώτερα τώνδε μογησαι (27-28). 

Β. "Ενα άλλο στοιχείο πού μπορεί νά θεωρηθή αστικό, έστω καί 
άν συντελείται στο βουνό, είναι ή ίδρυση βωμών, επειδή ο βωμός 
εξυπηρετεί τήν θυσία. 

Έπειτα άπό τήν αναφορά στην φύση, οι στίχοι 5-9 περνούν στην 
παρουσίαση τοϋ τελετουργικού πλαισίου: αναφέρονται δώδεκα 
βωμοί, τρεις γιά τήν Σεμέλη καί εννέα γιά τον Διόνυσο, πού έχουν 
στηθή άπό τρεις Μαινάδες εν καθαρφ λειμώνι (5). Οι βωμοί είναι 
κατασκευασμένοι άπό χλόη (νεοδρέπτων, 8) καί στολισμένοι με 
φύλλωμα. Το δώδεκα είναι ένας τυπικός αριθμός καί συνδέεται με 
τους θεούς. Γι' αυτό, οι Μαινάδες ιδρύουν λιγότερους άπό μισούς 
βωμούς γιά τους ήρωες καί πολλούς γιά τους θεούς (τώς τρεις TÇL 
Σεμέλα, τώς εννέα τ φ Λιονύσφ, 6). Φαινομενικά κάθε θίασος στή-

37. Van de Valk, Μ.Η.Α., 1965, 90. 

38. Legrand, Rh. E., 1968, 75. 



362 ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ 

νει ενα βωμό για την Σεμέλη και τρεις για τον Διόνυσο. Γενικά, 
δεν υπήρχε λόγος να μνημονευθή ή Σεμέλη σε σχέση με τον γιό της. 
Έν τούτοις, ή μητέρα τού Διονύσου είναι μία ανθρώπινη ύπαρξη και 
έτσι αυτή μπορεί να γεφύρωση το χάσμα μεταξύ θεού και ηρωίδων. 

Πάνω στους βωμούς τραβώντας από το πανεράκι τους {εκ 
κίστας, 7) οι Μαινάδες ακουμπούν τις χειροποίητες ιερές προσφο
ρές τους (πεποναμένα, 7) και τοποθετούν πάνω σέ αυτούς τα ιερά 
εργαλεία ενφάμως (8), γιατί ή ιερή σιωπή, ή αποφυγή κακών 
οιωνών και ή αρχή της γνώσης (19) είναι συνηθισμένο χαρακτηρι
στικό της μυήσεως και τών σκηνών θυσιών. Οι βωμοί βέβαια υποδη
λώνουν θυσία (προσφορά) αλλά δεν μνημονεύεται θύμα. Αυτό το 
ξαφνικό τάχα γνώστι πριν άκοϋσαι μπορεί νά υπαινίχθη μία φόρ
μουλα χρησιμοποιούμενη ίσως λίγο πριν ó μύστης ή ó ηθοποιός, 
πού υποδυόταν τό ρόλο τοΰ Πενθέα/Διονύσου, διαμελισθή. 1 Άπό 
αυτό τό σημείο θά άρχιζε τό μυστήριο τό όποιο ó Πενθεύς ήθελε 
νά παρακολούθηση, χωρίς όμως νά άντιληφθή τήν ενόχληση πού 
προκάλεσε άπό τήν καταπάτηση τών οργίων και ή οποία είχε ώς 
αποτέλεσμα τήν μεγιστοποίηση της ιεροσυλίας. 

