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ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΓ^ΔΙΑΣ 

Α' ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ Τ Ο Ϊ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ι 

"Η έρευνα περί τήν προέλευσιν της 'Αττικής τραγ<ρδίας συνήντησεν άπ* αρ

χής σοβαρά προσκόμματα. ΑΙ πλεΐσται καΐ πλέον αξιόλογοι εκ των αρχαίων μαρ

τυριών (testimonia) είτε προέρχονται έκ π η γ ώ ν πολύ απομεμακρυσμένων άπο τής 

εποχής τής αρχής τής τραγωδίας εΐτε παραδίδονται αποσπασματικός και κατ* 

άκολουθίαν ύπο μορφήν σιβυλλικών ρήσεων είτε τέλος αδυνατούν να παράσχουν 

αποδείξεις έγγυωμένας άδιάβλητον άξιοπιστίαν. Πάντα ταύτα έδωσαν άφορμήν εις 

την δημιουργίαν κατά τήν διαδρομήν των αιώνων ποικίλων θεωριών και ατελεύ

τητων συζητήσεων, αϊτινες συνέβαλον εις τήν έτι μεγαλυτέραν συσκότισιν του 

δλου προβλήματος. Ουδείς βεβαίως αμφισβητεί Οτι ή ακαταπόνητος εργασία ένίων 

ioiqt, μελετητών προσήγαγε πλείστα σημαντικά στοιχεία, τα όποια ήδυνήθησαν να 

διαλευκάνουν πολλά σκοτεινά σημεία εξαιρετικής σπουδαιότητος δια τήν περαι

τέρω έρευναν, άν καΐ εϊς τινας περιπτώσεις ή υπέρμετρος έπιδίωξις πρωτοτυπίας 

παρέσυρεν εις ακρότητας, αίτινες είχον μοιραίας έ π ι π τ ώ σ ε ^ επί του προσανατο

λισμού γενικώς τής σχετικής ερευνητικής πορείας. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία Οτι ή ακμή τής δραματικής ποιήσεως κατά τον 

δον αϊ. έν 'Αθήναις δέν προϋποθέτει μόνον γόνιμα στοιχεία μιας πλούσιας παρα

δόσεως ως καί πρόσφορους πολιτικάς καί κοινωνικας συ^θήκας, άλλα καΐ γεν

ναίας συμβολάς μεγαλοφυών δημιουργών. Τον τελευταΐον παράγοντα φαίνεται Οτι 

1) Εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, τήν άφορώσαν είς το Άρχαΐον Έλληνικον Δράμα, 
δύναταί τις να άνευρη αξιόλογους εργασίας έπιχειρούσας σύντομον ή εκτενή ίστορικήν άνα-
δρομήν εις το πολύκροτον ζήτημα τής γενέσεως καί εξελίξεως τής 'Αττικής τραγωδίας. 
Πρβλ. 1δί<£ : Κ. Zieeler, Tragoedia, έν Real - E n c , 6 A, 1937, 1899. C. Del Gran
de, ΤΡΑΓΩΔΙΑ Essenza e genesi deìla tragedia, Napoli 1952, (2α εκδ. 1962), σελ. 
255—289. M. Untersteiner, Le origini della tragedia e del tragico, Torino, 1955. 
A. Lesky, Die tragische Dichtung der Hellenen, Göttingen 1956, σελ. 11—44. T. Β. 
L. Webster, The Origins of Drama, έν Greek Art and Literature 700—530 BC, Lon
don 1959, σελ. 55—77. Ν. P. Miller, The Origins of Greek Drama, Greece and 
Pome, VTII (1961), σελ. 126—137. ΈπΙ τοΰ ενδιαφέροντος αύτοϋ άρθρου επέσυρε τήν 
προσοχήν μου 6 καθηγητής κ. Μ. D. Macleod, δν ευχαριστώ καί έκ τής θέσεως ταύτης. 
Α. W. Pickard - Cambridge, Dithyramb Tragedy and Comedy, (2α εκδ. άναθ. υπό 
Τ. Β. L. Webster), Oxford, 1962, σελ. 1—131. H. Patzer, Die Anfänge der griech. 
Tragödie, Wiesbaden, 1962, σελ. 39—88. Β. Zucchelli, Studi grammatici e l inguistici 

3. Paideia, 1963. R. Browning, A Byzantine Treatise on Tragedy (Acta Univ. 
Car. of Prague, 1963 ; Gr ;eco - Latina Argensia), σελ. 67—81. F Robert, Les Ori
gines de la tragédie grecqne èv Le théâtre tragic, εκδ. ύπο τήν έπιστασίαν τοϋ J. 
Jncquot, Paris 1965, σελ. 1—18 καί J . Alsina, Origenes de la tragedia il politica en 
la Grecia Classica, Madrid, 1968. 
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ύπετίμησαν επικινδύνως μερικοί μελετηταί της παρελθούσης ιδίως γενεάς ε π η 

ρεασμένοι προδήλως άπο τα βαρύγδουπα πορίσματα τών ανθρωπολογικών ερευ

νών του καιρού των καί άπο το πολύκροτον «περί προόδου» δόγμα της εποχής· 

'Αρκεί εν προκειμένω να ύπομνήσωμεν τήν γνωστήν θεωρίαν τοΰ G. Murray περί 

του «Ένιαυτου—Δαίμονος», ώς και τήν άποψιν τοΰ W. Kranz δτι ή τραγωδία 

διέπεται υπό ενός άπαρασαλεύτου νόμου «μιας σταθεράς εξελίξεως» 1. 

Ά λ λ α δια ν' άποκτήσωμεν σαφή είκόνα της πορείας τοΰ περί τήν γένεσιν 

τής τραγωδίας ζητήματος και να άντιληφθώμεν οΰτω πληρέστερον τάς προμνη-

μονευθείσας ακραίας θέσεις ένίων μελετητών, ιδία δέ τα θετικά των στοιχεία, θα 

έπιχειρήσωμεν ενταύθα μίαν σύντομον άλλ' δσον το δυνατόν περιεκτικήν επισκό-

πησιν 2 τοΰ ζητήματος τούτου" εν τέλει δέ άφοΰ τεθούν υπό θεώρησιν τα εγκυρό

τερα δεδομένα υπό τής φιλολογικής και αρχαιολογικής παραδόσεως, θα κατα-

βληθή προσπάθεια να έπισημανθοΰν αϊ διαγραφόμεναι κατά τίνα τρόπον προοπτι-

καί περαιτέρω πορείας του. 

1. ΑΙ απόψεις των ' Α ρ χ α ί ω ν 

Ό 'Αριστοτέλης, δστις πρώτος αντιμετωπίζει το πρόβλημα τής γενέσεως 

τής τραγωδίας είς τήν «Ποιητικήν» του, παραδέχεται δτι αύτη προήλθεν άπο 

τους αυτοσχεδίους λόγους «τών έξαρχόντων» τους διθυραμβικούς χορούς, «γενο

μένης δ' ούν ά π ' αρχής αυτοσχεδιαστικής . . . άπο τών έξαρχόντων τον διθύραμ-

βον . . . κατά μικρόν ηύξήθη προαγόντων δσον έγίγνετο φανερον αυτής» 3 . Συμ-

φώνως λοιπόν προς τήν γνώμην τοΰ Σταγιρίτου αφετηρία τής εξελίξεως τής τρα

γωδίας πρέπει να θεωρηθοΰν οί αυτοσχέδιοι λόγοι εκείνων, οιτινες «έξήρχον» 

τους διθυραμβικούς χορούς, αποτελούμενους κατά πασαν πιθανότητα εκ τραγό

μορφων Σατύρων και φδοντας τον διθύραμβον. Ό έξάρχων, δηλ. ό πρώτος τοΰ 

χοροΰ απευθυνόμενος προς τους άλλους χορευτάς εκαμνεν Ιν είδος εισαγωγής εις 

το $σμα όπερ επηκολούθει. 

'Αναφέρεται έν συνεχεία 4 εις τήν «Ποιητικήν» δτι ή τραγωδία έκκινήσασα 

1) Ό Kranz πράγματι διέκρινε δύο φάσεις αναπτύξεως της τραγωδίας* μίαν «πρώι-
μον>, καθ' ήν ύπήρχον δύο χοροί συνδιαλεγόμενοι μεταξύ των, καΐ έκείνην της «τραγωδίας 
τοΰ Θέσπιδος», εις τήν οποίαν ό είς τών χορών ύποκατεστάθη ύπό ενός ύποκριτοΰ. (Πρβλ. 
W. Kranz, Stasimon, Berlin 1933, σελ 12 κ.έξ.). Ή διάκρισις άλλωστε τοΰ Kîanz με
ταξύ €παλαιοϋ #σματος>, «χορικών ασμάτων κλασσικής τραγωδίας» καΐ «νέου φσματος» τής 
εποχής τοΰ Εύριπίδου, δσον και άν φαίνεται ελκυστική, άφίνει πολλά σημεία ανερμήνευτα, ώς 
λ. χ. τας διαλεκτολογικάς διαφοράς μεταξύ τών άδομένων στροφών καΐ αντιστροφών και τών 
απαγγελλομένων «έπιρρηματικών» τμημάτων. Βλ. A Peretti, Epirrerna e Tragedie, Fi
renze, 1939 καί τήν έπισκόπησιν τοΰ Τ. Β. L. Welster είς το Fifty Years of Classi
cal Scholarship, Oxford 1968, σελ. 97. 

2) Είναι περιττον να σημειωθή ένταϋθα δτι είς τοιαύτας ευρείας επισκοπήσεις εϊναι 
αναπόφευκτοι και ουσιώδεις ακόμη παραλείψεις. "Αλλωστε το παρόν άρθρον δέν ïyzi άλλην 
φιλοδοξίαν, παρά νά ενημέρωση, δσον είναι δυνατόν, τους μή δυναμένους να χρησιμοποιήσουν 
ξενόγλωσσον βιβλιογραφίαν "Ελληνας φιλολόγους επί τοϋ έν λόγω ζητήματος. 

3) Ποιητ. 1449a 9—14. 
4) «Καί πολλάς μεταβολάς μεταβαλοΰσα ή τραγωδία έπαύσατο, έπεί ε"σχε τήν αυτής 

φύσιν. Καΐ τό τε τών υποκριτών πλήθος έξ ενός είς δύο πρώτος Αισχύλος ήγαγε καΐ τά τε 
τοΰ χοροΰ ήλάττωσε καί τον λόγον πρωταγωνιστήν παρεσκεύασε* τρεις δέ καί σκηνογραφίαν 
Σοφοκλής. Έ τ ι δέ το μέγεθος' έκ μικρών μύθων καί λέξεως γελοίας διά το έκ σατυρικοΰ 
μεταβαλεΐν όψέ άπεσεμνύνθη, τό τε μέτρον έκ τετραμέτρου ίαμβεΐον έγένετο. Το μέν γάρ 
πρώτον τετραμέτρφ έχρώντο διά το σατυρικήν καί όρχηστικωτέραν εϊναι τήν ποίησιν, λέξεως 
δέ γενομένης αυτή ή φύσις τό οίκεϊον μέτρον εύρε» 1449a 14—24. 
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άρχικώς άπο μικρά θέματα καί γλώσσαν εύτράπελον, άφου υπέστη πολλάς δια-

δοχικάς μεταβολάς, διελθοΰσα άπο τήν ένδιάμεσον βαθμίδα του Σατυρικού, 

προσέλαβεν άργότερον τήν προσήκουσαν σοβαράν μορφήν της. Επίσης προστίθε

ται δτι αποτέλεσμα της τοιαύτης μεταβολής υπήρξε καί ή υίοθέτησις υπ" αυτής 

του ιαμβικού μέτρου, το όποιον άνταπεκρίνετο προς τήν φύσιν της, ενώ το πρό-

τερον εν χρήσει τροχαϊκον τετράμετρον ήρμοζε περισσότερον προς τον άρχικόν 

σατυροειδή καί χορευτικον χαρακτήρα της. 

