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I. Εισαγωγή
I.A. Πρίαπος: θεότητα, σύμβολο, λογοτεχνικός χαρακτήρας

Σε ένα κοινό μη εξοικειωμένο με την μορφή του Πριάπου και τις αναγνώσεις
της τα πριάπεια φαντάζουν άξεστα, ωμά, σκαμπρόζικα ή ακατανόητα. Ενώ στην ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας τα πριαπικά ποιήματα ή ποιήματα με αναφορά στον
Πρίαπο περνούν μονοσήμαντα, χυδαία ή αδιάφορα, σημαντικοί συγγραφείς της μεσαιωνικής και νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας θέλκτηκαν από την μορφή του θεού
δημιουργώντας κομψοτεχνήματα1. Παρά το κυρίαρχο στοιχείο της εξωτερικής του εμφάνισης και του χαρακτήρα του, ο Πρίαπος δεν συγκροτείται από έναν εύληπτο πυρήνα συμβόλων και στην ολότητά τους τα πριάπεια δεν συνιστούν επιπόλαιες διακηρύξεις αχαλίνωτου ερωτισμού, αλλά δυσερμήνευτης, κρυπτικής, καλειδοσκοπικής θέασης ενός πλέγματος ερωτικής ορμής, εξουσίας, αστείου, προκατάληψης, γονιμότητας και δημιουργίας.
Στη δύση της κλασικής εποχής γεμάτος γονιμοποιό οίνο του πατέρα του Διονύσου αναδύεται από τους κόλπους της μητέρας του Αφροδίτης ο υπερφαλλικός Πρίαπος. Ως η ισχυρότερη ανθρωπομορφική απόδοση του θεού φαλλού, ο υπερφαλλικότερος των θεών κατάφερε με την αμφιλεγόμενη παρουσία του να ριζωθεί βαθιά στην
ανθρώπινη συνείδηση. Προτού ο Πρίαπος γίνει γνωστός σε μας από τη σωζόμενη παρθενική του εμφάνιση στην ομώνυμη κωμωδία του Ξενάρχου (= απ. 10 K-A3 [4ος π.Χ.]),
ο Θουκυδίδης μαρτυρεί ήδη στην Ξυγγραφή του την ύπαρξη της μικρής πόλης Πριάπου2. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψιν μας ότι ο Πρίαπος απουσιάζει από την θεολογία
του Ομήρου και του Ησιόδου3, μπορούμε να υποθέσουμε πως η πόλη ονοματοδοτήθηκε από τον θεό, έτσι η αυτή αναφορά αποτελεί όριο μετά το οποίο εμφανίζεται ο Πρίαπος στον ελληνόφωνο κόσμο του 5ου αι. π.Χ. Πράγματι, πολύ σύντομα ο Πρίαπος πολιτογραφήθηκε Πριαπηνός, αλλά έγινε γνωστός κυρίως ως Λαμψακηνός4 από το διάσημο άγαλμά του που ορθωνόταν στο λιμάνι της Λαμψάκου, ωστόσο μετά την διάδοση

1

Τον λογοτεχνικό χαρακτήρα του Πριάπου τίμησαν συγγραφικά (κατά χρονολογική σειρά) ο Βοκάκκιος
(Della Genealogia de gli dei), o Γκαίτε (Römische Elegien), o Μπρεχτ (Erotischen und Priapischen), ο Λασκαράτος (; Ψωλιάς‧ υπό Πέος Πριαπίδου), ο Βάρναλης (Τραγούδια).
2
Θουκ. Ξυγγρ. 8.107.4, πλην του πλήθους επιγραφικών ευρημάτων που μαρτυρούν την έντονη εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
3
Στράβ. Γεωγρ. 13.1.12.
4
Ναός του Πριάπου στην Λάμψακο επιβίωσε ώς την αυγή του 19ου αι., βλ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.1-2.
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της λατρείας του οι Ορνεές (πλησίον της Αργολίδας) διεκδίκησαν την καταγωγή του5‧
στα Πριάπειά του ο Ευφρόνιος Χερσονησιώτης (3ος π.Χ. = CA 176-7 = SSH 60) αποκαλούσε τον Πρίαπο

6

.

Ο θεός Πρίαπος, ο θεοποιημένος ανθρωπόμορφος Φαλλός, απέκτησε λόγω της
ιδιαίτερης εικαστικής του αποτύπωσης (υλικό κατασκευής, χρώμα, όγκος, διαστάσεις,
κλίση) χρηστική λειτουργία: τοποθετείτο ως σκιάχτρο στα χωράφια7 ή κρεμόταν ως
περιτραχήλιο σε μορφή φτερωτού φαλλού8, λαμβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις
αποτροπαϊκό χαρακτήρα9, καθώς αποτέλεσε πόλο έλξης της ευκαρπίας και καλοτυχίας αντίστοιχα10. Επίσης, ο θεός ορθωνόταν σωρός από πέτρες ως ορόσημο ή ερμαϊκή
στήλη σε κομβικές οδούς ως οδοδείκτης για την οριοθέτηση και την υπόδειξη δύο φυσικών ή τεχνητών ορίων, για την αποτροπή της ‘κακής ενέργειας’ και των εισβολέων
σε περιφραγμένους χώρους (horti conclusi) όπου δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση. Αργότερα, εισήλθε στους (λαχανό-)κήπους πάλι ως οδοδείκτης και φύλακας των ορίων κατακτώντας με διαφορετική πια υλική σύσταση μεγαλύτερες διαστάσεις στον χώρο. Αγάλματα κοσμούσαν τα ιερά του θεού και άλλων θεοτήτων με τις οποίες συλλατρεύτηκε σε Ασκληπιεία ως ιαματική θεότητα. Είτε ερμαϊκή στήλη είτε ξόανο ή πέτρινο
γλυπτό συνοδευόταν από πεζές και έμμετρες επιγραφές11. Σε αυτή την πρακτική ίσως
οφείλουμε κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη της ολιγόστιχης ποίησης, που υμνεί τη δύναμη της γενετήσιας σκευής του.
Η επίδειξη των γεννητικών οργάνων του προξένησε αμέσως ζωηρό ενδιαφέρον‧ εντοπίζοντας την πρακτική της ἀνασύρσεως σε γλυπτικές απεικονίσεις της σικελικής12 Βαυβώς, του Ερμαφρόδιτου13 και της Ίσιδος14, επιβεβαιώνεται η τελετουργική
διάσταση της πράξης και της αναπαράστασης15. Καμία έκπληξη δεν προκαλεί η συχνή
5

Στράβ. Γεωγρ. 8.6.24 ~ Cat. απ. 1.1-2. Επιγραφικές μαρτυρίες φωτίζουν σημεία της λατρείας του Πριάπου στην Βοιωτία, βλ. Schachter 1994:7.
6
Στράβ. Γεωγρ. 8.6.24,1-5
[sic]
.
7
Hooper 1999:3.
8
Hooper 1999:3.
9
Βλ. Moser 2006.
10
Βλ. Moser 2006.
11
Ενδεικτικά βλ. SEG 26:981 (Πάρος, 2ος-1ος π.Χ.), SEG 25:1121 (Σόλοι Κύπρου, 3ος π.Χ.)
12
Επικαλούμενος σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα της Βαυβώς συνοδευόμενης από τον Πρίαπο σε κυπριακό έδαφος, ο Michaelides (2004:307-8) ισχυρίζεται την αιγυπτιακή καταγωγή της.
13
Βλ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.3-4.
14
Αντλούμε την εικόνα (= Παράρτημα ΙΙ.Εικ.5) από τον Reeves 2015, την οποία ταυτίζει με την Αφροδίτη-Ίσιδα o Malaise 2014:255. Για τον Ερμαφρόδιτο, βλ. Ajootian 2013(;).
15
Herter 1932:8, ‘[...] iam apud Lampsacenos anasyrma q. d. in sacris ritibus fuisse concludendum est,
praesertim cum in nummis eorum figura Priapi hoc habitu insignita sit’. Για την πράξη της ἀνασύρσεως

~7~

σύγχυση του γύνανδρου Πριάπου με το ανδρόγυνο Ερμαφρόδιτο16, ετεροθαλή αδελφό
του με πατέρα τον Ερμή, δυο ουσιαστικά συμπληρωματικές μορφές της ελληνιστικής
τέχνης και ενός ευρύτερου προβληματισμού γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα.
Ο Πρίαπος δεν απεικονίσθηκε εξαρχής στην πιο εξευγενισμένη του μορφή που
συναντάμε στην ελληνιστική πλαστική17 ή στη διάσημη Casa dei Vetti στην Πομπηία18.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά τι προηγήθηκε τίνος, πάντως τόσο οι μύθοι
και οι παράγωγες λογοτεχνικές παραδόσεις τους όσο και οι γραπτές μαρτυρίες περιγράφουν τον Πρίαπο ως ένα κούτσουρο από συκιά19 πελεκημένο πρόχειρα, με τον
φαλλό του υπερμεγέθη δυσανάλογα προς το υπόλοιπο σώμα (3:2)20, ωστόσο τα υλικά
κατασκευής των γλυπτών του ποίκιλλαν21. Περνώντας από τη φάση ενός απλού σωρού πετρών προς απόδοση του ζωοποιού φαλλού22, ο Πρίαπος επιφάνηκε στον κόσμο
ως ερμαϊκή στήλη, επομένως συνδέθηκε με τον Ερμή23 εκφράζοντας έτσι για πρώτη
φορά τον μεθοριακό χαρακτήρα του. Σημειώνεται επίσης η τοποθέτηση του θεού σε
μεθοριακά σημεία εγερμένου μεταξύ ανυπαρξίας και ύπαρξης, σε σταυροδρόμια και
κομβικές οδούς, ακόμη και σε ακρωτήρια ή λιμάνια24.

σε θρησκευτικά πλαίσια με πρωταγωνιστή τον Πρίαπο βλ. Herter 1932:288. Για παρόμοια πράξη του
Άττιδος, με τη διαφορά ότι τα γεννητικά του είναι περιτμημένα βλ. Herter 1932:180.
16
Σχόλ. Λουκ. 21.6,7-9 (= FHG 35 III 155)
,
.
17
Βλ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.6.
18
Βλ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.7.
19
Το ξύλο συκιάς προτιμήθηκε για τη φιλοτέχνηση ξοάνων-Πριάπων πιθανώς για την απόδοση του
λοξά ορθωμένου μέλους λόγω της φυσικής κλίσης των κλαδιών του δέντρου, βλ. Gow 1952:205. Σε
καμία περίπτωση δεν αποκλείονται οι σεξουαλικές συνδηλώσεις της συκιάς.
20
Σχόλ.Λουκ. 45.23,1
. Βλ.
και Herter 1932:4-5.
21
Herter 1932:8-9.
22
Βλ. Moser 2006.
23
Η σύνδεση αυτή, καθώς και η σύγχυση του γύνανδρου Πριάπου με τον ανδρόγυνο Ερμαφρόδιτο
(Σχόλ.Λουκ. 21.6), οδήγησε στην πλάση μύθων, όπου ο Ερμής είναι ο πατέρας του Πριάπου.
24
Herter 1932:7, ‘[...] apparet enim apud maris accolas officia eius dei, cui inter terrae munera fontium
aqua debebatur, facile ad mare transferri potuisse’. Σημαντικά παραδείγματα είναι το λιμάνι της Λαμψάκου (βλ. ΠΑ 10.7, 8‧ Herter 1932:8-9), του Πηλουσίου (= Port Said‧ Εὐφρόν.Χερσ. Πριάπ. 3‧ επίσης βλ.
Παράρτημα ΙΙ.Εικ.8), της Πάρου (SEG 26:981, 2ος-1ος π.Χ.), της Θήρας (IG XII, 3 421/1335‧ Herter 1932:2336. Τον 3ο π.Χ. αιώνα εγέρθηκε στην Θήρα ναός του Σεράπιδος και της Ίσιδος ως αφιέρωμα στους Πτολεμαίους, βλ. Palagia 2013:146), των Σόλων (SEG 25:1121 [3ος π.Χ., Σόλοι Κύπρου]
C
C
C
C
C
C
), της Κιλικίας (βλ.
Varınlıoǧlu & Varınlıoǧlu 2016), της Ακίδος (σημερ. Acireale, SEG 34:948 = SEG 44:738, 21 = SEG 2.533, 2ος3ος μ.Χ.) και των Ζεφυρίων ανά την Μεσόγειο. Αποκαλυπτική είναι η παρουσία του Πριάπου στην
πλώρη ενός πλοίου, που ανασύρθηκε από ναυάγιο του 3 ου π.Χ. αιώνα στις ακτές της Μασσαλίας (βλ.
Prontera 2013:209-12, όπου υποστηρίζει πως μετά τον 3ο π.Χ. αιώνα το λιμάνι της Μασσαλίας ήταν
ταυτόσημο ολόκληρης της δυτικής Μεσογείου), απομυζώντας τις αποτροπαϊκές ιδιότητες ματιού, που
επί αιώνες προ της εμφάνισης του θεού κοσμούσε τις δύο πλευρές της πλώρης ενός πλοίου εγγυώμενο
ασφαλές ταξίδι (βλ. Moser 2006).
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Αυτή η διττή μετοχή του σε διαστάσεις ύπαρξης εκ διαμέτρου αντίθετες του
επέτρεψε να συνδεθεί με ανάλογες μυστηριακές τελετές, όπως τα βακχικά όργια, τα
μυστήρια της Ρέας/Κυβέλης25, την συμμετοχή του σε θιάσους Σατύρων26, και βέβαια
τη συλλατρεία της Ίσιδος και του Οσίριδος (ή του Σεράπιδος27 ως σύνναων θεῶν28, του
Αρποκράτη και της Αφροδίτης-Αρσινόης Β΄)29. Σαφώς, λατρεύτηκε και ως βουκολικός
θεός, αρχής γενομένης πιθανώς στη Σικελία, όπου είτε εκτόπισε κάποιον θεϊκό προκάτοχό του (Mutinus Titinus ή Liber) είτε μεταφέρθηκε από την Μ. Ασία, και έπειτα
κατά κύριο λόγο στην πτολεμαϊκή επικράτεια, όπου συνδέθηκε ταχύτατα με τον οίκο
των Πτολεμαίων ηγεμόνων και ως εκ τούτου εχάρη προβολής μέσω της αυλικής προπαγάνδας. Εκκινώντας από διαφορετικές κατευθύνσεις, κομβικό σημείο της λατρείας
του θεού και κατά συνέπεια της επιφάνειάς του κατέστη αναμφίβολα η Αλεξάνδρεια.
Πριν όμως παρακολουθήσουμε λεπτομερώς την εγκαθίδρυση και την εξέλιξη
του λαμψακηνού θεού στην Αλεξάνδρεια ήδη επί των πρώτων Πτολεμαίων, θα πρέπει
να φέρουμε στον νου μας τον Πρίαπο όχι πλέον ως έναν ιθυφαλλικό θεό με κεκτημένες τις όποιες δυνάμεις για τις οποίες τιμήθηκε, αλλά ως ένα αιρετικό σύνολο θέσπιδος
αὐδῆς τε καὶ εἰκόνος πλήρως ενσωματωμένο στην καθημερινή ζωή των πληθυσμών
του ύστερου κλασικού και ελληνιστικού κόσμου.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο αισχρολόγος και επιδειξίας Πρίαπος προσφέρεται
αβίαστα για αστεϊσμό τόσο ως λογοτεχνική persona όσο και ως εικόνα (δηλ. ενεπίγραφες ερμαϊκές στήλες του θεού, ξόανα/αγάλματα συνοδευόμενα από πεζές/έμμετρες
επιγραφές). Από νωρίς ποιητές που ασχολήθηκαν με τον θεό Πρίαπο αξιοποίησαν την
ωμότητα, την τρομακτική ασχήμια και τη χυδαιότητά του, κτίζοντας έτσι ένα λογοτεχνικό προσωπείο του θεού, το οποίο απευθύνεται σε πρώτο ενικό πρόσωπο με άγρια
αγένεια στους επιτήδειους εισβολείς του “κήπου” του, με απερίφραστη χυδαιότητα
στα δυνητικά ερωτικά αντικείμενά του, με ανατρεπτικά εκλεπτυσμένο χιούμορ στο
κοινό του εκάστοτε τέτοιου ποιήματος. Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας του θεού αποκρυσταλλώνεται εν μέρει σε παρασελίδιο σχόλιο που σημειώνει ο ανώνυμος σχολιαστής

25

Turcan 1995:107.
Πβ. LIMC 139, 1039 και 36, 1032 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow).
27
Goyette 2010:6.
28
Pfeiffer 2008:401. Για την πολιτική διάσταση της συστέγασης της Ίσιδος με τον Σέραπι βλ. Goyette
2010:5.
29
Η “ελληνική ερμηνεία” του ιθυφάλλου Μιν(-Ώρους) είναι ο Πρίαπος, βλ. LIMC 162, 1040 λήμμ.
‘Priapos’ (Megow). Το προσδιοριστικό “Μιν” συνόδευσε και τον Αρποκράτη, τον ελληνιστικό γιο της
Ίσιδος, βλ. Abdel Aziz 1995. Η αναφορά του Διοδώρου συνιστά πολύτιμη πηγή για τη συσχέτιση του
Πριάπου με το τετμημένο κατά τον αιγυπτιακό μύθο πέος του Οσίριδος από τον θεό Σεθ.
26
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του Διός τραγῳδοῦ του Λουκιανού (21.6,7-14 Rabe = FHG 35 III 155):

,

,
30

. Εξαιρουμένης της ερμηνείας που αποδίδεται

στον συγκεκριμένο αγαλματικό τύπο του Πριάπου, συγκρατούμε την πληροφορία ότι
ο θεός απεικονιζόταν καθ’ υπερβολήν άσχημος και άγριος, πλησιάζοντας έτσι στον
λογοτεχνικό Πρίαπο των πρωτεργατών της πριαπικής ποίησης. Άλλωστε, λόγος και
εικόνα βρίσκονται αδιάκοπα σε διάλογο.

I.B. ‘Alexandriam tamquam metropolim cultus Priapi fuisse... negare non poteris’:
ο Πρίαπος στην πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια

Τα ιστορικά τεκμήρια και οι γραπτές μαρτυρίες σχετικά με την πρώιμη παρουσία του Πριάπου στο βορειοδυτικό και ανατολικό τμήμα της μεσογειακής λεκάνης
χαρτογραφούν την λατρεία του θεού, όπως αυτή σχολιάσθηκε προπαρασκευαστικά.
Όλα αυτά τα σημεία κατατείνουν σε ένα κομβικό: την πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια. Πόλος έλξης των λογίων και των επιστημόνων, η πολυπολιτισμική πρωτεύουσα του
πτολεμαϊκού βασιλείου αποτέλεσε το κύριο πνευματικό κέντρο της ελληνιστικής περιόδου. Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης του αλεξανδρινού Μουσείου και η μαζικότατη συγκέντρωση και αντιγραφή έργων με τη χρηματοδότηση του Πτολεμαίου Β΄ Φιλαδέλφου, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες δημιούργησαν ταχύτατα την ανάγκη για επεξεργασία, κριτική και καταγραφή του παλαιού και του νέου
γνωστικού υλικού. Εκτεθειμένοι σε υλικό θρυλουμένου όγκου από διάφορα γνωστικά
πεδία οι ποιητές που συνέρρεαν στην Αλεξάνδρεια και φοιτούσαν στο Μουσείο κλήθηκαν να το ελέγξουν, ως εκ τούτου διαμορφώθηκε μια νέα ταυτότητα ποιητή, του
λογίου (AE ποιητής ἅμα τε κριτικός, λατ. poeta doctus)31, και ακόλουθα δημιουργήθηκε
και εξασκήθηκε μια νέα επιστήμη, η φιλολογία.

30
31

Πβ. LIMC 54, 1033 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow).
Ενδεικτικά βλ. Ματθαίος 2008.
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Στο θρησκευτικό πρόγραμμά του ο Πτολεμαίος Α΄ ο Σωτήρ ανέλαβε να συστήσει εκ νέου32 στον μικτής ιθαγένειας λαό του έναν πολιτισμικά υβριδικό θεό-πάτρονα,
τον Σέραπι33. Ο γιος του Πτολεμαίος Β΄ ο Φιλάδελφος ακολούθησε34 την λατρεία ελληνικών θεοτήτων συμμειγνύοντάς τες όμως με τις αντίστοιχες αιγυπτιακές, θεσπίζοντας έτσι λατρείες ελληνιστικών θεοτήτων με σαφές αιγυπτιακό υπόβαθρο35, αλλά όμως κυρίαρχα τα ελληνικά χαρακτηριστικά τους. Προς ενίσχυση της προπαγάνδας
τους οι φαραωνικοί έλληνες ηγεμόνες όχι μόνο ταυτίστηκαν με τις νέες ετεροπολιτισμικές θεότητες36, αλλά θεοποιήθηκαν37. Η λατρεία που απέλαβε το θεοποιημένο φαραωνικό ζεύγος, αρχής γενομένης από τον Πτολεμαίο Β΄ και την Αρσινόη Β΄38, συνδέθηκε ασφαλώς με ελληνιστικές θεότητες ή θεότητες που ξανασυστήθηκαν μέσα από
εξελληνισμένους αιγυπτιακούς μύθους39, την Ίσιδα/Αφροδίτη και τον Όσιρι(-Σέραπι)/Διόνυσο40, κατά το πρότυπο του Αλεξάνδρου, ο οποίος συνδέθηκε με την αιγυπτιακή λατρεία του Άμμωνος-Διός, όταν έλαβε χρησμό από το μαντείο του θεού στην

32

Bernal 2008:122.
Pfeiffer 2008:392. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως πρόκειται για εξέλιξη του θεού Οσοράπιδος, που
λατρευόταν από τους Ελληνομεμφίτες επί κυριαρχίας των αιγυπτίων Φαραώ, βλ. Pfeiffer
2008:390σημ13. Πρόσφατα παπυρικά ευρήματα αποδεικνύουν την φαραωνική και την πτολεμαϊκή λατρεία του Σεράπιδος, βλ. Abdelwahed 2016. Στο ίδιο άρθρο υποστηρίζεται η διαδοχή της λατρείας του
αρχαίου αιγυπτίου θεού Sokar (Οσίριδος) από τον Σέραπι, βλ. Abdelwahed 2016:3. Για την επιθυμία του
Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορος να ορίσει ως επίσημη θρησκεία του βασιλείου του την λατρεία του Διονύσου βλ. López-Salvá 2013:452-3.
34
Pfeiffer 2008:394‧ Goyette 2010:2 ‘Philadelphus was the first of the Ptolemies to fully understand the
political necessity of making such adaptations. As Tarn asserts, Ptolemy I Soter had been looked upon
as a usurper “whose right was the right of the strongest and ablest; Ptolemy II made that right the gift
of heaven; the king now ruled, not because he was a conqueror, but because he was a god.” By cultivating a divine identity and establishing divine origins, Philadelphus enabled himself to be viewed as
a typical pharaonic ruler who had his own state cult and “bore the five names like any Pharaoh” in
official Egyptian documents’.
35
Bernal 2008:134, ‘Greeks in the Ptolemaic period ha[d] been aware that many of their sacred names
and terms had Egyptian origins’.
36
Οι Φαραώ δεν λατρεύονταν ως θεοί. Για την εισαγωγή του νέου μοντέλου φαραωνικού ηγεμόνος βλ.
την υποενότητα ad hoc στον Pfeiffer 2008:398-400‧ Bernal 2008:120‧ συνοπτικά Goyette 2010:5.
37
Ιωαννίδου 1999:161σημ503.
38
Για τον γάμο μεταξύ αδελφών ως αιγυπτιακό έθιμο με ηθικό και πολιτικό έρεισμα τον εξελληνισμένο
μύθο της Ίσιδος βλ. Buraselis 2008:293. Ο γάμος των Φιλαδέλφων και τα δύο exempla divina τους συζητώνται εκτενώς από τον Buraselis 2008‧ εποικοδομητικός λόγος επ’ αυτού αναπτύσσεται στους van Oppen de Ruiter 2007:85-91‧ Bernal 2008:120‧ Buraselis 2008:291-302‧ Goyette 2010:5‧ Grabowsky 2014:1178 και 118σημ5. Την Αρσινόη Β΄ λατρεμένη ως Μούσα συζητά η Barbantani 2008.
39
Pfeiffer 2008:387-8. Για την τάση εξελληνισμού “βαρβαρικών” μυθών, βλ. Bernal 2008:121.
40
Εκτενής έκθεση των ομοιοτήτων μεταξύ Διονύσου και Οσίριδος γίνεται από τον Goyette 2010:5. Οι
γονείς του Πριάπου, η Αφροδίτη και ο Διόνυσος απαντούν διά της “ελληνικής ερμηνείας” (λατ.
interpretatio Graeca) ως το ακριβές αντίστοιχο ζεύγος Ίσιδος-Οσίριδος (Pfeiffer 2008:387-8), εφόσον στον
(ελληνιστικό) μύθο των δεύτερων παρεισφρέουν ελληνικά στοιχεία (Τιτάνες, Πρίαπος) από τον Διόδωρο (Βιβλ. 4.6.3.1-14)‧ εκτενή σχολιασμό του χωρίου παρέχει ο Herter (1932:294-5). Δεχόμαστε την
κριτική του Martin Bernal κατά της interpretatio Graeca (2008:121) ισχυριζόμενος τη στοχευμένη από
τους κλασικούς επιστήμονες του 19ου αιώνα παραναγνώριση της καταλυτικής συμβολής της Αιγύπτου
στη διαμόρφωση του ελληνικού τελετουργικού λεξιλογίου και κώδικα. Κοντά σε αυτή την κριτική έρ33
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όαση Shiwa και αυτοχρίστηκε θεός επί γης41. Ασφαλώς, αυτή η πολιτική πρακτική
μπορεί να παραλληλιστεί ακώλυτα με εκείνη των ἐπιγαμιῶν του Αλεξάνδρου. Ανεξάρτητα όμως από τις επιγαμίες, παρακολουθούμε ήδη από ίδρυσης της Αλεξάνδρειας
και δη επί της δυναστείας των Πτολεμαίων να ακολουθείται μια νέα πολιτική γραμμή
με γνώμονα την υπερτόνιση ή διαμόρφωση συγγένειας προσωποκεντρικών εκφράσεων ενός κοινού πολιτισμικού κώδικα βαθιά εγγεγραμμένου στην θρησκευτικοπολιτική σκέψη των μαζών, των Ελλήνων, των Αιγυπτίων και ετέρων άλλων πληθυσμιακών μειονοτήτων, όπου οι μεταξύ τους ειδοποιές διαφορές αίρονταν σε τέτοιο βαθμό,
ώστε αμφότεροι κατακτητές και κατεκτημένοι να αναγνωρίζουν κοινούς θεούς και
κοινό ηγεμόνα σε ίδιες θεϊκές μορφές και ίδια πολιτικά πρόσωπα αντίστοιχα. Αυτή η
πολιτική γραμμή είχε σαφώς διπλή στόχευση: αφενός εξασφάλισε στους Πτολεμαίους
το προβάδισμα στην κούρσα των αλεξανδρινών επιγόνων για τη διεκδίκηση μιας καθολικότερης ελληνικής ταυτότητας, αφετέρου την όσμωση των ετεροπολιτισμικών
μαζών.
Μέσα σε αυτό το κλίμα θρησκευτικού συγκρητισμού, επίσημα ενθαρρυμένο και
επομένως έντονα συνδεμένο με την πτολεμαϊκή αυλή, πραγματοποιήθηκαν προσμίξεις ελληνικών και ανατολικών μύθων, όπως του Διονύσου, του Οσίριδος και του Άττιδος42. Το πολυπολιτισμικό κοινό της μεγάλης πομπής των Πτολεμαιείων43, της κορυφαίας θρησκευτικοπολιτικής διοργάνωσης του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλαδέλφου44,
μπορούσε άνετα να παρακολουθήσει πάνω στο άρμα του Διονύσου τον διάσημο μύθο
του θεού, που τον θέλει να επιστρέφει ως domitor Orientis στην Αίγυπτο μυημένο ήδη

χεται να σχολιάσει ο Braund (2018:134-5) τη μακραίωνη [γαλλ. longue durée] εγγύτητα και αλληλεπίδραση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, συνεπώς την άνετη συσχέτιση και αναγνώριση των ελληνικών
θεοτήτων με τις/στις αιγυπτιακές. Μολαταύτα, σημαντική είναι η ταύτιση αρρένων Πτολεμαίων με
τον Διόνυσο: ο Πτολεμαίος Δ΄ απεκαλείτο νέος Διόνυσος (Εὐφρ.Χερσ. Πριάπ. 1 = SSH 60.1
) και η Αλεξάνδρεια Διονυσία, βλ. López-Salvá 2013:452.
41
Η κίνηση του Αλεξάνδρου δεν φαντάζει καθόλου ξένη στους Μακεδόνες: η θρησκευτική μεταφορά
της πολιτικής ιδιότητας του Αλεξάνδρου γενεαλογείται ήδη από τον πατέρα του Φίλιππο Β΄, ο οποίος
παρουσιάστηκε ως γιος του Ηρακλή και εγγονός του Διός, βλ. Kottaridi 2011‧ Perale 2020:126. Επιπλέον,
οι Πτολεμαίοι τιμούσαν τον Αλέξανδρο ως τον νέο Διόνυσο, βλ. López-Salvá 2013:452.
42
Για τη σύνδεση των μυστηριακών λατρειών της Μητέρας Θεάς, του Διονύσου και της Ίσιδος, βλ.
Burkert 1997:92-3. Για τη σύνδεση των τριών μυθικών μορφών μέσω του μοτίβου του “πάσχοντος
θεού”, βλ. Burkert 1997:94-5.
43
Βλ. LSJ λήμμ. ‘
, “
- , τά, festival at Athens, IG 22.891.14; at Alexandria, IG
5(2).118.12 (Tegea, iii B.C.); at Delos,
Inscr.Délos 320B60 (iii B.C.); also
, ib.57; of a
festival in the island of Hiera, PSI 4.364 (iii B.C.)”. Κατά τον Turcan (1995:107), η διοργάνωση ξεκίνησε
το 275/274 π.Χ.‧ López-Salvá 2013:452, ‘Solemn processions in honor of the god were institutionalized
since the time of Ptolemy II Philadelphus’.
44
Βλ. εκτενώς στον Rice 1983. Συνοπτικότερα βλ. Erskine 2013.
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στα μυστήρια της Ρέας/Κυβέλης45. Ο μυθικός βίος του θεού μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε βαθύτερα την επιλογή να παρουσιαζόταν το συγκεκριμένο επεισόδιο: καταδιωκόμενος από τη θεϊκή αντίζηλο της θνητής μητέρας του Σεμέλης, την Ήρα46, ο νεαρός Διόνυσος ανατράφηκε από τον Ερμή στο όρος Νύση (μεταξύ της Φοινίκης και της
Αιγύπτου)47, βρήκε προσωρινό καταφύγιο στην αυλή του αιγυπτίου βασιλιά Πρωτέα
και αργότερα κατευθύνθηκε προς τον βωμό της Ρέας/Κυβέλης, απ’ όπου κινήθηκε
κατά του θρακιώτη βασιλιά Λυκούργου (ψ-Aπολλόδ. Βιβλ. 3.5.33-4)48 και έπειτα προς
την Ινδία49. Αυτομάτως, η επαφή του νεαρού θεού με την μητέρα θεά Ρέα/Κυβέλη και
η μύησή του στα μυστήριά της καθορίζουν τα δικά του ὄργια50, καθώς επίσης η επαφή
με την μητέρα θεά επιτρέπει την σύνδεση με μύθο της, που την θέλει να γεννά και να
ερωτεύεται έναν νεαρό βοσκό, τον Άττι, ο οποίος ωστόσο ερωτεύθηκε μια νύμφη και
προκάλεσε τη ζήλια της Κυβέλης, με αποτέλεσμα εκείνη να τον οδηγήσει σε θανατηφόρο αυτοακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων του και έπειτα να τον αναστήσει.
Ο Διόνυσος Ζαγρεύς, γιος του Διός και της Περσεφόνης, προτού επανασυλληφθεί από
το ερωτικό σμίξιμο του Διός με την θηβαία πριγκίπισσα Σεμέλη, διαμελίσθηκε από
τους Τιτάνες και από τα μέλη του προέκυψε, κατά μια ορφική εκδοχή του διονυσιακού
μύθου51, το γένος των ανθρώπων – ανάλογο αἴτιον της δημιουργίας του ανθρωπίνου

