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BERTOLT BRECHT SE HOUDING TEENOOR 
ARISTOTELES EN DIE GRIEKSE TRAGEDIE 

deur P. J. Conradie . 
(Universiteit van Stellenbosch) 

Die Griekse tragedie en sy vernaamste teoretikus, Aristoteles, oefen nog steeds 
'n groot invloed op die moderne drama-kritiek uit. Sommige kritici haal 
Aristoteles se uitsprake goedkeurend aan, terwyl ander weer heftig van hom 
verskil, maar feitlik almal beskou dit as noodsaaklik om eers hul houding 
teenoor Aristotles te bepaal voordat hulle hul eie beskouings uiteensit. Een van 
die interessantste voorbeelde hiervan is seker Bertolt Brecht, wat deur sy 
dramas en kritiese geskrifte daarna gestreefhet om die moderne drama grondig 
te hervorm. Hy reken dat, na meer as tweeduisend jaar, die gang van die 
Europese drama nog steeds in hoofsaak deur Aristoteles se teoriee bepaal word 
en daarom bestempel hy sy nuwe drama-teorie as 'n ,nie-Aristoteliaansedrama
tiek'. 

Brecht het nooit 'n samehangende uiteensetting gegee van die punte waarop 
hy met Aristoteles verskil nie. Ashy van die Aristoteliaanse teater of dramatiek 
praat, bedoel hy eintlik in die algemeen die drama soos ons dit ken. In die begin 
het hy veral in opstand gekom teen die teater van sy tyd en dit eenvoudig 
Aristoteliaans genoem sonder om homself altyd van die verskille met die 
Griekse tragedie rekenskap te gee. Later bet hy, soos H. J. Schrimpf aangetoon 
het, 1 vir homself 'n model opgestel wat vir aile drama van die antieke tot by die 
ekspressionisme kon geld. Die teater van sy eie tyd het hy dus beskou as die 
noodwendige gevolg van die Aristoteliaanse uitgangspunt. 

In hierdie artikel wil ek Brecht se verwysings na Aristoteles en die Griekse 
tragedie ondersoek en sy houding teenoor hulle nader pro beer omskryf. Hierdie 
houding word grotendeels deur sy algemene standpunt teenoor die ,klassieke' 
dramas van die verlede bepaal. Nadat Brecht in sy jeug baie afwysend gestaan 
het teenoor die groot dramas van vroeere eras en gereken het dat bulle min vir 
die moderne mens te se het, het hy in latere jare meer waardering vir hulle 
begin toon. 2 In sy Kleines Organon fur das Theater (1948) neem hy 'n redeliker 
standpunt in sander dat hy sy opinies wesenlik verander.3 In teenstelling met 
die indruk wat hy vroeer geskep het, aanvaar Brecht nou dat vermaak die 

1. Lessini' urid Brecht, Opuscula 9, Pfullingen, 1965, p. 22. 
2 . . Cf. H . . Mayer, Bertolt Brecht und die Tre<dition, Pfullingen, 1961, p. 14 e.v. 'n Interes

sante beskouing van Brecht se teorie is ook te vind by : K. von Fritz, Antike undmoderne 
Tragodie, Einleitung X-XIV. 

3. Te vind in:. B. Brecht, Schriften zum Theater, zusammengestellt von S. Unseld, Frank
furt, 1957, 'n bloemlesing uit Brecht se kritiese geskrifte. 
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primere doel van die teater is. Dit geld ook vir Aristoteles en die Griekse 
tragedie: ,So ist, was die Alten nach dem Aristoteles ihre Tragodie tun lassen, 
weder etwas Hoheres noch etwas Niedrigeres zu nennen, als die Leute zu 
unterhalten' (Kleines Organon, par. 4). Dat die tragedie uit die kultus ontstaan 
bet, verander niks daaraan nie, want dit bet net die genotvolle deel daarvan 
oorgeneem, nie die kultiese opdrag nie. Dan gaan by voort om 'n baie interes
sante beskouing van katharsis te gee as 'n proses wat primer bereken is om die 
mens genot te verskaf: , Und jene Katharsis des Aristoteles, die Reinigung 
durch Furcht und Mitleid, oder von Furcht und Mitleid, ist eine Waschung, 
die nicht nur in vergntiglicher Weise, sondern recht eigentlich zum Zwecke 
des Vergntigens veranstaltet wurde' (ibid.). In teenstelling met die opvatting 
dat katharsis tot doel bet om die mens moreel te verbeter, sien Brecht dit dus 
uitsluitlik as 'n genotvolle proses. Hy bet natuurlik sy eie besondere redes vir 
hierdie siening, maar daar is tog 'n merkwaardige ooreenkoms met die stand
punt van W. Schadewaldt wat katharsis ook primer as 'n genotvolle proses 
sien en enige direkte morele invloed op die toeskouer ontken.'!. 

Brecht verklaar verder dat die genietinge van mense van die een tydperk na 
die ander baie verskil omdat die samelewing ook verskil. Die Griekse demos 
wat onder 'n tiran is, moet op 'n ander wyse vermaak word as die feodale hof 
van Lodewyk XIV. Die teater moet nie net 'n ander samelewing skilder nie, 
maar dit ook op 'n ander manier doen. Die verhale moet dus van tyd tot tyd 
anders vertel word en in ander perspektiewe gesien word: ,Geschichten sind 
sehr anders zu erzahlen, damit diese Hellenen sich mit der Unentrinnbarkeit 
gottlicher Gesetzlichkeiten, deren Unkenntnis nicht vor Strafe schtitzt, 
amtisieren konnen, diese Franzosen mit der graziosen Selbsttiberwindung, die 
der hofische Kodex der Pflichten von den Grossen der Erde erheischt, die 
Englander der elisabethanischen Ara mit der Selbstspiegelung des sich frei 
austobenden neuen Individuums' (Kleines Organon, 8). 

Dit is opmerklik hoe slim Brecht sy stand punt bier stel. Hy gun die klassieke 
tragedie van vroeer 'n bestaansreg- maar in sy eie tyd en maatskappy. As 
moderne mens sien by tog enigsins neer op die opvattings van vroeer wat by 
nie meer deel nie, soos bv. die oor die onontkombaarheid van die noodlot. Hy 
meen ook dat die moderne mens al hoe meer gehinder word deur die onnou
keurighede in die uitbeelding van die gebeurtenisse wat in hierdie dramas 
aangetref word. Dit bet die mense van daardie tye nie gesteur nie, omdat daar 
die illusie van 'n dwingende verloop van die verhaal geskep is, maar die mense 
van vandag staan in 'n atider verhouding tot wat afgebeeld is. 'n Verdere 
belangrike punt van kritiek teen hierdie dramas le daarin dat die maatskappy 
nie as veranderbaar voorgestel word nie: ,Das Theater, wie wir es vorfinden, 
zeigt die Struktur der Gesellschaft (abgebildet auf der Btihne) nicht als beein
flussbar durch die Gesellschaft (im Zuscbauerraum). Odipus, der sich gegen 

4. He/las cmd Hesperien, Ziirich, 1960, p. 346 e.v. 
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einige Prinzipien, welche die Gesellschaft der Zeit stiitzen, versiindigt hat, wird 
hingerichtet, die Gotter sorgen dafiir, sie sind nicht kritisierbar' (Kleines 
Organon, 33). 

Terwyl Brecht dus met enige voorbehoude die klassieke tragedie van vroeer 
as produk van sy tydvak aanvaar, !ewer by die skerpste kritiek teen die wyse 
waarop die moderne toeskouer probeer om hierdie tragedies te geniet. Omdat 
die moderne samelewing anders is, moet sy genot in daardie dramas swakker 
wees. Nou konsentreer by op bykomstighede om sy genot te versterk, soos bv. 
die skoonheid van taal en intrige. Vera! bet Brecht dit teen die proses van 
, Einfiihlung' (inlewing), waardeur die toeskouer hom met die held vereenselwig 
en al sy gevoelens saam met hom ervaar. Daarvoor bet hy niks anders as 
veragting nie: , Wie lange noch sollen unsere Seelen, im Schutz der Dunkelheit 
die ,plumpen" Korper verlassend, eindringen in jene traumhaften oben auf 
dem Podium, teilzuhaben an ihren Aufschwiingen, die uns ,ansonsten" versagt 
sind? Was fiir eine Befreiung ist das, da wir doch amEnde all dieser Stiicke, das 
gliicklich ist our fiir den Zeitgeist (die gehOrige Vorsehung, die Ordnung der 
Rube), die traumhafte Exekution erleben, welche die Aufschwiinge als Aus
schweifungen ahndet! Wir kriechen in den Odipus, denn da sind immer noch 
die Tabus, und die Unkenntnis schiitzt nicht vor Strafe' (Kleines Organon, 34). 

