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ENKELE MOD ERNE BENADERINGS VAN DIE 
GRIEKSE TRAGEDIE 

deur P .J. Conradie 
(Universiteit van Stellenbosch) 

SUMMARY: The practical application of some modern theories of literature to Greek 
tragedy is discussed in this article. A scene-by-scene analysis to asce rtain the function or each 
scene is a very useful method to gain a better understanding of the structure of a play , provided 
that 'stmcture' is not regarded as objectively there in the tt!xt. Another kind of structuralist 
interpretation seeks to link the internal stmcture of the work with the structures of society itself, 
and especially attempts to point out fundamental polarities in the drama. This method can be 
valuable, but the way in which contrasting e lements are chosen is frequently very arbitrary. 
A third approach concentrates on the visual elements. This serves to correct the exclusively 
' literary' approach of many scholars and leads to a better understanding of the play as enacted 
on the stage . The deconstructionist approach, which emphasizes the indeterminacy of meaning, 
is applied by Pucci to Euripides' Medea. He not only tries to show that Medea does not rea lly 
say what she means, but also argues that the dramatist is not fu lly in control of the characters' 
language. Pucci does not really succeed in persuading us that Euripides has failed to realize 
his aim. 

In die laaste paar dekades was daar 'n geweldige aktiwiteit op die gebied van die 
literatuurteorie. Dit maak sake baie moeilik vir die letterkundige wat nie in die 
literatuurwetenskap spesialiseer nie en 'n vreemde taal tot vakgebied het. Die 
een teorie volg die ander so vinnig op dat hy nie kan byhou nie . So het daar 'n al 
hoe grater wordende kloof gekom tussen die literatuurteoretici en die kritici wat 
hul hoofsaak lik met die ontleding van afsonderlike tekste besig hou. Die 
literatuurwetenskaplikes konsentreer al hoe meer op die ve1iyning van hul 
teoriee en gee nie voldoende aandag aan die toepassing van die teoriee op tekste 
nie. Die kritici verklaar (grootliks uit selfverdediging) datal die teoriee tog geen 
nut vir die praktyk het nie en hou dus by die tradisionele metodes. R. Ryan en 
S. van Zyl stel dit goed . 'In moving further and further from the analysis of actual 
texts (and from providing workable guides for doing so) literary theory came to 
be viewed as being increasingly obscure, general and unhelpful for those engaged 
in the daily business of textual analysis'. ' 

By die klassikus is hierdie probleem besonder akuut. Hy moet soveel aandag 
gee aan taalkundige probleme en die kultuurhistoriese agtergrond dat hy nie baie 
tyd het om hom in die literatuurteorie te verdiep nie . Daarby kom ook nog dat 
die klassikus meer geneig is tot 'n historiese benadering, terwyl die moderne 
literatuurwetenskapli ke konsentreer op 'n sistematiese vraagstelling en op soek is 
na strukture wat bo die individuele teks uitgaan , soos Karlheinz Stierle tereg 
opmerk. 2 Nietemin is dit belangrik dat die klassikus van moderne teoriee kennis 
neem en probeer om hulle op klassieke tekste toe te pas. Te oordeel aan die 
artikels wat in klassieke tydskrifte verskyn, is daar alreeds verskeie klassici wat 
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bereid is om dit te doen. In hierdie artikel wil ek nagaan op watter wyse enkele 
van hierdie moderne benaderings op die Griekse tragedie toegepas is: daarby wil 
ek die vraag stel in hoe verre die nuwe benadering tot nuwe insigte in die tragedie 
gelei het. Ek wil vera! kyk na wat elke kritikus self oor sy met ode te se het , indien 
hy hom daarvan rekenskap gegee het. 

Daar is 'n verwarrende verskeidenheid van teoriee en dit kan miskien help om 
hier gebruik te maak van die bekende kommunikasiemodel , sender-boodskap
ontvanger. Die verskillende teoriee kan ingedeel word volgens die klem wat 
hulle op een van die drie elemente laat val. In die vorige eeu is daar vera! aandag 
geskenk aan die sender, d.w.s aan die skrywer se lewensomstandighede en die 
verband wat dit met sy werk het - die sg. biografiese metode. Dam·na in die 
eerste gedeelte van hierdie eeu, het die klem verskuif na die boodskap d. w .s. na 
die literere werk self; die outonomie dam-van is beklemtoon en sy struktuur is 
ondersoek - die strukturalisme. In die jongste tyd het die klem a! hoe meer 
verskuif na die ontvanger d. w .s. die Ieser. Die semiotiek wat nou aansluit by die, 
strukturalisme gee vera! aandag aan die kodes waarin die boodskap oorgedra 
word, en daarmee ook aan die proses van dekoder:ing wat deur die ontvanger 
uitgevoer moet word . Die resepsie-estetika konsentreer op die verskillende 
wyses waarop die literere werk gelnterpreteer word en die dekonstruksionisme 
voer die klem op die ontvanger tot die uiterste konsekwensies. 

Hierdie indeling pas nie in aile opsigte so goed in die geval van die Griekse 
tragedie nie. Vanwee die min gegewens omtrent die dramaturge kon die 
biografiese metode nie so uitvoerig toegepas word nie. Kenmerkend van die 
negentiende eeu is eerder die filologiese benadering- die deeglike taalkundige 
bestudering van tekste , insluitende die aanhaal van parallelle passasies , en die 
uitvoerige beskrywing van die kultuurhistoriese agtergrond . Hierby het die werk 
as geheel dikwels op die agtergrond geraak. E.L. de Kock het in sy intreerede 
hierdie benadering goed getipeer: 'Of moet ons die kunswerk sien as 'n blote 
oefening in die Griekse taal (die eng filologiese benadering), of as 'n historiese 
dokument om iets oor die politieke, godsdienstige en morele idees van die digter 
en van sy tyd te wete te kom (die biografiese-historiese metode) ... ?' 3 Hierdie 
benadering het op die lang duur nie bevredig nie , soos baie interessant blyk uit G . 
Kaibel se opmerking: 'Die Sitte der kritisch-exegetischen Anmerkungen hat 
ohne Frage mancherlei Schwierigkeiten in dankenswerter Weise aufzuhellen 
geholfen , hat aber dadurch geschadet , dass die Aufmerksamkeit auf einzelne 
Erscheinungen konzentriert und vom Verstandnis des Ganzen abgelenkt wurde , 
nicht minder dadurch, dass unter dem emsigen und gewiss nicht nutzlosen 
Zusammentragen von Parallelstellen allmahlig der Glaube entstand , ein Dichter
text liesse sich auf Grund andrer Dichtertexte reglementieren.' 4 Kaibel is self 'n 
goeie voorbeeld van 'n daaropvolgende benadering wat groot klem op die 
psigologistiese interpretasie van die dramatiese figure gele het en waarteen T. von 
Wilamowitz op sy beurt in opstand gekom het. Verder het geleerdes hul vera! 
besig gehou met die vraag na die morele en religieuse idees van die dramatm:ge . 
Dit bring ook gevare mee soos H .F. Johansen aantoon in sy kritiek op Pohlenz: 
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'He still shows a tendency towards treating the plays primarily as historical 
evidence for the development of Athenian spiritual attitudes in general, a 
treatment which tends to blur the picture of the individual poet: he is also too 
much inclined to regard parts of the plays either as autobiographical documents 
.. . or ... as polemical expressions of personal views' . 5 