Αυτούς τους βωμούς λοιπόν γκρεμίζουν οι Μαινάδες μόλις δια
πιστώνουν οτι κάποιος τις παρατηρεί (13-14), γιατί είναι αθέμιτο 
νά παρατηρούν τό μυστήριο οι αμύητοι (τα τ ' οϋχ ορέοντι βέβα-
λοι).42 Ό τ α ν ο Πενθεύς γίνεται αντιληπτός άπό τις Μαινάδες, σκο
τώνεται και κατασπαράσσεται. Ό Πενθεύς, επομένως, μπορεί νά 
είναι τό θύμα πού υπονοείται στους στίχους 3-6. "Ετσι ή τιμωρία 
είναι μία τελετουργική πράξη. Ή γλώσσα τού «σπαραγμού» με τό 
κρεανομέοντο (24) επίσης υποδηλώνει τελετουργία. Στά δύο κείμε
να δίνεται έμφαση στον ώμο. Επιπλέον, όμως ο Θεόκριτος κάνει 
κάποιο ψευδοετυμολογικό συνδυασμό μεταξύ ώμου και ωμού, γιά 
νά δώση έμφαση στην ώμοφαγία τών μυστηρίων (22-24). 

"Ετσι, τό Ειδύλλιο αυτό τού Θεόκριτου μπορεί νά θεωρηθή ώς 
μία αναπαράσταση τού θανάτου τού Πενθέα, σέ χρόνους ανεξάρτη
τους με τον Διόνυσο. Ό διαμελισμός και ή ώμοφαγία του μπορεί 
νά αναφέρεται σέ μία προκαταρκτική τελετουργία, στην οποία τό 

39. Gow, Α. S. F., 1973, 477. 
40.Van der Valk, M.H.A., 1965, 88. 
41. Cairns, F., 1992, 20. 
42. Kai στις Βάκχες τον Ευριπίδη, 470 Άρρητ' άβακχεύτοισιν είδέναι βροτών. 
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θύμα πού θα θυσιαζόταν ξαναπαρουσιαζόταν ώς Πενθεύς/Διόνυσος 
και καταβροχθιζόταν.4 

Γ. Στην ϊδια κατηγορία, των αστικών δηλαδή στοιχείων, 
μπορούμε να έντάξωμε και ώρισμένα σχήματα λόγου πού δείχνουν 
λογιότητα. Τέτοια είναι οι επαναλήψεις και οι έρωταποκρίσεις. 
"Ετσι, ή επανάληψη του τόδ' εειπε στην ϊδια θέση στους στίχους 18 
και 19 έχει έναν τελετουργικό χαρακτήρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ή 
ερώτηση και ή απάντηση σε αυτούς τους δύο στίχους ηχούν τελε
τουργικά. Στον Θεόκριτο ο Πενθεύς και ή Αύτονόη χρησιμοποιούν, 
λοιπόν, ενα σύντομο διάλογο (18-19) ενώ στον Ευριπίδη ή 'Αγαύη 
ομιλεί απευθυνόμενη στις άλλες Μαινάδες και οχι στον Πενθέα. Οι 
δύο σκηνές είναι ολοφάνερα διαφορετικές στο ϊδιο τελετουργικό 
πλαίσιο μέν, αλλά δέν αποτελούν πρότυπο προς μίμηση τού δεύτε
ρου άπό τον πρώτο ποιητή. 

Βάκχες Ευριπίδη - 26ο Ειδύλλιο Θεόκριτου 

Τα βουκολικά στοιχεία 

Ή σκηνή πού περιγράφεται από τον Ευριπίδη στους στίχους 
1048 κ.ε. τών Βακχών του είναι σαφώς διαφορετική στον Θεόκρι
το. Έδώ, οι Μαινάδες ασχολούνται μέ θρησκευτική ιεροτελεστία 
ενώ ó Ευριπίδης τις παρουσιάζει νά τραγουδούν ή να επισκευάζουν 
τους θύρσους τους σέ κάποιο απόκρημνο φαράγγι και ό Πενθεύς 
τις βλέπει άπό τήν κορυφή τού ελάτου. Ά π ό τό στίχο 2 ήδη, ô 
Θεόκριτος τοποθετεί ακριβώς τήν σκηνή ες ορός. 