Hier is daar nou iets van 'n teenstrydigheid. Brecht se dat ons die ou dramas 
probeer geniet ,vermittels einer verbaltnismassig neuen Prozedur, namlich der 
Einfiihlung' (Kleines Organon, 12). Daarmee sou by dus impliseer dat die toe
skouers van destyds, dus ook by die ou Grieke, bulle nie in die karakters inge
leef het nie en dat die Griekse dramaturge nie na so 'n resultaat gestreef bet nie. 
])aar is egter ander passasies waarin by beweer dat Aristoteles wei so iets beoog. 
In 'n stukmet die titel ,Gesprach tiber die Notigung zur Einfiihlung' begin by 
so: ,Ich habe bier die Poetik des Horaz in Gottscheds Dbertragung. Er formu
liert h iibsch eine uns oft bescbaftigende Theorie, die Aristoteles fiir das 
Theater aufgestellt hat. 

,Du musst des Lesers Brust bezaubern und gewinnen 
Man lacht mit Lachenden, und lasst auch Tranen rinnen 
Wenn andre traurig sind. Drum, wenn ich weinen soli 
So zeige du mir erst dem Auge tranenvoll.' 5 

Horatius se opvattings word bier duidelik met die van Aristoteles vereenselwig 
en daar is geen twyfel dat die gedagte van inlewing bier aan hom toegeskryf 
word nie. In 'n ander passasie word dieselfde indruk geskep. Brecht praat van 
die nie-Aristoteliaanse dramatiek en se: , Diese bedient sich der hingebenden 
Einfiihlung des Zuschauers keineswegs so unbedenklich wie die aristotelische 
und steht auch zu gewissen psychischen Wirkungen, wie etwa der Katharsis, 
wesentlich anders'.6 

5. Schriften zum Theater, p. 210. 
6. Ibid., p. 37. 
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Dit is baie waarskynlik dat Brecht veral aan katharsis gedink bet -toe hy sy 
teorie as 'n nie-Aristoteliaanse dramatiek bestempel bet. Dit is ook die opinie 
van W. Benjamin: ,Was in der Brechtschen Dramatik wegfiel, das war .die 
aristotelische Katharsis, die Abfiihr der Effekte durch Einfiihlung in das 
bewegende Geschick des Heiden'. 7 Wat die presiese betekenis van katharsis by 
Aristoteles is, is bier nie so belangrik nie. Brecht bet dit veral teen die opwek
king van gevoelens as 'n doel op sigself, en dit is duidelik dat Aristoteles die 
opwekking van vrees en medelye as die belangrikste funksie van die tragedie 
beskou. Van katharsis maak hy net eenkeer melding, maar in sy bespreking 
van die intrige vra hy telkens watter insidente die geskikste sou wees om vrees 
en medelye op te wek (veral Ars Poetica 13 en 14). Dit is hierteen dat Brecht in 
opstand kom. Hy g1o nie dat dit die taak van die drama in ons tyd is om net die 
toeskouers se gevoelens op te wek, bulle deur die handelinge mee te voer en 
hulledaartoe te bring om bulle met die held te vereenselwig nie. Volgens hom 
word die toeskouer daardeur geleer om sy verstandelike vermoens op die agter
grond te skuif en net in sy gevoe1ens te swelg. Dit is vir hom baie vreeind dat 
ervare, onverbidde1ike manne na die teater kom, hul gewone lewenshouding 
afle en begeer om soos was in die hande van towenaars te word. Hy gee vir ons 
'n baie satiriese beskrywing van die houding van toeskouers in die teater: 
,Gehen wir in eines dieser Hauser und beobachten wir die Wirkung, die es auf 
die Zuschauer austibt. Sich umblickend, sieht man ziemlich reglose Gestalten 
in einern eigenttimlichen Zustand: sie scheinen in einer starkeri Anstrengung 
alle Muskeln anzuspannen, wo diese nicht erschlafft sind in einer starken 
Erschopfung ... Sie haben freilich ihre Augen off en, a her sie schauen nicht, sie 
stieren, wie sie auch nicht horen, sondern lauschen. Sie sehen wie gebannt auf 
die Btihne, welcher Ausdruck a us dem Mittelaiter stammt, der Zeit der Hexen 
und Kleriker. Schauen und Horen sind Tatigkeiten, mitunter vergntigliche, 
aber diese Leute scheinen von jeder Tatigkeit entbunden und wie solche, mit 
denen etwas gemacht wird' (Kleines Organon, 26). 

Daarteenoor meen Brecht dat die teater die toeskouer se verstand moet 
prikkel en 'n kritiese gesindheid by hom moet wek. Hy moet hom nie met die 
held vereenselwig nie, maar gedurig sy optrede krities beskou en sien waar by 
anders kon opgetree bet. Die toeskouer moet dus altyd die gebeure op die ton eel 
van 'n sekere afstand beskou en nie daardeur meegevoer word nie; dramaturg 
enakteur moet gedurig daarna streef om identifikasie te vermy- die beroemde 
vervreemdingseffek. Die kritiese gesindheid wat so aangemoedig word, moet 
die toeskouer lei tot die insig dat die gebeure op die toneel die gevolg is van 
maatskaplike toestande, wat verander kan word, en dit moet hom aanspoor 
om hom te beywer vir 'n verandering van hierdie wantoestande. Die prob1eme 
wat die karakters bet, is veral die gevolg van die klasseverdeling en die toe" 
skouer moet leer insien dat die Marxisme die enigste oplossing daarvoorbied. 

7. In: R. Grimm (red.), Episches Theater, Koln/Berlin, 1966, p. 90. 
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Die vraag kan nou gestel word in hoeverre Brecht se beswaar teen die 
,Aristoteliaanse' drama ook vir die Griekse tragedie geld. Dit is seker dat die 
Griekse dramaturge na die opwekking van gevoelens gestreefhet; dit is alreeds 
duidelik uit die weeklagtonele wat so dikwels voorkom. 'n Mens kan egter wei 
se dat die Griekse dramaturge hulle oor die algemeen nie aan oordrewe gevoels
etfekte skuldig gemaak het nie. Tog is daar in die Griekse tragedie ook 'n baie 
sterk rasionele element; soos veral te sien is in die toesprake en debatte wat so 
'n prominente plek inneem. Die karakter meet van sy stand punt rekenskap kan 
gee- 'A6yov 8t06vat- en ander daarvan kan oortuig, hoewel die gevoel natuur
lik ook hier nooit buite rekening gelaat word nie. Van die toeskouer word ook 
verwag om hierdie redenasies op intelligente wyse te volg en nie net deur sy 
gevoelens meegevoer te word nie. A. Lesky het op hierdie twee uiterstes van 
redelike oorleg en hartstogtelike gevoelsuitinge, wat langs mekaar in die · 
Griekse tragedie voorkom, gewys en dit as 'n wesenlike kenmerk van die 
Griekse kuns gesien: ,Das Streben nach geistiger Erhellung und das Aufgehen 
in Feuer leidenschaflicheri Fiihlens ist tief in griechischer Art begriindet'. 8 

Daar is nog 'n element in die Griekse tragedie wat die toeskouer tot nadenke 
kan prikkel, naamlik die koorlied. Dit gee dikwels 'n diepgaande beskouing 
van die dieperliggende oorsake van die gebeure op die toneel, en dit gebeur 
meermale dat die optrede van die held op kritiese wyse behandel word. Brecht 
het self toegegee dat 'n sekere vervreemdingsetfek daardeur bereik word: ,Die 
hellenische ·Dramaturgie versucht durch gewisse Verfremdungen, besonders 
durch die Einschnitte fiir die Chore, etwas von der Freiheit der Kalkulation zu 
retten ... " 9 

Daar kan dus gese word dat die Griekse tragedie nie net die gevoelens nie, 
maar ook die verstand prikkel. Dit is egter duidelik dat die toeskouer se aandag 
nie spesifiek op sosiale omstandighede gerig word soos Brecht dit wil he nie. 
Politieke en sosiale vraagstukke mag by geleentheid ter sprake kom, maar die 
lewensprobleme wat die Griekse tragedie behandel, is gewoonlik van meer 
algemene aard, en die Griekse tragedie was beslis nie bereken om die toeskouers 
tot maatskaplike optrede te prikkel nie. 