Κατά της θεωρίας του Αριστοτέλους ήγέρθησαν ήδη άπο τών 'Αλεξανδρι

νών χρόνων σοβαραί αντιρρήσεις· αϊ κυριώτεραι τούτων δύναται να συνοψισθούν 

ώς ακολούθως : 

α) Ουδεμία έγκυρος μαρτυρία υπάρχει δτι ό διθύραμβος έξετελεΐτο ποτέ 

υπό προσώπων μεταμφιεσμένων εις Σατύρους *, οΰτε είναι δυνατόν να ίχνηλα-

τηθή δραματικον στοιχεΐον εις αυτόν προ της εμφανίσεως του Βακχυλίδου. 

β) Ό διθυραμβικός χορός ήτο πάντοτε κυκλικός, ένώ ό τραγικός τοιούτος 

ορθογώνιος. 

γ) Κατά τήν παράδοσιν ευρετής του σατυρικού δράματος ύπήρξεν ό Ιϊρατί-

νας ό Φλιάσιος, Οστις έδρασε μετά τον Θέσπιν. 

δ) Τά ονόματα διθύραμβος, τραγωδία ή τραγικός χορός ουδέποτε εναλλάσ

σονται κατά τους κλασσικούς χρόνους, κατά πάσαν δε πιθανότητα το τραγικον 

φσμα του 'Αρίωνος καί οί τραγικοί χοροί της Σικυώνος διεκρίνοντο άπο τον 

διθύραμβον. 

ε) Το δνομα «τραγωδοί» ενδέχεται νά ύποδηλοΐ ουχί τραγουδιστάς μετημ-

φιεσμένους εις τράγους, άλλα διαγωνιζομένους δια νά λάβουν ώς έπαθλον ενα 

τράγον ή έκτελουντας #σματα κατά τήν θυσίαν τράγων. 

«Ύπο τάς συνθήκας αύτάς υποστηρίζεται Οτι καλώς ενδέχεται ό 'Αριστο

τέλης νά όμιλή ενταύθα μάλλον θεωρητικώς, ορμώμενος εξ Οσων έγνώριζε περί 

του διθυράμβου καί του σατυρικού δράματος τών ήμερων του καί επαγόμενος 

δτι το μάλλον τραχύ καί τρωτόγονον σατυρικον δράμα προηγήθη της λεπτότερα ς 

τραγωδίας, αμφότερα δέ ταύτα δυνατόν νά προήλθον εκ του διθυράμβου, ό όποιος 

επί τών ήμερων αύτου περιείχε δραματικά στοιχεία» 2 . 

Ούτω οί φιλόλογοι της 'Αλεξανδρινής εποχής μέ τήν πεποίθησιν Οτι ο Πρα-

τίνας ήτο ό εύρετής του σατυρικού δράματος άνεζήτησαν τήν αρχήν τής τραγω

δίας εις êv άγροτικον Ιθιμον τών χορικών της 'Αττικής, κατά το όποιον ελάμ

βανε χώραν θυσία τράγων συνεπώς ή αρχική μορφή τής τραγωδίας ήτο κατ* 

1) Το πλέον άπροσδόκητον ήτο δτι αί έπί αρχαίων αγγείων παραστάσεις Σατύρων εμ
φανίζουν αυτούς κατά το ήμισυ ανθρώπους καί κατά το έτερον ήμισυ ίππους, ήτοι μέ ώτα 
καί ούράν ίππου' κατά τήν θυμόσοφον δέ παρατήρησιν τοϋ Α. Lesky (Die tragische 
Dichtung, ένθ. άνωτ., σελ. 23) απετέλεσε πράγματι όδυνηράν άποκάλυψιν το γεγονός, καθ* 
8 «οί αναμενόμενοι τραγόμορφοι Σάτυροι απεδείχθησαν . . . ϊπποι !». 

2) θ . Σ. Τζαννετάτου, Πανεπ, Παραδ., Άθ. 1969, σελ. 4. 
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αύτούς φσμα έχον ως βραβεΐον ενα τράγον, ή τέλος πάντων ψαλλόμενον εις θυ-

σίαν τράγων 1 . 

Ή μάλλον κρατήσασα άποψις περί της προελεύσεως της τ ρ α γ ω δ ί α ς κατά 

τους διαρρεύσαντας χρόνους μέχρι καΐ του τέλους σχεδόν του 19ου αϊ. ήτο αυτή 

του 'Αριστοτέλους, στηριζομένη κ α τ ' εξοχήν εις το προαναφερθέν χωρίον της 

«Ποιητικής» του* άπο των αρχών δμως του παρόντος αιώνος το δλον πρόβλημα 

έπέπρωτο να λάβη άπρόβλεπτον τροπήν. 

2. Ai νεώτεραι απόψεις 

Αι περί της αρχής τής τραγωδίας θεωρίαι των νεωτέρων ερευνητών εϊτε 

βασίζονται επί τών εν τη «Ποιητική» μαρτυριών, 6τι δηλ. ή τραγωδία προήλθεν 

άπο τον διθύραμβον και τάς Διονυσιακάς έορταστικάς εκδηλώσεις συνηγοροΰσαι 

ούτω εν πολλοίς υπέρ των απόψεων του 'Αριστοτέλους, ε'ίτε αποκλίνουν κ α τ ' αρ

χήν άπο τών εν τή «Ποιητική» μαρτυρουμένων, επιστρέφουν δμως κατά τον Ινα 

ή τον άλλον τρόπον εις ταύτα, εΐτε τέλος άφιστάμεναι όλοτελώς τούτων ιχνηλα

τούν τας ρίζας τής τραγωδίας εις έδαφος καθ' ολοκληρίαν ξένον προς τον διθύ

ραμβον καί τάς διονυσιακάς παραστάσεις 2 . 

Ι. Ό κυριώτερος συνήγορος τής 'Αριστοτελικής θεωρίας κατά την νεωτέ-

ραν έποχήν ύπήρξεν ό πολύς U. von Wilamowitz, δστις εις μίαν εμπεριστατωμέ-

νην είσαγωγήν 3 εις την Έλληνικήν Τραγωδίαν, άφου ανέλυσε τας εν τή ((Ποιη

τ ική» σχετικάς μαρτυρίας, προσεπάθησε να θεμελίωση τάς απόψεις του Σ τ α γ ι -

ρίτου, καθ' ας ή τραγωδία προήλθεν άπο τον διθύραμβον μέ ένδιάμεσον βαθμίδα 

το Σατυρικόν. Ή άποψις δμως αυτή είχεν άναζωπυρωθή πολύ προ τοϋ Wila

mowitz, ήδη άπο τών πρώτων δεκαετηρίδων του παρελθόντος αιώνος υπό έτερου 

Γερμανού φιλολόγου του F. G. Welcker 4 . 

"Ο διθύραμβος άπετέλει αύτοσχεδιαστικόν χορον καί άσμα προς τιμήν του 

Διονύσου καί έξετελεΐτο υπό ομάδος ανδρών φερόντων κέρατα, δνυχας και ούραν 

τράγων και περιβεβλημένων μέ δέρμα τράγου προς μίμησιν τών ακολούθων του 

Διονύσου Σατύρων, οϊτινες εκ τής εμφανίσεως των αυτής έκαλουντο ενίοτε καί 

τράγοι. Ε'ίς τίνα μέρη, καθώς ό διθύραμβος άπέκτα ολίγον κατ ' ολίγον λογοτε-

χνικήν μορφήν καί δραματικά στοιχεία, το δνομά του ένηλλάσσετο μέ το σατυ

ρικόν δράμα* βραδύτερον μετά τήν είσαγωγήν ενός ύποκριτοΰ το σατυρικόν δράμα 

εκλήθη τραγωδία, ήτοι άσμα τών τραγόμορφων χορευτών. 

1) Πρβλ. Horat., Ars Poetica 220 : Carmine qui tragico vilem certavit ob 
hircum. 

2) *Ας μας έπιτραπη να όνομάσωμεν τάς μέν τής α' κατηγ. απόψεις ο ρ θ ο δ ό 
ξ ο υ ς , τής β' ή μ ι ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς καί τής γ' α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο υ ς . 

3) Einleitung in die griechische Tragödie, εκδ. 2α, Berlin 1910. 
4) Nachtrag zu der Schrift über die Aeschylische Trilogie nebst einer 

Abhandlung über das Satyrspiel (1826). Πρβλ. επίσης του ιδίου, Die griechischen 
Tragödien mit Rücksicht auf den epischen. Cyklns geordnet, Bonn 1839—1841. 
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Ό διθυραμβικός χορός συνέκειτο είσέτι έκ Σατύρων και καθώς τά Οντά 

αυτά ήσαν κτηνώδη εις την έμφάνισιν καί τάς κινήσεις, ή έκτέλεσις του διθυ-

θυράμβου ήτο πολύ πρωτόγονος. Ό Αισχύλος ίσως πρώτος εγκατέλειψε τους 

Σατύρους— χορευτάς καί άνεβίβασε τήν τραγωδίαν εις άληθινόν καλλιτεχνικον εί

δος. Καθ' δλην τήν διαρκειαν του 5ου αϊ. έκαστος ποιητής ύπεχρεουτο νά σύν

θεση καί Ιν σατυρικον δράμα εκτός της τραγικής τριλογίας, το όποιον προφα

νώς άπετέλει οιονεί μίαν παραχώρησιν προς τήν σατυρικήν προέλευσιν της 6λης 

παραστάσεως. 

'Αλλά κατά παράξενον τρόπον οΰτε ή εμπεριστατωμένη εργασία του Welcker 

ούτε ή σθεναρά επιχειρηματολογία του Wilamowitz συνέβαλον τόσον άποφασιστι-

κώς εις τήν διάδοσιν της 'Αριστοτελικής θεωρίας εις τήν Δύσιν 1 όσον το πολύ-

κροτον manifesto του F. Nietzsche « Ή γέννησις της τραγωδίας άπο το π ευμα 

της μουσικής» 2 . *Η τραγωδία επήγασε κατά τον Nietzsche μέσα άπο τά μυστη

ριώδη βάθη της Διονυσιακής έκστάσεως του άνθρωπου καί είναι άρρήκτως συν

δεδεμένη με το διθυραμβικον $σμα καί τον χορον των Σατύρων. Ό Σάτυρος είναι 

«το άρχέτυπον του άνθρωπου, ή ένσάρκωσις των υψηλότερων καί έντονωτέρων 

συγκινήσεων . . . βαθεΐα φωνή διακηρύττουσα τήν σοφίαν μέσα άπο τά έγκατα 

της φύσεως» ' . 

Ό Γερμανός φιλόσοφος επηρεασμένος άπο το πνεύμα της Βαγκνερικής μου

σικής ώραματίσθη μίαν διαδικασίαν γεγονότων, ήτις οδηγεί είς τήν γένεσιν της 

τραγωδίας άπο τήν έναρμόνισιν του «άπολλωνείου» κόσμου της σκηνής μέ τον 

«πραγματικον» κόσμον των Σατύρων χορευτών. Ή ανθρωπινή φύσις κατά τον 

Nietzsehe κατέχεται άπο Ιν δίδυμον καλλιτεχνικον έστικτον, το διονυσιακόν καί 

το άπολλώνειον «τά δύο αυτά παρορμητικά ένστικτα ευρίσκονται ως επί το 

πλείστον εις κατάστασιν κηρυγμένου πολέμου μεταξύ των και παροτρύνονται 

αμοιβαίως δια νέας δημιουργίας περισσότερον ρωμαλέας, διαιωνίζοντα τοιουτο

τρόπως τον αγώνα αυτής τής αντιθέσεως . . . Τέλος μέ Ιν μεταφυσικον θαΰμα της 

Ελληνικής Β ο υ λ ή σ ε ω ς εμφανίζονται εν αρμονική συζεύξει καί κατά τήν 

έναρμόνισίν των αυτήν δημιουργούν το ταυτοχρόνως διονυσιακόν καί άπολλώνειον 

έργον τής 'Αττικής τραγωδίας» 4 . 