Τό ορεινό πλαίσιο τονίζεται πολλές φορές και στον Ευριπίδη 
(116, 165, 191, 219, 658, 719, 726, 1169 και 1225). Στους στίχους 
3-4 μας παρουσιάζει τό φυσικό πλαίσιο μέ τήν απαρίθμηση τριών 
φυτών πού έχουν μαζέψει οι Μαινάδες. Πιο πολύ εκπλήσσει ή 
αναφορά στην δρύ (δρυός άγρια φύλλα, 3), καθώς αυτό τό δέντρο 
δέν συνδέεται μέ τον Διόνυσο. Είναι όμως τό ιερό δέντρο τού πατέ
ρα τού Διονύσου, Δία. Εμφανίζεται, επίσης, τρεις φορές στις 
Βάκχες τού Ευριπίδη (109, 685, 703). Οι δύο τελευταίες αναφορές 
απαντούν στην αγγελική ρήση στον Ευριπίδη, άπό τήν οποία ô 
Θεόκριτος δανείζεται πολλά στοιχεία στην αφήγηση του. Παραλ-

43. Cairns, F., 1992, 20. 
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ληλίζομε κυρίως την έκφραση του λασίας δρυός άγρια φύλλα (3), 
μέ τον στίχο 685 του Ευριπίδη εν δρυός φύλλοισι. Ή παραλλαγή 
του Θεόκριτου συνίσταται στην προσθήκη επιθέτων στα δύο ουσια
στικά πού σχηματίζουν τήν ευριπίδεια έκφραση: το πρώτο {λασίας) 
αποδίδει στην δρυ όλη τήν ισχύ καί το μέγεθος της, ενώ το δεύτε
ρο {άγρια) φαίνεται να έχη σχέση περισσότερο μέ τήν τεχνική του 
βοτανολόγου.44 Ή φράση δρυός άγρια φύλλα (3) φαίνεται πιθανόν 
να άποτελή αιτιολογική ετυμολογία του ονόματος Άγριώνια.4 5 

'Ανάμεσα στα φυτά πού αναφέρονται υπάρχει καί ο κισσός (4). 
Θεωρούνταν Ιερό φυτό, αφιερωμένο στον Διόνυσο και χρησιμο
ποιούνταν στά Θηβαϊκά Άγριώνια, όπου μάλιστα οι μυημένες στο 
βακχικό συμπόσιο έτρωγαν κισσό, πράγμα πού είχε ως σκοπό νά 
φέρη τις ηρωίδες εκτός εαυτών, ώστε σπαράσσοντας τον ίδιο τον 
θεό στην μορφή τού κισσού, νά γίνουν οι ϊδιες σκεύη - φορείς της 
θείας ανανεώσεως τού Διονύσου. Ή περιγραφή τού κισσού ως ζώο-
ντος (4) δείχνει τήν αντίθεση μέ τον θάνατο, αν λάβωμε μάλιστα 
υπ' όψιν οτι τά Άγριώνια καί οι Διονυσιακές γιορτές γενικά ήταν 
συνδεδεμένες μέ τον θάνατο καί τους νεκρούς.4 

Τό τρίτο φυτό είναι ó άσφόδελος ο υπέρ γας (4). Ό προσδιορι
σμός αυτός τού άσφόδελου καθιστά προβληματικό τον διαχωρισμό 
τού επίγειου άσφόδελου από αυτόν ó όποιος φυτρώνει στον κάτω 
κόσμο.47 Είναι φανερό οτι τό συγκεκριμένο φυτό είναι στενά συν
δεδεμένο μέ τον κάτω κόσμο, μέ τήν νεκρή μητέρα τού Διονύσου 
Σεμέλη άλλα καί μέ τον επάνω, αφού αυτή μνημονεύεται στον 6ο 
στίχο μαζί μέ τον Διόνυσο. Τό φυτό αυτό, πού απουσιάζει άπό τίς 
Βάκχες τού Ευριπίδη, ανήκει στον βουκολικό κόσμο. "Ετσι, τά τρία 
φυτά συμβολίζουν τον πατέρα τού Διονύσου, τον Δία, τον ίδιο τον 
Διόνυσο καί τον θάνατο της μητέρας τού Διονύσου, της Σεμέλης.48 

