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ΕλΕνη Γκαστη

ΣοφοκλέουΣ Ηλέκτρα 147-149:
ένα Σχολιο ποιητικηΣ και θέατρικηΣ 

αυτοΣυνέιδηΣιαΣ*



η  εργασία αυτή έχει ως σκοπό να προσεγγίσει ερμηνευτικά τους στί-
χους 147-149 της Ηλέκτρας του Σοφοκλή και ειδικότερα τη συνά-

φεια ἄραρεν φρένας υπό το πρίσμα της θεατρικής–ποιητικής αυτοαναφορι-
κότητας, υποδεικνύοντας όψεις της σοφόκλειας ενδοποιητικής θεωρίας.1 
απαραίτητη εισαγωγική παρατήρηση: σε μια τέτοια ερμηνευτική προ-
σέγγιση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός του κατά πόσον οι αυτο-
νόητες ειδολογικές συμβάσεις της τραγικής ποίησης αφήνουν περιθώρια 
στον ποιητή να αποτυπώνει την ποιητική του αυτοσυνειδησία χωρίς να 
διασπά τη θεατρική ψευδαίσθηση.2 Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στην 
αρχαία ελληνική τραγωδία, λόγω του μιμητικού χαρακτήρα της, τα σή-

*  η εργασία αυτή παρουσιάστηκε — υπό μορφή ανακοίνωσης — στο ι΄ Συμπόσιο 
κλασικών Σπουδών του τομέα κλασικής φιλολογίας του πανεπιστημίου ιωαν-
νίνων (20.05.2013). έυχαριστώ θερμά τον ομότιμο καθηγητή του πανεπιστημίου 
ιωαννίνων φάνη κακριδή για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του κατά τη συζήτηση 
που ακολούθησε. ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους ανώνυμους κριτές του περι-
οδικού Logeion για τις καίριες παρατηρήσεις τους.

1.  Με τον όρο “ενδοποιητική θεωρία” (o όρος ‘ενδοποιητική’ αποτελεί νεολογισμό του 
Μαρωνίτη) δηλώνεται ότι οι κύριες πληροφορίες για τις αντιλήψεις του Σοφοκλή ή 
των άλλων τραγικών ποιητών εντοπίζονται ενοφθαλμισμένες στα κείμενα ως μαρ-
τυρίες εσωτερικής ποιητικής. Βλ. Kannicht (1997) 17. Έναν εύστοχο ορισμό της ε-
σωτερικής ποιητικής δίνει ο Μαρωνίτης (1999) 157: “Με τον όρο ‘εσωτερική ποιη-
τική’ εννοούνται εμφανή και λανθάνοντα σήματα, τα οποία ενυπάρχουν στο ποίημα 
και ομολογούν ή υποδηλώνουν πώς φαντάζεται ο ίδιος ο ποιητής τον ρόλο και την 
τέχνη του”.

2.  ο ιακώβ (1998) 2 επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο και υποστηρίζει ότι, ακριβώς ε-
πειδή η τραγωδία ως μίμησις πράξεως προϋποθέτει την είσοδο στον πλασματικό κό-
σμο και τα βιώματα των άλλων, δεν παρέχει περιθώρια για μαρτυρίες εσωτερικής 
ποιητικής.
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ματα ποιητικής αυτοσυνειδησίας ανιχνεύονται δύσκολα και η διατύπωση 
είναι συχνά πλάγια και κρυπτική,3 αναγνωρίζεται ήδη από τους αρχαίους 
σχολιαστές και κριτικούς η δυνατότητα να παρεμβάλλει ο ποιητής προ-
σωπικές απόψεις ή να απευθύνεται άμεσα στο κοινό μέσω του χορού.4

 από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας το συμπέρασμα που προκύ-
πτει είναι πως η αυτοαναφορική τάση του σοφόκλειου έργου5 στο σύνολό 
του έχει απασχολήσει τους μελετητές. Συγκεκριμένα ο Falkner (1993) 
και (1999), αναλύοντας την προλογική ρήση του αίαντα, ανασυνθέτει τη 
γνωστική και συναισθηματική εμπειρία θέασης της τραγωδίας, ενώ ο 
Dobrov (2001: 57-69) επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο εγκιβωτισμένο 
θέαμα της τρέλας του αίαντα και στο ρόλο του σκηνοθέτη που αναλαμβά-
νει η θεά αθηνά. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
μελέτες που εξετάζουν τον υψηλό βαθμό αυτοσυνειδησίας του ποιητή σε 
ζητήματα θεατρικής αναπαράστασης (θέαμα) και πρόσληψης (θεατής) 
του έργου.

 πιο προωθημένη είναι η μελέτη του Falkner (1998), ο οποίος, διερευ-
νώντας τα μεταθεατρικά στοιχεία του Φιλοκτήτη, καταλήγει στη διαπί-
στωση πως ο Σοφοκλής εδώ δεν περιορίζεται σ’ έναν ποιητολογικό ανα-
στοχασμό των όρων παραγωγής και παράστασης της τραγωδίας αλλά 
καταθέτει μια θεωρία ποιητικής με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά.

3.  Γι’ αυτό βλ. Bain (1977) 210. Βλ. έπίσης Segal (1986) 97: “In tragedy, where the 
poet never speaks in his own person, this kind of self-conscious textuality can work 
only implicitly”. αντίθετα ο κωμικός ποιητής έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εκθέ-
σει τον ποιητολογικό προβληματισμό του με ποικίλους τρόπους (διάσπαση της θε-
ατρικής ψευδαίσθησης με την παράβαση, άσκηση λογοτεχνικής κριτικής μέσω της 
παρατραγωδίας κλπ.). Βλ. Σχετικά Bierl (1990) 358-359 και σημ. 11 και 15 όπου 
παρατίθεται και βιβλιογραφία.

4.  Για τη συχνή παρεμβολή προσωπικών απόψεων στα δράματα από τον έυριπίδη, 
δηλ. για ένα είδος παραβάσεως βλ. Πολυδ. IV.11.4: τραγικὸν δ’ οὐκ ἔστιν (δηλ. η πα-
ράβασις) ἀλλ’ έὐριπίδης αὐτὸ πεποίηκεν ἐν πολλοῖς δράμασιν. Βλ. σχετικά Bain (1975) 
14-15 και Μπεζαντάκος (2004) 41. ο Kranz (1933) 172 αποκαλεί τους στίχους 517-
565 από τις έυμενίδες ένα είδος τραγικής παραβάσεως (με την τεχνική έννοια του ό-
ρου). ο αίλιος αριστείδης αναγνωρίζει στους τραγικούς ποιητές τη δυνατότητα 
του παραβῆναι, δηλαδή του να απευθύνονται άμεσα στο κοινό μέσω του χορού (Περὶ 
τοῦ παραφθέγματος, Dindorf ii 523 = Keil 28.95-7). Βλ. σχετικά Bain (1975) 14 και 
σημ. 3. ο Markantonatos (2002) 6-8 αποκαλεί το δραματικό ποιητή “an editorial 
intelligence”.

