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DIE RELIEF VAN ELEUSIS EN DIE MISTERIES 

deur Erik Holm 
(Pretoria) 

Hier word gepoog om die beroemde relief wat reeds in 1859 in Eleusis 
gevind is,l as die mees insiggewende dokument t.o.v. die esoteriese aspekte 
van die misteries te ondervra. Dit geskied onder die besef dat die beeldkuns 
bevoorreg is om invoeling en instemming te vergemaklik, om, altans by 
benadering, die eintlike numen van 'n gewyde diens te kan aanvoel. Die 
skriftelike getuienis sal met hierdie ondersoek wat op die beeldsiening van 
die Helleense mens steun, slegs subsidier gebruik word, te meer daar die 
epopteia, die beslissende indruk van die geheime gebeure, blykbaar 'n 
visuele belewenis moes gewees het.2 Na analogie van die hele godsdienstige 
opset van die antieke met die oorweldigende rol van die epifanie in sy 
kultus moet hierdie epopteia sy kulminasie in direkte konfrontasie met die 
godebeeld selfvind, want die godebeeld stel die godheid voor. 

Dit impliseer 'n besondere status van die relief, naamlik die veronder
stelling dat dit die kultusrang van 'n kanoniese godebeeld, wat andersins 
slegs volplasties kan wees, kon verwerf. Die uitsonderlikheid moet in die 
besondere aanleg van die telesterion en die kultus van Eleusis sy motivering 
vind. Want indien dit slegs 'n votief aan die godinne van Eleusis was-soos 
algemeen aangeneem word-dan kon dit nie meer as van bloot eksoteriese 
betekenis wees nie. 

Die argitektoniese opset van die telesterion as 'n gebou sonder aksialiteit, 
front en cella spreek egter ten gunste van hierdie uitsonderlike rol van ons 
relief, asook reeds die bowenatuurlike formaat van die mens- en godeuit
beelding wat meer as anderhalf lewensgrootte het. Daar is egter nog dieper 
redes vir die aanname wat met die besondere struktuur en argetipiese 
funksie bowenal en sy aanpassing by die kultus in 'n geslote geheime gebou 
saarnhang. Die godebeeld is normaalweg die plastiese sentrum van die 
temenos; sy plek word bepaal deur die brandaltaar in lyn met die kosmiese 
orientering. Die telesterion is egter 'n geslote ruimte vir 'n interne diens; 
die mure daarvan het dus die funksie van afweer van die ongewyde sfeer. 
Die reliefhet egter uiteraard 'n betrekking tot die muur-soos die volplastiek 
tot die ope ruimte--en is dus ondergeskik, indien die muur nie self 'n 
essensiele funksie in die diens moet vervul nie, soos hier wel die geval is. 

Indien die godebeeld dus sy ware betekenis van verteenwoordiging van 

* Synopsis van 'n lesing gehou voor die Klassieke Vereniging, Pretoria, Februarie 
1965. 

1. J. N. Svoronos, Das Athener Nationalmuseum, 1908, I, 106 seq. Nr. 126, pl. 24--25. 
E. Buschor, Athen. Mitt. 53 (1928) 50. Vgl. die afbeelding hierby. 

2. Vgl. W. Otto, Die Gestalt und das Sein, 326 seq. 
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die numen in die geval van die telesterion wou vervul, kon slegs 'n relief of 
andersins 'n muurskildery dit sinvol doen. Waarom die relief besonder 
daarvoor geskik was, blyk uit veral twee argetipiese funksies daarvan: aan 
die een kant dien die relief, soos in die geval van metope en tympanon, as 
,membraan' om die ongewyde elemente af te weer, maar nie die godheid 
nie. Dit het as 't ware 'n osmotiese funksie . . Metope en tympanon sluit 
oorspronklike gapings in die balkwerk van die tempeldak om demoniese 
indringing uit die geboue te weer; dit ,span' hierdie openinge toe en verkry 
deur die beelde daarop apotropeiese betekenis. 

Daardeur het die relief 'n skeifunksie tussen buite- en binnewyke van die 
misterie. Aan die ander kant bepaal die relief soos die grafstele die baken 
tussen Diesseits en Jenseits. Daarom bestaan morfologiese betrekkinge 
sowel met die stele as met die metope in ons relief; maar voorts ook nog 
met die ,valse deur' in Egiptiese graftes en selfs met die skermwand in 
Middeleeuse kerke wat priesterkoor van lekekerk afsonder. 