Τά τρία ονόματα {Διόνυσος 33, Ζευς 34 καί Σεμέλη 35) τού τέλους 
τού Ειδυλλίου αντιστοιχούν προς τά τρία συμβολικά φυτά (κισσός 
γιά τον Διόνυσο, δρυς γιά τον Δία καί άσφόδελος γιά τήν Σεμέλη 
καί τον Διόνυσο) τού Προλόγου τού Ειδυλλίου. 

44. Cusset, Chr., 1997, 463. 

45. Cairns, F., 1992, 19. 

46. Cairns, F., 1992, 19. 

47. Gow, A.S, F., 1973, 463. 

48. Carrière, J., 1958, 11 σημ. 13. 



ΒΆΚΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΊΔΗ ΚΑΙ 26° ΕΙΔΎΛΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΌΚΡΙΤΟΥ 365 

Στον στίχο 10 ο Πενθεύς εισάγεται ώς παρατηρητής και τοποθε
τείται άπο τον Θεόκριτο στην κορυφή ενός βράχου, κάτω από έναν 
σχοΐνο, ενώ ο Ευριπίδης τον τοποθετεί στην κορυφή ενός ελάτου 
καθ' υπόδειξη του Διονύσου. Ή σημαντική αυτή λεπτομέρεια 
άπαλείφθηκε από τον Θεόκριτο, διότι ó 'Αλεξανδρινός ποιητής 
ήθελε να μείωση τήν ευθύνη τοϋ θεού στην αιματηρή περιπέτεια 9 ή 
επειδή ήθελε νά έφαρμόση τήν τεχνική "imitado cum variatione". Ό 
Θεόκριτος βασίζει τήν παραλλαγή στον ίδιο τον Ευριπίδη, άφοΰ 
στους στίχους 982-4 των Βακχών ó Χορός, όταν άνακοινώνη τήν 
τύχη τοϋ Πενθέα, αναφέρει οτι αυτός βρισκόταν λευρας από 
πέτρας. Ό προσδιορισμός αυτός επαναλαμβάνεται με μικρές 
παραλλαγές από τον Θεόκριτο στον στίχο 10. Τό επίθετο τοϋ βρά
χου τροποποιήθηκε. Ό Πενθεύς στον Ευριπίδη δέν επέλεξε τελικά 
τον βράχο, γιατί αυτός ήταν λείος και δέν θά τον προστάτευε 
επαρκώς. Ό Θεόκριτος άφοϋ διατηρεί τον βράχο, πρέπει νά σβήση 
αυτό τό μειονέκτημα του: συνδυάζει τον βράχο με ένα θάμνο5 0. 
Φαίνεται, μάλιστα, νά ξέρη οτι αυτός ό θάμνος, ó σχοΐνος φυτρώ
νει κυρίως σέ νησιά και σέ ακτές αλλά δέν ήταν σπάνιος και στην 
Θήβα, γι' αυτό προσθέτει τήν φράση επιχώριον ερνος (II). 5 1 

Ή σκηνή τοϋ διαμελισμού τον Πενθέα στους δύο ποιητές 

Στο 26ο Ειδύλλιο οί γυναίκες προσφέρουν θυσία στον Διόνυσο. 
Γίνονται όμως έξαλλες μόλις αντιλαμβάνονται οτι κατασκοπεύο
νται (12). Στον ϊδιο στίχο ô Θεόκριτος εκθέτει τήν ανακάλυψη τοϋ 
Πενθέα από τήν Αύτονόη (Λντονόα πράτα). Αυτή ή εκδοχή αντι
τίθεται στον Ευριπίδη ξεκάθαρα, γιατί στον τραγικό ποιητή ο 
Χορός ανακοινώνει οτι πρώτη ή "Αγαύη τον ανακάλυψε (μάτηρ 
πρώτα 982). 

