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Summary

An analysis of the Bacchae on the basis of Aristotle's Poelies reveals
that Euripides ' treatment of Pentheus' fate has all it takes to arouse pity
and fear. The king's µEtá~acnç ÈS dnuxiaç dç oucrTuxiav begins with
a peripety (v. 810) and ends upon a pathos-scene (vv. 1114-36). The
emotional effect of the Jatter is enhanced by the surrounding songs (vv.
977-90; 1153-59) and the Évápyna of the messenger's description.
Ultimately, however, the impact of Pentheus' downfall will depend on
our evaluation of his .jlj9oç and füávota. Whoever is blind to the circumstances of the young man's àµap-cia as well as to the negative evolution
in Dionysus' behaviour, will not be moved. But even (s)he will fee] pity
and fear in the exode, as we witness through a brilliant àvayvroptcnç
(vv . 1264-96) how Pentheus' death brings undeserved misfortune on
Agave.

1. INLEIDING
Het tragische effect van Euripides' Bacchae wordt in belangrijke mate bepaald door de emotionele reactie van de toeschouwer
of lezer op het lot van Pentheus, dat centraal staat in het grootste
gedeelte van het stuk'. In dit artikel willen we nagaan of de dood
van de Thebaanse vorst in staat is de emoties teweeg te brengen
• Bij deze wens ik mijn promotor Prof. dr. L. Van der Stockt te bedanken voor de begeleiding van mijn onuitgegeven licentieverhandeling ' Euripides' Bacchae. Een 1toi.11µa in het licht
van Aristoteles ' n otl"\HKTJ ' (K.U.L. 1998), waarop deze bijdrage gebaseerd is. Men raadplege
tevens mijn eerder verschenen artikel 'The Structural and Emotional Climaxes of Euripides '
Bacchae in the light of Aristotle 's Poelies' , Prometheus, 27 (2001) , pp. 9-2 1.
1. De aandacht verschuift naar Agave vanaf de tweede helft van het vijfde stasimon [ 11601164]; cf. J. Roux , Euripide: Les Bacchantes, 2 vols. (Paris, 1970/1972), II, p. 587 en M. Hose,
Studien zum Chor bei Euripides, 2 vols. (Stuttgart, 1990/1991), II , p. 387 . Ten zij anders vermeld, verwijzen we voor de Bacchae steeds naar de OCT-editie van J. Diggle (Oxford , 1994).
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die Aristoteles in de Poetica als kenmerkend voor de tragedie
beschouwt, namelijk medelijden en angst [49b27 2].
Aristoteles' eigen theorie van de tragedie zal al s uitgangspunt
voor ons onderzoek dienen . Voor elk van de in de Poetica onderscheiden formatieve elementen van de tragedie [5Oa7-1O] - met
uitzondering van het taalgebruik (Mç,tç) , dat op een voor ons opzet irrelevant niveau besproken wordt [56b8-59al4] - zullen we
eerst bestuderen hoe het binnen het denkkader van de Stagiriet
kan bijdragen tot het opwekken van medelijden en angst. Vervolgens zullen we vanuit de aldus verworven inzichten telkens nagaan hoe Euripides ' behandeling van het element in de Bacchae
het emotionele effect van dat drama beïnvloedt.
Uiteraard kunnen we onze studie van de Bacchae niet baseren
op Aristoteles' uitspraken over medelijden en angst in de tragedie
zonder zelf zijn definities van deze emoties te hanteren. Angst is
vanaf nu dus "een gevoel van pijn of onrust, veroorzaakt door een
innerlijke voorstelling van een dodelijk of pijnlijk kwaad dat op
handen is" 3 , medelijden "een gevoel van pijn bij het zien van een
dodelijk of pijnlijk kwaad dat iemand treft die het niet verdient" 4.

2.Mrem:
Aristoteles beschouwt "de samenstelling van de gebeurtenissen" (17 -r&v 1tpayµá-rwv crucr-racrtç), dit wil zeggen de plot (µu0oç)
[5Oa4-5], als het belangrijkste formatieve element van de tragedie
[5Oal5-5Ob4]. De dichter moet, uitgaande van het principe van de
waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid [5la38: Ka-rà -rà EtKÓÇ 'tl
-rà àvayKa1ov], de plot zodanig construeren dat het onmogelijk
wordt een deel van de handeling (1tpàç,tç) te verwijderen of te
verplaatsen zonder het geheel te ontwrichten [51 a32-35].
Volgens Aristoteles moet een tragedie een ommekeer (µe-ráPacru;) in het lot van één of meer personages uitbeelden. Het kan
gaan om een verandering van ongeluk naar geluk of, omgekeerd,
2. We behandelen deze vraag los van de di scuss ie over het beruchte Ká8a pcrtç-zinsdeel in
Ari stoteles ' definiti e van de tragedi e, waarbinnen medelijden en angst het eerst genoe md
worden in de Poetica . Tenzij anders ve rmeld , verwij zen we voor de Poetica steeds naar de
OCT-editie van R. Kassei (Oxford , 1965) . All e verwij zin gen naar de Poetica zijn in verkorte
vorm weergegeven (bv. 49b27 in pl aats van 1449b27).
