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ANMELDELSER

skabet 3XOFKUD 6HPSHU 9HULWDV vil iscenesætte
værket, og hvordan kombinationen med
Glucks musik vil blive udført. Det vil givetvis have interesse vidt omkring.
Lene Andersen

Synnøve des Bouvrie:
7KH7UDJLF:RUNLQJVLQ(XULSLGHV·
'UDPD7KH$QWKURSRORJ\RIWKH
*HQUH
Museum Tusculanum 2018
446 sider, 398 kr.
7KH 7UDJLF :RUNLQJV LQ (XULSLGHV· 'UDPD 7KH
$QWKURSRORJ\RIWKH*HQUH er opsummeringen
på Synnøve des Bouvries lange karriere,
hvori hun gennem årene gentagne gange har
arbejdet for at inddrage antropologiens teorier i studiet af den attiske tragedie. Bogen
består af en teoretisk del og en analyserende
del, hvori Bouvrie præsenterer sine læsninger af $QGURPDFKH, +HNDEH, ,ÀJHQLDL7DXULV
og ,ÀJHQLDL$XOLV, 7URMDVNYLQGHU, +HUDNOHV·E¡UQ
og +HUDNOHV, samt et afsnit hvori hun diskute-

rer forskellige begreber fra den teoretiske
del, samt et afsnit, hvor hun kort præsenterer
artikler hun tidligere har skrevet om emnet.
At man i bogen ikke har valgt at oversætte
de mange græske passager, gør bogen svært
WLOJ QJHOLJIRUDQGUHHQGÀORORJHURJGHWHU
trods mine kritiske punkter i det følgende alligevel en skam.
Værket er en tour de force, hvor Bouvrie
introducerer læseren for et utal af antropoORJLVNHWHRULHUGHUVnÁHWWHVVDPPHQL%RXvries syn på den attiske tragedie. Bouvrie argumenterer mod at læse de græske dramaer
som en samfundskritisk genre (kontra Simon
Goldhill og hans følgere), og mod at se den i
et æstetisk lys (her skyggebokser Bouvrie en
smule mod receptionsteoretiske studier, se
fx 25, 27-30, 84). Tragedien skal ses som en
genre, der godt nok kan chokere ved at vise
samfund og individer i ulykke, men alligevel
ender med at genskabe polis-samfundets VWD
WXV TXR (a la Richard Seaford uden han dog
fremhæves). Dog tager Bouvrie et skridt længere og skriver: ”The prescribed communal
activities prompting stereotyped experience,
I would argue, does not merely preserve the
status quo, but serves to mobilize the community into synchronizing their experience
in dynamic action (74)”. Festivalen med alle
dens forskellige elementer, optog, hymner,
drama osv. er ritual, der ikke må forstås som
en ”ferie” for tilskuerne, men skal forstås
som en symbolsk proces, der aktiverer samfundets og ritualets ”implied meanings” for
tilskueren; og det er netop disse holdninger
(meanings), Bouvrie vil undersøge i det
græske drama, fordi de dramatiske genrer,
i særdeleshed tragedien, er blevet udstyret
med nogle værktøjer (tragic workings) som
ved at skræmme tilskuernes sociale holdninger, holdninger som i tragedien ”were not
discussed, critized, or abolished, but were revitalized and charged with new energy in the
sense of the audience.” aktiverer disse holdninger i tilskueren, og derved sikrer disse i
holdninger (ideologier?) forbliver intakte
og ”sunde” i samfundet. Det er dog svært
at påvise, men det undrer mig, at Bouvrie
ikke undersøger den samtidige komedies
vinkel på tragedien: Aristofanes er tydeligvis en æstetisk læser (tilskuer) af tragedien,
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PHQ ÀQGHU LV U (XULSLGHV FKRNHUHQGH I[ L
6N\HUQH); hvordan det hænger det sammen i
Bouvrie’s teori kunne man godt have ønsket
sig en analyse af.

Sourvinou-Inwoods hypotetiske festivalstruktur (49) eller Handelmans ”map of civic
corporation” (77) er andet end hypoteser,
med en hel del ”hvis’er” som byggesten.