45

Αποφεύγοντας να αναπαράγουμε την ad hoc μελέτη του Turcan, παραθέτουμε εδώ την περιγραφή
του διονυσιακού άρματος συνοδευόμενη από ΝΕ μετάφραση:
,
,
,
.
.
.
.
. (Αθήν. Δειπν. 201c-d Olson = Καλλίξ. FHG 2 V 58) “Έπειτα [παρελαύνει] πάνω σε τετράκυκλο άρμα ο Διόνυσος προσφεύγοντας στον βωμό της Ρέας, όταν τον κατεδίωκε η Ήρα, φέροντας στο κεφάλι χρυσό στεφάνι, με τον Πρίαπο στεφανωμένο με χρυσό στεφάνι σε
σχήμα κισσού να στέκεται πλάι του, ενώ το άγαλμα της Ήρας έφερε χρυσό στεφάνι. Τα αγάλματα του
Αλεξάνδρου και του Πτολεμαίου ήταν στεφανωμένα με χρυσά στέφανα σε σχήμα κισσού. Το άγαλμα
της Αρετής στεκόταν πλάι σε αυτό του Πτολεμαίου φέροντας χρυσό στεφάνι σε σχήμα ελαιόκλαδου.
Κοντά τους βρισκόταν και το άγαλμα του Πριάπου με χρυσό στεφάνι σε σχήμα κισσού, ενώ η πόλη της
Κορίνθου στεκόταν πλάι στον Πτολεμαίο φέροντας στο κεφάλι χρυσό διάδημα”.
46
Την ζηλότυπη Ήρα συναντάμε σταθερά στις διάφορες εκδοχές της γέννησης του Πριάπου από την
Αφροδίτη, όπου σχεδόν ποτέ δεν διευκρινίζεται η αιτία της ζήλιας της. Ο Herter (1932:68) σχολιάζει επ’
αυτού ότι ‘Iunonis inimicitias fabulae Priapeae auctor ex fabula Bacchica facile mutuatus [sit]’, φέρνοντάς μας πιο κοντά στην εκδοχή του Διονύσου ως πατέρα του Πριάπου.
47
Διόδ.Σικ. Βιβλ. 4.2.3.6-11.
48
Το ταξίδι του Διονύσου ανακαλεί το ταξίδι του Οσίριδος, βλ. Goyette 2010:5.
49
Κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, οι Ινδοί οικειοποιούνται την καταγωγή του Διονύσου (Βιβλ. 4.1.7.6-7),
συγχέοντάς τον ίσως με τον θηλύμορφο ινδό Shiva.
50
Για την νεαρή αρσενική θεότητα ως πάρεδρο της μητέρας θεάς βλ. Furley-Bremmer 2001:66-7.
51
Πβ. Καλλίμ. Αἴτ. απ. 43c Pfeiffer‧ Ἀλκμαιωνίς PEG 3. Βλ. επίσης Harder 2012(ii):368.
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γένους εντοπίζεται και στους μύθους για την Κυβέλη, τους ονομαζόμενους Κορυβάντες52.
Ο ζήλος μεταξύ θεών και Τιτάνων ή θνητών, ο διαμελισμός και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η δια μαγείας ανάσταση ή αναγέννηση από την μητέρα θεά μέσω της επανεύρεσης ή αφομοίωσης των δυνάμεων του χαμένου γενεσιουργού πέους και η θέσπιση μιας μυστηριακής λατρείας μάς φέρνουν προ του αιγυπτιακού μυθικού αντιστοίχου53, της ελληνιστικής εκδοχής του μύθου του Οσίριδος και
της Ίσιδος: μια νύκτα κάποιοι Τιτάνες, που για λόγους αδιευκρίνιστους από τον Διόδωρο Σικελιώτη (Βιβλ. 4.6.3.1-14) εχθρεύονταν τον Όσιρι, τον άρπαξαν από το σπίτι
του, τον κομμάτιασαν σε ίσες προς το πλήθος τους μερίδες και τον καταβρόχθισαν54,
παραλείποντας ωστόσο από αποστροφή προς το ανδρικό μόριο να καταναλώσουν το
πέος του, το οποίο και πέταξαν στον Νείλο‧ αναζητώντας τον σύζυγό της η Ίσις σκότωσε εκείνους τους Τιτάνες, έπειτα ανέσυρε τα μέλη του σώματος του καταβροχθισμένου Οσίριδος παραδίνοντάς τα στους ιερείς να τα θάψουν και να θεσπίσουν θεϊκή
λατρεία προς τιμήν/εις μνήμην του, ενώ με εκείνα των Τιτάτων έπλασε το γένος των
ανθρώπων55‧ δεν κατάφερε όμως να ανασύρει το πέος του Οσίριδος από τον Νείλο,
έτσι έδωσε οδηγίες αυτό να λατρεύεται ως θεός και να στηθεί το ομοίωμά του στο ιερό
του Οσίριδος. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στην μορφή
του Οσίριδος τον Διόνυσο και ίσως τον Άττι ως φέροντες τον φαλλό ή ‘πατέρες’ του,
στην αδελφή-σύζυγό του Ίσιδα56 την αδελφή-σύζυγο του Διονύσου Αφροδίτη57 και τη

52

Ο Turcan (1995:107) φέρνει ως παράλληλο των Κορυβάντων της Ρέας/Κυβέλης τον βακχικό κορυβαντισμό.
53
Ο αιγυπτιακός μύθος μεταφέρεται συνοπτικά στον Burkert 1997:19. Για την ταύτιση του Διονύσου με
τον Όσιρι από τους Αιγυπτίους παραθέτουμε ενδεικτικά τον Διόδωρο Σικελιώτη (Βιβλ. 4.1.6.4-4.1.7.1):

. Επίσης, βλ. Burkert 1997:184σημ119.
Ο Διόνυσος Ζαγρεύς σκοτώθηκε με τον ίδιο τρόπο από Τιτάνες, βλ. Godwin 1996:135-6.
55
Βλ. σημ49. Εδώ επανέρχεται το αἴτιον της δημιουργίας του ανθρωπίνου γένους. Βλ. και Bricault &
Versluys 2014:16.
56
Στην ελληνο-αιγυπτιακή εικονογραφία ο οφιδόσωμος Διόνυσος-Όσιρις συνδέεται με την Ίσιδα ως
αδέλφια-σύζυγοι, βλ. Goyette 2010:5, 7 και σημ49.
57
Η κύπριδα θεά Αφροδίτη, κατ’ έναν ελληνιστικό αιτιολογικό μύθο μαρτυρείται ως αδελφή και σύζυγος του Διονύσου: ο μύθος επιβιώνει στην Ἱστορική Βιβλιοθήκη του Διοδώρου Σικελιώτη (4.6.1.3-7), στα
Ἐθνικά του Στεφάνου Βυζαντίου (βλ. Ἐθνικά λ 34 Billerbeck λήμμ. ‘
’ = CA 26.11 ~ Hρωδιαν.
1.118.12), στα αρχαία Σχόλια στον Δία τραγῳδόν του Λουκιανού (6), αλλά και σε αλληγορικές ερμηνείες
για τη γέννηση του Πριάπου με κύρια πηγή το προαναφερθέν χωρίο του Διοδώρου (Ευσ. Εὐαγγ.προπ.
2.2.12 ~ Θεοδώρ. π. πίστεως 1.111 κ.ε., Ευστ.Θεσ. Παρεκβολαί Β 381‧ εμμέσως Αποστόλ. Παροιμ. 4.58, Cornut. Nat.Deor. 61.1-4). Βλ. ad hoc Herter 1932:62-71. Τα δύο ζεύγη αδελφών-συζύγων Διόνυσος-Αφροδίτη/Όσιρις-Ίσις αντανακλώνται στο κοσμικό αντίστοιχο των “Φιλαδέλφων” Πτολεμαίου Β΄ και Αρσινόης Β΄, βλ. και σημ40.
54
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θεά μητέρα-σύντροφο του βοσκού Άττιδος Κυβέλη58. Επιπλέον, και οι τρεις μυθικοί
άρρενες υπέστησαν τον διαμελισμό ή τον ακρωτηριασμό, ενώ οι θέαινες φαίνεται να
απορρόφησαν τις δυνάμεις του φαλλού‧ η Ίσις κατασκεύασε έναν φαλλό, μέσω του
οποίου γέννησε τον Ώρο59 (ή Αρποκράτη-Μιν60 ή ακόμη τον Πρίαπο61), η Αφροδίτη, η
θεά των αφροδισίων, υπήρξε η κατάλληλη μητέρα για τον γιο του Διονύσου Πρίαπο,
τον θεοποιημένο Φαλλό, η Κυβέλη τιμώρησε τον Άττι με θανατηφόρο αυτοακρωτηριασμό ούσα ικανή να κτίζει την πλάση αφ’ εαυτής. Δια ζηλίας και μαγείας62 γεννήθηκαν (ή κατασκευάσθηκαν) ο θεός Φαλλός με τον Ώρο, τον Πρίαπο και τον Άττι (εδώ
αντί του μέρους το όλον) να μοιράσθηκαν τις ίδιες δυνάμεις και αμφότεροι να αναδείχθηκαν ηλιακοί θεοί63. Αξιοσημείωτο για τη συγγένεια των τριών μύθων είναι ότι
ο φαλλός αναδύθηκε μέσα από την έκχυση ζωοποιών υγρών: ο Πρίαπος αναδύθηκε
από τα σπλάχνα της Αφροδίτης μέσω της γονιμοποιού ουσίας του Διονύσου, ίσως του
οίνου, το πέος του Άττιδος βουτήχθηκε στο αίμα του, υγρό υπεύθυνο για την κίνηση
του σώματος, και το πέος του Οσίριδος ρίφθηκε από τους Τιτάνες στον Νείλο64, “δώρο”
του οποίου έγινε ολόκληρη η Αίγυπτος. Παρατηρούμε τελικώς ότι σε τούτους τους

58

Godwin 1996:113.
Godwin 1996:123.
60
Abdel-Aziz 1995:9.
61
Βλ. Διόδ.Σικ. Βιβλ. 4.6.3.1-14 και Προκόπ.Καισ. Πόλ. 1.19.35.2-37.5.
62
Ενδεικτικά βλ. Σουίδ. π 2277 Adler, λήμμ. ‘
,
59

. Πιθανώς η μαρτυρία του Διός αντί του Διονύσου να έρχεται να
αιτιολογήσει την αναιτιολόγητη ζήλια της Ήρας, όπως μαρτυρείται σε άλλες ελαφρώς παραλλαγμένες
εκδοχές του αιτιολογικού μύθου. Ο δε Αρποκράτης/Ώρος-Μιν συνδέεται άρρηκτα με την μαγεία, όπως
υποστηρίζεται αρχαιολογικά, βλ. Abdel-Aziz (1995).
63
Σουίδ. π 2276 Adler, λήμμ. ‘
,

, πβ.
LIMC 156, 1040 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow).
64
Για τον συσχετισμό του Οσίριδος με τον Νείλο (Πλούτ. π. Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 365A) και τους νεκρούς,
βλ. Burkert 1997:42. Ο P.Oxy. III 423 (3ος μ.Χ.) διασώζει ένα επιθαλάμιο του Νείλου και της Αιγύπτου,
ανακαλώντας τον παραδοσιακό μύθο του Οσίριδος και της Ίσιδος (Perale 2020:284-5). Η σύμμιξη του
γονιμοποιού υγρού (= Νείλος/Όσιρις) με εκείνο της γης (= Αίγυπτος/Ίσις) ή, επί το ατταβιστικό, του δοχείου αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκροτούν τον κατά τον μύθο πλασμένο φαλλό/Πρίαπο-ΏροΜιν-Αρποκράτη. Γονιμοποιό υγρό παράγει και ο θῆλυς Ζέφυρος (Καλλίμ. απ. 110, 53 Pfeiffer = 110e,20
, όπου Καλλίμ. απ. 110, 55 = 110e, 26 Harder
,
πβ. Harder 2012(ii):825-6 και 830). Η σχέση του Πριάπου με τον Νείλο γίνεται στενότερη, βλ. Turcan
1995:105-6, όπου υποστηρίζει την οργανική θέση των πριαπικών ερμαϊκών στηλών και των πρώιμων
απεικονίσεων του θεού στο εικαστικό αλεξανδρινό τοπίο, καταλήγοντας αφενός ότι “στην Αλεξάνδρεια οφείλονταν οι εντεχνέστερες απεικονίσεις του Πριάπου” (108) και αφετέρου ότι “ιστορικά και
χρονολογικά η ανάδυση αυτής της εικονογραφίας δεν δείχνει κανένα σημείο προς την Μ. Ασία, αλλά
προς το δέλτα του Νείλου” (108).
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μύθους διαμηνύεται η θρησκευτική μεταφορά της πανελλήνιας ιδέας, πολιτικής βλέψης που συνέλαβε πρώτος ο Φίλιππος Β΄ και κληροδοτήθηκε στον Αλέξανδρο Γ΄ και
στους διαδόχους του, κοντολογίς ευαγγελίζεται μια νέα γενιά ανθρώπων μέσω της
επανένωσης των ελληνικών φυλών υπό την σκέπη ενός πραγματικού/υπερβατικού
όντος. Οι παραπάνω επισυνάψεις πιθανώς να συνέβαιναν στον νου κάθε ατόμου που
παρακολουθούσε την πομπή των Πτολεμαιείων, σίγουρα εκείνων των ευαίσθητων ή
εξοικειωμένων με αυτές τις ιστορίες65.
Εξετάζοντας την παρουσία του Πριάπου στο διονυσιακό σύμπαν, όπως αυτό
διαμορφώθηκε στην πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια κατά την όσμωση του ελληνικού στοιχείου με τον αιγυπτιακό κόσμο και την αξιοποίησή του για πολιτικούς λόγους, ο Robert Turcan ανακαλεί τον ιστορικό Καλλίξε(ι)νο Ρόδιο, όπως αυτός παρατίθεται στον
Αθήναιο (Καλλίξ. FHG 58 III = Δειπν. 4.200-1 Olson = 5.33 Kaibel), προκειμένου να διερευνήσει το εύρος της διονυσιακής λατρείας του Πριάπου σε συνάρτηση με εκείνη των
πτολεμαίων ηγεμόνων. Εύστοχα διακρίνει τη σύνδεση των μορφών επί του άρματος
μέσω συμβόλων και εξίσου εύστοχα ανασυστήνει το μυθικό υπόβαθρο των σκηνών
που λαμβάνουν χώρα πάνω σε αυτό66. Τα πολιτικά σημανόμενα των θεϊκών μορφών
του διονυσιακού πάνθεου δεν διαφεύγουν καθόλου της προσοχής του κοινού‧ ο Turcan μάς παραπέμπει στην έδικτο του Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορος (βασίλ. 221-204
π.Χ.)67, όπου καταγράφεται ο έλεγχος των διονυσιακών θιάσων κατά μήκος του Δέλτα
του Νείλου από την βασιλική εξουσία68, γεγονός που συνεπάγεται την παρέμβαση του
ανωτάτου εξουσιαστικού μηχανισμού στα μυστήρια, την υπογράμμιση της πολιτικής
σημασίας τους, την απήχησή τους στην μάζα, την ανάγκη για έλεγχό τους 69. Επίσης,
πρόκειται για τους ίδιους θιάσους που εμφανίζονταν μεταξύ των βακχικών ακολούθων πριν από την παρέλαση του διονυσιακού άρματος στην Πομπή των Πτολεμαιείων, όπως εξιστορεί ο Καλλίξεινος (Καλλίξ. FHG 55, 58 III = Δειπν. 4.196-206 Olson
= 5.25-39 Kaibel)70. Εφόσον δεχτούμε ότι επί της βασιλείας του Πτολεμαίου Β΄ (283-246
π.Χ.) ασκείτο στους διονυσιακούς θιάσους της Αλεξάνδρειας αντίστοιχος έλεγχος,

65

Goyette 2010:7.
Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Καλλίξε(ι)νος Ρόδιος αναφερόταν σε ένα ή δύο άρματα, βλ. Turcan 1995:107.
67
Zuntz 1963 (= Opuscula Selecta, 1972) και Dunand 1986 ό.π. στον Turcan 1995:109.
68
Turcan 1995:106‧ Pfeiffer 2008:392-3.
69
Ο Πτολεμαίος Δ΄ Φιλοπάτωρ, ή ο νέος Διόνυσος, επιχείρησε εκβιαστικά να μεταστρέψει την πίστη των
Ιουδαίων στον Γιαχβέ, ώστε να λατρέψουν τον Διόνυσο, βλ. López-Salvá 2013.
70
Ανάλογος θίασος εντοπίζεται και στη Γόρτυνα, οι επονομαζόμενοι Πριαπιστές, θίασος στον οποίον
συμμετείχε ο Σωτάδης και ο γιος του Απολλώνιος, βλ. σημ24 και σημ82.
66
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μπορούμε να υποθέσουμε με μεγαλύτερη άνεση την επιμέλεια που θα έδειχνε η πτολεμαϊκή αυλή στην αναγνώριση της λατρείας των Πτολεμαίων δια της λατρείας του
θεού Διονύσου, της ελληνιστικής αδελφής-συζύγου του Αφροδίτης και των γόνων
του θεού, δηλαδή του Πριάπου.
Η λατρεία του φαλλού, όπως δείχθηκε ήδη παραπάνω, δεν ήταν καθόλου ξένη
στους Αιγυπτίους, πβ. Διόδ.Σικ. Βιβλ. 4.6.3.15-4.6.4.1,
. Με τη φράση
ο Διόδωρος εννοεί είτε αιγυπτίους μυθογράφους του 4ου-3ου π.Χ. αι.71
(και παλαιότερους;) είτε έτσι αναφέρεται σε αιγυπτιακούς μύθους προ της εποχής του,
επομένως θα μπορούσαμε να εικάσουμε πως το μικτό κοινό των Πτολεμαιείων, Έλληνες και “βάρβαροι”, ήταν εξοικειωμένο με την θρησκευτική έκφραση του φαλλού72.
Μετά την ελληνική κατάκτηση της Αιγύπτου η λατρεία του Πριάπου φορτίστηκε από
πολιτικά σημαινόμενα: αντικατόπτριζε πλέον τα σκήπτρα της κοσμικής εξουσίας, τη
γονιμότητα και την ευφορία, δυνάμεις αντίστοιχες με τις εκείνες τις επίγειες που σήμαιναν τα φαραωνικά σκήπτρα. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως για τον Διόνυσο ο γιος του
Πρίαπος ήταν η ίδια του η θύρσις και το δρεπάνι73, αν βέβαια ο γιος δεν γινόταν αντιληπτός κατά μια λογοτεχνική εκδοχή ως διδάσκαλος και καθοδηγητής του πατέρα74.
Όπως διαπιστώνεται ώς τώρα, ο Πρίαπος δεν είναι ο μόνος θεός που απολάμβανε τιμών τέτοιας κλίμακας. Εξαιτίας της ευρείας και αιφνίδιας αποδοχής του από
τον ύστερο 5ο π.Χ. αιώνα και εξής ο λαμψακηνός θεός δεν θα μπορούσε να διαφύγει
της προσοχής των Πτολεμαίων, οι οποίοι φαίνεται να προσέλκυσαν λατρείες διασήμων ελληνικών θεοτήτων από τα άκρα του ελληνικού κόσμου όπου είχαν εμπορική
πρόσβαση (π.χ. την Λάμψακο), όπως έπραξαν και με την συγκέντρωση κειμένων75.

71

Η Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη του Διοδώρου Σικελιώτη τοποθετείται χρονικά περίπου στα 30 π.Χ., βλ. Buraselis 2008:293σημ10. Βλ. επίσης Turcan 1995:106.
72
Οι μυθογράφοι προ της εποχής του Διοδώρου προσδίδουν εννοιολογικό περιεχόμενο στο ερωτικό
σμίξιμο της Αφροδίτης και του Διονύσου, μοιραία και στη γέννηση του Πριάπου:
(Διόδ.Σικ. Βιβλ. 4.6.1.6-2.1). Ο Διόνυσος και ο Πρίαπος
συνδέονται αιτιοκρατικά, με τον πρώτο να συμβολίζει πρόδηλα το κρασί και τις ιδιότητές του, ενώ τον
Πρίαπο την ίδια την πραγμάτωση των ιδιοτήτων του (ενδεχομένως να αντανακλάται κάποια ανάλογη
σχέση στον συγγενικό δεσμό του Οσίριδος και του γιου του Ώρους ή στη σχέση του μέλους του με όλο
το σώμα του).
73
Ο μορφικός συσχετισμός των φαραωνικών σκήπτρων με τη βακχική θύρσι και το γεωργικό δρεπάνι
επιτρέπουν στην πριαπική εικονογραφία (πβ. LIMC 107, 1037 λήμμ. ‘Priapos’ [Megow]) την απόδοση
του “ειρηνοποιού διονυσιασμού” (Turcan 1995:108), δηλαδή της πολιτικής, οικονομικής και γεωργικής
ευημερίας της Αιγύπτου υπό το κράτος του πτολεμαίου ηγεμόνα.
74
Turcan 1995:108.
75
Hopkinson 1987:23.
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Μια τέτοια κίνηση δεν είχε κυριότερο στόχο από την τόνωση της ελληνικής ταυτότητας του αιγυπτιακού βασιλείου και επομένως την ευκολότερη διεκδίκηση της κληρονομιάς του Αλεξάνδρου Γ΄. Λαμπρό παράδειγμα μιας τέτοιας αποστολής ήταν και η
περίπτωση του Σεράπιδος: εκείνος υπήρξε αποδέκτης της κοινής λατρείας Ελλήνων
και Αιγυπτίων, αφότου αποκαλύφθηκε δύο φορές σε όνειρο του Πτολεμαίου, ορίζοντάς του να μεταφέρει το άγαλμά του από τη Σινώπη του Εύξεινου Πόντου στην Αλεξάνδρεια. Ο Πτολεμαίος πραγματοποίησε την μεταφορά, επρόκειτο όμως για το άγαλμα του Πλούτωνος76. Το άγαλμα στήθηκε σε σημείο, όπου ήταν ήδη εδραιωμένη77
η λατρεία του από κοινού με την Ίσιδα78. Ο Πτολεμαίος Α΄ φαίνεται να κατανοούσε
πως η σφαίρα εξουσίας του περιοριζόταν σε μη ελληνικά εδάφη, ως εκ τούτου τέτοιες
πολιτικές κινήσεις, όπως η προσέλκυση της λατρείας του Πριάπου79 ή η επανίδρυση
της λατρείας του Σεράπιδος, θα καθιστούσαν την Αλεξάνδρεια το επίκεντρο του ελληνισμού80.

I.Γ. Πριάπεια: απαρχές, ορισμός, περιεχόμενο

Στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα εμφανίσθηκε ξαφνικά στον μεσογειακό χώρο ο
Πρίαπος. Εκτιμάμε πως στη δύση της κλασικής εποχής η λατρεία του εξαπλώθηκε ραγδαία μέσω του θαλάσσιου εμπορικού δικτύου της Μεσογείου. Είναι πολύ πιθανό τον
4ο π.Χ. αιώνα να αναπτύχθηκε στη Σικελία κάποια ποιητική παράδοση που απηχεί στο

76

Pfeiffer 2008:3934‧ Bernal 2008:134 ‘Ptolemy Soter did not rely on an Egyptian priest to supervise the
new cult of Serapis, but the Eumolpid Timotheus’, 129 ‘...despite the widespread attribution of their
Thracian origin, they [Eumolpids] themselves believed they had Egyptian origins and had preserved
Egyptian traditions. The significance of these traditions in summoning of the Eumolpid Timotheus for
consultation on the formation –or reformation- of the cult of Serapis [is already] mentioned...’.
77
Bernal 2008:121 ‘Work by Merkelbach, Könen, Stephens and others has demonstrated with some
intricacy that there was an Egyptian stratum beneath even the most ‘Hellenic’ Alexandrian religion
and literature’.
78
Pfeiffer 2008:394.
79
Με επισφάλεια αντιμετωπίζουμε εικασίες, όπως αυτή του Hooper (1999:2), που τοποθετεί την εξάπλωση της λατρείας του Πριάπου σε συνάρτηση με τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Το ναυάγιο της
Μασσαλίας (βλ. σημ24) είναι ενδεικτικό της τοποθέτησης ξοάνων-Πριάπων στην πλώρη των εμπορικών πλοίων.
80
Εύστοχη η κρίση του Bernal 2008:134 ‘The conquerors knew that much of their culture derived from
the conquered, but they were convinced not only that they were superior in power and morality, but
that in some ineffable way had preserved the ancient culture better than those who had created it’.
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πρώτο Εἰδύλλιον του Θεοκρίτου81. Σίγουρα το πρωιμότερο σωζόμενο δείγμα πριαπικής
ποίησης είναι τρεις στίχοι από κωμωδία του ποιητή της Μέσης Κωμωδίας Ξενάρχου
με τίτλο Πρίαπος (= απ. 10 K-A3). Ώς σήμερα επιβιώνει μόνον ένας φλύαξ με τίτλο Πρίηπος (= CA 5) του κρητικού Σωτάδη (285-246 π.Χ.), ποίημα που ανήκει σε μια ομάδα
ποιημάτων του Σωτάδη, στα οποία στοχοποιείται η ερωτική ζωή του Πτολεμαίου Β΄
Φιλαδέλφου και της Αρσινόης Β΄82, αλλά και η πρωιμότερη σωζόμενη συλλογή Πριαπείων από τον Ευφρόνιο Χερσονησιώτη (3ος π.Χ.), από την οποία φτάνουν σε μας μόνον οι τρεις από τους τέσσερις εναρκτήριους στίχους (CA 176-7 = SSH 60

“Μυημένος, ω μυστήρια του νέου Διονύσου... έχοντας τελέσει
ξανά από ευεργεσία τα βακχικά μυστήρια έρχομαι και εγώ, διασχίζοντας μες στα σκοτάδια πλησιάζω τον πηλουσιακό βάλτο”).
Στη συγγραφή πριαπικών ποιημάτων παρελαύνουν ονόματα εξαίρετων επιγραμματοποιών (Παράρτημα Ι.Ι.), μεταξύ των οποίων εκείνα του Λεωνίδα Ταραντινού και του συρακοσίου ποιητή Θεοκρίτου, με τον δεύτερο να συμβάλλει τα μέγιστα
στην πρόσληψη του Πριάπου από τους μεταγενέστερους ποιητές ώς και τον 6ο μ.Χ.
αιώνα. Από τον συγκεντρωτικό πίνακα των ΑΕ πριαπείων που συγκρότησε ο Parker
(1988:3) εκπίπτουν αδικαιολόγητα83 έμμετρες επιγραφές από την Ακαρνανία (IG IX, I2
81

Αν και διαφωνούμε με τη θέση που θέλει το πρώτο Εἰδύλλιον να θέτει τις θεμελιώδεις διατάξεις για
την ύπαρξη του Πριάπου στην λογοτεχνία (Uden 2010:191-2), εφόσον νωρίς τον ίδιο αιώνα μεσουρανούσε η ναυτική ποίηση για τον Πρίαπο, υπήρξε από τον Θεόκριτο καθοριστική, για αυτό και απαράβλεπτη, η τοποθέτηση του υπερφαλλικού θεού στον βουκολικό κόσμο.
82
Ο Σωτάδης από την Μαρωνεία της Κρήτης (4ος π.Χ.), γνωστός στην αρχαιότητα ως ο
(Αθήν. Δειπν. 14.13 Kaibel = Αριστόξενος FHG ΙΙ 285), επιδόθηκε συγγραφικά σε ένα ιταλικό υποείδος ιάμβου, τους φλύακες (ιων.
, εὑρετής του ιαμβικού υποείδους ο Ρίνθων ο Συρακούσιος =
Νοσσίς ΠΑ 7.414), και άλλων κιναιδολογικών ποιημάτων, τα οποία ονομάστηκαν συλλήβδην Σωτάδεια.
Μεταξύ αυτών, σώζονται οι τίτλοι Εἰς ᾍδου Κατάβασις, Πρίηπος, Εἰς Βελεστίχην, Ἀμαζών (Σουίδ. σ 871
Adler, λήμμ. ‘
). Η ποίησή του, τολμηρά αντιπολιτευτική καθ’ όπως συνεπάγεται, προκάλεσε τον διωγμό του από διάφορα μέρη της Ελλάδας με τελευταία την Αλεξάνδρεια, όπου αποδοκίμασε
τον γάμο του Πτολεμαίου Β΄ με την αδελφή του Αρσινόη Β΄, προκαλώντας έτσι την οργή του ηγεμόνα
σε τέτοιο σημείο, ώστε να σχεδιασθεί η δολοφονία του διά πνιγμού (Αθήν. Δειπν. 14.13 Kaibel = Ηγήσανδρος FHG IV 415), βλ. και Buraselis 2008:291-2‧ για περισσότερες υποθέσεις σχετικά με τη δολοφονία
του, βλ. Grabowsky 2014:118σημ6 και Hauben 2013:62. Ο Σωτάδης είχε στρέψει το αντιπολιτευτικό του
βλέμμα κατά του Φιλαδέλφου, σημαδεύοντας ίσως σε περισσότερα του ενός σημεία της ερωτικής ζωής
του (βλ. Robinson 2019:30, λατρεία της εταίρας του Στρατονίκης), καθώς η Βελεστίχη (ή Βιλι-) στην
οποία απευθύνει ομώνυμο ποίημά του (= CA 240) ήταν ερωμένη του ηγεμόνα. Έπειτα, ο Σωτάδης επιμελήθηκε τη “χυδαία” διασκευή της Ἰλιάδος και της Ὀδύσσειας σε
, μετρικό σχήμα δικής
του επινόησης (Τριχάς Κατὰ μέτρων 7.393.1-6 Consbruch). Τέλος, μια επιγραφή από τη Γόρτυνα της
Κρήτης (IC IV 266, 1ος π.Χ.) μάς πληροφορεί για την ύπαρξη ενός
που ευχαριστεί κάποιον Απολλώνιο Ερμία, γιο κάποιου Σωτάδη, επειδή κάποτε ο πατέρας του ευεργέτησε τη θρησκευτική
αδελφότητα προσφέροντας γενναίες τιμές (Herter 1932:61) - ο Σωτάδης είχε όντως έναν γιο ονόματι
Απολλώνιο (Αθήν. Δειπν. 14.13 Kaibel = Καρύστιος Περγαμηνός FHG IV 359).
83
Το 1932 ο Hans Herter τις συνεξέτασε στο De Priapo.
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2:253 Θύρρειον), την Θήρα (IG XII,3 421/1335 = IG XII,3 Suppl. p. 294), την Αλικαρνασσό
(Halikarnassos 119) και τη Σικελία (SEG 34:948, αρχαία Ακίς, πλησίον της Κατάνης), οι
οποίες συνεξετάζονται στην παρούσα εργασία με τα πριαπικά ποιήματα. Ελλείψει τεκμηρίων αδυνατούμε να υποθέσουμε ποιο ήταν το περιεχόμενο του Πριάπου του Ξενάρχου, ενώ για τον Πρίηπο του Σωτάδη εικάζουμε τη σκανδαλώδη ερωτική ζωή του Πτολεμαίου Β΄. Ωστόσο, έχοντας στη διάθεσή μας τους εναρκτήριους στίχους των Πριαπείων του Ευφρονίου είναι δυνατό να γίνουν κάποιες υποθέσεις πάνω στο κύριο θέμα
του έργου.
Ποιος όμως μπορεί να ορίσει τι είναι το πριάπειον; Η πριαπική ποίηση, όπως
επινοήθηκε και αναπτύχθηκε από τους ευρυμαθείς και λογιοτάτους ελληνιστικούς
ποιητές, αποτελούσε όντως ξεχωριστό υποείδος της λυρικής ποίησης. O Διονύσιος Αλικαρνασσεύς χρησιμοποίησε τον όρο
84

και, κατ’ άλλους πλην του ιδίου,

, παραθέτοντας ως δείγμα πριαπείου τους σωζόμενους στίχους των Πριαπείων

του Ευφρονίου. Μολονότι ο όρος πριάπειον πιθανώς να παραπλανήσει τον αναγνώστη
σε σημείο να θεωρείται ότι αυτό σημαίνει “το ποίημα το οποίο είτε έχει ως θέμα του
τον θεό Πρίαπο είτε πρωταγωνιστεί σε αυτό ο θεός Πρίαπος”85, η εναλλακτική ονομασία ἰθυφάλλιον, με την οποίαν αυτό ταυτίσθηκε, μάλλον προδίδει τα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά αυτής της ιδιαίτερης ποίησης, δηλαδή το μετρικό σχήμα και την εκτελεσιμότητά της86. Συνεπώς, οι όροι αυτοί θα πρέπει να αναλυθούν με βάση α. τη μετρική τους σύνθεση και β. τη δυνατότητα και το πλαίσιο εκτέλεσής τους.
Μια ασφαλής προσέγγιση του πριαπείου είναι το ίδιο το μέτρο του. Ο διάλογος
ανοίγει με τον Διονύσιο από την Αλικαρνασσό να παρατηρεί τα εξής:

’.