3. Aristoteles, Rhetorica II, 5, 1382a2 1-22: Ëcr'tW li~ <j>ó ~oç Ä.urr11 nç r\ w pax~ É.K <j> ana criaç µéÄ.Ä.ov-wç KaKoü <j>8apnKoü r\ Ä.urr11poü.
4. Ari stoteles, Rhetorica II, 8, 1385bl 3-1 4: Ëcr'tW li~ ËÄ.eoç Ä.urr11 n ç é1t't <j>atvoµévqi KaKcji
<j> 8a pn Kcji r\ Ä.u1t11pcji -wü à vaçiou rnyxávetv. Cf. 53a5.
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van geluk naar ongeluk [5la13-14: dç Eu-ruxiav ÈK oucr-ruxiaç ii
Eu-ruxiaç dç oumuxiav µE-ra~áÀÀEtv]. In de dubbele plot
(outÀouç µu0oç) worden beide vormen zo gecombineerd dat de
goeden en de slechten een tegenovergesteld einde beleven [53a3 l33]. Aristoteles beseft dat deze laatste constructie, die resulteert in
een happy end, erg geliefd is bij veel van zijn tijdgenoten [53a3335]5, maar zelf verkiest hij een enkel handelingsverloop waarbinnen zich een ommekeer van geluk naar ongeluk voltrekt [53al215], omdat de tragedie zo het best haar specifieke effect bereikt
[53a22-23] .
De tragische ommekeer gaat meestal gepaard met een pathos
(1tá0oç). Hiermee wordt in de Poetica "een handeling die dood of
hevige pijn veroorzaakt" bedoeld [52bl 1-12: 1tá0oç 8é Ècrn
1tpêiç,tç <j>0apnKTJ ii óouvl]pá] . Opdat de pathos medelijden en
angst zou opwekken, dienen de dader en het slachtoffer bevriend
of verwant te zijn [53b15-22], zonder dat de eerste zich daarvan
bewust is [53b26-54a4]. Het is daarentegen niet noodzakelijk dat
de daad wordt uitgevoerd. De meest effectieve pathos- scènes zijn
integendeel diegene waarin de dader zijn slachtoffer op het laatste
nippertje herkent en daardoor afziet van zijn snode plannen [54a49]. Deze laatste stelling van Aristoteles is in strijd met zijn voorkeur voor de ommekeer van geluk naar ongeluk in zoverre dat de
beste µE-rá~acrtç en de ideale J?athos-scène niet samen in eenzelfde tragedie kunnen voorkomen 6.
Het emotionele effect van de tragische ommekeer is des te sterker indien ze de vorm van een peripetie (1tEputÉ'tEta) aanneemt.
Daartoe moet ze voortvloeien uit de voorgaande gebeurtenissen
volgens het principe van de waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid, maar toch terzelfder tijd de toeschouwer of lezer verrassen 7.

tç,

5. Ari stoteles' ste lling dat dichters die voor een dubbele pl ot opte ren, toegeven aan de
zwakheid van het publiek, pl eit ons inziens tegen de opvatting van E. Craik, 'l'>t1t11.oüç µü 0oç',
Classica/ Quarrerly, 64 (1 970) , pp. 95- 101 dat " irnl" in 53a32 niet epexegetisch, maar verbin dend is en de essentie van de dubbe le plot niet in een tegenovergeste lde afloop voor de goeden
en de slechten li gt, maar in een dubbele verh aallijn doorheen het hele stuk.
6. Zie J. Vahle n, Beiträge zu Aristoteles' Poetik. Neudruck besorgt van Herm ann Schöne
(Hildeshe im , 1965), pp. 53-54; A. Gude ma n, Aristoteles, ,re pi no ir,nKi/r; (Berlin/Leipzig,
1934), p. 266; G.F. Eise, A ristotle's Poetics: the A rgument (Harvard, 1967), pp. 450-452 e n
D. Lucas, A risrotle: Poelies (Oxford , 1968), p. 155. We menen dat het onnodi g is om deze
di sc repanti e toe te schrijven aan ee n evolutie in Ari stoteles' denken, zoals I. Bywater, A ristorle
0 11 the arr of poerry (Oxford , 1909), pp. 224-225 en I.M. Glanville, 'Tragic Error', Classica /
Quarrer/y, 43 ( 1949), pp. 47 -56 doe n.
7. We aanvaarden de hypothese van I.M. Gl anville , ' Note on 1tEpt1tÉt Eta ', Classica /
Quarrerly, 4 1 ( 1947) , pp. 73-78 dat " irn0á itEp EÏ p11m1 " in de definiti e van 1tEpt1tÉtEta [52a23 ]
verwij st naar "rrapà t ~v öóc,av 6t' éi11.11.1111.a" in 52a4. De contex t van deze woorden maakt
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Ook de herkenning (àvayvroptcnç), waarbij een personage de
identiteit van een tegenspeler en de ware aard van hun onderlinge
relatie [52a31: Tl dç <jnÀiav Tl dç ëx0pav] leert kennen, is een
zeer efficiënt middel om medelijden en angst op te wekken, in het
bijzonder wanneer ze aanleiding geeft tot een peripetie [52a32338; 52a36-b3]. In dat geval vormen de twee meest zielroerende
onderdelen van de plot [50a33-35] samen één overweldigende
emotionele climax.