Nog 'n belangrike beswaar van Brecht teen die teater van sy tyd het te doen 
met die siening van die mens. Een passasie toon dit duidelik: ,Die Dramatik 
folgt auch in unseren Zeiten noch den Rezepten des Aristoteles zur Erzeugung 
der sogenannten Katharsis (seelischen Reinigung des Zuschauers). In der 
aristotelischen Dramatik wird der Held durch die Handlungen in Lagen ver
setzt, in denen er sein innerstes Wesen otfenbart. A1le gezeigten Ereignisse 
verfolgen den Zweck, den Heiden in seelische Kon:flikte zu treiben .... Das 
Individuum, dessen innerstes W esen herausgetrieben wird, steht dann natiir
lich fiir ,den Menschen schlechthin". Jeder (auchjeder Zuschauer) wiirde da 

8. Die griechische Tragodie, Stuttgart, 1958, p. 23. 
9. Schriften zum Theater, p. 223. 
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dem Zwang der vorgefiihrten Ereignisse folgen, so dass man, praktisch 
gesprochen, bei einer Odipus-Auffi.ihrung einen Zuschauerraum voll von 
kleinen cJdipussen, bei einer Auffi.ihrung des Emperor Jones einen Zuschauer
raum voii von Emperor Jonesen hat. Nichtaristotelische Dramatik wi.irde die 
Ereignisse, die sie vorfiihrt, keineswegs zu einem unentrinnbaren Schicksal 
zusammenfassen und diesem den Menschen hilfios, wenn auch schon und 
bedeutsam reagierend, ausliefern, sie wi.irde im Gegenteil gerade dieses 
,Schicksal" unter die Lupe nehmen und es als menschliche Machenschaften 
enthi.iiien'. 10 

Hierdie passasie illustreer sekere aspekte van Brecht se dramateorie beson
der goed. In die eerste plek het hy dit teen die idee van die ,algemeen menslike' 
en die opvatting dat dit by uitstek in die drama getoon word. In sy beroemde 
kontrastering van die ,dramatiese vorm van die teater' (soos hy die Aristote
Iiaanse drama hier noem), en die ,epiese vorm van die teater', se hy van die 
siening van die mens by eersgenoemde: ,Der Mensch als bekannt vorausgesetzt; 
der unveriinderliche Mensch; der Mensch als Fixum'. Daarteenoor vind ons by 
die epiese teater: ,Der Mensch ist Gegenstand der Untersuchung; der ver
iinderliche und veriindernde Mensch; der Mensch als Prozess' .11 Brecht ontken 
dus dat daar sekere eienskappe van die mens is wat altyd basies dieselfde bly, 
want hy glo dat die mens die produk is van sosiale omstandighede wat gedurig 
besig is om te verander. Daarom le hy soveel klem op die ,Historisierung' van 
die gebeure op die toneel; hulle moet getoon word as eenmalige gebeurtenisse 
onder die spesiale maatskaplike omstandighede van daardie tyd.12 Brecht sou . 
dus waarskynlik nie saamstem met Aristoteles se uitspraak dat die digter dit 
moet beskryf wat sou kon gebeur en dat die poesie die universele teenoor die 
partikuliere van die geskiedskrywing moet weergee nie (Ars Poetica, 9). 

'n Tweede belangrike punt wat uit bogenoemde passasie blyk, is Brecht se . 
besware teen die gedagte van die noodlot. Hy het dit natuurlik teen die rol wat 
die noodlot na sy mening in die Griekse tragedie speel, soos duidelik blyk uit 
sekere verwysings na die Griekse tragedie wat ek reeds aangehaal het (Kleines 
Organon, 8, 33, 34). Maar sy besware gaan nog veel dieper. Hy is heeltemal 
gekant teen die idee van hoer magte wat die mens se lot bepaal en waaroor hy 
geen beheer het nie. Die mens se omstandighede is die produk van sosiale 
magte, ,menschliche Machenschaften', waarvoor die mens self verantwoordelik 
is en wat hy self kan verander. 'n Ander passasie stel dit ook duidelik: ,Die 
,historischen Bedingungen" darf man sich freilich nicht denken (noch werden 
sie aufgebaut werden) als dunkle Miichte (Hintergri.inde), sondern sie sind von 
Menschen geschaffen und aufrechterhalten (und werdcn geandert von ihnen): 
was eben da gehandelt wird, macht sie aus' (Kleines Organon, 38). Hieruit volg 
verder dat Brecht nie glo dat die gebeure in 'n drama as onafwendbaar gesien 

10. Schriften zum Theater, p. 243. 
11. Schriften zum Theater, p. 20. 
12. Vgl. Schriften zum Theater, p. 85. 
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moet word nie; die toeskouer moet gedurig daarop gewys word dat sake ook 
anders kon verloop bet. Daarmee wil by 'n essensiele element van die tragedie 
uitskakel. Om hierdie rede wil hy nie he dat die drama geleidelik en met toe
nemende spanning op die klimaks moet afstuur nie; teenoor die ,evolutionare 
Zwangslaufigkeit' van die Aristoteliaanse drama stel by die ,Spriinge' van die 
epiese teater. 

In die derde plek blyk uit bogenoemde passasie dat Brecht gekant is teen die 
oorheersende plek wat die held inneem in die Aristoteliaanse drama, waar alle 
insidente tot doel het om die held in konflikte te verstrik en sy innerlike te 
openbaar. Brecht is nie soseer in een persoon nie, maar in die hele maatskappy 
gei:nteresseerd. 'n Mens kan egter daarop wys dat die held in Aristoteles glad 
nie 'n belangrike rol speel nie; die beskrywing van ,die ideale tragiese held' 
soos dit tradisioneel genoem word, is eintlik 'n bespreking van die ideale 
intrige vir 'n tragedie (Ars Poetica, 13). Ook in die Griekse tragedie speel die 
held 'n baie kleiner rol as wat algemeen aangeneem word. Ek sou nie saamstem 
met die uiterste standpunt van John Jones dat die konsep van die tragiese held 
hoegenaamd geen plek in die Griekse tragedie bet nie, 13 maar dit is ongetwyfeld 
waar dat ons in baie Griekse tragedies geen tragiese held kan aanwys nie. 

Die laaste groot verskil tussen Brecht en Aristoteles vind ons in hul beskou
inge oor die intrige van die drama. V oordat ons egter by die verskille kom, is 
daar een merkwaardige ooreenkoms wat aangetoon kan word. Brecht stem 
met Aristoteles saam dat die intrige of Fabel, soos by dit noem, die kern van 
die drama is en dat die karaktertekening daaraan ondergeskik is. Hy haal 
Aristoteles se uitspraak hieroor ten minste drie keer goedkeurend aan. Die 
eerste keer brei hy nie daarop uit nie (Kleines Organon, 12), maar in die vol
gende passasie stel hy dit duidelik dat by nie dieselfde doel met die intrige 
nastreef as Aristoteles nie: , Was den Darstellungsstil betrifft, sind wir mit dem 
Aristoteles eins in der Meinung, dass das Herzstiick der Tragodie die Fabel ist, 
wenn wir auch uneins sind, zu welchem Zweck sie vorgetragen werden soll. 
Die Fabel soll nicht ein blosser Ausgangspunkt fiir allerhand Ausfliige in die 
Seelenkunde oder anderswohin sein, sondern sie soli alles enthalten, und alles 
soli fiir sie getan werden, so dass, wenn sie erzahlt ist, alles geschehen ist'. Wat 
sy doel met die intrige is, stel by duidelik verderaan in dieselfde paragraaf: 
,Die Stilisierung bedeutet die grosse Herausarbeitung des Natiirlichen und ihr 
Zweck ist es, dem Publikum als einem Teil der Gesellschaft das fiir die Gesell
schaft Wichtige an der Fabel aufzuzeigen. So darf die sogenannte ,Welt des 
Dichters" nicht als eine abgeschlossene, autoritare, ,in sich logische" behan
delt werden: sondern es muss das, was von der wirklichen Welt darinnen 
enthalten ist, zur Wirkung gebracht werden' .14 Hierdie klem op die sosiale 

13. On Aristotle and Greek Tragedy, Londen, 1962, p. 12 e.v. Vgl. ook L. Aylen, Greek 
Tragedy and the Modern World, London, 1964, p. 7. 

14. Schriften zum Theater, p. 228. 
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betekenis van die drama, wat by Brecht sentraal staan, vind ons ook in die 
derde passasie: ,Auf die ,Fabel" kommt alles an, sie ist das Herzsttick der 
theatralischen Veranstaltung. Denn von dem, was zwischen den Menschen 
vorgeht, bekommen sie ja alles, was diskutierbar, kritisierbar, ii.nderbar sein 
kann' (Kleines Organon, 65). Margret Dietrich wys tereg daarop dat Brecht 
dikwels 'n spel met antieke begrippe speel.15 Hy gebruik soortgelyke terme as 
Aristoteles, maar wil daarmee sy idee van 'n dialektiese teater tuisbring, waar 
die klem veral op die teenstrydighede in die mens se optrede val. So word 
Aristoteles se cruv9£crt<; 1:&v 7tpanuhrov tot ,Zusammenfiigung des Wider
sprlichlichen'! (Kleines Organon, 64). 

