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Alhoewel Gerhart Hauptmann altyd 'n lewendige belangstelling in die 
klassieke gehad het, was dit veral sy reis na Griekeland in 1907 wat 'n 
besondere indruk op hom gemaak het en sy aandag opnuut op die erfenis 
wat OlfS van die Grieke ontvang het, gevestig het, soos te sien is in die 
dagboek van sy reis Griechischer Friihling. Kort daarna volg dan ook sy 
eerste drama wat op 'n Grieksemite gebaseeris: Der Bogen des Odysseus(1914). 

In hierdie drama behandel Hauptmann in hoofsaak dieselfde gebeurte
nisse as wat in die tweede helfte van die Odusseia beskryf word, n1. die 
terugkeer van Odusseus en sy wraak op die minnaars. Die dramatisering 
van hierdie gebeurtenisse lewer egter verskeie tegniese probleme op. Die 
vernaamste hiervan is seker die feit dat by Homeros die handeling telkens 
van die een plek na die ander verskuif, veral van die hut van Eumaios 
na die paleis van Odusseus waar die minnaars vergader is. Die dramaturg 
is natuurlik verplig om sulke veranderinge van plek tot die minimum te 
beperk, maar hy kon desnoods ten minste hierdie twee plekke van handeling 
behou het. Hauptmann het hier egter baie radikaal te werk gegaan en die 
hele handeling van die drama net op een plek Iaat afspeel, nl. die hut van 
Eumaios. 

So 'n verandering het natuurlik ook weer sy eie probleme meegebring. 
Die gebeurtenisse wat by die hut van Eumaios plaasvind, die koms van 
Odusseus en sy ontmoeting met Telemachos, lewer geen moeilikheid op nie, 
maar die wat in die paleis afspeel, moes op een of ander manier na die hut 
van Eumaios oorgeplaas word. Die vernaamste vereiste was dat die min
naars ook na die hut moes kom, en dit het die dramaturg op 'n baie handige 
wyse bewerk. Hy maak hiervoor gebruik van die diensmeisie Melanto, 
wat alreeds deur Homeros geteken word as iemand wat met die minnaars 
heul. Volgens Hauptmann word sy deur Penelope na Eumaios se hut gestuur 
om haar uit die pad van die minnaars te kry; die minnaars neem glad nie 
hiermee genoee nie en agtervolg haar tot by die hut. So kom Odusseus, 
Telemachos en die minnaars bymekaar en is alles gereed vir die verdere 
ontwikkelinge. Die dramaturg bring ook Eurukleia na die hut om oor 
Telemachos navraag te kom doen. Selfs Laertes verskyn by die hut. Daar 
is egter een karakter wat by Homeros 'n belangrike rol speel maar wat 
glad nie in hierdie drama optree nie, nl. Penelope. Met die eerste oogopslag 
mag dit vreemd lyk dat Hauptmann haar weggelaat het, maar ons sal sien 
dat sy nietemin 'n belangrike rol speel en dat hy met hierdie weglating 'n 
heel besondere effek wil bereik. 
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Laat ons nou nagaan op watter wyse die Homeriese verhaal in hierdie 
drama weergegee is. Die eerste bedryf begin met 'n gesprek tussen Melanto 
en Leukone, die kleindogter van Eumaios. Melanto kla omdat sy so hard 
moet werk en spog oor aldie aandag wat sy van die minnaars ontvang het; 
sy spot ook met Leukone oor haar verhouding met die jong seuntjie Tete
machos. Daarna gesels Leukone met Eumaios en vertel hom dat die min
naars 'n hinderlaag vir Telemachos gestel het om hom dood te maak as hy 
van Pulos terugkeer. Eumaios vertel dat hy in 'n droomgesig beveel is om 
die boog van Odusseus gereed te maak. 