Het behoeft geen omstandig betoog dat Pentheus in de Bacchae
een verandering van geluk naar ongeluk ondergaat. Ofschoon we
de jonge koning nooit onbezorgd zien - reeds bij zijn eerste verschijning maakt hij zich vreselijk druk [214: roç èmórrcm] - mogen we aannemen dat hij vóór de komst van Semele' s zoon naar
Thebe gelukkig was; hij genoot alleszins van zijn populariteit in
de stad [319-320]. Dionysus ' uitroep "ei" in v. 810 duidt het beslissende keerpunt in het conflict en de definitieve ommekeer in
Pentheus' lot aan 9 • Even tevoren had hij het bericht gekregen dat
de Thebaanse maenaden in de bergen enkele kuddes en dorpen
hadden aangevallen [677-774]. Deze aanval vormde voor de vorst
de spreekwoordelijke druppel. Meteen trommelde hij al zijn troepen op om uit te rukken tegen de vrouwen op de Cithaeron [780785]. Dionysus trachtte hem tegen te houden met een laatste vredesvoorstel [802-804], maar Pentheus, die een list vermoedde,
snoerde hem brutaal de mond [805-809]. Aldus heeft hij zijn eigen doodvonni s getekend. Dionysus had immers reeds vlak na
zijn aankomst in Thebe gesteld dat hij niet zou dulden dat zijn
bacchanten gewapenderhand uit de bergen verdreven zouden
worden [50-52]. Maar de manier waarop de god nu reageert, verrast. In tegenstelling tot wat de proloog ons deed vermoeden,
maakt hij zich niet op voor een open veldslag tussen zijn aanhangsters en het Thebaanse leger. Neen, hij vraagt aan Pentheus
of hij de maenaden in de bergen wil gaan bekijken 811] ! Dit is de
eerste stap van een langzame 'psychische invasie' 1 , die er toe zal

6

duidelijk dat de toesc houwer of lezer en niet het personage zelf verrast moet worden door de
ommekeer; zie Eise, p. 345.
8. In tegenstelling tot Kassei verkiezen wij in 52a33 de lez ing " 1tEp11tÉî Eta" van de codex
Riccardianus 46 boven de conjectuur " 7tEp11te 1e i çi" van Gomperz, omdat ze het verband tussen
de peripetie en de herke nnin g preciezer uitdrukt. De peri petie vo lgt immers uit de herkenn ing
en niet omgekeerd .
9. Zie Verdegem , Climaxes, pp. 10- 11.
10. Euripides. Bacchae. Edited with lntrodu ction and Comme111ary by E. R. Dodd s (Ox fo rd ,
19602), p. 172.
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leiden dat Cadmus' kleinzoon niet met zijn hele leger, maar vermomd als bacchante [915] en slechts van één dienaar vergezeld
[1045-1047] naar de Cithaeron trekt, waar hij hulpeloos in handen
van de maenaden valt [1109-1113]. Kortom, Pentheus' µ1::Tá~a0tç
verloopt zowel in overeenstemming met het principe van de waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid als tegen onze verwachtingen
in. We mogen spreken van een echte peripetie 11 .
De 01tapayµóç waarmee Pentheus' µeîá~amç eindigt [11141136] , is ons inziens een potentieel krachtige pathos. Het gaat
duidelijk om een 'familiedrama'. Volgens de dienaar die verslag
uitbrengt over het gebeuren in de bergen, had Agave een belangrijk aandeel in de dood van haar zoon. Zij was niet alleen degene
die de maenaden op het idee bracht om de boom waarin Pentheus
zich bevond te ontwortelen [1106-1109], maar ook de eerste om
zich op het weerloze slachtoffer te storten [ 1114-115; cf. 11791180]. Uit het verhaal van de bode blijkt tevens dat Agave echt
niet wist wie ze in stukken scheurde. Pentheus probeerde wanhopig zich kenbaar te maken, maar zijn moeder was te zeer buiten
zinnen om hem te herkennen [1115-1124].
Pentheus' dood brengt ook voor Cadmus en Agave een ommekeer van geluk naar ongeluk teweeg. In het geval van Cadmus
zien we slechts het begin- en eindpunt van deze evolutie: vóór
zijn vertrek naar de Cithaeron beweert de grijsaard zijn ouderdom
te zijn vergeten uit blijdschap [188-189], bij zijn terugkeer is hij
een gebroken man [1216]. Agave's µEîá~amç daarentegen beleven we van dichtbij. Aan het begin van de exodos verschijnt ze
ten tonele in een extatische vreugderoes, omdat ze in de waan
verkeert een leeuwenwelp te hebben gedood [1169-1171]. Maar
aan haar geluk komt al snel een einde, wanneer Cadmus er in
een schitterende herkenningsscène voor zorgt dat de waarheid tot
11. In tegenstelling tot E. Bruhn , Die Bakchen (Berlin, 189 11) , p. 25 geloven wij niet dat
Euripides' dood hem belette de prol oog te herwerken nadat hij het oorspronkelijke handelingsverloop had gew ij zigd. We delen daarentegen de mening van G. Dalmeyda, 'Observati ons sur
les prologues d ' Ion et des Bacchantes', Revue des études grecques, 28 ( 1915), 43-50 (pp. 4950) dat de dichter in de proloog bewust gebruik maakte van suggestio fa/si om zijn publiek te
verrassen met de man ier waarop Pentheus later aan zijn e inde komt. Het veJTassingseffect was
nog groter indien in Aeschylus ' Pentheus wel een open gevecht had plaatsgevonden, zoa ls o.a.