Daar is 'n ingrypende verskil tussen die opvattings van Aristoteles en Brecht 
oor die aard van die intrige. Aristoteles glo dat die tragedie 'n aaneengeslote 
geheel moet vorm waarvan die onderdele baie nou by mekaar moet aansluit. 
Hy kritiseer die ,episodiese' intrige waar die episodes sonder waarskynlikheid 
of noodsaak op mekaar volg (Ars .Poetica, 9). Die tragedie moet 'n begin, · 
middel en einde he; die begin moet noodwendig deur iets gevolg word, die 
einde moet noodwendig op iets volg en die middel moet noodwendig op iets 
volg en deur iets gevolg word (Ars Poetica, 7). Hy het ook 'n baie streng toets 
vir die eenheid van handeling: As enige deel verplaas of verwyder kan word 
sonder om die geheel te ontwrig, is dit nie werklik deel van die geheel nie 
(Ars Poetica, 8). Brecht se opvatting van die intrige verskil radikaal hiervan. 
Hy karakteriseer die Aristoteliaanse drama met die volgende terme : ,Eine 
Szene flir die andere; Wachstum; Geschehen linear', en stel daarteenoor as 
kenmerke van sy epiese teater: ,Jede Szene flir sich; Montage; in Kurven'. 16 

Hy wil he dat elke toneel 'n selfstandige geheel moet vorm en dit hoef geen 
nooc;lwendige verband met die voorafgaande of daaropvolgende toneel te he 
nie. Elke toneel moet op sigself 'n illustrasie van die tema van die drama kan 
wees. Die Idem val op vertelling Iiewer as handeling ; Brecht glo nie in die 
strenge onderskeiding tussen die epiese en dramatiese aanbiedingswyse wat 
hy by Aristoteles vind nie. 17 

Ons hethier natuurlik te doen met twee uiteenlopende tradisies wat albei 
baie ver teruggaan. Aan die een kant is daar die gekonsentreerde, kompakte 
vorm waarin alles weggelaat word w:;1t nie direk tot die handeling hydra nie
'n tip~ drama waarvan die Griekse tragedie op sy hoogtepunt die beste voor
beeld is en wat Aristoteles sterk gepropageer het. Aan die ander kant is daar 
die losser vorm wat bestaan uit 'n samevoeging van min of meer losstaande 
tonele, dikwels deur verhalen de gedeeltes verbind- 'n tipe wat na die Middel
eeue teruggaan. Marianne Kesting sien hier twee verskillende grondstrukture 
van die drama wat sy Aristoteliaans en nie-Aristoteliaans noem. 18 Elkeen van 

15. In: Episches Theater, p . 142-3. 
16. Schriften zum Theater, p. 20. 
17. Ibid., p. 61. 
18. Das epische Theater, Stuttgart, 1969, p. I I. 
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hierdie grondstrukture betsy eie bestaanreg en die een is nie noodwendig beter 
as die ander nie. Brecht het dit self toegegee: ,It must never be forgotten that 
non-Aristotelian theatre is only one form of theatre; it furthers specific social 
aims and has no claim to monopoly as far as the theatre in general is concerned. 
I myself can use both Aristotelian and non-Aristotelian theatre in certain 

· productions'. 19 

II 

Brecht se houding teenoor die Griekse tragedie word konkreet gelllustreer in 
sy verwerking van Sophokles se Antigone. Die veranderings wat hy aan die 
oorspronklike drama aangebring bet, toon baie duidelik hoe by in sy besondere 
benadering van die drama van Sophokles verskil. Hy het as grondslag vir sy 
verwerking die Duitse vertaling van Holderlin geneem, en dit is 'n boeiende 
studie om Brecht se weergawe vers vir vers met Holderlin se vertaling te 
vergelyk. Hy bet die uiterlike vorm van die drama behou; ons vind dus dieselfde 
episodes in dieselfde volgorde en hulle word deur koorliedere geskei, net so.os in 
die oorspronklike. Aansienlike gedeeltes is net so uit Holderlin oorgeneem, of 
daar is slegs kleiner wysigings aangebring wat nie die betekenis verander nie. 
In die meeste van hierdie gevalle is die oorspronklike egter sterk verkort. In 
ander gevalle weer het Brecht kleiner veranderings en toevoegings gemaak wat 
die strekking van die passasie ingrypend wysig. En eindelik is daar groot 
gedeeltes wat Brecht heeltemal oorgeskryf het, veral in die koorliedere, of wat 
hy by die oorspronklike gevoeg het. Hierdie gedeeltes sluit nou aan by die 
duistere styl van Holderlin se vertaling. Kate Hamburger praat so ietwat 
spottend van die verwerking ,die-formal so etwas wie eine Komposition aus 
Holderlinscher, zum grossen Teil von Brecht nachgedichteter Sprache auf 
Holderlinschen Motivworten ist- verwickelt genug, da ja Holderlins Text 
selbst eine Ubersetzung ist'. 20 

Dit is kenmerkend van Brecht se benadering dat by in sy verwerking van 
hierdie verhaal nie aileen die · persoonlike meningsverskil tussen Kreon en 
Antigone uitbeeld nie, maar groter klem laat val op politieke en sosiale kragte 
wat die gang van die gebeure bepaal; hy sien as die sentrale tema ,die Rolle der 
Gewaltanwendung bei dem Zerfall der Staatsspitze'. 21 Met hierdie doel voor 
oe moes by die mite waarop Sophokles sy drama gebaseer het, ingrypend 
verander; hy beweer dat by daarmee tot die oorspronklike ,Volkslegende' wat 

19. J. Willet, Brecht on Theatre, London, p. 135. Die oorspronklike Duits was ongelukl<ig 
nie tot my beskikking nie. 

20. Von Sophokles zu Sartre, Stuttgart, 1962, p. 209. 
21. B. Brecht, Die Antigone des Sophokles: lvfaterialien zur ,AntigOJ;e', zusan·rr.er.gestellt 

von W. Hecht, Frankfurt, 1965, p. 69. 
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aan die grond daarvan le, deurgedring het: ,Nach und nach, bei der fortschrei
tenden Bearbeitung der Szenen, taucht a us dem ideologischen Nebel die hochst 
realistische Volkslegende auf'. 22 Vir hierdie gedurfde stelling voer hy egter geen 
bewyse aan nie, want dit berus self op 'n ideologiese uitgangspunt! Die ver
andering kom in hoofsaak hierop neer: By Sophokles word Thebe aangeval 
deur die vyandige magte van Argos wat deur die verraaier Poluneikes opge
stook is, m.a.w. Thebe voer 'n defensiewe oorlog en behaal die oorwinning 
teen vyande wat sy hele bestaan bedreig. By Brecht daarenteen is Thebe die 
aggressor en voer Kreon oorlog teen Argos om sy ystererts in die hande te kry. 
In die oorlog het Poluneikes se moed hom begewe toe sy broer voor sy oe 
gesneuwel het, en hy het uit die geveg na Thebe teruggevlug. Omdat hy bang 
was dat ander die voorbeeld sou volg, het Kreon hom agternagesit en voor die 
stad gedood. Om die ander halfhartiges af te skrik het hy nou bepaal dat sy lyk 
onbegrawe moet le. 

Hierdie wysiging van die mite bring 'n volkome nuwe interpretasie van die 
verhaal mee, en dit word duidelik as 'n mens toneel vir toneel nagaan watter 
veranderings Brecht in die teks van Sophokles-Holderlin aangebring het. In 
die proloog waar Antigone vir Ismene probeer oorhaal om met die begrafnis 
van hul broer te help, moet Brecht 'n gedeelte byvoeg om sy nuwe weergawe 
van die oorlog en die dood van Poluneikes mee te deel. Verder verloop die 
diskussie baie soos by Sophokles. Daar is egter twee interessante byvoegings. 
Ismene se aan Antigone : ,Lass das Vergangne! ' en dan antwoord sy: 

,J linger bist du doch, weniger Schreckliches 
Hast du gesehn. Vergangnes, gelassen, 
Bleibt nicht vergangen'. (58-61) 

Verder is daar nog 'n interessante passasie waarin Ismene haar houding 
duideliker stel: As sy nie sterf nie, sal sy wel moet treur, maar dit is nie so finaal 
nie: 

,Antigone, wilde 
Schande zu leiden, ist bitter, aber 
Der Tdinen Salz ist auch bemessen; nicht entsttirzen 
Unversiegbar dem Aug sie. Die Scharfe des Belles 
Endet suss' Leben, doch dem Gebliebenen 
6ffnet sie des Schmerzes Ader. Nicht rasten darf er 
Im Jammerschreien. Und doch, selbst schreiend, hart er 
Ober sich dann der Vogel Geschwirr, und wieder 
Stellen sich ibm durch Tranenschleier die alten 
Heimischen Ulmen und Dacher vor' . {80-89) 

In Sophokles se parodos juig die Koor oor die oorwinning wat oor Argos 

22. Ibid., p. 114. 
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behaal is en beskryf die aanval op die stad. Hierdie beskrywing pas natuurlik 
glad nie by Brecht se siening van die oorlog nie en daarom bet by die grootste 
gedeelte van die koorlied weggelaat. Hy behou alleen die Iaaste strofe waarin 
die stad opgeroep word om die oorwinning te vier. Ook bier bring by 'n tipiese 
verandering aan. Die eerste vers van die laaste strofe lui by HOlderlin: 

,Der grossnamige Sieg ist aber gekommen'. 