84

Διον.Αλικ. Ὀνόμ. 4.18. Αναλυτικά βλ. Herter 1932:55-6.
Μιχαλόπουλος 2014:20σημ12. Παρόμοιο ορισμό δίνει ο Herrmann (1963:31), ο οποίος βρίσκει σύμφωνο τον Parker 1988:1.
86
“...η δυνατότητα, δηλαδή, που ενυπάρχει στις λυρικές συνθέσεις για την επιτέλεση της κατάλληλης
εκτέλεσης του εκάστοτε λυρικού άσματος” (Κολοβού 2013:14). Αυτή η ερμηνευτική γραμμή αφενός αντιβαίνει τις συμβάσεις του πολιτισμού του βιβλίου ώς συνέχειας του πολιτισμού του άσματος, αφετέρου
δεν αποκλείεται η χρηστική λειτουργία των ποιημάτων στα λατρευτικά και πολιτιστικά δρώμενα π.χ.
της Γόρτυνας (IC IV 2,66, 1ος π.Χ.) ή της πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας.
85
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“[...] Αυτό το μετρικό σχήμα ονομάζεται “καταληκτικό ηρωικό εξάποδο” [= δακτυλικό
εξάμετρο καταληκτικό], επειδή αναπτύσσεται ένας δάκτυλος ανά πόδα. Εγώ όμως, αφού μετακινήσω τις ίδιες ονοματικές φράσεις, θα μεταποιήσω τους ίδιους στίχους από
εξαμέτρους σε τετραμέτρους, επομένως με αυτόν τον τρόπο αντί για αφηγηματικούς
θα έχω προσωδιακούς στίχους:
. Όμοια με αυτούς
τους στίχους είναι και τα

– κάποιοι ταυτόχρονα τα αποκαλούν και

:
”87.

Έναν αιώνα αργότερα ο γραμματικός C. Caesius Bassus θα μιλήσει για το ρωμαϊκό
πριαπικό μέτρο στο εγχειρίδιό του De metris εκκινώντας από τον Κάτουλλο:
de priapeo metro. ex hac divisione et priapeus nascitur versus, cuius exemplum apud Catullum
‘hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape’. nam cum in duo commata hic versus dividatur,
superius comma octo syllabarum erit, sequens septem deminuta superioris commatis parte, ut
si facias ‘mater saeva Cupidinum mater saeva Cupido’. sed adeo totus hic ex heroo venit hexametro, ut et apud Homerum nullo immutato verbo complures inveniantur priapei et apud
Vergilium, quorum unum in praesentia posuimus, qui forte succurrit, credo et alios inveniri
posse complures ‘cui non dictus Hylas puer et Latonia Delos’. [...] non ignoro autem vaniari
primas et secundas syllabas utriusque in priapeo commatis, ut modo ab iambo incipiat, modo
a trochaeo, tamquam ‘hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape, / libens hoc tibi dedico,
libens, sancte Priape’. nam et hendecasyllabus, quem phalaecium vocamus, apud antiquos auctores eodem modo, alias a trochaeo, ut apud Catullum. hendecasyllabus a spondeo ‘passer deliciae meae puellae’, a trochaeo ‘arido modo pumice expolitum’, ab iambo ‘meas esse aliquid
putare nugas’. quae omnia genera hendecasyllabi Catullus et Sappho et Anacreonta et alios
auctores secutus non tamquam vitiosa vitavit, sed tamquam legitima inseruit. ex quibus
quoniam priapeus nascitur, necesse est easdem habeat varietates.

87

Διον.Aλικ. Ὀνόμ.. 4.10-21.
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“Πριαπικό μέτρο: Από τον παραπάνω διαχωρισμό προκύπτει και ο πριαπικός στίχος,
δείγμα του οποίου εντοπίζουμε στον Κάτουλλο (απ. 1.1): hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape [= “Τούτο το άλσος σού προσφέρω και το καθαγιάζω, Πρίαπε”]. Έτσι,
όταν εδώ ο στίχος χωρίζεται με δύο κόμματα, το επικρατέστερο κόμμα θα δώσει στίχο
έκτασης οκτώ συλλαβών, ενώ το ακόλουθο κόμμα ένα αποδυναμωμένο τμήμα από
την ισχυρή παύση έκτασης επτά συλλαβών, αν για παράδειγμα λάβετε υπόψιν [τον
στίχο] “Μάνα των Ερωτιδέων σκληρή, μάνα του Έρωτος σκληρή”. Έπειτα, όμως, ολόκληρο εδώ [το μετρικό σχήμα] προέρχεται από τον ηρωικό εξάμετρο, έτσι και στον
Όμηρο χωρίς καμία μεταβολή κάποιας λέξης πάμπολλοι στίχοι μπορούν να μετατραπούν σε πριαπικούς και στον Βιργίλιο, αν και προς το παρόν μπορούμε [να υποδείξουμε] εξ αυτών μόνον έναν που ίσως υπολανθάνεται, θεωρώ πως μπορούν να μετατραπούν σε πριαπικούς και πάμπολλοι άλλοι‧ “ο Ύλας, παιδί αγνώστου πατρός, και η
Λητώνεια Δήλος”. [...] Δεν παραλείπω ωστόσο να ξεχωρίσω τις διαφορετικές ποιότητες των πρώτων και των δευτέρων συλλαβών σε καθεμία από τις δύο παύσεις του
πριαπικού στίχου, όπως αυτές ξεκινούν άλλοτε στον ίαμβο και άλλοτε στον τροχαίο,
και έτσι και εδώ (Κατ. απ. 1.1-2): hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape, / libens hoc
tibi dedico, libens, sancte Priape [= “Τούτο το άλσος σού προσφέρω και το καθαγιάζω,
Πρίαπε, / ποθώντας να σου το προσφέρω – ποθώντας, Πρίαπε”]. Αναλογικά, όπως ο
ενδεκασύλλαβος, τον οποίον ονομάζουμε φαλαίκειο, στους αρχαίους συγγραφείς ξεκινούσε συνήθως με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή άλλες φορές με σπονδείο, άλλες με ίαμβο
και άλλες με τροχαίο, έτσι ξεκινούσε και στον Κάτουλλο (ενδεκασύλλαβος με σπονδείο, passer deliciae meae puellae [= “σπουργίτι, χαρά του κοριτσιού μου”]‧ ενδεκασύλλαβος με τροχαίο, arido modo pumice expolitum [= “μ’ άνυδρη ελαφρόπετρα λειασμένο”]‧ ενδεκασύλλαβος με ίαμβο, meas esse aliquid putare nugas [= “να παίρνεις στα
σοβαρά τις σαχλαμάρες μου”]). Ακολουθώντας την Σαπφώ, τον Ανακρέοντα και άλλους συγγραφείς, ο Κάτουλλος δεν προσπάθησε να αποφύγει ούτε κατ’ ελάχιστο όλους αυτούς τους εκφυλισμένους υποτύπους του ενδεκασύλλαβου, αντίθετα τους επανασύστησε και τους απενοχοποίησε. Από εκείνη τη στιγμή που γεννήθηκε μεταξύ
αυτών και ο πριαπικός στίχος είναι αναπόφευκτο [ο ηρωικός στίχος] να μην παρουσιάζει αυτές τις ποικιλοτυπίες”.88

88

Bass. Metr. απ. 6.128-60.
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Ο γραμματικός του 2ου μ.Χ. αιώνα Ηφαιστίων καταχώρησε στην Μετρική του το πριαπικό μέτρο ως υποτύπο καταληκτικού τετραμέτρου89 με παραδείγματα από την Σαπφώ
και τον Ανακρεόντα, όπως ανέφερε πρώτος ο Bassus:

“Από τους τετράμετρους στίχους ο καθαρός καταληκτικός τετράμετρος είναι ο εξής:

(Σαπφ. απ. 62). Ο τετράμετρος που σχηματίζει ίαμβο στη δεύτερη συλλαβή του ονομάζεται πριάπειον, π.χ.
(Ανακρ. απ. 17)”.90
Παρακάτω, πραγματευόμενος τα “πολυσχημάτιστα” μέτρα ο Ηφαιστίων προσεγγίζει
το πριαπικό μέτρο έχοντας πλησιάσει τα γραπτά του Bassus και του Διονυσίου:

“Πολυσχημάτιστα ονομάζονται τα μετρικά σχήματα που επιδέχονται πλήθος παραλλαγών χωρίς να υπακούουν σε καμία σταθερή αρχή ή κατά την προσωπική επιλογή των

89
90

Πβ. Κρατίν.Νεώτ. Τροφ. απ. 236 K-A2‧ απ. 358 K-A2‧ Σώπατρος Βακχίς 5 K-A1.
Ηφαιστίων Μετρ. 33.15-34.3.
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ποιητών που τα χρησιμοποιούν. Από αυτά είναι γνωστότερα τα εξής: το

δεν

αποδίδει στη δεύτερη συλλαβή μόνο ιαμβικό ρυθμό, αλλά και χοριαμβικό. Επίσης, είναι αντίσπαστο [= σχηματίζει ένα μέτρο αποτελούμενο από έναν ίαμβο και έναν τροχαίο] όταν ο πρώτος στίχος όλου του μέτρου καταλήγει σε σπονδείο, εφόσον ανοίγει
με ίαμβο, με τροχαίο ή με σπονδείο, όπως παραδίδεται στον Ευφορίωνα [ενν. Ευφρόνιο] από τη Χερρόνησο:
.”91

Στη σύνδεση του

με τα Πριάπεια του Ευφρονίου ως πρότυπο κείμενο αυτού

του μέτρου εστιάζει και ο μεσαιωνικός σχολιαστής του Ηφαιστίωνα Γεώργιος Χοιροβοσκός, αποκαλύπτοντας ότι ο Ευφρόνιος υπήρξε ο πρῶτος εὑρετής του

:

“[Ο τετράμετρος] που σχηματίζει ίαμβο στη δεύτερη συλλαβή του ονομάζεται
: Ονομάστηκε έτσι, επειδή ο Ευφρόνιος ο γραμματικός, που έζησε στην Αλεξάνδρεια επί της δυναστείας των Πτολεμαίων, έγραψε ποίηση αφιερωμένη στον Πρίαπο
σε αυτό το μέτρο. Ως εκ τούτου, όπως το ιθυφαλλικό μέτρο ονομάστηκε έτσι ως κατάλληλο προς εξύμνηση του Διονύσου, έτσι και το

”.92

Κοντά στο πνεύμα του Χοιροβοσκού κινείται και ο ανώνυμος σχολιαστής του Αισχύλου, ο οποίος ορίζει αυστηρά το ἰθυφαλλικόν ως,

91
92

Ηφαιστίων Μετρ. 56.5-18.
Γεώργ.Χοιροβ. Ἡφαιστ. 241.10-16.
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“Το πεντηκοστό έβδομο ονομάζεται τροχαϊκό ιθυφαλλικό, δηλαδή δίμετρο βραχυκατάληκτο”93,
ενώ ο σχολιαστής του Ευριπίδη εξίσου αυστηρά περιγράφει το σχήμα του

“Το τέταρτο επωδικό σύνολο, το αποκαλούμενο

,

, απαρτίζεται από ένα πολυ-

σχημάτιστο ακατάληκτο δίμετρο απαρτιζόμενο από αντίσπαστο και χορίαμβο”94.
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι όχι μόνο το πριαπικό μέτρο διακρινόταν από το
ιθυφαλλικό, αλλά κυρίως ότι σε παραβολή με τα ποιήματα του Corpus Priapeorum τα
ελληνικά δεν συντίθενται σε πριαπικό μέτρο, πλην μόνο των Πριαπείων του Ευφρονίου. Ο συνηθέστερος μετρικός σχηματισμός κατά τον οποίο συντίθενται τα σωζόμενα
ελληνικά πριάπεια είναι το ελεγειακό δίστιχο, έπειτα το ιαμβικό τρίμετρο κ.ά., γεγονός
το οποίο προβάλλει εμπόδια στην προσέγγιση των πριαπείων.
Έχοντας ήδη παρακολουθήσει κάποιες σημαντικές λατρευτικές εκδηλώσεις,
στις οποίες ο Πρίαπος άλλοτε συμμετέχει και άλλοτε πρωταγωνιστεί, κατέχουμε στοιχειωδώς το πλαίσιο ως πιθανή αιτία για τη δημιουργία της πριαπικής ποίησης και
ταυτόχρονα αφορμή για την εκτέλεσή της. Επί παραδείγματι, μια ερμαϊκή στήλη του
Πριάπου σε ένα εξοχικό σταυροδρόμι κατέστη η αιτία για να δημιουργηθεί μια επιγραφή, η οποία έδινε, έστω επιφατικά, κατευθυντήριες οδηγίες τους περαστικούς‧ παρομοίως η έκθεση του αγάλματος του Πριάπου πάνω στο άρμα του Διονύσου κατά την
πομπή των Πτολεμαιείων κατέστη αφορμή για πολιτική προπαγάνδα και παραγωγή
σχετικής λογοτεχνίας. Όμως, ο Πρίαπος δηλώνει “παρών” σε μονο-/ολιγοσήμαντες
τελετές (αγροτικές), αλλά και σε πολυσήμαντες (Πτολεμαίεια, Πηλούσια, Παμύλια95 (;),

93

Σχ.Αἰσχύλ.ΕΘ 75.
Σχ.Εὐρ.Ἑκάβη 638-9.
95
Αντίστοιχη με τα διονυσιακά φαλλαγώγια ήταν και η φαλλική πομπή των Παμυλίων, οσιριακή εορτή
που λάμβανε χώρα στις Θήβες της Άνω Αιγύπτου. Στο Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος ο Πλούταρχος αναφέρει
ότι κατά τον εορτασμό των Παμυλίων οι ιερείς “εμφάνιζαν και περιέφεραν ένα άγαλμα του οποίου ο
φαλλός ήταν τριπλάσιος του υπόλοιπου σώματος” (365Β), εικάζουμε κάποιου θεού που έμοιαζε στον
Όσιρι όπως τον Πα(α)μύλη, τον οποίον ο σύγχρονος ομότεχνος του Ξενάρχου Κρατίνος ο νεώτερος
ταυτίζει με τον Όσιρι (= Σώχαρης) στην κωμωδία του Γίγαντες (απ. 2 K-A2) και εννέα αιώνες αργότερα
προσδιορίζει ως “πριαπώδη” θεό ο λεξικογράφος Ησύχιος (π 1 Hansen λήμμ. ‘
-’).
94
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μυστήρια της Λαμψάκου (= της Μεγάλης Θεάς;)96, φαλλαγώγια), κατά τις οποίες συντίθενται ποιημάτα προς εξύμνησή του. Επομένως, κατανοούμε ότι η πριαπική ποίηση
συνιστά πρωτίστως την έντεχνη μεταγραφή του τελετουργικού κώδικα, με τον οποίον
συντάσσονται εντυπώσεις, στις οποίες εκτίθενται καθημερινά (εικαστικές αναπαραστάσεις) ή περιοδικά (τελετές, δημόσιες εκδηλώσεις) ευαίσθητα μάτια. Η πριαπική
ποίηση φαίνεται να εκκινεί παράδοξα: τα πριάπεια δεν πραγματεύονται τον μυθικό βίο
και την δράση του θεού, αλλά την do ut des σχέση του με τον πραγματικό, καθημερινό
άνθρωπο, και ευρύτερα την μεταξύ τους διάδραση διά της θέασης των ξοάνων και των
αγαλμάτων του.
Εφόσον η ‘εκρηκτική’ εμφάνιση του Πριάπου στον ελληνόφωνο κόσμο της δύουσας κλασικής εποχής σημαίνει την αναγνώριση του θεού στον μεσογειακό χώρο
(που βρισκόταν στο σκαλοπάτι της μετάβασης από έναν κόσμο διεσπαρμένο σε έναν
μονοκρατούμενο και έπειτα ευρύτερο και διηρημένο σε βασίλεια, πόλεις-κράτη και
κοινά με αναθεωρημένο, πιο κοσμοπολίτικο υπόβαθρο), επισημαίνουμε εδώ ότι η
πριαπική ποίηση βρέθηκε στην πρώτη ακμή της κατά το πέρασμα από το εγχάρακτο
επίγραμμα της ξύλινης, πέτρινης ή μεταλλικής επιγραφής (γερμ. Steinepigram) σε εκείνο του παπυρικού κυλίνδρου και του περγαμηνού κώδικα (γερμ. Buchepigram). Συνεπώς τα πριάπεια άνθισαν κατά την περιόδο της μετάβασης από τον πολιτισμό του άσματος στον πολιτισμό του βιβλίου. Η θεματική, η εικονοποιία και η τυπολογία των
πρώιμων πριαπείων μάς επιτρέπουν να παρατηρήσουμε αυτήν την ανάπτυξή τους από
εγχάρακτα σε βιβλιακά επιγράμματα97, συνθήκη εντός της οποίας τα περισσότερα
πριάπεια δέχτηκαν τυποποίηση. Στην περίπτωση των πριαπείων, κατά την εποπτία μας,
το σωζόμενο υλικό δεν αφορά πρωτογενώς σε κάποιον μύθο για τον Πρίαπο. Η πριαπική μυθολογία αναπτύσσεται όταν πια το ακοίμητο ενδιαφέρον των αλεξανδρινών
λογίων για το προς αποδοχή και οικειοποίηση αλλόκοτο και ξένο, το προς εξεύρεση
άγνωστο και το προς αιτιολόγηση αναίτιο επικεντρωθεί στην μορφή του Πριάπου.
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Herter 1932:288, επικαλούμενος τον Ιουβενάλη (Sat. 6.314-9) και τις παραστάσεις από τον Ακουιλειανό βωμό. Σε διάφορες μυθικές παραδόσεις ο Πρίαπος συνδέεται με την Μητέρα Θεά (Ίσιδα, Ρέα
[Κρήτη], Κυβέλη [Ασία], Δήμητρα) στα πλαίσια του θρησκευτικού χορού βλ. Οβίδ. Fast. 1.393-4‧ Herter
1932:81, 92 και 267‧ σημ80. Είναι πιθανό λατρευτικές ομάδες, όπως το βακχικό ιερατείο του Νείλου, οι
Κορυβάντες και οι κρήτες Πριαπιστές, να τελούσαν ανάλογο χορό με εκείνο των Κουρητών (βλ. Nimmo
2001:94-5σημ1), των Βιθυνίων και των Ιταλιωτών κατά την λατρεία του Πριέπου (βλ. Ευστ.Θεσ. Παρεκβολαί Η 459) – παραμένει μια ανοικτή υπόθεση. Άλλωστε, ο Πρίαπος επιδίδεται στον χορό βλ. Ανών.
ΠΑ 6.33,7-8
.
97
Τη διάκριση αυτή ανέδειξε ο Weber (1917).
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Υπακούοντας στην κεντρομόλο πολιτική του πτολεμαίου ηγεμόνα, που όριζε
την νεόκτιστη Αλεξάνδρεια σταθερό σημείο στον πτολεμαϊκό πολιτικό χάρτη, οι αυλικοί ποιητές χαιρέτισαν την μεταφορά της βόρειας τοπικής λατρείας του Πριάπου ως
προστάτη του λιμανιού της Λαμψάκου απαντώντας με επιγράμματα, στα οποία ο λιμενίτης Πρίαπος εγγυάται το ασφαλές εμπόριο, εφόσον επί βασιλείας του Πτολεμαίου
‘πνέει πια ούριος άνεμος’.
Η τελευταία φράση θα πρέπει να εννοηθεί διττώς: με κρυπτική οικονομία θίγει
επιφανειακά την ισχυρή ναυτική παρουσία στην Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα
που πέτυχε ο Πτολεμαίος Β΄ ολοκληρώνοντας το πολιτικό πρόγραμμα του πατέρα
του98, ενώ σε δεύτερη ανάγνωση υπαινίσσεται την λατρεία της θεοποιημένης βασίλισσας Αρσινόης Β΄ Φιλαδέλφου Ζεφυρίτιδος (ή Φιλοζεφύρου), λατρευτικό επίθετο που σε
άμεσα θρησκευτικό επίπεδο τη συνδέει με την Αφροδίτη Ζεφυρίτιδα/Κύπριδα99 και σε
πολιτικό επίπεδο με την Κύπρο, τους Επιζεφύριους Λοκρούς, την Μήθυμνα, τις Συρακούσες, την Αλικαρνασσό και τα νησιά του Αιγαίου, ναυτικούς και εμπορικούς σταθμούς, όπου μεταξύ άλλων η θέαινα-βασίλισσα γνώρισε τεράστια αποδοχή100 και με
τους οποίους δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης101. Η Αρσινόη Β΄ εὐπλοία, προστάτιδα
των ναυτικών, συνδέθηκε επίσης με την Ίσιδα εὐπλοία και πελαγία102 μέσω του σαμίου
ναυάρχου Καλλικράτους, όταν εκείνος έστησε κολοσσιαίο άγαλμα της βασίλισσαςθεάς στο ακρωτήριο Ζεφύριον κοντά στην Κάνωπο103, σημαντικό αιγυπτιακό λιμάνι.
Εξίσου σημαντικό ήταν και το λιμάνι στο ακρωτήρι Πηλούσιον, σημείο όπου ορίζονταν τα ΒΑ σύνορα της Αιγύπτου και τελείτο η γιορτή της Ίσιδος κυβερνήτιδος και/ή
ὁρμίστριας104, του γιου της Αρποκράτη και του αιγυπτίου θεού Ανούβι105, τα Πηλούσια106.
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Hauben 2013:40.
Fulińska 2012:55.
100
Mattingly 1950:127-8‧ Meadows 2013:30-1 και 52. Ο Καλλικράτης συνέβαλε τα μέγιστα στην εδραίωση και την εξάπλωση της λατρείας της Αρσινόης Β΄ και με άλλες κινήσεις βλ. ενδεικτικά Hauben
2013:39-65. Σε εκείνον οφείλεται η θέσπιση της λατρείας της Ζεφυρίτιδος, βλ. Harder 2012(ii):831-2.
101
Hauben 2013:41.
102
Robinson 2019:16σημ42‧ Bricault 2020:39. Κατά την ταύτισή της με την Αφροδίτη η Ίσις θεωρήθηκε
προστάτιδα των γυναικών, του γάμου και των ναυτικών βλ. Bricault 2020:2.
103
Robinson 2019:33‧ Hauben 2013:39. Βλ. επίσης Papantoniou 2009:284 ‘One should probably further
investigate comparative evidence from other Mediterranean areas, such as cape Zephyrion, Halikarnassos, Athens and Delos, where the cults of Aphrodite or Isis, [Priapus (apart from Athens),] members
of the Ptolemaic dynasty and Sarapis are found together or merged. In all the cases, the cults seem to
be politically supervised and may relate to those of Cholades’‧ επιβεβαιώνει η Fulińska (2012:53-4). Βλ
και Harder 2012(ii):828.
104
Bricault 2020:168
105
Hauben 2013:50.
106
Βλ. Nock 1927.
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Στην τελετή εκείνη εορταζόταν η αναγέννηση του κόσμου δια των μαγικών δυνάμεων της Ίσιδος και η γέννηση του γιου εκείνης και του Οσίριδος Αρποκράτη, ελληνιστικής θεότητας107 που συνδέθηκε με τον Πρίαπο108. Ασφαλώς, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την ελληνιστική λατρεία της Ίσιδος Φαρίας στην νήσο Φαρό, όπου είχε
εγερθεί ο θαυμάσιος Φάρος της Αλεξάνδρειας. Οι λατρευτικοί τόποι και τελετές θεοποιημένων πτολεμαίων ηγεμόνων συνδεμένων με ελληνικές, ελληνιστικές και εξελληνισμένες θεότητες σε κεντρικούς εμπορικούς σταθμούς της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου τεκμηριώνουν αναμφίβολα την εξέχουσα ναυτική δύναμη της δυναστείας των Λαγιδών και υπογραμμίζουν την οικονομική, στρατιωτική και πολιτική
σημασία της θάλασσας και του Νείλου για την επιβίωση του πτολεμαϊκού οίκου μεταξύ των διαδόχων του Αλεξάνδρου.
Παράλληλα με την εντρύφηση σε θέματα και επαγγέλματα πνευματικού αλλά
και τεχνικού χαρακτήρα, όπως η ναυσιπλοΐα, η ναυτική γεωγραφία και η αλιεία, και
την επακόλουθη εξέλιξη της τεχνικής ορολογίας, αναπτύχθηκε και αντίστοιχη λογοτεχνία, όπως, επί παραδείγματι, τα Ἀργοναυτικά του Απολλωνίου Ροδίου, το δεκάτομο
σύγγραμμα του Τιμοσθένους Περὶ λιμένων και εν προκειμένω τα “ναυτικά”109 επιγράμματα για τον θεό Πρίαπο, επιπόλαιος χαρακτηρισμός που δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στην περιγραφή του περιεχομένου αυτών των ποιημάτων. Επιλέγουμε να ονοματίσουμε αυτά τα ποιήματα110 “λιμενίτικα”, τίτλο που αποφασίσαμε αναλογιζόμενοι α.
τον αφηγηματικό τόπο και χρόνο εκτέλεσής τους, β. τον ανάλογο λατρευτικό χώρο
και επίθετα του θεού και γ. την πιθανή σύνδεσή τους με την ναυτιλιακή πολιτική των
πρώτων Πτολεμαίων, κριτήρια με τα οποία αυτά θα εξεταστούν στο Κεφάλαιο ΙΙ.Α.
Δυο ακόμη ομάδες πριαπείων που εντοπίζουμε στον Parker είναι τα αφιερωματικά και τα επιδεικτικά πριάπεια, επιγράμματα όπου ο Πρίαπος ομιλεί από τη θέση του
φύλακα ενός κήπου, χωραφιού ή του αγροτικού χώρου111, ακόμη και στο λιμάνι. Σε
αυτά τα ποίηματα απαιτείται μεγάλη προσοχή‧ εκτενείς κατάλογοι αγροτικών και
ναυτικών αφιερωμάτων σε λίγους στίχους γεμάτους ἅπαξ εἰρημένων, νεολογισμών
και επινοημένων λέξεων, καθώς και μετρικές επιλογές των δημιουργών δίνουν την
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Βλ. Abdel-Aziz 1995.
Πβ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.9. Συνεπάγουμε αυτόν τον συσχετισμό και από το κείμενο του Michaelides
(2004:308-9).
109
Parker 1988:3, 5-6.
110
Βλ. Παράρτημα Ι.
111
Parker 1988:2-5 και 6-9 αντίστοιχα.
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εντύπωση της έντεχνης περιγραφής αγαλμάτων ή ξοάνων του Πριάπου, ενώ τα πριάπεια που εντοπίζουμε στην Πλανούδειο Ἀνθολογία ίσως συνδέουν τον Πρίαπο στενότερα με μια ιταλιώτικη ποιητική παράδοση, η οποία συμπεριλάμβανε ιθυφαλλικές θεότητες και μεταφέρθηκε μέσω των σικελιωτών ποιητών στην Αλεξάνδρεια.
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ΙΙ. Πριάπεια
ΙΙ.Α.

