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PARODOS 

Strafe 1 

SOPHOKLf:S: 'OIDIPUS TYRANNOS' 
KOORGEDEELTES 

deur E. L. de Kock (Universiteit van Pretoria) 

0 soetklankige stem van Zeus, in watter stemming tog het u van Puthoon, ryk 
aan goud, na glansende Thebe toe gekom? 

Ek le op die pynbank gestrek, my gees angsvol en bonsend van vrees, o god 
van die wilde kreet, o Delif!r, o Heler, en heilig vrees ek u. W atter verpligting 
gaan u oor my bring- 'n nuwe of 'n oue met die wentel van die jare weer 
hernu? Se my dit tog, goddelike stem, goue Hoop se kind! 

Antistrafe 1 
Tot u roep ek eers, dogter van Zeus, goddelike Athene, en tot die beskermster 
van my land, u suster, tot Artemis ja, wat sit op ons mark, haar roemryke ronde 
troon, en tot Apollo, die treffer van ver. Ag, ag, tree u drietal tog na vore om as 
my helpers die dood a£ te weer! 

As ooit, oak in die vroeere ramp wat voortgejaag het teen my stad, u uit my 
land die vlam van leed gewis het, kom dan ook nou! 

Strafe 2 
0 wee! Ontelbaar is die smarte wat ek dra. Siek is heel my volk, en daar is geen 
wapen van die gees selfs waarmee 'n mens hom sal kan weer nie. Die deur
lugtige aarde se vrug, die gedy nie, en met 'n dooie kind kom ook ons vrouens 
bo bulle skrille barenswee. 

Ja, 'n mens kan sien hoe een lewe na die ander, net soos 'n gevleuelde voel, 
en sterker nog as die onstuitbare vuur, voortyl na die oewer van die Wester god. 

A ntistrafe 2 
Deur die sterftes, ontelbaar, vergaan nou my stad; en erbarmloos le sy kinders, 
pes aanbrengend, op die grond, ja, sonder selfs 'n dodeklag. En kyk: daar is jong 
vroue en 66k gryse moeders wat by die altaartrap, sornmige hier, ander daar, 
smekend skrei vanwee hul droewige swaar. 

Helder klink bulle lied tot die helergod en saamgalmend daarmee hul 
steunende jarnmersang. , 

Stuur, goue dogter van Zeus, om die smarte ontwil, vir ons u vriendelike hulp! 

Strafe 3 
En gee dat Ares, die verwoester, wat nou sonder sy bronsskild my onder luide 
geroep deur sy aanslag verteer, gee dat in terugylende vlug hy op my vaderland 
sy rug mag keer- ja, deur 'n wind van agter gedryf of na Amphitrite se groot 
seevertrek, of na die Trakiese golf, die ongasvry ankerplek! Want laat die nag 
iets na, dan kom die dag en hy voltooi die taak! 

Vader Zeus, u wat die mag van die vuurdraer-bliksems beheer, laat h6m deur 
u donderstraal sterwe! 
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Antistrafe 3 
Lukiese vors, ek wou dat uit u boog se goudgevlegte snare, u pyle ontembaar 
neer mag reen, tot my verweer, ja tot my steun. 

En stuur oak Artemis se ligtende fakkelgloed waarmee sy jaag deur Lukie se 
gebergtes. 06k roep ek hom met die haarband van gaud, die god met hierdie 
land se naam, wyn-blosende Bakchos, luidkeels begroet, die Mainade se mede
reisgenoot. Hom roep ek aan om met sy blikkerende fakkel versengend, nader 
te tree as my bondgenoot teen Ares, die god oak by gode nie geeer. 

EERSTE STASIMON 

Strafe 1 
Wie is hy van wie die orakelsprekende rots van Delphi se dat hy die mees on
noembare gruweldade met bloedgedrenkte hand voltrek bet? Dis tyd dat sneller 
as die stormsnelle perde hy sy voet in vlug beweeg. Want op hom spring in 
valle wapentuig Zeus se seun met sy vuur en bliksems neer ... en saam met hom 
kom die grimmige wraakgodinne, nimmerfalend. 

Antistrafe 1 
Helder-klaar bet mas van sneeuwit berg Parnassos af 'n woord so pas geflits dat 
na die onbekende man, 'n iedereen moet speur. Want kyk, hy dool in die skuiling 
van die wilde bosse rand en, asof 'n bul, 66k oar skeure en oar rotse. En ver
wese en miserabel met sy misrabele tred, trag hy om die godspraak uit die aarde 
se middelpunt ver van hom af weg te hou. Maar die fladder, immerlewend, om 
hom been. 

Strafe 2 
Vreeslik, ja, vreeslik bet die wyse voelwiggelaar my ontstem: sy woorde kan ek 
egter nie beaam, maar hul ook nie ontken nie! En wat ek moet se, daaroor is ek 
in die duister. Op hoop se wieke sweef ek, en ek sien nie hede en ook nie toe
karns nie. Want was daar tussen die Labdakiede en Polubos se seun dan ooit 'n 
vete? Ek bet nooit in die verlede, en ook nie nou daarvan verneem nie, sodat, 
met dit as seker toets, ek my teen Oidipus se hooggeroemde naam sal keer om 
vir die Labdakiede as bondgenoot 'n duister moord te wreek. 

Antistrafe 2 
Zeus, ja, en Apollo, bulle bet insig, gewis, en bulle ken die mens se lot. Maar 
dat by die mens die siener bo my die prys behaal, daarvoor is daar geen sekere 
bewys nie. In kennis mag die een mens die ander wel oortref. Ek sal egter nie, 
voordat ek bulle woord bewaarheid sien, dit ooit eens wees met die wat Oidipus 
nou laak nie. Want tot hom bet eens, voor almal se oe, die gevleuelde vrou ge
kom, en toe bet met 'n seker toets geblyk sy wysheid en sy liefde vir sy stad. 

