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O Γ. Μ. Βιζυηνός δημοσίευσε το 1888 σε συνέχειες στην εφημε-
ρίδα Εβδομάς τη λαογραφική μελέτη με τίτλο «Οι Καλόγεροι 

και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη»,[1] στην οποία συσχετίζει τη 
διονυσιακή λατρεία με τα σύγχρονα της εποχής του καρναβαλικά 
δρώμενα προκειμένου να αναδείξει την επιβίωση στοιχείων της 
αρχαιότητας στη Θράκη και συνεπώς να παρουσιάσει τεκμήρια 
για την ελληνικότητα της περιοχής. Ένας από τους βασικούς 
στόχους της λαογραφικής καταγραφής του καρναβαλικού εθί-
μου ήταν η σύνδεση και ενδεχομένως η ταύτιση του θρακικού 
Καλόγερου με τον θεό Διόνυσο, που θα έδειχνε τη συνέχεια 
του πολιτισμικού παρελθόντος στο σύγχρονο παρόν, ώστε να 

[1] Δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στην εφημερίδα Εβδομάς σε τέσσερις συνέχειες, 32 (6 Αυγ. 
1888), 33 (13 Αυγ. 1888), 34 (20 Αυγ. 1888) και 35 (27 Αυγ. 1888). Αναδημοσιεύθηκε με περικοπές 
το 1897 στη Θρακική Επετηρίδα: «Οι Καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη», Θρακική 
Επετηρίς. Ετήσιον Δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος, έτος πρώτον, 1897, εν 
Αθήναις, εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1897, σ. 102-127. 
Βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Ο Γεώργιος Βιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία και λαογραφία στην 
Αθήνα της μπελ επόκ, Πατάκης, Αθήνα: 2002, σ. 22. Στο βιβλίο του Πούχνερ αναδημοσιεύεται 
η μελέτη του Βιζυηνού στην πλήρη μορφή της (ό.π., σ. 197-251). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται 
στον τόμο του Μουλλά, Γ. Μ. Βιζυηνός, Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας 
και κριτικής, φιλολογική επιμέλεια Παν. Μουλλάς, επιλεγόμενα-υπόμνημα Βενετία Αποστολίδου-
Μαίρη Μικέ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα: 2013, σ. 281-329.

Η ποιητική της ανατροπής  
στον Βιζυηνό: 

από το καρναβαλικό γέλιο 
στη ρομαντική ειρωνεία

Εισαγωγη
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διαψευστούν οι απόψεις του Fallmerayer για τη μη συνέχεια του 
ελληνικού πολιτισμού.[2]

H μελέτη του Βιζυηνού προσείλκυσε το ενδιαφέρον του Richard 
Dawkins (Άγγλος αρχαιολόγος της Βρετανικής Σχολής στην 
Αθήνα), ο οποίος δημοσίευσε τo 1906 ένα άρθρο στο περιοδικό 
Journal of Hellenic Studies με τίτλο «The Modern Carnival in Thrace 
and the Cult of Dionysus»,[3] όπου και παρουσίασε, μαζί και με 
πορίσματα δικής του έρευνας, την καταγραφή του εθίμου από 
τον Βιζυηνό. Μέσω του Dawkins η μελέτη του Βιζυηνού έγινε 
ευρύτερα γνωστή στον ευρωπαϊκό επιστημονικό χώρο.[4]

Η μεγάλη διάδοση της μελέτης του Βιζυηνού διαφαίνεται 
και από την αναφορά που γίνεται στο έργο Χρυσός Κλώνος 
του James Frazer, ο οποίος για την περιγραφή των εθίμων της 
Θράκης παραπέμπει τόσο στη μελέτη του Dawkins όσο και στον 
Βιζυηνό.[5] Kαι οι δύο μελετητές, Frazer και Dawkins, αποδέχονται 
την επιβίωση της λατρείας του Διονύσου στα λαϊκά καρναβα-
λικά έθιμα της Θράκης. Ωστόσο, κατά τον Μέγα τα έθιμα που 
καταγράφει ο Βιζυηνός είναι αρχαιότερα από τον Διόνυσο και 
παραπέμπουν στις πρωτόγονες θρησκευτικές τελετουργίες της 
άνοιξης με τις οποίες οι γεωργοί στόχευαν στην ενδυνάμωση 
της βλάστησης και της γονιμοποίησης της γης.[6] Ένα παρόμοιο 
έθιμο είχε παρουσιάσει ο Βιζυηνός το 1884 στην «Πρωτομαγιά», 
όπου περιγράφει τις τελετουργικές γιορτές της 1ης Μαΐου ως 
«λείψανα φυσιολατρείας των πρώτων ανθρώπων».[7] Με βάση 