Terselfdertyd is daar toenemend aandag gegee aan die struktuur van die 
kunswerk self. Hierdie rigting word in die algemeen as strukturalisme aangedui 
maar daar is baie onderlinge verskille. Roland Barthes het in een van sy vroeer 
opstelle 'L' activite structuraliste' baie raak aangedui wat dit in die algemeen 
beteken. 'Le but de toute activite structuraliste . . . est de reconstituer un "objet" 
de fa<;on a manifester dans cette reconstitution les regles de fonctionnement (les 
"fonctions") de cet object. La structure est done en fait un simulacre de !'objet'. 
Verder aan beskryf hy die metode wat gevolg word: 'L' activite structuraliste 
comporte deux operations typiques: decoupage et agencement. Decouper le 
premier objet , celui qui est donne a l'activite de simulacre, c'est trouver en lui des 
fragments mobiles dont Ia situation differentielle engendre un certain sens . .. 
Les unites posees , l'homme structural doit leur decouvrir ou leur fixer des regles 
d'association; c'est I' activite d'agencement, qui succede a l'activite d'appel.' 6 

Hierdie disseksie en rekonstruksie kan op verskillende maniere gedoen word. 
Daar is een metode wat redelik ongekompliseerd, byna elementer is. Die drama 
word ingedeel in onderafdelings (gewoonlik tonele of 'scenes' genoem) ; hulle 
word dan ontleed in die volgorde waarin hulle voorkom , hul verband met die 
ander tonele en die geheel word bepaal en hul funksie word omskryf. Dit is 'n 
met ode wat algemeen gevolg en met meerdere of mindere deeglikheid toegepas 
word. Miskien sou dit die beste wees om hier van 'struktuuranalise' te praat , soos 
sommige studies ook doen . Die drama word dus geinterpreteer binne die 
konteks van sy struktuur en eksterne hulpmiddele dien slegs om die struktuur op 
te helder. 7 

Merkwaardig genoeg is daar nie vee! oor die teoretiese grondslae van hierdie 
metode geskryf nie . Die uitvoerigste uiteensetting is waarskynlik die van P .M. 
Levitt ,8 maar selfs sy boek is nie baie volledig oor die teoretiese aspekte waaroor 
'n mens meer toeligting sou wou he nie . Levitt le vera! klem op die indeling in 
kleiner eenhede en betoog dat die toneel of 'scene' wat aangedui word deur die 
opkom of afgaan van karakters, daarvoor die geskikste is. Hy definieer 
dramatiese struktuur met die volgende woorde , ' the place, relation and function 
of scenes in episodes and the whole play' . 9 Verder aan verduidelik hy wat hy met 
'relation' bedoel. 'Dramatic structure has to do with the scenes of a play and how 
those scenes are organized and related. All structure is based upon and 
constituted by relations'. 10 Hy le vera! klem op die funksie van die verskillende 
tonele , want die verband tussen hulle kan nie vasgestel word sonder om hul 
funksie te bepaal nie ... 'relationship can only be demonstrated by determining 
what function a scene serves' . 11 In hierdie verband gee hy spesiale aandag a an die 
karakters. Dit is hul opkom en afgaan wat die indeling in tonele aandui en hul 
reaksies is van besondere belang as die funksie van 'n toneel bepaal word. 
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Hierdie soort met ode is reeds taamlik uitvoerig op Griekse tragedies toegepas. 
Die ontledings kom nie in aile opsigte met Levitt se voorskrifte ooreen nie, die 
meeste is trouens gedoen voor die verskyning van sy boek. Daar is 'n aantal 
boeke wat hierdie strukturele benadering toepas, o.a. G.M. Kirkwoord se boek 
oor Sophokles." 'n Mens kan ook melding maak van R.P. Winnington-Ingram se 
vee: ouer boek oor die Bakchai; hoewel dit 'n ander uitgangspunt het , toon dit 
baie van die kenmerke van hierdie soort analise . Hy wil vera! nagaan wat 
Euripides se houding teenoor Dionusos is , maar hy doen dit deur middel van 'a 
running commentary following the course of the play, and following it in great 
detail'. 13 Hy streef daarna dat sy interpretasie in ooreenstemming met die geheel 
van die drama moet wees. Hierdie benadering is kenmerkend van 'n hele groep 
kritici wat in die eerste plek in die 'boodskap' van die tragedie ge·interesseerd is, 
maar dit aileen op grond van die struktuur van die hele drama wil vasstel. Hier wil 
ek vera] kyk na 'n aantal dissertasies wat elk 'n uitvoerige ontleding van 'n 
tragedie van Sophokles gee: H.W.W. Schmidt oor die Oidipus by Kolonos, 14 

G. Kremer oor die Oidipus Turannos, 15 J. Goth oor die Antigone 16 en J . U . 
Schmidt oor die Philoktetes .17 Nie een van hulle gee eintlik 'n teoretiese 
uiteensetting van sy metode, nie. Dit word as min of meer vanselfsprekend 
aanvaar en slegs 'n paar aanduidings word gegee. J . Goth bv. formuleer sy 
doelstelling heel beskeie: ' im grosseren Zusammenhang des ganzen Dramas das 
sehr bewusste Bauen und das Netz der Beziehungen sichtbar zu machen , in der 
kleineren Einheit der einzelnen Szene Strukturen zu erhellen ; das Verhaltnis der 
Personen zueinander, die Art ihres Redens zu untersuchen'. 18 In sy inleiding gee 
J. U . Schmidt besondere aandag aan die karaktertekening wat vir hom die sleutel 
tot die verstaan van die drama as geheel bied en hy verdedig die 'psigologiese' 
interpretasie teen die vooroordeel wat daarteen bestaan. 

