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Daar is mense wat dink dat die letterkunde net 'n patroon van woorde is en 
dat ons nie moet praat van die digter se boodskap nie. Maar Euripides, om 
maar een geval te noem, was wat die Romeine genoem het vates, 'n tolk van 
die lewe, sowel as poeta, die skrywer wat tegnies vaardig is op estetiese gebied. 
Sy digkuns is wat Matthew Arnold genoem het ,a criticism of life'; en as ons 
die datums van sy dramas nagaan, vind ons dat daar dikwds 'n verband is 
tussen hul onderwerpe en die politieke gebeure. 

Ons dink aan Robert Browning se gedig Balaustion' s Adventure-die meisie 
wie se naam granaat-bloeisel beteken. Sy was 'n hartstogtelike vereerder van 
Athene. Ni die ramp van die inval in Sicilie, wou die mense van Rhodos Athene 
in die steek laat; maar sy het 'n party byeengebring om na Athene te seil en te 
kyk of hul kan help. Hul vind dat hul agtervolg word deur 'n seerower en 
roei 'n bars vir Kreta. Dog net toe hul dink hul is veilig, vind hul dat hul voor 
die hawe van Sirakuse staan, in die hande van die vyand. Maar die kaptein 
van die vyandige skip het gehoor dat Balaustion iets sing, wat soos Aischylos 
klink en vra dadelik ,Wat omtrent Euripides?". Nuus het gekom dat Atheense 
gevangenes, tot slawe gedoem in die steengroewe van Sirakuse, hul vryheid 
verkry het deur die feit dat hul Euripides kon voordra. 

, Therefore, at mention of Euripides 
The captain crowed out "Euoi, praise the god!" 
. . . Here she stands, 
Balaustion, strangers, greet the lyric girl! 
. . . Why, fast as snow in Thrace, the voyage through, 
She has been falling fast in flakes of him . 
. . . Then, because Greeks are Greeks and hearts are hearts, 
And poetry is power, they all outbroke 
In a great joyous laughter with much love.' 

En Euripides het die mag gehad om die bende van Rhodos hul vryheid te 
gee. 

Dit was die mag van Euripides se poesie, soos Plutarchos vertel, wat die 
mure van Athene gered het ni die Spartaanse oorwinning-

,Sad Electra's poet had the power 
To save the Athenian walls from ruin bare', 

se Milton se sonnet. 
Robert Browning het van sy Elizabeth geskrywe: 

,I know a poetess who graved in gold, 
Among her glories that will never fade, 
This style and title for Euripides: 
"The Human, with his droppings of warm tears".' 

Die drama wat Balaustion voorgedra het was die Alkestis. Koning Admetos 
is deur Apollo gese dat hy die dood op sy bepaalde dag kan vermy, as iemand 
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gewillig is om in sy plek te sterf. Sy vrou Alkestis hied aan om dit te doen-iets 
wat waarskynlik deur die samelewing van die tyd as die normale plig van die 
vrou beskou is, die maatskaplike nomos. Die hooghartige Elektra se in haar 
aanval op Aigisthos: ,Die man gehoorsaam die vrou, nie die vrou die man 
nie: skandelik, as in die huis die vrou regeerder is en nie die man nie'. 

Maar Euripides laat ons voel dat Admetos maar 'n power figuur slaan in 
vergelyking met Alkestis. Aan die een kant is die konvensie van die maatskappy; 
aan die ander kant die ongeskrewe wet van innerlike ordentlikheid wat 
Homeros aidos noem. 

In Die Kinders van Herak!es word melding gemaak van die konvensie dat 
geweld nie gebruik mag word teen 'n herout nie; maar wanneer Kopreus, 
die herout van Argos, die smekelinge van die Atheense altaar wil wegruk, 
is die Atheense koning bereid om die tradisionele gebruik te laat vaar, omdat 
hy 'n botsing voel tussen konvensie en universele morele wet. 