Bruhn, pp. 25-26; G. Haupt, ' Commentationes archaeologicae in Aeschylum' , Dissertationes
Philologicae Halenses, l 3 ( 1897), pp. 105-160 (pp. 114-116); A. Verrall , The Bacchants of
Euripides and Other Essays (Cambridge, 1910), p. 4 en J .R . March, ' Euripides' Bakchai: a
Reconsideration in the light of Vase-pa intings' , University of London. Bulletin of the lnstitute
of Classica/ Studies, 36 ( 1989), pp. 33-65 (p. 38) menen. Hierover bestaat echter geen zekerheid; zie Dodds, p. XXXV en R. Aélion , Euripide, héritier d'Eschyle, 2 vols. (Paris , 1983), I,
pp. 251-252.
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Agave doordringt. Eerst zijn we getuige van de eigenlijke àvayvwptcnç Eiç <jnÀiav. Voorzichtig laat Cadmus zijn dochter inzien
dat het hoofd op haar thyrsus niet van een leeuw, maar van Pentheus is [1264-1285] . Vervolgens hoort Agave haar vader verder
uit, tot ze ontdekt dat ze zelf deelnam aan de rituele moord en
bitter besluit: "Dionysus heeft ons vernietigd, nu begrijp ik het."
[1296: ~tóvucmç 11µêiç CÖÀEa', äp0t µav0ávw].
Wij besluiten dat de plot van de Bacchae over alle troeven beschikt om in sterke mate medelijden en angst op te wekken. Euripides heeft niet gekozen voor een dubbele plot met een happy
end, maar voor een opeenvolging van drie µE'm~áoaç Èç EUîUxiaç Eiç öucrrnxiav, waarvan de eerste en de laatste zich vóór
onze ogen voltrekken. Voorts bevat het stuk een peripetie, een
pathos en een herkenning. De dispositio van deze drie elementen
van de plot (µÉpTJ îOU µû0ou) is ongewoon. Het begin van de
peripetie [81 O] en de pathos [ 1114-1136] worden door meer dan
driehonderd verzen van elkaar gescheiden en de àvayvwptcnç
behoort zelfs tot een andere µná~acrtç 12 . Of deze structuur een
positieve dan wel een negatieve invloed heeft op de emotionele
impact van onze tragedie in haar geheel zal later moeten blijken.
3. Hem: EN t.lANOIA

Aristoteles rekent ~0oç en Ötávota tot de formatieve elementen
van de tragedie, omdat ze de 1tpoaipEcrtç, de causa movens van
menselijk handelen, waarvan tragedie de uitbeelding is, bepalen
[49b36-50a3] 13 . Indien de veronderstelde innerlijke ~0oç en ötávota van de personages in een drama niet voldoende tot uitdrukking komen in hun handelingen zelf, moet de dichter ze expliciteren door middel van de woorden die hij hun in de mond legt.
Daarom wordt 8távota als formatief element van de tragedie gedefinieerd als "de passages waarin de personages al sprekend iets
proberen aan te tonen of een algemene stelling verkondigen"
12. De ommekeer van geluk naar ongeluk die de herkenning teweegbrengt, is zelf geen peripetie, aangezien ze voor de toeschouwer of lezer niet als een verrassing komt.
13. Over de complexe structuur van 49b36-50a 10, zie Eise, pp. 238-239. O.a. Eise, Kassei
and Lucas beschouwen "itécjnnrnv a'ina öuo ,<Îiv npál;ewv dvm, 8távota Kat i,0oç" in 50al-2
als een g losse. Inhoudelijk valt op dit zinsdeel in elk geval niets aan te merken; cf. Aristoteles,
Ethica Nicomachea, VI, 2, l 139a31-35: itpál;ewç µÈv o?iv ápx~ itpoaipEO"lÇ - ö0ev ii Ki VT\CTlÇ
áU' oux o?i ËVEK'.U - 7tp0atpÉ:oEWÇ ÖÈ ÖpEl;t<; K'.Ut À.Óyoç Ó ËVEKá nvoç. Öto oü,' äveu vou K'.Ut
Ötavoiaç oü,' äveu ii0tKrjÇ É:cn\.v Ëçewç ii itpoaipecnç· EU1tpal;ia yàp Kat ,6 É:vav,iov É:v
itpál;Et äveu Ötavoiaç Kat i\0ouç ouK Ë<Ht v.
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[5Oa6-7: 8távota M, Èv öcrou; 11.éyovreç à1to8etKvuacri v n Tl Kat
à1to<j>aivov-rm yvroµriv] 14. Wat ~0oç betreft, stelt Aristoteles uitdrukkelijk dat "er geen ~0oç aanwezig is in uitspraken waarin
helemaal niets is dat de spreker zich voorneemt of probeert te
vermijden" [Sûblû-10 1: ouK ëxoucrtv ~0oç -rrov Myrov Èv olç µri8'
ÖÀWÇ ËO"'tlV ö 'tl 1tpoatpêlîat Tl <j>euyet ó Àéyrov].