Ό Nietzsche είδεν εις τόν χορόν τών πρωτογόνων Σατύρων τόν άνθρωπον 

ό όποιος επιστρέφει καί ταυτίζεται μέ τήν Φύσιν—Διόνυσον. Αυτό βεβαίως οδη

γεί τους βαρβάρους εις τήν κτηνωδίαν και τό 6ργιον, ό "Ελλην αντιθέτως μέ τήν 

βοήθειαν του άπολλωνείου ενστίκτου του επεβλήθη επί τής φύσεως, καί τελικώς 

τό διονυσιακόν πνεύμα συμφιλιώνεται με τό άπολλώνειον, ή μέθη μέ τό δνειρον 

βίς τό ούσιαστικόν και μορφικόν κάλλος τής Ελληνικής τραγωδίας 5. 

1) Βλ. G. F Else, ένθ. άνωτ., σελ, 9 κ.έξ. 
2) Die Geburt der Tragödie aus den Geiste der Musik (1871). 
3) F. Nietzsche, ενθ. άνωτ., (Ικδ. 1906, Leip.) σελ. 89. 
4) Αυτόθι, σελ. 51—52. 
5) Πρβλ. Ε. Schyré, La genèse de la Tragédie, Paris 1926, κεφ. II, μέρ. 1. 
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Tò άχαλίνωτον διονυσιακον στοιχεϊον μολονότι ήττημένον εξακολουθεί νά 

ζή μέσα εις τον άνθρωπον δια τούτο ό "Ελλην έβίωσεν εντός του τήν πλέον τρα-

γικήν άντινομίαν. Ή φύσις αγωνίζεται ακαταπαύστως νά έπαναφέρη τον άνθρω

πον, τον άσωτον υίόν της πάλιν εις τους κόλπους της, εις τήν κατάστασιν της 

πρωτογόνου ζωής, ενώ ούτος υπεραμύνεται άπεγνωσμένως 8χι μόνον νά κρατηθή 

εις τάς επάλξεις τής κεκτημένης του θέσεως, άλλα και νά συνέχιση τήν πορείαν 

του. Ούτω εις το βάθος κάθε ανθρωπινής χαράς υπολανθάνει ασίγαστος οδύνη 

καί οπίσω από κάθε καλλιτεχνικήν δημιουργίαν υποκρύπτεται πάντοτε εις ανυπο

ψίαστος πόνος. 

Αϊ απόψεις του Nietzsche μολονότι δέν στηρίζονται επί αυστηρώς φιλολο

γικών βάσεων άλλ' αποτελούν απαύγασμα μεγαλοφυών οραματισμών 1 , προεκά-

λεσαν άτέρμονας συζητήσεις και είχον εύρεΐαν άπήχησιν. Αναμφιβόλως δσον καί 

αν αύται φαίνωνται βαθέως έμποτισμέναι άπο το άπαισιόδοξον πνεύμα του 

Schopenhauer, διατηρούν το κΰρος των, δσον άφορα τουλάχιστον εις τήν Ιξαρσιν 

τής νίκης του άπολλωνείου στοιχείου. Οιονδήποτε προϊόν τής τέχνης, εάν θέλη 

νά εϊναι άληθινόν, πρέπει νά φέρη αυτήν τήν σφραγίδα—τής νίκης του άπολλω

νείου επί του διονυσιακού στοιχείου. 

Έ κ τών συγχρόνων φιλολόγων εκείνος δστις συνηγορεί έκθύμως υπέρ τής 

θεωρίας τοϋ 'Αριστοτέλους είναι ό πολύς Α. Lesky. Ούτος επιχειρεί νά έρμη-

νεύση τήν προέλευσιν τής τραγωδίας με Ινα ευφυή συνδυασμον τών πληροφοριών 

τής «Ποιητικής» με μερικάς άλλας διασωθείσαΰ έκ τής αρχαιότητος μαρτυρίας 2 . 

Ή άποψις του Σταγιρίτου δτι ή τραγωδία προήλθεν άπο τον διθύραμβον παρα

μένει κατά τον Lesky απρόσβλητος, εφ' δσον άναλογισθώμεν δτι ούτος ήτο πολύ 

πλησιέστερον προς τα πράγματα άπό δσον είμεθα ήμεΐς, καί κατά πάσαν πιθα

νότητα ή «Ποιητική» του έτυχεν επιμελούς επεξεργασίας, δπως ακριβώς καί τα 

«Πολιτικά» του. Ή δυσκολία κυρίως έγκειται είς τήν περαιτέρω εϊδησιν του 

Αριστοτέλους, κατά τήν οποίαν ή τραγωδία είχε μίαν ένδιάμεσον βαθμίδα το 

σατυρικόν. Ώ ς έχει λεχθή, εύρετής του σατυρικού δράματος ύπήρξεν ό Πρατίνας 

έκ Φλιούντος, ό όποιος Ιδρασε μετά τον Θέσπιν. 

Ό Lesky υπερπηδά τον σκόπελον μέ τήν παρατήρησιν δτι ο "Αριστοτέλης 

δέν εϊχεν εν νώ το διαμορφωμένον ήδη σατυρικόν δράμα άλλα «μίαν πρωιμωτέ-

ραν, περισσότερον άρχέγονον μορφήν αύτοϋ, έξετελεΐτο δέ υπό Σατύρων» 3 . Έ ν 

συνεχεία ό Lesky αποπειράται νά συμβιβάση τάς άντιφατικάς ειδήσεις τής 

«Ποιητικής», δσον άφορα ιδίως είς τήν ένδιάμεσον βαθμίδα τής τραγωδίας, το 

σατυρικόν. Συμφώνως προς τίνα μαρτυρίαν 4 του Σουίδα ένισχυομένην άπο σχε-

1) "Ο ίδιος ό Nietzsche εις ëv δοκίμιον αυτοκριτικής, προταχθέν βραδύτερον είς το 
βιβλίον του αναγνωρίζει, δτι το έ"ργον αυτό ύπηρξεν αποτέλεσμα «υποκειμενικών απόψεων, 
πρωίμων καί βεβιασμένων» (έκδ. 1886). 

2) Α. Lesky, Trag Dicht., ενθ. άνωτ , σελ. 11—88. Πρβλ. επίσης του ιδίου, Ίστ. 
'Αρχ. Έλλ. Λογ., μετφρ. Ά . Τσοπανάκη, Θεσσαλ, 1964, σελ. 327—339. 

3) "Ενθ. άνωτ., σελ. 25. 
4) Βλ. κατωτ., σελ. 36 κ.έξ. 
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τικήν πληροφορίαν 'Ιωάννου του Διακόνου ό 'Αρίων κατέστησε τον διθύραμβον 

χορολυρικόν καλλιτεχνικον είδος και το έπαρουσίασεν είς τήν Κόρινθον μέ Σατύ

ρους" εις το σημεΐον αυτό, ώς φαίνεται, ενώνεται ό διθύραμβος μέ το σατυρικον 

καΐ ή «Ποιητική» ευρίσκει πλέον τήν ίστορικήν της θεμελίωσιν. 

Δια να έρμηνεύση τήν σύνδεσιν της Διονυσιακής λατρείας μέ τα άσματα 

προς τιμήν των ηρώων ό Lesky επικαλείται τήν μαρτυρίαν * του Ηροδότου, καθ 

ήν ό Κλεισθένης δια πολιτικούς λόγους άπήνεγκε τους «τραγικούς χορούς» άπό 

τήν λατρείαν του ήρωος 'Αδράστου έν Σικυώνι είς τήν τοιαύτην του Διονύσου. 

Τέλος ό Lesky αποδίδει τήν είσαγωγήν του διαλογικού στοιχείου είς τον Θέσπιν. 

Τα θέματα των χορικών ασμάτων λαμβανόμενα σύν τη παρόδω του χρόνου άπό 

τήν άστείρευτον μυθολογικήν παράδοσιν εΤχον πλουσίαν συνήθως προϊστορίαν* 

παρίστατο συνεπώς ανάγκη κάποιος να προλογίση, να έξηγήση ούτως ειπείν το 

ακολουθούν $σμα. Αυτός ακριβώς ύπήρξεν ό «υποκριτής» δηλ. ό εξηγητής 2. 

Ή επιχειρηματολογία του Lesky έν γενικαΐς γραμμαΐς φαίνεται πειστική* 

παρά ταύτα, ώς θα δειχθή κατωτέρω, εναπομένουν ακόμη πολλά ερωτηματικά. 

II. "Αλλοι έρευνηταί έν τη προσπαθεία των να παρακάμψουν τα προβλή

ματα, τα όποια παρουσιάζει ή 'Αριστοτελική θεωρία, επεδίωξαν να ερμηνεύσουν 

τήν αρχήν της 'Αττικής Τραγωδίας έν μέρει μέν έρειδόμενοι επί των έν τη 

«Ποιητική» μαρτυρουμένων, έν μέρει δέ έπί τη βάσει έτερων πληροφοριών και 

υποθέσεων. Ό 'Αμερικανός καθηγητής R. C. Flickinger παρεδέχθη λ. χ. Οτι τό

σον ή τραγωδία δσον και το σατυρικόν δράμα προήλθον ανεξαρτήτως, άλλ' άπό 

κοινήν πηγήν, τον Πελοποννησιακον διθύραμβον 3 . Και ή μέν τραγωδία εισήχθη 

είς τάς 'Αθήνας άπό τήν Κόρινθον και τήν Σικυώνα μέσω της Ικαρίας, το δέ 

σατυρικόν δράμα ολίγον βραδύτερον άπό τον Φλιούντα υπό τού Πρατίνου, βστις 

κατήγετο έκ της πόλεως αύτης. 

Ό Flickinger υπεραμυνόμενος της θέσεως του καΐ άντικρούων τάς απόψεις 

τών Ridgeway ύπεγράμμισεν 6τι «τα άσματα καΐ οι χοροί εξ ών άνεπτύχθη ή 

τραγωδία καΐ το σατυρικόν δράμα συνεδέθησαν μέ τήν λατρείαν τού Διονύσου είς 

περίοδον καθ' ήν έγιναν αληθώς δραματικά καί Οτε ό Διόνυσος ήτο πράγματι εις 

θεός (ουχί ήρως), καθώς οιοσδήποτε άλλος ελληνικός θεός» 4 . Κατά τα συμπερά

σματα του Flickinger το πρόχειρον καί άτεχνον άσμα τού διθυράμβου απέκτησε 

καλλιτεχνικήν άξίαν περί τα μέσα τού 7ου αι., καί το πρώτον βήμα προς αυτήν 

τήν κατεύθυνσιν εγινεν άπό τον 'Αρίωνα τον Μηθυμναΐον εις τήν Λέσβον και 

κατόπιν είς τήν Κόρινθον. Έ ν προκειμένω προσκομίζεται ή πληροφορία τού Σό

λωνος 5 συμφώνως προς τήν οποίαν ò 'Αρίων εισήγαγε «της τραγωδίας πρω

ί) Βλ. κατωτ., σελ. 36. 
2) Α. Lesky, Ίστ. Άρχ. Έλλ Λογ., ενθ. άνωτ , σελ. 335. Πρβλ. επίσης τοϋ ιδίου, 

Hypokrites είς τον τόμον προς τιμήν τοϋ U. F. Paoli, Firenze 1955, σελ. 469. 
3) R. C. Flickinger, The Greek Theater and Its Drama, Chicago 1918, 

σελ. 1—35. 
4) R. C. Flickinger, ένθ. άνωτ., σελ. 33. 
5) Βλ. κατωτ., σελ. 37. 
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τον δράμα»* έπ' αυτής στηριζόμενος ό Flickinger υπογραμμίζει Οτι πρώτος ο 

Αρίων ώνόμασε τάς παραστάσεις του δράματα και έχρησιμοποίησε το πρώτον 

τήν λέξιν αυτήν μέ τοιαύτην έννοιαν. Συνεπώς το άναφερόμενον υπό του 'Αρι

στοτέλους δτι οι Δωριείς 1 διεκδικούν τήν πατρότητα της δραματικής ποιήσεως 

ευρίσκει ενταύθα τήν πλήρη του δικαίωσιν. 