Deur hierdie twee gesprekke is ons nou voldoende ingelig oor die om
standighede aan die begin van die drama, en dadelik hierna kom Odusseus 
aan. Net soos by Homeros word hy deur blaffende honde bestorm. Maar 
die held tree baie anders as by Homeros op. Hy begroet eers vir Leukone 
as 'n godin en gee dan uiting aan sy uiterste wanhoop. Die gode vervolg 
hom met 'n onverbiddelike haat, maar die dood wil hulle hom nie skenk 
nie. Aan hulle kan hy dus nie offer nie maar slegs aan die gode van die 
onderwereld. Onmiddellik dink hy weer terug aan die skim van sy moeder 
wat hy tevergeefs probeer omhels het, sodat Eumaios aan sy gesonde ver
stand begin twyfel. 

Terwyl Eumaios 'n maaltyd vir hom gaan voorberei, praat Odusseus met 
Leukone en verneem tot sy groot verbasing dat daardie land Ithaka is. 
So diepgeworteld is sy wantroue in die gode dat hy in die begin dit nog nie 
kan glo nie en dink dat die gode al weer besig is om hom met valse hoop 
te bedrieg. Maar eindelik is hy oortuig en hef 'n loflied op die grond van sy 
vaderland aan. Hier het Hauptmann 'n episode ingevoeg wat Homeros 
vroeer plaas. Nadat die slapende Odusseus deur die Phaiakiers aan wal 
gesit is, skrik hy wakker en weet glad nie waar hy is nie, want alles is in 'n 
newel gehul. Athena vertel hom egter dat dit Ithaka is en laat die newel 
wegtrek sodat hy sy land weer herken. Hauptmann sinspeel duidelik hierop 
as hy Odusseus aan Leukone laat se: 

,Pallas Athene, Gottin, sprachst du das? 
Teilst du die Nebel mit einem Strahle ... ?' 

Odusseus se blydskap is egter van korte duur, want dadelik daarna, 
as hy van Odusseus as sy vriend praat, waarsku Leukone hom om tog nie 
met allerlei valse stories oor Odusseus aan te kom in die hoop dat hy dan 
vriendelik ontvang sal word nie. V olgens haar is Odusseus lankal dood. 
So begin die bitter gedagte by Odusseus posvat dat hy nie by sy eie mense 
welkom is nie. Hy word nog verder geskok as Leukone hom vertel van die 
gevaar waarin Telemachos verkeer, maar hy kan nie glo dat die gode ook 
sy seun wil vernietig nie. 

Aan die begin van die tweede bedryf word Odusseus nog steeds gekwel 
deur die gedagte dat sy eie mense hom nie terug sal verwelkom nie en hy 
se dit ook vir Eumaios, 'n gedagte wat hy natuurlik met groot verontwaar-
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diging van die hand wys. Daarna verskyn Telemachos en word met groot 
vreugde deur Eumaios begroet. Terwyl Odusseus ongemerk daar sit, vertel 
Telemachos aan Leukone van sy reis na Pulos en Sparta. Die reis het hom 
tot man gemaak. Hy het vir die eerste keer werklik besefhoe groot sy vader 
se roem is, maar ook finaal tot die oortuiging gekom dat sy vader dood is 
en dat hy nie meer op valse hoop moet steun nie en self moet optree. Nadat 
Odusseus hierdie gesprek aangehoor het, voel hy nog meer as tevore dat 
niemand hom terug wil he nie; sy roemryke dade voer 'n a parte bestaan en 
behoort nie meer aan hom nie. 

Na hierdie belangrike toneel volg daar 'n klugtige toneeltjie waarin 
Eurukleia aankom. Sy is deur Penelope gestuur om nuus van Telemachos 
te vra en is baie verontwaardig om te sien dat Eumaios besig is om vir 'n 
fees klaar te maak. Hy laat haar 'n tyd lank voortraas en vertel dan aan 
haar dat die fees ter ere van Telemachos se veilige terugkeer is. Aan die 
einde van die bedryf verskyn daar nog 'n verwaarloosde figuur op die 
toneel, die ou Laertes wat in die veld ronddwaal en half van sy sinne is. 