By Brecht word dit: 

,Der grossbeutige Sieg ist aber gekommen'. (106) 

So word die materialistiese motivering beklemtoon! 
In die eerste episode by Sophokles lewer Kreon 'n soort beleidsverklaring 

waarin by die beginsels uiteensit waarvolgens by verbied bet dat Poluneikes 
begrawe word. Brecht bet hierdie gedeelte feitlik heeltemal oorgeskryf omdat 
by Kreon wou teken as 'n tiran wat in 'n imperialistiese oorlog betrokke is. 
Kreon kondig aan dat Argos verpletterend verslaan is, en beskryf die oorwin
ning in sulke oordrewe terme dat twyfel oor die juistheid van sy aansprake 
dadelik by die toeskouer ontstaan. Hy voeg ook by dat hy nog nie sy swaard kan 
ophang nie. Daar is mense in Thebe wat kla oor oorlogsverliese en alte gereed 
is om lafaards terug te verwelkom. Daarom bet hy verbied dat Poluneikes 
begrawe word. (Hier word weer 'n paar verse van Holderlin oorgeneem.) Hy 
is net besig om daarop te sinspeel dat 'n verdere suiwering van ontevrede 
elemente in die stad nodig sal wees, as die Wag aankom met die berig dat 
iemand die lyk met stof bedek bet. Die res van die episode verloop ongeveer 
soos by Sophokles, hoewel daar tipiese klein veranderings is. In die oorspronk
like se die Wag dat by nie wil beweer dat by uitasem daar aankom nie; by 
Brecht waag hy dit nie om so vrypostig te praat nie en se: 

,Mein FUhrer, atemlos, schnellste Kunde 
Eil ich einzuhandigen .. .' (185-186) 

Ook in sy slotwoorde gee by uiting aan die groot vrees wat by vir Kreon bet en 
wat hom verhinder om die heerser te weerspreek. Hy sinspeel verder daarop 
dat Poluneikes dalk deur 'n persoon uit hoe kringe begrawe is en se dat hy 
met die twiste van die magtiges niks te doen wil be nie. 

Nou volg daar by Sophokles die beroemde stasimon waarin hy die wonder
like prestasies van die mens besing. Hierdie koorlied het Brecht byna net so 
oorgeneem, maar die slot waarin Sophokles aandui dat die mens sy vermoens 
ook ten kwade kan gebruik, het hy oorgeskryf en meer spesifiek gemaak. Die 
mens bet homself tot sy eie vyand gemaak deurdat by sy medemens onderwerp 
en onmenslik teenoor hom optree. So word hy vreeslik vir homself: 

,Dies alles ist grenzlos ihm, ist 
Aber ein Mass gesetzt. 
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Der namlich keinen findet, zum eigenen 
Feind wirft er sich auf. Wie dem Stier 
Beugt er dem Mitmensch den Nacken, aber der Mitmensch 
Reisst das Gekrose ihm aus. Tritt er hervor, 
Hart auf seinesgleichen tritt er. Nicht den Magen 
Kann er sich fiillen allein, aber die Mauer 
Setzt er urns Eigene, und die Mauer 
Niedergerissen muss sie sein! Das Dach 
Geoffnet dem Regen! Menschliches 
Achtet er gar fiir nichts. So, ungeheuer 
Wird er sich selbst'. (298-310) 

In die volgende toneel kom die Wag terug met Antigone wat hy by die lyk 
betrap het en daarop volg die debat tussen Kreon en Antigone. As sy gevra 
word waarom sy die verbod oortree het, laat Sophokles haar die beroemde 
antwoord gee waarin sy haar op die gode en hul verordeninge beroep. Met 
hierdie beroep op die gode en ewig-geldende wette kon Brecht hom nie vereen
selwig nie. As Kreon Antigone vra waarom sy die verbod oortree het, laat 
Brecht haar so antwoord: 

,Weil's deine war, von einem Sterblichen, 
So mag's ein Sterblicher brechen, und ich bin 
Nur wenig sterblicher, als du bist'. (339-361) 

Tog het hy nie kans gesien om die gode hier heeltemal uit te laat nie, en aan die 
einde van Antigone se antwoord smokkel hy 'n verwysing na hulle in: 

,Scheint's dir aber Torheit 
Dass ich die Himmlischen ftircht, die ungedeckt 
Nicht erblicken wollen von oben den Zerteilten 
Und so dich nicht fiircht, mag ein Tor 
Uber mich richtenjetzt'. (368-372) 

By Sophokles duur die woordewisseling tussen Kreon en Antigone nie lank 
nie, want dit is gou duidelik dat hul standpunte onversoenbaar is. By Brecht 
duur die diskussie veellanger. Aangesien Antigone 'n bloedverwant is, oorweeg 
Kreon dit nog om haar te spaar as sy berou oor haar daad toon. (In hierdie 
opsig toon hy 'n merkwaardige ooreenkoms met die Kreon van Anouilh se 
Antigone wat baie hard probeer om die heldin tot ander insigte te beweeg.) 
Antigone weier egter en begin openlik Kreon se beleid kritiseer. Hier volg nou 
'n lang gedeelte (407-486) wat Brecht bygevoeg het en waarin sy gewysigde 
siening van Antigone se verset duidelik na vore kom. Dit gaan hier veral om 
politieke kwessies. Antigone beweer dat die oorlog nie terwille van hu1land 
gevoer word nie, maar slegs Kreon se oorlog is. Hy was nie tevrede om in 
Thebe oor haar broers te regeer nie, maar moes hulle na Argos sleep. Sy 
waarsku met treffende woorde teen tirannie: 
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,Welcher namlich die Macht sucht, 
Trinkt von salzigem Wasser, nicht einhalten kann er, weiter 
Musser es trinken'. (422-424) 

. Soos 'n tipiese tiran, reageer Kreon baie skerp op hierdie kritiek. Hy waarsku 
die Koor teen enige tekens van simpatie met Antigone en beskuldig haar 
daarvan dat sy deur onenigheid te veroorsaak die stad in 'n krisistyd verswak 
en aan die vyand uitlewer. Antigone laat haar egter nie deur hierdie beskuldi
gings afskrik nie. Die heerser beweer altyd dat tweedrag die stad sal vernietig 
en eis al hoe meer offers wat die stad so verswak dat dit uiteindelik tog die 
vyand ten prooi val. Sy verklaar selfs dat 'n mens se tuiste nie daar is waar hy 
onderdruk word nie: 

,Nicht, wo er den Nacken gebeugt, nicbtdas heisster Heimat'. (450) 

Dan gaan sy verder en beweer dat die manne van Thebe al hoe minder word. 
Waar is aldie soldate met wie hy uitgetrek bet? Hulle bly net op die slagveld om 
die laaste misdade te pleeg totdat bulle self eindelik soos diere sal sneuwel. 
Kreon is baie verontwaardig oor hierdie belediging teenoor die gestorwenes 
en selfs die Koor berispe Antigone dat sy die roemryke oorwinning van Thebe 
nie waardeer nie. Maar sy laat haar nie keer nie en se ten slotte dat sy liewer in 
die bouvalle van haar eie stad as met Kreon in die buise van die vyand sit. 
Hierdie uitspraak is vir Kreon die laaste strooi en by besluit dat sy moet sterf. 
Die daaropvolgende optrede van Ismene en haar poging om in Antigone se lot 
te deel, verloop ongeveer soos by Sophokles. 'n Mens kry net die indruk dat 
Antigone by Brecht meer simpatiek teenoor haar suster staan. Aan die einde 
van hierdie episode besluit Kreon dat Antigone moet sterf wanneer die 
Dionusiese koordanse ter ere van die oorwinp.ing in Thebe begin - 'n beson
derheid wat Brecht hier bygevoeg het. 