Bo en behalwe die feit dat die misteriediens 'n geheime karakter gehad 
het-en dus nie soos die gewone erediens openbaar kon plaasvind nie
moet selfs binne die ,gemeente' nog met 'n rangorde van mystes en adep 
gereken word, en in soverre bestaan daar 'n essensiele vereiste dat die 
kultusbeeld self 'n esoteriese inhoud as 't ware onder 'n eksoteriese uiterlike 
verskuil moes hou. Dit is reeds gebiedend in die geval van die mystes wat 
nooit die voltooide graad van telete kon behaal nie. Ja, net soos die inwyding 
grade en stadia voorsien het, so moes dit moontlik wees om stapsgewys tot 
die dieper geheime deur te dring deur 'n steeds geheimer element in die 
godebeeld te herken. 

Hier het ons te doen met die argetipiese rol van die misteriebeeld as 
,katalisator' : vanaf die vroegste optrede van beelde in die oerheiligdom 
van die grot kon die reaksie van die mystes op die beelde sy ontvanklikheid 
vir dieper misterie-inhoude openbaar, en nog die wentel-altaar van die 
Christelike kerk wat oopvou soos 'n geheime boek en gaandeweg diepe 
geloofsinhoude ,onthul' wat by die besondere feesdae pas, hou hiervan 
iets in. 

Daar moet dus aangeneem word dat die relief van Eleusis wat te enige 
tyd sigbaar was, maar hierdie ,verskuiling' van die dieper en geheimer 
inhoude nie soos die klapaltaar kon bewerkstellig nie, nogtans gaandeweg 
moes kon prysgee wat die mystes op sy vorderingsweg tot die einddoel 
(telete) in homself ontdek het. Dit moes m.a.w. veelvoudige betekenislae 
he wat een na die ander die verskuilde dieptes van betekenis openbaar het. 
In soverre is die relief se verskeie siglae meer as by enige ander beeldwerk in 
ooreenstemming met die verdiepende misteriediens met sy verskillende 
behaalbare grade van inwyding. 

* * * 
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Die veronderstelling dat dit om 'n blote votiefrelief sou gaan, het die 
vertolking meegebring dat ons slegs die mythos van hoe Demeter die jong 
Triptolemos in die geheim van koringbou inwy, uitgebeeld sou vind. Maar 
dit was altyd in stryd met die feit dat ook Persephone op die relief verskyn, 
terwyl sy tog in die tyd van Demeter se swerwinge in die doderyk moes 
vertoef het. Mens sou dus reeds twee momente van die mythos moes kombi
neer om met ons tema reg te kom: sowel die opvoeding van die jong prins 
deur die vermomde ou kindermeid Demeter as die uitstuur van Triptolemos 
na hy in die misteries ingewy is, deur Demeter en Kore saam.3 Elke konse
kwente beskouer van die relief moes onmiddellik hierdie anachronisme 
raaksien en derhalwe tereg getwyfel het of ons relief slegs die mythos illus
treer. 

Daarenteen het so 'n gelyktydige aanwesigheid en afwesigheid van 'n 
figuur vir die kenner van die grafkuns niks vreemds ingehou nie, sodra 
mens veronderstel dat Persephone onsigbaar-as dode-in verskyning 
tree. Dit was trouens die reel op grafreliefs dat die oorledene as onsigbare 
weergegee word, soos ons dit o.m. aangrypend op die bekende Ilissos-stele 
uitgebeeld vind. Dit word ook baie duidelik gestaaf deurdat nog Demeter 
nog Triptolemos enigsins van die aanwesigheid van Persephone bewus is. 
V eelmeer is die twee geheel en al verdiep in die geheim van die koringaar 
wat Demeter aan die seun oorhandig. Die twee vorm ook 'n komposisie
eenheid van statuariese aard wat geheel en al afgeskei kan word van Kore. 