: πριάπεια από τον Ελλήσποντο ώς τον Νείλο

Οποιαδήποτε απόπειρα ερμηνείας των λιμενίτικων πριαπείων εκτός ιστορικού
πλαισίου αποβαίνει άκαρπη. Εικάζοντας τη σιωπηλή παρουσία του στον Ελλήσποντο
ήδη από τις αρχές ή τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα, ο λαμψακηνός θεός εμφανίστηκε ξαφνικά σε ολόκληρη την Μεσόγειο, κατά κύριο λόγο σε περιοχές που οι πρώτοι Πτολεμαίοι κατείχαν ή είχαν συνάψει φιλικές σχέσεις. Οι σχέσεις του πτολεμαϊκού βασιλείου με την Λάμψακο είναι αναμφίβολα φιλικές, καθώς ο βασιλιάς της Μακεδονίας,
της Θράκης και της Λαμψάκου Λυσίμαχος (305-281 π.Χ.) υπήρξε ο πρώτος σύζυγος της
Αρσινόης Β΄ όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών (~299 π.Χ.)112. Ωστόσο, ο Πρίαπος βρέθηκε
σε στενότερη από άλλες θεότητες σχέση με την Αφροδίτη-Ίσιδα/Αρσινόη Β΄ και τον
Διόνυσο-Όσιρι/Πτολεμαίο Β΄, περιβάλλον που του επέτρεψε να αναπτυχθεί μέσα σε
μια ήδη ευρέως αποδεκτή μυθολογία, αλλά κυρίως μέσα στο σταδιακά αποδεχόμενο
μικτό, ελληνιστικό πάνθεον και το θεοποιημένο μετά την Αρσινόη Β΄ και τον Πτολεμαίο Β΄ ελληνικό φαραωνικό ζεύγος. Η ανάδυση του Πριάπου μέσα από το πτολεμαϊκό
θρησκευτικό πρόγραμμα, την αγροτική οικονομία και την ναυτιλιακή και εξωτερική
πολιτική της Αιγύπτου δεν θα πρέπει να μας ξενίσει, αντιθέτως να λογισθεί ως σημείο
εκκίνησης για την κατανόηση και την ανάλυση της εις αυτόν ποίησης. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρακολουθήσουμε τα αίτια και τις αφορμές της δημιουργίας της ναυτικής
πριαπικής ποίησης.
Δεν χωρά πια αμφιβολία ότι ο Πτολεμαίος Α΄ ο Σωτήρ αναγνώρισε τα στρατηγικά και οικονομικά του συμφέροντα στη θάλασσα113, διαμορφώνοντας έτσι πολιτικό
πρόγραμμα που ασπάστηκε και εμπλούτισε μέσω του θρησκευτικού και πολιτιστικού
προγράμματος του αδελφού-συζύγου της η Αρσινόη Β΄114. Με την κομιδή του φερόμενου αγάλματος του Σεράπιδος στην Αλεξάνδρεια από τον Πτολεμαίο Α΄ κτίσθηκαν γέφυρες επικοινωνίας με τον Εύξεινο Πόντο διαμέσως του Ελλησπόντου, στις ανατολικές ακτές του οποίου βρισκόταν η Λάμψακος, η ελληνική γενέτειρα του Πριάπου, ενώ
βορειότερά της η αγχίαλη πόλη Πρίαπος.
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Robinson 2019:1-2‧ Θεοφάνους 2019:33.
Thompson & Buraselis 2013:4.
114
Robinson 2019:23.
113
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Η Σικελία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την νέα δύναμη της
Μεσογείου115. Από τις βλέψεις του Πτολεμαίου Α΄ δεν έλειψε και η Κύπρος116.117 Αυθόρμητα οι παρατηρήσεις αυτές διαμορφώνουν νοερά έναν εμπορικό χάρτη πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από εκείνον μιας φιλόδοξης πόλεως-κράτους. Η μέριμνα των πρώτων Πτολεμαίων για τη δημιουργία στενών, σχεδόν απόλυτων σχέσεων φιλίας, πατρονίας και εὐεργεσίας από κάθε σημείο του ορίζοντα διαμόρφωσε ένα γόνιμο πεδίο
για την εδραίωση καθολικά αποδεκτών λατρειών118 σε τέτοιο βαθμό, ώστε ένας ήχος
να ανακαλεί την ίδια στιγμή πολλαπλά σημαινόμενα (π.χ. Ἀρσινόη Ζεφυρῖτις = Ζέφυρος
(δυτικός άνεμος) // Επιζεφύριοι Λοκροί // Ζεφύριον (ακρωτήρι και ναός) // Ἀφροδίτη
Ἀκραῖα, Ζεφυρῖτις, ἐπιλιμένια // Ἴσις λιμενῖτις // Πρίαπος λιμενίτης). Άλλωστε, κατά τα
λόγια του Bricault “[υ]πάρχουν πολλοί θεοί, επίσης όμως αποκαλύπτονται μέσα από
πλήθος εκφάνσεών τους, οι οποίες συχνά συνοψίζονται σε προσδιοριστικά επίθετα ή
επικλήσεις”119.
Στην Παλατινή Ἀνθολογία εντοπίζονται τρία επιγράμματα (Λεωνίδας ΠΑ 10.1 =
ΗΕ LXXXV, Αντίφιλος ΠΑ 10.17, Απολλωνίδης ΠΑ 6.105), όπου απαντά το λατρευτικό
επίθετο

(θηλ. -

), εκ των οποίων το ΠΑ 6.105 αφορά στην απόδοση λατρευ-

τικών τιμών κάποιου ψαρά στην Αρτέμιδα λιμενίτιδα120. Η lectio varia του επιθέτου,
, διατυπώνεται στο ΠΑ 10.2 του Αντιπάτρου από τη Σιδώνα και το ΠΑ 10.14
του Αγαθία Σχολαστικού, ενώ ο επιγραμματοποιός Θύιλλος, κινούμενος στο ίδιο
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Thompson & Buraselis 2013:4. Δίχως έκπληξη παρατηρούμε ότι τον 3ου π.Χ. αιώνα η Σικελία κόβει
νόμισμα με την κεφαλή της βασίλισσας Φιλιστίδος, συζύγου του Ιέρωνος Β΄, κατά το πρότυπο απεικόνισης της Αρσινόης Β΄ βλ. Neilson III 2002:127‧ Wilson 2013:81. Τη σικελική-αλεξανδρινή φιλία επισφραγίζει η ναυπήγηση της αρχαίας θαλαμηγού Συρακουσία-Ἀλεξανδρίς (Buraselis 2013:100), ενός από τα
μεγαλύτερα πλοία που μνημονεύει η αρχαιότητα. Όμως, πράγματι, τα σχέδια της Συρακουσίας στάθηκαν έμπνευση για τη ναυπήγηση των νειλοτικών θαλαμηγῶν (βλ. Wilson 2013:81). Ωστόσο, το μέγεθος
της Συρακουσίας, αντίστοιχο του μεγαλείου που επιθυμούσε να προβάλλει ο Ιέρων Β΄ στην Μεσόγειο,
δεν μπορούσε να σταθμεύσει σχεδόν σε κανένα λιμάνι (Wilson 2013:81) – η επαφή Συρακουσών-Αλεξάνδρειας φαντάζει στενότερη βλ. νομισματικά ευρήματα στον Neilson III 2002:127.
116
Thompson & Buraselis 2013:4. Τη γενεαλογία του Πριάπου διεκδικούν η Αφροδίτη και ο κύπριος
Άδωνις σε μυθολογικό σχόλιο του Ιωάννη Τζέτζη στην Ἀλεξάνδρα του Λυκόφρωνα (831,3-7 Scheer),
βλ. Herter 1932:67.
117
Οι παρατηρήσεις μας επιβεβαιώνονται από τον Καλλίμαχο στην Κόμη Βερενίκης (Καλλίμ. απ. 110
Pfeiffer), βλ. και Fulińska 2012:56. Την πιθανότητα ο Καλλίμαχος να πραγματεύεται ποιητικά τον μύθο
της Ίσιδος και του Οσίριδος ταυτιζόμενους με τους πρώτους Φιλαδέλφους θίγει επιφανειακά η Laukola
2016:40.
118
Για το δίκτυο λατρειών που διαμόρφωσε η Αρσινόη Β΄ βλ. το σχετικό υποκεφάλαιο στον Caneva
2014:88-91.
119
Bricault 2020:3-4.
120
Αντίθετα από το LSJ (1050), που λημματίζει το επίθετο ως προσδιοριστικό της Αρτέμιδος, στο λήμμα
‘
’ της ελληνικής έκδοσης ο Montanari (1269) παραθέτει το ΠΑ 6.105 σημειώνοντας “σχετική με
το λιμάνι: για ψάρι που ψαρεύτηκε στο λιμάνι”. Κρατάμε την απόδοση του LSJ.
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πνεύμα με τον Λεωνίδα να συνθέτει ἅπαξ εἰρημένα121, συνδυάζει αυτές τις δύο γραφές
(ΠΑ 10.5,8

). Ο αλεξανδρινός επιγραμματοποιός Σάτυρος περιορίζεται στο

να απευθυνθεί περιφραστικά στον θεό (ΠΑ 10.10,8
την Ίσιδα να λατρεύεται ως

). Έπειτα, συναντάμε

, συνδεόμενη με την Αρσινόη Β΄ μετά τον θάνατό

της (Ἴσις Ἀρσινόη Φιλάδελφος)122. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε ότι ο Πρίαπος εμφανίζεται ως προστάτης των λιμανιών και μόνο, διαπίστωση που περιορίζει την ακτίνα της ευεργετικής δράσης του θεού επί των ναυτικών και των ψαράδων123. Ας παρακολουθήσουμε κατά χρονολογική σειρά το περιεχόμενο αυτών των ποιημάτων.
Ο ελληνιστικός επιγραμματοποιός124 Λεωνίδας Ταραντίνος (ύστερος 4ος – μέσα
3ου π.Χ. αι.)125, σημαντικός εκπρόσωπος της πελοποννησιακής σχολής επιγραμματοποιών, στην οποία οι ποιητές επιδίδονταν κατά μείζονα λόγο στη συγγραφή επιτυμβίων και αναθηματικών επιγραμμάτων126, συνέγραψε ένα προτρεπτικό επίγραμμα (ΠΑ
10.1) και δύο επιδεικτικά (ΠΑ 16.236, 16.261) με πρωταγωνιστή τον Πρίαπο. Στο ΠΑ
10.1 (= HE LXXXV) ο θεός αποκρίνεται ως εξής:

5

121

HE 309, για τον Λεωνίδα Ταραντίνο.
Ιωαννίδου 1999:173 και σημ543.
123
Συζητώντας την ένταξη της Ίσιδος στο κατεστημένο ελληνορωμαϊκό θρησκευτικό σύστημα και την
ώς τώρα εκτιμώμενη ευρύτερη αποδοχή της o Bricault (2020:6) εξηγεί ότι “[ε]κείνη, εντάχθηκε μακροσκοπικά, πρώτα στην Αίγυπτο και έπειτα διαμέσως του μεσογειακού κόσμου, σε ένα σύνθετο δίκτυο
θεοτήτων, των οποίων τα πεδία δράσης δεν ήταν πάντα διακριτά μεταξύ τους. Αυτά τα πεδία ήταν
δυνατό να αλληλεπικαλύπτονται και να αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτός είναι ένας από τους λόγους
που η λατρεία της Ίσιδος αρμόζει να αναλυθεί με όρους οικειοποίησης παρά διάδοσης. Τέτοιες οικειοποιήσεις αλληλεξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό και επιπλέον καθορίζονταν από πολύ μεγαλύτερες κοινωνικές και θρησκευτικές εξελίξεις που εκτυλίσσονταν κατά καιρούς. Επίσης, αυτές καθορίζονταν από
τους διαφόρους χώρους, που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, συνδέονταν ταυτόχρονα οικουμενικότερα και τοπικά, και έτσι με πολύ περισσότερες πιθανότητες για πολιτισμική καινοτομία”.
124
HE 307-8, για τον Λεωνίδα Ταραντίνο.
125
BNP λήμμ. ‘Leonidas (3) of Tarentum’, M. G. Albiani.
126
Τσαγγάλης 2008:337-8.
122
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Μτφρ.: “Ώρα για ταξίδι! Τιτιβίζοντας η χελιδώνα / έχει ήδη ξεκινήσει να πετά και ο
δροσερός ζέφυρος. / Aνθίζουν τα λιβάδια, έχει κοπάσει η θάλασσα / που κόχλαζε απ’
τα κύματα κι απ’ τ’ άγριο αγέρι. / Βίρα τις άγκυρες και λύσε τα σχοινιά, / ναυτάκι,
κατέβασε πανιά! / Άνθρωπε, τούτα διατάζω εγώ ο Πρίαπος ο λιμενίτης [σ.σ. του λιμανιού προστάτης], / για να μπορείς να επιδίδεσαι σε κάθε αλισβερίσι.”
Το ποίημα ανοίγει με μια ανοιξιάτικη σκηνή, όπου τα πάντα συνηγορούν για ένα καλό
ταξίδι: η χελιδώνα πετά σκορπίζοντας αδιάκοπους ήχους, το αεράκι πνέει πρίμο, τα
λουλούδια ανθίζουν και η θάλασσα παραμένει ακύματη. Η πρώτη σκηνή συνδέεται
αιτιοκρατικά με την επόμενη, όπου παρακολουθούμε τις προετοιμασίες για έναν
ἔκπλουν μέσα από προτροπές της αφηγηματικής φωνής. Αυτή η φωνή ανήκει στον
Πρίαπο, ο οποίος αυτοσυστήνεται και αυτοπροσδιορίζεται ως ο “προστάτης του λιμανιού” που παροτρύνει οποιονδήποτε νεαρό επίδοξο ναυτικό να ριχτεί στις ναυτικές
επιχειρήσεις.
Δίχως την παρουσία του Πριάπου, το ποίημα θα ήταν ένα απλό τραγούδι ναυτικών. Το καταληκτικό δίστιχο έρχεται να σφραγίσει την εμπειρία του Λεωνίδα στην
Μ. Ασία, όπου πιθανώς περιπλανήθηκε127. Θα πρέπει να φανταστούμε το άγαλμα του
Πριάπου να δεσπόζει στο ακρωτήριο της Λαμψάκου128, λατρευτικό μνημείο που τράβηξε την προσοχή των αλεξανδρινών και ρωμαίων ποιητών. Αγάλματα του θεού θα
πρέπει να είχαν στηθεί και σε άλλα ακρωτήρια ή παραλιμένιους βράχους, όπως στην
Πρίαπο ή το Πηλούσιον όπου εκείνος λατρευόταν (Ευφρόν.Χερσ. Πριάπ. 1-4 = CA 1767 = SSH 60), πιθανώς μαζί με την μητέρα του, κατά τον εξελληνισμένο αιγυπτιακό
μύθο, Ίσιδα.
Έπειτα, η αναφορά στον δυτικό, θῆλυν άνεμο Ζέφυρο ως καταλυτικό παράγοντα για τη διεξαγωγή ενός καλού ταξιδιού (2

)129, το οποίο μάλιστα

προτρέπει ο Πρίαπος από θέσης προστάτη του λιμανιού, προτρέπει και εμάς να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην παρουσία του. Στην επικράτεια των Πτολεμαίων υπήρχαν τουλάχιστον δύο ακρωτήρια, όπου λατρευόταν ο Ζέφυρος και η Αρσινόη Β΄ ως

127

HE 307-8.
Βλ. Παράρτημα ΙΙ.9.
129
Βλ. Στέφ.Βυζ. Ἐθνικά ζ 17 Billerbeck λήμμ. ‘
128

’‧
.
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Αφροδίτη εὐπλοία Ζεφυρῖτις130, σε ένα νησάκι απέναντι από το διάσημο λιμάνι των Σόλων της Κιλικίας (ακρωτήρι Ζεφύριον) και στο ακρωτήριο Ζεφύριον στις βορειοδυτικές εκβολές του Νείλου πλησίον της Κανώπου με τον περίφημο ναό προς τιμήν της
Αρσινόης Β΄, όπου αφιερώθηκε και με το φύσημα του Ζεφύρου καταστερίσθηκε η κόμη
της Βερενίκης131 - αναφερόμενος σε εκείνο το Ζεφύριον ο Καλλίμαχος ανακαλεί στα
Αἴτια τη γενεαλογία του ανέμου Ζεφύρου, καταγράφοντάς τον ως ετεροθαλή αδελφό
του μυθικού βασιλιά της Αιθιοπίας Μέμνονος (Καλλίμ. απ. 110, 52 Pfeiffer = 110e,12-7
Harder)132.
Η τακτική παρουσία του Πριάπου σε λιμάνια ή παράκτιους λατρευτικούς χώρους κοντά σε ιερά της Αρσινόης Β΄/Αφροδίτης Ζεφυρίτιδος και της Ίσιδος δίνει την
εντύπωση ενός συνολικού θρησκευτικοπολιτικού προγράμματος των Πτολεμαίων, εξαιρετικό δείγμα του οποίου συνιστούν οι κυπριακοί Σόλοι. Στη θέση “Χολάδες” των
Σόλων το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι “η Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή ανέσκαψε και αναγνώρισε δύο ναούς αφιερωμένους
στην Αφροδίτη Ορεία, δύο στην Ίσιδα και έναν στον Σέραπι”, τους οποίους χρονολογούν από τα 250 π.Χ. μέχρι τον 4ο μ.Χ. αιώνα133. Σε αναθεωρητική μελέτη για τη θέση
“Χολάδες” το 2009 ο Παπαντωνίου υποστηρίζει βάσει νέων αρχαιολογικών ευρημάτων τη συλλατρεία της Αφροδίτης, της Ίσιδος και της Κυβέλης134, ενώ δεν παραλείπει
να υπογραμμίσει την υψηλής σημασίας παράλληλη λατρεία της Αρσινόης Β΄ Φιλαδέλφου στο Ζεφύριον135, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι “η εξάπλωση τέτοιων ελληνιστικών

130

Το προσδιοριστικό της Αρσινόης Β΄ Ζεφυρῖτις εξηγείται σε σχόλιο ἐπὶ τῇ ᾤᾳ στα Αἴτια (Καλλίμ. απ. 110,
54-7 Pfeiffer = 110e,21-5 Harder

), βλ. και Harder 2012(ii):854.
Καλλίμ. απ. 110 Pfeiffer = 110-110f Harder.
132
Βλ. ad hoc σχόλιο στην Harder 2012(II):824.
133
http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/66CA4306BF13B1FBC225727300382D4A?OpenDocum
ent (ανακτήθηκε στις 25/02/2020).
134
Βλ. Papantoniou 2009.
135
Papantoniou 2009:279-80. Ο Παπαντωνίου επιχειρηματολογεί εύστοχα υπέρ της σύνδεσης της συλλατρείας των Φιλαδέλφων, της Αφροδίτης, της Ίσιδος και του Σεράπιδος με τη βασιλική λατρεία στο
Σεράπειον εντός του βασιλικού συγκροτήματος στην Αλεξάνδρεια (2009:282-3).
131
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συλλατρειών στην λεκάνη της Μεσογείου μπορούν να αποδοθούν στην κίνηση ναυτικών και εμπόρων”, αλλά και ιδιωτικών λατρειών τοπικών κοινῶν136. Στο ίδιο περιβάλλον τοποθετείται και ο ναός του Πριάπου, πολυδάπανο έργο137 που ανατέθηκε καθ’
υπόδειξη του Σεράπιδος στον γιο του Κριτοδήμου Μοσχίωνα από την Ρόδο138.
Παρά τους χαμηλούς ερωτικούς τόνους του ποιήματος139, ο χαρακτήρας του
ποιήματος αναδεικνύεται έντονα θρησκευτικός, αλλά ελάχιστα πολιτικός, εφόσον
στη σωζόμενη ποίηση του Λεωνίδα δεν εντοπίζουμε ίχνη επαφής του ποιητή με την
πτολεμαϊκή αυλή ούτε με την Αίγυπτο140. Αφήνουμε περιθώρια για ανάπτυξη επιχειρημάτων γύρω από τις πολιτικές, θρησκευτικές και οικονομικές διαστάσεις που ίσως
κατακτά το πριάπειον, δεδομένου ότι κατά τον πρώιμο 3ο π.Χ. αιώνα είχε ήδη κοπεί
χρυσό και αργυρό νόμισμα στον Τάραντα και τους Επιζεφύριους Λοκρούς με την κάρα
της Αρσινόης Β΄ Ζεφυρίτιδος, παράλληλα με το ρωμαϊκό δίδραχμο της Αρτέμιδος Νίκης141. Επιπλέον, η ανοικτή προτροπή του λιμενίτη θεού για πλεύση
(8) δίνει την εντύπωση μιας γενικής εικόνας του ελεύθερου, γεμάτου ευκαιρίες εμπορίου στην πτολεμαιοκρατούμενη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Εντούτοις, εξαιτίας της εκφραστικής λιτότητας του πριαπείου θέσεις υπέρ αναγνώσεων πέραν των
προφανών θα θεωρηθούν στην καλύτερη περίπτωση argumenta e silentio, μολαταύτα
επιμένουμε να κατανοούμε τον Ζέφυρο συνδεδεμένο με τον Πρίαπο λιμενίτην εντός
των συγκεκριμένων κειμενικών συμφραζομένων στηριζόμενοι κυρίως στα παραπάνω ιστορικά δεδομένα.
Στο 10ο βιβλίο της Παλατινῆς Ἀνθολογίας εντοπίζονται άλλα έντεκα πριάπεια,
από τα οποία κατατάσσουμε πέντε στην ομάδα των λιμενίτικων (ΠΑ 10.2, 10.4, 10.5,
10.6, 10.17;), δύο σε εκείνη των επιδεικτικών (ΠΑ 10.7, 10.8) και τρία σε μια ομάδα που
συνδυάζει τα στοιχεία των δυο προηγουμένων (ΠΑ 10.14, 10.15, 10.16).
Στην πρώτη ομάδα συναντάμε αμέσως τρεις μιμήσεις του επιγράμματος του
Λεωνίδα με πρότυπο το πριάπειον ενός από τους εκπροσώπους της φοινικικής σχολής
επιγραμματοποιίας, του σιδωνίου Αντιπάτρου (ΠΑ 10.2 = HE XLI, 2ος-1ος π.Χ.)142. Οι εν
λόγω δημιουργικές αναπαραγωγές έγιναν από τον μαθητή του Κέστιου Πίου, τον
136

Papantoniou 2009:284.
Papantoniou 2009:284.
138
Βλ. σημ24.
139
Clack 1999:171-2.
140
HE 307-9.
141
Neilson III 2002:127.
142
HE 385 ‘[ΠΑ 10.1 = HE LXXXV] has a certain charm which commended it for imitation to various later
poets. The earliest is Antipater XLI [= ΠΑ 10.2]’.
137
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Μάρκο Αργεντάριο (1ος π.Χ.-1ος μ.Χ.), τον μαθητή του κύκλου του Κικέρωνα Θύιλλο
(1ος π.Χ.), και τον Σάτυρο (2ος-1ος π.Χ.). Το επίγραμμα του Λεωνίδα δεν μπορεί να έγινε
γνωστό, παρά μόνο στον Μάρκο Αργεντάριο και τον Θύιλλο, μέσω του Στεφάνου του
γαδαρινού Μελεάγρου, ανθολογίας επιγραμμάτων που συμπεριλάμβανε πλήθος των
επιγραμμάτων του Λεωνίδα, ποιητικής ιδιοσυγκρασίας συγγενούς του Μελεάγρου. Οι
μιμητές του ΠΑ 10.1 παρακολουθούν στενά και το ΠΑ 10.2 του Αντιπάτρου. Αντιβάλλουμε τις γραφές:
ΠΑ 10.1

ΠΑ 10.2

ΠΑ 10.4

ΠΑ 10.5

ΠΑ 10.6

...

],
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Τα ποιήματα χωρίζονται σε τρία μέρη: την ανοιξιάτικη σκηνή (θάλασσα, Ζέφυρος, χελιδώνα, λιβάδι), την προτροπή για ναυτικό ταξίδι (λύσιμο πανιών, ανέλκυση άγκυρας, λύσιμο σχοινιών), την αποκάλυψη της ταυτότητας της αφηγηματικής φωνής
(Πρίαπος, προστάτης του λιμανιού και της ναυτικής έκβασης) και την εγγύηση ασφαλούς ταξιδιού, εφόσον οι ναυτιλώμενοι υπακούσουν σε εκείνον. Μιλά ο Πρίαπος από
θέση προστάτη του λιμανιού, πληροφορία που σχηματίζει την εικόνα ενός αγάλματος
του θεού στην άκρη του λιμανιού, μεθοριακό σημείο μεταξύ ξηράς και θάλασσας από
όπου ο θεός ορίζει την είσοδο και την έξοδο καραβιών και πλοιαρίων καλωσορίζοντας
και ξεπροβοδίζοντας τους ναυτικούς. Η ποιητική στόχευση ποικίλλει ανά τον γράφοντα και την εποχή του, εντούτοις η περίσταση είναι κοινή, δεδομένου ότι το ένα επίγραμμα μετά το άλλο επιβεβαιώνουν την λατρεία του Πριάπου ως προστάτη του λιμανιού, μοιραία των ναυτικών και των εμπόρων. Το προσδιοριστικό του, απόν από
θρησκευτικά κείμενα, ανήκει στη γλώσσα των ποιητών143, κώδικας αρκετά επινοητικός ώστε να επιτρέπει την κατασκευή ανάλογων επιθέτων που προσδιορίζουν τον
τόπο (από) όπου ο θεός έρχεται σε επαφή με τους θνητούς144.
Επόμενο σημαντικό σημείο στο οποίο στεκόμαστε είναι η σταθερή αναφορά
στον Ζέφυρο, πλην του ΠΑ 10.2, όπου αυτός αποφορτισμένος από ενδοκειμενικές σημάνσεις αποκαλύπτεται εκ του αποτελέσματος (ΠΑ 10.2,1

= “Η

πορεία είναι ανοικτή για τ’ ορμητικό καράβι”)145. Στο ΠΑ 10.2 ο Αντίπατρος από τη
Σιδώνα επιλέγει απλώς να συμπληρώσει την ανοιξιάτικη εικόνα με το στοιχείο της
νηνεμίας ως εγγύηση για τα επικείμενα εμπορικά ταξίδια. Ο Μάρκος Αργεντάριος χαρακτηρίζει τον θεό-άνεμο

(ΠΑ 10.4,4

διθυραμβογράφο Λικύμνιο PMG 2,3

, πρώτη φορά στον χιώτη
‧ Μάρκος Αργεντάριος ΠΑ 9.229,2

143

Στις επιγραφές το επίθετο λιμενίτης/λιμενῖτις συνοδεύει αποκλειστικά ιστορικά πρόσωπα και σε λογοτεχνικά κείμενα απαντάται δις ως προσδιοριστικό της Αρτέμιδος.
144
Την παραπάνω κρίση στηρίζουν τα προσδιοριστικά του Πριάπου
(ΠΑ 10.2) και
(ΠΑ 10.5). Παραθέτοντας τα λόγια της θεωρητικού της ελληνορωμαϊκής θρησκείας Vinciane PirenneDelforge ο Bricault (2020:4) αναφέρει επί του ζητήματος ότι “[οι] ιδιότητες που προσλαμβάνει μια θεότητα καθορίζουν τους τρόπους παρέμβασης σε μια καθορισμένη περιοχή‧ αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο πολλές θεότητες μοιράζονται την ίδια περιοχή δράσης, όπου καθεμία τους δρα κατά την εκάστοτε
τροπή της”.
145
Αντικρουόμενες λογοτεχνικές μαρτυρίες τοποθετούν την πνοή του Ζεφύρου οι μεν κατά την ανατολή και οι δε κατά δύση του ηλίου, βλ. Harder 2012(ii):824. Τασσόμαστε υπέρ όσων υποστηρίζουν την
πνοή του ανέμου κατά την αυγή της ημέρας, καθώς εκείνος μαρτυρείται ως απόγονος της Ηούς (Καλλίμ. απ. 110, 52 Pfeiffer = 110e,11-7).
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[προς κάποια θεότητα] ~ Διοοσκουρίδης ΠΑ 12.171,2 [= HE 1516]
). Κυρίως στο πνεύμα του Λεωνίδα κινούνται ο Σάτυρος και ο μαθητευόμενος του
Κικέρωνα Θύιλλος, συνδυάζοντας ο μεν την εικόνα των φουσκωμένων πανιών διά
πνοής του Ζεφύρου (ΠΑ 10.5,1-2) και ο έτερος την άνοιξη της φύσης με τη βοήθεια της
υγρασίας που μεταφέρει ο άνεμος (ΠΑ 10.6,1-2). Κύριος δράστης ο δυτικός άνεμος υπακούει στις δυνάμεις του Πριάπου που αποτρέπει τον κίνδυνο. Ενώ ο Θύιλλος δοκιμάζει εναλλακτικές γραφές, επαυξήσεις και πυκνώσεις του ΠΑ 10.2 εμπνεόμενος βέβαια από γλωσσικές επιλογές του Λεωνίδα, ο Σάτυρος φαίνεται να λειτουργεί επαυξητικά στο κείμενο του Λεωνίδα χωρίς να αγνοεί τον Αντίπατρο, παίρνοντας όμως
και δικές του αποφάσεις (ΠΑ 10.6,7-8, επωδική επανάληψη

,

). Ο Μάρκος Αρ-

γεντάριος φαίνεται να αντλεί άμεσα από τον Θύιλλο και τον Σάτυρο, συνεξετάζοντας
τις πηγές τους.
Χωρίς να αποκλείουμε την ύπαρξη χαμένων ποιημάτων προγενέστερων του
Λεωνίδα και συνυπολογίζοντας περισσότερες αναπαραγωγές των ΠΑ 10.1 και ΠΑ 10.2
κατά την ελληνιστική περίοδο, οδηγούμαστε κατά τον τρόπο της εκδοτικής, στην παρακάτω δενδρική αναπαράσταση της γενεαλογίας των πέντε πριαπείων:
4ος- 2ος π.Χ.

10.1 (Λεωνίδας)146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 (Αντίπατρος)

2ος-1ος π.Χ.

10.5 (Θύιλλος) // 10.6 (Σάτυρος)

1οςπ.Χ./μ.Χ.