5.  ο Gould (1990) 159-160 αντιδιαστέλλει την αυτοσυνειδησία του Σοφοκλή και το 
μεγάλο βαθμό έντεχνου ελέγχου προς την ενθουσιαστική–ένθεη τάση του αισχύ-
λου, παραθέτοντας αρχαίες μαρτυρίες.
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 Στην ανίχνευση της μεταθεατρικότητας ή της εσωτερικής ποιητικής 
της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας6 συμβάλλει και η αφηγηματολογία. η 
χρήση της αφηγηματολογίας ως μεθοδολογικού εργαλείου αναδεικνύει 
τους δομικούς αρμούς του έργου και προβάλλει την “κατασκευαστική” 
ικανότητα του ποιητή και την ιδιαίτερη παρουσία του στη μιμητική εξι-
στόρηση με χαρακτηριστικές μυθοποιητικές τεχνικές.7 ο Dunn (2009) 
μάλιστα στο άρθρο με τίτλο “Sophocles and the Narratology of Drama”, 
όπου εξετάζει τις αφηγηματικές τεχνικές του Σοφοκλή, επισημαίνει πως 
η αφηγηματολογική ανάλυση κατατάσσεται χωρίς αμφιβολία στην κα-
τηγορία του μεταθεάτρου. Στην περίπτωση του Οἰδίποδος ἐπὶ κολωνῷ ο 
Dunn (2010: 13) υποστηρίζει πως ο Σοφοκλής δημιουργεί ένα μεταθεα-
τρικό συσχετισμό με την τυφλότητα του οιδίποδα, καθώς στην άγνοια 
του γηραιού οιδίποδα για το πού βρίσκεται, το κοινό αναγνωρίζει τη δική 
του άγνοια για την ταυτότητα και λειτουργία του δραματικού χώρου.8 
ιδιαίτερα σημαντική γενικότερα στην αφηγηματολογία είναι η συμβολή 
της de Jong, η οποία σ’ ένα ενδιαφέρον άρθρο της επιχειρεί να διερευνήσει 
τη μετα-αφηγηματική λειτουργία του προλόγου των τραχινίων, όπου η 
παρουσία του ποιητή σημαίνεται με συγκεκριμένες αφηγηματικές πα-
ρεμβάσεις που σχολιάζουν τον τρόπο παρουσίασης της ιστορίας και συμ-
βάλλουν στην άμεση επικοινωνία με το κοινό.9

η μεταθεατρική διάσταση όλων των σωζόμενων τραγωδιών του 
Σοφοκλή έχει απασχολήσει τον Ringer (1998), ο οποίος στα συστατικά 

6.  πρέπει να διευκρινίσω ότι ο όρος “εσωτερική ποιητική” είναι ευρύτερος από τον 
όρο “μεταθέατρο”. το μεταθέατρο αφορά διάφορες όψεις της θεατρικής αυτοσυνει-
δησίας και της αναπαραστατικής λειτουργίας του θεάτρου, αλλά σε τελική ανάλυ-
ση η ανάδειξη της μεταθεατρικότητας αποτυπώνει την ποιητική του κειμένου. Συ-
νεπώς, συχνά οι όψεις της εσωτερικής ποιητικής ενός δραματικού κειμένου εντοπί-
ζονται κυρίως στη θεατρική του αυτοσυνειδησία (μεταθέατρο) αλλά δεν περιορίζο-
νται σ’ αυτήν.

7. Βλ. Μαρκαντωνάτος (2008) 195 και 180-194, όπου παρέχεται μια αδρομερής ανά-
λυση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των βασικών αφηγηματολογικών αρ-
χών στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

8.  Βλ. Dunn (2010) 12-17, όπου ερμηνεύεται ο Οἰδίπους ἐπὶ κολωνῷ υπό το πρίσμα 
της μεταθεατρικότητας και υποστηρίζεται ότι ο Σοφοκλής επιδεικνύει μια μετα-
θεατρική γνώση του χάσματος ανάμεσα στο χώρο και τη σημασία που αυτός προ-
σλαμβάνει στο έργο. έφαρμογή της αφηγηματολογικής θεωρίας στα έργα των τρι-
ών τραγικών επιχειρεί η Goward (2002), ενώ στην περίπτωση του Edmunds (1996) 
και του Markantonatos (2002) το πεδίο του ερμηνευτικού εγχειρήματος εντοπίζεται 
στον Οἰδίποδα ἐπὶ κολωνῷ του Σοφοκλή.

9.  Βλ. de Jong (2007).
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στοιχεία του όρου “μεταθέατρο”10 εντάσσει την αντικατοπτρική αυτοανα-
φορικότητα (‘θέατρον εν θεάτρω’) καθώς και κάθε είδος αναστοχασμού 
που αφορά τους όρους παραγωγής και παράστασης της τραγωδίας, τις 
συμβάσεις και την αποτελεσματικότητά της, την τέχνη του υποκριτή και 
το ρόλο του θεατή και γενικότερα τη θεατρικότητα και τη θεατρική ψευ-
δαίσθηση (Ringer 1998: 7-19).11 ο Ringer, αναγνωρίζοντας τις ποικίλες 
όψεις της θεατρικής αυτοαναφορικότητας της Ηλέκτρας του Σοφοκλή, 
αφιερώνει στο έργο ένα μεγάλο τμήμα του βιβλίου του (Ringer 1998: 
127-212), προσπαθώντας να συμπληρώσει και να διευρύνει τον προβλη-
ματισμό της Batchelder (1995), το βιβλίο της οποίας επικεντρώνεται σε 
ζητήματα αυτοαναφορικότητας αποκλειστικά σ’ αυτό το έργο του Σοφο-
κλή.12 Συγκεκριμένα, αναφορικά προς το υπό εξέταση θέμα, η Batchelder 
(1995: 52) επισημαίνει ότι η ηλέκτρα μέσω του μυθολογικού παραδείγ-
ματος της αηδόνας παρουσιάζει τον εαυτό της ως εικόνα του ποιητή που 
εκθέτει τη δική της εκδοχή για το θάνατο του πατέρα της (στ. 91-109), 
ενώ στο αμοιβαίο με το χορό η ηλέκτρα λειτουργεί ως χορηγός, όπως η 
αγησιχόρα στον αλκμάνα, και με τη σύνθεση αυτού του εκτενέστατου 
χορικού ο ποιητής κάνει το κοινό να συνειδητοποιήσει την ομορφιά της 
χορικής ποίησης. Σ’ αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο η Batchelder (1995: 54) 
διατυπώνει την άποψη πως ο από σκηνής θρήνος της ηλέκτρας και η πά-

10.  Μια ευσύνοπτη επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον όρο μεταθέατρο βλ. 
Thumiger (2009) 9-11.

11.  η Γακοπούλου (2010) 29-30 στην επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας που επιχει-
ρεί για το μεταθέατρο επισημαίνει ότι ο Ringer δίνει στον όρο ευρύτερη διάσταση, 
καθώς περικλείει όλες τις μορφές θεατρικής αυτοαναφορικότητας (ενσάρκωση ρό-
λων, ενσυνείδητη αναφορά σε δραματικές συμβάσεις, διακειμενικότητα, θρησκευ-
τικές ή τελετουργικές πράξεις μέσα στο έργο που παραπέμπουν στο ευρύτερο λα-
τρευτικό πλαίσιο των παραστάσεων, εσωτερικός συγγραφέας-σκηνοθέτης / εσωτε-
ρικό κοινό).