[2] Πούχνερ, ό.π., σ. 185. Βλ. και Λάμπρος Βαρελάς (Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος. 
Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), University Studio Press, Θεσσαλονίκη: 
2014, σ. 127), σύμφωνα με τον οποίο η μελέτη για τους Καλόγερους της Θράκης συνιστά «σε 
μεγάλο βαθμό μια πολιτική παρέμβαση του Βιζυηνού, με την οποία επιχειρεί να αναδείξει 
την ελληνικότητα (=την αρχαιοελληνική καταγωγή) των κατοίκων της περιοχής της Βιζύης».
[3] R. M. Dawkins, «The Modern Carnival in Thrace and the Cult of Dionysus», Journal of 
Hellenic Studies, τ. 26, 1906, σ. 191-206.
[4] Πούχνερ, ό.π., σ. 24, 44.
[5] James G. Frazer, The Golden Bough (The third edition), v. 7, Spirits of the Corn and of the 
Wild, Cambridge University Press, New York: 2012. σ. 25.
[6] Γ. Α. Μέγας, Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, εισαγωγικό σημείωμα Μιχάλης 
Μερακλής, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα: 2001, σ. 126-127.
[7] Γ. Μ. Βιζυηνός, «Πρωτομαγιά», στο Γ. Μ. Βιζυηνού, Τα διηγήματα, επιμ. Βαγγέλης Αθανα-
σόπουλος, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα: 1991, σ. 269.
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τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα όμως, όπως υποστηρίζει ο 
Πούχνερ, δεν είναι ορθή η θεώρηση του εθίμου του Καλόγερου 
ως υπολείμματος της διονυσιακής θρησκείας.[8]

Ο Βιζυηνός γράφει τη μελέτη για τους Καλόγερους της Θράκης 
σε μια εποχή μεταβατική γι’ αυτόν, όταν έχει σχεδόν ολοκληρώσει 
τη συγγραφή των διηγημάτων του και στρέφεται περισσότερο 
στη θεωρητική μελέτη.[9] Δύο από τις σημαντικότερες εργασίες 
αυτής της περιόδου είναι το μελέτημα για τους Καλόγερους και το 
«Αι εικαστικαί τέχναι κατά την Α΄ Εκατονταετηρίδα της βασιλείας 
Γεωργίου Α'» (1888). Ο Μουλλάς σημειώνει για το τελευταίο ότι 
είναι ένα «κείμενο υβριδικό», καθώς συνδυάζει την παροχή πλη-
ροφοριών με παρεκβάσεις και τοποθετήσεις που υπερβαίνουν 
τα όρια του προσδιορισμένου αντικειμένου του.[10] Παρεμβάλλει, 
μάλιστα, ο Βιζυηνός στο κείμενό του για τις «Εικαστικές τέχνες» 
μια αλληγορική αφήγηση για τη μάγισσα του παραμυθιού που 
μαρμαρώνει όμορφους νέους, ανατρέποντας έτσι τα συμβατά 
όρια ενός επιστημονικού δοκιμίου.[11] Παρόμοια και το μελέτημα 
για τους Καλόγερους θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα υβριδικό 
κείμενο, δείχνοντας πως σε αυτήν την περίοδο της ωριμότητας 
ο Βιζυηνός επιχειρεί να συνδυάσει διαφορετικά μεταξύ τους 
είδη συγγραφής, όπως την επιστημονική μελέτη με τη λογοτε-
χνία και κυρίως τη σάτιρα, με στόχο την κριτική της σύγχρονης 
πραγματικότητας. Ας δούμε, όμως, τι ακριβώς κάνει ο Βιζυηνός 
στην πραγματεία του για τους Καλόγερους της Θράκης.