Bouvries diskussion af moderne ikke-antropologiske fortolkninger er udmærket og et
godt sted at begynde, hvis man ikke har fulgt
med i diverse debatter, men man har følelsen
af, at diskussionen hist og her kommer 10-15
år for sent, og selvom hun plæderer for at
ÀORORJHUVNDOO UHDWDUEHMGHPHGGHQDQWURSRORJLVNH GHÀQLWLRQ Sn µULWXDOµ VRP KXQ
erkender kan få det til at løbe koldt ned ad
ryggen på mange (59), anmelderen inklusiv,
så forbliver ”ritual” et gummibegreb uden
megen substans (fx 80). Til trods for Bouvries
enorme kendskab til dette forskningsfelt, er
gennemgangen af dionysosfestivalens opbygning sine steder outdated og mangelfuld (i det hele taget er litteratur efter 2010
noget sparsomt repræsenteret), og til tider
bliver ”probably or possibly (57)” og brugen
af ”may” (fx 95) uden videre til et understøttende argument. Således er fx Bouvries
UHIHUHQFH   WLO -HͿUH\ +HQGHUVRQV VHPLfreudianske tese om fallos (i psykoterapiens
og regres-metodens fader Sándor Ferenczis
udgave) for længst gendrevet (fx af Jaes
Robson, +XPRXU2EVFHQLW\DQG$ULVWRSKDQHV
Gunter Narr, 2006).

Omvendt er Bouvries undersøgelse af tragediens mekanismer (tragic workings) til at
ruske op i tilskuernes holdninger mere interessant. Anden del er som sagt Bouvries
læsninger af en række af Euripides’ tragedier. Jeg vil her nøjes med at referere til 7UR
MDV .YLQGHU Bouvrie argumenterer fornuftigt
imod at læse tragedien som svar på MelosDͿ UHQ RJ PRG DW WUR DW (XULSLGHV OHYHUHU
SDFLÀVWLVNH KROGQLQJHU %RXYULHV µUXQQLQJ
commentary”-metode gør denne del af bogen ganske brugbar, hvad enten man er enig
eller ej. Bouvrie vender dramaet på hovedet
for at se, hvilken grundholdning der ruskes
op i for at skræmme publikum, som Bouvrie
anser for kun at være mænd (93, at hun til
Aristofanes’ )XJOHQH har benyttet Van Leeuwens forældede kommentar og ikke Dunbars
moderne kommentar undrer mig virkelig,
og homogent 85, contra Roselli 2011, og underligt identisk med Goldhill, som Bouvrie
HOOHUVDͿHMHU ,7URMDV.YLQGHUÀQGHUKXQDW
tragedien rusker op i temaet: NULJHUHQ Det
uhyggelige i 7URMDV.YLQGHUer så, at krigeren,
der skulle beskytte kvinder og børn er væk,
dræbt af grækerne. De mandlige krigere på
tilskuerrækkerne skulle altså blive skræmt
af at se, hvad der sker når man ikke beskytter sine kvinder (255). En sådan skræk må
jo netop aktivere den samfundsholdning, at
man beskytter sin by koste hvad det vil, og
således virker Bouvries WUDJLF ZRUNLQJV. Det
er en interessant læsning af tragedien, men
HIWHUODGHU DQPHOGHUHQ PHG ÁHUH VS¡UJVPnO
hvis 7URMDVNYLQGHUV pointe er at vise Athens
mænd, at kvinder lider når byen falder (det
havde Aischylos allerede vist i 6\YPRG7KHEHQ
50 år tidligere, og der har sikkert været andre
tragedier af den type), kan det så overhovedet chokerer dem, når det var den naturlige
følge af nederlag? Og når nu Bouvrie lægger
så stor vægt på tragediernes rituelle kontekst,
så undrer det at hendes læsning af tragedierne stort set ikke tager opførelsespraksis,
metrik og andet med i sin diskussion. Det går
såmænd godt i spænd med hendes angreb
på at læse tragedierne æstetisk, men resulta-