12.  Στο πρώτο κεφάλαιο (5-46) η συγγραφέας εξετάζει την προλογική σκηνή του έρ-
γου ως ένα είδος θεατρικής πρόβας, όπου ο παιδαγωγός λειτουργεί ως έμπειρος 
καλλιτέχνης που καθοδηγεί τον νεότερο θεατρικό συγγραφέα, τον ορέστη, να ορ-
γανώσει την εξαπάτηση της κλυταιμνήστρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο (47-86) οι δι-
αφορετικές αφηγηματικές εκδοχές της ηλέκτρας και της κλυταιμνήστρας σχετι-
κά με το φόνο του αγαμέμνονα και τη θυσία της ιφιγένειας ερμηνεύονται ως εκφάν-
σεις δύο ποιητικών φωνών που ειδολογικά ανήκουν στον έπαινο και ψόγο. το τρίτο 
κεφάλαιο (87-110) αναλύει την πλαστή αγγελική ρήση του παιδαγωγού ως ένα μέ-
σο συγγραφικής παρουσίας. τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο (111-140) εξετάζονται 
οι τελικές σκηνές του έργου, όπου, μέσα από μια σειρά αναγνωρίσεων, ο ορέστης 
επικυρώνει την πολιτική και ποιητική του αυθεντία εν είδει σφραγίδος, όπως αυτή 
που χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό σημάδι (εξ ου και ο τίτλος του βιβλίου The 
Seal of Orestes).
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ροδος έχουν ένα είδος αισθητικής και ειδολογικής αυτοτέλειας στο έργο, 
ώστε να αναδειχθεί η αυτοαναφορική τους λειτουργία. Ωστόσο, παρά το 
ότι η Batchelder αναγνωρίζει στο θρήνο της ηλέκτρας μια αυτοαναφο-
ρική πλευρά που επιτείνεται και από τη χρήση του μυθολογικού παρα-
δείγματος της πρόκνης–αηδόνας, δεν ερμηνεύει καθόλου τους στίχους 
145-152, όπου εντάσσεται η συνάφεια ἄραρεν φρένας :13

                 νήπιος ὃς τῶν οἰκτρῶς
   οἰχομένων γονέων ἐπιλάθεται.
   ἀλλ’ ἐμέ γ’ ἁ στονόεσσ’ ἄραρεν φρένας
   ἃ Ἴτυν αἰὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται,
   ὄρνις ἀτυζομένα, Διὸς ἄγγελος.
   ἰὼ παντλά-
   μων Νιόβα, σὲ δ’ ἔγωγε νέμω θεόν,
   ἅτ’ ἐν τάφῳ πετραίῳ,
   αἰαῖ, δακρύεις.

Με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο αναδεικνύει την παθολογία του 
θρήνου της14 η ίδια η ηλέκτρα μέσω των μυθολογικών παραδειγμάτων 
της πρόκνης και της νιόβης,15 απορρίπτοντας τις προτροπές του χορού 
για μια ισορροπημένη αντιμετώπιση των συμφορών.16 η ηλέκτρα με 
τη διατύπωση σὲ δ’ ἔγωγε  νέμω θεόν και κυρίως με τη χρήση του τύπου 

13. Όλες οι παραπομπές στο κείμενο του Σοφοκλή είναι από την έκδοση των Lloyd-
Jones & Wilson (1990).

14.  Για την παθολογία του θρήνου της ηλέκτρας βλ. Seaford (1985) και Kitzinger 
(1991). Με την εισαγωγική φράση νήπιος ὃς ... ἐπιλάθεται η ηλέκτρα προγραμματι-
κά εξαγγέλλει το καθήκον της μνήμης ως πρωταρχικό χρέος των τέκνων και συγ-
χρόνως αναδεικνύει τη λειτουργική συμμετοχή του θρήνου της σε αυτή τη διαδικα-
σία διατήρησης της μνήμης του αγαμέμνονα που συναρτάται με το θέμα της εκ-
δίκησης. Βλ. Billing (2007) 49-51, όπου εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στο γυναικείο 
θρήνο και τις πράξεις εκδίκησης στην αθηναϊκή κοινωνία του 5ου αιώνα καθώς και 
στο θέατρο (ιδιαίτερα στην Ἑκάβη του έυριπίδη). ο Paduano (2002) 271 επισημαί-
νει ότι ο θρήνος της ηλέκτρας δεν έχει παθητικό χαρακτήρα, αλλά είναι ένα όπλο ε-
νάντια στους σφετεριστές.

15.  Για τη νιόβη βλ. Hopman (2004). H Kornarou (2010) εξετάζει αναλυτικά το μυθο-
λογικό exemplum της νιόβης στην Ἀντιγόνη του Σοφοκλή.

16.  η ανάλυση της παρόδου (121-250), που έχει τη μορφή ενός κομμού ή αμοιβαίου α-
νάμεσα στο χορό και την ηλέκτρα, μας βοηθά να προσδιορίσουμε την παθολογία 
της στάσης της ηλέκτρας, καθώς αντιπαρατίθεται προς τη φυσιολογική συμπερι-
φορά του χορού. Για την ανάλυση της παρόδου με όλη τη σχετική βιβλιογραφία βλ. 
Γκαστή (2003) 55-78.
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ἔγωγε 17 σηματοδοτεί την εντελώς προσωπική της αξιολόγηση της νιό-
βης, καθώς και την αποκλίνουσα χρήση του συγκεκριμένου μυθολογικού 
παραδείγματος,18 η οποία συνίσταται στα εξής: (1) Σε σχέση με τη μυ-
θική παράδοση η απόδοση του θεϊκού status στη νιόβη είναι παράδοξη, 
εφόσον ήδη στην Ἰλιάδα η νιόβη τιμωρείται, γιατί θέλει να εισέλθει στη 
θεϊκή σφαίρα συγκρίνοντας τον εαυτό της με τη λητώ.19 (2) παράδοξο 
είναι και το γεγονός ότι η νιόβη, παρά τη λιθοποίησή της, εξακολουθεί 
να θρηνεί, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα πάγια χαρακτηριστι-
κά που συναντά κανείς σε παρόμοιες ιστορίες λιθοποίησης (απουσία κάθε 
ένδειξης ζωής, σιωπή, απουσία κάθε αίσθησης και αισθήματος).20 (3) 
έπιπρόσθετα, η αναφορά της ηλέκτρας στη νιόβη διαφοροποιείται από 
τον τρόπο που αυτή απαντά στο Ω της Ἰλιάδας (602-620) ως μυθολογικό 
παράδειγμα για να δειχθεί ότι η θλίψη δεν μπορεί να είναι αιώνια και υπο-
χωρεί μπροστά στις καθημερινές ανάγκες της ζωής. 