Met hierdie ontdekking verbreek voor ons oe die soliede ,eenvlakkigheid' 
van die relief, en ons staan voor 'n ,surrealistiese' beeld wat daarop dui dat 
sy werklikheid verskeie betekenisvlakke besit en blad na blad tot in die 
diepste, geheimste lae kan eksfolieer. A1 dadelik word ons deur 'n vertrou
bare getuie op twee inhoude van sowel die relief as die diens self gewys. 
Isokrates maak dit baie duidelik as hy stellig geen geheim prysgee nie deur 
te se: , Twee dinge het die godin ons geskenk toe sy na Eleusis gekom het: 
ten eerste die veldvrug . . . en ten tweede die gewyde diens die deelneem 
waaraan ons met blymoedige hoop op die lewenseinde en op die gehele 
bestaan laat kyk.'4 

Hierdie waarneming waarsku ons by voorbaat en openbaar veral die 
grondverskil tussen die aspektiese weergawe deur die mythos-of tewens 
deur enige deskriptiewe, additiewe siening soos hierdie ontleding self-en 
die sinoptiese voorstellingsvermoe van die beeldkuns. In die kultusbeeld is 
die kuns by magte om nie net verskeie aspekte van die mythos en die kultus 
in een te sien nie, maar selfs om alle stadia en grade van die misterium op so 
'n wyse in te smelt dat dit skynbaar slegs 'n eenvoudige beeld voorstel. Met 
ander woorde, dit kan meteens alle geheime bewaar en ook prysgee en 

3. Vgl. hieromtrent die beslissende argument van W. Otto in sy opstel ,Der Sinn der 
Eleusinischen Mysterien", Gestalt und Sein, p. 320. · 

4. lsokrates Paneg. c. 28. 
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daarom in wese die getrouste ewebeeld van die misterie self wees. Dis 
daarom dat ons beweer hierdie kultusbeeld is die ,ware beeld' van Eleusis, 
die beslissende getuienis van sy misterie. 

* * * 
Omtrent die ritueel self dra ons kennis van die verskeie stadia en grade 

van inwyding vanaf die reiniging (katharsis) oor die voorstelling in die 
kring van mystai (myesis), die rituele handelinge (dromena) en die onthul
linge (legomena) tot by die hoogste openbaring (epopteia) waardeur die 
einddoel (telete) van 'n salige toestand en die gewisheid van 'n onsterflikheid 
(makaria) bereik is. Dit is alles eksoteriese en dus algemene kennis.5 Trouens 
'n groot deel van die handeling het openbaar plaasgevind en het selfs 'n 
volkskarakter getoon, soos die versameling van die jong seuns voor die 
Heilige Poort van Athene, hul optog oor die Heilige Pad na Eleusis, hul 
reiniging in die see en waarskynlik selfs die nagtelike fakkeldans van die 
vroue om die Kallichoros-put. In hierdie optog en lampadephorie is duidelik 
'n orgiastiese trek voorhande wat selfs Dionysos-Jakchos as ,gas' laat 
deelneem, maar Euripides se weergawe laat nog duideliker besef dat dit 
om die nabootsing van 'n kosmiese gebeure gaan waarin ,die hemel se sterre 
en op die vloed die dogters van Nereus saamgedans het in die nag wat geen 
sluimer ken nie' (Ion 1074). 

A1 hierdie inhoude is in die uitbeelding van ons relief ingesmelt, opgevang 
en op hul dieper konteks geaffilieer, hoewel ons nouliks kan hoop om alle 
geheime toespelinge te kan ontsyfer. Laat ons die geheim van die koringaar 
waaromtrent die meeste geraaisel word, eers effens opsy skuif en slegs 
daarop wys dat die onthulling van die naakte liggaampie van die jong 
koningseun seer seker van dieselfde sinnebeeldigheid is as die uitdop van 
die koringkorrel uit sy peul. 6 Ons het nog ander gelykenisse van lyf-en-brood 
as die een van die koringkorrel wat moet sterf om veel vrug te dra, en 
stellig sal albei hier van toepassing kan wees. Dit gee egter alles net sin 
wanneer dit in die komponente van die dood gesien word. Uit die mythos 
kan egter so 'n verband geensins afgelei word nie, tensy ons die geheel 
sinopties sien en die twee episodes van die koringbou en Persephone se 
skyndood saam sluit. Dit sou dan 'n misterie impliseer gelyk aan die oerou 
inisiasie van die jongeling waarin hy die dood ritueel ondergaan ten einde 
soos die koring sy vrugbaarheid te herken. 

Dat hierdie argetipiese inisiasie-misterium die kern van die diens in 
Eleusis vanaf oertye uitmaak, ly geen twyfel nie. Sy besondere verbaQd 

5. Die bekende indeling oorsigtelik in: Paul Schmitt: Eranos Jahrb. XI (1944) 109 seq. 
Dit sou sinloos wees om die legio besprekings van die misterie bier te herhaal, terwyl 
hierdie beskouing in sy kern nuwe land betree. 