Aan die begin van die derde bedryf kom sit .Laertes langs Odusseus voor 
die hut. Odusseus is diep geskok oor die vreeslike toestand waarin sy arme 
vader verkeer en kan nouliks sy ontroering verberg. Deur homself as 
waansinnig voor te doen, kan hy egter aan sy gevoelens uiting gee; hy soen 
Laertes en se dat hy sy seun is. Hy is besig om 'n potsierlike dans saam met 
sy vader uit te voer, as Melanteus, die vader van Melanto, en vier van die 
minnaars, Antinoos, Amphinomos, Ktesippos en Eurumachos, daar 
aankom. Eumaios ontvang hulle nie baie vriendelik nie maar onderneem 
tog om hulle te onthaal. Odusseus gee weer uiting aan sy gevoelens deur 
homself waansinnig voor te doen en die minnaars die moly-blom aan te 
bied sodat hulle nie in varke verander mag word nie! Dan gaan die minnaars 
na binne. 

Hulle is skaars weg of Telemachos verskyn en wil met alle geweld op die 
minnaars afstorm om wraak op hulle te neem. Skielik egter staan die bede
laar in sy pad en met 'n vreemde houding van gesag beveel hy hom om te 
wag. Telemachos is deur hierdie optrede heeltemal verbysterd; hy kan nie 
glo dat die man voor hom meer as 'n arme bedelaar is nie, al se hy ook dat 
hy Odusseus is, en tog oefen hy 'n vreemde invloed op hom uit. Terselfder
tyd gebeur daar vreemde dinge daar buite. Die herders kom vertel dat die 
fonteine wat 'n lang tyd heeltemal droog was, nou skielik weer begin 
vloei het en net daarna bars daar 'n vreeslike donderstorm los. Odusseus 
tree nog altyd met 'n vreemde gesag op: hy beveel die herders om hulle 
wapens gereed te maak en Melanto in 'n kerker te gooi. Daarna, terwyl 
dit blits en donder, slinger hy die vreeslikste verwyte teen Poseidon en 
daag hom uit om sy uiterste geweld te gebruik noudat hy veilig op die 
droe land is. 

Aan die begin van die vierde bedryf verlaat Eurukleia die hut omdat sy 
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nie deur die minnaars gesien wil wees nie. Daarna verskyn Telemachos en 
Leukone. Hy het al sy nuutverworwe selfvertroue weer verloor mi die 
vreemde wyse waarop die bedelaar hom aangespreek het en wil nou net van 
Ithaka af weggaan. Hy vertel Eumaios dat die bedelaar beweer dat hy 
Odusseus is, maar die spot met die blote gedagte dat dit waar lean wees. 
As Odusseus verskyn, voel ook hy egter nie heeltemal op sy gemak nie. 

Telemachos gaan nou uit en die minnaars kom om by die tafel aan te sit. 
Hulle voel ongerus oor Melanto se afwesigheid en kort daarna kom vertel 
Melanteus ook aan hulle dat sy op die bedelaar se bevel opgesluit is. 
Odusseus gaan egter so te kere dat hulle hom nie ernstig kan opneem nie 
en tevrede is met die bevryding van Melanto. Sy vertel hulle dat Telemachos 
teruggekeer het. Daarop ag Telemachos dit gerade om hom openlik te 
vertoon en verwelkom hulle met oenskynlike vriendelikheid. Daar ont
staan egter gou 'n hewige rusie as die rninnaars op beledigende wyse van sy 
moeder praat en Telemachos sy afkeer van hulle nie wegsteek nie. Eindelik 
trek die minnaars hulle terug om te besluit wat hulle met Telemachos sal 
doen. Van die geleentheid maak Odusseus gebruik om sy identiteit aan sy 
mense te openbaar. 