Problemet for Bouvries teori er, for mig at se,
at den ikke gør plads til et andet – og uhyre
vigtigt – element af festivalerne i Athen, nemlig økonomien. Der er kun plads til ritualet,
fordi athenerne havde en ”deep-seated commitment to the divine and the heroic world”
(97), hvilket sikkert er sandt, men sådan en
festival kostede alligevel en hulens masse
penge og hvordan passer det ind i ritualet?
Skønt hun refererer til Rosellis bog fra 2011,
7KHDWUHRIWKH3HRSOH, nævner hun ikke med et
ord, muligheden for at man betalte entrebilletter til teatret, som Roselli ellers har mange
gode argumenter for. Hvordan virker det
imod eller sammen med Bouvries model?
Der er mange gode pointer undervejs, og
man kan lære en del om antropologisk festival/ritual-teori, men også en del idiosynkratiske hypoteser, hvis fundament i anmelderens øjne ikke virker helt stærkt: hverken
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WHWV\QHVHQVPXOHRYHUÁDGLVN+YRUGDQYLO
Bouvries læsning af 7URMDV.YLQGHU for eksempel spille sammen med de to andre stykker
i trilogien, $OH[DQGURV og 3DODPHGHV? Spiller
hele trilogiens overordnede temaer sammen?
For mig bliver Bouvrie’s metode en reduktionistisk måde at forstå tragedierne på.
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Bagsiden af denne ellers enormt smukke og
velproducerede bog fortæller os, at vi har
med en revolutionerende teori at gøre, det er
jeg ikke overbevist om endnu, men jeg står
tilbage med en række nye spørgsmål til læsningerne af den attiske tragedie, og det betyder, at Bouvries bog uden at overbevise hele
vejen igennem, har nogle pointer, der sætter
tankerne i gang.
Marcel Lysgaard Lech

POPULISMEKRITIK
Aristofanes
5\WWHULHW
Oversættelse ved Marcel Lysgaard Lech
Hans Reitzels Forlag 2018
168 s., 180 kr.
Marcel Lysgaard Lech (MLL) har lavet en ny
oversættelse af Aristofanes’ komedie +LSSďV,
der på dansk gerne kaldes 5LGGHUQH, men som
i den nye oversættelse er blevet til 5\WWHULHW
Kai Møller Nielsen har tidligere oversat komedien (2005) og valgte titlen .DYDOHULHW. Titlen henviser til koret, der skal forestille at
være ryttere i det athenske kavaleri, og som
omkring 440 var blevet kraftigt forøget til et
korps på 1000 ryttere og i fornem stil afbilledet på Parthenonfrisen. De har nok set en hel
del sjovere ud i Aristofanes’ version. Komedien opførtes ved Lenaiafesten i 424, da Den
peloponnesiske krig havde varet i næsten
syv år, hvori de athenske ryttere havde spillet
en vigtig rolle i forsvaret af Attika. Korpset
må derfor have været kendt i Athen, hvilket
Aristofanes valg af både titel og kor til sin
komedie også vidner om.
I komedien skildres rytterne positivt, og da

komedien vandt førsteprisen, kan man nogenlunde bruge det som pejlemærke for,
hvordan man i det demokratiske Athen generelt opfattede disse aristokratiske ryttere.
Den humor, rytterne omfattes med i komedien, er heller ikke på nogen måde ondsindet eller ironisk, men sjov og ufarlig: Fx synger de en sang til deres heste, der begynder
således i MLL’s nye oversættelse: +HVWHQHVNDO
DOWVn URVHV PHJHW KDU GH RJVn JMRUW Y UGLJH WLO
ORYRJSULVIRUVLNNHPHJHWKXUOXPKHMGHKDUG¡
MHWIRURVDOOHDOGHQNULJRJU\WWHUNDPS(v. 595  +XUOXPKHM HU RYHUV WWHOVHQ DI ۛփրր֓
ۛք֒ոۚնևն 9L K¡UHU RJVn KYRUGDQ KHVWHQH
er sprunget ombord i skibe og selv er roet
over til Korinth, hvor de har besejret fjenden,
en hentydning til en nylig sejr ved Solygeia i
425 nær Korinth, hvor kavaleriet spillede en
afgørende rolle. Sangens afslutning viser tydelig respekt for rytterne: MDGHWHUVJXRYHUDOW
GHWU\WWHUL (v. 610).
Respekten for rytteriet står i diametral modV WQLQJWLOVW\NNHWVRͿHURJKHOHNRPHGLHQV
omdrejningspunkt, den demagogiske politiker Kleon, der fra først til sidst udsættes
IRUNRPHGLHQVNULWLNDIDOOHUVNDUSHVWHVNXͿH
Kleon var på komediens opførelsestidspunkt
Athens reelle leder og nød stor succes på
folkeforsamlingen. En del af denne succes skyldtes en sejr i Den peloponnesiske