Ten spyte van onderlinge verskille volga! hierdie kritici min of meer dieselfde 
metode. Hulle behandel die verskillende onderafdelings van die drama in 
kronologiese volgorde. Die koorliedere word as eenhede geneem , maar die 
episodes word in kleiner afdelings verdeel volgens die hooftema wat behandel 
word. (Hulle volg dus nie Levitt se indeling in 'scenes' nie) . Die bou van elke 
onderafdeling word dan ontleed en die funksie daarvan in die geheel van die 
drama bepaal. Die aansluiting by die voorafgaande en volgende gedeeltes word 
ondersoek en daar word oak gekyk na moontlike parallelisme en kontras met 
ander verder verwyderde tonele in die drama. Kremer en H .W.W . Schmidt stel 
aan die begin 'n oorkoepelende idee in terme waarvan hulle die struktuur 
ondersoek nl. die noodlotskurwe van Oidipus en die begrip Dike, maar die 
ander begin dadelik met die ontleding wat vir hulle die sleutel tot die oplossing 
van interpretasieprobleme is . 

Hierdie metode is by uitstek 'n praktiese en as sodanig !ewer dit uitstekende 
resultate . Daar kan egter 'n prinsipiele beswaar geopper word. Agter hierdie 
metode kan die neiging skuil om struktuur te beskou as iets wat volkome vasstaan 
en objektief vasgestel kan word. Roland Barthes het in reedsgenoemde opstel al 
hierteen gewaarsku toe hy die 'strukturele mens' beskryf het as 'defini , non par 
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ses idees ou ses langage, mais par son imagination ... c'est-a-dire Ia fa~on dont il 
vit mentalement Ia structure.' Hy gaan voort om te se: 'A Ia limite, on pourrait 
dire que !'objet du structuralisme , ce n'est pas l'homme riche de certain sens, 
mais l'homme fabricateur du sens', en hy kom tot die slotsom: 'Cette fabrication 
du sens est a ses yeux plus essentielle que lessens eux-memes. ' 19 Strukturalisme 
is dus vir hom 'n aktiwiteit , ' n manier om betekenis te pro beer verkry. Dit is bloot 
'n metode van interpretasie en dus subj ektief gebonde. Dit is vera! die 
dekonstruksie-kritici wat beswaar maak teen ' traditional ideas of the text as a 
bearer of stable (if complicated) meanings and the critic as a faithful seeker after 

. truth in the text ... Deconstruction is avowedly 'post-structuralist' in its refusal to 
accept the idea of structure as in any sense given or objectively "there" in a 
text. ' 211 Struktuuranalise moet steeds as 'n metode tot die beter verstaan van die 
literere werk gesien word en nie as die enigste juiste benadering verabsoluteer 
word nie. 

Hoewel albei metodes by geleentheid tot die strukturalisme gereken word, is 
daar 'n groot verskil tussen die struktuuranalise wat hierbo beskryf is en die 
metode wat Charles Segal en ander gebruik om Griekse tragedies te analiseer, 'n 
metode wat ek gerieflikheidshalwe 'strukturalistiese analise' sal noem. Van 
Luxemburg, Bal en Weststeyn dui die verskil goed aan. Hulle verwys na die 
Merlyn-kritici wat 'structurele analyse' as die juiste benaderingswyse bestempel 
het en struktuur gedefinieer het as 'de unieke samenhang van aile aspecten van 
vorm en inhoud'. Dan kontrasteer hul hierdie klem op die ' unieke' met 'n ander 
strukturalistiese benadering. 'Onder structuren verstaan wij vaste relaties tussen 
klassen van verschijnselen'. 21 By laasgenoemde benadering val die klem dus 
eerder op algemene strukture wat in meer as een kunswerk voorkom. Segal self 
gee ook 'n aanduiding van die verskil in die inleiding tot sy boek , Dionysiac 
poetics and Euripides' Bacchae , deur sy benadering met die van Winnington
Ingram te vergelyk: 'Though Winnington-Ingram is not avowedly (and certainly 
not consciously) a "new critic", his study shares a great deal with the text 
immanent approach of the New Criticism. Abandoning his scene-by-scene 
approach, I am more concerned with the areas where the literary structure of the 
text intersects with the social , ritual and aesthetic structures in and around 
Dionysus in his various meanings and manifestations.' 22 In 'n vroeer artikel wat 
as voorstudie vir die boek gedien het , stel hy dit nog duideliker: 'Structuralist 
interpretation seeks to link the internal structure of the work with the structures 
of society itself .. . Structuralism is concerned ... with the logical correlations 
between the structure of the work and the mental structures implicit in the 
institutions of the society.' 23 

Segal pro beer dus nie die struktuur van die drama vasstel deur die verskillende 
tonele te ontleed soos hulle lineer op mekaar volg nie . Hy kies elemente uit 
tonele wat ver van mekaar verwyderd is en stel hulle naas mekaar. Dit is presies 
dieselfde metode wat Levi-Strauss in sy ontleding van die mite volg: D aarvolgens 
le die betekenis van die mite nie in die gei"soleerde elemente daarvan nie . maar in 
relasies, en dan ook nie gei"soleerde relasies nie, maar bundels relasies. Hy 
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vergelyk die mite met die partituur van 'n orkeswerk. 'n Mens kan die note van 
een instrument van links na regs lees, maar jy kan ook die note van die 
verskillende instrumente sinkronies lees, van bona onder. 24 Op soortgelyke wyse 
gaan Segal met die tragedie te werk. 