Die vyfde bedryf begin dadelik hierna. Telemachos vra sy vader om 
vergiffenis dat hy hom in sy hart verraai het, maar sy vader se dat hy nie 
bekommerd hoef te wees nie. Hy is meer begaan oor die manier waarop 
hy op die rninnaars wraak kan neem en oar die toestand van sy arme vader; 
nog die meeste kwel hy hom oor die wyse waarop Penelope hom sal 
ontvang. Eumaios verseker hom egter dat sy hom altyd getrou gebly het. 
Nou keer die rninnaars terug en verklaar dat hulle die doodvonnis oor 
Telemachos uitgespreek het. Hulle wil Odusseus se boog wat daar le, vir 
hierdie doel gebruik maar niemand kan dit span nie. Dan vra Odusseus 
die boog en span dit met gemak. Met 'n groat stem kondig hy aan dat 
Odusseus teruggekeer het. Die minnaars neem hom eers nie ernstig op nie, 
maar dan gaan Antinoos se oe skielik oop. Een na die ander word die 
minnaars gedood, die laaste terwyl hy besig is om weg te hardloop. Die 
drama eindig met Odusseus se vraag of Penelope bly sal wees dat hy haar 
mooiste speelgoed gebreek het. 

Uit hierdie oorsig oor die inhoud van die drama is dit duidelik dat 
Hauptmann daarin geslaag het om die meeste gebeurtenisse uit die 
Homeriese verhaal in sy drama in te werk, ook die wat op ander plekke 
as Eumaios se hut plaasgevind het. 'n Mooi voorbeeld is die toneel waarin 
Odusseus uitvind dat hy in Ithaka is. By Homeros vertel Athena dit aan 
hom nadat hy uit sy diepe slaap ontwaak het, maar by Hauptmann vertel 
Leukone dit aan hom nadat by hy die hut aangekom het. Veral opmerklik 
is dit van die beskrywings van die feesviering van die rninnaars waaraan 
Homeros so baie ruimte wy. Deurdat die rninnaars by Eumaios se hut 
aankom en eis dat hy hulle behoorlik onthaal, kry Hauptmann die geleent-

66 



.I 

.I 

. ':"• .;,~:::'- ... :,:.< .. :·d 
.I 

heid om op volkome natuurlike wyse ook d{ul.r die minnaars se vermetelheid 
by die maaltyd te teken. Minder oortuigend vind ek egter die invoeging 
van die boogwedstryd. By Homeros speel hierdie wedstryd natuurlik 'n 
baie belangrike rol omdat Penelope dit gebruik om die minnaars te toets, 
maar omdat Hauptmann vir Penelope weggelaat het, kan hy nie van hierdie 
motief gebruik maak nie. Hy doen sy bes om die boog gedurig onder ons 
aandag te bring en het selfs die drama daarna vernoem. In die eerste bedryf 
vertel Eumaios hoe hy in 'n droom deur Athena beveel is om die boog uit 
te haal en reg te maak; in die vierde bedryf pro beer Telemachos tevergeefs 
om dit te span, en uiteindelik in die vyfde bedryf wil die minnaars dit 
gebruik om Telemachos te straf. Maar by elke geleentheid voel 'n mens 
dat die boog op 'n geforseerde manier daarby gesleep word en dat die 
episodes waarin dit voorkom nie werklik in die handeling gei:ntegreer is nie. 
Teen die tonele waarin Eurukleia optree, kan 'n mens dieselfde beswaar 
inbring. Hulle dra niks by tot die ontwikkeling van die handeling nie en 'n 
mens kry die indruk dat Eurukleia net volledigheidshalwe bygevoeg is. 
Hierdie beswaar geld natuurlik nie van die wraakneming op die minnaars 
nie, want hierdie toneel is die uiteinde waarop die hele drama afstuur. 

Uit die oorsig van die inhoud is dit ook duidelik dat Hauptmann meer 
as net 'n dramatisering van die Homeriese verhaal wou gee. Selfs waar 
tegniese redes dit nie noodsaaklik gemaak het nie, bring hy veranderings 
aan. 'n Mens kan maar net let op die totaal verskillende wyse waarop 
Odusseus optree nadat hy by Eumaios aangekom het, en op die feit dat 
hy so lank wag voordat hy sy identiteit bekend maak. Die verskil le nie 
soseer in die uiterlike gebeurtenisse nie as in die wyse waarop die karakters 
op die gebeurtenisse reageer. Laat ons dus kortliks die tekening van die 
karakters by Hauptmann en Homeros vergelyk. 