Volgens Aristoteles is het formatieve element ~0oç niet onmisbaar in de tragedie [5Oa23-26] 15 en vol staat het aaneenrijgen van
karakter-onthullende uitspraken niet om medelijden en angst op te
wekken [5Oa29-31]. Anderzijds weet hij zeer goed dat het oordeel
van de toeschouwer of lezer over de tj0ri van de personages grote
invloed heeft op de wijze waarop hij emotioneel reageert op de
uitgebeelde gebeurtenissen. De Stagiriet formuleert derhalve verscheidene bepalingen in verband met ~0oç die begrepen dienen te
worden in het licht van zijn definities van de tragische emoties.
Vermits we medelijden hebben met personen van wie het lijden
onverdiend is, moeten tragische personages in de eerste plaats
goed zijn, dit wil zeggen over de morele kwaliteiten beschikken
die bij hun sekse en sociale positie horen [54a16-22]. Tegelijk
moeten ze overeenkomsten vertonen met onszelf [54a24-25] 16,
14. Bijna elk woord in deze definitie vraagt om eni ge toelichting. ( 1) Alle handschriften lezen " 8távotav", te construeren bij "'icéyw" in 50a4. Wij geven de voorkeur aan de conjectuur
"8távota" van Re iz, waarbij men in gedachte "ècrn" moet aanvull en uit de definiti e van de
pl ot (50a3); zie Eise, p. 244 en R. Dupont-Roe & J . Lall ot, Aristote. La Poétique. Texte, traduction, 110tes (Pari s, 1980), p. 198. (2) Vermits het hi er gaat om de ex pli citering van het
denken van de personages, lijkt het ons beter "èv öcrotç" te interpreteren als concrete passages
in een tragedie (cf. Ei se, p. 238) dan als abstracte "denk vormen" (zoals in Aristoteles. Poetica,
verraald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door N. van der Ben en J .M. Bremer (Amsterdam, 1986), p. 38). (3) Het onderwerp van "à1to8E1Kvûacrtv" en "à1to<j)ai vovw 1" is niet "de
dichters"; zie A.M. Dale, ' Ethos and Dianoia: "Character" and "Thought" in Aristotl e's Poelies' , in: Collected Papers (Cambridge, 1969), pp. 139- 155 (p. 147). (4) Dat "yvóiµriv à1to<j)ai ve cr0ai " hier niet gewoon "z ijn mening te kennen geve n" betekent (zoal s bv. Gudeman, pp.
175- 176 meent), maar wel "een al gemene stelling verkondigen", blijkt duidelijk uit 50b 11 - 12:
8távma 8È Èv otç émoöE t Kvuoucri n cóç Ëcrn v ij cóç ouK Ëcrnv ij Ka0óÄ.ov n áno<j>al vovTat .
15. Zie H. Hou se, Arisrorle's Poelies. A course of eight lectures (London , 1956), pp. 73- 74;
C . Lord , 'Tragedy without Character. Poelies VI , l 450a24', The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, 28 ( 1969-1970), pp. 55-62 en Dupont-Roe & Lallot , p. 199.
16. Deze interpretatie va n "öµo1 oç" wordt verdedi gd door o.a. Eise, pp. 460-461 ; Lucas,
p. 158 e n Dupont-Roe & La llot, pp. 263-264. Anderen, onder wie Bywater, Aristotle, p. 227;
Gudeman, pp. 272-27 3 en E. Schütrump f, Die Bedeurung des Wortes ethos in de r Poetik des
Aristoteles (München , 1970), pp. 127-1 29, menen dat deze term trouw aan de traditie inzake de
karakterteke ning van de personages aanduidt. Maar in Ari stoteles' ogen moet de tragicus niet
noodza ke lij k met legendari sche o f hi stori sche perso nages (ó vóµata yevó µe va) werken
[5lbl 9-2 1] . Bovendien moet hij de dramatis personae pas een naam geven nadat hij het algemene sche ma van de story (TÓ Ka0ó'/cou) heeft vastgelegd volgens het princ ipe va n de waarschijnlijkheid o f noodzake lijkheid [55b 12- 13]. Vermits dit principe ook van toepass ing is op de
i\0ri [54a33-36J, moet de dichter dus idea liter de personages karakteri seren vooraleer hij hun
een (reeds in de traditie bestaande) naam gee ft.
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omdat we enkel dan angst zullen voelen [53a3-6]. De dichter
moet voor het ~0oç van zijn personages dus op zoek naar een delicaat evenwicht tussen goedheid en herkenbaarheid, net zoals de
portretschilder zijn onderwerpen zo fraai mogelijk, maar toch
realistisch moet uitbeelden [54b8- l 3].
Dit alles betekent dat een personage dat een ommekeer van
geluk naar ongeluk ondergaat niet geheel zonder fout [52b34-36],
maar evenmin zeer verdorven mag zijn [53al-4]. In het eerste
geval wekt de µEîá~acnç slechts weerzin (µtapóv) op, in het
tweede voelen we wel een zekere sympathie (îo <j>tÀ.áv0pconov) 17 ,
maar niet echt medelijden en angst. De oplossing bestaat er volgens Aristoteles in dat men iemand van gemiddelde goedheid of
beter ten onder laat gaan aan een áµapîta µqáÀ.YJ [53al2-17; cf.