6. Dit sou natuurlik wees om die kouros nakend voor te stel; maar hier gaan dit om 'n 
bewuste onthulling, selfonthulling, beklemtoon deur die gebaar van die linkerhand wat in 
die kleed gryp. 
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met die koringbou gaan soos alle elemente van die Demeter-Korekultus 
wat om die plantegroei en -kweek sirkel, in 'n Neolitiese fase terug. Die 
implikasie is dat die mystes in die mitiese koningseun Triptolemos homself 
herken en die groot offer van die aardgodin besef wat haar van Olimpos 
neerlaat, haar eie goddelike rang verloen, haar tot nederige kindermeid 
verlaag, teen die gode in verset kom, ja die hele bestaan ten gronde laat 
gaan ter wille van die bloei van 'n plantjie tot saad en vrug: hy, die mystes 
self. Eintlik dupliseer die Kore-mythos hierdie kosmiese sterwe-om-te-lewe 
slegs ten opsigte van die meisie-moeder kompleks: ook sy word uit 'n 
onskuldig-salige meisielewe onder die pluk van blomme op die vlei in die 
doderyk ingesleur, maar in haar lot, en selfs haar naam, kom 'n ander 
oermythos tot uiting, naamlik die argetipiese gelykenis van die maan se 
kwyn-en-groei as simbool van skynbare sterwe en heropstanding. 

Die dualiteit kom dan duidelik uit in die attribute van die twee godinne, 
en die sintese van die twee oerelemente is moontlik die groot daad wat 
Attika se besondere missie kenmerk, in ieder geval Eleusis se bowe-nasionale 
rol verklaar: ,Eleusis is 'n gemeenskaplike heiligdom van die aarde,' se 
Aristeides in sy Lofrede op Eleusis. Albei attribute van Demeter, aar en 
septer, wys op groei en bloei, op die aardse bestaan en voortbestaan van 
geslag tot geslag, op die genetiese ,onsterflikheid'. Dit verteenwoordig die 
natuurlike, liggaamlike, fisiese en aardgebonde geheim van die lewe. Daarom 
lyk dit dan ook of haar septer met die bloeiselkroon regstreeks uit die 
seun se liggaam voortspruit. Dit is uiters fyn aangevoel dat slegs hierdie 
simbole van groei en vrug 'n regstreekse kontak tussen die godin en die 
menseseun skep. Daardeur word die betekenis van die simbole verhoog en 
verhelder. 

Geheel en al anders is die verhouding tussen Kore en die seun. Nie net 
onderskei Moeder en Dogter hul reeds deur die strenger Doriese en die 
bevalliger Ioniese kleredrag nie; hul kontras gaan tot 'n verskil van sub
stansie en element. Tot ons verbasing ontdek ons dat Demeter die kanoniese 
houding van die standbeeld in marmer, soos dit vir die normale tempeldiens 
vereis word, weer gee: sy hou in die een hand die septer omhoog, in die 
ander haar geskenk aan die mensdom, haar attribuut, die aar wat opvallend 
in vergulde metaal aangeheg was en nou ontbreek. Sy is streng staties en 
ongenaakbaar: onaantasbaar deur mensehand, soos trouens die godebeeld 
altyd; daarom vermy die kontoere van mens en godheid of godebeeld me
kaar so opvallend. Daarenteen bly ons daarvan bewus dat Kore eintlik 
hier slegs 'n verskyning is. Sy het as skadu en dus van haarself onbewus en 
onherken uit die doderyk opgedaag. Haar hele wesenheid getuig van 
transendensie soos die dode-uitbeeldinge op grafstene, in teenstelling met 
die starre beeldhouagtigheid van Demeter. Sy sweef as 't ware die beeld 
binne soos sagte maanskyn, haar element. Haar fakkel wys op die nagtelike 
fakkel om die Kallichoros"put en verder op sy kosmiese en onderaardse 
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aspek wat weerklink in die ,nag wat geen sluimer ken nie'. Ja, ons begryp 
dadelik dat hierdie fakkeldans van die gesternte slegs in haar teken kan 
staan. Die fees moes wag tot die koms van die volmaan in sy oeroue 
betekenis van doodsoorwinning. Haar voorbeeld is die orgiastiese mainas 
wat ligvoets met haar fakkel nader, vervul en bedwelmd deur die duister 
geweld van Hades. 