10.4 (Μάρκος)

Κατά τη διερεύνηση (recensio) των ποιημάτων και την αντιβολή των εκδοχών προκύπτει ότι ο Λεωνίδας επιλέγει να μιλήσει για τη δυνατότητα έντονης εμπορικής δραστηριότητας στον Εύξεινο Πόντο, το Αιγαίο και την Μεσόγειο στην εποχή του, αφορμώμενος από έναν συγκεκριμένο Πρίαπο στημένο στον μόλο του λιμανιού της Λαμψάκου (μέση του Ελλησπόντου, άρα κομβικός θαλάσσιος σταθμός), ο οποίος διαθέτει
το θεϊκό κύρος να αποτρέπει τον κίνδυνο και να παροτρύνει τους ναυτικούς. Ταυτό-

146

Το ΠΑ 10.1 εκτιμάται ως το πρωταρχικό ποίημα αυτής της ποιητικής παράδοσης, βλ. Herter 1932:215.
Για τον διαχωρισμό των παραπάνω πριαπείων με αφετηρία τον Λεωνίδα και τον Αντίπατρο συμφωνούμε με τον Herter (1932:216), ο οποίος σχολιάζει ότι ‘longius a Leonida absunt Archiae epigrammata... atque anonymi [= ΠΑ 10.9]’.
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χρονα, ο Λεωνίδας επαναλαμβάνει την καταγωγή του θεού από την περιοχή της Μυσίας, άρα και τον τόπο καταγωγής της τοπικής λατρείας του, την οποία η πτολεμαϊκή
θαλασσοκρατική πολιτική μετέφερε στην Αλεξάνδρεια προσαρμόζοντάς τη στα νέα
θρησκευτικά δεδομένα, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Σεράπιδος/Πλούτωνος του Ευξείνου Πόντου και της Κύπριδος Αφροδίτης147. Οι ελληνιστικοί ποιητές
που καταπιάστηκαν ποιητικά με την καταγωγή του Πριάπου από την Λάμψακο ενδιαφέρθηκαν βέβαια για την εξεύρεση και την καταγραφή της τοπικής λατρείας ενός
νέου ιδιαίτερου θεού, αλλά κυρίως για την εξυπηρέτηση των πολιτικών στόχων του
πάτρονά τους.
Ο Πρίαπος δεν είναι ο μόνος λιμενίτης που γνώρισε ο μεσογειακός κόσμος, καθώς ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα είχε αρχίσει να εξαπλώνεται η λατρεία της Ίσιδος, η
οποία προσδιορίσθηκε και ως

148

, ενώ ταυτίσθηκε με την Αρσινόη Β΄ και “εξελ-

ληνισμένη πια έγινε κεντρική θεότητα με παγκόσμια απήχηση”149‧ ο Πρίαπος και η
Ίσις ίσως συλλατρεύτηκαν στα Πηλούσια (περιεχόμενο των Πριαπείων;), κάνοντας τη
σχέση τους και τη συσχέτισή τους με τον πτολεμαϊκό οίκο εντονότερες. Η προτροπή
του Πριάπου να ανοιχθούν τα πανιά και να εκπλεύσουν τα πλοία κατά την πνοή του
Ζεφύρου στο ανοιξιάτικο τοπίο ανακαλεί στον υποψιασμένο αναγνώστη τον εορτασμό των Πλοιαφεσίων150 (λατ. Navigium Isidis), στα οποία οι πιστοί στη θεά άφηναν στην
όχθη της θάλασσας καραβάκια να πλεύσουν πραγματοποιώντας συμβολικά το ετήσιο
θαλάσσιο ταξίδι της Ίσιδος, ενώ ακολουθούσε μεταφορά του αγάλματός της στη Συρακουσία με συνοδεία πομπής151. Όμως ακόμη και αν ο Πρίαπος λατρευόταν σε διαφορετικές περιστάσεις152, τα παραπάνω λιμενίτικα πριάπεια δέχονταν νέες αναγνώσεις

147

Για τη διαδικασία ανανέωσης/οικειοποίησης (renewal/appropriation) ‘ξένων’ λατρειών μέσω της τοπικοποίησής τους (localization) ο Bricault (2020:4) παρατηρεί πως “[κ]ατά τις αποδημήσεις και λοιπές
μετατοπίσεις τους οι θεοί και οι θεές αλλάζουν. Οι αλλαγές αυτές ενθαρρύνουν την λατρεία των “άλλων” προσαρμόζοντας διαφορετικές μορφές, μικτή εικονογραφία και νέες προσφωνήσεις. Τα ταξίδια
αυτά μεταποιούν τις θεότητες ή ακριβέστερα τις αναδιαμορφώνουν εξευγενίζοντας και μεταπλάθοντάς τες μέσα από μια λανθάνουσα σύγκρουση μεταξύ περιορισμών και συγκυριών, στρατηγικών και
δυνατότητας, επινοητικότητας και παράδοσης”.
148
Βλ. παραπομπές στην Ιωαννίδου 1999:173σημ543.
149
Ιωαννίδου 1999:173.
150
IK Byzantion 323 (1ος π.Χ./μ.Χ.). Επίσης βλ. Bøgh 2013:233.
151
Αφθονούν τα νομισματικά ευρήματα, όπου απεικονίζεται η Ίσις να σηκώνει πανιά δι’ ἀνασύρσεως
του χιτώνα της, βλ. Bricault 2020.
152
Διόδ.Σικ. Βιβλ. 4.6.4.2-9.
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και τοποθετούνταν σε τελετουργικά πλαίσια, μια υπόθεση που θέλει τον Πρίαπο συμμέτοχο θεό στα Πλοιαφέσια στις αρχές του Μαρτίου153, επομένως και τα πριάπεια προτρεπτικά άσματα για τους ναυτικούς κατά την τέλεση της ανοιξιάτικης έκπλευσής
τους από τα λιμάνια όπου τελείτο ο εορτασμός, να φαίνεται τολμηρή.
Το ζήτημα του αγάλματος του Πριάπου στο λιμάνι της Λαμψάκου παραμένει
εκκρεμές. Η δεύτερη ομάδα των λιμενίτικων πριαπείων μάς παρέχει τα στοιχειώδη για
την κατανόηση της θέσης του αγάλματος, την ύπαρξη βωμού αφιερωμένου στον θεό
και τον τρόπο λατρείας του. Καθώς το ανωνύμου ποιητή ΠΑ 10.9 δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους σκοπούς της μελέτης μας, η προσοχή μας στρέφεται στα υπόλοιπα
δύο επιγράμματα, αμφότερα του Αρχία (1ος αι. π.Χ.) Ο συμπιλητής της Παλατινής Ανθολογίας κατατάσσει πρώτο το ΠΑ 10.7 (= 27 GPh), στο οποίο μαθαίνουμε πού βρισκόταν
στημένο το άγαλμα, και αμέσως μετά το ΠΑ 10.8 (= 28 GPh), όπου ο ποιητής εστιάζει
με τον φακό του πάνω στο ομιλούν άγαλμα:

5

Μτφρ.: “Ξένε, σε τούτο εδώ το θρακικό κυματοδαρμένο ακρωτήρι οι ναύτες στήσαν
εμέ τον Πρίαπο φύλακα της θαλάσσης, για χάρη τους πολλές φορές, σαν με καλέσαν,
διάνοιξα γοργός βοηθός τον δρόμο οδηγώντας πάνω στα πανιά της πρύμνης γλυκό
αγέρι Ζέφυρο. Γι’ αυτό, ως συνηθίζεται, όχι μόνο δεν θα δεις ποτέ τον βωμό μου στερημένο από τα λίπη της θυσίας, μήτε από τα μαγιάτικα στεφάνια, αλλά μονίμως αναμμένο να τσικνίζει - ούτε οι θεοί δεν συγκρίνουν την απόλαυση της λατρείας τους
με μια εκατόμβη”.

153

Ἰω.Λυδ. Μην. 4.32 Wünsch.
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5

Μτφρ.: “Της παραλίας την ακρωρειά –ωραίος στην όψη- κατοικώ εγώ ο Πρίαπος, φίλος με τα θαλασσοπούλια, λορδωμένος, δίχως πόδια, όπως μπορέσαν’ να με σκαλίσουν πάνω στις έρημες ακτές γιοι των ταλαίπωρων ψαράδων. Αν όμως κάποιος απ’
αυτούς, είτε με δίχτυ ή με καλάμι, μ’ αναφωνήσει βοηθό, φτάνω γοργότερα απ’ τον
ίδιο τον αέρα - θα παγώσω ακόμα κι ό,τι σαλεύει μέσα στο νερό! Διότι πράγματι οι
δαίμονες δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή, αλλά διακρίνονται από τις δυνάμεις τους.”
Το ΠΑ 10.7 χωρίζεται σε δυο ίσα μέρη, α. την αυτοσύσταση του Πριάπου στους ναύτες
(στ.1-4) και β. την υπενθύμιση σε αυτούς να προσφέρουν τις κατάλληλες σε εκείνον
θυσίες (στ.5-8)154. Ο θεός ανακοινώνει ότι έχει στηθεί στο ακρωτήρι της Λαμψάκου155
(1

= ΠΑ 10.8,1-2

) ως προστάτης του

λιμένιου περάσματος156 (2

). Στο ΠΑ 10.8 ο φακός μας πλησιά-

ζει τον θεό και ο Αρχίας μάς επιτρέπει να θεαθούμε την μορφή του: είναι μικρόσωμος,
λορδωτός και δίχως πόδια (1

,2

157

,

), όπως ακριβώς τον συνέλαβαν και

φιλοτέχνησαν οι ντόπιοι της αγχίαλης πόλης (3-4

154

Ο Herter (1932:269) υποστήριξε πως η ναυτική θυσία στον Πρίαπο ίσως πραγματοποιόταν αποκλειστικά στον Ελλήσποντο, αμφιβάλλοντας για τη θέσπισή της σε άλλον ελληνόφωνο τόπο. Η αμφιβολία
του στηρίχθηκε στο ΠΑ 10.9, 3-6.
155
Ο Giangrande (1975:35) επισημαίνει ότι “ουδείς άλλος πλην του Αρχία περιγράφει άγαλμα, [εν προκειμένω] του Πριάπου να ορθούται πάνω σε έναν κυματοθραύστη”.
156
Ο Parker (1998:5) βρίσκει τα λόγια του Πριάπου αυθυπονομευτικά‧ παρατηρεί ότι το ξόανο του θεού
σκαλίσθηκε πρόχειρα, όχι από επαγγελματίες αγαλματοποιούς ή από δική του ικανότητα ως κάποια
ισχυρή θεότητα, αλλά από απλούς ψαράδες, λόγια δίκην ψευδαφελή (αγγλ. pathetic phallacy), υφολογικό στοιχείο προσφιλές στους ελληνιστικούς ποιητές.
157
Ο σχολιαστής της ΠΑ αναλύει την λ. ‘
’ στο ΠΑ 6.22 ως εξής:
.
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), περιγραφή που ταιριάζει στην πρώιμη απεικόνιση του
Πριάπου ως ερμαϊκή στήλη (έλλειψη ποδιών, λόρδωση κορμού)158. Η κοινή χρονική
αναφορά των πριαπείων του Αρχία με τα παραπάνω λιμενίτικα πριάπεια είναι αντιληπτή.
Από το ξόανο του Πριάπου λείπει το διακριτικό χαρακτηριστικό του, ο φαλλός
του159. Η μοίρα του θεού σημαδεύτηκε απ’ αρχής της ύπαρξής του από την ιδιαίτερη
ανατομία του, γεγονός που δεν αντανακλάται στην περιγραφή του λαμψακηνού ξοάνου. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως το σώμα του θεού απεικονίζεται σε στάση
λόρδωσης σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης του βάρους του τεράστιου φαλλού του,
ωστόσο οι δυνάμεις του θεού δεν συγκεντρώνονται γύρω από τον φαλλό του, αλλά
απλώς ασκούνται μέσω του ίδιου του θεού (ΠΑ 10.7,3
, 8,5-6
).
Αμφότερα τα επιγράμματα του Αρχία τονίζουν ως αξιότιμες δυνάμεις του
Πριάπου την άμεση υποστήριξη των ανθρώπων που ασχολούνται με τη θάλασσα160
φέρνοντας τον Ζέφυρο στα πανιά τους (8,4
να αποδώσει περιφραστικά τον Ελλήσποντο με τη φράση

)161. Ο ποιητής επιλέγει
, αποφεύγο-

ντας τη χρήση του τοπωνυμίου είτε για λόγους μετρικής είτε χάριν ποικιλίας. Επιπλέον, φαίνεται η αναφορά στο θαλάσσιο πέρασμα του Ελλησπόντου να έχει στόχο
μάλλον τη γεωγραφική σήμανση παρά την παραδοσιακή ή μυθολογική (βλ. μύθο Φρίξου και Έλλης). Εδώ μια αρχική μας εικασία αρχίζει να αποκτά σταθερότερο έδαφος‧

158

Ο Herter (1932:20) εκτιμά βάσει νομισματικών απεικονίσεων, αλλά και σε μορφική συνάφεια με τον
Ερμή, ότι ο Πρίαπος απεικονιζόταν σε ερμαϊκή στήλη πραγματοποιώντας την ἀνάσυρσιν. Για την Βαυβώ
ἀνασυρομένη στην ποίηση βλ. Marcovich 1986.
159
Μολονότι ο φαλλός δεν αναφέρεται ρητά στα λιμενίτικα πριάπεια (Parker 1988:6), εφόσον δεν συμπληρώνεται στη φαντασία του αναγνώστη από το επίθετο φοξός (ΠΑ 10.8,3), ούτε στα αφιερωματικά,
εντούτοις τα αφιερώματα, όπως θα δείξουμε παρακάτω, υπαινίσσονται μορφικά τα γεννητικά όργανα.
160
Herter 1932:7, ‘Piscatoribus igitur praedam, nautis prosperam navigationem prospiciebat, quod
apud Hellenisticos et Bosporanos usu venisse imprimis inscriptio piscatorum Callipolitanorum et Archiae epigramma testimonio sunt; ceteri Graeci Romanique, cum deis marinis abundarent, eos imitati
fere non sunt’. Αναφορικά με την αξία των δυνάμεων του Πριάπου να δέχεται τιμές ο Parker (1988:5)
αναδεικνύει το κωμικό ύφος των δηλώσεων του θεού, κάτι που εντοπίζουμε και στον Herter
(1932:269), όπου επικαλείται την προσφορά ενός καβουριού στον Πρίαπο από έναν νεαρό ψαρά, ο οποίος πριν είχε καταβροχθίσει κρέας (Κόιντος Μάκκιος ΠΑ 6.89). Παρ’ όλα αυτά, αναφορικά με τα λιμενίτικα πριάπεια ο Parker (1988:6) κατατείνει σε έναν γενικό τόνο ευσέβειας που αποπνέουν η θεότητα
και η λατρεία της, οι βωμοί, οι θυσίες, τα αφιερώματα και η προσευχή.
161
Ο έλεγχος του Ζεφύρου και της κίνησης της θαλάσσιας ζωής στα λιμενίτικα πριάπεια αποτελούν την
μια από τις δύο περιπτώσεις έκφρασης των θεϊκών δυνάμεων του Πριάπου, που δεν αφορμώνται από
την αίσθηση που προκαλούσε η μορφή του, όπως η αποτροπή, αλλά από τη θεϊκή δύναμή του. Η δεύτερη
περίπτωση είναι οι υπερβατικές γενεσιουργές δυνάμεις του φαλλού του.
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μεγάλη σημασία δίνεται πάλι στον Ζέφυρο, ο οποίος εργαλειοποιείται πια από τον
Πρίαπο ως η κύρια δύναμή του, ανακαλώντας την παραπάνω συζήτηση για την πολιτική διάσταση που κατακτά ο συγκεκριμένος άνεμος στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Η απουσία του φαλλού από τα επιγράμματα του Αρχία δεν σημαίνει βέβαια ότι
δεν υπήρχε στην ερμαϊκή στήλη ένας ένθετος φαλλός, ως είθισται στις ερμές και δη
στις απεικονίσεις του Πριάπου, ωστόσο είναι σημαντικό αυτή η απουσία να τονιστεί.
Επομένως, η αποκλειστική εστίαση στην ικανότητα του Πριάπου να ελέγχει την κίνηση του ευεργετικού για τη ζωή των θαλασσινών Ζεφύρου, σε βαθμό μάλιστα αυτή
να εξασφαλίζει στον θεό τις τιμές που απαιτεί και στα δύο επιγράμματα, θα πρέπει να
μας κατευθύνει σε μια ισχυρή σύνδεση του θεού με τον δυτικό άνεμο και το θρησκευτικοπολιτικό βάρος που του αποδόθηκε σίγουρα κατά τον όψιμο 3ο π.Χ. αιώνα.
Πέραν της τακτικής γειτνίασης του Πριάπου με την Ίσιδα/Αφροδίτη-Αρσινόη
Β΄ στην λατρεία, την εικονογραφία και τον μύθο, αλλά και στο κοινό προσδιοριστικό
τους ‘

’/’

’, τους εντοπίζουμε να συνδέονται με τον Ζέφυρο σε νομισμα-

τικές απεικονίσεις. Ενώ είμαστε εξοικειωμένοι με τις τυπικές απεικονίσεις του Πριάπου να ανασύρει τον χιτώνα του για να αποκαλύψει τον ερεθισμένο του φαλλό, καθώς και τον Ερμαφρόδιτο, την Ίσιδα-Αφροδίτη ή την Αστάρτη162 να επιδεικνύουν τα
αιδοία τους, η Ίσις/Αφροδίτη-Αρσινόη Β΄

163

ή

απεικονίζεται σε πλήθος

νομισμάτων να πραγματοποιεί την ἀνάσυρσιν σχηματίζοντας σε συστροφή του σώματός της και σηκωμένη την άκρη του χιτώνα της ένα φουσκωμένο πανί164. Το ίδιο πράττει και ο Πρίαπος: ένα χάλκινο ασσάριο από τη βουλγαρική Νικόπολη που χρονολογείται κατά τον ύστερο 2ο με όψιμο 3ο μεταχριστιανικό αιώνα απεικονίζει τον Πρίαπο
σε πλαϊνή στάση λόρδωσης και πλήρη στύση να ανασύρει τον μακρύ χιτώνα του ως
πανί κατά τον τρόπο της Ίσιδος Φαρίας165, επομένως εδώ ο Πρίαπος, όπως η Ίσις, συνδέεται με τον Ζέφυρο. Η απεικόνιση της θεότητας-βασίλισσας να ανασύρει τον χιτώνα
ως πανί έτοιμο για πλεύση ίσως ομοιάζει με την ανάσυρση προς έκθεση των γεννητικών οργάνων, συμβολική πράξη (και) του Πριάπου που με τα λόγια της Delcourt “έχει

162

Πβ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.10.
Ως γονείς του Πριάπου παρουσιάζονται συχνότερα, και πειστικότερα, ο Διόνυσος και η Αφροδίτη‧ τη
μοναδική αρχαία πηγή, όπου δείχνεται έστω έμμεσα ότι η μητέρα του Πριάπου ήταν η Αφροδίτη πελαγία, εντοπίζει ο Hermann Usener στο απόκρυφο Πάθος του Θωμά, συγκεκριμένα στο ζεύγος Dionysius
και Pelagia (Bonnet, M. 1883. Acta Thomae (Supplementum Codicis Apocryphi). Λιψία : Hermann Mendelssohn, 139).
164
Πβ. Παράρτημα ΙΙ.Εικ.11. Βλ. και σημ147. Βλ. επίσης Harder 2012(ii):831, όπου η Αρσινόη Β΄ φαίνεται
να κινεί τον Ζέφυρο.
165
Künker 2017:120 υπ’ αρ. 671.
163
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διπλή αξία, από τη θετική, για να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της ζωής και από την
άλλη προστατευτική για να απομακρύνει τις χθόνιες δυνάμεις”166, επισημαίνοντας ότι
“[ο]ι οπαδοί το[ύ Πριάπου] ήταν ευαίσθητοι προς τις αρχαϊκές εξηγήσεις, τις πιο άμεσα
συνδεδεμένες με το ἀνάσυρμα [σ.σ. ἀνάσυρσιν]”167.
Συνεπώς, υπολογίζοντας ότι τα επιγράμματα που γράφτηκαν για εκείνο το άγαλμα του Πριάπου στον μόλο της Λαμψάκου ήταν περισσότερα από όσα μάς σώζονται
σήμερα, ότι διάφοροι ποιητές έγραψαν με αφορμή/για εκείνο το άγαλμα, ότι κατά τις
επιγραφικές μαρτυρίες η πολίχνη Πρίαπος είχε ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα ενεργή παρουσία στην κυρίως Ελλάδα και ότι στην Λάμψακο υπήρχε ώς και τον 19ο αιώνα ναός
αφιερωμένος στον θεό, τότε επιρρώνεται η υπόθεση ότι πολλά από τα λιμενίτικα πριάπεια συνέδεαν τον λαμψακηνό θεό με την πτολεμαϊκή αυλή στα πλαίσια της προώθησης της αυλικής προπαγάνδας, οργανικό στοιχείο της οποίας αποδείχθηκε ο πλουραλιστικός θρησκευτικός συγκρητισμός.
Η Ίσις και ο Πρίαπος ίσως συναντιούνται πάλι σε ναυτικά και θρησκευτικά
συμφραζόμενα στα Πηλούσια. Το όνομα της πόλης-οχυρού Πηλούσιον ετυμολογείται
είτε από την λ. πηλός (αιγυπτ. sjr, όπου βλ. Στράβ. 17.1.21) είτε από τους μυθικούς ιδρυτές της, τον βασιλιά Πηλέα και την θεά Ίσιδα168. Εκτός από την ισχυρότερη αιγυπτιακή στρατιωτική μονάδα169, η πόλη διέθετε και λιμάνι εξόχως σημαντικό170, ειδικά
τον 2ο π.Χ. αιώνα, για την ναυτική άμυνα και τις εμπορικές συναλλαγές ανά την Μεσόγειο171, εφόσον μόνη της η γύρω περιοχή υπήρξε αρκετά εύπορη172 και οι λιμενικοί
φόροι για τους εμπόρους ήταν αρκετά χαμηλοί173 επιτρέποντας έτσι την έντονη εμπορική δραστηριότητα και τη διακίνηση ευρείας ποικιλίας αγαθών από την Ελλάδα και
τον Πόντο. Τόσο η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όσο και η στρατηγικά ενισχυμένη θέση της θα πρέπει να αναβάθμισαν σημαντικά το κύρος του ανατολικού αιγυπτιακού συνόρου174 με επακόλουθη την πολιτιστική του άνθιση, προϊόν της οποίας ήταν τα Πηλούσια. Λαμβάνοντας ήδη υπόψη την έντονη παρουσία του Πριάπου και της
Ίσιδος σε κεντρικά λιμάνια της Μεσογείου και του Βορρά, τη συλλατρεία της Ίσιδος
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Delcourt 2006:107-8.
Delcourt 2006:108.
168
BNP λήμμ. ‘Pelusium’, K. Jansen-Winkeln.
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Fischer-Bovet & Sänger 2019:169 με προτεινόμενη βιβλιογραφία ad hoc.
170
Βλ. van Minnen 1991:167σημ4.
171
Fischer-Bovet & Sänger 2019:167.
172
van Minnen 1991:167.
173
Gabrielsen 2013:72.
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Βλ. van Minnen 1991.
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και του γιου της Αρποκράτη/Πριάπου και τη συνεπαγόμενη σχέση του μεθοριακού
θεού Πριάπου με κάποιαν οργιαστική τελετή επί της βασιλείας του Πτολεμαίου Δ΄ (βλ.
Πριάπεια του Ευφρονίου) στο Πηλούσιον, είναι πιθανό αυτές οι δυο θεότητες να συναντήθηκαν στην τοπική εορτή.
Στο παραλιμένιο Πηλούσιο λειτουργούσαν επίσης μεγάλες βιοτεχνίες πάστω175

σης ψαριών (ΑΕ

), γεγονός που επέτρεπε στους εμπόρους να συντη-

ρούν το εμπόρευμά τους κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών176. Προκαλεί έκπληξη
πώς στα επιγράμματα ο γνωστός θεός των κήπων και των ποιμένων, ή δη ο ιθυφαλλικότερος, αρνείται εμφατικά από τους λάτρεις του την προσφορά σφαγίων 177 (ΠΑ
10.7,5-8

.../

/

/

) και αντίθετα δέχεται προσφορές διαφόρων ποικιλιών ψαριών178. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι στα αφιερωματικά πριάπεια οι
ποιητές εξαντλούν την αλιευτική ορολογία, προκειμένου να φέρουν ενώπιον του αναγνώστη τις προσφορές ψαράδων στον Πρίαπο, επομένως εκτός από προστάτης των
λιμανιών ο λαμψακηνός θεός αναδεικνύεται και προστάτης των ψαράδων, περιθάλποντας συνολικά τη ζωή του λιμανιού. Δεν θα μας εξέπληττε αν ανάλογες σκηνές αλιείας αντλούνταν από την εποχή και τον τόπο, όπου ο Πρίαπος πρωταγωνίστησε ως
θεός του ψαρέματος, δηλ. τον πτολεμαϊκό Νείλο κατά μήκος και πλάτος του, άρα και
το Πηλούσιον. Ασφαλώς αυτές οι παρατηρήσεις κατέχουν την ισχύ της υποψίας, θεωρούμε όμως κρίσιμο να καταγραφούν για πιθανή μελλοντική χρήση.
Σε ότι αφορά την οσιριακή λατρεία της Εὑρέσεως (λατ. inventio Osiridis ~ Ἱλάρια
[προς τιμήν του Άττιδος179]), γιορτής που διαδέχεται με γέλιο και χαρά τα μυστικά ισιακά Πλοιαφέσια κατευθείαν αντιστοιχία με τα Ελευσίνια Μυστήρια, στον ναό όπου
πραγματοποιόταν το τελετουργικό στην Πομπηία αποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες της
Venus Pompeiana με τον Έρωτα εξ αριστερών και εκ δεξιών τον Πρίαπο180.
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Στέφ.Βυζ. Ἐθνικά τ 30 Billerbeck λήμμ. ‘
’.
Η περιοχή αναφέρεται ήδη από τον Ηρόδοτο ως ορόσημο για τους εμπόρους ακριβώς λόγω της πρακτικής της πάστωσης ψαριών, βλ. van Minnen 1991:168.
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Οι ισιακές λατρείες δεν περιελάμβαναν τη σφαγή ζώων, βλ. Godwin 1996:129.
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Bλ. ΠΑ 10.9, κατάλογο ψαριών και θαλασσινών‧ ΠΑ 10.14 και 10.16, όπου αμφότεροι ο Αγαθίας και ο
Θεαίτητος προσθέτουν στο τυπικό λιμενίτικο πριάπειο προσφορές ψαριών‧ ΠΑ 6.33, δίσκος με τόνους,
ρεικόμελο και κρασί‧ ΠΑ 6.89, κέλυφος καραβίδας‧ στα ΠΑ 6.192 και ΠΑ 6.193 οι αναθέτες είναι ψαράδες
που αποσύρονται λόγω γήρατος και για αυτό αφιερώνουν τα αλιευτικά εργαλεία τους στον θεό προστάτη τους.
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Βλ. Burkert 1997:42 και 95.
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Heyob 1975:98.
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Προτού ο Πρίαπος και η Ίσις αναδειχθούν ξεχωριστά κατά την αυτοκρατορική
περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα υπέρτατες αιγυπτιακές θεότητες ενοθεϊστικών
λατρειών, όπως ο Ερμής Τρισμέγιστος/Θωθ, αμφότεροι δέχθηκαν κοινά λατρευτικά
επίθετα αναφορικά με τη θάλασσα και την ναυσιπλοΐα. Παρακολουθώντας παραπάνω
την Ίσιδα να λατρεύεται στο Ζεφύριον ως

και τον Πρίαπο

, καθώς και τους δύο προστάτες των λιμανιών (
καν τα ομόρριζα προσδιοριστικά
νος181), καθώς και

/

(εισπλέουσα) και

(παράκτια, παραλία182) και

), τους αποδόθη(αγκυροβολημέ(παραθαλάσσιος, πα-

ραλιακός183). Αστάθμητοι παράγοντες όπως η συχνότητα και το μέγεθος της συμμετοχής των πληθυσμών στην ναυτική λατρεία του Πριάπου κωλύουν τη δυνατότητα αυστηρής εκτίμησης της ποιητικής ευρηματικότητας των ποιητών των πριαπείων, δεδομένου ότι στο ναυτικό περικείμενό τους το ανάλογο λεξιλόγιο είναι τουλάχιστον ζητούμενο, εντυπωσιάζει όμως η ικανότητα του Αρχία στη σύνταξη ενός έμμετρου καταλόγου από σπάνιες ή δύσκολες ονομασίες ψαριών.
Με έναυσμα την αποσπασματικά σωζόμενη, αλλά μάλλον έντονη, ποιητική
παραγωγή για τον Πρίαπο, την μαζική λατρεία του σε όλη την Μεσόγειο και κυρίως
την Αλεξάνδρεια, την ένταξή του στο διονυσιακό και ισιακό πάνθεο και τέλος όλα
αυτά ιδωμένα μέσα από την θαλασσοκρατική πολιτική των Πτολεμαίων κατατείνουμε προς την υπόθεση μιας ενισχυμένης θρησκευτικής πολιτικής των Πτολεμαίων
(religious policy)184 με εστίαση σε σημαντικούς ναυτικούς και εμπορικούς σταθμούς
(μεγάλο λιμάνι της νεοϊδρυθείσας Αλεξάνδρειας, Πηλούσιο, Κύπρο, παράλια της Κιλικίας, Ρόδο, νησιά του Αιγαίου, Κεγχρεές, Κόρινθο, Πειραιά185, μικρασιατικά παράλια,
Ελλήσποντο, Εύξεινο Πόντο, Κυρήνη, Σικελία και Μασσαλία).
Μια τέτοια υπόθεση αιτιολογεί επαρκώς τη σταδιακή κατατονία της ναυτικής
πριαπικής ποίησης μετά την κατάλυση της πτολεμαϊκής ηγεμονίας στην Αίγυπτο και
την κατάκτησή της από τον Οκταβιανό, όταν δηλαδή η Μεσόγειος κατακτήθηκε από
την Ρώμη και αυτόματα έπαυσε η ανάγκη για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής μέσω
θαλάσσης. Η διαπίστωση αυτή μάς βοηθά να μεταβούμε σε μια άλλη, πιο διαδεδομένη
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Montanari ε 736 λήμμ. ‘
’.
Montanari π 1625 λήμμ. ‘
’.
183
Montanari α 92 λήμμ. ‘
’.
184
Εδώ γίνεται χρήση του φουκωικού όρου, όπως ακριβώς την ορίζουν εντός περικειμένου οι Bricault
& Versluys 2014:4.
185
Βλ. Herter 1932:228.
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εκδοχή του Πριάπου, η οποία επικράτησε στην Ρώμη και άντεξε ώς σήμερα, εκείνη του
φύλακα του κήπου.

ΙΙ.Β. Ποίηση δίχως μύθο;
Η εικονογραφία και οι λογοτεχνικές περιγραφές του Πριάπου αφθονούν και
ποικίλλουν, όχι όμως πριν από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Τα ξόανα του θεού δεν επιβίωσαν
εξαιτίας του εύφθαρτου υλικού κατασκευής τους παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο το LIMC αριθμεί μόλις δώδεκα διαφορετικούς τύπους απεικόνισης του
θεού με πλήθος παραδειγμάτων για καθεμία. Επιπλέον, η έρευνα κυρίως στην λατινική πριαπική ποίηση έχει ήδη συσχετίσει κάποια δείγματά της με συγκεκριμένους
τύπους απεικόνισης του λαμψακηνού θεού και πράγματι κάποια πριάπεια μπορούν να
ταυτοποιηθούν ως έντεχνες περιγραφές τους (ἐκφράσεις). Στο παρόν κεφάλαιο διακρίνουμε μια μεγάλη ομάδα αναθηματικών και επιδεικτικών βιβλιακών και εγχάρακτων πριαπείων που σχετίζονται με το ξόανο του Πριάπου, με κάποιο άγαλμά του ή
πριάπεια που παραπέμπουν υπαινικτικά (ars allusiva) σε αγαλματικούς τύπους του
Πριάπου. Στη συνέχεια, επαγόμαστε μέσω των ποιημάτων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας και ερμηνεύουμε τη συνύπαρξή τους σε πλαίσια κοινής ποιητικής ή μυθικής παράδοσης, ενώ στην περίπτωση των ‘εκφραστικών’ πριαπείων αναλύουμε με βάση τις αισθητικές αρχές της καλλιμαχικής ποιητικής πώς επέλεξαν οι
ποιητές να ‘δανείσουν τα μάτια τους’ στο αναγνωστικό/ακροαστικό κοινό.

Ξόανα
Σε μια πρώιμη φάση της ελληνικής λατρείας όρκοι δίνονταν σε στοιχεία της
φύσης, όπως στα ποτάμια ή στα δέντρα (π.χ. Καλλίμ. Ἑκάλη απ. 74,10-1 Hollis) νοούμενα ως ενέχοντα θεϊκότητας, αρχαϊκή αντίληψη που θα μπορούσε να μας παρέχει
μια ίσως αδύναμη εξήγηση πώς ήταν δυνατό να λατρευόταν ως θεός ένα μικρό, υποτυπωδώς σκαλισμένο ξόανο με μια δυσανάλογη προεξοχή για φαλλό186. Αναμφίβολα
αυτή η λατρεία ανήκε στον εξοχικό χώρο, δίχως ωστόσο να προϋποτίθεται η νομιμοποίηση της απόδοσης θεϊκών τιμών σε ένα κακοπελεκημένο κούτσουρο συκιάς μέσω
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Για την αμφισβήτηση του θεϊκού κύρους του ξοάνου-Πριάπου από τον Μαρτιάλη και εξής βλ. ad hoc
Hunt 2011.