Έτερος εμβριθής μελετητής του αρχαίου ελληνικού δράματος ό Pickard— 

Cambridge κατέληξεν εις άνάλογον συμπέρασμα καθ' δ ό διθύραμβος, ή τραγω

δία καΐ το σατυρικόν δράμα παρουσιάζουν μάλλον άνεξάρτητον μεταξύ των πο-

ρείαν. Ό Pickard - Cambridge διατελέσας επί σειράν ετών καθηγητής εν 'Οξ

φόρδη έμελέτησεν επισταμένως και επί μακρόν τα σχετικά μέ τήν αρχήν τοϋ 

'Αττικού δράματος ζητήματα, τα πορίσματα δέ τών ερευνών του απετέλεσαν 

ογκώδες βιβλίον 2 κυκλοφορηθέν το έτος 1927. Κατά τον Cambridge ή έξάπλω-

σις της Διονυσιακής λατρείας είς τήν Ελλάδα είχεν ως έπακόλουθον συγχρόνως 

τήν καθιέρωσιν μερικών ποικιλόμορφων παραστάσεων. Ή πλέον επικρατήσασα 

τοιαύτη ήτο εκείνη του διθυραμβικού χορού και άσματος, το όποιον απέκτησε 

λογοτεχνικήν σύνθεσιν είς χείρας του 'Αρίωνος είς τήν Κόρινθον. "Αλλος τύπος 

παραστάσεως ήτο χορευτική έκδήλωσις μετημφιεσμένων εις Σατύρους, ήτις μετε

φέρθη είς 'Αθήνας ϊσως κατά τα τέλη του 6ου αί. υπό του Πρατίνου εκ 

Φλιούντος 3. 

Έ ξ άλλου λίαν πρωίμως κατά τον 6ον αί. λυρικό χορευτικαί παραστάσεις 

«τραγικής» μορφής έλάμβανον χώραν είς τάς βορείους πόλεις της Πελοποννήσου 

ιδιαιτέρως είς Κόρινθον και Σικυώνα, δπου είς τήν τελευταίαν ταύτην συνεδέθη-

σαν μέ τήν Διονυσιακήν λατρείαν. Αί εκδηλώσεις αύτα περιεΐχον πολλά δραμα

τικά στοιχεία σχετιζόμενα μέ ηρωικούς μύθους. Πρώτος ό Θέσπις είς το χωρίον 

της 'Αττικής 'Ικαρία είσήγαγεν είς τάς τοιαύτας χορευτικάς παραστάσεις ενα 

«ύποκριτήν» καΐ μετέφερεν αύτας είς 'Αθήνας, αιτινες βαθμηδόν απετέλεσαν 

άναπόσπαστον μέρος της λαμπράς 'Αθηναϊκής εορτής τών εν "Αστει Διονυσίων. 

Προφανώς αϊ εν λόγω λυρικό - δραματικαί εκδηλώσεις ύπο τήν έπίδρασιν τών 

«τραγικών» Πελοποννησιακών παραστάσεων συνεχωνεύθησαν είς τάς τραγωδίας 

του Φρυνίχου και βραδύτερον του Αισχύλου 4 . 

Κατά τον Βρεταννον μελετητήν ή Ελληνική Τραγωδία ήτο βεβαίως θρη

σκευτική έκδήλωσις, άλλ' υπό τήν èvvotav δτι αοτη άπετέλει μέρο Διονυσιακής 

εορτής και ήγγιζε λεπτά θρησκευτικά προβλήματα. Δέν δύναται νά λεχθή δμως 

6τι άπετέλει αμιγή λατρευτικήν πράξιν, δπως τά «δρώμενα» υπό του διθυραμβι

κού χορού, δστις παρίστανε τον Άθηναϊκον λαον λατρεύοντα τον Διόνυσον. 01 

τραγικοί χοροί είχον πάντοτε δραματικόν χαρακτήρα και αί παραστάσεις των 

1) Ποιητ. 1448a 29 κ.έξ. 
2) Dithyramb Tragedy and Comedy, Oxford 1927, σελ. XV1+435. 
3) "Βνθ. άνωτ. σελ. 219. 
4} Pickard - Cambridge, Tragedy έν The Oxford Classical Dictionary, Oxford 

1949, σελ. 916 κ.έξ. 
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έβασίζοντο επί ποικίλων μύθων του ηρωικού παρελθόντος. Ή τραγωδία Ιδίως 

τών τριών μεγάλων τραγικών ποιητών καΐ τών συγχρόνων των ήτο θρησκευτική 

ύπο τήν έννοιαν κυρίως δτι ήπτετο υψηλών θρησκευτικών ιδεών και απεκάλυπτε 

τήν βαθυτέραν σχέσιν του άνθρωπου μέ τάς ύπερτάτας δυνάμεις του σύμπαντος 

καί το άναπότρεπτον πεπρωμένον του" ό θεατής δστις παρηκολούθει τήν παρά-

στασιν ήρχετο αυτομάτως εις έπαφήν μέ τα έσχατα προβλήματα της άνθρωπί-

νης ζωής και κοσμικής τάξεως, 

*0 Pickard - Cambridge άφου αντικρούει τάς είκονοκλαστικάς θεωρίας τών 

Ridgeway, Murray καΐ Cook μέ ακαταμάχητα επιχειρήματα, καταλήγει δτι αϊ 

μαρτυρίαι έκ της αρχαιότητος καΐ άλλαι ενδείξεις «τείνουν νά μας πείσουν Οτι 

ό διθύραμβος εν στενωτέρα èvvoicj, το σατυρικον δράμα καί ή τραγωδία υπήρξαν 

πάντοτε διακεκριμένα μεταξύ των καί Ικαστον ήκολούθησε τήν ίδικήν του πο-

ρείαν αναπτύξεως» 1 . 

III. 'Ενταύθα τέλος θα έπισκοπήσωμεν κατά χρονολογικήν σειράν τάς από

ψεις ένίων μελετητών, οίτινες επιδιώκουν νά ερμηνεύσουν τήν γένεσιν της τραγω

δίας, άφιστάμενοι όλιγώτερον ή περισσότερον τών εν τη «Ποιητική» διδασκομέ

νων ή απορρίπτοντες ολωσδιόλου ταύτα καί αναζητούντες τήν αρχήν της εις πε-

ριοχάς άσχετους προς τήν Διονυσιακήν λατρείαν καί τους Σατύρους. 

Ό L. R. Farneil 2 ορμώμενος έκ τίνων νεοελληνικών εθίμων έπιχωριαζόν-

των ίδί$ εις Βίζαν τής Θράκης, Σκυρον, Θεσσαλίαν κ.ά., καί επικαλούμενος τον 

μυθον του Μελαναίγιδος Διονύσου ηθέλησε νά αναζήτηση τάς ρίζας τής τραγω

δίας εις τον άναπαριστάμενον μυθον τής συγκρούσεως του Μέλανος μετά του Ξαν

θού Άνθρωπου. Πράγματι, συμφώνως προς τίνα σχόλια εις 'Αριστοφάνη 3 καί 

Πλάτωνα 4, άτινα φαίνεται δτι προέρχονται άπο τον Έλλάνικον, οι 'Αθηναίο, 

έλθόντες κάποτε εις ρήξιν μέ τους Βοιωτούς απεφάσισαν νά διευθετήσουν τάς 

διαφοράς των δια μιας μονομαχίας μεταξύ του ήγέτου των Μελάνθου καί του 

Βοιωτού βασιλέως Ξάνθου. "Οτε δ' δμως è Μέλανθος έπλησίαζε προς τον Ξάν-

θον, διέκρινεν δπισθεν τούτου άνδρα φέροντα δέρμα τράγου καί έκλαβών αυτόν 

ως βοηθον ήρχισε σφοδρώς νά έπικρίνη τον άντίπαλόν του. Έκπλαγέντος δέ του 

Ξάνθου διά τήν μομφήν καί στραφέντος προς τα οπίσω εδόθη ή ευκαιρία ·ίς τον 

Μέλανθον νά πλήξη θανασίμως τον έχθρόν του. 

Είς τον μυθον τούτον—σύμβολον της αιωνίας πάλης "Εαρος καί Χειμώ-

νος—, είς τον όποιον ό τραγόμορφος άγνωστος ήτο προφανώς ό Διόνυσος Μελά-

ναιγις (Μέλας+Αΐγίς), εζητήθησαν τά πρώτα σπέρματα τών τραγικών παραστά 

σεων είς τήν 'Αττικήν. Αι έπακολουθήσασαι δμως έρευναι απεκάλυψαν δτι ή 

1) Pickard - Cambridge, Dithyramb κλπ. ενθ. άνωτ., σελ. 220. 
2) Cults of the Greek States, V 85 κ.έξ. καί 224 κ.έξ. Πρβλ. επίσης του ιδίου, 

The Megala Dionysia and the Origin of Tragedy, Journal of Hellenic Studies 
XXIX 1909, σελ. xivii. 

3) Άχαρ., στ. 146. 
4) Συμπ. 208d, 
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μυθική αοτη Ιστορία δεν έχει θρησκευτικήν προέλευσιν 1 καί δέν υπάρχει καμμία 

μαρτυρία δτι ό μετενεχθείς εις Αθήνας έξ Ελευθερών Διόνυσος είχε την μορφήν 

του Μελαναίγιδος. Άναφορικώς δέ προς τά νεώτερα «δρώμενα» εις Βίζαν καί 

εϊς τίνα άλλα μέρη της Ελλάδος παρετηρήθη δτι ταύτα άφ' ενός μέν έπιχωριά-

ζουν καί εις άλλους βαλκανικούς λαούς, συνεπώς έχουν μάλλον χριστιανικήν 

προέλευσιν, άφ' ετέρου δέ είναι δύσκολον νά ευρέθη γέφυρα μεταξύ αυτών καί 

παρομοίων εθίμων της αρχαίας εποχής 2. 

Είς τα αρχαία νεκρικά «μυρολογια», τα Ελευσίνια Μυστήρια καί διάφορα 

άλλα παρεμφερή έθιμα κατέφυγεν ό Α. Dieterich προς άνεύρεσιν των πρώτων 

σπερμάτων των τραγικών παραστάσεων. Κατά τον Dieterich οι Σάτυροι ήσαν τή 

άληθεία τά πνεύματα τών προγόνων. Δια τόν έξευμενισμον αυτών τών πνευμά

των οι 'Αθηναίοι εϊχον αφιερώσει μίαν ήμέραν τής εορτής τών 'Ανθεστηρίων 3

t 

καθ' ήν χορός Σατύρων περί το άρμα του Διονύσου έχόρευε καί έψαλλε θρηνώ-

δες $σμα προς έξιλασμον τών νεκρών. Οΰτω κατά την έορτήν τών Ανθεστηρίων 

καθιερώθη το έθιμον του δημοσίου θρήνου, δστις εισήχθη υπό την μορφήν τών 

«κομμών» εις την τραγωδίαν. 

Ό Dieterirh περαιτέρω υποστηρίζει 4 δτι ό Θέσπις συνέβαλεν άποτελε-

σματικώς είς την έξέλιξιν αυτής τής εκδηλώσεως καί βραδύτερον οι τύραννοι 

προσήρτησαν ταύτην εις τήν έορτήν τών έν "Αστει Διονυσίων. Ό Dieterich πα

ρατηρεί δτι ή επί τίνων άνευρεθέντων αγγείων άπεικόνισις τής «ανόδου» τής Κό

ρης εκ του "Αδου συνοδευομένης υπό Σατύρων χορευτών βεβαιώνει τήν άποψίν 

του 6τι οι Σάτυροι παριστούν τά πνεύματα τών νεκρών, τά όποια περιστοιχίζουν 

τον Διόνυσον εις τήν επί τής γής έμφάνισίν του. 