Herakles is dood. Sy kinders en moeder word vervolg deur die tiran 
Eurystheus. Onder leiding van hul vader se ou vriend, Iolaus, het hul uit 
Argos gevlug en vergeefs probeer om 'n beskermheer te kry in Griekeland. 
Niemand het die moed om hul hulp te verleen nie. Aan die begin van die drama 
sien ons Iolaus en die kinders as smekelinge by 'n altaar in Athene. Die 
herout van Argos storm op hul af en wil hul met geweld wegsleep. Watter 
hoop kan daar wees ? lola us glo aan twee dinge: aan die beskerming van Zeus, 
d.w.s. die Voorsienigheid, en in die vryheidsin van Athene. Die koning van 
Athene kom vir die kinders op. Die herout antwoord: ,Hierdie kinders is 
onderdane van Argos; vir jou kan hul geen baat bring nie; tensy jy hul oor
lewer, verklaar Argos oorlog teen jou.' (Murray, Euripides and his Age, bl. 61). 
Dit is die politieke wet. Die koning van Athene wil vrede he, maar hy eerbiedig 
die morele wet. Die saak van die kinders is sy saak, want Athene is altyd 
begaan oor die saak van die onderdruktes. Die universele, ongeskrewe wet 
rus op 'n dieper grondslag as die staatswet wat dikwels in verband staan met 
party-belang. ,Aile menslike wette,' se Herakleitos, ,word gevoed deur die 
een wet van God' (Frag. 91 ). Cicero se omtrent die morele wet: ,Die man wat 
dit nie gehoorsaam nie word 'n banneling van homself, en omdat hy die 
natuur· van die mens verag, gaan hy die grootste lyding tegemoet.' 

Daar is 'n dergelike probleem in die drama Die Smekelinge. 
Die moeders van Argos, wie se kinders in die oorlog gesneuwel het, kom 

na koning Theseus van Athene om te vra dat hy die Thebane, wat die lyke 
onbegrawe uitgewerp het, sal beweeg om hul terug te gee. Ons onthou dat 
Sophokles se Antigone, wat ons ook kan noem Die OngeskreJve Wet, oor hierdie 
onderwerp gaan. Die lot van die onbegrawenes, die insepu!ti van V ergilius, 
was vir die antieke gedagte 'n soort ballingskap, wat ons moeilik vind om te 
verstaan. Maar vir die doel van die drama moet ons die erns daarvan probeer 
begryp. Reeds Homeros, aan die begin van die !lias, spreek sy afsku daarvan 
uit. 

Die moeders van Argos smeek om begrafnis en hulleier is Adrastos, ver
owerde koning van Argos. Eers is Theseus, dinkende in terme van staatswet, 
geneig om te weier; en die moeders maak klaar om droewig te vertrek. Maar 
Aithra, moeder van Theseus, roep skielik uit: ,Kan ons dit toelaat? Die saak 
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mag moeilik wees, gevaarlik selfs, maar dit is die moed om sulke take aan te 
durf wat Athene groat maak. Dit is die alledaagse stede wat so vreeslik ver
sigtig is, met hul skemerligwysheid. Gaan voort, my seunl Help hullel' 

Theseus doen soos sy moeder se. Hy verkies die hoer wet bo die politieke 
wet. 

Aan die begin van sy loopbaan was Euripides vol patriotisme vir Athene. 
Ons sien dit bv. in die Medea waar hy praat oor die trotse tradisie van Athene 
wat hanger na wysheid en met vreugde en helderheid haar ideale najaag

,Strong loves of all godlike endeavour 
Whom Wisdom shall throne on her throne.' 

Hy spreek soos Perikles gespreek het in sy beroemde rede oor diegene wat in 
die tweede jaar van die oorlog geval het. Maar die sleurende gang van die uit
puttende oorlog-oorlog wat 'n woeste skoolmeester is, se Thukydides, wat 
die karakter van die mens tot sy omstandighede verlaag-het van 'n idealistiese 
demokrasie 'n vulgere demagogie gemaak. 

Daar was Melos, uit haar neutrale posisie gedryf deur 'n naakte aanwending 
van magspolitiek in die jaar 416 v.C. Weer het ons die wet wat vir die politikus 
voordelig is en die universele wet wat hy as ,praktiese' man verag. Die mans 
is gedood, die vroue en kinders verslaaf; en, kort daarna, in hul oomblik van 
oormoed, het die Atheners weggeseil om Sicilie te verower en s6 grotendeels 
hul eie val bewerk. 