Segal volg Levi-Strauss verder daarin dat hy vera! opponerende elemente uit 
die drama na vore bring. In bogenoemde artikel verwys hy baie pertinent na 
Levi-Strauss se strukturalistiese siening van die mite as 'n versoening van 
fundamentele teenstellings ('mediation of fundamental polarities'). Dan gaan hy 
egter voort om te beweer dat die tragedie juis die teenoorgestelde funksie het, nl. 
om die vasstaande versoening van teenstellings ('stable mediations') wat in die 
mite en sosiale strukture weerspieel word, in twyfel te trek en te versteur- 'the 
questioning, inversion or dissolution of those mediations by the special form of 
tragic myth'. 25 

Segal ontleed nou die struktuur van die drama deur bo.ie sistematies na 
teenstellings (binere opposisies) daarin te soek. Vera! in sy boek werk hy hierdie 
teenstellings met 'n uitputtende deeglikheid tot in die fynste besonderhede uit. 
Telkens probeer hy aantoon hoe so 'n vasstaande teenstelling deur Dionusos 
versteur word. So het Dionusus 'n ambivalente verhouding tot die beskawing van 
die stad. Hy verteenwoordig 'n krag wat deur die mens vir kreatiewe doeleindes 
gebruik kan word, maar wat ook die maatskappy kan vernietig. Daar kom ook 'n 
verskuiwing van die grense tussen beskawing en barbarisme. 'As Pentheus moves 
to the fringes of civilized space, the Stranger from the wild barbarian realms takes 
the place of authority at the center of the polis'. 26 

Segal maak vera! baie gebruik van die idee van die horisontale en die vertikale 
as. Op die horisontale as kry ons die teenstelling tussen die wilde gebied random 
die stad, vera! die berge, en die beskaafde ruimte van die stad self- 'the problem 
of defining what is proper to civic life and what is alien tc it takes the form of 
spatial contrasts and tensions'. 27 Op hierdie vlak vind daar 'n gedurige beweging 
plaas tussen die stad en die woeste berge daarbuite en dit lei eindelik daartoe dat 
Dionusos beheer oorneem oor die stad en Pentheus aan die wilde natuur 
oorgelewer word. 

'n Soortgelyke teenstelling ontdek hy op die vertikale as tussen hoog of 
Olimpies en laag of aards, selfs onderaards. Dionusos is van Olimpiese afkoms, 
maar sy moeder is oorspronklik 'n aardgodin en hy is self'n god van vrugbaarheid. 
Pentheus streef na die hoogtes, maar hy is die seun van die aardgebore Echion, 
soos herhaaldelik beklemtoon word. Die 'chthonic violence' in hom kom 
geleidelik at hoe meer na vore. Daar is dus ook 'n kontrasterende beweging by 
hierdie twee: Dionusos beweeg opwaarts deurdat hy at hoe meer die o01·hand 
kry, maar Pentheus beweeg afwaarts deurdat hy at hoe meer aan sy dierlike 
neigings toegee en verneder word. 

Soos uit bogenoemde alreeds blyk is die mees fundamentele teenstelling in die 
drama uiteindelik die tussen Dionusos en Pentheus en Segal ontwikkel eindelose 
variasies daarop: 'Euripides' feeling for the tragic anomalies of life finds its 
clearest expression in doubling, the pairing of opposites, and sliding of opposites 
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into one another' .28 Daar is die teenstelling tussen die oenskynlik rasionele , 
burgerlike wereld van Pentheus en die irrasionele, emosionele, ekstatiese 
wereldbeskouing van Dionusos. Die onderskeiding tussen mens en dier vervaag 
al hoe meer. Dit is o.a. te sien in die ontwikkeling van die metafoor van jag wat 
van fundamentele betekenis in die drama is. Pentheus jag eers vir Dionusos , 
maar word eindelik die een wat gejag word. 'Whereas Pentheus moves from man 
to hunted beast , Dionysus can remain both god and beast simultaneously. He can 
maintain a polarization of identities that for Pentheus is disastrous'. 29 

Hierdie soort benadering en wyse van ontleding I ewer sander twyfel interessante 
gesigspunte op. Die volgende beskrywing van die handelingsverloop van die 
Bakchai is baie treffend: 'As Dionysus invades and destroys the sheltered space 
of the house , so even more radically does he open the bounded limits of the city to 
the forces of the wild alien to it' . 30 Baie opmerkings oor die teenstelling tussen 
Dionusos en Pentheus gee beslis 'n dieper insig in die drama. Nietemin is daar 'n 
paar ernstige besware wat teen hierdie metode ingebring kan word. Die eerste 
geld die willekeurigheid waarmee baie van die teenstellings uit die drama as 
geheel gekies word. (Dieselfde beswaar word ook teen Levi-Strauss se ontleding 
van mites ingebring.) By Segal gee dit aanleiding tot vreemde jukstaposisies en 
interpretasies , bv.: 'Dionysus has come to Thebes to honor his mother and 
protect her name. Pentheus has just the opposite role with respect to his mother; 
instead of protecting her, he regresses to a kind of infancy and is torn apart and 
then pieced together by parental figures in a nightmarish inversion of birth .' 31 

Verder is Segal geneig om aile moontlike detail by 'n bepaalde teenstelling te 
betrek, en dit is nie altyd ewe oortuigend nie . Nadat 'n basiese teenstelling 
geformuleer is , volg dam 'n opeenhoping van illustrasies wat nie werklik nuwe 
gesigspunte na vore bring nie. Aile moontlike kritici word ook aangehaal om 'n 
bepaalde siening te illustreer , en daar word nie altyd onderskei tussen die 
uiteenlopende voorveronderstellings waarop hul bewerings gegrond is nie. Die 
groot vraag is ofhierdie soort elaborasie van teenstellings uiteindelik verhelderend 
is; die enkele waardevolle insigte word heeltemal deur die massa teenstellings 
verduister . 