Συνεπώς, η ηλέκτρα τονίζοντας τη δική της προσωπική αξιολόγηση 
της νιόβης (σὲ δ’ ἔγωγε νέμω θεόν: θεϊκή υπόσταση νιόβης, απόκλιση 
από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των απολιθωμένων μορφών, διαφο-
ρετική ρητορική χρήση σε σχέση με το ιλιαδικό πρότυπο) που αποκλίνει 
σε σχέση με την καθιερωμένη αντίληψη, συγχρόνως αναγνωρίζει και τη 
δική της αντισυμβατική συμπεριφορά, που συναρτάται με την επιλογή 
του αιώνιου θρήνου. ο τύπος ἔγωγε, παρά το ότι εκφωνείται από τη δρα-
ματική ηρωίδα, μεταφέρει τον ποιητολογικό προβληματισμό του ποιη-
τή, καθώς ανακαλεί στη μνήμη του θεατή την ανοίκεια χρήση του μυ-
θολογικού παραδείγματος της νιόβης και στην Ἀντιγόνη (834 ἀλλὰ θεός 
τοι καὶ θεογενής) και επικυρώνει, μέσω του διακειμενικού διαλόγου, την 
αποκλίνουσα και υποκειμενική χρήση του και στα δύο έργα του ποιητή. 
η Hopman (2004: 452) επισημαίνει ότι και η χρήση του ρήματος νέμω 

17.  Βλ. τις εύστοχες παρατηρήσεις του Gould (1999) 112 καθώς και το σχόλιο του 
Finglass (2007) 149ad 150: “the emphatic ἔγωγε emphasizes that Electra’s judgment 
is unconventional”.

18.  η Swift (2010) 342 τονίζει πως η χρήση του παραδείγματος της νιόβης από τον 
Σοφοκλή αποκλίνει από τον ορίζοντα προσδοκιών του κοινού: “Electra’s use of Ni-
obe to justify her right not to abandon her grief would therefore resonate oddly with 
Sophocles’ audience, who were familiar with her story being used to support the oppo-
site moral”.

19.  η Hopman (2004) 456 θεωρεί πως σε σχέση με την ομηρική παράδοση η απόδοση 
της θεϊκής ιδιότητας στη νιόβη αποτελεί πρόκληση και η όποια ψυχολογική ή ρη-
τορική ερμηνεία της δεν είναι ικανοποιητική δικαιολογία. η ίδια πιστεύει πως αυ-
τή η λογοτεχνική μορφή έχει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία και συνδέεται με την 
τοπική λατρεία. 

20.  Kornarou (2010) 266.
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εισάγει την εντελώς προσωπική οπτική γωνία του ποιητή, γεγονός που 
ενισχύει την ποιητολογική λειτουργία που εντοπίσαμε.

Σ’ αυτόν το δείκτη ενδοποιητικής, όπου ενσωματώνεται η ποιητική 
αυτεπίγνωση της αποκλίνουσας φοράς του μυθολογικού παραδείγματος, 
έρχεται να προστεθεί και η ιδιάζουσα χρήση της συνάφειας ἄραρεν φρέ-
νας, που απαιτεί τη “φιλολογική” εγρήγορση του θεατή, καθώς η σύντα-
ξη (αμετάβατος αόριστος του ρήματος ἀραρίσκω + αιτιατική) αποκλίνει 
από την ομαλή χρήση (η ομαλή σύνταξη αυτού του αμετάβατου αναύξη-
του επικού αορίστου απαιτεί δοτική).21 η στονόεσσα πρόκνη ἃ Ἴτυν αἰὲν 
Ἴτυν ὀλοφύρεται ως το κατεξοχήν παράδειγμα του αιώνιου θρήνου και της 
διαρκούς θλίψης (ἀτυζομένα)22 ανταποκρίνεται πλήρως στην ψυχοσύνθε-
ση της ηλέκτρας (ἄραρεν φρένας).23 παρά την προφανή σύγκλιση των δύο 
ηρωίδων, λόγω του διαρκούς θρήνου, με τη χρήση της συνάφειας ἄραρεν 
φρένας, ο ποιητής παρέχει ένα είδος αυτοαναφορικής απολογίας για την 
ανοίκεια σύγκριση του αθώου θύματος (ηλέκτρα) με την παιδοκτόνο 
πρόκνη (θύτη, στ. 107 τεκνολέτειρ’ ὥς τις ἀηδών) τονίζοντας τη βαθύτε-
ρη συνάφεια των δύο μορφών. η Swift (2010: 338-39) επισημαίνει ότι μ’ 
αυτόν τον τρόπο ο ποιητής αναδεικνύει την καταστρεπτική δυναμική της 
θλίψης της ηλέκτρας και μας ενθαρρύνει να την εκλάβουμε ως μια στάση 
προβληματική που οδηγεί στη βία. η McClure (2012: 372-73) αντιπαρα-
θέτει την εικόνα της ηλέκτρας ως θρηνούσας πρόκνης, δηλ. ως μητέρας 
που έχασε το παιδί της, με την εικόνα της κλυταιμνήστρας και την πα-
ντελή απουσία θλίψης από μέρους της στην αναγγελία του θανάτου του 
ορέστη. έπιπλέον, η αναλογία που σημαίνεται με το ρήμα ἀραρίσκω ανά-

21.  Βλ. Jebb (1894) 28ad 147. ο Kamerbeek (1974) 38 ad 147-148 δικαιολογεί τη σύ-
νταξη του αμετάβατου αορίστου εδώ λόγω της σημασιολογικής του συγγένειας με 
το ἀρέσκω που συντάσσεται με αιτιατική προσώπου. ο Kells (1973) 91 ad 147 θεω-
ρεί πως η απόκλιση από την αναμενόμενη σύνταξη με δοτική ανταποκρίνεται στη 
συνήθη τακτική του Σοφοκλή να αποκλίνει από τα καθιερωμένα, αυτό που ονομά-
ζει με τον όρο ἐξηλλαγμένη λέξις. παρά το ότι σύμφωνα με το LSJ9 s.v. ἀραρίσκω α 
ιιι 2 το παράδειγμα εντάσσεται στην κατηγορία του μεταβατικού αορίστου που 
συντάσσεται κανονικά με αιτιατική, ο Finglass (2007) 147 ad 147 θεωρεί πως οι ση-
μασίες που δίνει το LSJ στην περίπτωση αυτή δεν είναι οι αναμενόμενες. καταλή-
γει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν αμετάβατο παρακείμενο με 
την έννοια: “is fixed”. οι δύο αιτιατικές ἐμέ – φρένας δικαιολογούνται με βάση το 
ἰωνικὸν σχῆμα ή το σχῆμα καθ’ ὅλον καὶ μέρος. 