Η μελέτη του Βιζυηνού για το καρναβάλι ξεκινά διαλογικά 
μεταξύ του αφηγητή και ενός πλασματικού προσώπου, το οποίο 
χρησιμοποιεί ο Βιζυηνός για να θέτει ερωτήσεις και του δίνει τον 
ρόλο του «αμφισβητία αναγνώστη».[12] Η επιλογή του διαλόγου 
δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που προσδίδει 

[8] Πούχνερ, ό.π., σ. 43- 44.
[9] Βλ. Μουλλάς, «Προλεγόμενα», στο Γ. Μ. Βιζυηνός, Στους δρόμους της λογιοσύνης, ό.π., σ. 25.
[10] Ό.π., σ. 25-26.
[11] Ό.π., σ. 28. Για τη χρήση του μύθου της Μάγισσας που κάνει ο Βιζυηνός σε αυτήν τη 
μελέτη του, βλ. και Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη «Ο Βιζυηνός και οι εικαστικές τέχνες», 
momέntum, τχ. 4, χειμώνας 2015, σ. 67.
[12] Πούχνερ, ό.π., σ. 245.
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δραματικό χαρακτήρα στην αφήγηση,[13] αλλά διαπερνά και 
ουσιαστικότερα τη σύνθεση του κειμένου, καθώς δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για τη συναίρεση της επιστημονικής τοποθέ-
τησης για το καρναβάλι με την ίδια την καρναβαλική αίσθηση 
και συμπεριφορά. Έτσι, το διαλογικό μελέτημα ξεκινά με ένα 
γλωσσικό παιχνίδι ανάμεσα στους καλογήρους, δηλαδή τους 
πραγματικούς μοναχούς, και στους δικούς του Καλόγερους, που 
είναι οι θιασώτες του Διονύσου.[14] Και οι δύο ερωτολογούν και 
οργιάζουν, οι μεν πρώτοι «εν κρυπτώ», οι δε δεύτεροι φανερά 
στην αγορά και στις πλατείες, όπου χορεύουν για τον Διόνυσο 
(«σικιννίζοντες τω Διονύσω»):

[Ά' 5] Άλλ’ αγαθή τύχη! [Έάν η Έλλάς εξεχριστιανίσθη,] ο 
Φαλμεράϊερ θα έλεγεν εξεσλαυίσθη από άκρου εις άκρον, 
[εάν τα λεπτά χλανίδια και τους διαφανείς χιτωνίσκους τους 
ανά τους χορούς των αρχαίων τελετών χαριέντως περί το 
φυσικόν των σωμάτων κάλλος πτερυγίζοντας διεδέχθησαν 
οι τρίχινοι σάκκοι και τα ποδήρη ράσα – ατ’ έχοντα πολλάς 
ν’ αποκρύπτωσιν υπό τας σκοτεινάς αυτών πτυχάς ασχημί-
ας- υπάρχουσιν όμως έτι και Καλόγεροι με την νευρίδα περί 
τους ώμους,] ουχί εν κρυπτώ και παραβύστω, αλλ’ [εν τη 
αγορά και ταις πλατείαις σικιννίζοντες τω Διονύσω]. Ουχί 
βουβά και πνιχτά ερωτολογούντες και οργιάζοντες, με το 
κομβολόγιον ανά χείρας, αλλ’ [αναφανδόν φαλλοφορούντες, 
αλλά μετ’ αυλών και τυμπάνων, ιΰζοντες και ιακχάζοντες, 
σκιρτώντες και ορχούμενοι] κ’ εν μέσω ασβέστων γελώτων 
ορμητικώς τας συνθιασώτιδας αυτών Βακχίδας διώκοντες, 
αρπάζοντες δε μετά σφρίγους και δυνάμεως ίσης της των 
απηχουμένων εκείνων τέκνων της γενεσιουργού Φύσεως, 