Επίσης, στο 26ο Ειδύλλιο οί τρεις αδελφές διατηρούν εν μέρει 
τις αισθήσεις τους και αναγνωρίζουν τον Πενθέα ώς άνθρωπο, 
διότι μόνο έτσι εξηγείται πώς ó Πενθεύς καί ή Αύτονόη μπορούν 
νά πραγματοποιήσουν ένα σύντομο διάλογο (18-19), σέ αντίθεση μέ 

49. Dover, Κ. J., 1971, 93. 

50. Cusset, Chr., 1997, 464. 

51. Lembach, Κ., 1970, 40. 
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τις Βάκχες, όπου οι γυναίκες διακατέχονται από τρέλα και ή 
Αγαύη πιστεύει ότι ó γιος της είναι ενα ζώο. Προφανώς, λοιπόν, 
ó Θεόκριτος ήθελε μέ αυτόν τον τρόπο να άποφύγη την περιγραφή 
μιας πιο φρικτής σκηνής, γι' αυτό και δέν απεικονίζεται τό 
ακριβές σημείο στο όποιον ó Πενθεύς συλλαμβάνεται. Ή χρήση 
λοιπόν αυτής τής διαφορετικής εκδοχής μάλλον είναι σκόπιμη. Ή 
προσοχή μετατίθεται από τήν κύρια δραστηριότητα, πού είναι ó 
διαμελισμός του κεφαλιού, σε μία λιγότερο σημαντική δραστηριό
τητα, πού είναι τό ουρλιαχτό, και έτσι ή περιγραφή του φρικτού 
έργου μετριάζεται. 

Στο θέμα τής σφαγής του Πενθέα ô Θεόκριτος εξαρτάται εν μέρει 
από τήν πραγμάτευση τού μύθου στις Βάκχες. Ό Ευριπίδης (1112-
1136) προσφέρει μία παθητική σκηνή στην οποία ή μητέρα τού 
Πενθέα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο 26ο Ειδύλλιο ή 
αναβολή τής συμμετοχής τής 'Αγαύης εως τον στίχο 20 (οπού 
αναφέρεται απλώς ώς μάτηρ), μπορεί να θεωρηθή ως συμπύκνωση 
του ρόλου της μέσα στην φρικιαστική πράξη.5 2 Και στους δύο ποι
ητές ή 'Αγαύη είναι αυτή πού αρχίζει τον διαμελισμό τού νέου. Στις 
Βάκχες (\ 114-1125) ή 'Αγαύη ξεσχίζει τον αριστερό ώμο, ή Ίνώ τον 
δεξιό και ή Αύτονόη ρίχνεται πάνω του. Στον Θεόκριτο ή μητέρα 
του τού παίρνει τό κεφάλι, ή Ίνώ ξεσχίζει τον ένα ώμο και ή 
Αύτονόη τον άλλο (20-23). "Αν και τό σημείο αυτό είναι περισσό
τερο φρικτό από τήν περιγραφή τού Ευριπίδη, δέν πρέπει να 
ξεχνάμε οτι ο ποιητής αναγκάστηκε νά άκολουθήση τό πρότυπο του, 
επειδή ή εικόνα τής μητέρας πού γύριζε μέ τό κομμένο κεφάλι τού 
γιου της στα χέρια της, είχε εντυπωθεί στο μυαλό τών αναγνωστών 