53a7-10]. De bepaling dat de noodlottige fout groot moet zijn,
sluit ons inziens uit dat het hier om een moreel gebrek gaat 18 .
Want waarin zou de ondergang öt' áµapîiav µqáÀ.YJV in dat geval
verschillen van de µEîá~acnç È<; EDîDXiaç dç öucrîuxiav ötà
KaKiav Kat µox0ripiav, die door Aristoteles wordt afgekeurd
[53a9-10; cf. 53a15] omdat ze niet meelijwekkend is? Het lijkt
ons veel aannemelijker dat de áµapîta een fout op het vlak van
de ötávota is, meer bepaald een beoordelingsfout, gemaakt uit
onwetendheid 19 . Een dergelijke fout is zeer geschikt om de tragedie haar specifieke emotionele effect te laten bereiken. Zonder de
morele goedheid van het personage aan te tasten, zorgt ze ervoor
dat diens npoaipEcrtÇ verkeerd is, zodat de ommekeer van geluk
naar ongeluk niet weerzinwekkend is . Een uit onwetendheid begane daad kan bovendien medelijden opwekken, op voorwaarde

17. Zie voor deze interpretatie van " ,à cj>tÀ.áv0pcmtov" bv. Bywater, Aristotle, p. 214; Gudeman, pp. 239-240 en Eise, pp. 368-370. Het is ons inziens vergelijkbaar met het gevoelen
"Km' au,o ,à rrá0oç" dat we gewaarworden wanneer twee vijanden elkaar leed berokkenen
[53bl7-18].
18. De theorie dat een áµap,ia een moreel gebrek is, wordt verdedigd door o.a. P. Harsh,
"Aµap,ia again ' , Transa ctions and Proceedings of the American Philological Association, 76
(1945), pp . 47-58; L. Cooper, "Aµap,ia, again and again ', Classica[ Journal, 43 (1947),
pp. 39-40; R. Sauer, 'Charakter und tragische Schuld. Untersuchungen zur aristotelischen
Poetik unter Berücksichtigung der philologischen Tragödien-lnterpretation ', Archiv für Geschichte der Philosophie, 46 (1964), pp. 17-59 en Dupont-Roe & Lallot, pp. 244-245.
19. Zie voor deze opvatting o.a. Bywater, Aristotle, p. 215 ; P. Van Braam, 'Aristotle's use
of áµap-ria', Classica! Quarterly, 6 ( 1912), pp. 266-272; Gudeman, pp. 241-242; S. Pitcher,
'Aristotle 's good and just heroes', Philological Quarterly, 24 (1945), pp . 1-11 en 190-191;
Eise, pp. 378-385; Lucas, pp. 143-144 en 302-303 ; J. Bremer, Hamartia. Tragic Error in the
Poetics of Aristotle and in Greek Tragedy (Amsterdam, 1968), pp. 15-20 en S. 0sterud, ' Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy ', Symbolae Osloenses, 51 ( 1976), pp. 65-80.
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dat de dader ze werkelijk tegen zijn zin (èiKC.ov) verricht20 . Daartoe
moet hij achteraf spijt betonen, mag hij niet handelen uit dronkenschap of woede en moet zijn onwetendheid zich beperken tot een
specifiek aspect van de handeling, zoals het object of het doel
ervan 21 . Ten slotte ervaren we ook angst wanneer we iemand door
onwetendheid in ongeluk zien belanden, omdat het verkeerd inschatten van een situatie door een gebrek aan informatie zeer universeel en herkenbaar is22 .
Het is duidelijk dat Pentheus in de Bacchae niet op de hoogte is
van alle gegevens die hij nodig heeft om de situatie waarin hij
zich bevindt correct in te schatten. Omdat hij de ware identiteit
van zijn tegenstander niet kent, beseft hij niet dat hij , door de confrontatie aan te gaan met de leider van de bacchanten, eigenlijk
een 0Eoµaxia voert. Daarom menen we te mo~en stellen dat
Pentheus ten onder gaat aan een áµap.ia µqáÀTJ 3. Rest dus de
vraag of zijn goedheid voldoende groot is opdat zijn ommekeer
van geluk naar ongeluk ons medelijden en angst zou kunnen inboezemen.
Vóór het keerpunt leren we vooral de minder fraaie aspecten
van Pentheus' persoonlijkheid kennen. Zijn 8távota wordt in de
eerste plaats gekenmerkt door een grote voortvarendheid 24 . Ofschoon hij op het ogenblik dat de Thebaanse vrouwen de bergen
introkken in het buitenland vertoefde [215], aarzelt hij niet om
onmiddellijk na zijn terugkeer op grond van indirecte informatie
[216: KÀuw; 233: ÀÉyoucn] drastische maatregelen tegen hen te
nemen [226-232). Wanneer de herder later meldt dat hij slecht
nieuw s brengt van de Cithaeron, begint Pentheus meteen op
strenge straffen voor de Lydische priester te zinnen, nog vooraleer
hij een meer gedetailleerd verslag van de feiten heeft ontvangen
[674-676). Na het relaas van de bode gaat hij meteen tot de actie
20. Ari stote les , Ethica Nicomachea, lil , 1, 1 109b30- J 1 10a 1. Cf. Aristoteles ' bespreking
van de pathos in 53b26-54a9.
