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ΘΤΡΑ 16: Η ΑΣΣΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ 

Η προζλευςη τησ κωμωδίασ 

 

Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, κατά τον Αριςτοτζλθ, θ Κωμωδία προιλκε «από των εξαρχόντων τα 

φαλλικά». Σε πολλά μζρθ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ οι φ α λ λ ο φ ο ρο ι (ονομάςκθκαν ζτςι γιατί 

περιζφεραν ζνα μεγάλο φαλλό, το ςφμβολο τθσ γονιμότθτασ του κεοφ τθσ Φφςεωσ), 

ζψελναν τζτοιουσ κϊμουσ.  

 

Ο Διλιοσ Σιμοσ (Ακθν. XIV, 622) περιγράφει ςε μεταγενζςτερα χρόνια κϊμουσ, ποφ 

ζψελναν ςτθ Διλο. Κατά τθν περιγραφι του οι φιλόςοφοι ζμπαιναν με γοργό ιαμβικό 

ρυκμό ςτθν ορχιςτρα. Ύςτερα ζτρεχαν ς' εκείνον, που κα διάλεγαν και του απιγγελλαν 

τουσ ςτίχουσ. Ανάλογθ είναι θ περιγραφι, που μάσ δίνει ο Όμθροσ (ν, 83) για τθ γιορτι των 

κεϊν των καρπϊν Λαμίασ και Αυξθςίασ. Όμοιεσ τζλοσ ιςαν οι κωμικζσ παιδιζσ των 

δικθλιςτϊν ςτθ Σπάρτθ, που μιμοφνταν κάποιο ξζνο γιατρό ι κλζφτεσ φροφτων. Από τα 

ςκϊμματα και τα παιγνίδια αυτά προιλκαν τα διάφορα είδθ τθσ κωμικισ ποιιςεωσ.  

 

Η κωμωδία κατ' εξοχιν ςυνδζεται με τα φαλλικά, γατί ιταν και παρζμεινε πάντοτε 

ςυνδεμζνθ με τθ λατρεία του Διονφςου. Στθν Αττικι, και μάλιςτα ςτο διμο Ικαρίασ, 

μεταφφτευςε τθν κωμωδία ο  Σ ο υ ς ορίων, του οποίου ςϊκθκαν πζντε ςτίχοι αμφίβολθσ 

γνθςιότθτασ. Κατά το Πάριο Χρονικό ο Σουςαρίων δίδαξε ςτθν Ικαρία μεταξφ του 581 - 562 

και πιρε ζπακλο ζνα καλάκι ςφκα και αμφορζα οίνου. 

 

Η κωμωδία αναπτφςςεται ωςτόςο πλιρωσ ςτθν Αττικι με τθν εξζλιξθ των δθμοκρατικων 

κεςμϊν. Αυτό κακόριςε και τον χαρακτιρα τθσ : «γεγόναςι δε μεταβολαίκωμωδίασ τρεισ, θ 

μεν αρχαία, θ δε νέα, θ δε μέση.  Οι μεν ουν τθσ αρχαίασ κωμωδίασ ποιθταί οφχ υποκζςεωσ 

αλθκοφσ αλλά παιδείασ ευτραπζλου γινόμενοι ηθλωταί τουσ αγϊνασ εποίουν και φζρεται 

αυτϊν πάντα τα δράματα ςυν τοισ ψευδεπιγράφοισ» (Ανϊν. περί Κωμωδ. III). 

 

Τόςθ ιταν θ ελευκερία, που παρεχόταν ςτουσ κωμωδιογράφουσ, που επανειλθμμζνα 

απαγορεφκθκε ςτουσ ποιθτζσ των κωμωδιϊν να διακωμωδοφν ονομαςτικά τουσ 

χλευαηομζνουσ και μάλιςτα αν αυτοί ιςαν άρχοντεσ. 

Η Αττικι Κωμωδία παρζμεινε πάντα «ακόλαςτον τζκνον τθσ ιλαράσ μοφςθσ καλίασ, μανικι 

ψυχαγωγία των απόκρεων». 

 



Παλαιότεροι κωμικοί ποιητζσ 

 

Οι παλαιότεροι κωμικοί ποιθτζσ τθσ Αττικισ, μετά τουσ Περςικοφσ πολζμουσ, ιςαν ο 

Χιονίδθσ, ο Εκφαντίδθσ και ο Μ ά γ ν θσ, τον οποίο μνθμονεφει ο Αριςτοφάνθσ ςτουσ 

«Ιππισ» (520). Αναφζρεται ότι ο Μάγνθσ νίκθςε ζνδεκα φορζσ και οι κωμωδίεσ του 

ονομάηονταν «Βαρβιτιςταί», «Βάτραχοι», «Όρνικεσ», «Λυδοί» και «Ψινεσ». 