~ 47 ~

ενός μύθου. Αυτή την κρίση ανατρέπει ένα σχόλιο από το μυθολογικό υπόμνημα
στους στηλιτευτικούς λόγους του Γρηγορίου Ναζιανζηνού κατά του αυτοκράτορα Ιουλιανού, γραμμένο τον 6ο αιώνα από κάποιον ανώνυμο σχολιαστή του οποίου απέδωσε
το όνομα “αββάς Νόννος” κάποιος εκδότης του τον 10ο αιώνα187. Στο υπόμνημα ο σχολιαστής παραθέτει παραλλαγμένο τον εξής μύθο188 της γέννησης του Πριάπου (ψΝόνν. Σχ. 5.29,1-23 Nimmo-Smith):

Μτφρ.: Λέγεται ότι μετά την επιστροφή της από την Αιθιοπία η Αφροδίτη έφερε πάνω
της ανυπολόγιστη ομορφιά, ώστε ακόμη και ο Δίας την ερωτεύθηκε και έσμιξε ερωτικά μαζί της, αφήνοντας την Ήρα σε κατάσταση αχαλίνωτης ζήλιας. Αμέσως λοιπόν
η Ήρα προέβλεψε πως στο μέλλον το μωρό που θα γεννούσε η Αφροδίτη θα ξεπερνούσε σε ομορφιά κάθε άλλον απόγονο του Δία και προνόησε να αγγίξει την κοιλιά
της Αφροδίτης, καταφέρνοντας έτσι το μωρό να γεννηθεί ασελγές. Αφού λοιπόν το
μωρό γεννήθηκε άσχημο και η μητέρα του διέβλεψε αμέσως τη ντροπή που εκείνη
επρόκειτο να δεχθεί έτσι κακάσχημο όπως ήταν, το πήρε στα χέρια της και το εγκατέλειψε σε ένα βουνό. Περαστικός ένας βοσκός το πήρε στα χέρια του και αποφάσισε να
το αναθρέψει. Επειδή θεώρησε τη δυσμορφία του μωρού – εννοώ του πέους του – σημάδι καρποφορίας της γης, το ανέλαβε και ίδρυσε την λατρεία του, θέσπισε για εκείνο
θεϊκές τιμές και το ονόμασε “Πρίαπο”, το οποίο σύμφωνα με τη γλώσσα των Ιταλών

187
188

Nimmo-Smith 2001:xxxvii.
Την εκδοχή του ψευδο-Νόννου αναπαράγει ο Σουίδ. π 2277 Adler, λήμμ. ‘Πρίαπος’.
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σημαίνει “εκείνον που βγήκε από μια περιπλάνηση και σώζει όσους περιπλανώνται
στην ερημιά”. Και από εκείνο το συμβάν εξηγείται γιατί ο Πρίαπος χαίρει τιμών από
τους βοσκούς.
Στον πυρήνα του ο μύθος είναι καθαρά αιτιολογικός. Την κύρια αιτία για τη δυσμορφία του μωρού της θεάς της ομορφιάς συνιστά η παραδοσιακή ζήλια της Ήρας, η οποία επηρεάζει με μαγεία τον τοκετό. Η τραγωδία της εγκατάλειψης του φύσει ‘χυδαίου’ μωρού, εικόνα οξύμωρη, εξού και θελκτική, για πολλούς αλεξανδρινούς λογίους, επεξηγεί σε άλλην εκδοχή του μύθου την ονοματοδοσία της λαμψακηνής πόλης
Αβαρνίδος (κατά την ηχηροποίηση του κλειστού συμφώνου [p], όπου

>

, σε [b]), ενώ η ανατροφή του Πριάπου από τον βοσκό αναπτύσσει δύο σημαντικά
αἴτια: α. την ίδρυση της λατρείας του θεού ως προϊόν της νοερής σύνδεσης του υπερεγέθους φαλλού του με την καρποφορία της γης, δηλαδή την μεταβολή της δυσμορφίας του θεού σε σημαντική προσφορά στον άνθρωπο, και β. την ερμηνεία του ονόματος του θεού μέσω

ως “εκείνου που γλίτωσε [κατά παρέμ-

βαση του βοσκού] από την περιπλάνηση και σώζει όσους περιπλανώνται στην ερημιά”, αιτιολογώντας τις ιδιότητές του ως προστάτη των παροδιτών, φύλακα των κήπων και αρωγού των γεωργών189.
Την πολεμική όψη του θεού σε ρόλο χοροδιδασκάλου του Άρη ίσως αποκαλύπτει ένας βιθυνιακός μύθος με εμπλεκόμενη πάλι την Ήρα (Λουκ. 45.21 [Περὶ ὀρχήσεως]). Μολονότι εκτιμάται πως η αναφορά στον Πρίαπο στον βιθυνιακό μύθο οφείλεται σε παρανάγνωση μιας σειράς άλλων προτεινόμενων ονομάτων190, έχουν ήδη αναφερθεί σε εκείνον συγγραφείς που ασχολήθηκαν με την ιστορία της περιοχής, όπως
ο Δημοσθένης ο Βιθυνός στα Βιθυνιακά (= CA 26.11) και ο Αρριανός στα Βιθυνιακά του
(= Αρριανός FHG II B 857)191, ενώ ο Herter (1932:42) σχολιάζει πως “[a]ntiquioris tamen
cultus vestigia (praeter Hellesponticorum cultum) in Asia non exstant nisi apud Bithynos... Non igitur mirum Demosthenem Bithynicum et Arrianum de Priapo verba

189

Βλ. Διόδ.Σικ. Βιβλ. 4.6,4
.
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Βλ. Herter 1932:89-92.
Herter 1932:42. Ο Πρίαπος απαντά στα Βιθυνιακά του Αρριανού ως “Πρίεπος”, όπου ερμηνεύεται αλληγορικά ως ο ήλιος λόγω της γονιμοποιού δύναμής του (Αρρ. απ. 24 Roos–Wirth = FHG II B 857).
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fecisse”. Εφόσον ο Δημοσθένης άκμασε μεταξύ του 3ου και του 2ου π.Χ. αιώνα και μάλιστα γνώριζε για τη γενεαλογία του και τον ναό του στην Λάμψακο192, τότε ίσως είχε
ακούσει ή διαβάσει για τον γενέθλιο μύθο του θεού την ίδια εποχή που έδρασαν οι
πρωτεργάτες της πριαπικής ποίησης. Αν ο Πρίαπος δέχτηκε κάποια λατρεία στη Βιθυνία στηριζόμενη στον βιθυνιακό μύθο, ο οποίος “δεν διέφερε καθόλου από εκείνον
των Ιταλιωτών” (Λουκ. Ὀρχησ. 21.1-2,

), τότε θα πρέπει

να υποθέσουμε την ανάπτυξη ενός μύθου σχετικού (ή μύθων σχετικών) με τον Πρίαπο
στα εδάφη της ελληνιστικής Μεγάλη Ελλάδας, αν όχι αυστηρά στη Σικελία, του ύστερου 4ου ή πρώιμου 3ου π.Χ. αιώνα.
Μολονότι οι μαρτυρίες για τον γενέθλιο μύθο του Πριάπου είναι ως επί το
πλείστον recentiores sed non deteriores, η αρχαιότερη σταθερά χρονολογημένη αλλά έμμεση μαρτυρία ανάγεται στον 3ο π.Χ. αιώνα και εντοπίζεται σε περιηγητικό έργο του
Μνασέα από τα Πάταρα της Λυκίας (3ος π.Χ.), πιθανώς μαθητή του Ερατοσθένη από
την Κυρήνη) παρατιθέμενη σε σχόλιο στον Δία τραγῳδόν του Λουκιανού και συνοδευόμενη από ερμηνευτική περιγραφή του αγάλματος του θεού. Στο έργο του ο Μνασέας
συνέχυσε τον Πρίαπο με τον Ερμαφρόδιτο, πληροφορία που αποδεικνύει ότι γνώριζε
το όνομα του θεού και έπεσε στην παγίδα της σύγχυσης των δυο, κατ’ εμάς, συμπληρωματικών θεοτήτων εξαιτίας είτε της θέασης γλυπτών τους είτε λαμβάνοντας αυστηρά υπόψιν την κοινή τους καταγωγή από την Αφροδίτη. Στη δεύτερη περίπτωση ο
Μνασέας μάλλον γνώριζε τον γενέθλιο μύθο του Πριάπου. Περί τα μέσα του 3ου αιώνα
ο συρακούσιος Θεόκριτος είχε ήδη από το προγραμματικό ποίημα της συλλογής των
βουκολικών ασμάτων του εισαγάγει τον Πρίαπο στο βουκολικό πάνθεο193 (Εἰδ. 1,1423):

15

192

Στέφ.Βυζ. Ἐθνικά λ 34,7-9 Billerbeck λήμμ. ‘
.’
193
Μανακίδου 2013:261.

’ ...
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20

194

Μτφρ.: ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ: “Δεν είν’ για μας επιτρεπτό, βοσκέ, το μεσημέρι / να παίζωμε
σουραύλι – φοβούμαστε τον Πάνα! – αλήθεια, σαν από τσ’ αγρούς / η ώρα του τον
βάνει και καμωμένος ξαποσταίνει. Είναι σκληρός / κι έχει θυμό βαρύ συνέχεια στο
ρουθούνι καθισμένο. / Μα συ του Δάφνιδος τα πάθια άμε τραγούδα, Θύρσι, / κι άμε
διάπρεψε στην μαστοριά τση Μούσας των βουκόλων. / Σίμωσε ‘δά να κάτσωμε κάτω
από τη φτελιά / κι αγνάντι να ‘χωμε τον Πρίαπο και τσι κυρές των κρήνων, ‘κειά /
‘που ‘ν’ οι πλάτανοι κι εκειά ‘που σταίνει ο βοσκός.”
Τα Αρχαία Σχόλια στον Θεόκριτο αναφέρονται σε εκείνον ως

(= αυτός που

συμπεριφέρεται χοντροκομμένα, άξεστα195) και εραστή του σικελιώτη ήρωα-ποιμένα
Δάφνιδος, για τον οποίον τραγουδά ο Θύρσις, ή γιο της Αφροδίτης (Σχόλ.Θεόκρ. 81a-b
Wendel αντίστοιχα). Μάλιστα, στο ΠΑ 9.437 ο Θεόκριτος έδωσε την πρωιμότερη σωζόμενη περιγραφή του ξοάνου-Πριάπου, ενώ τον ίδιο αιώνα ο συντοπίτης και ομότεχνός του Λεωνίδας Ταραντίνος είχε ήδη γράψει για τον λαμψακηνό Πρίαπο, αλλά και
για κάποιον άλλον Πρίαπο στο ΠΑ 16.261 (= HE LXXXIV), όπου κάποιος Θεόκριτος τοποθετεί το μικρό ξόανο πάνω σε παράδρομο φράκτη ως οδοδείκτη και φύλακα του
περιφραγμένου χώρου:

,

194

Ο Θεόκριτος αναπαράγει τη σκηνή στο ΠΑ 9.338 (= 3 Gow), με τον Πρίαπο φέροντα επί κάρας ένα
κροκί κίσσινο στεφάνι να παραφυλάσσει με τον Πάνα μια μικρή σπηλιά. Οι ερωτικές συνδηλώσεις είναι
πρόδηλες, βλ. van den Broeck 2009:26σημ47 ad locum.
195
Montanari α 67 λήμμ. ‘
’ και ‘
’.
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Μτφρ.: “Μεταξύ δυο δρόμων στήθηκα φύλακας εγώ ο Πρίαπος / και έχω στήσει κάθετο το ρόπαλο των μηρών μου. / Δίνε του όμως, γιατί με κάθισε υπάκουό του ο Θεόκριτος /– χάσου, αληταρά, μην πάρεις μέσα σου τη φλέβα μου και κλάψεις!”
Σε αυτό το επίγραμμα ο Λεωνίδας αντιμετωπίζει κωμικά την μορφή και τη συμπεριφορά του άξεστου ανδρείκελου ξοάνου-Πριάπου, οι θεϊκές δυνάμεις του οποίου περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην ισχύ του ξύλινου φαλλού του. Ο Λεωνίδας εδώ
επιλέγει εύστοχα ως φαλλική μεταφορά την λ.

λόγω του κοινού υλικού κα-

τασκευής του όπλου με το φαλλικό μέρος του ξοάνου, αλλά και του σχήματος και του
όγκου196. Το

συνοδεύεται από την μετοχή

(έδω αποκτά την

έννοια του ‘στήνω’, ‘υψώνω’)197, εικονοποιώντας μεν την επιμήκυνση του φαλλού,
ανακαλώντας δε τον κατεξοχήν ροπαλοφόρο έλληνα ήρωα, τον Ηρακλή198. Ο Λεωνίδας χειρίζεται άψογα τον ληκτικό ελεγειακό πεντάμετρο, επιλέγοντας το πρώτο ημιμερές να προκαλεί την εντύπωση πως ξεπροβάλλει και τεντώνεται ένας τρίτος μηρός
(4

), η οποία εντύπωση ανατρέπεται μετά την παύση του πενταμέτρου με

την ακριβέστερη εδώ φαλλική μεταφορά, προκειμένου να αποδώσει στην εποχή του
τη διαχρονική, αγοραία μεταφορά “το τρίτο πόδι”199. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να φανταστούμε την ευθεία ανάπτυξη του ξύλινου φαλλού να παρακολουθεί εκείνη των
κλαδιών ενός δέντρου, εικόνα που παρατηρείται να επανέρχεται τακτικά στην εικονογραφία του ξοάνου-Πριάπου200 προς υπενθύμιση και υπογράμμιση της οργανικής
φύσης του. Σε προέκταση της σημ201, είναι αξιοπρόσεκτο ότι προτάσσοντας συνήθως
σε στάση λόρδωσης τον καθ’ ύψος λοξό φαλλό του καταφέρνει να σχηματίζει ένα δενδρύλλιο (Υ). Λεπτομερέστερος είναι ο Θεόκριτος στους ΠΑ 9.437,1-4:

196

Βλ. και Henderson 1991:123.
Montanari ο 1504 λήμμ. ‘
’.
198
Τον συσχετισμό του Πριάπου με τον Ηρακλή ίσως αιτιολογεί η ακόλουθη μαρτυρία του Παυσανία
(9.31.2
[=
]
.
,
). Πβ. LIMC 38, 1032 και 94, 1036 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow).
199
Ενδεικτικά, Camagni 2017:93.
200
Βλ. Hunt 2011, όπου συζητά την μάλλον τυπική συναπεικόνιση του ξοάνου-Πριάπου με κάποιο δέντρο, καθώς το ερεθισμένο επίμηκες μέλος αφομοιώνεται οπτικά με κάποιο κλαδί.
197
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Μτφρ.: “Διάσχισε, γιδοβοσκέ, τούτο το μονοπάτι εκεί στους πλατάνους / και θα ανακαλύψεις ένα φρεσκοσκαλισμένο ξύλινο γλυπτό από συκιά / με τρία πόδια, καλυμμένο με τον φλοιό του, χωρίς αφτιά, αλλά με φαλλό / ικανό στο να σκαρώνει παιδιά
να εκτελεί τις δυνάμεις της Αφροδίτης.”
Στο ποίημα ΠΑ 9.437 (= 4 Gow)201, δίνεται η πρωιμότερη σωζόμενη περιγραφή του ξοάνου-Πριάπου, όπως το συνέλαβε το λαϊκό θρησκευτικό αίσθημα, μολονότι συγγενής
με εκείνη του Λεωνίδα (ΠΑ 16.261) και του Αρχία (ΠΑ 10.8, όπου πιθανότατα πρόκειται
για άγαλμα). Εδώ ο Πρίαπος δεν λειτουργεί ως οδοδείκτης, αλλά ως ορόσημο που διακρίνει τον ειδυλλιακό χώρο που προστατεύει από τον έξω ή πραγματικό κόσμο.
Η διάκριση μεταξύ της απλής αναφοράς στο ξόανο και της περιγραφής του έγκειται στην καταλληλότητα των μετρικών σχημάτων κατά περίσταση. Στο Θύρσις ἢ
ᾨδή η περιγραφή του ξοάνου θα επηρέαζε μάλλον την αφηγηματική ροή του ποιήματος, αντίθετα το επίγραμμα προσφέρθηκε για αυτό το εγχείρημα λόγω της σύντομης
φόρμας και της αυτοτέλειάς του, ακόμη και διά της σύνταξης ενός διστίχου καταλόγου. Η περιγραφή ξεκινά με την αναφορά στη φύση, το υλικό και τον χρόνο κατασκευής του γλυπτού, έπειτα ακολουθεί ένα ελεγειακό δίστιχο, στον εξάμετρο του οποίου παρατάσσονται τα χαρακτηριστικά του γλυπτού με παρήχηση του /α/, του /ο/,
εναλλαγή υγρών και έρρινων συμφώνων, καθώς και βουκολική διαίρεση που χωρίζει
τον στίχο με ισχυρή αντίθεση (3 επίθ. + επίθ. + επίθ. ||
πραγματοποιείται διασκελισμός με τον στ.4 (3-4

), ενώ συγχρόνως
).

Διαφορετική από την λαμψακηνή και την νειλοτική του απεικόνιση συνίσταται η παρούσα με τον Πρίαπο να μη διαθέτει αυτιά (3

), έλλειψη ενός εξωτε-

ρικού χαρακτηριστικού που πυροδότησε την υπόθεση του Giangrande για την ύπαρξη
δύο κύριων τύπων απεικόνισης του Πριάπου, ενός αγάλματος με αυτιά και ορθωμένη
την mentula του και ενός υποτυπωδώς πελεκημένου κούτσουρου (λατ. truncus dolatus)
με προτείνουσα την ορθωμένη mentula του202. Εφόσον η διάκριση που παρατηρεί ο

201

Ο Gow (1952[ii]:530) αμφιβάλλει αν αυτό το ποίημα είναι επίγραμμα. Ανεξάρτητα από τη χειρόγραφη
παράδοση των επιγραμμάτων του Θεοκρίτου φαίνεται να κινήθηκε ο Κωνσταντίνος Κεφαλάς (9ος αι.)
διαιρώντας το ΠΑ 9.437 σε τρία επιγράμματα, ενώ ο Μάξιμος Πλανούδης (13 ος-14ος αι.) διέθετε μόλις
τους στίχους 7-12, βλ. Helmbold 1938:57-8.
202
Giangrande 1971:424.
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Giangrande θεωρηθεί εύστοχη, συνεπάγεται ότι κατά τη συγγραφή του ΠΑ 9.437 τον
3ο π.Χ. αιώνα ο λογιότατος Θεόκριτος γνώριζε ήδη την ύπαρξη περισσότερων απεικονίσεων του Πριάπου (πιθανώς φτάνωντας στην Αλεξάνδρεια), όπως επίσης ότι ο Πρίαπος της ειδυλλιακής ευτοπίας στο Θύρσις ἢ ᾨδή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα άγριο
στην υφή πελεκημένο κούτσουρο συκιάς203 (2-3
), που συναγελάζεται με τις Νύμφες των κρηνών (Εἰδ. 1, 20-2 [αἰπόλος] ‘...
/

/

). Αυτή η φυσική εικόνα αποδίδει έξοχα το οργιαστικό σμίξιμο
του αναπτυγμένου δέντρου με το αγάρροο ζωοποιό νερό, ενώ παράλληλα προδίδει
την καταγωγή του δενδρικού θεού από την Αφροδίτη, η οποία του κληροδότησε τις
δυνάμεις της (3-4

). Σε προέκταση αυτής της ει-

κόνας, είναι εύλογο να φανταστούμε το ‘θεοκρίτειο’ ξόανο-Πρίαπος τοποθετημένο σε
κάποιο βάθρο (21-2
δεν έχει πόδια (3

), το οποίο σε αντίθεση με το ‘λεωνίδειο’
), τονίζοντας δι’ εξωκειμενικής συμπλήρωσης

(Ergänzungspiel) το ύψος του κατεξοχήν μικρού ξοάνου προς απόδοση του κορμού του
δέντρου, με το ξόανο τελικά να συμβολίζει το σημείο διχοτόμησης του κορμού σε κλάδους204.
Παρόλο που δεν γίνεται ρητή αναφορά στο όνομα του θεού, στο ΠΑ 16.86 μιλά
κάποιος που αυτοπροσδιορίζεται ως φτιαγμένος από ξύλο συκιάς (3

205

):

5

203

Η εύκαρπη συκιά απαντά σε ερωτικά συμφραζόμενα ως πέος με όρχεις, βλ. Henderson 1991:47.
Στο ΠΑ 16.239 ο σμυρναίος επιγραμματοποιός Απολλωνίδης ‘παίζει’ με τον λογοτεχνικό τόπο της
παρουσίας ή μη ποδιών στα ξόανα-Πριάπους, συνδέοντάς τα, όπως υποστηρίζουμε, με τον φαλλό: αιτιολογεί την έλλειψη των ποδιών μέσα από τον αχαλίνωτο ερωτισμό κάποιας Χαριτώς, δηλ. εκτονώνοντας την ερωτική διάθεσή της στο ένθετο φαλλικό ομοίωμα του Πριάπου σε σημείο να τον εξουθενώσει ή να το αποκόψει από το γλυπτό. Δεδομένου ότι το γλυπτό το κατασκεύασε πιθανώς ο διάσημος
γλύπτης Φυρόμαχος, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των κατασκευαστών του Μεγάλου Βωμού της
Περγάμου, δίνεται η δυνατότητα να υποθέσουμε τη φιλοτέχνηση μιας εναλλακτικής απεικόνισης του
Πριάπου γονατισμένου ή σε χαλαρή στύση σε σύμπλεγμα με μια γυναικεία μορφή. Ο Herter (1932:98)
επέλεξε να διαβάσει την lectio difficilior Χαρίτων, σχηματίζοντας μια ανοικτή υπόθεση.
205
Το επίθετο μαρτυρείται πρώτα στον Ιππώνακτα, βλ. Henderson 1991:22.
204
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Μτφρ.: “Φύλακας στο παρτέρι παραφυλάσσω, γι’ αυτό δίνε του μακριά! / Είμ’ έτσι καμωμένος, όπως με βλέπεις σαν με πλησιάζεις, από ξύλο συκιάς κι όχι από λίμα λαξεμένος, ούτ’ από κοκκινόχωμα βαμμένος, / αλλ’ από μικρή αυτοσχέδια ποιμενική
σμίλη. / Γέλα μαζί μου όσο άξεστα θελήσεις, μα του Ευκλεία το βιός έχε στον νου / μη
βλάψεις, αλλιώς σπασμωδικά θα γελάσεις!”
Εδώ δεν απασχολεί πια αν το ξόανο το ‘φιλοτέχνησε’ ο Θεόκριτος, αλλά η προσοχή
στρέφεται στο εργαλείο (ή τεχνική) κατασκευής του, που δεν είναι η λίμα ή το κοκκινόχωμα (3

), αλλά κάποια μικρή σμίλη που κατασκεύασε ιδία

τεχνογνωσία κάποιος βοσκός (4

). Το επίμαχο δίστιχο απηχεί

στους Cat. Carm. 1, 1-2 Cui dono lepidum novum libellum / arida modo pumice expolitum?,
όπου η

αντιστοιχεί στην pumex και η δὶς εἰρημένη

στο lepidum, αναδεικνύοντας

έτσι τις καταβολές αμφοτέρων των ποιημάτων στον καλλιμαχισμό206 (

≅

ΠΑ

Καλλίμ. Αἴτ. απ. 1, 11 Pfeiffer207‧ Αἴτ. ;

6.22, 6.102 = λατ. lepidum t. Carm. 1, 1 ~ ΑΕ

απ. 228,14 Pfeiffer208). Την απόπειρα εφαρμογής της αλεξανδρινής τεχνοτροπίας στο
ΠΑ 16.86 προδίδουν επίσης η απότομη και περιορισμένη χρήση δωρικών τύπων (2
) στα λόγια του ομιλούντος ξοάνου, καθώς και το προσφιλές στην αλεξανδρινή ποιητική μοτίβο της ανάδειξης της λαϊκής μικροτεχνίας σε υψηλή τέχνη (4
//

Θεόκ. Εἰδ. 1,27). Ακόμα, ο διάλογος του ΠΑ 16.86 με

τον Cat. Carm. 1,1-2 δεν αμφισβητείται λόγω της αναφοράς στο κοκκινόχωμα, εφόσον
τα δύο αποσπάσματα συζητούν για διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία πληρώντας τις
προδιαγραφές της τρέχουσάς τους αισθητικής ανάγονται σε κομψοτεχνήματα, έτσι ακόμη και ο τόνος της ταπεινότητας και της αχρειότητας ηχούν διαμέσω της επίφασης
επιτατικά. Συνεπώς, ακόμη και αν η απήχηση του ΠΑ 16.86 στον Κάτουλλο λειτουργεί
ως όριο μετά το οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε χρονικά το επίγραμμα, το υλικό κατασκευής του ξοάνου, η μέθοδος λάξευσης και σμίλευσής του, η λειτουργία του και η
δυσερμήνευτη χρήση της δωρικής διαλέκτου μάς παραπέμπει ευθύγραμμα σε κάποιο
ομιλούν ξόανο-Πρίαπο, καθιστώντας το ΠΑ 16.86 ένα πριάπειο.
206

Βλ. Μιχαλόπουλος 2014:140-2.
Η Harder (2012[i]:117) επιλέγει τη γραφή
208
Βλ. Hopkinson 1987:122-3.
207

.
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Ξένους στη γλωσσική στρωματογραφία του ποιήματος ίσως να αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης τους δωρικούς τύπους. Εσκεμμένη ή μη, η χρήση δύο δωρικών τύπων σε μια τόσο σύντομη ποιητική φόρμα με πρωταγωνιστή το ξόανο-Πρίαπος τοποθετημένο εντός του αγροτικού περιβάλλοντος πιθανώς να υποδηλώνει την καταβολή
αυτού του μοτίβου από το οργανικό (;) κείμενο αυτής της πριαπικής παράδοσης, της
Θύρσεως ἢ Ὠιδῆς.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό αυτών των πριαπείων που προσκομίζει το ΠΑ
16.86 είναι ο διάλογος μεταξύ του ξοάνου-Πριάπου και ενός φανταστικού προσώπου.
Μολονότι ο διάλογος στήνεται σε πλάγιο λόγο, οι αντιδράσεις του δευτέρου προσώπου στα λεγόμενα του Πριάπου συνεπάγονται από τη στάση του θεού απέναντι στο
πρόσωπο (5-6

/

// ΠΑ

16.241,5-6

/

// ΠΑ 16.260) με σταθερό συστατικό τον γέλωτα που προκαλεί ο Πρίαπος στον συνομιλητή του και τον θεό να απειλεί με τιμωρία, όχι την κατ’ αυτού ὕβριν, αλλά προς
υπεράσπιση της περιουσίας του δημιουργού(;)-αναθέτη-αφέντη του. Ας σημειωθεί ότι
εδώ τα ποθητά αγαθά που φυλάσσει ο Πρίαπος είναι απλά
16.236,4

(αντίθετα, ΠΑ

// ΠΑ 16.237,3
// ΠΑ 16.240,7-8

/

// ΠΑ 16.241,5

).

Καταληκτικά με το ΠΑ 16.86, ο άγνωστος αλλά επώνυμος αναθέτης διαφοροποιείται από τον γνωστό αλλά ανώνυμο δημιουργό, ενώ η ισχνή παρουσία των δωρικών τύπων στα λόγια του Πριάπου, όπως και η κύρια λειτουργία του ως αγροφύλακα
απροσδιόριστων αγαθών προκαλούν αδύναμες υποψίες υπέρ της σικελικής καταγωγής του ξοάνου. Στη συζήτηση επανέρχεται ο Λεωνίδας Ταραντίνος με το ΠΑ 16.236,
όπου ο άγρυπνος φρουρός Πρίαπος απειλεί οποιονδήποτε προσπαθεί να εισβάλλει
στον κήπο του αφέντη του Δεινομένη για να κλέψει τους καρπούς:
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Μτφρ.: “Εδώ πάνω σε τούτα τα μπεντένια τον άγρυπνο Πρίαπο / έστησε φύλακα των
λαχανικών ο Δεινομένης. / Φίλε, κοίτα πόσο ‘σηκωμένος’ είμαι! “Αξίζει αυτό”, ρωτάς,
/ “για λίγα λαχανικά;” ναι, για λίγα.”
Το επίγραμμα συνιστά ένα ολιγόστιχο πριάπειο απαρτιζόμενο από δύο ελεγειακά couplets, με το ξόανο-Πρίαπο να συστήνεται στο πρώτο δίστιχο τοποθετημένο από τον
ιδιοκτήτη του κήπου στο τοιχίο του (1

) και στο καταληκτικό δί-

στιχο να προειδοποιεί απειλητικά τον εκάστοτε περαστικό έξω από τον κήπο επιδεικνύοντας το τεράστιο μέλος του ότι πρόκειται να τιμωρηθεί με σοδομισμό, εφόσον
παραβιάσει τα όρια του κήπου209.
Αν και συμφωνούμε με την ώς τώρα άποψη που θέλει τον Πρίαπο να οφείλει
τις δυνάμεις του στον δημιουργό και τον αναθέτη του, ο Πρίαπος είναι ο μοναδικός
θεός που, ως

, δεν μετακινείται από το σημείο όπου τοποθετείται, εν αντιθέσει

με τον Ερμή που φορά φτερωτά σανδάλια ή τον Πάνα που κυνηγά με το λαγωβόλον.
Τοποθετείται λοιπόν επί του ορίου μεταξύ του κήπου και του εκτός αυτού κόσμου
σταθερός φύλακας – για αυτό και προτιμάται, εγγυητής της ασφάλειας του φυλασσομένου του χώρου χάρη στον υπερμεγέθη φαλλό του. Η στασιμότητα του ξοάνου-Πριάπου σε συνδυασμό με την ικανότητά του να παραμένει “ξάγρυπνος” (1-2

...