Gedagtig hieraan het Euripides sy Vroue van Trqje geskryf. Die trilogie 
waartoe hierdie drama behoort, weerspieel 'n nasionale Hubris. Eers was daar 
twee stukke, wat verlore gegaan het-die Alexandros waarin Helena weggevoer 
is deur Paris en deur die Trojane in Troje gehou-Hubris aan die kant van 
Troje; dan die Palamedes, ook verlore, waarin ons die Hubris van Odysseus 
en die Grieke vermoed wat die onskuldige Palamedes vermoor. En in die 
Troades het ons weer eens die Hubris van die Grieke-die volk van Euripides
wat in die oomblik van oorwinning Solon se raad meden agan vergeet. 

Die Troades is 'n liriese drama wat bederf word deur 'n prosa-vertaling. 
Myns insiens is die digterlike, gevoelige vertaling van Gilbert Murray:._wat 
digter was sowel as deeglike geleerde-beter geslaag as die ou vertaling van 
Woodhull of van die moderne Penguin-weergawe. Dit is maklik om te wys op 
letterlike onnoukeurighede; maar juistheid van toon, volgens die styl wat die 
digter gebruik en wat ons nie moet verwerp omdat daar nou 'n ander mode is 
nie, kan van groter letterkundige waarde wees. Meer as enigeen wat ek ken, 
het Murray die spreuk van Wilamowitz uitgeleef, ,Griechisch zu empfinden'. 
Ek voel dieselfde oor die Afrikaanse vertaling van J. A. Ross se Hippo!Jtos; 
en as ek 'n hoek moet kies wat die geskiedenis van die Griekse drama kort en 
noukeurig saamvat, sou ek, bo enige werk in enige taal, sy hoek Euripides, 
Digter en Denker uitkies. Ons vergeet hierdie man ten onregte. 

Aan die begin van die Troades sien ons Athena vervreemd van haar geliefde 
stad. Sy voorspel rampe op die terugreis van die Grieke. Die digter laat ons 
die lyding van die onskuldiges in oorlogstyd voel, net soos V ergilius, en hy 
stel die saak van die vroue en kinders wat 'n slawe-toekoms tegemoetgaan. 
Hy wek 'n gevoel vir die voormalige ptinsesse wat somtyds oorweldigend 
word. Na die kind van Andromache van die mure afgewerp is, voer hy ons 
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terug na die romantiese verlede-en diegene wat Gilbert Murray ,romanties' 
noem, vergeet somtyds dat ook Euripides wel deeglik ,romanties' kan wees. 
So ook in die Hippolytos, mi die dood van Phaedra, kry ons die lied wat 
J. A. Ross mooi vertaal het: 

,0, kon 'n god my vlerke gee, 
My ligna duis'lig hoe wolk .. .' 

Alles lyk verlore vir die vroue van Troje. Aldie pilare van hullewe le begrawe 
in die puin. En tog laat Euripides ons voel dat daar iets is in die menslike 
gees wat uitstyg bokant die rui:ne, iets onsterfliks wat die materiele wereld 
nie kan verstaan nie, iets wat veredelend inwerk op die toeskouer. 

Hier het ons 'n deel, altans, van wat Aristoteles bedoel het met katharsis. 
Aristoteles se: ,Tragedie is die voorstelling van 'n handeling wat erns het en 
'n sekere grootte; wat afgerond is, in die vorm van iets wat gedoen word en nie 
verhaal word nie. Dit wek vrees en medelye en bewerk 'n katharsis van sulke 
emosies'. ,Sulke'--rowu-rwv; ek meen dat te min aandag geskenk is aan die 
woord 't"OLO~'t"Ul\1. Katharsis is 'n woord wat in verband staan met ,ontlasting', 
,reiniging' beide in die fisiese en die psigologiese sin. Die stort van trane by 'n 
tragedie gee verligting vir sommige mense. Daar is ook die Freudiaanse ver
ligting van onderdrukte emosies. Deur deel te neem aan die daad van die held 
wat bo die ramp uitstyg en 'n voorbeeld word van die onoorwinlike element 
in die menslike gees:, kan jy self uitstyg bo die opgehoopte kwellings en 
frustasies van die menslike lewe. Dit word 'n bevryding van sulke ( 't"OLOU't"Ul\1) 