Ό Dieterich ισχυρίζεται έν συνεχεία δτι οι θρήνοι ή «κομμοί» τής Τρα

γωδίας εδρον το πρότυπόν των, αν μή είς τόν δημόσιον θρήνον τής εορτής τών 

'Ανθεστηρίων, τουλάχιστον δμως εις το έκλεπτυσμένον θρηνώδες φσμα δια τήν 

Κόρην (Περσεφόνην) τών Έλευσινίων Μυστηρίων. Βεβαίως τά προς ύποστήριξιν 

τής θεωρίας ταύτης προσαγόμενα επιχειρήματα πολύ απέχουν από του νά είναι 

πειστικά. Είναι γεγονός δτι δέν υπάρχει καμμία ένδειξις δτι οι Σάτυροι παρί-

στανον τά πνεύματα τών νεκρών καί είναι άβέβαιον, έάν είς τά 'Ανθεστήρια 

ελάμβανε χώραν παρόμοιος δημόσιος θρήνος 5 . Έ ξ άλλου δέν γνωρίζομεν σχεδόν 

τίποτε περί τής φύσεως του θρήνου δια τήν Κόρην, ενώ αί είκασίαι του Dieterich 

δέν επισημαίνουν είμή μόνον τήν έπίδρασιν τών Έλευσινίων Μυστηρίων έπί τής 

Αίσχυλείου τραγωδίας. Το πιθανώτερον είναι δτι οι «κομμοί» τών τραγωδιών 

1) Πρβλ. P. Halliday, Classical Review, XI, 1926, σελ 179 κ.έξ. 
2) Βλ. J. Β. Wace, Ann. Brit. Seh. Ath., XIX, 1912—1913, σελ. 263. 
3) Α. Dieterich, Die Entstehung der Tragödie, Archiv, für Relig., XI, 1908, 

σελ. 162—196. Πρβλ. επίσης, H. Jeanmaire, Dionysof, Paris 1951, σελ. 323 κ.έξ. 
4) Ένθ. άνωτ., σελ. 173—174. 
5) Πρβλ. Α. Ε Haigh, The Tragic Drama of the Greeks, Oxford 1896, σελ. 31. 
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προέρχονται άπο τα Όμηρικά έπη και ϊσως έκ τίνων άλλων ελληνικών νεκρι

κών εθίμων 1. 

Ό W. Ridgeway ήρνήθη την Διονυσιακήν προέλευσιν της τραγωδίας καί 

άπεπειράθη ν' άποδείξη δτι αύτη έπήγασεν έκ του εθίμου τών έπί των τύμβων 

τών ηρώων και γενικώς τών νεκρών μιμητικού χαρακτήρος παραστάσεων 2. 0 5 -

τος προσήγαγεν ανάλογα παραδείγματα άπό πολλά μέρη του κόσμου, άτινα συν

ίστανται ως έπί το πλείστον είς μιμητικάς πράξεις λατρευτικού χαρακτήρος καί 

εμφανίσεις νεκρών άναπαρισταμένων δια μετημφιεσμένων προσώπων. Κατέφυγεν 

επίσης εις σχετικήν εΐδησιν 3 του 'Ηροδότου, καθ' ήν ό τύραννος της Σικυώνος 

Κλεισθένης κατά το πρώτον τρίτον του 6ου αι., άφου έξέβαλεν άπο την πόλιν 

του την λατρείαν του Άργείου ήρωος 'Αδράστου,, άπέδωσεν είς τον Διόνυσον 

τους «τραγικούς χορούς», δι' ών έτιματο πρότερον ό "Αδραστος. 

Συμφώνως προς τας απόψεις αύτας ή τραγωδία προήλθε μάλλον άπο αυ

τούς τους «τραγικούς χορούς» έν συνδυασμό) μέ τάς έπί τών τάφων τών ηρώων 

μιμητικάς παραστάσεις, αΕτινες μετεφέρθησαν καί εις την λατρείαν του Διονύ

σου. Ό Ridgeway διατείνεται Οτι ή λατρεία τών ηρώων ήτο διαδεδομένη είς 6λην 

την Ελλάδα και δτι έπί τών τάφων των έτελοΰντο διάφοροι δραματικαί εκδηλώ

σεις κ»ί θρηνωδίαι, αίτινες προφανώς εϊχον έξευμενιστικον σκοπόν τοιαΰται μι-

μητικαί εκδηλώσεις έτελοΰντο βραδύτερον καί προς τιμήν του Διονύσου, δστις 

ως φαίνεται έθεωρήθη ώς ήρως καί ò ϊδιος 4 . 

Ό Ridgeway ισχυρίζεται περαιτέρω δτι ή γνωστή Θυμέλη τών Ελληνικών 

θεάτρων ήτο αρχικώς ό τύμβος του ήρωος καί μόνον βραδύτερον Ιγινε βωμός 

του Διονύσου* εξ άλλου αϊ όπαί αί όποΐαι άπεκαλύφθησαν είς το κέντρον της ορ

χήστρας του Διονυσιακού θεάτρου καί του θεάτρου της 'Επιδαύρου άπετέλουν 

τον άρχαΐον «βόθρον», εντός του οποίου έχύνοντο αί χοαί προς τιμήν τών νεκρών. 

Ή επιχειρηματολογία του Ridgeway καί ή σχετική τεκμηρίωσις τών ει

κονοκλαστικών απόψεων του ήγειραν αντιρρήσεις άπο της πρώτης στιγμής. Κατ' 

αρχήν δεν υπάρχει καμμία μαρτυρία δτι τα χωρία της 'Αττικής εϊχον τοπικούς 

ήρωας καί δτι οι κάτοικοι έτέλουν είς τους τύμβους αυτών διαφόρους μιμητικάς 

παρατηρήσεις, αϊτινες ήδύναντο να συγχωνευθούν μέ τάς Διονυσιακάς τελετάς. 

"Αλλωστε καί είς αυτήν τήν Σικυώνα εϊναι άβέβαιον εάν έγίνετο σχετική άνα-

παράστασις τών παθών του 'Αδράστου 5 . Το ζήτημα της Θεμέλης επίσης εϊναι 

πολύ λεπτον καί δυσχερές 6 καί θα ήτο αρκούντως παρακεκινδυνευμένον να έρμη-

νευθή ώς κατάλοιπον τύμβου ήρωος. 

1) Πρβλ. Πλάτ., Νόμ. xii. 947 C καί Πλουτ., Βίον Σόλ. 21. 
2) W. Ridgeway, The Origin of Tragedy with Special Reference to the 

Creek Tragedians, Cambridge, 1910. 
3) Βλ. κατωτ., σελ. 36. 
4) W. Ridgeway, The Dramas and Dramatic Dances of Non - European Ra 

ces in Special Reference to the Origin of Greek Tragedy, Cambridge, 1915, σελ. 6. 
5) Pickard Cambridge, Dithyramb κλπ. ένθ. άνωτ., σελ. 138 κ.έξ. 
6) Πρβλ. Α. Gow, Journal of Hellenic Studies xxxii, 1912, σελ. 213 κ.έξ 
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Έ ξ δσων γνωρίζομεν εκ της αρχαίας παραδόσεως, δέν είναι δυνατόν να 

γίνεται λόγος περί μιμητικών παραστάσεων προς τιμήν των ηρώων, ούτε και αυ

τών ακόμη τών απλών νεκρών. Ό "Ομηρος μας περιγράφει την ταφήν του Έ κ -

τορος χωρίς να κάμνη νύξιν περί τοιούτων παραστάσεων έκτος μόνον περί ενός 

θρήνου ι . Οι ήρωες ως γνωστόν λατρεύονται άπο θαυμασμόν και άγάπην εκ μέ

ρους του λάου και σννεπώς δέν υπεισέρχεται το στοιχειον του φόβου 2 , δπερ 

'ίσως θα ώδήγει εις μαγικάς μιμητικας πράξεις προς άποτροπήν κάποιας συμφο

ράς. Εις τήν άρχαίαν 'Ελλάδα ύπήρχον καθιερωμέναι τελεταί προς τιμήν τών 

νεκρών, καΰ ' άς έψάλλοντο μόνον άσματα χορολυρικά και νεκρικοί διθύραμβοι. 

Αναμφιβόλως ή ήρωολατρεία και ή μυθική παράδοσις περί τον βίον και τάς 

πράξεις τών ηρώων συνέβαλον μεγάλως εις τήν διαμόρφωσιν σοβαρών δραματι

κών εκδηλώσεων και παρέσχον άστείρευτον ύλικόν, το όποιον έξεμεταλλεύθησαν 

οι ποιηταί εις τήν σύνθεσιν τών έργων των. 

Μίαν εξονυχιστικήν μελέτην τοϋ ελληνικού «θρήνου» έπεχείρησεν ό πολύς 

Μ. Nilsson 3 , Οστις έ'δειξεν δτι ό θρήνος έπαιξε τ φ δντι σημαντικον ρόλον εις 

τήν ζωήν τών Ελλήνων, όπως και εις τήν τέχνην των, ιδιαιτέρως δέ εις τήν 

διαμόρφωσιν της τραγικής των ποιήσεως. Ούτος άφοΰ έξέθεσεν αξιόλογα επιχει

ρήματα κατά της 'Αριστοτελικής θεωρίας περί της έκ του διθυράμβου και Σα

τυρικού προελεύσεως της τραγωδίας, ήχθη εις τήν πεποίθησιν ότι πρέπει να ύπο-

τεθή ως αρχή ταύτης Ιν είδος λατρευτικού θρήνου έκτελουμένου υπό χορού ανδρών 

μετημφιεσμένων εις τράγους και ουχί Σατύρους και λαμβανόντων θέσιν πέριξ ή 

εγγύς έσφαγμένου τράγου, όστις κατά πάσα ν πιθανότητα άπετέλει τήν τελετουρ-

γικήν ένσάρκωσιν του Διονύσου. 

Εύρεΐαν άπήχησιν ειχον επίσης αϊ απόψεις του διαπρεπούς "Αγγλου φιλο

λόγου G. Murray. Ούτος στηριχθείς εις τάς μελετάς της Άμερικανίδος J. Harri

eon 4 επεδίωξε ν' άνευρη τήν πηγήν της τραγωδίας εις τήν λατρείαν του 

«Ένιαυτου—Δαίμονος», έπιβίωσιν της όποιας απεκάλυψε και εις τους βορειοευ-

ρωπαϊκούς λαούς. Ό Murray παρεδέχθη δτι ώρισμένα στοιχεία, τα όποια απαν

τούν εις δλας σχεδόν τας διασωθείσας τραγωδίας και αφορούν κυρίως εις τήν 

ζωήν και τήν μοΐραν δχι μόνον του Διονύσου άλλα και ετέρων ηρώων, αποδει

κνύουν δτι τόσον ό Διόνυσος δσον και άλλοι ήρωες της 'Ελληνικής μυθολογίας 

άπετέλουν ενσαρκώσεις του «Ένιαυτοϋ—Δαίμονος», δστις συμβολίζει τήν άνακύ-

κλησιν της ζωής και θανάτου του Ιτους ή ακόμη και τών ατόμων μιας φυλής. 

1) Ίλ. Ω, στ. 719-775. 
2) Κατά κανόνα ol πρωτόγονοι άνθρωποι φοβούνται τα πνεύματα τών νεκρών των. 