Die tweede stasimon by Sophokles gaan oor die vloek wat op die huis van 
Oidipus rus en die mag van Zeus oor die mense- 'n tema wat glad nie by 
Brecht se siening van die mens pas nie. Dus bet hy die koorlied feitlik heeltemal 
oorgeskryf. Terwyl Kreon hom gereed maak om ook aan die koordanse te gaan 
deelneem, waarsku die oudstes van die Koor hom om tog nie te streng op te 
tree nie, want hy kan dalk sy doel verbystreef. Mense wat te veel onderdruk 
word, staan eindelik teen die onderdrukker op: 

,Nicht zu tief wirf ihn hinab, 
Dass du ihn nicht mehr siehst. 
Dorten namlich und auf den Grund 
Gekommen, liegt dir der Nackte getrost. Der Scham 
Ganz entaussert er sich; erschrocken und schrecklich 
Wirft der Ver-worfne sich auf; der Entmenschte entsinnt sich 

. Einstiger, ausgelebter Gestalt und erhebt sich, ein Neuer'. (540-546) 
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As voorbeeld noem bulle ,die Lachmyschen Briider' wat in algehele ellende 
gelewe het, maar na 'n ligte hou met 'n staf teen hul pynigers opgestaan en 
alma! gedood het. Dit is daarom dat die Koor bevrees is dat onheil oor Oidipus 
se huis sal kom en ook bulle sal tref. (Vir die beskrywing van hierdie onheil 
gebruik Brecht dieselfde beelde as wat Sophokles vir die familievloek gebruik 
het.) 

In die volgende episode vind daar 'n hewige rusie tussen Kreon en Haimon 
plaas. By Brecht verloop dit in hoofsaak soos by Sophokles, maar sy Kreon is 
van die begin af baie bars teenoor sy seun en waarsku hom dat hy vergeefs 
om genade vir Antigone kom pleit. Hy le ook baie meer klem op die politieke 
situasie en se duidelik dat ontevrede elemente alleen deur geweld ondergehou 
kan word en dat onenigheid in die heersershuis noodlottig kan wees: 

,Der unbestimmt ist 
Und sich nicht kennt, noch findet, auch 
Uneins noch im Verdruss, des Zinsens einer, 
Ein anderer des Kriegsdiensts iiberdriissig, 
Gehalten beide aber unter mir und auseinander 
Durch meine Speermacht. Doch wenn 
Da Liicken sind und auch die Herrschaft uneins 
Erscheint und schwankt und unbestimmt wird, dann 
Find't sich der Kiesel zum Geroll und driickt 
Sich an das Haus, das selbst sich aufgab'. (609-620) 

Haimon is egter nie oortuig nie, en Kreon se dan nog duideliker aan hom dat 
hy die ware toestand van sake nie ken nie en dat dit noodsaaklik is dat die 
lafhartiges nie slegs gestraf word nie, maar openlik gestraf word tot 'n waar
skuwing vir ander. Hier sinspeel hy dus daarop dat sy eie posisie in die staat nie 
so seker is nie en pro beer sy seun se steun wen. Haimon is egter nie oortuig dat 
sy vader op die regte manier optree nie: 

,Und das Gespann, 
Wenn in die Niistern ihm vom Aase ein Geruch schlagt 
Schindanger-her, konnt sich aufbaumen wundernd 
Wohin's getrieben, also scharf getrieben 
Und in den Abgrund wirft es sich mit Rad und Lenker'. (669-673) 

Die volgende koorlied van Sophokles besing die mag van die lief de wat selfs 
tussen vader en seun twis veroorsaak. By Brecht word dit 'n lofiied op Bakchos 
wat vera! as die lokale godheid van Thebe gesien word. Hy is die godheid wat 
die mense alles laat doen in die hoop op genot en hulle rasend maak. Nietemin 
is hy 'n vreedsame god wat nie met geweld regeer nie en altyd na toenadering 
tussen mense streef. Hierdie koorlied is 'n baie interessante voorbeeld van die 
wyse waarop Brecht talle frases van Holderlin se vertaling oorneem, maar 
bulle in 'n volkome ander verband gebruik. Holderlin se vertaling lui: 
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,Geist der Liebe, dennoch Sieger 
Immer in Streit! du Friedensgeist, der tiber 
Gewerb einnicket, und tiber zartlicher Wange bei 
Der Jungfrau tibernachtet, 
Und schwebet tiber Wassern, 
Und Hausern, in dem Freien. 
Fast auch Unsterblicher Herz zerbricht 
Dir und entschlafender Menschen, und es ist, 
Wers an sich hat, nicht bei sich. Denn 
Du machest scheu der Gerechten 
Unrechtere Sinne, dass in die Schmach weg 
Sie :fitichten, haltst dich hier auf, im Mannerzank, 
Im blutsverwandten, und wirfst es untereinander. 
Und nie zuschanden wird es, 
Das Machtigbittende, 
Im Augenlide der hochzeitlichen 
Jungfrau, im Anbeginne dem Werden grosser 
Verstandigung gesellet. Unkriegerisch spielt namlich 
Die gottliche Schonheit mit'. 

In die plek daarvan stel Brecht die volgende lied. (Ek kursiveer die frases 
wat hy oorgeneem het.) 

,Geist der Ltiste im Fleisch, dennoch 
Sieger immer im Streit! Die Blutsverwandten selbst 
Wirft er untereinander, der miichtig Bittende. 
Nie zuschanden wird der, es ist 
Wer's an sich hat, nicht bei sich. Ergriffen raster. Und 
Regt sich unter dem Joch und macht dem 
Frische Nacken. Ftirchtend nicht 
Den Odem der Salzgrub, noch das dtinn-
wandige Schiff auf den schwarzen Gewassern. Andere Haute 
Mischt er und wirft 
Aile zusammen, aber verwtistet 
Nicht das Erdreich mit der Gewalt der Hande, sondern 
Friedlich ist er vom Anbeginne dem Werden grosser 
Verstiindigung gesellet. Unkriegerisch niimlich 
Spielt da die gottliche Schonheit mit'. (729-743) 

In die volgende episode vind ons by Sophokles 'n lang kommos waarin 
Antigone teenoor die Koor haar lot bekla, gevolg deur 'n toespraak waarin sy in 
Kreon se teenwoordigheid haar optrede nogeens verdedig. Daarna sing die 
Koor 'n lied waarin hulle vertel van mitiese figure wat deur 'n soortgelyke lot 
getref is. Brecht het hierdie gedeelte sterk ingekort en ook gereorganiseer. 
Antigone se toespraak is heeltemal weggelaat en die strofes van die koorlied is 
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in die kommos ingevoeg sodat dit alles een aaneenlopende toneel is. Die 
kommos van Sophokles is min of meer behou, hoewel dit verlcort is. Die 
strofes van die oorspronklike koorlied is egter met 'n duidelike doel gerangskik. 
Die Koor sing eers van Danae, en Antigone antwoord met 'n beskrywing van 
Niobe se lot. (Hierdie strofe is uit die oorspronklike lcommos geneem en bier 
ingevoeg.) As die Koor dan berustend se dat haar dood groots en goddelik sal 
wees, be.gin Antigone onbehaaglik voel. Haar ontevredenheid neem toe as 
bulle sing van Lukoergos en die seuns van Phineus en eindig met die uitspraak 
dat die mag van die noodlot vreeslik is en dat niks dit lean ontvlug nie. (Ook 
hierdie versreels is uit 'n vorige strofe geneem en doelbewus bier aan die einde 
geplaas.) Teen hierdie lewenshouding protesteer Antigone (en Brecht) met 
krag. Hulle moet nie van die noodlot praat nie, maar van hom wat haar sonder 
skuld laat sterf. Hulle moet nie dink dat hulle gespaar sal word nie, want die
gene wat Kreon nou ondersteun omdat hy vir hulle buit bring, sal ook deur 
vernietiging getref word. Voor sy na haar dood gaan, neem sy op ontroerende 
wyse afskeid van haar gedoemde vaderstad. 

Die oudstes van die Koor is egter nie sonder verweer nie. In die koorlied wat 
bulle mi Antigone se vertrek sing (dit vervang die oorspronklike stasimon), se 
hulle dat sy ook die voordele van Kreon se regering geniet het totdat sy geweld 
haar eie familie getref het: 

,Aber auch die hat einst 
Gegessen vom Brot, das in dunklem Fels 
Gebacken war. In der Ungltick bergenden 
Tiinne Schatten: sass sie gemach, bis 
Was von des Labdakus Hausern t6dlich ausging 
TOdlich zuriickkam'. (862-867) 

Eers toe is haar oe geopen en het sy haar begin verset. 
Die Teiresias-toneel by Brecht begin op 'n heel ander noot as by Sophokles. 