Daar is natuurlik 'n aantal karakters in Hauptmann se drama wat 
baie soos in Homeros geteken word. Die minnaars is net so vermetel en 
brutaal soos in die Odusseia; hulle gaan net veel verder in hul beledigende 
verwysings na Penelope wat hulle wil inbreek omdat sy hulle so aan 'n 
lyntjie hou. By Homeros is daar 'n groot aantal minnaars wat die dramaturg 
nie almal op die toneel kon bring nie. Daarom het hy vier van die vernaam
stes gekies om al die minnaars te verteenwoordig. Onder hulle is Antinoos, 
soos by Homeros, die een wat die brutaalste is en die meeste te se het . 
Melanteus en Melanto is, net soos in Homeros, aan die kant van die 
minnaars, hoewel Melanto natuurlik hier 'n baie belangriker rol speel. 

Ook Eumaios tree baie op soos in die Odusseia maar hy word tog as 'n 
vernamer persoonlikheid geteken. Hy sien gesigte en teenoor die minnaars 
is hy ten volle bewus van sy waardigheid. Sy kleindogter Leukone is 'n 
baie interessante geval. Behalwe 'n aantal herders wat maar 'n onbeduidende 
rol speel, is sy die enigste nuwe karakter wat Hauptmann bygevoeg het. 
Onder die Homeriese karakters was daar natuurlik een wat die moderne 
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dramaturg nie kon gebruik nie, die godin Athena. 'n Groot deel van haar 
rol het hy nou aan Leukone oorgedra. Dit is sy wat Telemachos aanspoor 
om na Pulos te gaan, hom help om 'n skip in die hande te kry en hom met 
raad bystaan. As Odusseus haar die eerste keer sien, noem hy haar 'n 
godin en daarna praat hy nog verskeie kere van haar as 'n goddelike wese. 
Maar natuurlik het sy nie die alwetendheid van die godin nie en weet glad 
nie wat in die toekoms gaan gebeur nie; sy her ken ook nie vooraf vir 
Odusseus nie. 

Die grootste verskille met Homeros tref ons by Odusseus en sy familie 
aan. Laertes speel nie 'n belangrike rol nie maar hoe anders word hy nie 
voorgestel nie! By Homeros is hy 'n ou man wat onder groot verdriet gebuk 
gaan maar hy lewe ten minste rustig by sy huis. By Hauptmann bet die 
verlange na sy seun hom half waansinnig gemaak sodat hy soos 'n bedelaar 
rondswerf en sommer in die veld slaap. Niemand kry dit reg om hom in 'n 
huis te hou nie. Odusseus se ontmoeting met sy ou vader, oor wie se toestand 
hy diep geskok is maar wat hy nie openlik as vader kan begroet nie, is een 
van die treffendste in die drama. 

Aan die uitbeelding van Telemachos se karakter bet Hauptmann baie 
aandag gegee. Homeros vertel vir ons hoe hy 'n jong man was wat nie 
kans gesien het om iets teen die minnaars te doen nie, maar onder inspirasie 
van Athena met baie meer selfvertroue begin optree bet. In die moderne 
drama is sy geestesontwikkeling egter meer gekompliseerd. Nadat almal 
hom htnk as 'n ongevaarlike jong seuntjie beskou bet, het hy onder aan
sporing van Leukone die reis na Pulos onderneem. Op hierdie reis bet hy 
diep onder die indruk van sy vader se roem gekom en besluit dat hy soos 
'n waardige seun van sy vader moet optree. As hy terugkeer, voel hy dat 
hy nou 'n man geword bet en is vasberade om hom te laat geld. Hierdie 
nuwe besef van manlikheid is egter ten nouste verbonde met die oortuiging 
dat sy vader dood is en dat hy nou sy plek moet inneem. Daarom word 
hy op so 'n vreemde wyse belnvloed deur die bedelaar wat beweer dat hy 
Odusseus is, al glo hy hom ook glad nie. As Odusseus hom met 'n onver
wagte houding van gesag verhinder om teen die minnaars te storm, verloor 
hy al sy nuutverworwe selfvertroue en in moedeloosheid wil hy Ithaka 
verlaat om die oop see te kies. As Odusseus homself daarna bekend stel, 
smeek hy sy vader om vergiffenis dat hy sy plek pro beer inneem het. Odusseus 
stel hom egter gerus en hoewel Telemachos hier geen aandeel aan die wraak 
op die minnaars bet nie, belowe sy vader hom dat hy nog genoeg sal kan 
doen om sy manlikheid te bewys. 