 

 

 

 

Ο Κρατίνοσ (+423 ι 421) υπιρξε ο κεμελιωτισ του αρχιλόχειου τρόπου τθσ πολιτικισ 

κωμωδίασ και ειςιγαγε ς'αυτιν τον τρίτο υποκριτι. Ζγραψε 21 κωμωδίεσ. Ο Κράτθσ, που 

διατζλεςε υποκριτισ του Κρατίνου, νίκθςε για πρϊτθ φορά το 449. Κατά τον Αριςτοτζλθ 

πρϊτοσ αυτόσ «ιρξεν άφζμενοσ τθσ ιαμβικισ ιδζασ κακόλου  ποιείν λόγουσ και μφκουσ» 

(Περί Ποιθτ. 5).Η Σοφδα αναφζρει δφο ποιθτζσ κωμωδιϊν με το όνομα αυτό. Ο Φερεκράτθσ 

προχωρεί περιςςότερο από τουσ προθγουμζνουσ κωμωδιογράφουσ και παρουςιάηει αντί 

άτακτα ςκϊμματα ζξυπνα πλεγμζνεσ υποκζςεισ. Οι «Άγριοί» του διδάχκθκαν το 420 ςτα 

Λιναια. Φαίνεται ότι νίκθςε για πρϊτθ φορά το 437. Γνωςτζσ κωμωδίεσ του ιςαν ό 

«Δουλοδιδάςκαλοσ», θ «Κοριαννϊ», οι «Μυρμθκάνκρωποι», ο «Χείρων». 

 

Των χρόνων του Κρατίνου είναι γνωςτοί πολλοί άλλοι κωμικοί ποιθτζσ: ο Τθλεκλείδθσ, ο    

Ζρμιπποσ, ο Εφμολπισ (+411) ςυγγραφζασ 14 ι 17 κωμωδιϊν από τισ όποιεσ νίκθςαν οι 7. 

Ονομαςτι κωμωδία, του ιςαν οι «Κόλακεσ», όπωσ και ο «Μάρικασ», οι «Βλάπται» και οι 

«Διμοι». 

 

Του Φρυνίχου αναφζρονται οι κωμωδίεσ «Κωμαςταί», «Μονότροποσ», «Μφςται», 

«Εφιάλτθσ», και «Μοφςαι». Ο Πλάτων αςχολικθκε και αυτόσ με τθν κωμωδία και ζγραψε 

28 ζργα, από τα οποία γνωςτά είναι ο «Υπζρβολοσ», ο «Κλεοφϊν», θ «Συμμαχία», οι 

«Ποιθταί», οι «Σοφιςταί», ο «Άδωνισ», θ «Ευρϊπθ», ο «Λάιοσ» και ο «Φάων». 

 

Άλλοι κωμικοί ποιθτζσ τθσ Αττικισ υπιρξαν ο Καλλίασ, ο  Α μ ε ι ψ ί α σ, ο Αριςτομζνθσ, ο     

Α ρ ι ς τ ϊ ν υ μ ο σ, ο  Α ρ χ ι π π ο σ, ο Λ ε φ κ ω ν, ο Λ φ ς ι π π οσ, ο  Μ ε τ ά γ ε ν θ σ και ο   

Α ρ ι ς τ α γ ό ρ α σ. Ιδιαίτεροσ λόγοσ πρζπει να γίνθ για τον Φ α κ ι, από τθ Θάςο, που ζγινε 

ονομαςτόσ για τθν εφρεςθ τθσ παρωδικισ ποιιςεωσ. Με τθν «Τιτανομαχία» του λζγεται ότι 

ςκόρπιςε πολφ γζλιο ςτουσ Ακθναίουσ ςε δφςκολουσ καιροφσ. 

 



 

Η γλώςςα τησ Αττικήσ Κωμωδίασ 

 

Οι Ακθναιοι χρθςιμοποίθςαν ςτθ ςφνκεςθ των κωμωδιϊν κακαρά αττικι διάλεκτο. Οί 

κωμικοί ο-υγγροφεϊσ δεν απζφευγαν πάντοτε τισ εκφράςεισ των κατωτζρων λαϊκϊν 

ςτρωμάτων ςτα ζργα τουσ και χρθςιμοποιοφςαν εκφράςεισ του «χφδθν όχλου». Συνικωσ 

πλθςίαηαν τθ γλϊςςα του λαοφ και απζφευγαν το ςτομφϊδεσ των ςοφιςτϊν και το υψθλό 

και ςεμνό τθσ τραγωδιασ. 

 

Μιλϊντασ για τθ γλϊςςα τθσ Αττικισ Κωμωδίασ εννοοφμε κυρίωσ τθ γλϊςςα του 

Αριςτοφάνθ. Ζνα ςτακερό χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ γλϊςςασ είναι θ αςυμφωνία των 

ετερογενϊν ςτοιχείων. Βαςικό ςτρϊμα είναι θ Αττικι διάλεκτοσ, όπωσ τθν μιλοφςαν ςτθν 

εποχι του ποιθτι. Ενϊ λοιπόν με χονδροκομμζνουσ χυδαϊςμοφσ κατεβαίνει όχι ςπάνια 

κάτω απ' αυτό το επίπεδο, από τθν άλλθ μεριά αδράχνει και με τα δυο χζρια από τον 

πλοφςιο κθςαυρό τθσ ποιθτικισ γλϊςςασ. Αυτό το κάνει κυρίωσ με τον ςκοπό να επιτφχει 

κωμικό αποτζλεςμα, παρωδϊντασ τον υψθλό τραγικό τόνο, χρθςιμοποιεί όμωσ πότε -πότε, 

ιδιαίτερα ςτα λυρικά μζρθ, και ποιθτικοφσ τφπουσ χωρίσ τζτοια πρόκεςθ.Ζτςι θ ποικιλία τισ 

γλϊςςασ είναι ακριβϊσ ο κακρζφτθσ εκείνθσ τθσ άλλθσ, τθσ ποικιλίασ του περιεχομζνου 

μζςα ςτθν οποία πραγματικά και φανταςτικά ςτοιχεία ανακατεφονται με ανεπανάλθπτον 

τρόπο. 

 

 