Ούτοι μή δυνάμενοι να κατανοήσουν το μυστήριον τοϋ θανάτου πιστεύουν δτι è νεκρός Οχ' 
μόνον δέν εξαφανίζεται, άλλ' άποκτ? ύπερφυσικήν δύναμιν, ή οποία άλλοτε είναι δυνατόν ν* 
άποβη καταστρεπτική και άλλοτε ωφέλιμος* τα πνεύματα τών νεκρών λοιπόν χρειάζονται 
έξιλέωσιν και ουχί τών ηρώων. 

3) Neue Jahrbücher 27, 1911. Πρβλ. τοϋ ιδίου, Geschichte der griechischen 
Religion, I, 218, Munich 1941. 

4) Themis, a Study of the Social Origin of Greek Religion, Cambridge 1912. 
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Οί ήρωες ούτοι άπήλαυον τιμών παρά του λαοϋ των συνισταμένων κατ' εξοχήν 

βις τίνα δρώμενα, το τελετουργικον τών όποιων περιείχε τα ακόλουθα τυπικά 

στοιχεία ι : 

α) "Ενα «αγώνα» μεταξύ φωτός καί σκότους, αγαθής καί πονηρας δυνά

μεως, θέρους καί χειμώνος. 

β) Έ ν «πάθος», θάνατον δηλ. τοϋ Ένιαυτου—Δαίμονος, θυσίαν ή σπαρα-

γμον κάποιου ήρωος. 

γ) Ένα «άγγελιοφόρον», Οστις περιγράφει εις τους παρακολουθοΰντας τα 

δρώμενα τήν θυσίαν, δεδομένου δτι αίίτη ουδέποτε ελάμβανε χώραν πρό των 

οφθαλμών των. 

δ) "Ενα «θρήνον» δια τήν μοΐραν τοϋ θύματος. 

ε) Μίαν «άναγνώρισιν» του σφαγιασθέντος, καί 

Ç) Μίαν «θεοφανίαν», δηλ. άνάστασιν και άποθέωσιν του θύματος. 

Ό Murray προσεπάθησε να έφαρμόση τήν θεωρίαν του εις μερικάς έκ τών 

σωζόμενων τραγωδιών, δπως τον Ίππόλυτον, τήν Άνδρομάχην καί τάς Βάκχας" 

διεπίστωσεν δμως καί ό ίδιος δτι ή αυτή ήτο αδύνατον να εΰρη όλοκληρωτικήν 

έφαρμογήν, καθόσον μάλιστα δέν διεσώθη καμμία τραγωδία περιέχουσα θεοφα

νίαν ήρωος σπαραχθέντος ή σφαγιασθέντος. Ό Pickard - Cambridge 2 καί άλλοι 

κατέδειξαν τά ασθενή σημεία της θεωρίας ταύτης, ώστε ό Murray ύπεχρεώθη ν* 

αναθεώρηση 3 βραδύτερον τάς απόψεις του. 

'Αναμφιβόλως ή προσπάθεια του Murray νά ανασύνθεση καί τεκμηρίωση 

τα πορίσματα τών Dieterich καί Harrison υπήρξε σημαντική καί απεκάλυψε πολ

λά στοιχεία ύποτιμώμενα μέχρι τότε υπό τών μελετητών. Ύπο το φώς μάλιστα 

τών συγχρόνων ερευνών, καθ' ας ή λατρεία του Διονύσου άπομακρύνεναι είς το 

βάθος του ελληνικού παρελθόντος, 3ίς αυτήν ακόμη τήν Μυκηναϊκήν καί Μινωικήν 

έποχήν, ή θεωρία του Murray φαίνεται δ π αποκτά: ίδιαιτέραν σημασίαν τουλάχι

στον είς τίνα σημεία. 

*Η αρχή της τραγωδίας άνεζητήθη ωσαύτως υπό του Α. Cook 4 είς μίαν 

Κρητικήν τελετήν προς τιμήν του Διός—Ζαγρέως. Ό Ζαγρεύς επιστεύετο υπό 

τών Κρητών δτι ήτο δ αναγεννηθείς Ζευς μετά τον κατασπαραγμόν του υπό τών 

Τιτάνων. *0 Cook ισχυρίζεται δτι ή εν λόγω τελετή περιεΐχεν εν είδος αναπαρα

στάσεως τών κατορθωμάτων καί του θανάτου του νεαρού Διός—Ζαγρέως καί 

κατέληγεν είς μίαν ώμοφαγίαν ύποκαταστήσασαν ίσως παλαιοτέραν άνθρωπο-

θυσίαν. "Η δλη τελετή είχε μάλλον μαγικόν χαρακτήρα καί ύπεδήλωνε τήν πί-

1) Βλ Ο. Murray, The Ritual Forms Preserved in Greek Tragedy, έν Themis 
τής Harrison, σελ. 341 κ.έξ. 

2) Dithyramb κλπ., ένθ. άνωτ. σελ. 185 κ.έξ 
3) Classical Quarterly, xxxvii 1943, σελ. 46 κ έξ. Ό Del Grande (ΤΡΑΓΩΔΙΑ, 

Ινθ. άνωτ., σελ 270—2) αναλύει τα βασικά στοιχεία της θεωρίας τοϋ Murray καί επιχειρεί 
να άναγάγη ταϋτα εις το χριστιανικον λειτουργικον έτος. 

4) Zeus, a Study in Ancient Religion, I, Cambridge 1941, σελ. 665 κ.έξ 
καί 695 κ έξ 
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στιν εις μίαν έπάνοδον είς τήν ζωήν κάθε ζωντανού 6ντος· οι λαμβάνοντες μέρος 

εις την ώμοφαγίαν έπίστευον δτι δι' αυτής ταυτίζονται με τον ίδιον τον θεόν. 

Ό Cook συσχετίζει επίσης την Κρητικήν αυτήν τελετήν μέ την εν Αθή

ναις έορτήν τών Ληναίων, ήτις ήτο περίπου του Ιδίου τύπου. Οΰτω άκολουθουν-

τες τάς απόψεις του Cook πρέπει να συνδέσωμεν κανονικώς τήν προέλευσιν της 

τραγωδίας με τήν έορτήν τών Ληναίων και ουχί μέ έκείνην τών εν "Αστει Διονυ

σίων. Έ ξ άλλου τα αναφερόμενα υπό του Σουίδα 1 περί του Θέσπιδος δτι πρώτος 

έχρισε το πρόσωπον του μέ λευκον ψιμύθιον και έχρησιμοποίησε προσωπεΐον 

κατά τάς παραστάσεις του, έθεωρήθησαν ύπο του Cook ώς έχοντα άμεσον σχέσιν 

μέ τους καταβροχθίσαντας τον Ζαγρέα Τιτάνας, οι όποιοι έλεύκαναν τα πρόσωπα 

και τον σώμα των μέ γύψον. 

'Αλλά τα τεκμήρια του Cook άτινα περιέχονται είς το μνημειώδες περί 

Διός έ'ργον του δέν φαίνονται Ικανά να στηρίξουν τήν θεωρίαν του. Τα σχετικά 

χωρία τα όποια συνδέουν τον Ζαγρέα μέ τον Δία και είτα μέ τον Διόνυσον είναι 

πολύ μεταγενέστερα καί αμφιβόλου κύρους και ή άναπαράστασις του θανάτου 

καί της αναστάσεως του θεοΰ δυσκόλως δύναται να σχετισθή μέ αύθεντικάς δρα-

ματικάς εκδηλώσεις. Ή άπόδοσις επίσης της τοιαύτης τελετής εις τήν έορτήν 

τών Ληναίων δημιουργεί πολλά δυσχερή προβλήματα 2, δεδομένου δτι το τελε-

τουργικον τών Ληναίων συμφώνως προς τάς διασωθείσας μαρτυρίας παρουσιάζει 

διάφορον πορείαν. 

'Αξιοσημείωτος ύπήρξεν επίσης ή απόπειρα του Α. Winterstein 3, Οστις 

ηθέλησε νά επιστράτευση δεδομένα τών συγχρόνων κοινωνικών καί ψυχολογικών 

επιστημών προς άνίχ^ευσιν τών άρχων της τραγωδίας. Ό διθύραμβος κατά τον 

Winterstein ήτο êv φσμα «επί τη δευτέρα γεννήσει» του Διονύσου καί ή τυπική 

τελετουργία του διθυραμβικού χορού παρίστανε τήν άναγέννησιν του θεοΰ μετά τον 

«σπαραγμόν» του. 'Ομοίως ή διαδικασία τών διθυραμβικών «δρωμένων» καί ο 

διονυσιακός μύθος αποτελούν κατάλοιπον πανάρχαιου κοινωνικού θεσμού, συμφώ

νως προς τον όποιον ό άνθρωπος μετά τήν φυσικήν του γέννησιν έπρεπε νά διέλθη 

καί από τήν φάσιν τής κοινωνικής του αναγεννήσεως καί νά ένταχθή οΰτω ώς 

τέλειος έφηβος είς το σώμα τής κοινωνίας. Ό Winterstein στηρίζεται εν προκει

μένω εις τινας παλαιάς μαρτυρίας σχετικάς μέ τήν ζωήν τών εφήβων εις τίνα 

μέρη τής Πελοποννήσου καί τής νήσου Κρήτης. 

'Ακολούθως ό Winterstein ορμώμενος άπό παναρχαίους μύθους, οίτινες υπο

δηλώνουν «Οίδιπόδειον ένοχήν», αποπειράται νά ολοκλήρωση τήν θεωρίαν του 

βασιζόμενος επί τών πορισμάτων συγχρόνων ψυχαναλυτικών μεθόδων. Ό χορός 

1) Βλ. λ. Θέσπις : <ocaì πρώτον μέν χρίσος το πρόσωπον ψιμυθίω έτραγφδησεν, είτα 
άνδράχνη έσκέπασεν εν τφ έπιδείκνυσθαι, καί μετά ταύτα είσήνεγκε καί τήν τών προσωπείων 
χρησιν έν μόνη οθόνη κατασκευάσας . . . ». 

2) Πρβλ. L. R. Farnell, The Cults κλπ. ίνθ. άνωτ., V, σελ. 176 κ.έξ. 
3) Der Versprung der Tragödie. I$in psychoanalytischer Beitrag zur Gesch. 

des griech. Theaters, Imagobücher VIII, 1925. 
3 
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προβάλλει το «συναίσθημα ένοχης» διά το προμελετηθέν υπ' αύτοϋ έγκλημα κατά 

του Πατρός—'Αρχηγού, δστις τώρα ενσαρκώνεται άπο τον Διόνυσον. Τά «πάθη» 

του θεοΰ, τα όποια διεκτραγωδεί ό χορός, είναι ακριβώς ή μορφική έκδήλωσις 

των τύψεων του δια το έγκλημα εκείνο, του οποίου ή εικονική πραγματοποίησις 

επιφέρει καΐ τήν λύτρωσιν. 

Έ κ των συγχρόνων μελετητών ό Τ. Β. L. Webster επανέρχεται ουσιαστι

κώς εις τάς απόψεις της J. Harrison καί G. Murray και ζητεί επί τη βάσει νέων 

στοιχείων 1 να στηρίξη τήν ύποδομήν της τραγωδίας είς τάς πανάρχαιας τελε-

τάς της βλαστήσεως. Εις τον μυθον τών Βακχών του Εύριπίδου, εις τον όποιον 

παρουσιάζεται ή ά ν τ ί σ τ α σ ι ς του Πενθέως εναντίον του Διονύσου και τών 

Μαινάδων του, ευρίσκει ό Webster εν πρότυπον μεταξύ πολλών άλλων ομοίων, 

δπερ συμβολίζει τήν άντίστασιν του Χειμώνος κατά της 'Ανοίξεως. 