Twee ander geleerdes by wie 'n soortgelyke benadering aangetref word , is 
J .P . Vernant en P. Vidal-Naquet. In die inleiding tot hul werk, Mythe et tragedie 
en Grixe ancienne beskryf hulle hul metode as '!'analyse structural' .32 Net soos 
by Segal is dit kenmerkend dat hul soek na verbande tussen die strukture van die 
maatskappye en die van die drama. Dit is vera! opvallend in Vidal-Naquet se stuk 
oor die ephebia en die Philoktetes van Sophokles. Na aanleiding daarvan gee hy 
'n duidelike omskrywing van sy metode. 'Mais Ia comparaison d'une oeuvre 
litteraire aussi profondement inscrite dans Ia liturgie civique qu'une tragedie 
grecque et d'un schema institutionel est une methode qui a dejai fait ses preuves et 
qui peut faciliter une lecture nouvelle, a Ia fois historique et structurale de 
!'oeuvre' .33 Die insiggewendste gebruik van hierdie benadering is egter te vinde 
in J.P. Vernant se stuk 'Tension et ambigultes dans Ia tn1gedie grecque'. Daarin 
toon hy aan hoe die tragedie die spanninge en onsekerhede van die maatskappy 
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waarin dit ontstaan het, weerspieel. 
Dit is nie altyd moontlik om duidelik tussen 'n strukturalistiese en 'n semiotiese 

benadering te onderskei nie en dit geld ook vir Froma Zeitlin se boek oor die 
Sewe teen Thebe, wat sy 'n semiotiese studie noem . .l-l Uit die aard van die saak is sy 
vera! in die interpretasie van tekens gelnteresseerd en die Sewe teen Thebe leen 
hom natuurlik besonder goed tot so 'n benadering. Dit kan selfs betwyfel word of 
'n metode wat hier suksesvol gebruik is, met eweveel sukses in tlie geval van 
ander dramas toegepas kan word . In haar beskrywing van die metode wat sy 
volg, is · daar egter 'n verbasende ooreenkoms met Segal se benadering te 
bespeur: 'Semiotics, which views cultural phenomena, linguistic and otherwise, 
as signifying systems of relations, integrated within themselves and communicating 
among one another is a particularly appropriate method to the study of 
Aeschylus' .35 Hier word dus ook gepraat van 'sisteme' en 'relasies'. Nog 
opvallender is die ooreenkoms as sy van fundamentele teenstellings en 'binere 
opposisies' praat: 'no other play is as generous and as repetitive in establishing the 
competing codes and values at work in the system according to the fundamental 
dichotomies which regulate Greek thought: male/ female , enemy/ friend , Greek/ 
barbarian , inside/outside , self/other , man/ god; and there is none that specifically 
elevates the task of making and unmaking binary opposites to the level of a 
crucial and explicit action of the drama'. 36 Zeitlin soek dus oak na verbande 
tussen sosiale strukture en die strukture van die drama, bv. die stryd tussen die 
familie en die staat. Sy gaan verder deur ook 'n verband te le tussen die 
opeenvolgende afbeeldings op die helde se skilde en die ontwikkeling van die 
self; wat hier uitgebeeld word is, volgens haar, 'the failure of the self to achieve 
individuation, to maintain the boundaries of that self against internal threat as an 
integrated unit located in a space which he can call his own' .37 In hierdie gedeelte 
van die boek het sy strukturele ooreen~omste op die mees sistematiese wyse 
uitgewerk , maar dit is ook hier wat die ernstigste bedenkings ontstaan . Die vraag 
kan gestel word of dit werklik alles uit die teks gehaal word en of dit nie 'n sis teem 
is wat van buite daarop afgedruk word nie. 

Die volgende benadering kan nie so maklik onder een van die hoofrigtings 
geklassifiseer word nie, maar in elk geval val die klem hier op die wyse waarop die 
boodskap aan die ontvanger oorgedra word. Hierdie kritici beklemtoon dat 'n 
drama in die eerste plek bedoel is om opgevoer te word en bestudeer dit vanuit 
hierdie gesigspunt- 'Greek tragedy in action' soos die titel van Oliver Taplin se 
boek lui. 3

K Nadat daar vir dekades slegs sporadiese aandag aan hierdie aspek van 
die Griekse tragedie gegee is , het dit in die jongste tyd baie gewild geword en tot 
'n stroom van artikels en selfs boeke aanleiding gegee.39 Dit is opmerklik dat 
T.G . Rosenmeyer se boek oor Aischulos ook 'n aparte afdeling het met die titel : 
'Stage and stage action' . ~0 

Die uitgangspunte van hierdie benadering word baie duidelik gestel deur 
Taplin in Greek tragedy in action en ek sal my hoofsaaklik by sy uiteensetting 
bepaal. Die G1iekse dramaturge het in die eerste plek tragedies geskryf om voor 
toeskouers opgevoer te word. Hulle was mense van die teater wat ook hul eie 
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werke geregisseer het. Die geskrewe teks was vir hulle nie belangrik nie , dit was 
maar net 'n scenario, en die feit dat hulle die woorde neergeskryf het, was bloot 
toevallig. So ook het die toeskouers nie die dramas gelees nie, dit het eers na die 
bloeityd van die tragedie op groot skaal gebeur. Die meeste toeskouers het die 
dramas slegs deur middel van die opvoering leer ken . Met hierdie stelling kan 
daar nie eintlik fout gevind word nie . Die vraag is slegs watter gevolgtrekkings 
daaruit gehaal moet word. As dit tot sy uiterste konsekwensies gevoer word, sou 
dit beteken dat slegs die opvoering van belang is en dat die teks op sigself geen 
waarde het nie. Ten opsigte van die moderne drama is daar sekere persone, vera! 
regisseurs, wat hierdie standpunt inneem en die literere kritikus, wat hom 
hoofsaaklik met die dramateks besig hou, alle bestaansreg wil ontse. In die geval 
van die Griekse tragedie sou dit egter 'n absurde standpunt wees. Daar is te min 
opvoerings van Griekse tragedies om opvoering as maatstaf te gebruik en 
buitendien is daar groot verwarring onder moderne regisseurs oor die wyse 
waarop 'n Griekse tragedie opgevoer behoort te word. Die woorde is al wat ons 
van 'n Griekse tragedie oor het en dit is daarmee wat ons moet werk. Taplin haas 
hom ook om die moontlike wanindruk reg te stel dat hy met minagting van 'mere 
words' praat. 