22.  Bλ. αρχαίο Σ ad 149 ἀτυζομένα: ἐκπληττομένη τοῖς συμβεβηκόσι καὶ ὀδυρομένη.
23.  Βλ. την απόδοση της φράσης από την March (2001) 43: “No, she who laments is 

more congenial to my mind”. O Finglass (2007) 148 ad 147 επισημαίνει ότι “the ex-
ample of Procne ‘is fixed’ in Electra’s mind, since she provides the perfect parallel for 
her perpetual remembrance of her father”.
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μεσα στην ηλέκτρα και το αηδόνι24 αντανακλάται στη δομική διάρθρωση 
του θρήνου της (μονωδικός και αντιφωνικός θρήνος) και στον τρόπο της 
μουσικής του εκτέλεσης,25 αφού το μέλος λειτουργεί ως μέσον της τραγι-
κής αναπαράστασης.26

η χρήση του μυθολογικού παραδείγματος της αηδόνας ως εμβλη-
ματικού του γυναικείου θρήνου27 και η μεταλογοτεχνική του ερμηνεία στο 
πλαίσιο της δραματικής ποίησης, δηλαδή το γεγονός ότι παραπέμπει στις 
συνθήκες δημιουργίας του ποιητικού έργου και της θεατρικής του αναπα-
ράστασης,28 αναδεικνύει το ιδιαίτερο αυτοαναφορικό του περιεχόμενο. η 

24. ιδιαίτερα κατατοπιστικό είναι το σχόλιο του αρχαίου σχολιαστή: Ἀττικῶς τὸ ἄραρέ 
με ἀντὶ τοῦ ἤρεσέ μου ταῖς φρεσὶν ἀντὶ σύμφωνα πράσσομεν ἐγὼ καὶ <ἡ> ἀηδὼν ἕνεκα τοῦ 
θρηνεῖν. ἄλλως οἷον συνήρμοσταί μου ταῖς φρεσὶ τουτέστιν ἐκείνην ζηλῶ τὴν ἀεὶ τὸν Ἴτυν 
στενάζουσαν. η Loraux (1998) 61 σημ. 10 τονίζει πως το ρήμα ἀραρίσκω προβάλλει 
την αναλογία ανάμεσα στην ηλέκτρα και το αηδόνι.

25.  Για μια ανάλυση του λεκτικού της ηλέκτρας και της σχέσης του με την ποιητική 
του θρήνου βλ. Nooter (2012) 101-123, κεφ. 3 που επιγράφεται “Addressing Lament 
in Electra”. ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου ιωαννίνων φάνης κακρι-
δής παρατήρησε πως ακόμη και η απλή ανάγνωση του υπό εξέταση χωρίου με την 
εναλλαγή των μακρών και βραχειών συλλαβών αναδεικνύει τη μουσικότητά του. 
τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις εύστοχες επισημάνσεις του. η Carson (2001: 42-
43) αναφέρει τους ασυνήθιστους συνδυασμούς φωνηέντων που επιλέγει ο ποιητής, 
όπως έέ, αΙαΙ ή έέΙΟ για να αποδώσει μουσικά το θρήνο εξαναγκάζοντας τον η-
θοποιό να διατηρεί υψηλούς τόνους στη φωνή του και το στόμα του ανοιχτό ώστε 
να αποδώσει τη χασμωδία.

26.  ο Σηφάκης (2011) 6 επισημαίνει πως ο “μουσικο-λυρικός λόγος (το μέλος) απο-
καλύπτει συναισθήματα και ηθικές ποιότητες που δεν μπορεί να αποδώσει ο λόγος 
της κοινής ομιλίας”. η μετρική ανάλυση της παρόδου μπορεί να βοηθήσει στην α-
νασυγκρότηση μιας πολύπλοκης μετρικής, φωνητικής και μουσικής προσωπογρα-
φίας των δύο πόλων του αμοιβαίου, πράγμα που υπερβαίνει τους στόχους της πα-
ρούσας μελέτης. Βλ. Scott (1996) 155-56 όπου επισημαίνει ότι η αδυναμία επικοι-
νωνίας της ηλέκτρας με το χορό “υποστηρίζεται” από την επιλογή ενός ομόλογου 
συστήματος μετρικής αντιστοιχίας. Συγκεκριμένα διατυπώνει την άποψη πως η ε-
πιλογή του μέτρου στην πάροδο αντικατοπτρίζει την ομοφωνία ηλέκτρας και χο-
ρού σε θέματα δικαιοσύνης, ενώ η απόκλιση που παρατηρείται στην επωδό αποκα-
λύπτει τη διαφορετική στάση του χορού απέναντι στην υπερβολή του θρήνου της.

27.  Βλ. Loraux (1998) 59. Για μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τη φύση του άσμα-
τος του αηδονιού βλ. Loraux (1998) 57-65 και Barker (2004) 187-193.

28.  ο Monella (2006) 147 επισημαίνει ότι ο παραλληλισμός του θρηνούντος προσώπου 
με το αηδόνι συνδέεται με την αποτελεσματική μουσική εκτέλεση στη σκηνή και 
συνοδεύεται από ένα μεταλογοτεχνικό παιχνίδι. έπίσης στο πέμπτο κεφάλαιο της 
μονογραφίας του για την πρόκνη, ο Monella (2005) εξετάζει το θρήνο της αηδόνας 
ως μια λογοτεχνική μεταφορά. πβ. Barker (2004) 187 και 204 όπου αναφέρει ότι 
στους Ὄρνιθες του αριστοφάνη το αηδόνι χρησιμοποιείται ως σύμβολο της μουσι-
κής πρωτοπορίας. Βλ. επίσης Williams (1997), η οποία εξετάζει διαχρονικά τη χρή-
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άποψή μας βασίζεται στις παρατηρήσεις της Suksi (2001) που εξετάζει 
το αηδόνι ως ένα σύμβολο της ίδιας της θρηνητικής ποίησης. έιδικότερα 
θεωρεί πως στο έργο Οἰδίπους ἐπὶ κολωνῷ η μεταμόρφωση του αηδονιού 
από μια μορφή συνυφασμένη με τη φρίκη της εκδίκησης σε ένα τραγου-
διστή μελωδικών θρήνων θεματοποιεί τη δύναμη της τραγικής ποίησης 
(σσ. 656-57). η μεταστοιχείωση της θλίψης και της φρίκης σε μορφές 
αισθητικής απόλαυσης προκαλεί στο κοινό θεραπευτικό οίκτο και θαυ-
μασμό (σσ. 652-53). 29

παράλληλα, ο συσχετισμός της συνάφειας ἄραρεν φρένας με τους στί-
χους 163-164 από τον Ομηρικό ΄Υμνο στον απόλλωνα (φαίη δέ κεν αὐτὸς 
ἕκαστος | φθέγγεσθ’· οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή) μπορεί να διαφω-
τίσει περαιτέρω το μεταθεατρικό του περιεχόμενο.30 Συγκεκριμένα, 
στο στ. 164 η διατύπωση οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή αποτελεί την 
σαφέστερη και πιο πρώιμη αναφορά στην εικόνα ενός άνδρα ποιητή που 
επιχειρεί μια αποτελεσματική μίμησιν, καθώς βάζει στο στόμα του γυ-
ναικείου χορού τα κατάλληλα λόγια.31 αν η μήτρα της συνάφειας ἄραρεν 
φρένας εντοπίζεται στο χωρίο που αναφέραμε, και ειδικά στη χρήση του 
ρήματος συναραρίσκω ως δείκτη της συγγραφικής παρουσίας, τότε μέσα 
από το πλέγμα της ομοιότητας ο ποιητής κατευθύνει την προσοχή των 
θεατών στην ιδιαίτερη ικανότητά του στη δημιουργία του γυναικείου 
ιδιόλεκτου32 μέσω μιας αποτελεσματικής και πειστικής μιμήσεως. ο 

ση του μυθολογικού παραδείγματος του αηδονιού από τον Όμηρο μέχρι τη Βικτω-
ριανή εποχή.