Παραλλήλως προς αυτόν τον μυθικον κύκλον άνεπτύχθη έτερος τοιούτος 

αποτελούμενος άπο ιστορίας, τών οποίων ή κεντρική ιδέα είναι ή ά π ε λ ε υ θ έ -

ρ ω σ ι ς της γηίνης θεάς άπο τά δεσμά του χειμώνος, πράγμα το όποιον απο

τελεί μίαν μοναδικήν στιγμήν εις τον κύκλον της βλαστήσεως. "Ο Webster επι

καλείται διαφόρους πληροφορίας καί παραστάσεις διασωθείσας ιδία επί αγγείων, 

καί αναζητεί τήν αρχήν αυτών τών μυθικών παραδόσεων εις τους Μυκηναϊκούς 

καί Μινωικούς χρόνους, εις τους οποίους ανάγει καί τήν λατρείαν του Διονύσου 2 . 

Οι μύθοι οι όποιοι συμβολίζουν τήν άντίστασιν του Χειμώνος κατά της 'Ανοί

ξεως είναι συνδεδεμένοι με χορούς γυναικών—Μαινάδων, ενώ οι συμβολίζοντες 

τήν άπελευθέρωσιν της θεάς σχετίζονται μέ χορούς ανδρών—Σατύρων. Εις αυ

τούς ακριβώς τους χορούς οι όποιοι ως φαίνεται εϊχον άπ' αρχής δραματικον χα

ρακτήρα πρέπει νά άναζητηθη ή υποδομή του δράματος. Οι μύθοι καί οι χοροί 

αυτοί είναι οπωσδήποτε προομηρικοί καί δυνάμεθα νά ίχνηλατήσωμεν τήν επι-

βίωσίν των καί εις τήν κλασσικήν Ελλάδα 3 . Εις πολλάς πράγματι αρχαίας επί 

αγγείων παραστάσεις βλέπομεν άνδρας μετημφιεσμένους εις μαινάδας νά χορεύουν 

καί νά εξυμνούν το μυθικον παρελθόν. 

Σοβαράν πολεμικήν κατά της 'Αριστοτελικής θεωρίας ήσκησαν επίσης έπ' 

εσχάτων δύο διακεκριμένοι Έλληνισταί ό Η. Patzer καί G. F. Else. Ό πρώτος 

τούτων εις δημοσιευθεΐσαν προσφάτως περισπούδαστον έργασίαν 4 του έπί της 

Ελληνικής Τραγωδίας επανέρχεται μετά δριμύτητος εις τήν άποψιν 6τι ή προ-

έλευσις της τραγωδίας δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ το σατυρικον τοϋ 'Αριστοτέ

λους καί εϊναι άκρως δυσχερές νά εύρεθή άμεσος γέφυρα μεταξύ τών μετημφιε-

1) Τ. Β. Iy. Webster, Some Thoughts on the Pre - history of Greek Drama, 
Bull, of Inst, of Class. Stud., No 5, 1958. 

2) Ένθ. άνωτ., σελ. 45. Πρβλ. Pickard - Cambridge, Dithyramb κλπ. (άναθ 
έκδ. ύπο Τ. Β L. Webster) σελ. 128. Επίσης Τ. Β. L. Webster, Die mykenische 
Vorgeschichte des griech. Dramas, Ant. κ. Abendl., 8, 1959, 7. 

3) Ό Webster ιχνηλατεί τήν μνήμην τών χορών αυτών εις τήν κλασσικήν Ελλάδα 
τη βοηθεία του Όμηρου. Βλ. Some Thoughts κλπ., ενθ. άνωτ., σελ 46. 

4) Η. Patrer, Die Anfänge κλπ., ενθ άνωτ., σελ 1. 
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σμένων εις τράγους χορευτών και των μετέπειτα τραγικών δρωμένων. Ό Patzer 

επικαλούμενος καί τήν γνωστήν μαρτυρίαν τοΰ Σόλωνος υπογραμμίζει τον ρόλον 

του 'Αρίωνος εις τήν έφεύρεσιν τρίτου είδους παραστάσεως «τραγικής» πλέον 

μορφής, παραλλήλως προς τάς υπάρχουσας διθυραμβικάς καί σατυρικάς τοιαύτας· 

Έ ξ άλλου ή δημιουργία τής τραγωδίας κατά τον Else δεν υπήρξε βαθμιαία 

κα-, οργανική άνάπτυξις άπο τάς αρχέγονους παραστάσεις προς τιμήν του Διονύ

σου άλλα μάλλον πρέπει να θεωρηθή ως αποτέλεσμα δύο αποφασιστικών βημά

τ ω ν το πρώτον [έ'γινεν άπο τον Θέσπιν καί το δεύτε ον άπο τον Αίσχύλον. Ό 

Θέσπις έδημιούργησε τήν τ ρ α γ ω δ ί α ν, ενώ ό Αισχύλος το τ ρ α γ ι κ ò ν 

δ ρ ά μ α *. Κατά τον Else δέν υφίσταται καμμία αυθεντική μαρτυρία οτι ή τρα

γούδια υπήρξε ποτέ Διονυσιακή, παρά μόνον ότι έτελεΐτο κατά τάς έορτάς προς 

τιμήν τοΰ Διονύσου καί ιδίως κατά τα Μεγάλα Διονύσια. Ή παρεμβολή πάλιν 

τοΰ σατυρικού φαίνεται καθ' ολοκληρίαν αστήρικτος. Ή άπόδοσις δραματικών πα

ραστάσεων εις τήν Πελοπόννησον οφείλεται μάλλον εις τήν σχολήν τοΰ 'Αριστοτέ

λους 2 καί ιδίως εις τους δωριεΐς μαθητάς 3 του Δικαίαρχον καί Άριστόξενον, οι 

όποιοι ηθέλησαν προφανώς δια φυλετικούς λόγους ν' αποδώσουν εις τους Δωριείς 

τήν αρχήν τοΰ δράματος. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία, συνεχίζει ό Else, οτι ή γένεσις τής τραγωδίας 

!λαβε χώραν επί Ά τ τ ι κ ο ΰ καί μόνον εδάφους καί ή έξέλιξις αυτής άπο τοΰ Θέσπι-

δος μέχρι τοΰ Θεοδέκτου συνετελέσθη αποκλειστικώς εις τάς Α θ ή ν α ς . Ώ ς γνωστόν 

ε π ί Πεισιστράτου τα Παναθήναια καί τα Μεγάλα Διονύσια απέκτησαν λαμπρότητα 

άπαράμιλλον* εις τήν τελευταίαν ταύτην ό Πεισίστρατος προσήρτησε μεταξύ άλ

λων εκδηλώσεων καί δραματικάς παραστάσεις. 

'Αλλά τί ακριβώς ήτο ή τραγωδία 4 αυτή, ήτις απετέλεσε το κεντρικον καί 

άναπόσπαστον τμήμα τών εν Ά σ τ ε ι Διονυσίων ; Κατά τον Else ή τραγωδία εις 

τήν άρχέγονον μορφήν της άπετέλει μίαν πρωτόγονον λα'ίκήν χορευτικήν έκδήλωσιν 

διακοπτομένην άπο καιροΰ εις καιρόν άπο τους λόγους κάποιου προσώπου, δπερ 

παρίστανε τον Διόνυσον ή κάποιον ήρωα. Αυτοί οι τραγικοί χοροί είναι οπωσδή

ποτε άσχετοι με τους διθυραμβικούς καί σατυρικούς τοιούτους, καί Ιψαλλον ποι-

κιλίαν φσμάτων κυρίως ύμνους καί θρήνους, δπως φαίνεται άπο τά χορικά τών 

τραγωδιών τοΰ Αισχύλου. 'Ολίγον κατ ' ολίγον αϊ ίστορίαι τών 'Ομηρικών επών 

καί άλλοι θρΰλοι έσχετίσθησαν με τους χορούς αυτούς, εις τους οποίους ή αυτο

ί) G. F. Else, The Origin and Early Form of Greek Tragedy, Harvard 
1965, σελ. 3 και 7. 

2) Ένθ άνωτ., σελ. 23 
3) Ώ ς γνωστόν οί μαθηταΐ τοΰ Λυκείου ήσαν κατά μέγα μέρος αλλοδαποί. 
4) Κατά τον Else ή προέλευσις τής τραγωδίας άπο τάς λέξεις «τράγων-|-φδή» είναι 

γλωσσολογικώς αδύνατος, διότι προϋποθέτει το ένδιάμεσον «τραγωδή» δπερ άνύπαρκτον. Ό 
δρος λοιπόν είναι κανονικός τύπος του «τραγωδός», δπως ακριβώς ή ραψωδία προήλθεν άπο 
τον άντίστοιχον τύπον ραψωδός. Βλ. G. F. Else, £νθ. άνωτ., σελ. 25. Πρβλ. επίσης τοΰ 
Ιδίσυ, The Origin of ΤΡΑΓΩΔΙΑ, Hermes LXXXV 1957, σελ. 19—46 
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παρουσίασις τοΰ έξυμ,νουμένου ήρωος άπετέλει πράγματι μίαν άποφασιστικήν και-

νοτομίαν δια τήν περαιτέρω έξέλιξιν τοΰ εΐδους 1. 

Β' ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Μαρτυρίαι της Φιλολογικής παραδόσεως καί της 'Αρχαιολογίας 

Άφοΰ έπεχειρήθη ανωτέρω μία σύντομος αναδρομή εις τάς σπουδαιοτέρας 

κατά καιρούς έξενεχθείσας απόψεις περί τήν γένεσιν της τραγωδίας, θα άναφερ-

θώμεν ενταύθα εις τάς πλέον αξιόλογους μαρτυρίας της φιλολογικής και αρχαιολο

γικής παραδόσεως και είτα θα προσπαθήσωμεν να έπισημάνωμεν τα πλέον ου

σιώδη ερωτηματικά, αϊ απαντήσεις των οποίων φαίνεται δτι αποτελούν τάς sine 

qua non προϋποθέσεις δια τήν όριστικήν έπίλυσιν του ακανθώδους τούτου προ

βλήματος. 

Ι. Αί πλέον σημαντικαί μαρτυρίαι της φιλολογικής παραδόσεως εΙν»ι αϊ 

ακόλουθοι : 

α) Αί διασωθεΐσαι άκέραιαι τραγωδίαι ως και τά αποσπάσματα των Ελλή

νων τραγικών. 

β) Αί κάτωθι παραδοθεΐσαι εκ της 'Αρχαιότητος καί των Μεσαιωνικών 

χρόνων αξιόλογοι πληροφορίαι 2 : 

Άρχιλ. άπόσπ. 77 D i e h l : ώς Διωνύσοι ανακτος καλόν εξάρξαι μέ
λος J οίδα διθύραμβον, οϊνψ ξνγκεραννωθείς φρένας. 
Ηροό. Ι, 23 : λέγονσι Κορίνθιοι . . . Άρίονα . . . διθύραμβον πρώτον αν

θρώπων τών ημείς ϊδμεν ποιήσαντά τε και όνομάσαντα καί διδάξαντα 
εν Κορινθω. 
I d . ν , 67, 5 : τά τε δη αλλά οι Σικνώνιοι έτίμων τον "Αδρηστον καί 
δή προς τά πάθεα αυτόν τραγικοϊσι χοροϊσι έγέραιρον, τον μεν Διόνν-
σον ον τιμώντες, τον δε "Αδρηστον. Κλεισθένης <5έ χορούς μέν τω Διό
νυσο) απέδωκε, τήν δε άλλην θνσίαν Μελανίππω. 
Άριστ. Ποιητ. 2449α 9 κ.εξ. βλ. άνωτ., σελ 21. 
θεμιστ. Αόγ. 26. 316 : ου προσέχομεν 'Άριστοτέλει δτι το μεν πρώ
τον ô χορός είσιών η*δεν εις τους θεούς, θέσπις δε πρόλογόν τε και 
ρήσιν έξενρεν. 
Σουίδ. λ. Αρίων : . . . λέγεται καί τραγικού τρόπον εύρετής γενέσθαι, 
καί πρώτος χορον στήσαι και διθύραμβον άσαι καί ονομάσαι το φδόμε-
νον νπο τον χορον, και σατύρονς εϊσενεγκεϊν έμμετρα λέγοντας. 