C I 

και δέν μπορούσε νά τό παράλειψη. ΟΙ τροποποιήσεις τού 'Αλε
ξανδρινού μπορεί και νά οφείλονται στην επίδραση τής τραγωδίας, 
όταν ή 'Αγαύη συναντά τον Κάδμο, μέ τό κεφάλι τού γιου της στα 
χέρια (Βάκχες 134-84). Ό Θεόκριτος μεταφέρει τήν λεπτομέρεια 
αυτή στην σκηνή τού φόνου και μεταθέτει στην Ίνώ τον ρόλο πού 
ή 'Αγαύη κρατούσε στον τραγικό ποιητή. Βέβαια στην περιγραφή 
τού Ευριπίδη μπορεί νά ύποτεθή οτι, αφού τό πτώμα τού Πενθέα 
έχει κατασπαραχθή, τό κεφάλι είναι κομμένο από τήν αρχή τής 
θυσίας. Μπορούμε, επίσης, νά φανταστούμε οτι οι γυναίκες διαμε-

52. Mckay, Κ. J., 1967, 19 σημ. 11. 

53. Van der Valk, Μ.Η.Α., 1965, 93. 
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λίζουν το θύμα μέ τα χέρια τους. "Ετσι, ενώ ο Ευριπίδης ήθελε να 
δώση μία ρεαλιστική περιγραφή, ο Θεόκριτος αφαιρεί τα φρικτά 
γεγονότα, οσο περισσότερο μπορεί, και μέ αυτόν τον τρόπο ή περι
γραφή είναι λιγότερο ζωντανή. 

Ή άφιξη των γυναικών στην Θήβα έχει τεθή στο τέλος τής δρά
σεως: εξ ορεος πένθημα και ου Πενθήα φέροισαι (26). Πράγματι τήν 
στιγμή πού τελειώνει τό βακχικό επεισόδιο, ο Θεόκριτος δανείζεται 
από τον Ευριπίδη ενα ετυμολογικό παιχνίδι πάνω στο Πενθεύς -
πένθος (στο στίχο 367 Πενθεύς δ' όπως μη πένθος είσοίσει δόμοις Ι 
τοις σοίσι, Κάδμε, ενώ στους στίχους 507-508 Πενθεύς, Αγαύης 
παις, πατρός δ' Έχίονος. / ένδυστυχήσαι τοϋνομ' επιτήδειος ει), 
μέ τήν χρησιμοποίηση από τον 'Αλεξανδρινό ποιητή του αρχαϊκού 
τύπου Πενθήα54 στή θέση του ουσιαστικού πένθος. Μέ αυτόν τον 
υπαινιγμό επιτυγχάνει αφ' ενός να προκαλέση ένα επιβλητικό και 
σοβαρό τέλος και αφ' ετέρου νά άποφύγη μία φρικτή περιγραφή5 5. 

Συμπεράσματα 

Οι Βάκχες είναι μία τραγωδία πού γράφηκε κατά τήν διάρκεια 
τής παραμονής του Ευριπίδη στην Μακεδονία. Τό περιεχόμενο τών 
Βακχών μας ξενίζει αφού ó Ευριπίδης ήταν ο κατ' εξοχήν όρθο-
λογιστής ποιητής. Δέν πρέπει όμως νά λησμονούμε οτι στα τέλη τού 
5ο υ αι. ô άνθρωπος θέλει νά ξεφύγη από τά ιδεώδη τής εποχής του 
καί, επιπλέον, επιδιώκει μία ανατροπή τής ισχύουσας καταστάσεως. 
"Αν και ή ελληνική τραγωδία είναι δεμένη μέ τήν ζωή τής πόλεως, 
έν τούτοις στην συγκεκριμένη τραγωδία παρατηρούνται άφθονα 
βουκολικά στοιχεία. 