/

//

) και σε συνάρτηση με το μονίμως ορθωμένο πέος του (3

ΠΑ 16.237,1

// ΠΑ 16.240,3

]8

[

// ΠΑ 16.241,3

// ΠΑ 16.243,6

), το ισχυρό απωθητικό όπλο του, επιτείνουν την αίσθηση της σκληρότητας και της στατικότητας του ξύλινου φαλλού, αλλά και την αποτελεσματικότητα του ξοάνου-Πριάπου ως φύλακα του κήπου (το μοτίβο αυτό θα αποδομήσει παρακάτω ο Λουκιανός).
Μολονότι στο περιεχόμενο του κήπου του Πριάπου προσφέρεται η δυνατότητα
για επίδειξη λογιότητας μέσα από τη σύνταξη καταλόγου των αγαθών, οι επιγραμματοποιοί φαίνεται να περιορίζονται σε συγκεκριμένα αγαθά (

209

Πβ. ΠΑ 16.86
16.241,4
ΠΑ 16.260,2

// ΠΑ 16.236,2
// ΠΑ 16.243,1-2

// ΠΑ 16.237,2
/

.
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,

/

,

// ΠΑ
//

). Τα λάχανα υποδηλώνουν οποιοδήποτε λαχανοκομικό φυτό που απλώς
210

, ενώ δεν μπορούμε πράγματι να ταυτίσουμε με κάποιο συγκεκριμένο φυτό τις
, δίχως αυτό να στερεί από τον όρο την σεξουαλική ερμηνεία εντός του συ-

γκειμένου. Ωστόσο, τα σύκα παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στον φυλασσόμενο
κήπο, πρωτίστως επειδή συνδέονται οργανικά με το υλικό κατασκευής του ξοάνουΠριάπου και ως εκ τούτου οι καρποί αποκτούν ερωτική διάσταση211, χωρίς ωστόσο να
παραμερίζουμε μια πρωταρχική ιδιότητα της Αφροδίτης ως προστάτιδος των λαχανικών212. Η παραπάνω διαπίστωση μας εξασφαλίζει μια νέα παρατήρηση για τη φύση
του ξοάνου-Πριάπου: δεν είναι μόνο ότι το ξύλο συκιάς εξυπηρετεί στην πελέκιση του
συγκεκριμένου ξοάνου, αλλά και ότι αυτό το ξύλο συνδέεται με τις δυνάμεις της Αφροδίτης. Συνεπώς, η επιλογή του ξύλου συκιάς και η φόρτιση των καρπών του με
σεξουαλικούς υπαινιγμούς σχετίζονται με τη γενεαλογία του θεού, τη φύση του και
κυρίως την λειτουργία του, σχήμα το οποίο αναπαράγουν τα ΠΑ 16.240 (Φίλιππος Θεσσαλονικεύς) και ΠΑ 16.241 (Μάρκος Αργεντάριος), δύο πριάπεια στα οποία ο διάλογος
μεταξύ του ξοάνου-Πριάπου και του φανταστικού προσώπου αναπτύσσεται κατὰ
πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν.
Στα δυο επιγράμματα διαπιστώνεται η διάκριση μεταξύ του

και της

, δηλαδή του αποξηραμένου ή ώριμου σύκου213. Ο Πρίαπος φυλάσσει τα

και

απαιτεί από τον φανταστικό διαρρήκτη του φυλασσομένου κήπου σε περίπτωση διάρρηξης την

του. Δεδομένου ότι το

υπαινίσσεται μορφικά το αιδοίο ή το

ορθό (τον αποληκτικό σφιγκτήρα του παχέος εντέρου), η

δεν μπορεί παρά να

σημαίνει το γερασμένο αιδοίο ή τον ζαρωμένο ορθό214.
Αμφότερα τα ποιήματα ανοίγουν με τις λέξεις

και

αντίστοιχα,

προοικονομώντας έτσι τους όρους της επερχόμενης διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των ΠΑ 16.236 (Λεωνίδας Ταραντίνος), ΠΑ 16.237 (Τύμνης), ΠΑ
16.243 (Αντίστιος) και ΠΑ 16.260 (ανωνύμου), όπου ο Πρίαπος φυλάσσει έναν λαχανό-

210

Camagni 2017:307.
Ο παραλληλισμός των σύκων και με τους δύο τύπους των γεννητικών οργάνων είναι κοινότοπος,
ενδεικτικά παραπέμπουμε στον Henderson 1991:117-8.
212
Μιχαλόπουλος 2012:129σημ87.
213
Βλ. Henderson 1991:43, όπου παραπέμπει σε στίχο του Ιππώνακτα.
214
Ο Henderson (1991:134σημ137) υποστηρίζει την απόδοση της
(ΠΑ 16.240,8) ως
πρωκτού.
211
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κηπο, ωστόσο οι όροι της διαπραγμάτευσης δεν διαφέρουν από εκείνους της προηγούμενης συνθήκης. Το πριάπειο όμως που ανατρέπει όλες τις παραπάνω συμβάσεις ανήκει στον Λουκιανό (ΠΑ 16.238):

Μτφρ.: “Εδώ στο κενό μ’ έχει απιθώσει, τάχα μου να παραφυλάγω, τον Πρίαπο / ως
φύλακα ξερών κληματαριών ο Ευστοχίδης. / Μα περιβάλλομαι από βαθύ κρεμνό. Κι
όποιος τυχόν εισβάλει, / δεν έχει τίποτα να κλέψει εκτός από μένα, τον φύλακα.”
Αμφισβητώντας τη θεϊκή υπόσταση του ξοάνου-Πριάπου ο Λουκιανός ‘παίζει’ με τις
προσδοκίες του εξοικειωμένου αναγνώστη μέσα από την παρώδηση των εγκωμιαστικών τόπων της πριαπικής “αυταρεταλογίας” (Selbstaretalogie). Κάποιος Ευστοχίδης
στήνει το ξόανο-Πρίαπο ως φύλακα ξερών κληματαριών και κάτοικο ενός βοσκοτόπου που μάλλον δεν του ανήκει, αποκομμένου από τον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας της
μορφολογίας του εδάφους εκείνης της περιοχής. Ο Πρίαπος αυτoαναιρείται ως ταυτότητα ομολογώντας στον πιθανό επίδοξο κλέφτη ‘καρπών’ ότι δεν έχουν να διαπραγματευτούν τίποτα, αφού –άνευ απειλών- ο θεός δεν φυλάσσει τίποτα ποθητό, ενώ με
ειρωνικό τόνο προσφέρεται ο ίδιος ως μόνο αντικείμενο άξιο κλοπής.
Το ΠΑ 16.238 έχει μεγάλη αξία για τη συζήτησή μας: η απουσία οποιουδήποτε
στοιχείου φιλοτέχνησης του ξοάνου, ο θάνατος της ειδυλλιακής εὐτοπίας (λατ. locus
amœnus), η εκμηδένιση της εξουσίας του φύλακα, η πλήρης αποδυνάμωση του γενεσιουργού φαλλού, το φυσικά και αθεσμοθέτητα αποκλειστικό πεδίο δράσης και διαμονής του θεού, η αμφίβολη και ασήμαντη περιουσία του ιδιοκτήτη-αναθέτη Ευστοχίδη, η έλλειψη ζητούμενων αγαθών και διαπραγματεύσεων, απειλών και αντιδράσεων του φανταστικού προσώπου απέναντι στο γκροτέσκο ξόανο-Πρίαπο καθιστούν
την persona του άξεστου ξοάνου-Πριάπου ασήμαντη, το είδος του επιδεικτικού πριαπείου νοηματικά ευτελές και την αποδόμηση των κοινοτοπιών αυτού του ποιητικού
υποείδους εξέχον μικροδείγμα λογοτεχνικής ευφυίας και ατόφιου χιούμορ.
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Η καταγωγή του ξοάνου-Πριάπου χάνεται στο βάθος των υποθέσεων, με ισχνούς ώς ισχυρούς κειμενικούς και εικαστικούς δείκτες να σημαδεύουν τη Σικελία,
τόπο όπου η δωρική αγροτική κοινωνία εκφράστηκε, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων βουκολικών ποιητών του αλεξανδρινού κανόνα Θεοκρίτου και Μόσχου.
Η φύση της συκιάς επέτρεψε την ταχεία επεξεργασία τμημάτων της με παράγωγά της τα ιθυφαλλικά ξόανα του θεού. Στην εικονογραφία του Πριάπου παρακολουθήσαμε το σύκινο ξόανο του θεού να αφομοιώνεται οπτικά σε ζωγραφικές απεικονίσεις με κάποια είδη δένδρων στενά συνδεμένα με τον βουκολικό χώρο 215 που εγκαινίασε στην ποίηση ο Θεόκριτος. Οι καρποί και η φυλλωσιά της συκιάς εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να εμφανίζονται τακτικά στον ερωτικό διάλογο και στον χυδαίο λόγο, ενώ δεν αποκλείεται στην ελληνιστική εποχή μαζί με τα ψάρια κάποιο πολιτικό αστείο μεταξύ της Κω και της Αλεξάνδρειας216.
Η εργασία της Hunt (2011) μάς προβλημάτισε όντως στο κατά πόσο η λογοτεχνία και η εικονογραφία για τον Πρίαπο μπορούν να αντανακλούν προβληματισμούς,
ερμηνείες ή ανησυχίες για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τη θέση του μέσα
σε αυτήν, κοντολογίς αν μπορούν τα επιδεικτικά πριάπεια να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της οικοκριτικής. Επιλέγοντας να αναπτύξουμε αυτή τη συζήτηση σε
μελλοντικό κείμενο, αρκούμαστε να αναφέρουμε εδώ ότι η διαδικασία της κοπής ενός
δένδρου, αλλά η ανάπτυξη ενός τμήματός του ωσεί νέας ζωής και δη νέας μορφής
μιας θεότητας της γονιμότητας –της ίδιας της ενσάρκωσης του πόθου και του σμιξίματος ως δυνατότητας και πράξης- και της αναγέννησης συζευγνύει τον προβληματισμό του ανθρώπου για την πιθανότητα ενός πελεκημένου κούτσουρου να εγγυάται τη
ζωή, το ερωτικό σμίξιμο και την καρποφορία με την αμφιλεγόμενη, διαπολιτισμική,
πολιτικού συμβολισμού ένωση της Αφροδίτης, θεάς των αφροδισίων, και του Διονύσου, θεού της φυσικής έξαρσης. Ανακαλώντας τις αντιδράσεις των θεατών του ξοάνου-Πριάπου στα παραπάνω ποιήματα, υποψιαζόμαστε κάποια συσχέτιση του γέλιου
με το μυστικό γέλιο και τη βωμολοχία των Ελευσινίων μυστηρίων ή/και την αποτρόπαια εξωτερική εμφάνιση του θεού ως ξοάνου – επιστρέφοντας πάλι στο ζήτημα του
θεϊκού κύρους ενός κούτσουρου.

215
216

Βλ. Μιχαλόπουλος 2014:144, όπου αναλύει το CP 61.
Hauben 2013:62.
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Αγάλματα

Περιηγούμενοι από την Αλεξάνδρεια στον Ελλήσποντο, στη Σικελία και πίσω
αποκομίσαμε σημαντικές εικόνες, γεύσεις και παραστάσεις από την λατρεία του Πριάπου και την εις αυτόν ποίηση. Στην ναυτική λατρεία του ανήκε και το ΠΑ 6.33 ίσως
του Κόιντου Μακκίου (στο χειρόγραφο της Παλατινής Ανθολογίας το επίγραμμα αποδίδεται σε κάποιον “ΜΑΙΚΙΟ”). Το λατρευτικό επίγραμμα περιγράφει ρεαλιστικά την
απότιση θεϊκών τιμών στον Πρίαπο, προκαλώντας μας εύλογα να υποθέσουμε την αφιέρωση των τιμών σε κάποιο άγαλμα του θεού. Ο Πρίαπος προσδιορίζεται ως
(ΠΑ 6.33,1) και οι φαλλικές συνδηλώσεις απουσιάζουν παντελώς‧ για πρακτικούς
λόγους και μόνο, ένα παράκτιο γλυπτό του θεού δεν θα μπορούσε να είναι φιλοτεχνημένο από υλικά εκτεθειμένα στην καθημερινή φθορά του παραθαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ η σύνδεση του Πριάπου με τον Ερμή χάραξε τον τρόπο απεικόνισης του
θεού, δηλαδή σε μορφή ερμαϊκής στήλης. Επομένως, σημειώνεται εδώ η υποψία χρήσης πετρώματος αντί ξύλου για την φιλοτέχνηση του αγάλματος του Πριάπου, καθώς
επίσης ένας διαφορετικός τύπος απεικόνισης.
Δυστυχώς όμως τα λιμενίτικα πριάπεια δεν παρέχουν καμία πληροφορία για το
υλικό κατασκευής και τον τύπο αναπαράστασης του αγάλματος του Πριάπου στον
μόλο της Λαμψάκου ή σε κάποιαν άλλη παραλιμένια περιοχή. Την έκπληξη προξενεί
το ΠΑ 16.242 του επιγραμματοποιού Ερυκίου:

5
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Μτφρ.: “Πρίαπε, τι ασήκωτο και πόσο ροζιασμένο τούτο το όπλο / π’ ορμητικό έχεις
ξεχύσει από τα αχαμνά σου / πανέτοιμο για ‘γλέντι’! Των γυναικών η δίψα σε κυριεύει, / φίλε μου, και με λαχτάρες φουσκώνεις τα μυαλά! / Χαλάρωσε όμως τον ξεπεταγμένο σου φαλλό / και κρύψ’ τον κάτω από την λαμπερή σου χλαμύδα: / γιατί ένα
έρημο βουνό δεν κατοικείς, αλλά στης Έλλης / την ακτή της ιερής Λαμψάκου το πέρασμα φυλάσσεις.”
Το επίγραμμα ανοίγει με την επευφημία του ομιλούντος για την αχαλίνωτη ερωτική
διάθεση και το σεξουαλικό όργανο του Πριάπου217 (στ.1-4) και συνεχίζει με την ανατροπή της διάθεσης του πρώτου, που παραινεί τον θεό να καλύψει τον τεράστιο φαλλό
του εξαιτίας της αναβαθμισμένης κοινωνικής θέσης του (στ.5-8). Αυστηρά δομημένο
το επίγραμμα συγκροτείται από δυαδικά σχήματα και εσωτερικές αντιθέσεις (x(α+β) +
y(γ+δ), όπου δ ≠ x(α+β) + y(γ) και δ = δ1 + δ2). Τα μέρη x (στ.1-4) και y (στ.5-8) επιμερίζονται
σε α και β (στ.1-2, 3-4) και γ και δ (στ.5-6, 7-8), με ισχυρές αντιθέσεις μεταξύ του μέρους
x και y, όπως περιγράψαμε παραπάνω, και του δ1 (στ.7) και δ2 (στ.7-8), όπου διακρίνεται
ο παραδοσιακός ρόλος του ερωτομανούς Πριάπου ως κατοίκου των βουνών με την
αυξημένου κύρους αρμοδιότητα του φύλακα του λιμανιού της Λαμψάκου. Το καταληκτικό δίστιχο (δ) δεν λειτουργεί ανατρεπτικά στην ροή του ποιήματος, αλλά επεξηγηματικά‧ ο Πρίαπος θα πρέπει να κρύψει το ερεθισμένο μέλος του, πράξη άκρως συμβολική, επειδή με αυτόν τον τρόπο κατευνάζει τα στοιχεία της φύσης, και έντονου
εικονογραφικού ενδιαφέροντος, επειδή το τεράστιο ευθυτενές μέλος του αποδίδει
μορφικά τα φουσκωμένα ίστια, στερεοτυπική εικόνα στα λιμενίτικα πριάπεια.
Με αυτόν τον τρόπο ο επιγραμματοποιός μεταβαίνει από την παραδοσιακή εικόνα του ξοάνου-Πριάπου στον αγαλματικό τύπο του λιμενοφύλακα Πριάπου, όπως
εκείνος είχε στηθεί στην Λάμψακο (7-8

/

)

και αποπειραθήκαμε να παραλληλίσουμε με τις νομισματικές αναπαραστάσεις της Ίσιδος εὐπλοίας, έτσι καθίσταται δυνατό να διακρίνουμε δύο διαφορετικές παραδόσεις
μυθικές ή αφορμώμενες από την εικονογραφία του θεού, διαμορφωμένες από την πολιτική επικαιρότητα και έπειτα αναχθείσες σε μύθο. Η συσχέτιση των δυο διαφορετικών παραδόσεων με τον γενέθλιο μύθο του Πριάπου και την ελληνο-αιγυπτιακή θρησκευτικοπολιτική κατάσταση είναι ελκυστική.
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Βλ. Μιχαλόπουλος 2014:48-9, όπου σχολιάζει το βάρος της πριαπικής mentula παραπέμποντας στο
ΠΑ 16.242.
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Στο λαμψακηνό άγαλμα του Πριάπου οι γενετήσιες ορμές του θεού συγκρατώνται κάτω από την

του (πβ. LIMC 115, 1037 λήμμ. ‘Priapos’ [Megow]),

ενδυματολογική επιλογή που τον φέρνει κοντύτερα στην μητέρα του, η οποία ανησυχώντας για τη χλεύη που ενδεχομένως θα δεχόταν για την μόνιμη στύση του άσχημου
πυγμαίου γιου της έσπευσε να τον καλύψει με το αστραφτερό ένδυμά της218. Θεωρούμε
το ΠΑ 16.242 κομβικής σημασίας για τη συζήτησή μας συνολικά, εν προκειμένω επειδή
μάς προσφέρει την ευκαιρία να μεταβούμε από τον λαμψακηνό Πρίαπο και το ξόανοΠρίαπο σε διάφορες εκφάνσεις του Πριάπου.
Το φως είδε τετράπτυχη τιμητική επιγραφή του 3ου π.Χ. αι. χαραγμένη στα βάθρα του ναού έξω από τον ναό της Εκάτης στη Θήρα. Στην κορυφή των βάθρων ή μέσα
στο ιερό υπήρξε στημένο ένα άγαλμα του Πριάπου, το οποίο ανέθεσε ο Αρτεμίδωρος ο
Περγαίος του Απολλωνίου, το οποίο εκείνος έστησε κατά την μεταφορά της λατρείας
της θεάς (από την Λάμψακο;) στη Θήρα. Στους παρακάτω στίχους της επιγραφής διαβάζουμε τα λόγια του αγάλματος του Πριάπου:

c. 1

d. 1

Μτφρ.: “Εγώ ο Πρίαπος έχω φτάσει σε τούτη την πόλη των Θηραίων, / απ’ την πατρίδα
μου την Λάμψακο φέρνοντας πλούτο ατελείωτο. / Στέκομαι εδώ ευεργέτης και συμπαραστάτης / σε κάθε πολίτη και ξένο κάτοικο.”
Με γυμνούς οφθαλούς αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για έμμετρο κείμενο με πρωταγωνιστή τον Πρίαπο, οπότε και κατατάσσεται αυτομάτως στην κατηγορία των πριαπικών ποιημάτων. Το κείμενο της επιγραφής πλαισιώνει το όνομα, το πατρώνυμο και
το τοπωνυμικό του αναθέτη, ενώ παρατηρείται εσωτερική διαίρεσή του βάσει μέτρου
και περιεχομένου: το πρώτο μέρος της επιγραφής (b.1-2) χαράσσεται σε παραδοσιακούς εξαμέτρους προς τιμήν του Αρτεμίδωρου ως εισηγητή της λατρείας της Εκάτης
στην περιοχή, με το δεύτερο μέρος (c.1-d.2) να χαράσσεται σε ιαμβικούς τριμέτρους,
218

Cassiod. Var.Epist. 6.21.2, Geniatus indutus, vestis gratiosa, quam filio suo Priapo Venus dicitur texuisse, ut eximiae pulchritudinis matrem singulariter ornatus filius testaretur.
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στους οποίους ο λαμψακηνός θεός προσφέρεται ως ευεργέτης και υπερασπιστής των
εκτάσεων, του πληθυσμού και των επισκεπτών της Θήρας. Αυτοί οι τέσσερις στίχοι
αποτελούν ένα γνήσιο πριάπειο και, εφόσον πρόκειται για ομιλούν άγαλμα (c.1

),

τότε η υπόλοιπη επιγραφή μάς μαρτυρά τον αναθέτη του αγάλματος, την αφορμή, τον
τόπο, το θρησκευτικόπολιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το γλυπτό και την
χρονολόγησή του, επομένως όλα τα μέρη της συναπαρτίζουν ένα μοναδικό πριαπικό
ποίημα.
Ειδικό ενδιαφέρον προκαλεί η επιλογή να παρατίθενται τα λόγια του θεού σε
πρώτο ενικό πρόσωπο και σε ιαμβικό τρίμετρο, μετρικό σχήμα στο οποίο είχαν συντεθεί πριάπεια (βλ. σσ.20-5). Εγκαταλείποντας συνειδητά την εικασία ως αβάσιμη να ταυτίζεται η φωνή της λογοτεχνικής persona του Πριάπου με αυτό το μέτρο, περιοριζόμαστε απλώς στο να επαναφέρουμε μια αρχική υπόθεση, ότι κατά την όψιμη ελληνιστική περίοδο η λαμψακηνή ναυτική λατρεία του Πριάπου βρέθηκε μεταξύ άλλων στο
επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος του θαλασσοκράτορος πτολεμαϊκού οίκου.
Το ρ.

, η πρώτη κουβέντα που απευθύνει ο θεός στον αναγνώστη της επιγραφής,

επιλέγεται προσεκτικά για να αποδώσει την καταγωγή ή/και την επέκταση της λατρείας του θεού από ένα κομβικό ναυτικό σημείο υψηλής οικονομικής, πολιτικής και
πολιτισμικής σημασίας. Η συλλατρεία του με την Εκάτη δεν πρέπει να ξενίζει 219, καθώς η θεά συνδέθηκε στην αρχαιότητα με θεότητες σχετιζόμενες γενεαλογικά με τον
Πρίαπο, την Ίσιδα και την Ρέα/Κυβέλη. Ωστόσο, ο

Πρίαπος (ΠΑ 6.102,7) πι-

θανώς συνδέθηκε με την Εκάτη “που λατρεύεται στα τρίστρατα”220. Στον Πρίαπο προσδίδεται ένα χαρακτηριστικό που συναντάμε τακτικά στην πολιτική ιστορία του Αλεξάνδρου και των διαδόχων, η πράξη εὐεργεσίας (d.1
προσδιοριστικό

), καθώς και το

(d.1), το οποίο εδώ επιδέχεται δυο ισχυρές σημασίες, δη-

λαδή του “υπερασπιστή, υποστηρικτή”221της πόλης των Θηραίων και του φύλακα των
πυλών του θηραϊκού ναού της Εκάτης, αλλά και μια αδύναμη, κωμική ερμηνεία του
επιθέτου, αυτή του όρχεως222, ισχυρού επικουρικού γονοποιητικού οργάνου (~ c.2
). Συνεπώς, όποια σημασία και αν αποδιδόταν στα αυτοπροσδιοριστικά επίθετα του αγάλματος του Πριάπου, καθώς και η εγχάραξη των επιγραφών
219

Τη συλλατρεία του Πριάπου και της Εκάτης στην Λάμψακο υποθέτει ο Herter (1932:14), βλ. και Μιχαλόπουλος 2014:18σημ5.
220
Montanari τ 2162 λήμμ. ‘
’ β.
221
Montanari π 1588 λήμμ. ‘
’ α.
222
Montanari π 1588 λήμμ. ‘
’ β.

~ 64 ~

στα σκαλοπάτια του θηραϊκού ναού της Εκάτης, μας δίνουν σαφείς οδηγίες για την
τοποθέτηση του αγάλματος στον λατρευτικό χώρο και τον συμβολισμό αυτής.
Ο αγαλματικός τύπος του Πριάπου-προστάτη των οδοιπόρων υπήρξε ιδιαίτερα
δημοφιλής εξαιτίας της άνεσης να τοποθετείται ένα ξόανο ή το άγαλμα/αγαλματίδιο
σε διάφορα σημεία του εξοχικού χώρου, δηλ. εκτός των πλαισίων κάποιας αυστηρά
θρησκευτικής εγκατάστασης, αλλά και λόγω της κάλυψης βασικών αναγκών σχετικών με την κίνηση στα οδικά δίκτυα. Δημοφιλής λοιπόν έγινε η διπρόσωπη απεικόνιση του θεού (Januskopf) με πιθανή καταγωγή του την περιοχή της Μεγάλης Ελλάδας.
Στην κατηγορία των αγαλμάτων του διπρόσωπου Πριάπου (λατ. bifrons) απαντούν η
δίγλωττη επιγραφή της Ακίδος (SEG 34:948 = SEG 44:738, 21 = SEG 2:533), της Αλικαρνασσού (Halikarnassos 119) και η παραπάνω θηραϊκή (IG XII, 3 421/1335 = IG XII, 3
Suppl. 294). Σικελίαθεν ἀρχώμεσθα ἐπισκοπέειν:
SEG 34:948 Manganaro2

SEG 44:738, 21 Manganaro1

[

[

[

(?) - - - - - - - ]

[

[

1
],

[

]

]

[

5

[

[posuit hic] me Samius utroque in[spicientem],
[meum en]ormem penem ut osten[dam furibus]
[ - - - ] {2vac.}2 Rubri #56 Sami #56 fil[ i - - ].

SEG 2:533 Casalotto2

SEG 4:59 Ribezzo

[

1

[

[

,

[

[
[
[

],

[
]

]
[

[
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5

[posuit] me Samius utroque in[tuentem],
[hunc en]ormem penem ut osten[nderem].
Rubri #56 Sami #56 fil(ius).
SEG 2:533[I] Crönert
[

]

[
[

]

[

]
[

[ ],

[

1

],
]

]

,
[

].

[posuit] me Samius utroque in[tuentem],

5

[hunc en]ormem penem ut osten[derem orbi].

Τα παραπάνω κείμενα αποτελούν πέντε διαφορετικές, αλλά αρκετά όμοιες, εκδοχές
ενός ἀρχετύπου, τρεις από τους οποίους συνοδεύονται από λέξη-προς-λέξη λατινική
μετάφρασή τους, την οποία οι επιγραφικοί αναγνωρίζουν ως αναπόσπαστο μέρος της
αρχικής επιγραφής. Άγνωστο σε μας αν αυτή η επιγραφή αναπαρήχθη πολλαπλά σε
διάφορα σημεία της περιοχής της Ακίδος, εκτιμάμε ότι τα παραπάνω κείμενα συντίθενται σε ελαφρώς διαφορετικές μεταξύ τους παραλλαγές (χωλιαμβικού) τριμέτρου.
Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν την επιγραφή εντός του 3ου μ.Χ. αιώνα, ενώ η έστω κατά
προσέγγιση αναγωγή του αρχικού κειμένου της επιγραφής σε κάποιον προηγούμενο
αιώνα καθίσταται αδύνατη, ωστόσο ο διάλογος αυτής της έμμετρης επιγραφής με μια
μακρά προϋπάρχουσα λογοτεχνική ή λατρευτική παράδοση στην περιοχή κρίνεται αδιαμφισβήτητη.
Αναθέτης της επιγραφής αναφέρεται κάποιος Ρούβριος Σάμιος223, ο οποίος θέλησε να προστατεύσει τα όρια του κήπου, των οποίων μια πλευρά φαίνεται να συγγένευε με κεντρική επαρχιακή οδό μεταξύ της Κατάνης (

) και της κωμόπολης Ακί-

δος, έστησε έναν Πρίαπο. Ο Manganaro συνδέει το γλυπτό, η ύπαρξη του οποίου συνεπάγεται από το κείμενο της επιγραφής, με κάποιον αταύτιστο ναό της αυγούστειας
περιόδου224. Οι αλικές του Paternò, το τοπωνύμιο

223
224

Περί του αναθέτη βλ. Herter 1932:187-8.
BNP λήμμ. ‘Acis’, E. Manganaro.
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και ο Πρίαπος, συντελούν στην

τοποθέτηση της επιγραφής εντός ιστορικού συγκειμένου και λογοτεχνικού περικειμένου, αφού και τα τρία στοιχεία απαντούν ή έστω κατατείνουν στον Θεόκριτο225.
Η λειτουργία του αγαλμάτινου Πριάπου είναι σαφής‧ ως αυστηρός και πιστός
φύλακας των κήπων διαφυλάσσει τα συμφέροντα του αφέντη του. Η επίβλεψη των
δύο κατευθύνσεων δηλώνεται με την εναργή φράση

,

μέσω της οποίας οπτικοποιείται η μορφή του διπρόσωπου Πριάπου226. Αυτή τη φορά
συναντάμε σε σικελικό έδαφος τον κηπουρόν Πρίαπο τοποθετημένο από κάποιον βέβαια υπαρκτό αναθέτη, με τα λόγια του πρώτου να φέρουν όλα τα κλισέ αντίστοιχων
επιγραφών και επιγραμμάτων των προηγούμενων αιώνων (μέγεθος φαλλού, απειλή
προς τους επίδοξους ληστές των καρπών). Δεδομένου του υλικού επί του οποίου χαράχθηκε η έμμετρη επιγραφή με τα λόγια του Πριάπου, συνεπάγουμε και την ανάλογη
επιλογή υλικού κατασκευής του γλυπτού που εκείνη συνόδευε. Επιπλέον, η επίδειξη
των γεννητικών οργάνων (

), η ανα-

φορά στην αρμοδιότητα του θεού (

και

)

και η τοποθέτησή του σε παράδρομο όριο του κήπου (
) ανασυστήνουν την κάρα του διπρόσωπου Πριάπου κατά
το πρότυπο του λατίνου θεού Ιανού, με τον φαλλό εντεταμένο να πραγματοποιεί την
ἀνάσυρσιν (

), συνεπώς θα πρέπει

να προσανατολιστούμε σε μια ιδιαίτερη, απεικόνιση του θεού λεπτομερέστερη από εκείνη ενός πρόχειρα πελεκημένου ξοάνου.
Τέλος, το καταληκτικό δίστιχο των SEG 44.738,21,5-6 (= SEG 34:948,5-6)
και SEG
4:59,4-5
, βλ. στ.3)

(ενν.
απαντά σε έμμετρη επιγραφή που βρέθηκε στην Κιλικία και

χρονολογείται τον 3ο-4ο μ.Χ. αι. από τους Günder και Ender Varınlıoǧlu:
227 1

( - ˘ - - |2 - ˘ - - || 3 - ˘ - ˘ |4 - ˘ -).

225

BNP λήμμ. ‘Acis’, E. Manganaro.
Herter 1932:187-8.
227
Parker 2018:167. Δεν γνωρίζουμε αν η εγγύτητα των επιγραφών από το Acireale με την επιγραφή
από την Κιλικία διέφυγε της προσοχής των εκδοτών της δεύτερης, καθώς κατέστη αδύνατο να αποκτήσουμε πρόσβαση στη δημοσίευσή της.
226
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Ανατρεπτικός φαίνεται ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάζεται ο Πρίαπος στην
επιτάφια επιγραφή από την Αλικαρνασσό, συνθεμένη σε ελεγειακό δίστιχο, όπου εποπτεύει τον οικογενειακό τάφο των αναθετών του, κάποιου Νυμφαγόρα και του πατέρα του.
1

5

Μτφρ.: “Ανηφορίζοντας στα δεξιά μου, ξένε, και προσπερνώντας / το ρεύμα που διασχίζει την κώα χαράδρα, ανέβα ώς την κορυφή τούτο το μονοπάτι. / Από τ’ αριστερά
μου όμως διάσχισε τα μπεντένια, / αν βοηθάς να τελεστούν οι προσφορές στον Νυμφαγόρα και τον πατέρα του. / Τούτοι μέ σκάρωσαν τον Πρίαπο στα γόνατα πεσμένο /
τις τελετές των συγγενών και τους βωμούς να εποπτεύω.”
Το κείμενο της επιγραφής δεν αποτρέπει να αναπαράγεται και εδώ το μοτίβο του διπρόσωπου Πριάπου, εφόσον αυτός υποδεικνύει στον περαστικό, ανάλογα με την πρόθεση του δευτέρου, να προχωρήσει δεξιά ή αριστερά, εντούτοις παραμένει αδύναμη
υπόθεση, αφού ο θεός δεν περιπολεί (ΑΕ
δείκτες (στ.1/4

-

), απλώς κατευθύνει, έτσι οι κειμενικοί

) δεν συνιστούν δείξεις για την νοερή ανασύσταση της

κάρας του γλυπτού. Στη συγκεκριμένη συνθήκη (δεξιά-αριστερά) αφορούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και η περιπτώση αυτή διευρύνει τη δυναμική και τη στόχευση τέτοιων δείξεων στα πριάπεια: δίνοντας διαφορετικές οδηγίες στους περιδιαβαίνοντες
και κρίνοντας κατά την πρόθεσή τους ο Πρίαπος διαχωρίζει τον φυσικό κόσμο (στ.12)228 από τον ιερό χώρο του θανάτου (στ.3-4). Ο συσχετισμός του Πριάπου με τον επί-

228

Παραβλέπουμε την ανάλυση των πρόδηλων ποιητολογικών συνδηλώσεων στους στ.1-2 καθαρά για
λόγους οικονομίας του κειμένου.
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γειο χώρο του θανάτου δεν μας ξενίζει καθόλου, αντίθετα ο Οράτιος θα τον τοποθετήσει στον Εσκουιλανό λόφο, πρώην νεκροταφείο, να προστατεύσει τους νεκρούς από
τη σύληση των ταφών τους από επίδοξες μάγισσες (Sat. Ι.VIII).
Μια φράση διακρίνει το επίγραμμα από όσα είδαμε ώς τώρα:
. Εδώ ο Πρίαπος παύει να είναι απλώς ο πιστός και αποτελεσματικός φύλακας, στέκεται στα γόνατά του229. Αυτή η εικαστική επιλογή επιδέχεται δύο ερμηνείες, είτε ότι
πρόκειται για κάποιον Πρίαπο με τα πόδια αντικατεστημένα από ερμαϊκή στήλη, είτε
ότι πρόκειται όντως για έναν πέτρινο όγκο γονατιστό. Την αναπαραστατική δυνατότητα του Πριάπου να απεικονιζόταν πεσμένος στα γόνατα εκφράζει απερίφραστα, τονίζει και διακωμωδεί το ΠΑ 16.239 ο σμυρναίος επιγραμματοποιός Απολλωνίδης:

Μτφρ.: “Με αφιέρωσε ο Αναξαγόρα, όχι όμως τον Πρίαπο που στέκεται στα δυο του
πόδια, / αλλά εκείνον με λυγισμένα τα δυο του γόνατα στο χώμα. / Με κατασκεύασε
ο Φυλόμαχος. Όμως την όμορφη Χαριτώ πλάι μου / αν προσθέσεις, μην αμφιβάλλεις
πια πώς ‘έπεσα’.”
Ο Herter (1932:98), ο οποίος είχε βέβαια στη διάθεσή του την έκδοση του Stadtmüller,
διαβάζει

(lectio difficilior) αντί

και

. Μολονότι θα μπορούσαμε να δεχθούμε τη γραφή

(lectio facilior) αντί
αντί της τυπωθείσας

αυτόθι ως προϊόν παραφθοράς ή τυπικού lapsus oculi, όπως συχνά συμβαίνει στα κύρια
ονόματα, αλλοιώνοντας έτσι το ιστορικό πλαίσιο όπου ο Πρίαπος εικάζεται πως φιλοτεχνήθηκε από τον διάσημο γλύπτη του 2ου π.Χ. αιώνα, η γραφή
μάλλον ατυχή διόρθωση της γραφής

συνιστά

, από την οποία εξαρτάται το επίθετο

. Είτε σε αγαλματικό σύμπλεγμα είτε σε σύνταγμα το άγαλμα του Πριάπου εξομολογείται με τρόπο υπαινικτικό και ακόλουθα ιλαροτραγικό ότι γονάτισε από την κόπωση που του επέφερε η όμορφη Χαριτώ, εκτονώνοντας τον αχαλίνωτο ερωτισμό της
229

Αναλυτικότερα βλ. Herter 1932:98-100.
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στο υπερφαλλικό άγαλμα. Ίσως εδώ θα πρέπει να φανταστούμε ότι ο Πρίαπος καθίσταται τόσο αδύναμος σε βαθμό να μη δύναται να απειλήσει κανέναν επιδεικνύοντας
τον ερεθισμένο φαλλό του, αφού και εκείνος έχει ‘γονατίσει’ (πβ. “τρίτο πόδι” ως αγοραία μεταφορά για τον υπερμεγέθη φαλλό).
Τον κωμικό τόνο του επιγράμματος υπογραμμίζει το κοινωνικό κύρος του αναθέτη του γονατιστού Πριάπου, Αναξαγόρα230. Εικαζόμενες ή μη η κοινωνική επιφάνεια του αναθέτη και η φημισμένη τέχνη του δημιουργού του αγάλματος, το κύρος
τους υπογραμμίζεται στο επίγραμμα (1

/ (3)

)

και μάλιστα αντιπαραβάλλεται με την οξύτατη ερωτική ορμή μιας όμορφης αλλά άσημης γυναίκας (3

). Η έμφυλη και ηθική διάκριση μεταξύ των δυο αν-

δρών και της γυναίκας, δηλαδή η κατάπνιξη της ευεργετικής τέχνης και συμβολής
τους από τη ‘διαλυτική δράση’ της Χαριτώς επιτείνουν την κωμικότητα των λεγομένων του αγάλματος, αλλά και το αναπότρεπτο της στάσης του σώματός του.
Η εναργής εικόνα του γονατιστού θεού θα μπορούσε να αποτελεί την ἔκφρασιν
ενός γονατιστού γλυπτού του θεού, ελλείψει όμως τέτοιου ευρήματος πρόδηλης ελληνιστικής αισθητικής συνοδευόμενου από θηλυκή μορφή περιοριζόμαστε στην παρατήρηση ότι στο ΠΑ 16.239 όχι μόνο ένα πραγματικό γλυπτό θεάθηκε από ελληνιστικά μάτια, αλλά ανατρέπεται και η τυπική λογοτεχνική απεικόνισή του σε στάση
λόρδωσης.