29.  Βλ. Segal (1994) 34: “the poetic elaboration of the Procne–Philomela myth, from 
Homer on, endows this voice with a lyrical sweetness that seems much closer to poetry 
and song”.

30. ο Falkner (1999) 175 υποστηρίζει την άποψη πως η παρουσία των μεταθεατρικών–
αυτοαναφορικών σχολίων στο έργο του Σοφοκλή αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα 
στον ποιητή, τον ηθοποιό και το κοινό και σηματοδοτεί αυτό που ονομάζει “poetic 
authority”. 

31.  Βλ. Martin (2001) 56-57, όπου η παρουσία του συγγραφέα στο συγκεκριμένο χωρίο 
εντοπίζεται στην “παραβατική” του λειτουργία, δηλ. ως ένα αυτοσχόλιο παρόμοιο 
με την κωμική παράβασιν. Βλ. επίσης την ανάλυση του χωρίου από τον Richardson 
(2011) 28-29.

32.  η Ann Carson (2001) 44 αναφέρει: “for her (Electra), Niobe and Procne represent a 
victory of female sign language”. έξάλλου, όπως επισημαίνει ο Griffith (2001) 117, 
το γυναικείο ιδιόλεκτο αποτελεί το κατ’ εξοχήν αντικείμενο μιμήσεως του τραγι-
κού ποιητή, αφού το ένα τρίτο των ρόλων στην τραγωδία είναι γυναικείοι. κατά συ-
νέπεια ο θρήνος αποτελεί ένα βασικό συστατικό όχι μόνο του γυναικείου λόγου αλ-
λά και της τραγικής φόρμας. Για το θέμα αυτό βλ. Taxidou (2004) 159-192, κεφ. 6 
με τίτλο “Mourning and Tragic Form”.
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θρήνος ως ο κατεξοχήν γυναικείος τρόπος έκφρασης33 αποτελεί το αντι-
κείμενο της τραγικής μιμήσεως. ο ποιητής αξιοποιώντας τα τυπικά και 
μορφολογικά στοιχεία του θρήνου34 συνθέτει ένα άσμα που ανταποκρίνε-
ται στο τελετουργικό πλαίσιο και η θεατρική του εκτέλεση (μουσική και 
υποκριτική απόδοση του θρήνου) απαιτεί την ιδιαίτερη αναπαραστατική 
ικανότητα του υποκριτή.35 ουσιαστικά πρόκειται για τη διανοητική δια-
δικασία της ταύτισης του αναπαριστάνοντος με το αναπαριστώμενο έτσι 
όπως την περιγράφει ο αριστοτέλης στην Ποιητική 1448b17 ὅτι οὗτος 
ἐκεῖνoς.36

Συνεπώς, με την αυτοαναφορική διατύπωση ἄραρεν φρένας ο ποιητής 
δηλώνει προγραμματικά:

1) Tην αποτελεσματική διαχείριση από μέρους του των ειδολογικών 
συμβάσεων του θρήνου στη διαδικασία δημιουργίας του δραματικού προ-
σώπου της ηλέκτρας, έτσι ώστε με την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου 
μορφολογικού σχήματος (κομμός) καθώς και του μυθολογικού παρα-
δείγματος της αηδόνας να προσδίδει στο χαρακτήρα στοιχεία ψυχολο-
γικού βάθους (το αφηγηματικό σχήμα αντιστοιχεί στην προσωπικότητα 
της ηλέκτρας).

2) Στο μιμητικό περιβάλλον του θεάτρου η διατύπωση ἄραρεν φρένας 
παραπέμπει σ’ ένα υποκριτικό ύφος που απαιτεί από τον ηθοποιό τη βί-
ωση των συναισθημάτων του θρηνούντος προσώπου (αυτό που ο αριστο-
τέλης στην Ποιητική 1455a30 ορίζει ως ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως),37 πράγμα 

33.  Βλ. McClure (1999) 93.
34.  το ευρύτατο πλαίσιο του θέματος του θρήνου εξετάζεται στις ακόλουθες μελέτες: 

Reiner (1938) Alexiou (1974), Wright (1986), Holst-Warhaft (1992), Foley (1993) 
και (2001) 145-171, Loraux (1998) και (1999), Derderian (2002), Schauer (2002), 
Dué (2004) και (2012), Tsagalis (2004), Suter (2008). 

35.  η ιδιαίτερη αναπαραστατική ικανότητα του υποκριτή συναρτάται με τα σχήματα 
(Ποιητική 1455a29), δηλ. τις χειρονομίες, τις κινήσεις και την απαγγελία, εφόσον 
με τη χρήση του προσωπείου το σώμα και η φωνή υποκαθιστούν τις εκφραστικές 
λειτουργίες του προσώπου. παρά την κρατούσα άποψη ότι ο όρος σχήματα συνδέε-
ται με την κίνηση και την όρχηση, συμπεριλαμβάνω και την απαγγελία ως βασική 
παράμετρο για την εύστοχη κινησιολογική έκφραση του συναισθήματος που εμπε-
ριέχεται στο λόγο. Βλ. σχετικά το σχόλιο του Συκουτρή (1937) 143 και την ανάλυ-
ση του χωρίου από τον Else (1957) 490-95.

36.  Βλ. Nagy (2008) 83 και 82-88 για την μίμησιν. Βλ. επίσης Tsitsiridis (2005) 441-45.
37. ο αριστοτέλης στην Ποιητική 1455a29-32 επισημαίνει ότι η μιμητική αναπαρά-

σταση (ὅσα δὲ δυνατὸν καὶ τοῖς σχήμασιν συναπεργαζόμενον) των σωματικών εκδηλώ-
σεων ενός ψυχικού πάθους συμβάλλει στην πειστικότερη ανάπλασή του. έπιπλέον 
η αξιοπιστία της διήγησης αυξάνει αν οι ίδιοι οι ποιητές βρίσκονται στην κατάστα-
ση που περιγράφουν (ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως). οι παρατηρήσεις του αριστοτέλη έ-
χουν ισχύ και στην περίπτωση των ηθοποιών.
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που συνάδει και με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Σοφοκλή πρὸς τὰς φύσεις 
αὐτῶν (δηλ. τῶν ὑποκριτῶν) γράψαι τὰ δράματα (Βίος § 6).38 Με την αναφο-
ρά της αηδόνας εγγράφεται στη διαδικασία που περιγράφει η έκφραση 
ἄραρεν φρένας ένα υπόδειγμα μιμήσεως που προϋποθέτει την ψυχολογική 
ετοιμότητα του ηθοποιού να επενδύσει το ουδέτερο προσωπείο με τα χα-
ρακτηρολογικά γνωρίσματα της ηλέκτρας, δίνοντας έμφαση στον παρά-
φορο τόνο του θρήνου της και στις αντίστοιχες φωνητικές διακυμάνσεις 
του.39 Στα λακωνικὰ ἀποφθέγματα του πλουτάρχου το αηδόνι παρουσιά-
ζεται ως ένα άχρηστο πτηνό προικισμένο μόνο με φωνή (233a φωνὰ τὺ τίς 
ἐσσι καὶ οὐδὲν ἄλλο) και μάλιστα συνδέεται με την υπερβολή στη μιμητική 
αναπαράσταση (212f παρατίθεται το ανέκδοτο σχετικά με τον ηθοποιό 
καλλιππίδη). Με άλλα λόγια, με βάση την αντίληψη που εγγράφεται στο 
ανέκδοτο αυτό, το παράδειγμα του αηδονιού προσδιορίζει ένα ύφος υπό-
κρισης, σύμφωνα με το οποίο η απλή εκφορά των λόγων και η εκτέλεση 
των κινήσεων δεν αρκούν, αλλά απαιτείται η πλήρης ταύτιση του ηθοποι-
ού (εικόνα) με το πρόσωπο που ενσαρκώνει (αντικείμενο της μίμησης).40