Sonder twyfel bring hierdie benadering 'n belangrike korrektief op die manier 
waarop Griekse tragedies jare lank bestudeer is . Geleerdes was alte geneig om 
die tragedies as leesdramas te beskou en glad nie in ag te neem dat hulle vir 
opvoering bedoel was nie. 'n Dramateks moet anders as 'n epos of 'n roman 
gelees word. Daar word dikwels vergeet dat 'n verhalende digter of skrywer 
allerlei aanwysings kon byvoeg oor die stemtoon, gebare en aksies van sy 
karakters, maar dat 'n dramaturg in hierdie opsig meer aan bande gele is. Dit is 
vera! belangrik om hierdie feit te onthou in die geval van dramas waar 
toneelaanwysings skaars is, soos by Shakespeare en die Griekse tragedie. Die 
Ieser moet dus vir homself 'n visuele voorstelling probeer vorm van wat op die 
verhoog plaasvind . Dit kan op 'n baie elementere vlak geskied, en hoef nie aldie 
fyn kunsies van die akteur in te sluit nie, maar die Ieser moet ten minste 'n globale 
indruk kry van die groepering en bewegings van die akteurs op die toneel. So 'n 
leeswyse kan help om die drama beter as drama te verstaan en die belangrikste 
elemente van die werk duidelik na vore te bring. Dit kan ook help om alte 
subtiele interpretasies van die teks teen te werk as die vraag gestel word of 'n 
moontlike parallelisme of kontras ooit deur 'n toeskouer opgemerk sou gewees 
het. Taplin se standpunt is in hierdie opsig baie ruim. Hy wys daarop dat die 
toeskouer nie altyd bewus vir homself van sy indrukke rekenskap kan gee nie en 
dat sekere indrukke tot die onderbewuste beperk kan wees. 

Die vraag kan nou gestel word hoeveel ons kan aflei omtrent die wyse waarop 
'n bepaalde tragedie opgevoer is. Taplin neem hieroor 'n baie redelike en selfs 
konserwatiewe standpunt in , en reken dat die belangrikste toneelaanwysings in 
die teks aanwesig is: ' I take it as a fair rule of the thumb that the significant stage 
action is implicit in the text' .41 Hy glo dat hierdie Stelling ook vir regisseurs geld 
en maak ten sterkste beswaar teen die buitensporighede van moderne regisseurs. 
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Steidle is nie so seker dat aile gebare uit die teks afgelei kan word nie . 'Dass er 
mehr Spielelemente anordnete, als im Text verzeichnet waren, ist ... unbedingt 
anzunehmen'. 42 

Taplin se doelstelling met hierdie benadering is besonder sinvol : 'I hope both 
to establish as far as possible what was seen and. to indicate its significance. First of 
all we have to extrapolate the stage and other signals from the text (or other 
evidence, if any is available) . Once that is done , we go on to ask what the 
dramatist meant by it'. 43 Hierdie program is vera! nuttig vir die literere 
behandeling. In die meeste gevalle kan ons slegs met die teks werk en wat ons 
nodig het , is 'n benadering wat die teks duideliker laat spreek. Taplin probeer 
ook nie die betekenis van die visuele elemente op hul eie vasstel nie, maar 
bespreek hulle in kombinasie met die ander elemente: 'Visual meaning is 
inextricable from verbal meaning: the two are part and parcel of each other. They 
are the vehicles of the dramatist's meaning. ' 44 

Visuele elemente is 'n baie vae term, en Taplin gaan verstandig te werk deur 
eers afsonderlike elemente te bespreek en hul betekenis in die geheel van die 
drama te probeer bepaal. Hy behandel agtereenvolgens die opkom en afgaan van 
karakters ('entrances and exits') , aksies en gebare, konkrete voorwerpe ('objects 
and tokens') en geluide en stiltes. Baie van hierdie elemente is so voor die hand 
liggend dat 'n mens nie altyd aan die betekenis daarvan dink nie, vera! nie as jy 
die teks lees nie. Taplin het hul belangrikheid egter op baie oortuigende wyse 
aangetoon. Die aankoms of vertrek van 'n karakter dui dikwels 'n beslissende 
moment in die drama aan. Taplin se boek oor Aischulos behandel slegs hierdie 
aspek van sy tegniek en dit is verbasend hoeveel interpretasieprobleme van die 
verskillende dramas hierby ter sprake kom. Die behandeling van konkrete 
voorwerpe kon ook fundamentele kwessies aanraak, soos Taplin se skerpsinnige 
interpretasie van die sg. tapyt-toneel in die Agamemnon duidelik bewys. 

Behalwe die afsonderlike visuele elemente is daar ook die wat meer uit 'n 
kombinasie van elemente bestaan. Hieronder sou 'n mens ook tabla's kan reken 
wat baie tot die sinvolheid van 'n toneel kan bydra, soos die groepering van 
Orestes , Elektra en die Koor om die graf van Agamemon in die Choephoroi. 
Vera! treffend is Taplin se behandeling van 'mirror scenes' waarby hy aantoon 
hoe visuelc elemente help om die parallelisme in tonele te beklemtoon: 'While 
the similarities may rest primarily in contextual or verbal parallelism there is as 
often as not a visual dimension to the mirror effect; the double exposure of the 
stage pictures reinforces the patterning' .45 In hierdie verband noem hy die 
treffende voorbeeld van die verskillende tonele van terugkeer in die Agamemnon 
en die Choephoroi. 

Hierdie soort benadering van die tragedie is sonder twyfel baie waardevol en 
verdiep dikwels die insig in die betrokke drama . 'n Mens moet nie soseer 
verrassend nuwe ontdekkings verwag nie hoewel dit moontlik is. Daar kan ook 
nie verwag word dat hierdie metode eensklaps probleme sal oplos wat kritici a! 
lank kwel nie, hoewel Steidle hierdie hoop uitspreek. Sy oorwegend 'konserwa
tiewe' interpretasies van tragedies bewys eerder die teendeel. Hierdie benadering 
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kan selfs nuwe probleme skep, bv. Taplin se bedenkings oor die slot van die 
Oidipus Turannos. Die groot waarde van die metode blyk die beste as dit in 
samehang met ander metodes gebruik word om die betekenis van die visuele 
elemente in die geheel van die drama aan te toon . Sodoende kan dit reeds 
bestaande interpretasies verbreed en verdiep. In hierdie opsig sluit dit goed aan 
by die struktuuranalise en is soms nie baie duidelik dam·van te onderskei nie. 

