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Λυσιστράτη
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
Με την Λυσιστράτη κερδίζεται ο αγών ανάμεσα στην Ιστορία
και την Ποίηση με νικητή την δεύτερη, και η νίκη αυτή λέει και
σημαίνει ότι, αν και ανακυκλώνεται ο κύκλος του αίματος και
της βλακείας –η αιώνια επιστροφή του ΄Ιδιου–, με την Ποίηση ο κύκλος αυτός δέχεται μία συγκλονιστική κρούση, και
παρόλο ότι η Ποίηση δεν καταργεί αυτόν τον κύκλο, μπορεί
εντούτοις να τον εμφανίζει απροκάλυπτα γυμνό και να τον μετατρέπει σε υλικό για ποιητική χρήση. Η Λυσιστράτη είναι η
καταστολή της σύνθλιψης από την τραγωδία της Ιστορίας και
με αυτήν την έννοια αποκτά την δική της σημασία η Κωμωδία, γίνεται δηλαδή το λάλον αντίδοτο στον ιστορικό λοιμό.
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