3) η ποιητική μίμηση του γυναικείου ιδιόλεκτου (θρήνος) και η μιμη-
τική ικανότητα του άνδρα ηθοποιού στη δραματική αναπαράσταση της 
βαθύτερης ουσίας (φρένες) ενός γυναικείου χαρακτήρα41 και στην υπερβο-

38.  Βλ. Duncan (2005) 58-59, όπου αναφέρεται στις αρχαίες θεωρίες υποκριτικής, και 
Hall (2006) 294.

39.  η Hall (2006) 288 αναφέρει: “But it was not the silent physical presence of the actor 
so much as his voice which provided the indispensable conduit connecting reality and 
psychic experience”. ακριβώς αυτή τη σχέση αναδεικνύει η αναφορά στο αηδόνι 
που ανακαλεί τις φωνητικές–μουσικές του ικανότητες.

40.  Βλ. επίσης το ανέκδοτο σχετικά με τον ηθοποιό καλλιππίδη που παραθέτει ο αρι-
στοτέλης στην Ποιητική 1461b34-35 (ο παλιότερος ηθοποιός Μυννίσκος αποκαλεί 
τον καλλιππίδη πίθηκον ὡς λίαν ὑπερβάλλοντα), όπου αντικείμενο σχολιασμού φαί-
νεται να είναι το υποκριτικό ύφος του ως παράδειγμα υπερβολικής μίμησης. Βλ. 
σχετικά Csapo (2002) 127-130. ανεξάρτητα από την ιστορική αξιοπιστία αυτών 
των ανεκδότων η Duncan (2006) 19 υποστηρίζει πως αντικατοπτρίζουν ένα είδος 
“popular performance theory”. ιδιαίτερα χρήσιμες είναι και οι παρατηρήσεις της 
Lada-Richards (2010) σχετικά με τις αρχαίες και τις σύγχρονες δυτικές αντιλήψεις 
για την υποκριτική τέχνη. το ανέκδοτο σχετικά με τον υποκριτή πώλο, που ερμη-
νεύοντας το ρόλο της ηλέκτρας χρησιμοποίησε ως σκηνικό αντικείμενο την υδρία 
που περιείχε την τέφρα του γιού του, αποδεικνύει μια αντίληψη για την υποκριτική 
ως καθολική εμπειρία, κατά την οποία ο ρόλος του ποιητή και ο εαυτός του υποκρι-
τή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι (Lada-Richards [2010] 643).

41.  ιδιαίτερα ικανός στην απόδοση γυναικείων ρόλων ήταν ο ηθοποιός θεόδωρος. Βλ. 
σχετικά Duncan (2005) 59-63. Μάλιστα όταν επρόκειτο να ενσαρκώσει τη σοφό-
κλεια ηλέκτρα η γυναίκα του φρόντισε όλο το διάστημα των προβών να απέχει ε-
ρωτικά, ώστε ο ηθοποιός να διατηρήσει όλες του τις δυνάμεις για αποδώσει καλύ-
τερα το ρόλο της άλεκτρης ηλέκτρας.
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λική έκφραση του συναισθήματος οδηγεί τους θεατές σε ένα αντίστοιχο 
είδος ανταπόκρισης, που συνεπάγεται τη συναισθηματική τους εμπλοκή 
και συμπάθεια.42 Ωστόσο το γεγονός ότι η συνάφεια ἄραρεν φρένας ανα-
σχηματίζεται στο διακειμενικό καλειδοσκόπιο και λειτουργεί ως μέσο 
δήλωσης της μιμητικής αυτεπίγνωσης του ποιητή και του υποκριτή, 
προϋποθέτει μια σημαντική παράμετρο της δεκτικότητας του κοινού, την 
παράμετρο της “αισθητικής απόστασης”.43 το μεταθεατρικό–μεταδρα-
ματικό περιεχόμενο της φράσης44 εξασφαλίζει αυτήν την απαιτούμενη 
απόσταση, εμπλέκοντας στη διαδικασία πρόσληψης την έλλογη στάθμι-
ση των μιμητικών δεδομένων. Μέσα από την “άσκηση συναισθηματικής 
νοημοσύνης” το θεατρικό κοινό καθοδηγείται σε συναισθηματική διέγερ-
ση με παράλληλη αφύπνιση της στοχαστικής διάθεσης και της κριτικής 
του ικανότητας.45

4) Συγχρόνως ο ποιητής προσπαθεί να εισαγάγει έναν τύπο αυτοανα-
φορικής απολογίας για την ασυνήθιστη επιλογή του να παρεμβάλει μια 
θρηνητική μονωδία σε λυρικούς αναπαίστους (86-120) ανάμεσα στον πρό-
λογο και την πάροδο του χορού.46 ο από σκηνής θρήνος της ηλέκτρας, 
καθώς προηγείται της εισόδου του χορού, από καθαρά τεχνική άποψη 
πρέπει να ενταχθεί στον πρόλογο αλλά και δραματικά η ένταξή του στον 
πρόλογο είναι αναγκαία, γιατί καθιστά σαφή την αντίθεση ανάμεσα στον 
ορέστη και την ηλέκτρα και αναδεικνύει το θέμα, αφενός, των ασύμβα-
των προοπτικών τους σχετικά με το θέμα της εκδίκησης (επικέντρωση 
του ορέστη στο πρακτικό μέρος της εκδίκησης) και, αφετέρου, την έμφυ-
λη προσέγγιση του θρήνου.47

42. Για το θέμα της ανταπόκρισης του θεατή στο αρχαίο ελληνικό θέατρο βλ. Lada-
Richards (1993) και (1996) 89, όπου τονίζει πως το αρχαίο δράμα βασίζεται σε 
μπρεχτικά και μη μπρεχτικά στοιχεία.

43.  Στο σημείο αυτό αξιοποιώ τις σημαντικές παρατηρήσεις της Lada-Richards (2008) 
523 (για την έννοια της αισθητικής απόστασης). Βλ. επίσης Dunn (2012) 100, όπου 
επισημαίνει ότι το μεταθεατρικό πλαίσιο οδηγεί το θεατή στην “αποξένωση”.