Ons relief toon dus ook 'n dubbele bodem: vas op die aarde in· haar 
tempel voetstuk die aardgodin Demeter; uit die dieptes duik die Heerseres 
van die Doderyk op. En dienooreenkomstig wys alle gebare van Demeter 
na die ryk van die hemel waarvandaan sy stam; haar bewegings wys soos 
haar septer na bowe. Die fakkel van Persephone dui donkerte aan, die Jig 
wat in die duisternis skyn, wys na die onderaardse skaduryk, na die nag 
wat geen sluimer ken nie. Dag en nag bejeen mekaar in die tydloosheid van 
die gebeure. Maar in die middel staan die mens, die seun wat aan albei 
ryke aandeel neem. Sy bewegings is feitlik 'n ritmiese herhaling van die 
van Kore; hul kontoere smelt saam; hul nader asof in die groot prosessie; 
pas het hul voor die godebeeld in die tempel getree; in haar ontroering 
plaas Kore die krans op haar uitverkorene se hoof. 

Hierdeur verkry die uitbeelding skielik 'n nuwe dimensie: 'n rituele 
handeling verenig die figure, en die vlak van die relief word in die heilige 
cella van 'n normale tempel omskep, net soos ons op die grafreliefs 'n 
naiskos voorgestel vind. Die vereiste van 'n volplastiese uitbeelding van 
die godebeeld word verbind met die uitbeelding van 'n rituele handeling, 
'n unieke sintese wat aan alle behoeftes van die beeldverteenwoordiging in 
sakrale sin reg laat geskied. Ons kan ons die figure skielik in ruimtelikheid 
voorstel, los van die relief-fond. Terselfdertyd word ons daarvan bewus 
dat daar eintlik drie verskillende verteenwoordigings van die hoere werklik
heid voorhande is: die werklikheid van die vlees in die seun, die werklikheid 
van die beeld in Demeter, en die werklikheid van die gees in Persephone. 
Dit is aangrypend om te besef hoe die seun van die mens in hierdie kosmos 
van die Helleense lewe beskut word deur die weersydse goddelike skerm; 
hoe die geheim van sy bestaan en bloei deur die afwering van die chaos 
deur die magtige gedaantes van die Groot Godinne van Eleusis soos die 
teer saadjie bewaar en vertroetel word. 

Dog bly die laaste beskermer die onsigbare godheid wie se aanwesigheid 
slegs deur die geheime aanduidings van gebare en simbole aanvoelbaar word: 
Zeus-Hades deur wie aldie leed maar ook die versoening oor hierdie mens
liewende godinne kom. Hy is die donkerste geheim van Eleusis. Demeter 
se septer wys na hom in sy hemelsmag, die vader van gode en mense; 
Persephone se fakkel wys op hom in sy duister alter~ego as Heer van die 
Dood. En uiteindelik begryp ons ook dat Persephone as alter-ego van 
Demeter die ander wereld hier met die van lig en graan versoen, wanneer 
daar verkondig word: ,Die Heerseres het 'n Heilige Seun gebaar, Brimo 
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Brimon'. So verrys die Plutos-seun voor ons op die relief, die doodsoor
winnaar, die nuutgebore, vrugbringende, gewyde jongeling met die krans, 
wat in talle heerlike kourosbeelde uit hul graftes ontdooi. 

RESUME 

DAS RELIEF VON ELEUSIS UND DIE MYSTERIEN 

Das bekannte, i.iber!ebensgrosse Relief von Eleusis_ wird als das eigentliche Kultbild des 
Telesterions gewertet: der Charakter dieses geschlossenen Bauwerks erforderte eine 
vollige Abweichung vom normalen offentlichen Kult unter freiem Himmel und folglich 
auch vom plastischen Kultbild. Die Wand als Schranke gegen das Ungeweihte trat 
in den Vordergrund und das Relief als wandbedingt durfte das vollplastische Gotterbild 
ersetzen, zugleich aber auch die Weihehandlung synoptisch einschmelzen. Somit vertrat 
es nicht nur das Kultbild, sondem bot vorallem die Moglichkeit der ,Verschichtung' der 
Mysterieninhalte und -stufen imSinne derTiefenstaffelung stets geheimererKemgedanken. 
lndem das eigentliche Kultbild durch die kanonisch-statuarische Vorstellung Demeters 
vertreten, der ,magische Raum' des Telesterions aber zugleich im Relieffeld umspannt 
erscheint, sind auch die Bedingungen Hellenischer Kultordnung gewahrt. Das Relief 
als Kultbild enthiillt in dieser Sicht den Kern des Mysteriums als eine archetypische Pas
sung der Jugendweihe, verquickt mit dem Geheimnis der Frucht. 

37 