Teiresias mor oor die feesvreugde, want hy staan skeptics teenoor die oorwin
ning, en Kreon bespot hom. Die siener beskryf dan die ongunstige voortekens 
in dieselfde terme as by Sophokles, maar daar word klaarblyklik geen bona
tuurlike gawes aan hom toegeskryfnie. As Kreon hom daarvan beskuldig dat 
hy geld vir sy voorspellings aanvaar, ontken hy dit nie direk nie. Teiresias word 
eerder geteken as 'n skerpsinnige politieke waarnemer wat oor die gang van 
sake verontrus is. Daarom gaan hy, nadat hy die voortekens beskryf het, voort 
om sekere ander onrusbarende verskynsels op te noem. Hy hoor dat daar nog 
steeds oorlogsvoorrade soos velle en gedroogde visse gereed gemaak word, 
asof die oorlog nie verby is nie. Daar is meer wagte in die stad as wat normaal is 
en verder is daar gerugte van onenigheid in Kreon se familie. Uiteindelik vra hy 
reguit aan Kreon ofhy nie 'n dwase onderneming aangepak het en daarom so 
streng moet optree nie, en hy waarsku dat wanbestuur wat groot dinge nastreef, 
op die ou end tot vernietiging voer: · 
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,Misswirtschaft schreit nach Grossen, findet keine. 
Krieg geht aus sich heraus und bricht das Bein. 
Raub kommt von Raub, und Harte brauchet Harte 
Und mehr braucht mehr und wird am End zu nichts'. (1010-1014) 

Daarna vertrek hy. 
Van nou af slaan Brecht se drama 'n volkome ander rigting as by Sophokles 

in, en die hele gedeelte van bier tot kort voor die einde van die drama is oor
geskryf. Die ou manne is ontsteld oor Teiresias se onthullings en vra nou reguit 
aan Kreon hoe dit met sy oorlog gaan. Hy word gedwing om te erken dat die 
oorlog nie heeltemal verby is nie. Deur Poluneikes se verraad was die oorwin
ning nog nie volkome nie. Die Koqr i$ egter nie gerusgestel nie. Hulle het 
Kreon nog altyd gesteun omdat hy die orde in die stad bewaar het, maar nou 
begin bulle t\vyfel. Ret hy nie 'n alte groot onderneming aangepak nie? Hy 
begin nou selfs teen sy eie mense optree en 'n dubbele oorlog voer. Kreon 
antwoord dat dit bulle oorlog is wat by voer; terwyl bulle die materiele voor
dele van die oorlog geniet het, het bulle nie gekla nie. As die Koor daarop 
aandring dat die soldate voor Argos teruggeroep moet word voordat bulle 
ook verlore is, weier Kreon, want hy vertrou dat sy seun Megareus die finale 
oorwinning sal behaal: Dan sal die terugkerende soldate die ontevredenes op 
'n bloedige wyse straf. 

Skaars het hy hierdie dreigemente geuiter of daar kom 'n bode met die berig 
dat die Thebaanse leer voor Argos uitgewis en Megareus self ook gedood is. 
Die leer wat nog deur die bloedige teregstelling van Poluneikes en sy onder
steuners geskok was, is te gou teen die vyand gelei en die wanhopige Argeers 
het bulle so verbete teen die aanvallers verset dat bulle die oorwinning behaal 
bet. Nou ruk hulle teen Thebe op. Kreon is heeltemal verbyster en die Koor 
moet hom aanspoor om gou Antigone te gaan verlos en hom met Haimon te 
versoen sodat hy kan help om die stad te verdedig. 

Na Kreon se vertrek rig die Koor weer 'n lied tot Bakchos. Anders as by 
Sophokles waar die Koor juig omdat Kreon van plan verander het, is dit 'n 
weemoedige lied. Hulle vra die godheid om vir die Iaaste keer die stad te besoek 
waar hy so baie van sy tyd deurgebring ~n wat hy so lief gehad het. Want die 
vyand staan voor die poorte en die stad is gedoem: 

,Geist der Freude, der du von den Wassern 
Welche Kadmos liebte, aller Stolz bist, 
Komme, wenn du sie zu sehn begehrst noch einmal 
Deine Stadt, und reise schnell und komme 
Noch vor Nachtanbruch, denn spater 
Ist sie nicht mehr'. (1190-1195) 

Ook in hierdie koorlied het Brecht 'n aantal frases uit Sophokles se Iaaste 
stasimon en selfs uit sy parodos oorgeneem. 
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Dadelik hierna bring 'n diensmeisie berig dat Antigone haarself opgehang en 
Haimon selfmoord gepleeg het. Die grootste gedeelte van hierdie berig is uit 
Holderlin oorgeneem. Die afsluiting van die drama is kort en natuurlik 
heeltemal anders as by Sophokles. Daar is nou geen hoop meer vir die stad nie, 
want sy Iaaste verdediger het geval. So aanvaar Kreon dit ook, maar hy het nog 
nie sy les geleer nie. Hy is vas oortuig dat nog net een veldslag hom die oorwin
ning sou besorg het. Nou is alles egter veri ore en Thebe moet saam met hom val. 
Die oudstes van die Koor volg hom in sy ondergang. 

Wat was nou Brecht se vernaamste beswaar teen Sophokles se siening van 
die verhaal? Hy het dit self vir ons gese in een van sy opmerkings oor die 
drama. Hy erken Sophokles se drama as 'n groot kunswerk, maar hy wonder of 
die gehoor van vandag dit nog kan waardeer, aangesien die noodlot so 'n groot 
rol daarin speel. Dit het hy in sy verwerking pro beer uitskakel: ,Die ,An
tigone" des Sophokles gehort zu den grossten Dichtungen des Abendlands. 
Es ist jedoch die Frage aufgetaucht, ob sie einem Publikum, das heute in ganz 
anderen Vorstellungen lebt, noch verstiindlich ist. Nach der Vorstellung der 
Alten ist der Mensch mehr oder weniger blind dem Schicksal ausgeliefert, er 
hat keine Macht dariiber. Diese Vorstellung hat B.B. in seiner Nachdichtung 
durch die Meinung ersetzt, dass das Schicksal des Menschen der Mensch 
selber ist'. 23 

Met die eerste oogopslag sou 'n mens dink dat die Antigone een van die 
Griekse tragedies is waarin magte van buite 'n baie klein rol speel. Antigone 
tree heeltemal uit vrye wil op as sy besluit om die gode meer as die mense 
gehoorsaam te wees en haar broer te begrawe; wat verder gebeur, is die nood
wendige gevolg van haar daad. Geen goddelike ingryping is nodig om die 
verloop van die gebeurtenisse te verklaar nie. Die gode gee wei hul onte
vredenheid oor Kreon se optrede duidelik deur die mond van Teiresias te 
kenne, maar dit ontneem Kreon nie die vryheid om self te besluit wat hy wil 
doen nie. Nietemin leef die besefvan die gode se mag oor die mense baie sterk 
in die drama en die Koor sing in een koorlied ook van die erflike vloek wat op 
die huis van Oidipus rus. Dit is hierteen wat Brecht dit het en hy probeer die 
gode heeltemal uitskakel. Hy kan nie aanvaar dat daar van boer hand vir die 
mens voorgeskryf word wat hy doen nie, selfs al laat dit die mens nog die 
vryheid van keuse. 

Dit beteken nie dat hy die godsdiens as kultus uitgeskakel bet nie; inteendeel, 
hy le besondere klem op kultiese elemente. Die enigste godheid wat hy behou, 
is Bakchos wat veral as 'n lokale godheid beskou word. Daar word besondere 
aandag aan sy diens gegee en twee koorliedere word tot hom gerig. Die oorwin
ningsdanse is deel van sy erediens en speel 'n belangrike rol in die drama. 
Antigone moet sterf sodra hulle begin; Kreon neem aan bulle deel en die oor
moedige stemming wat dit by hom laat ontstaan, bepaal in 'n groot mate sy 

23. op cit., p. 118. 
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optrede teenoor Teiresias. Dit is ook die opperste ironie dat die stad met 
ondergang bedreig word terwyl die burgers met 'n oorwinningsfees besig is. 
Daar is ook ander kultiese elemente; so bv. word die bietjie kos wat by An
tigone in die kerker gelaat word, as 'n dode-offer beskou. 