Ἐκφράσεις

Για τις αγροτικές προσφορές στον Πρίαπο η Delcourt σχολιάζει ότι “σε κάποια
μνημεία ο Ερμαφρόδιτος, όπως και ο Πρίαπος, σκεπάζει καρπούς με μια από τις πτυχώσεις του χιτώνα του [...] Στον μυστικό κάλαθο [λατ. vannus mystica], δίπλα στα γλυκίσματα που είχαν την μορφή σεξουαλικών οργάνων, τοποθετούσαν καρπούς για να
συμβολίσουν τη γονιμότητα και τον πλούτο. [...] Οι οπαδοί του ήταν ευαίσθητοι προς
τις αρχαϊκές εξηγήσεις, τις πιο άμεσα συνδεδεμένες με το ἀνάσυρμα”231. Στα τελευταία
προς εξέταση πριάπεια θα παρακολουθήσουμε την απότιση τιμών στον Πρίαπο των
αγρών: τα επιγράμματα συντίθεται από σύντομους αλλά πλούσιους καταλόγους προ-

230
231

Herter 1932:98.
Delcourt 2006:108.
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σφορών στον θεό και ένα καταληκτικό δίστιχο με τα ονόματα των αναθετών. Εστιάζουμε στην εικονοποιία, τους σεξουαλικούς υπαινιγμούς και τις γλωσσικές και μετρικές επιλογές, στοιχεία που πιστοποιούν την εφαρμογή επιταγών του καλλιμαχισμού
και επακόλουθα την λογιότητα των ποιημάτων.
Ο ελληνιστικός ποιητής Κριναγόρας έδρασε στα τέλη του 1ου π.Χ. αι. και στον
κώδικα της Παλατινῆς Ἀνθολογίας του αποδίδεται η πατρότητα του ΠΑ 6.232:

5

Μτφρ.: Τσαμπιά σταφύλια ώριμου κρασιού, καρποί ρογδιού καλοκομμένου, / φλοιοί και ψίχες ξανθωπές από βελανιδιές, / σκληρά στο δάγκωμα αμύγδαλα, μελισσών / νέκταρ, μελόπιτες μια αράδα, / σκελίδες σκόρδου νόστιμες, αχλάδια μ’ ημιδιάφανη φλούδα, / άφθονες
απολαύσεις για του πότη την κοιλιά: / στον Πάνα, τον φίλο της γκλίτσας και στον καλοπελεκημένο Πρίαπο / όλα τούτα, ταπεινή τροφή, αφιερώνει ο Φιλοξενίδης.
Φαινομενικά το ποίημα είναι δυσανάγνωστο: ο Κριναγόρας επινοεί λέξεις (1
,7

), οι λ.

και

μαρτυρούνται ἅπαξ εδώ, περίπου το β΄

ημιστίχιο του στίχου 5 νοσεί αθεράπευτα και η ταυτότητα του αναθέτη μάς είναι άγνωστη. Εντούτοις οι ερωτικοί υπαινιγμοί γίνονται αντιληπτοί. Παραμένει δυσνόητη
η σημασία της

(4), ωστόσο στην λατινική γραμματεία η λ. melina
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αποδίδει τα θηλυκά γεννητικά όργανα232. Οι
(1-2), οι
(5) και οι

(1), τα
(2), οι

(3), οι

(5) αποκτούν ερωτική σημασία εντός συγκειμένου233.

Οι λατρευτικές τιμές αποτίονται στον Πάνα και τον Πρίαπο, θεότητες που ανήκουν στο βουκολικό πάνθεο και συχνά συμμετέχουν στην ίδια οργιαστική συντροφιά με τους σατύρους234. Αν και απολαμβάνουν τις ίδιες τιμές (8

), οι ατίθα-

σες θεότητες τίθενται υπόδηλα σε σύγκριση (γερμ. Gottervergleiche) μέσω των προσδιοριστικών τους (7

), με τον Πάνα “να αρέσκε-

ται στην γκλίτσα” (λαγωβόλον;) και τον Πρίαπο “να έχει λαξευθεί σωστά” (ευδιάκριτη
mentula;). Η σύγκριση αυτή φαίνεται να οδηγεί μέσω της αλληλοσυμπλήρωσης τους
στην αναίρεσή της: ο αεικίνητος Πάνας φθονεί το καλοσκαλισμένο μέλος του στατικού Πριάπου, με αποτέλεσμα η απότιση των τιμών να κρίνεται δίκαιη. Επιπλέον, η
ίσως ηχεί ειρωνικά, καθώς, αν πρόκειται για προσφορά σε κάποιο ξόανοΠρίαπο, ο σύντομος κατάλογος και το μικρό μέγεθος του στατικού γλυπτού να αντιδιαστέλλονται προς τον μεγάλο φαλλό του θεού που υπόσχεται τη γονιμότητα και την
καρποφορία235. Σε κάθε περίπτωση, οι δαίμονες αναμετρώνται στον οπλισμό, με τον
Πάνα να βαστάζει την γκλίτσα και τον Πρίαπο να ορθώνει τον φαλλό του.
Παρόλο που το ΠΑ 6.232 μοιάζει να αφορά περισσότερο σε κάποιο σύμπλεγμα
ή σύνταγμα του ξοάνου-Πριάπου με τον Πάνα χωρίς να δίνεται περιγραφή κάποιου
αγάλματος του Πριάπου, το επίγραμμα παρέχει μια πρώτη γεύση ενός καταλόγου αγροτικών προσφορών στον θεό παράλληλα αναγνωσμένου ως πλέγματος ερωτικών
νοημάτων.

232

Smithers & Burton 2018:79.
Τα τσαμπιά σταφύλια υπαινίσσονται την αφθονία κρασιού, της ερωτικής ζάλης, και το ρόγδι πιθανώς τον πρωκτό ή το ορθό, ενώ τα αχλάδια ίσως να σημαίνουν τα οπίσθια. Για τις
ο
αντίστοιχος όρος στην λατινική γραμματεία είναι οι nuces (Smithers & Burton 2018:83). Οι εύγευστες
σκελίδες σκόρδου είναι δύσκολο να ερμηνευθούν ερωτικά (βλ. GPh 253-4 για σχόλια ad hoc). Ας μην
ξεχνάμε ότι και σε σύγχρονες γλώσσες τα γεννητικά όργανα αποδίδουν πλήθος φρούτων και λαχανικών (π.χ. ιταλ. patata = αιδοίο, αγγλ. eggplant = φαλλός, ΝΕ “αγγούρι της θάλασσας”/ψωλιάγκος = φαλλός). Για τις
βλ. Herter 1932:274.
234
Μιχαλόπουλος 2014:17-8.
235
Πβ. Μιχαλόπουλος 2014:50-1.
233
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Το ΠΑ 6.22 υπογράφεται από τον Διόδωρο Ζωνά από τις Σάρδεις, έναν άγνωστο
επιγραμματοποιό που έδρασε στην αυγή του 1ου π.Χ. αι.236 Ευφυής μιμητής του Λεωνίδα από τον Τάραντα237, συντάσσει έναν συντομότερο του ΠΑ 6.232 κατάλογο καρπών, τους οποίους προσφέρει κάποιος “φύλακας των καρπών”:

5

Μτφρ.: Ρόγδι φρεσκανοιγμένο, τούτο το φρεσκοροδισμένο μήλο, / σύκο με φλούδα ζαρωμένη πάνω στον ομφαλό, / ένα τσαμπί σταφύλια πλούσιο από κατακόκκινες ρώγες που αναβλύζουν μέθη, / ένα καρύδι που μόλις του ξεφλούδισαν το πράσινο τσόφλι του: / σε τούτον εδώ τον άξεστο, μονοκόμματο Πρίαπο / αφιέρωσε ο φύλακας των καρπών ως δεντρινή προσφορά.
Ο κατάλογος εκτείνεται σε τέσσερις στίχους με το καταληκτικό δίστιχο να αποκαλύπτει τον αποδέκτη των προσφορών και τον αναθέτη. Το επίγραμμα βρίθει από επινοημένες λέξεις (1

,2

238

,3

,4

,5

,6

), γλωσσική δυσκολία που επιτείνεται από τις σπάνιες λέξεις
δίς, εδώ και στον Στράβωνα) και

(3:

(1, vox rara), ωστόσο τα ερωτικά αρώματα

δεν ξεθυμαίνουν από την επιδερμίδα του ποιήματος.
Σε πρώτη ανάγνωση το ποίημα φαίνεται να περιγράφει άλλη μια προσφορά
αγαθών στον Πρίαπο, η οποία, όπως διαπιστώσαμε στο ΠΑ 6.232, χρήζει διπλής ανάγνωσης. Το

(2) επικοινωνεί με τα

(ΠΑ 6.102,1) πα-

ραπέμποντας μορφικά στη βάλανο με φλεβοφόρο πόσθη και ταυτόχρονα το υλικό κατασκευής των ξοάνων-Πριάπων, η

και το

236

(πβ. ΠΑ 6.102,1

BNP λήμμ. ‘Diodorus (17) Zonas’, E. Degani.
BNP λήμμ. ‘Diodorus (17) Zonas’, E. Degani.
238
Πιθανή αντικατάσταση της λ.
(vox propria) χάριν ποικιλίας (variatio) προς απόδοση του φλοιού
του σύκου και ταυτόχρονα της πόσθης, βλ. Henderson 1991:118.
237
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/ (3)

) τα οπίσθια, ο
αποδίδει μορφικά έναν φαλλό με μεγάλους όρχεις ή ρυάκια

ερωτικών χυμών (πβ. ΠΑ 6.102,2

) και το

(πβ. ΠΑ 6.102,4

) τη βάλανο με υπο-

χωρημένη την πόσθη.
Ισχυρός ερμηνευτικός δείκτης του ποιήματος είναι ο στ.3
, όπου ο καταληκτικός εξάμετρος σχηματίζει δυο σπονδείους
(σπονδειάζων, || 5 - - |6 - -), μετρική επιλογή προσφιλέστατη στους ελληνιστικούς ποιητές. Μετά τη βουκολική διαίρεση ο πέμπτος και ο έκτος πόδας παρατονίζουν την δὶς
εἰρημένη λ.

, προσδιοριστική της λ.

(

). Η σύν-

θεση αυτού του γλωσσικά και εκφραστικά ιδιαίτερου σπονδειάζοντα απηχεί την εντύπωση του Ζωνά από κάποια αντίστοιχη εικόνα, η οποία υποπτευόμαστε ότι απαντά
στον ‘εγκεφαλικό’ αγαλματικό τύπο του Πριάπου “Formello”239. Γενειαφόρος ο Πρίαπος στέκεται σε στάση λόρδωσης φορώντας την καλύπτρα αντί του συνηθισμένου
φρύγιου πίλου με ανασυρμένη την χλαμύδα του, ένδυμα της μητέρας του240. Κάτω από
το ένδυμα διαγράφεται η υποψία μαστών, οι οποίοι τονίζονται από μια υποστήθια
ζώνη. Τα χέρια ανασύρουν τη χλαμύδα διαμορφώνοντας με την πρόσθια ώα του υφάσματος μια υποτυπώδη κάλαθο που συγκρατεί φρούτα, την οποία υποστηρίζει ο ερεθισμένος φαλλός, εικόνα που απαντά ίσως στον Σουίδ. π 2277,6 Adler λήμμ. ‘Πρίαπος’
241

.

Οι μορφικοί υπαινιγμοί και οι συμβολισμοί του γλυπτού μάς βομβαρδίζουν: το
μαστοφόρο κορμί του υπερφαλλικού λορδωμένου δαίμονα φέρει διά της γενειάδας
του το κύρος μιας πατρικής θεότητας ή ακόμη και ρυάκια κρασιού, και διά της καλύπτρας τη συζυγική ευσέβεια. Η υφασμάτινη ‘κάλαθος’ σχηματίζει οπίσθια, όγκο που
πιθανώς αντικαθιστά σε άλλες απεικονίσεις την προτεταμένη κοιλιά του Πριάπου242,
ενώ ο φαλλός του μοιάζει να διεισδύει στα οπίσθια προσφέροντας στο κοινό του γλυπτού δυο εικόνες, αυτή του πρωκτικού σεξ και εκείνη της οργιαστικής γονιμότητας,
με την εκρηκτική συνάντηση του ακροβάλανου, της απόληξης του υφάσματος/οπισθίων και των (ερωτικών) καρπών. Δεν είμαστε βέβαιοι αν το ΠΑ 6.22 αποτελεί την

239

Πβ. LIMC 76, 77, 81, 82, 83, 85, 86 σ.1035 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow). Βλ. κυρίως Παράρτημα ΙΙ.Εικ.6.
Βλ. σημ215.
241
Parker 2018:168-9.
242
Πβ. LIMC 54, 1033 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow).
240
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ἔκφρασιν αυτού του αγαλματικού τύπου Πριάπου, δεν μπορούμε όμως να απορρίψουμε το ενδεχόμενο.
Για τη σύνθεση του ΠΑ 6.102 (= 17 GPh) ο Φίλιππος (2ος μ.Χ.) εργάστηκε πάνω
στον κατάλογο καρπών του ήδη υπάρχοντος ΠΑ 6.21, προσθέτοντας βέβαια ακόμη δύο
στίχους πριν από το καταληκτικό couplet, δίνοντάς μας την εντύπωση πως απομακρύνθηκε από την εκτιμώμενη στόχευση του Ζωνά να περιγράψει υπαινικτικά το άγαλμα του Πριάπου.
Τον λόγο ύπαρξης του παρόντος υποκεφαλαίου βρήκαμε στο ΠΑ 6.21 του Ιουλιανού ἀπὸ ὑπάρχων Αἰγύπτου (6ος μ.Χ.):

5

10
Μτφρ.: Σκαλιστήρι με δυο δόντια κήπου που μούσκεμα ποθεί, / δρεπάνι που θερίζει σύρριζα,
μα βλαστάρι δεν τράβηξε ακόμη, / χλαμύδα στην ράχη βοηθό κουρελιασμένο από τις βροχές,
/ σανδάλια άφθαρτα, από βόειο τομάρι καμωμένα, / πάσσαλο πορθητή ολόφρεσκων λαχάνων, / που καρφωτά βυθίζεται στο τρυφερό το χώμα, / σκαπέτι που δεν σταματά ποτέ το
ξερό καλοκαίρι / να ξυπνά το διψασμένο παρτέρι με αυλάκια: / τούτα τα αφιέρωσε σε εσένα τον κηπουρό ο Ποτάμων, Πρίαπε, / εκείνος που βρήκε τον πλούτο σε τούτη τη
δουλειά!
Η περίπτωση του ΠΑ 6.21 αποκλίνει του κανόνα των τριών προηγουμένων, τα οποία
ουσιαστικά συνιστούν καταλόγους των ίδιων φρούτων και καρπών. Ο Ιουλιανός επιλέγει να συντάξει έναν μακροσκελέστερο κατάλογο αγροτικής σκευής και γεωργικών
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εργαλείων, την οποία κάποιος Ποτάμων φέρεται να αφιερώνει στον θεό ως φόρο τιμής, καθώς αποσύρεται από το επάγγελμά του (η ίδια συνθήκη αναπαράγεται στο ΠΑ
6.102). Είναι ανυπολόγιστο αν ο Ιουλιανός καινοτομεί εδώ επιλέγοντας να δουλέψει
πάνω στον παραδοσιακό ερωτικά φορτισμένο κατάλογο προσφορών στον Πρίαπο με
νέο λεξιλόγιο, καθώς ναι μεν ανήκει στην ίδια παράδοση με τον Φίλιππο Θεσσαλονικέα, ανάλογα δε ποιήματα στον Πρίαπο είναι ελάχιστα.
Μολαταύτα, ο λογοτεχνικός τόπος ‘πειράζεται’ και οι ερωτικές συνδηλώσεις
υπάρχουν εκεί. Κάποια εργαλεία του αποσυρμένου αγρότη βρίσκονται ακόμη σε καλή
κατάσταση και άλλα αναμένουν τη χρήση τους. Οι αναμενόμενες παρατηρήσεις αφορούν στην ερωτική τους ερμηνεία: η

(1), η

(2), ο

(6) και το

(7) παραπέμπουν μορφικά και κατά τη χρήση τους στο εν στύσει και με ανοδική
κλίση πέος, όπως κάθε αναφορά στο χώμα και σε λαχανικά είτε στα γεννητικά όργανα
είτε στον πρωκτό, ενώ το προσδιοριστικό της
αγαπά την υγρασία”243) σχετίζεται με την εκσπερμάτωση244. Η

(1) (“αυτός που
(3) και οι

(4) δεν λειτουργούν ερωτικά, αλλά μαζί με τα εργαλεία και τις συνδηλώσεις
τους παραπέμπουν σε ανάγλυφη απεικόνιση του θεού, που τοποθετείται χρονικά στην
ύστερη αυτοκρατορική περίοδο245. Ο Πρίαπος φέρει καλύπτρα στο κεφάλι και τυλίγει
τον κορμό του με χλαμύδα, συγκρατώντας με λυγισμένο το αριστερό του χέρι την απόληξη του πολύπτυχου πανωφοριού και καρπούς, ενώ στο δεξί του σφίγγει μια συστάδα φύλλων φοίνικα και δρεπάνι. Ιθυτενής ο φαλλός του κλίνει προς το χώμα, δείχνοντας προς ένα υπερμέγεθες μάτι του Ώρου246. Ακόμη και αν ο Ιουλιανός επιλέγει
να περιγράψει συγκεκριμένα σημεία του γλυπτού ή ακόμη και κάποιο άλλο παρόμοιο,
δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας η αισθητική καταγωγή της παραπάνω
απεικόνισης και ο τόπος όπου έδρασε ο επιδέξιος επιγραμματοποιός.

243

Montanari φ 2302 λήμμ. ‘
’.
Στην λατινική γραμματεία συναντάμε σε ερωτικά συμφραζόμενα αντίστοιχους όρους για τον κήπο,
το χωράφι και το χώμα, όπως hortus, ager και arvum, να σημαίνουν το αιδοίο (Smithers & Burton
2018:83), ενώ για το επίθετο φιλύδρηλος βλ. το rigare (Smithers & Burton 2018:84).
245
Πβ. LIMC 107, 1037 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow).
246
Πβ. LIMC 107 ό.π.
244
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ΙΙΙ. Συμπεράσματα
Περίπου έναν αιώνα μετά την εκπόνηση της διατριβής του Hans Herter οι πληροφορίες για τον Πρίαπο, αλλά κυρίως τα περιβάλλοντα στα οποία εχάρη αναγνώρισης και προσοχής, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Εν αντιθέσει με το αρτιμελέστερο Corpus
Priapeorum, γέννημα-θρέμμα της Ρώμης, η ελληνική πριαπική ποίηση (πριάπεια, Πρίηπος, Πριάπεια), όπως αναδείξαμε, εκτείνεται στα μήκη και πλάτη του μεσογειακού χώρου με κεντρικούς σταθμούς ανάπτυξής τους την Λάμψακο, την Αλεξάνδρεια και τη
Σικελία, τόπους κατάλληλους για να αναπτυχθεί η λατρεία του Πριάπου (ναυτική, αγροτική, πολιτική). Η λογοτεχνία για τον Πρίαπο αντανακλά άψογα την λατρεία του,
ενώ αμφότερων οι κλάδοι επιτρέπουν τη σύνδεση του θεού με τις εξέχουσες θεϊκές
και πολιτικές μορφές του ελληνιστικού κόσμου, καθιστώντας τον Πρίαπο και την εις
αυτόν ποίηση σημαντικούς εκφραστές του ελληνιστικού κοσμοπολιτισμού.
Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να μελετήσουμε τα πριάπεια, αισθανθήκαμε
την ανάγκη να προσδιοριστούν εντός ιστορικού πλαισίου. Μέσα σε αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε πώς λειτουργούν μεταξύ τους η εικόνα, ο μύθος και η ιστορική πραγματικότητα όπου πρωταγωνίστησε ο Πρίαπος, να θέσουμε προτεραιότητες στην εμφάνιση του εκάτερου πεδίου, να προσεγγίσουμε τον διάλογο μεταξύ τους και την ταυτόχρονη ανάπτυξή τους. Απτότερα, ο Αρτεμίδωρος Περγαίος, πρόσωπο με πολιτική διάσταση, ανέθεσε μεταξύ του 3ου και 2ου π.Χ. αιώνα ένα άγαλμα του λαμψακηνού Πριάπου σε θηραϊκό ναό προς τιμήν της Εκάτης χαράσσοντας τα λόγια του ίδιου του θεού
στα σκαλοπάτια του ίδιου του λατρευτικού χώρου, όλα αυτά με αφορμή την κομιδή
της λατρείας της Εκάτης.
Λόγω της φύσης, της γενεαλογίας και της καταγωγής του ο Πρίαπος εξέφρασε
αυτό που αναζητούσαν οι ελληνιστικοί ποιητές. Αντι-ήρωας, μαχόμενος amoris pro armoris, προσέφερε στους αλεξανδρινούς λογίους έναν χαρακτήρα αφηρωισμένο, σπάνιο αλλά και καθημερινό, ταπεινό, χαμηλό και περιθωριακό, λεπταλέο και παράδοξο,
αντιπολεμικό, ενίοτε λόγιο, αστείο, ωμό, σκαμπρόζικο, αινιγματικό, ερωτικό, σύμμικτο, συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά της καλλιμαχικής αισθητικής. Από τα
σπάργανα της προ-ελληνιστικής αναπαραστατικής ποίησης ξεπηδά ένας λογοτεχνικός χαρακτήρας που τυλίσσεται μέσα στους παπύρους της Βιβλιοθήκης του αλεξανδρινού Μουσείου, αλλά εξακολουθεί να παρελαύνει πλάι στους πτολεμαίους ηγεμόνες και τον πατέρα του Διόνυσο, να συγκατοικεί με την μητέρα του σε ναούς της ανά
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την Μεσόγειο, να στέκεται σε διάσπαρτα σημεία του μεσογειακού αγροτικού χώρου
δίνοντας οδηγίες στους περαστικούς, να φυλάσσει κήπους και ‘κήπους’.
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Κατάλογος πριαπείων (αναθεωρημένος κατάλογος του Parker 1988:3):

#
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πριάπειον
ΠΑ 5.200

2

ΠΑ 6.21

3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
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15
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18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Συγγραφέας/Τοποθεσία
[Ανωνύμου]
Ιουλιανός ὁ ἀπὸ
ὑπάρχων Αἰγύπτου
Διόδωρος Ζωνάς
Κόιντος Μάκκιος
Κόιντος Μάκκιος
Φίλιππος Θεσσαλονικεύς
Αρχίας (Αντιοχεύς;)
Στατύλλιος Φλάκκος
Κριναγόρας
Μυρίνος
Ήδυλος
Θεόκριτος
Θεόκριτος
Λεωνίδας Ταραντίνος
Αντίπατρος Σιδώνιος
Μάρκος Αργεντάριος
Θύιλλος
Σάτυρος
Αρχίας (Αντιοχεύς;)
Αρχίας (Αντιοχεύς;)
[Ανωνύμου]
Αγαθίας Σχολαστικός
Παύλος Σιλεντιάριος
Θεαίτητος Σχολαστικός
Αντίφιλος
Αντίπατρος
[Ανωνύμου]
Λεωνίδας Ταραντίνος
Τύμνης
Λουκιανός
Απολλωνίδης
Φίλιππος Θεσσαλονικεύς
Μάρκος Αργεντάριος
Ερύκιος
Αντίστιος
[Ανωνύμου]
Λεωνίδας Ταραντίνος
Θύρρειον, Ακαρνανία
Αλικαρνασσός

ΠΑ 6.22
ΠΑ 6.33
ΠΑ 6.89
ΠΑ 6.102
ΠΑ 6.192
ΠΑ 6.193
ΠΑ 6.232
ΠΑ 6.254
ΠΑ 6.292
ΠΑ 9.338
ΠΑ 9.437
ΠΑ 10.1
ΠΑ 10.2
ΠΑ 10.4
ΠΑ 10.5
ΠΑ 10.6
ΠΑ 10.7
ΠΑ 10.8
ΠΑ 10.9
ΠΑ 10.14
ΠΑ 10.15
ΠΑ 10.16
ΠΑ 10.17
ΠΑ 11.224
ΠΑ 16.86
ΠΑ 16.236
ΠΑ 16.237
ΠΑ 16.238
ΠΑ 16.239
ΠΑ 16.240
ΠΑ 16.241
ΠΑ 16.242
ΠΑ 16.243
ΠΑ 16.260
ΠΑ 16.261
IG IX, I2 2:253
Halikarnassos 119
(Peek, Fs. Dörner 692-94, no. 3)
40 IG XII,3 421/1335
Θήρα
(= IG XII,3 Suppl. p. 294)
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Χρονολόγηση
6ος μ.Χ.

Είδος
αφιερωματικό
αφιερωματικό

(1ος π.Χ.;)
π.Χ./μ.Χ.
π.Χ./μ.Χ.
2ος μ.Χ.
1ος (/2ος;) π.Χ.
1ος π.Χ.
π.Χ./μ.Χ.
1ος μ.Χ.
3ος π.Χ.
3ος π.Χ.
3ος π.Χ.
3ος π.Χ.
π.Χ./μ.Χ.
π.Χ./μ.Χ.
1ος (/2ος;) π.Χ.
1ος (/2ος;) π.Χ.
6ος μ.Χ.
6ος μ.Χ.
1ος μ.Χ.
[π.Χ./μ.Χ.]
3ος π.Χ.
2ος μ.Χ.
1ος μ.Χ.
2ος μ.Χ.
π.Χ./μ.Χ.
1ος π.Χ.
π.Χ./μ.Χ.
3ος π.Χ.
300-250 π.Χ.
3ος-2ος π.Χ.

αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
αφιερωματικό
ερωτικό
αφιερωματικό
λιμενίτικο
λιμενίτικο
λιμενίτικο
λιμενίτικο
λιμενίτικο
επιδεικτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
λιμενίτικο
λιμενίτικο
λιμενίτικο
λιμενίτικο
ερωτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
ερωτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
ερωτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
επιδεικτικό
αναθηματικό
αναθηματικό

3ος-2ος π.Χ.

αναθηματικό

41 SEG 34:948
(= SEG 44:738, 21 = SEG 2:533)
42 Bulletin Épigraphique 2017:572

II.

Ἀκίς (Acireale),
Σικελία
Κιλικία

2ος-3ος μ.Χ.

επιδεικτικό

3ος-4ος μ.Χ.

επιδεικτικό

Εικόνες

Εικ.1: Ο λαμψακηνός ναός του Πριάπου.
[Πηγή: Θεοφάνους 2019]

Εικ.2: Πρίαπος ἀνασυρόμενος με χλαμύδα. Λάμψακος, 3ος μ.Χ.
[Πηγή: LIMC 91, 1035-6 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow)]
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Εικ.3: Βαυβώ ἀνασυρομένη.
[Πηγή: https://www.ilgiornalepopolare.it/la-dea-vagina/ ]
Εικ.4: Ερμαφρόδιτος ἀνασυρόμενος.
[Πηγή: https://bawue.museumdigital.de/index.php?t=objekt&oges=19468 ]

Εικ.5: Ίσις ἀνασυρομένη.

Εικ.6: Πρίαπος ‘Formello’.
[Πηγή: https://gr.pinterest.com/2qkpvkjjqolbr77/priapus/]
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Εικ.7: Τοιχογραφία του Πριάπου από την Casa dei Vetti
[Πηγή: LIMC 112, 1037 λήμμ. ‘Priapos’ (Megow)]
Εικ.9: Πρίαπος-Αρποκράτης.
[Πηγή: https://gr.pinterest.com/vareliux/esculturas/ ]

Εικ.8: Port Said (δεξιά, το αρχαίο Πηλούσιον) και Port Fouad (αριστερά).
Ευγενική χορηγία του κ. Αποστόλου Τζιτζά, διοικητικού συμβούλου του Συνδέσμου
Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
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Εικ.10: Αστάρτη-Ίσις ἀνασυρομένη
[Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_of_Astarte-Isis_LACMA_M
.82.77.16.jpg]

Εικ.11: Ίσις εὐπλοία, σφραγίδα.
[Πηγή: https://brill.com/view/book/9789004413900/BP000012.xml ]
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