1) Θά ήδύνατό τις να άναφερθη καί είς άλλας ολιγώτερον ενδιαφέρουσας απόψεις επί 
τοϋ ακανθώδους προβλήματος της γενέσεως της τραγωδίας. Πρβλ. Η. Schreckeberg, 
ΔΡΑΜΑ. Vom Werden der griech. Tragödie aus dem Tanz., Würzburg 1960 καί 
R. Takebe, Wiener human. Blätter, IV (1961), σελ. 25 κέξ. "Οσον άφορςί είς τήν θεω-
ρίαν τοϋ καθηγητού G Thomson (βλ. Aeschylus and Athens, London 1941, σελ. 97 
κέξ.) δτι το δράμα έξεπήγασεν άπό πανάρχαιας τελετουργίας μυήσεως. μέ δσην έμβρίθειαν 
και άν εξετέθη, δέν νομίζω δτι δύναται νά πείση τους μελετητάς. Ά φ ' έτερου ή εμπεριστα
τωμένη επιχειρηματολογία του Κ. Kerényi (βλ. Naissance et renaissance de la tra
gédie, Diogene XXVIII, 1959, σελ. 22 κέξ.) δέν φαίνεται δτι προσθέτει νέα στοιχεία είς 
τα ήδη υφιστάμενα, 

2) Έτεραι επίσης σχετικαΐ εΙδήσεις έφθασαν μέχρις ημών μέσω τών : Παρ. Μαρμ. 
Πλουτ., Άθην., Έρατοσθ., Διογ. Λαερτ., Διοσκορ., Πολυδ , Πρόκλ., Δονάτ., Παλ. Άνθ., 
Κλήμ. Άλεξ., διαφ. σχολ. χ..&. 
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I d . ουδέν προς τον Διόνυσον : Έπιγένους . . . βέλτιον δε όντως. Το 

πρόσθεν εις τον Αιόννσον γράφοντες τούτοις ήγωνίζοντο, απερ και σα

τυρικά ελέγετο. ύστερον δε μεταβάντες είς το τραγωδίας γράφειν, κατά 

μικρόν είς μύθους και ιστορίας ετράπησαν, μηκέτι τον Διονύσου μνημο

νεύοντας, δθεν τοϋτο και επεφώνησαν. και Χαμαιλέων εν τω Περί Θε-

σπιδος τα παραπλήσια ιστορεί. 

Ζηνοβ. Corp. P a r o e m . Graec· V 40 : ουδέν προς τον Αιόννσον. 

επειδή των χορών εξ αρχής είθισμένων διθύραμβον αδειν εις τον Διόνυ

σον, οι ποιηταί ύστερον εκβάντες την σννήθειαν ταύτην Αϊαντας και 

Κενταύρους γράφειν επεχείρησαν δθεν οι θεώμενοι σχώπτοντες Φλέγον, 

ουδέν προς τον Διόνυσον. δια γοϋν τοϋτο τους σατύρους ύστερον §δοξεν 

αύτοϊς προεισάγειν, Ινα μη δοκώσιν επιλανθάνεσθαι τοϋ θεοϋ. 

Ίωάνν. Διακ. Σχόλ. είς Έρμογ., R h e i n . Mus. L X I I I 1508, 150: 
της δε τραγωδίας πρώτον δράμα 'Αρίων ο Μηθομναϊος είσήγαγεν, ώαπερ 

Σόλων εν ταΐς έπιγραφομέναις Έλεγείαις εδίδαξε. Δράκων δε ό Λαμψα-

κηνος δράμα φησι πρώτον Άθήνησι διδαχθήναι ποιήσαντος Θέσπώος. 

Π. Αϊ σπουδαιότερα! ενδείξεις της αρχαιολογίας είναι αϊ έξης : 

α) Παραστάσεις επί αγγείων ι του 6ου αι. άνευρεθέντων εις 'Αθήνας, Κό-

ρινθον καί Σπάρτην, αϊ όποΐαι εμφανίζουν μεταμφιεσμένους χορευτάς μέ έξωγκω-

μένας τάς γραμμάς του σώματος των διά παραγεμισμάτων. Οϊ χορευταί ούτοι εν

δέχεται νά έχουν σχέσιν μέ τους Σατύρους χορευτάς του Διονύσου. 

β) "Ετεραι ποραστάσεις απεικονίζουν άνδρας φέροντας χειριδωτους χειτώνας 

καί υψηλά υποδήματα 2, τα όποια απετέλεσαν ως γνωστόν τά κύρια χαρακτηρι

στικά της «σκευής» των υποκριτών κατά την διάρκειαν των κλασσικών χρόνων. 

γ) Προσωπεία του 6ου αϊ. άνακαλυφθέντα εις τό ϊερόν της Όρθιας 'Αρτέ

μιδος εν Σπάρτη 3 δεικνύουν ότι ανήκον μάλλον εις θρησκευτικας παραστάσεις, αϊ 

όποΐαι έλάμβανον χώραν πιθανόν έκεΐ. 

2. Συμπεράσματα καί ερωτηματικά 

Συνδυάζοντες τάς μαρτυρίας τής φιλολογικής παραδόσεως καϊ τάς άρχαιολο-

γικας ενδείξεις μέ τα πορίσματα τών νεωτέρων ερευνών δυνάμεθα να συναγάγω-

μεν ώρισμένα ασφαλή συμπεράσματα καϊ να ύπογραμμίσωμεν μερικά εκ τών πλέον 

ουσιωδών ερωτηματικών. 

Ι. Ουδείς σοβαρός μελετητής 4 αμφισβητεί πλέον σήμερον ότι ή τραγωδία 

1) Βλ. Pickard - Cambridge, Dithyramb κλπ., ένθ άνωτ , είκ. 33—39. Τ. Β. L. 
Webster, Greek Theatre Production, London 1256, είκ. 5. M. Bieber, History of 
the Greek and Roman Theater, Princeton 1939, είκ. 83, κ.ά. 

2) Βλ. Pickard- Cambridge, Dramatic Festival« of Athens, Oxford 1953, είκ. 
162, 163, 164, κ.Α. 

3) Pickard - Cambridge, Dithyramb κλπ., ενθ. άνωτ., είκ. 19, 20, 21, 22 καί 23. 
4) Βλ. Ν. Ρ. Miller, ενθ. άνωτ., σελ. 128 κ.έξ. 
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δέν είναι άμοιρος Δωρικών στοιχείων.'Εκτος τών αρχαίων μαρτυριών J υπάρχουν και 

άλλα τεκμήρια 2 , άτινα συνηγορούν υπέρ τούτου. Κ α τ ά πόσον βμως τά στοιχεία ταύτα 

είναι ικανά να μας πείσουν Οτι ή τραγωδία έχει άπωτάτην δωρικήν καταγωγήν ; 

I I . Ή τραγωδία κατά την πληροφορίαν της «Ποιητικής» προήλθεν άπο 

τους αυτοσχεδιασμούς τών «έξαρχόντων» τον διθύραμβον. Οί σύγχρονοι μελετη-

ταί 3 παραδέχονται δτι ό Αριστοτέλης δεν είχεν έν νώ τους γνωστούς διθυράμ

βους του Βακχυλίδου ή του Πινδάρου, ο£τινες στερούνται «έξάρχοντος» και έχουν 

σοβαρον περιεχόμενον, άλλα μίαν πρωιμωτάτην μορφήν διθυράμβου εύθυμου και 

θορυβώδους ομοιάζοντος μάλλον προς εκείνον, δν υπονοούν οί στίχοι του 'Αρχι

λόχου. Ά λ λ ' εις τί συνίστατο ό ρόλος του «έξάρχοντος» τον διθύραμβον αυτόν ; 

*Ητο οδηγός του χοροΰ ή δίκην μονωδού συνώδευεν αυτόν ; Τέλος πότε και που 

ό τοιούτος διθύραμβος απώλεσε τον «έξάρχοντα)) και ήλλαξε χαρακτήρα ; 

III . Ή τραγωδία έχει ένδιάμεσον βαθμίδα το σατυρικον κατά την μαρτυρίαν 

της «Ποιητικής». Οί πλείστοι τών παλαιοτέρων μελετητών 4 άπέρριπτον συνήθως 

τήν πληροφορίαν ταύτην του 'Αριστοτέλους και ίσχυρίζοντο δτι ούτος έν προκει

μένω μάλλον ώμίλει θεωρητικώς άνευ αντικειμενικών δεδομένων. Παρά ταύτα 

ευάριθμοι παραστάσεις επί αγγείων 5 προερχομένων εξ 'Αθηνών, Κορίνθου καί 

Σπάρτης αποκαλύπτουν μετημφιεσμένους χορευτάς ενθυμίζοντας τρόπον τινά τους 

Σατύρους του Διονύσου. Μήπως οί Σάτυροι ούτοι ήσαν εκείνοι, τους οποίους έπα-

ρουσίασεν ό 'Αρίων «έμμετρα λέγοντας» ή άπήρτιζον τους «τραγικούς χορούς» 

προς τιμήν του 'Αδράστου, καΐ είτα του Διονύσου ; 

IV. Ε λ έ χ θ η 6 δτι ό Θέσπις εισήγαγε τον πρώτον ύποκριτήν εις τάς τραγικάς 

παραστάσεις, επέτυχε τήν πρώτην νίκην το έτος 534 εις 'Αθήνας καί έπενόησε 

τρόπους μεταμφιέσεως. 'Αλλά τί σχέσιν ακριβώς έχει ό υπό τούτου εισαχθείς υπο

κριτής με τον «έξάρχοντα», καί εις περίπτωσιν καθ' ήν θεωρηθή αξιόπιστος ή παρά 

Θεμιστίω εΐδησις τί είδος «προλόγου» καί «ρήσεως» έφεύρεν ό Θέσπις ; 

Περαίνοντες δυνάμεθα να εΐπωμεν δτι τά πορίσματα τών νεωτέρων μελετών 7 

καί αϊ όλονέν πολλαπλασιαζόμεναι άρχαιολογικαί ενδείξεις οδηγούν πάλιν είς τήν 

«Ποιητική» καί πείθουν δτι πάσα περαιτέρω έρευνα, εάν θέλη ν' άποβή εποικο

δομητική, πρέπει να τείνη προς τήν κατεύθυνσιν αυτής. 

1) Πρβλ. το μνημονευθέν χωρίον της «Ποιητ.» (βλ. άνωτ., σελ 27, σημ. 1), τάς ειδή
σεις τοΰ Σουίδα (βλ. άνωτ., σελ. 36} περί 'Αρίωνος, δστις συνέθεσε το μέγιστον μέρος του 
έργου του είς τήν Δωρικήν Κόρινθον καί τήν σχετικήν πληροφορίαν τοΰ Ήροδ. (βλ. άνωτ , 
σελ. 36) περί «τραγικών χορών» είς τήν Δωρικήν επίσης Σικυώνα. 

2) 'Ιδίως τό μεγαλοπρεπές τών χορικών φσμάτων, ό κυρίαρχος ρόλος του χοροϋ εις 
τήν πρώιμον τραγωδίαν καί τα Δωρικά διαλεκτ. στοιχεία. Πρβλ. G. Björk, Alpha iinpu-
rum, Uppsala, 1950. 

3) ίΐρβλ. Ν. P. Miller, ένθ. άνωτ., σελ. 129. 
4) Πρβλ. Μ. Nilsson, Flickinger, Pickard - Cambridge κ. &. 
5) Βλ. άνωτ., σελ. 37, σημ. 1 καί 2. 
6) Πρβλ. μαρτ. : Παρ. Μαρμ., Διοσκορ., Άθην., Πλουτ., θεμιστ., Σουίδα, Πολυδ., κ.Α. 
7) Πρβλ. Α. Lesky, F. Brommer, Κ. Ziegler, Ε. Buscher, T. Β. L. Webster, 

F . Robert, κ.Α. 