Brecht wou dus die element van fataliteit uitskakel deur 'n grondige rasi
onalisering van die mite- ,Durchrationalisierung', soos by dit noem. 24 Op 
grond van sy lewensbeskouing beteken dit veral dat daar groter klem gele word 
op sosiale faktore as die vernaamste invloede wat die optrede van mense 
bepaal, want invloede buite die menslike maatskappy wil Brecht nie erken nie. 
Om dit te kan doen moes by, soos reeds aangetoon is, die mite ingrypend 
verander. Deur hierdie behandeling word die drama 'n realistiese, sosiologiese 
studie van die proses waardeur 'n alleenheerser en sy huis tot 'n val kom en ook 
die stad in sy ondergang meesleur. Kreon het 'n onderneming aangepak wat 
vir sy vermoens te groot was; daardeur word hy gedwing om al hoe groter 
offers van sy onderdane te eis en al hoe strenger op te tree teen die wat ontevrede 
is of onwillig om sy bevele te gehoorsaam. Uiteindelik moet by ook teen die 
lede van sy eie familie optree, maar daardeur vervreem by weer ander familie
lede en veral sy eie huis. As Thebe dan 'n beslissende slag verloor, is die heer
sershuis en die hele staat so verswak dat bulle nie meer weerstand kan bied nie 
en tot ondergang gedoem is. 

Die vernaamste strewe van Brecht in hierdie verwerking was dus om alle 
gebeure in die drama te sien as die gevolg van tussenmenslike verhoudinge. 
Wat met Kreon en Thebe gebeur, is, baie simplisties gestel, bloot die gevolg 
van 'n berekeningsfout en van wanbestuur. Soos Brecht dit self saamvat: ,In 
der Antigone wird nunmehr die Gewalt erkHirt aus der Unzuliinglichkeit. Der 
Krieg gegen Argos kommt von der Misswirtschaft in Theben. Die Beraubten 
werden auf Raub verwiesen. Das Unternehmen tibersteigt die Kriifte. Gewalt
Hitigkeit, anstatt die Krafte zusammenzuhalten, spaltet sie; das elementar 
Menschliche, zu sehr gedrtickt, explodiert. Und wirft das Ganze auseinander 
und in die Vernichtung'. 25 

Hierdie strewe na sekularisering geld ook die motiewe van die karakters. 
Brecht is baie skepties teenoor die gene wat hul op 'n verhewe morele stand punt 
stel en by wil 'n absolute moraal wat vir aile tye geld, nie aanvaar nie. Die 
sedelikheid is relatief en wissel van tyd tot tyd. Dit sien ons veral in sy tekening 
van Antigone. Soos reeds gese, wil hy die aandeel van die gode in haar beslissing 
so veel moontlik uitskakel, hoewel by dit nie heeltemal kan doen nie. Uit sy 
aantekeninge blyk dit dat hy bier 'n sekere ontwikkeling by Antigone wil sien. 26 

In die begin verwys sy nog na die onheil wat Zeus oor hul familie laat kom bet 
(vers 1), en in haar antwoord aan Kreon (369-370) verwys sy ook nog na die 

24. op. cit., p. 68. 
25. op. cit., p. 115-6. 
26. op. cit., p. 82. 
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hemelse gode. Maar as Kreon die instelling van die staat as goddelik beskryf, 
wys sy hom tereg: 

,Gottlieb mag sie wohl sein, aber ich wollte doch 
Lieber sie menschlich, Kreon, Sohn des Menokeus'. (483-484) 

So ook protesteer sy bewig teen die Koor se aanvaarding van die mag van die 
noodlot (837-840). Brecht wil daarteenoor veral die klem laat val op die 
invloed van die omstandigbede in Antigone se optrede. Sy is nie 'n heldin wat 
haar van die begin af op 'n beginselstandpunt gestel en op grond daarvan die 
tirannie teengestaan het nie. Nee, sy het self ook lank die voordele van Kreon se 
regering geniet sonder om enige gewetenskwellinge oor sy tirannie te onder
vind. Dit is eers toe by teen baar eie familie begin optree het dat baar oe 
geopen is en dat sy gesien bet waarbeen sy optrede gaan lei. Toe het sy baar met 
groot heldemoed verset, ook ter wille van die stad. Maar die ironie is juis dat 
haar verset die stad nie meer kon red nie en die vyand gehelp bet deurdat sy 
die onenigheid vergroot het: ,Die grosse sittlicbe Tat der Antigone, die sich 
gegen den Tyrannen Kreon auflebnt, besteht darin, dass sie, bewegt durcb tiefe 
Menschlichkeit, nicht zogert, durch offenen Widerstand das eigene Volk in die 
Gefabr des Besiegtwerdens in einem Raubkrieg zu bringen'. 27 

Ten slotte lean 'n mens vra wat dan die les is wat uit hierdie verwerlcing te 
leer is. Hierdie vraag is heeltemal geregverdig by Brecht wat soveel lclem op die 
didaktiese element in die drama gele bet. Dat Brecht self met die probleem 
geworstel het, is te sien in een van die insiggewendste opmerkings wat by oor 
bierdie drama gemaak het: ,Alles in mir wehrt sicb dagegen, wenn ich in 
Diskussionen die Neufassung der Antigone als ein moralisches Sti.ick ange
sehen :Iinde. Durch die Bestrafung Tbebens (und Kreons) kommt es freilicb in 
gefiihrlicbe Niihe der braven Maxime ,Verbrecben macbt sicb nicht bezahlt", 
aber ich hoffe doch, das Sti.ick zeigt nicht mehr (oder weniger), als dass Unter
nehmungen, die allzuviel Gewalt benotigen, leicht scheitern. Dies hiesse nicht 
mehr, als dass unpralctische Unternebmungen unpraktisch sind, und ware also 
recht platt, wenn nicht eine ganz besondere Art der Gewalt, namlich diejenige, 
die aus der Unzulanglichkeit stammt, eingesehen werden konnte, also die 
Zurlickfi.ihrung der Grausamkeit auf die Dummheit. Darnit ist das Moralische 
in Zusammenhang gebracht mit dem Unpraktischen, wodurch es das Abso
lute, Starre, im Ubersinnlichen Thronende verliert'. 28 Dit is duidelik dat Brecht 
sy probleem nie heeltemal opgelos het nie. Hy verwerp die absolute moraal, 
want hy glo dat die moraal deur omstandighede bepaal word. Daarom het 
Antigone eers in verset gekom toe Kreon se wreedheid haar eie.familie getref 
het. Maar wat is dan haar verdienste? Le dit alleen daarin dat sy dit toe selfs 
ten koste van haar stad deurgevoer het? Dieselfde geld ook vir Kreon wat as 'n 

27. op. cit., p. 118. 
28. op. cit., p. 116. 
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afskrikwekkende voorbeeld bedoel is. Die dramaturg wil hom nie op suiwer 
prinsipiele gronde vooraf veroordeel nie, maar sien sy wreedheid as die gevolg 
van 'n berekeningsfout. Maar is die enigste les van die drama dan dat 'n mens 
nie berekeningsfoute moet maak nie? Hier is 'n sekere ongerymdheid wat 
Brecht nie uit die weg kan ruim nie, 'n ongerymdheid wat na my mening ten 
nouste met Brecht se hele opvatting van die doel wat 'n dramaturg moet 
nastreef, verweef is. 

SUMMARY 

BERTOLT BRECHT'S ATTITUDE TO ARISTOTLE AND GREEK TRAGEDY 

Although Brecht calls his own theory of drama 'non-Aristotelian', his views of 
Aristotle have to be inferred from various chance remarks. He admires Greek 
tragedy as a product of its own time but thinks that a modern spectator will have 
difficulty in fully enjoying it. He objects to Aristotle's statement that a tragedy 
should arouse the emotions, for he thinks that the theatre should rather stimu
late the mind and persuade the spectator to take a critical look at social condi
tions. He also criticizes the Greek view that man's fate is determined by powers 
beyond his control; in his view social forces can fully explain man's behaviour. 
Therefore the hero ought not to play such an important part. Brecht's concep
tion of the plot also differs from that of the Greeks. Whereas Aristotle insists 
on strict unity of action, Brecht believes in a loosely connected plot in which 
each scene forms an independent whole. 

His attitude to Greek tragedy can further be seen in his adaptation of 
Sophocles' Antigone. This play becomes a study of the part violence plays in 
the downfall of a despotic government. He has to change the traditional version 
of the myth to make this interpretation possible. In his play Thebes is not 
attacked by a foreign army but Creon wages an aggressive war against Argos 
to obtain more iron ore. This undertaking is too great for him and he is forced 
to punish the malcontents with increasing severity. When Polynices flees from 
a battle Creon kills him and forbids the burial of his body. By this decree, how
ever, he causes discord in his own family, for he alienates first Antigone and 
then Haemon who both criticize his administration. When Tiresias also 
expresses doubts about the wisdom of his policy, the chorus of elders turns 
against him. Creon remains adamant until it is reported that his army has 
suffered a decisive defeat. Since Haemon has followed Antigone in committing 
suicide, no one is left to defend the city. In his adaptation Brecht especially 
emphasizes the part social conditions play in determining the moral attitudes 
of the characters. 
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