emosies, nie net van medelye en vrees nie. Daar is wel medelye: die gevoel dat 
'n gawe persoon deur 'n betreklik kleinere fout in sy oordeel of in sy karakter 
(hamartia) onvermydelik in 'n ramp gestort is. ,The pity of it, Iago, the pity of 
it.' Onvermydelik, nie deur 'n meganiese noodlot nie (soos dit soms in 
Afrikaanse boeke voorgestel word) maar deur 'n samewerking van karakter 
en omstandighede, waarby die Olimpiese gode, bv. in Euripides en Vergilius, 
simbolies genoem word. Gegewe 'n sekere karakter, soos Bernard Shaw ook 
se in verband met Saint Joan, en sekere omstandighede, is die gevolge onver
mydelik, aangeneem dat die fundamentele eienskappe van die mens (soos 
Thukydides dit ook sien) konstant bly. Die gewone lewe is 'n verwarde reeks 
gebeure: die digter moet die elemente uitkies wat die psigologiese verband 
tussen die dade uitbring. 

Daar is ook die peripeteia waar die held mik op wat goed is en die teenoor
gestelde van die oogmerk teweegbring: die ironie van die noodlot, se ons. 
Oedipus, vol ywer om sy burgers te help, gaan voort met die ondersoek ten 
spyte van die waarskuwing van sy gade en die onwilligheid van die herder; 
en so stort hy homself in die ellende. Maar in die laaste drama sien ons hom 
op Kolonos, waar die onoorwinlike gees uitstyg bo die aardse lyding. En net 
soos ons die vrees voel: ,daar, was dit nie vir grasie van God, gaan ek', so kan 
daar die gedagte kom: ,so, met die grasie van God, kan my gees tot oorwin
ning styg'. Die lyding van die held word deel van die universele lyding; die 
indiwiduele klag gaan op in iets wat meer verhewe is. Ons jammer bly nie 
egosentries nie maar vind reiniging in die uitbreiding tot die medemens. 
Hierdie soort katharsis bring die uitwerking op ons gees van 'n groot simfonie, 
'n groot skilderstuk, 'n groot tragedie; en aile groot digters laat ons die mens 
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sien sub specie aeternitatis. Onlangs ook het twee Nobelpryswenners, Erwin 
Schroedinger en Werner Heisenberg, ons verwys, op die gebied van die 
natuurwetenskap, na die Grieke en hul universele beginsels en hul beskouing 
van die lewe as 'n geheel. 

Teen die end van sy lewe het Euripides die Iphigeneia in Au/is geskrywe. 
Daar vind ons die priester en die politici, kerk en staat, wat Agamemnon 
aanspoor om sy dogter te offer (volgens die idees van die tyd) sodat die vloot 
met die militere planne kan voortgaan. Die koning stuur 'n brief aan sy vrou 
Klytaimnestra en vra dat sy Iphigeneia na Aulis sal bring as die bruid van 
Achilles. Dit is 'n leuen, ter wille van militere en politieke belange. Agamemnon 
kry berou, maar te laat. Met ware insig toon Euripides dat hy nie durf terug
trek nie: die ,volk', d.w.s. die leer, dring daarop aan; en as Klytaimnestra vir 
Achilles vra of sy eie troepe dan nie kan help nie, antwoord hy: ,Hul was die 
eerste om die offerande te verg'. 

Die leer kry hul sin: daar is uiterlike sukses, ofskoon Euripides, soos in die 
verhaal van Jakob en Isak, 'n dier in die plek stel, wat ook veronderstel word 
in die Iphigeneia in Tauris. Maar deur die eeue het prates ten behoewe van 
Iphigeneia opgegaan, terwyl die sukses van die veldtog geen harte meer laat 
klop nie. Ons voel die hartstogtelike, warm asem van Lucretius as hy praat 
oor hierdie onheilige daad van ,religio'. Tennyson laat Iphigeneia se: 

,Dimly I could descry 
The stern black-bearded Kings with wolfish eyes, 
Waiting to see me die'. 