Alhoewel Penelope nie persoonlik in hierdie drama optree nie, word 
daar so baie na haar verwys dat 'n mens haar tog as een van die karakters 
kan beskou. Ons siening van haar persoonlikheid moet egter op die uitsprake 
van die ander karakters berus. Maar hierdie uitsprake is teenstrydig en bied 
glad nie 'n duidelike beeld van haar karakter nie. Melanto en die minnaars 
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beskuldig haar daarvan dat sy onder 'n koel uiterlike 'n hartstogtelike 
temperament verberg en, terwyl sy die minnaars oenskynlik afwys, hulle 
met groat begeerte aankyk en doelbewus uitlok. Melanto is seker dat sy 
nooit die ou Odusseus as man terug sal verwelkom nie. Ook haar eie 
mense voel nie so seker oor haar gevoelens nie. Eumaios meen dat sy met 
'n te sagte hand regeer en Telemachos laat hom baie sarkasties uit oor die 
feit dat sy moeder eers na vyf dae ontdek dat hy weg is; hy voel dat vir haar 
hy meer 'n oorlas as iets anders is. Al hierdie uitsprake laat Odusseus baie 
diep twyfel oor die wyse waarop Penelope hom sal ontvang. A1 probeer 
Leukone en Eumaios hom ook verseker dat sy hom trou gebly het, lean dit 
die twyfel nie uit sy hart verwyder nie en in sy laaste woorde wonder hy nog 
of sy bly sal wees oor die dood van die minnaars. So word ons in onseker
heid gelaat oor Penelope se ware aard en word die raaisel van haar persoon
likheid nooit opgelos nie. Hierdie tekening van Penelope verskil blykbaar 
baie van die tradisionele voorstelling van haar maar as ons noukeurig lees, 
vind ons ook by Homeros aanduidings dat Penelope soms die minnaars 
uitgelok het, bv. die geleentheid waar sy haar in al haar skoonheid aan die 
minnaars vertoon en hul beweeg om allerhande geskenke te gee (Od. 18. 
210 e.v.). 'n Mens kan Hauptmann kritiseer oor sy behandeling van Penelope 
maar daar is geen twyfel daaroor dat dit drama ties besonder effektief is nie 
en dat sy daardeur 'n blywender indruk op ons maak as wat die geval sou 
gewees het as sy in eie persoon opgetree het. 

Odusseus is die oorheersende figuur en van die uitbeelding van sy karakter 
is die sukses van hierdie drama afhanklik. Dit is hier wat die verskille met 
Homeros ook die grootste is. In die Odusseia word daar baie klem gele 
op die vreeslike ontberings wat Odusseus deurgemaak het en die groat 
smarte wat dit hom besorg het. By enkele geleenthede word ook vertel 
dat hy wanhopig of moedeloos geraak het. Nadat die matrose die sak met 
winde oopgemaak het en die skepe weer teruggedryf is, het hy dit een oom
blik oorweeg om 'n einde aan sy lewe te maak. En die nag wat hy as 'n onbe
kende bedelaar in sy eie huis geslaap het, kon hy lank nie aan die slaap 
raak nie omdat hy hom bekommer het oor die wjse waarop hy van die 
minnaars ontslae sou raak. Maar die vernaamste indruk wat ons uit 
Homeros kry, is dat Odusseus in al sy ontberings 'n merkwaardige geestelike 
weerstand getoon het, gepaard met 'n vindingrykheid wat hom selfs in die 
haglikste omstandighede nooit in die steek gelaat het nie. 