21. Aristoteles, Ethica Nicomachea, Il!, 1, 11 10b 18- 1111 a2 l. In verband met de laatste van
deze drie bepalingen, noemt Aristoteles in 1 1 1 1a 11- 12 het voorbeeld van Merope, die dacht
dat haar zoon een vij and was. De scène uit Euripides ' Cresphontes waarin zij op het punt staat
haar zoon te doden , maar hem net op tijd herkent, geldt in de Poetica als een voorbeeld van de
ideale pathos [54a4-7] .
22. Cf. Van Braam, p. 271: " But what is more uni versa ll y hum an than error of judgment,
the insufficiency of the human mind to cope with the mysterious complex of this world , as the
player-king in Hamiet says: ' Our thoughts are o urs, their ends none of our own'?"
23. Cf. Bremer, p. 184: "Because Pentheus is unaware of the Stranger's identity, hi s whole
treatment of his prisoner may be cal led a hamartia" .
24. Zie B . Seidensticker, 'Pentheus' , Poetica, 5 ( 1972), pp . 35-63 (p. 39).

170

SIMON VERDEGEM

over [780-785], zonder ook maar even stil te staan bij het advies
van de herder [769-774] of het pleidooi van de Aziatische bacchanten om Dionysus te erkennen [775-777]. Ten tweede koestert
Pentheus een algemeen vooroordeel tegenover barbaren en vrouwen25. Hij spot met de vreemde origine en het verwijfde uiterlijk
van zijn tegenstander [233-236; 453-459] en beschouwt het als
een belediging voor het grote Griekenland en de mannen van
Thebe dat de bergbewoners werden aangevallen door een bende
vrouwen in de ban Yan een pseudo-godheid die slechts vereerd
wordt door een stelletje onnadenkende oosterlingen [483; 778779; 785-786]. Pentheus is ten slotte bijzonder hardleers [cf. 490:
àµa0ia]. Zo beeldt hij zich in, op basis van wat hij bij zijn thuiskomst gehoord heeft, dat de Thebaanse vrouwen op de Cithaeron
zich op losbandige en promiscue wijze gedragen [216-225]. Deze
gedachte laat de jonge koning niet meer los 26 . Hij verhoort de
Lydiër om hem te doen bekennen wat hij horen wil [460-488] 27 .
Ook de herder moet hem niet zozeer iets nieuws leren als wel zijn
eigen opvattingen bevestigen [674-676]. Zelfs de openlijke kritiek
van deze bode [686-688] verandert niets aan Pentheus' voorstelling van het gedrag van de vrouwen in de bergen. Tot vlak vóór
zijn dood blijft hij vasthouden aan de idee dat de maenaden zich
overgeven aan aicrxpoupyia [ 1059-1062]. Pentheus is er even
rotsvast van overtuigd dat de god Dionysus helemaal niet bestaat
[242-247]. Hij slaat dan ook alle adviezen om de nieuwe godheid
minstens pro forma eer te bewijzen in de wind [266-327, 330-342,
712-713, 769-774] en blijft volkomen blind voor de vele mirakels
die zich in en rond Thebe voltrekken sinds de komst van de Lydische bacchanten en hun leider [443-450, 616-637, 704-711, 735768]28. Deze laatste is in Pentheus' ogen slechts een charlatan
[234: yÓTlÇ Èmp8óç], zodat elke allusie die de vreemdeling maakt

25. Zie vooral Seidensticker, p. 47 . Deze vooroordelen werden waarschijnlijk gedeeld door
een deel van het vijfde-eeuwse theaterpubliek, maar in oudere werken van Euripides treft men
voldoende kritiek op dergelijke denkbeelden aan om te mogen stellen dat Pentheus' vooringenomenhe id in de Bacchae als negatief geldt; zie Dodds, p. 138 en Seidensticker, p. 47 en p. 51
n. 85.
26. Cf. H. Dil Ier, ' Die Bakchen und ihre Stellung im Spätwerk des Euripides', in: E.-R.
Schwinge (ed.), Euripides (Mainz, 1968), pp. 469-492 (p. 478) en Seidensticker, pp. 41-42.
27. Cf. Roux , II , p. 414. Contra G. Norwood, Th e Riddle of rhe Bacchae. Th e wsr Stage of
Euripides' Religious Views (Manchester, 1908), p. 63 en J. Labarbe, ' Le personnage de Penthée dans les Bacchanres d ' Euripide ', in: Miscellanea J. Gess/er, 2 val s. (Deurne, 1948), II ,
pp. 686-692 (pp . 688-689).
28. Cf. R.P. Winnington-Ingram , Euripides and Dionysus. An lnterpretation of the Bacchae
(Cambridge, 1948), pp. 165- 166; Dodds , p. 172 e n Roux , 1, pp. 47-48.
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op zijn ware identiteit [478, 500, 502, 518, 649-651, 808] in dovemansoren valt.