Wat was die houding van Euripides teenoor die gode van daardie ,religio' 
wat Lucretius veroordeel het? Die wet van die staat, die wet van God; 
Augustinus se civitas hominun1 en civitas Dei; geliefde stad van Kekrops, skryf 
Marcus Aurelius, sal jy nie liewer se nie: geliefde stad van Zeus ? 

Baie antwoorde, baie strydvrae. Laat ons nie op 'n maklike oplossing hoop 
nie. 

My eie sienswyse is dat Euripides geglo het aan 'n goddelike basis van die 
Heelal wat universeel was, maar nie aan die vertolkings van mense nie wat 
geneig is om hul gode in hulle eie ewebeeld te skep. 

Reeds vroeg bv. in Xenophanes, was daar proteste teen die antropomorfiese 
gode; reeds vroeg het daar 'n ander religeuse denkwyse ontstaan wat deur die 
Orfiese-Pythagorei:ese-Platoniese gedagte geloop het na Vergilius (en hy het 
die gids van Dante in die Inferno en die Purgatorio geword) tot in die Christen
dom. Euripides gebruik ,god' en ,gode' albei vir die Goddelike en dink daarby 
maar min aan die Olimpiese gode. Vir Lucretius is Venus, in die aanhef van 
sy gedig, 'n simbool. Tennyson laat Lucretius se dat hy bedoel het met Venus 
nie die minnares van Adonis nie, maar 

,The all-generating powers and genial heat of Nature ... '; 
net soos Tantalus vir Lucretius die folteringe van Hades, Sisyphus die onver
saadbare eersug, Tityos die hartstogtelike liefde gesimboliseer het. So het 
Euripides die Olimpiese gode aangeneem as simbole van die ongesiene magte 
in die lewe, wat somtyds, soos in Homeros, 'n sigbare vorm kan aanneem. 

Euripides se Herakles protesteer teen die idee dat daar egbrekers onder die 
gode kan wees en se dat hy lanka! besef het dat sulke stories vals is; en omtrent 
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Hera-Vergilius se geniepsige Juno-vra hy of iemand so 'n godin kan aanbid 
wat, omdat sy jaloers was, die weldoeners van die mensdom kan vervolg. 
Selfs die slaaf in die Andromache, wat meen dat Apollo verantwoordelik is vir 
die dood van Neoptolemos, se dat die god hom deur wraakneming tot die 
peil van 'n onwaardige mens verlaag het; en Lucretius verfoei die mense wat 
lae motiewe aan die gode toeskryf en dink dat vroomheid in plegtighede en 
olferandes bestaan. Maar as mense verkeerde motiewe aan die Godheid toe
skrywe, beteken dit nie dat die Godheid nie bestaan nie of dat die mens 'n 
materialis moet wees, soos Lucretius gemeen het nie. ,Oog om oog, tand om 
tand' was die prirnitiewe standaard, ook in die Ou Testament. Christus ver
kondig 'n hoer standaard. Euripides, soos Aischylos, dink veel oor die ou bloed
vete, ,die ou verblinde wraaksug en die onreg wat onreg wreek' in nimmer
eindigende kringloop. Albei wil 'n einde maak deur die instelling van 'n hof 
wat omstandighede en motiewe in aanmerking neem. 

Euripides toon ons hoe Elektra haar broer aanspoor om hul moeder te 
vermoor. Sy sien dit as 'n soort maatskaplike plig en as 'n bevel van Apollo. 
Maar mi die daad kom daar 'n insinking en Orestes se aan haar: ,Nou's jou 
gedagte heilig, toe waansinnig'. 

Aan die einde van die Elektra verskyn Kastor en Polydeukes in die lug en 
blameer Apollo vir die wraakgebod-as dit inderdaad Apollo was en nie 'n 
verleidende gees nie. ,In my,' se Kastor, ,in die hoe Magte van die hemel, is 
medelye met die smart van mensekinders.' So is Lucretius, so is V ergilius vol 
jammer vir die blindheid van die mensdom. 