[13] Για το δραματικό στοιχείο στο έργο του Βιζυηνού, βλ. Ελπίδα Ρίκου, «Με αφορμή τον 
“Μοσκώβ-Σελήμ”»: Το έργο του Βιζυηνού: από τη σκοπιά της σύγχρονης ανθρωπολογίας 
της τέχνης», Το εύρος του έργου του Γ. Βιζυηνού: παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις, 
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 30-31 Μαΐου 2009), φιλ. επιμ. Νίκος Μαυρέλος,  
Σοκόλης-Κουλεδάκης, Αθήνα: 2012, σ. 233-234.
[14] Βλ. σχόλιο του Πούχνερ, ό.π., σ. 243.
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και απάγοντες έκαστος την νύμφην αυτού θριαμβευτικώς 
επί των ώμων…[15]

Στο παραπάνω απόσπασμα ο Βιζυηνός δημιουργεί μια γκρο-
τέσκα εικόνα «ασβέστων γελώτων», στην οποία θριαμβεύει η 
υλικο-σωματική αρχή, δηλαδή η γενετήσια δύναμη και τα όρ-
γανα του σώματος.[16] Και αν ο χορός και τα όργια είναι νομιμο-
ποιημένα στην περίπτωση των θιασωτών του Διονύσου, τους 
οποίους εκπροσωπούν οι σύγχρονοι Καλόγεροι της Θράκης, δεν 
ισχύει όμως το ίδιο για τους μοναχούς της Εκκλησίας, οι οποί-
οι «ιεροκρυφίως σπένδουσι τω Διονύσω», ενώ οι καλογηρικές 
«γαστέρες, χάρητι και οικτιρμοίς και φιλανθρωπία Θεού παχυ-
νόμεναι, είνε πολύ βαρύτεραι […] των ελαφρών περιπτύξεων 
[…] Βακχών και Σατύρων» (σ. 198). Όπως γίνεται εμφανές από 
τα παραπάνω, η αντιπαραβολή που κάνει ο Βιζυηνός, μεταξύ 
των χριστιανών καλογήρων και των διονυσιακών Καλόγερων, 
υπονομεύει τα χαρακτηριστικά του μοναστικού βίου και στοχεύει 
στη σάτιρα και στην πρόκληση γέλιου. Η μορφή των χριστιανών 
καλογήρων υφίσταται μια κωμική παραμόρφωση και οι μοναχοί 
μετατρέπονται σε καρικατούρες ενός σατιρικού κειμένου.[17] Η 
γκροτέσκα εικόνα φαγητού, ποτού και ερωτισμού τονίζει την 
αξία της υλικής και σωματικής ζωής και γίνεται έτσι η ίδια μια 
καρναβαλική εικόνα. Αυτή η σατιρική διάσταση, όμως, μειώνει 
τον επιστημονικό χαρακτήρα του κειμένου, καθώς υιοθετεί τις 
τεχνικές της παρωδίας και του γέλιου. Στόχος του κειμένου είναι 

[15] Γ. Μ. Βιζυηνός, «Οι Καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη» (1888) στο Βάλτερ 
Πούχνερ, Ο Γεώργιος Βιζυηνός και το αρχαίο θέατρο, ό.π., σ. 199. Όλες οι παραπομπές στο εξής 
θα γίνονται σε αυτήν την έκδοση.
[16] Στην κυριαρχία της «υλικο-σωματικής αρχής» στον Ραμπελαί αναφέρεται ο Bakhtin στο 
βιβλίο του Ο Ραμπελαί και ο κόσμος του. Για τη λαϊκή κουλτούρα του Μεσαίωνα και της Αναγέν-
νησης, μετ. Γιώργος Πινακούλας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο: 2017, σ. 74.
[17] Ο αντικληρικός τόνος του κειμένου δηλώνεται εξαρχής, καθώς στην πρώτη ενότητα [Α΄ 1] 
υποστηρίζεται ότι «οι καλόγηροι παντός έθνους και πάσης εποχής υπήρξαν οι κατ’ εξοχήν 
θιασώται του Βάκχου», στοιχείο που επιβεβαιώνεται, όπως υποστηρίζεται στο κείμενο, από 
τις οιναποθήκες των μοναστηρίων και αρχιεπισκοπών (σ. 197). Βλ. και [Α΄ 23], όπου κατά τον 
Πούχνερ (ό.π., σ. 246) αποκορυφώνεται ο αντικληρικός τόνος.