Daarom sal, in my hart, hy nooit as sleg veroordeel staan nie. 

TWEEDE STASIMON 

Strafe 1 
Mag dit my beskore wees om steeds vrome reinheid te bewaar in al my woorde, 
in al my dade. W ette is daarvoor neergele, wette hoogverhewe. In die helder 
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hemellug het hul ontspring, met Olumpos as hul enigste vader en geen sterflike 
mens as hul verwekker nie. 06k vergetelheid sal nimmer hul laat sluimer. 
Want magtig is die god in hul, en oud word hy ook nie. 

Antistrafe 1 
Dis oormoed wat die tiran verwek. Oormoed, as hy hom dwaaslik oorversadig 
het aan die rykdom wat nie gepas of tot sy voordeel is nie, ja, as oormoed tot 
die hoogste kroonlys geklim het, start dan tot sy val die steile afgrond af, waar 
hy sy voet nie nuttig kan gebruik nie. Maar die skoon gestoei, so heilsaam vir 
die Staat, mag god - so is my bede - die tog nooit beeindig nie. G6d sal ek 
onverpoos altyd as my beskermheer hou. 

Strafe 2 
Maar as 'n man deur sy woord of deur sy daad hovaardig wandel, sander vrese 
vir die reg, sander ontsag vir die tempels van die gode, mag hom, as loon vir sy 
verderflike trots, 'n bose lot tog tref! Ja, mag 'n bose lot hom tref, ashy in onreg 
wins behaal, van onvroom dade hom nie hou, of profaan aan dit wat onaanraak
baar is, gaan klou! Wie, ja wie, sal, as dit so gaan, hom nog daarop beroem dat 
hy die pyle van die god van sy siel af weg kan keer? Immers, as so 'n daad in ere 
staan, waarom moet ek nou met heilige dans die gode dien? 

Antistrafe 2 
Nimmermeer sal ek na die aarde se heilige nawel gaan om te aanbid, nimmer 
na Abae se tempel, en ook nie na Olumpia, as vir elke sterweling nie tasbaar 
die orakelwoorde in vervulling gaan nie. 

0 Opperheer, as u tereg beet Zeus die Al-gebieder, laat dit dan u en u ewig 
goddelike mag tog nie ontgaan nie! Want as afgeleefd le hul die godswoord, 
lankal oor Laios uitgespreek, reeds tersy; ja, nerens word luisterryk Apollo meer 
geeer nie - en weg is die eerbied vir die gode. 

DERDE STASIMON 

Strafe 
As ek waarlik 'n siener is, en kundig my gees, dan, sowaar as berg Olumpos, sal 
teen more se voile maan u hiervan, o Kithairon, nie onervare staan: (J roem ons 
as Oidipus se vaderland, as sy voedster, as sy rna, - en in reidans bring ons u die 
eer vir u gunste aan ons beer. Mag, Phoibos, tot wie ons luidkeels roep, u dlt 
tog welgeval! 

Antistrafe 
Wie het u, o kind, wie u die wereld ingebring? 

noo Het een van die langleef-nimfe intiem vir vader Pan, die berge-wandelaar, 
besoek? Of het 'n bedgenoot van Loxias u gebaar? Hy is mos vir die wilde berg
weides lief! Of was dit Hermes, Kyllene se vors? Of her hy wat op die berg-

1105 kruine woon, die Bakchante-god, u miskien as skat ontvang van een van Helikon 
se nimfe met wie hy die meeste saamjolyt? 
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VIERDE STASIMON 

Strafe 1 
0 sterfling-geslag! Ag, Ag! Hoe as bloot 'n nul gelyk ag ek u !ewe! Want wie, 
ja watter man, bekom van waar-geluk meer as die !outer skyn? En na die skyn, 
versink weer sy geluk. Gewis, met u, met u lot, u lot, arme Oidipus, as my 
voorbeeld, ag ek van sterwelinge geen enkele een gelukkig nie! 

Antistrafe 1 
Hy immers her 'n onoortreffelike skoot gemik en van volledige en ryke geluk, 
o Zeus, toe heer geword. Die kromklou meisie, die raaiselsangeres, her hy laat 
sterf en vir my land as bolwerk teen die dood verrys. Daarom ook heet u, 
Oidipus, my koning. Daarom is u met die hoogste eer begroet as heerser van die 
grote Thebe. 

Strafe 2 
Maar nou! Wie se lot is nou meer smartvol vir die oor? Wie is met wilde rampe, 
wie met swaarkry meer tuis ... en dit deur 'n ommeswaai van sy !ewe? 

Helaas, o deurlugtige Oidipus! Was in u geval een en dieselfde ruime hawe 
dan vir en seun en pa as bruidegom nog ruim genoeg om in te land? Hoe tog, 
hoe tog, o ellendeling, kon die saailand van u vader swygend u so lank verdra? 

A1ztistrafe 2 
Die tyd wat alles sien, het u ontdek, uself ten spyt; en sy oordeel voltrek hy 
oor die huwelik-geen-huwelik waarin lanka! een is verwekker en verwekte. 
Helaas, kind van laios! Had ek u, ja, had ek u tog nooit gesien! Want nou 
jammer ek en stort van my lippe die luidste klagtes uit. 

Tog is die waarheid dit: deur u kan ek weer asemhaal, deur u in slaap my oe 
sluir! 
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