Orestes word deur 'n senu-instorting oorval, waarvan die Furiee 'n simbool 
is. In die drama wat na hom genoem is, se hy vir Apollo: 

So se Hamlet: 

,My siel het teruggedeins by die gedagte: 
Dalk het 'n wraakgees my mislei wat ek 
As goddelik beskou het'. 

,The spirit that I have seen 
May be the devil, and the devil hath power 
To assume a pleasing shape'. 

Was die vermeende gebod van Apollo miskien slegs die mens se vertolking 
van die goddelike, gebaseer op vrees vir die maatskaplike orde? Apollo, waar 
hy later tot Menelaos praat, se: ,Staak jul stryd en eerbiedig Vrede, skoonste 
van al die go de'. Was die ,gebode' van Apollo iets anders as die werklikheid wat 
Apollo gesimboliseer het? Deel van 'n illusie, soos Helena, wat nooit self 
na Troje gegaan het nie, maar verteenwoordig is deur 'n vorm in haar ewe
beeld? Sodat die hele Trojaanse oorlog, met al die gepraat oor glorie, tog 
maar 'n onwerklikheid was? Is dit die betekenis van die Helena, geskrywe mi. 
al die ontnugtering van die Peoloponnesiese oorlog? Geen wonder dat 
Orestes in die Iphigeneia onder die Tauriers aan sy suster se: ,In goddelike sake 
en in menslike sake heers daar groot verwarring'. Twee keer, in die fragmente 
van Euripides, kry ons die gedagte: 

, Wie weet of Dood ons ware Le111e is, en Le111e Dood?' 
Euripid~s is bewus van die Ander,· nie-fisiese, wereld. Selfs die praktiese 

kamervrou in die Hippo!Jtos verwys na daardie ander ( &IIIIo) lewe wat dier-
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baarder is as ons huidige bestaan, hoe vol twyfel oqs ook al mag wees. In die 
B acchae dui Euripides op ,daardie ander dinge'('roc o' e-repcx), nog intellektueel 
( -ro croq;ov ), nog fisies, wat 'n inspirasie vir die lewe kan wees. Daar is moeilik
hede in die teks; maar Dodds (1944) som dit so op: ,My joy is in pursuing these 
other aims, being high and plainly set (for they lead man's life to the good), 
day-long and through the night to be pure and reverent'. 

Die ou Firmin-Didot edisie van Fix, met 'n enigsins gewysigde teks, 
vertaal: ,Sapientiam citra invidiam libenter consequor, (illud autem alterum 
magnum (est) et illustre), semper ad honesta vitam per diem usque ad noctem 
recte dirigentem, pie agere, et quae contra fas instituta sunt rejicientem colere 
deos'. 

Verrall het geskrywe Ettripides the R ationalist; E. R. Dodds Euripides the 
Irrationalist . Te midde van die veelsydigheid van die lewe sien Euripides 'n 
soort intui:sie wat hy ,Natuur' noem, 'n innerlike lig soos die Kwakers se 
(vgl. Hippo(ytos, vs. 79), 'n geestelike wet wat van groter gewig is as die uiter
like wet. Hy voel dat waar 'n botsing geskied tussen die twee, die uiterlike 
mag vir die oomblik dikwels oorwegend is, maar dat uiteindelik die onoor
winlike gees van die mens opstyg en erkenning vind as die skelle van verblinde 
oe afval. 

Dit is sy intense besef van hierdie stryd wat Elizabeth Barrett Browning 
beweeg het om hom te noem ,Euripides, the Human'; en ons onthou dat 
Aristoteles gese het hy is die mees tragiese van die digters. 

J. T. Sheppard het geskrywe: ,Folly and wickedness, cruelty and super
stition still add to the confusion and misery of the world. Agamemnon tem
porises, Odysseus schemes, Polymestor clutches for his gold today as in the 
days of Euripides. And there are men and women who, like Hecuba, think 
vengeance a solution. But Polyxena, though she suffers, triumphs in the 
strength of love. The meaning is not that life is chaos but that human love 
and wisdom are symbols of a higher law . . . '. 
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