Ook hier bestaan die gevaar dat die metode verabsoluteer kan word en dat die 
algemene gevolgtrekkings waartoe dit lei, as vaste reels beskou word. Hierdie 
neiging is soms by Taplin te bespeur. Vera! in sy behandeling van die Prometheus 
is hy baie geneig om die drama as minderwaardig te beskou omdat dit nie 
beantwoord aan die reels vir die opkom en afgaan van karakters wat hy uit ander 
dramas vasgestel het nie. 'n Ander gevaar le daarin dat die beskrywing van die 
sigbare handeling ontaard in 'n blote parafrase van die betrokke drama. Dit is 
dikwels die geval in D. Seale se boek Vision and stagecraft in Sophocles. Hy begin 
met 'n baie belowende uitgangspunt nl. om te konsentreer op 'the interplay 
between the actual and interpreted stage picture' . 46 Ongelukkig bestaan sy 
besprekings van die dramas hoofsaaklik uit 'n katalogus van al die werkwoorde 
van waarneming in die dramas en 'n oorvertelling van die storie. Gevolglik I ewer 
dit nie juis nuwe gesigspunte op nie. 

Dekonstruksie is van die jongste literere rigtings wat die klem op die ontvanger 
of Ieser tot uiterste konsekwensies voer. Dit is 'n uiters ingewikkelde teorie en ek 
wil hier net 'n paar aspekte noem wat vir die verdere bespreking van belang is. 
Dekonstruksie le baie klem daarop dat betekenis in die laaste instansie 
onbepaalbaar is , dat dit nie vasgepen ofbeperk kan word nie. Daarom protesteer 
die kritici van hierdie skool teen die 'metaphysics of presence ' wat impliseer dat 
die skrywer sy bedoeling deur middel van 'n geskrif suiwer kan oordra en die Ieser 
as't ware van sy teenwoordigheid bewus kan maak . Daarmee hang saam die 
onderskeid wat Derrida tussen gesproke en geskrewe taal maak. By gesproke 
taal is die spreker teenwoordig om te sorg dat sy woorde reg begryp word (hoewel 
dit ook dikwels 'n illusie is). Daarom word spraak geassosieer met 'n vasstaande 
betekenis. By geskrewe taal is die skrywer egter afwesig: die geskrifkry as 't ware 
sy eie lewe en sy betekenis kan nie vasgepen word nie. Soos C. Norris dit stel: 
'Writing for Derrida is the "free play" or element of undecidability within every 
system of communication' .47 

'n Term wat by Derrida en sy volgelinge baie gewild is , is differance . Hy het dit 
spesiaal gemunt om hierdie onsekerheid van betekenis aan te dui. Die betekenis 
daarvan le tussen die van 'verskil' en 'uitstel'- ('differ' en 'defer') . Die element 
van 'verskil ' dui daarop dat woorde nie op sigself betekenis het nie , maar slegs in 
die mate waarin hulle van ander woorde verskil. Die element van 'uitstel' dui 
daarop dat die betekenis van 'n woord nooit finaal is nie . Hierby sluit die idee van 
supplementariteit aan . Betekenis is nooit volledig nie, maar moet gedurig 
aangevul word. C. Norris vat die twee gedagtes goed saam: 'This involves the 
idea that meaning is always deferred perhaps to the point of an endless 
supplementarity, by the play of significance.' 48 
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Hierdie onbepaalbaarheid van betekenis hang saam met die taalmiddele wat 
gebruik word om gedagtes weer te gee. Die denkproses kan nie losgemaak word 
van die retoriese middele wat dit ondersteun nie en wat dikwels die gedagte wysig 
wat dit moet weergee. Hierdie taalmiddele is dubbelsinnig en dikwels teenstrydig. 
Deur die woorde en beelde wat die skrywer gebruik se hy soms die teenoor
gestelde van wat hy wil se. Dit is dus een van die geliefkoosde speletjies van 
hierdie kritici om aan te toon hoe 'n skrywer homself weerspreek deur die soort 
taal wat hy gebruik. Hulle weerle hom met argumente wat uit sy eie betoog 
gehaal word. 'n Ander geliefkoosde metode is die omkering van hierargiee. Wat 
vroeer bykomstig of ondergeskik gestel is , word nou die maatstaf waarvolgens 
daar gemeet word. 

Die kritici van hierdie skoal beklemtoon dus keer op keer dat daar geen finale 
betekenis kan wees nie, geen 'conceptual closure- or reduction to an ultimate 
meaning'. 49 Daarom word daar in hul geskrifte so 'n groat plek gegee aan 'free 
play' in die interpretasie van die teks . Veral woordspelings speel hier 'n 
belangrike rol . Kampvegters van dekonstruksie protesteer dat dit nie 'n geval van 
wye assosiasie is nie en dat bulle altyd van 'n 'close reading' van die teks uitgaan, 
maar buitensporighede kom tog voor . 

'n Mens kry die indruk dat hierdie benadering nog nie so intensief in die geval 
van die drama gebruik is nie en nog minder op die Griekse tragedie toegepas is. 
Charles Segal het in sy reedsgenoemde boek oor die Bakclwi wei 'n paar keer na 
Derrida verwys en 'n paar van sy terme gebruik, maar nie die metode sistema ties 
toegepas nie. Die enigste konsekwente toepassing van hierdie benadering op 'n 
Giiekse tragedie, so ver ek weet, is Pietro Pucci se boek The violence of pity in 
Euripides' Medea .511 Hy gaan uit van 'n minder gewone opvatting van medelye 
wat seker goed in pas by die dekonstruksie-neiging om aanvaarde opvattings om 
te keer. Deur medelye stet die mens hom bloat aan die lyding van ander , maar 
daardeur probeer hy hom ook immuun maak teen die smarte van die lewe en 
hom versterk teen die geweld van die wereld daarbuite. So word die 'self' versterk 
en kry hy beheer oor die 'ander'. 