44.  η μεταθεατρική χρήση της φράσης φαίνεται να συναρτάται με το γεγονός ότι η μι-
μητική αναπαράσταση απαιτεί την ψυχολογική αφομοίωση του ποιητή και του ε-
κτελεστή με το χαρακτήρα που μιμείται, ώστε να μεταδώσει την ψυχολογική κα-
τάσταση του ήρωα στο κοινό. Για την μίμησιν και την ψυχολογική μεταμόρφωση 
βλ. Lear (2011) 205-209.

45.  Για τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη και το εννοιολογικό του περιεχόμενο βλ. 
Lada-Richards (2008) 564-565. Βλ. επίσης Duncan (2006) 9 “No matter how well the 
actor plays the role, the spectator retains a sort of awkward awareness of the 
actor’s otherness” (η υπογράμμιση δική μου).

46.  Βλ. σχετικά Foley (2001) 156 σημ. 59.
47.  Βλ. Kitzinger (1991) 301-305 και McCoskey (2009) 224.
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Συνεπώς, η διατύπωση ἄραρεν φρένας συνιστά ένα σχόλιο αυτοανα-
φορικής αιτιολογίας και ποιητικής που αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
ο Σοφοκλής ενσωματώνει τη γυναικεία φωνή στο κείμενό του, ώστε να 
κατορθώνει την ενσυναίσθηση: η ανδρική φωνή του ηθοποιού δεν υποδύ-
εται απλώς το γυναικείο θρήνο, αλλά ταυτίζεται με τη γυναικεία φωνή 
/ η αφηγηματική φωνή του ποιητή δεξιώνεται τα συναισθήματα του γυ-
ναικείου χαρακτήρα48 και αναπαριστά το γυναικείο ιδιόλεκτο ως εντελώς 
ασύμβατο προς την ανδρική οπτική του ορέστη. οι ασύμβατες τροπές 
της γυναικείας και ανδρικής φωνής της ηλέκτρας και του ορέστη αντί-
στοιχα εντάσσονται στο πλαίσιο του διακειμενικού διαλόγου με τον κομ-
μό των Χοηφόρων,49 όπου, όπως επισημαίνει ο Griffith, “είναι αδύνατον να 

48.  ο Wright (2010) 168 επισημαίνει ότι ήδη από τον 5ο αιώνα διαθέτουμε μαρτυρίες 
που παραπέμπουν σε μια μέθοδο ποιητικής σύνθεσης αντίστοιχη με την υποκριτι-
κή μέθοδο που προϋποθέτει ως βάση της επιτυχημένης μίμησης του χαρακτήρα τη 
βίωση αντίστοιχων συναισθημάτων από μέρους του ποιητή-ηθοποιού (παραπέμπει 
στην Ποιητική του αριστοτέλη 1455a23, 1455a30-34). Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανά-
λυση του χάσματος που δημιουργείται ανάμεσα στη βιολογική υπόσταση του ηθο-
ποιού (άνδρας ηθοποιός) και την πολιτιστική ταυτότητα του γυναικείου ρόλου που 
αυτός ενσαρκώνει επιχειρεί η Rabinowitz σε ένα άρθρο της στο ηλεκτρονικό περι-
οδικό Didaskalia. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό εργαλείο τη 
διάκριση των θεωρητικών λειτουργιών του θεατή που εισήχθη από τον Rabinowitz 
(1977), υποστηρίζει πως η θεατρική (authorial) λειτουργία βοηθάει το θεατή στην 
ορθολογική επίγνωση του μεταθεατρικού επιπέδου, δηλ. ότι βλέπει μια θεατρική 
μίμηση, όπου ένας άνδρας ηθοποιός υποδύεται ένα γυναικείο χαρακτήρα. παράλ-
ληλα η αφηγηματική (narrative) λειτουργία οδηγεί το θεατή στο να βιώνει τον πλα-
στό κόσμο του θεάτρου και να παρασύρεται από τη θεατρική μίμηση.

49.  η Foley (2001) 155 παρατηρεί πως, σε αντίθεση με τον Σοφοκλή, ο αισχύλος τονί-
ζει την ομοιότητα ανάμεσα στα δύο αδέλφια και όχι τις έμφυλες διαφορές. το ποιη-
τολογικό περιεχόμενο της υπό εξέταση συνάφειας ενισχύεται από τα σχόλια ποιη-
τικής που ενσωματώνονται στους στίχους 51-53 και στην κατηγορηματική άρνηση 
(ἥκιστα) του παιδαγωγού στην πρόταση του ορέστη να μείνουν για να ακούσουν το 
θρήνο της ηλέκτρας. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ποιητής δηλώνει προγραμματικά την 
πρόθεσή του να μην αξιοποιήσει στον ίδιο βαθμό με τον αισχύλο τις τελετουργικές 
προσφορές στον τάφο του αγαμέμνονα (δηλαδή ως βασικό μέσο της σκηνής της α-
ναγνώρισης) και προσανατολίζει τις προσδοκίες των θεατών σε μια κατεύθυνση δι-
αφορετική απ’ αυτή που υπαγορεύει η ποιητική επεξεργασία του ίδιου μοτίβου από 
τον αισχύλο. αυτό επιβεβαιώνεται στο επίπεδο της δραματικής οικονομίας, αφού 
στη συνέχεια του έργου εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην αναγνώριση της 
ηλέκτρας και του ορέστη στις Χοηφόρους του αισχύλου χρησιμοποιούνται από τον 
Σοφοκλή για να καθυστερήσουν την αναγνώριση των δύο αδελφών (871-937: σκηνή 
χρυσόθεμης-ηλέκτρας) (Γκαστή [2003] 41 σημ. 38). παράλληλα, και η κατάργη-
ση της σκηνής της ωτακουστίας, την οποία ο παιδαγωγός απορρίπτει λειτουργώ-
ντας ως κριτικός της λογοτεχνίας, συμβάλλει στην επιβράδυνση της αναγνώρισης 
(πρόκειται για άποψη της Batchelder [1995] 43). το σχόλιο του Fränkel αναφορικά 
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διακρίνει κανείς την ανδρική φωνή του ορέστη από τις γυναικείες φωνές 
της ηλέκτρας και του χορού”. 50

Συμπερασματικά: η σχεδόν “παραβατική” λειτουργία της διατύπω-
σης ἄραρεν φρένας αποκαλύπτει την ηγεμονική κυριαρχία της παρουσί-
ας του ποιητή που εκδηλώνεται αφενός σε ζητήματα διαχείρισης των 
ειδολογικών και θεατρικών συμβάσεων του θρήνου ως του κατ’ εξοχήν 
αντικειμένου της τραγικής μιμήσεως [μίμησις του γυναικείου ιδιόλεκτου, 
θεατρική εκτέλεση (μουσική και υποκριτική απόδοση του θρήνου), κα-
θοδήγηση της προσληπτικής ευαισθησίας του κοινού] και αφετέρου σε 
θέματα δραματικής οικονομίας.
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αbstract

This paper treats the expression ἄραρεν φρένας from Sophocles’ Electra (147), which in its 
association with the nightingale serves the poet as a means of articulating his authorial voice 
and his stylistic, generic and performative choices through which he shapes his heroine by 
representing her gendered idiolect (lament).