By Hauptmann het die ondervindinge wat hy deurgemaak het, veel dieper 
wonde in Odusseus se hart geslaan en hom tot 'n innerlik verskeurde mens 
gemaak. Hy het aile vertroue in die gode en mense verloor. Hy voel dat die 
gode hom onverbiddelik vervolg en selfs die feit dat hy nog lewe, is vir hom 
'n bewys dat hulle hom nie eens die rus van die dood gun nie. So verbitterd 
is hy dat hy selfs Poseidon uitdaag om sy uiterste geweld teen hom te 
gebruik. Maar dit is veral in die mense wat hy so diep teleurgesteld is. Van 
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die minnaars en hul trawante kan hy niks as vyandskap verwag nie, maar 
ook van sy eie rnense se welwillendheid is hy nie verseker nie. Hy het skaars 
die vreugdevolle nuus gehoor dat hy werklik op Ithaka is, of Leukone 
waarsku hom dat hy tog nie met allerlei stories oor Odusseus rnoet kom om 
sodoende 'n goeie ontvangs te pro beer verkry nie. Sy eie rnense wil dus niks 
van horn hoor nie en hy wonder ofhulle bly sal wees ashy terugkeer. Hierdie 
twyfel word versterk as Telemachos terugkeer en so klaarblyklik daarna 
uitsien om sy vader se plek in te neern. En die onsekerheid oor Penelope se 
houding kwel hom nog die meeste. Hierdie twyfel oor die wyse waarop sy 
rnense hom sal ontvang, is die vernaamste rede waarom hy so lank wag 
voordat hy hom aan sy seun en die ander bekend stel. 

Ten spyte van al sy onsekerheid en wanhoop, voel ons tog dat daar 
geheimsinnige magte in Odusseus skuil, en geleidelik begin hy met al hoe 
rneer selfvertroue en gesag optree. By tye gee hy voor dat hy waansinnig 
is maar dit is net 'n voorwendsel om straffeloos die waarheid te se. Al neem 
Eurnaios, Telernachos en die minnaars horn nie ernstig op nie, korn hulle 
tog al hoe meer onder die indruk van sy persoonlikheid en kan 'n gevoel 
van onbehae nie onderdruk nie. Aan die einde van die derde bedryf neem 
Odusseus feitlik al beheer oor die posisie en dit lyk of hy selfs die natuur 
bei:nvloed. Daarna doen hy horn nog 'n rukkie as bedelaar voor totdat hy 
eindelik se wie hy is. Nou praat hy in voile selfversekerdheid met sy mense 
en beplan die wraak op die minnaars. Ook in geestelike sin het hy nou na sy 
tuiste teruggekeer. 

Dit is veral deur hierdie siening van Odusseus dat Hauptmann in hierdie 
bewoe drama die Homeriese verhaal vir ons weer opnuut laat leef het. 

SUMMARY 

The Odysseus Figure in Gerhart Hauptmann's Play 

In his drama Der Bogen des Odysseus Hauptmann dramatises the second half of the 
Odyssey and this essay compares his treatment of the theme with that of Homer with 
regard to plot construction and character portrayal. While in Homer the main events 
take place at the hut of Eumaeus and in the palace, Hauptmann concentrates all the 
events at the hut of Eumaeus. The suitors follow Melanto, the maid whom Penelope has 
sent out of their way, because she bestowed her favours too freely upon them, to the hut. 
There they order Eumaeus to prepare a feast for them and are finally killed by Odysseus. 
Penelope never appears on the scene and doubt is expressed as to whether she will welcome 
Odysseus back. Telemachus is depicted as a young man who unconsciously wishes to 
take his father's place and is strangely disturbed by the idea that he may still be alive. 
Odysseus is not so self-assured as in the Odyssey. He feels that the gods are mercilessly 
persecuting him and does not know whether his own people wish him to return. Gradually 
he regains confidence, reveals himself and takes his revenge. 
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