Pucci behandel nie die hele drama nie , maar konsentreer op sekere gedeeltes. 
Hy bespreek die proloog-rede van die Voedster en ontleed dan veral die 
gedeeltes waarin Medeia praat- haar rede oor die vrou se posisie, haar eerste 
woordewisseling met Jason , haar formulering van verskillende wraakplanne, 
haar innerlike tweestryd en haar laaste konfrontasie met Jason. Die Koor se 
lofsang op Athene word ook behandel. In hierdie gedeeltes ondersoek hy veral 
die retoriese mid dele wat aangewend word en pro beer aantoon dat die spreekster 
nie eintlik se wat sy bedoel nie en dat sy onbewus teenstrydige gevoelens, 
gedagtes en motiewe openbaar. Hierdie soort ontleding lewer nie baie oortuigende 
resultate in die geval van die Voedster nie. So probeer Pucci bewys dat haar 
beskrywing van Jason en Medeia se avonture in Kolchis eintlik die verlange na 'n 
rustige lewe openbaar. 'The gesture by which she brackets the whole story of 
gallant heroism, force and wisdom points immediately to the contrary values, 
tranquillity and domesticity' .51 Hy suggereer selfs dat die Voedster haar vererg 
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oor Medeia se baasspelerigheid: 'The nurse for all her pity, resents Medeas 
seigneurial , uncontrollable temper' . 52 

In die geval van Medeia !ewer hierdie benadering interessanter resultate op. 
Pucci kan keer op keer aantoon hoe Medeia 'n bepaalde standpunt probeer stel, 
maar deur haar taalgebruik ander motiewe, waarvan sy dikwels nie eers bewus is 
nie, openbaar. Kritici wat nie van 'n dekonstruksie-standpunt uitgaan nie , het 
natuurlik al tevore op Medeia se inkonsekwensies gewys, soos M. Griffith in 'n 
resensie opgemerk het. 53 Nietemin kan 'n mens se dat niemand dit nog so volledig 
gedoen het nie. Vera! interessant is die behandeling van Medeia se innerlike 
tweestryd. Vir kritici wat alte logies geredeneer het , was dit nog altyd 'n vraag 
watter elemente van Medeia se innerlike eintlik in botsing met mekaar is. Pucci 
toon aan dat daar geen konsekwente onderskeiding is tussen Medeia se 'ek' en 
ander elemente van haar inner! ike is nie . Dit lei tot een moontlike gevolgtrekking: 
'Suppose the distinction between her "I" and p{uen/kardia/thymos is a fiction: 
Medea in this case is represented as imagining herself under some compulsion 
and feeling pity for herself, while the text debunks her imagining by revealing 
through the inconsistency that there is no such distinction , and that Medea's "I" 
kardia, phren , and thymos are equivalent, and at different times all want 
revenge '. 54 Dit sou ook kan verklaar waarom Medeia aan die einde beweer dat 
sy die kinders doodmaak omdat die Korinthiers dit anders sou doen , 'n bewering 
wat nie klop met haar vorige uitlatings nie en wat vir die kritici baie probleme 
opgelewer het. Dit is 'n siening van Medeia wat verdere ondersoek verdien . 

So verso goed, maar vir 'n dekonstruksie-kritikus gaan dit nie ver genoeg om 
die uitsprake in 'n drama so te ontleed nie. Dit is nou wei die dramatiese figure 
wat praat, maar agter hulle staan die dramaturg wat hulle die woorde in die mond 
gele het. Dit is nie genoeg om aan te toon dat die karakters nie presies se wat hulle 
bedoel nie, terwyl die dramaturg hulle laat se wat hy hulle wou laat se nie. Die 
kritikus moet ook aantoon dat die dramaturg nie geslaag het in sy bedoelings met 
die karakters nie. Dit is 'n uiterste konsekwensie wat Pucci nie ontwyk nie. Hy 
kan nie die opvatting aanvaar nie van 'a ubiquitous author playing with his 
characters while remaining fully master of his own language .. . For we face not 
simply a series of paradoxes controlled by the author but a constant displacement 
of all language along walks that contest all logic ... ' .56 

Maar nou kom die groat probleem. Om te kan aantoon dat die dramaturg nie 
in sy bedoelings geslaag het nie, moet die kritikus eers vasstel wat sy bedoelings 
was. Pucci vind die stem van Euripides vera! in twee passasies , die waarin die 
Voedster kla dat die mense van vroeer nie 'n soort musiek uitgevind het om 
droefheid te verlig nie (190-203) , en die koorlied waarin die Koor Athene besing 
as die woonplek van die Muses en Aphrodite (824-865) . Uit hierdie en 'n paar 
parallelle passasies lei hy af wat Euripides se metafisiese doe! met die skryf van 
tragedies was , nl. om deur die opwek van medelye die mens te versterk teen die 
verskrikkinge van die !ewe. Verder reken hy dat hy kan aantoon dat Euripides 
nie in hierdie doe! geslaag het nie . Maar kan hy so maklik aanvaar dat hy weet 
wat Euripides se bedoeling was? M. Griffith se kritiek is baie raak. Hy noem 
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Pucci se aanname 'surprisingly , indeed rather engagingly naive for such a 
sophisticated critic', en wys daarop dat daar 'n groot verskil is tussen 'n liriese 
gedig of 'n roman en 'n drama waar slegs die karakters praat . Baie tereg doen hy 
aan die hand dat die tipies Derrideaanse terme herdefinieer moet word voordat 
hulle vir die drama bruikbaar is. 56 

In Pucci se ontleding is daar dus 'n gedurige beweging heen en weer , vanaf die 
uitsprake van die karakters na die 'stem' van die dramaturg daaragter. Hy gee d!t 
self toe . 'On the one hand I underscore the aspects of Euripides' language of pity 
that sustain the metaphysical aim of his discourse and I show how this aim 
inspires , shapes and directs the text: on the other , I expose aspects of the same 
language that contest the metaphysical aim and I show the polysemy and the 
centerlessness of this language ' .57 Dit is 'n soort benadering wat baie verwarrend 
is en twyfel wek of dit werklik tot nuwe insigte in die Griekse tragedie kan lei . 

As ek a an die einde moet waag om 'n oordeel oor die verskillende benaderings 
uit te spreek, sou ek se dat die metode van struktuuranalise vir die gewone 
kritikus van die meeste praktiese nut is , vera! as dit gekombineer word met 
spesiale aandag aan die visuele elemente, soos Taplin dit voorstaan. 'n Versigtige 
en beheerste gebruik van die fundamentele teenstellings wat die strukturaliste 
soos Vernant in die tragedie ontdek, kan ook tot nuwe insigte lei. By dit alles 
moet egter in gedagte gehou word dat die nagaan van strukture in die kunswerk 
in die eerste plek 'n strategic is en dat die strukture nie verabsoluteer moet 
word nie . 
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