Τό Ειδύλλιο 26 είναι ενα ιδιότυπο ειδύλλιο στο Corpus τού 
Θεόκριτου. Δέν υπάρχει εδώ μία απλή έπανεγγραφή τών Βακχών 
τού Ευριπίδη. Ό Θεόκριτος αναφέρεται σέ εκείνους άπό τους 
στίχους τών Βακχών πού μιλούν γιά τήν λατρεία καθ' εαυτή και 
όχι γιά τις δυσκολίες πού συνάντησε μέχρι νά έξαπλωθή ή 
λατρεία τού Διονύσου, και αυτό γιατί 1) στην εποχή του είχε ήδη 
έδραιωθή ή λατρεία τού θεού και 2) ή αφορμή γιά τήν οποία 

54. Cusset, Chr., 1997, 460. 

55. Van der Valk, Μ. Η. Α., 1965, 93. 
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έγραψε το Ειδύλλιο αυτό είναι ή παρακολούθηση μίας παραστά
σεως στην Θήβα, περιοχή πού θεωρούνταν το μεγαλύτερο κέντρο 
της δ ιονυσιακής λατρείας στις μέρες του. Ό ποιητής των ελλη
νιστ ικών χ ρ ό ν ω ν , επομένως, μέσα από τήν εκ νέου πραγμάτευση 
τ ο υ μύθου τ ω ν Βακχών τον Ευριπίδη σχηματίζει ένα σύστημα μέ 
δική του ταυτότητα, τήν ο π ο ί α επιτυγχάνει μέ τήν συμπύκνωση 
της τραγικής δράσεως, τήν μείωση του αριθμού των π ρ ο σ ώ π ω ν 
καί τήν πραγμάτευση μόνο τού επεισοδίου μέ τον θ ά ν α τ ο του 
Πενθέα. 

Κ ο ι ν ό στοιχε ίο καί στα δύο έργα είναι ή σ υ ν ύ π α ρ ξ η α σ τ ι κ ώ ν 
καί βουκολικών στοιχείων. Ή ομοιότητα αυτή κ α θ ' εαυτή είναι 
φιλολογικά π ο λ ύ ενδιαφέρουσα. Πολύ π ι ο ενδιαφέρον είναι ότι 
ο Ε υ ρ ι π ί δ η ς έχει συμπεριλάβει στην τ ρ α γ ω δ ί α του π ο λ λ ά βου
κολικά στοιχε ία ενώ ó Θεόκριτος στο συγκεκριμένο Ειδύλλιο 
παραθέτει κ υ ρ ί ω ς αστικά στοιχεία. Το 26ο Ειδύλλιο, κ α τ ά τήν 
γνώμη μας, δέν ε ίναι π α ρ ά ενα αστικό π ο ί η μ α μέ επένδυση βου
κολική. 
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Summary 

The Bacchae are a tragedy that was written during the stay of 

Euripidis in Macedonia. The content of Bacchae surprises us because 

Euripides used to be mainly a rationalist poet. However, we should not 

forget that at the end of the 5th century people had the tendency to go 

away from the ideals of that era and, moreover, they were seeking an 

inversion of the existing situation. Even though the Greek tragedy is tied 

up with the life in a town, yet in this specific play numerous bucolic 

elements are observed. 

Idyll 26 is a peculiar Idyll in the Corpus of Theocritus. It is not a 

simple rewriting of Euripides' Bacchae. Theocritus mentions these 

verses of the Bacchae that speak for the actual worship and not for the 

difficulties that the worship of Dionysus met to expand. The reason is 

that 1) at his era the adoration of Dionysus had already been 

consolidated and 2) he wrote the Idyll 26 in view of a performance in 

Thebes, a region that was considered to be the biggest centre of 

Dionysus' adoration in his era. So, the Hellenistic poet, although dealing 

with the fable of the Euripedean Bacchae, creates something new this 

fact is achieved by the condensation of the tragic action, the reduction of 
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the number of characters and the focus only on the episode conserning 

Pentheus' death. The common element in both, the Idyll and the play, is 

the coexistence of urban and bucolic elements. The actual resemblance 

is very interesting. The fact that Euripides has included numerous 

bucolic elements in his tragedy, whereas Theocritus in this particular 

Idyll mentions mainly urban elements, is much more interesting. The 

Idyll 26, from our point of view, is nothing more than an urban poem 

with bucolic surroundings. 