Wat het ~0oç van Pentheus betreft, valt vooral zijn opvliegendheid op 29 . Zijn woedeaanvallen richten zich tegen iedereen die hij
met Dionysus associeert: Tiresias [255-260], Cadmus [343-344],
de Aziatische [511-514] en de Thebaanse maenaden [778-786] en
bovenal de Lydiër [489-511 ; 645-655; 792-793 ; 800-809]. Daarbij
schuwt de vorst het gebruik van geweld niet. Hij laat de bezittingen van Tiresias, die als ziener nochtans onder de bescherming
van Apollo staat, vernielen [346-351] en zou, nadat Dionysus uit
de stallen ontsnapte, op de binnenplaats van het paleis razend
hebben staan inhakken op een waanbeeld [627-631]. Wanneer
zijn woede ten top is gedreven door het bericht over de aanval op
de bergdorpen, schijnt hij er zelfs niet voor terug te zullen deinzen
om een heus bloedbad aan te richten onder de vrouwen van zijn
eigen stad [796-797: 0ucrw, <j>óvov yE 0fjÀuv, rocr1tEp äçtm, j noÀuv mpáçaç Èv Kt0mp&voç n-cuxa"iç] !
Pentheus vertoont dus duidelijk verscheidene negatieve eigenschappen. Dit betekent ons inziens echter niet dat hij de verandering in zijn lot te danken heeft aan zijn eigen verdorvenheid. Integendeel, deze kenmerken maken het des te aannemelijker dat hij
zich door een àµap-cia in het ongeluk stort30 . Toch lijkt het moeilijk om bij het begin van de peripetie medelijden te voelen voor
Pentheus. Zijn µná~acrtç dç 8ucr-cuxiav lijkt immers niet onverdiend in zoverre hij het aan zichzelf te danken heeft dat zijn dood
de enige oplossing is geworden voor zijn steeds verder escalerende conflict met Dionysus. Anderzijds is het niet onbegrijpelijk dat
Pentheus zich gedraagt zoals hij doet. Zijn jeugdige leeftijd
[274 31 ] geldt als een verzachtende omstandigheid voor de fouten
die hij maakt 32 . Bovendien is hij geen modale jongeman, maar
29. Zie Seidensticker, pp. 39-40 en Roux, 1, pp. 26-27.
30. Cf. T . Stinton, ' Hamartia in Aristotle an d Greek Tragedy ', Classica/ Quarter/y, 69
( 1975), pp. 221-254 (p. 249), ofschoo n we het niet met hem ee ns zijn dat Pentheus ' negatieve
e igenschappen zelf "àµaptim " genoemd mogen worden. Zie ook N. Shennan, ' Hamartia and
Virtue ' , in : A. Oksenberg Rorty (ed .), Essays on Aristotle 's Poelies (Princeto n, 1992), pp. 177196 (pp. 190- 191 ), die o.a. het geval van Deianira bespreekt. Zij doodt haar echtgenoot tegen
haar zin , aangez ien ze de aard van het drankj e ni et kent. Maar haar jaloez ie verklaart waarom
ze bereid is het risico te nemen.
3 1. In de oorspronke lijke opvoering van de Bacchae viel Pentheus' leeftijd ongetwijfeld
ook van zij n ma sker af te leze n; zie S. Halliwe ll , 'The Function & Aesthetic s of the Greek
Tragic Mask' , in: N.W. Slater & B. Z immermann (edd.), huertextua/ität in der griechischrömischen Tragödie (Stuttgart, 1993), pp. 195-2 11 (p. 205).
32. Zie Aristote les, Rhetorica, Il, 12, l 389b2-8: Kat (sc . oi véot) ärravw è rr1 tó µàUov
Kat mpoöpótepov àµaptávou<H , rrapà tó X tÀu\vewv (rrávta yàp äyav rrpá"t"toum v· <jltÀOU<H
yàp äyav Kat µ1 croucav äyav Kat t &Ua rrávta óµoiwç) , Kat e iöévm ärraVîa ofo vtm Kat
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een jonge koning, die de plicht heeft zijn stad te verdedigen33 . De
komst van de Lydiër en het vertrek van de vrouwen naar de Cithaeron betekenen voor hem een verstoring van de openbare orde
[216] , laat staan dat hij de aanval op de dorpen zou kunnen tolereren [778-779]. In zijn ogen verdienen de vrouwen van Thebe na
die actie de dood [796: wcmep äç,im], omdat ze staatsvijanden
zijn geworden 34 . Pentheus' gedrag lijkt ons derhalve voldoende
herkenbaar opdat het besef dat hem een KaKÓv boven het hoofd
hangt, ons angst zou kunnen inboezemen.
Na het keerpunt krijgen we een heel andere Pentheus te zien 35 .
Aanvankelijk maakt de jonge koning nog een innerlijke tweestrijd
door. Enerzijds zorgt de voorstelling die hij zich maakt van het
gedrag van de Thebaanse bacchanten ervoor dat hij niets liever
wil dan inpan op Dionysus' voorstel om hen te gaan bekijken
[811-812] 3 . Anderzijds weerhoudt schaamte hem ervan zich als
vrouw te verkleden [828; 836] en zo doorheen de stad naar de
Cithaeron te trekken [840] . Maar nadat Semele's zoon hem met
waanzin heeft getroffen [850-853 ; 918-922], is er van 'de oude
Pentheus' haast geen spoor meer. Ooit placht hij te spotten met
het verwijfde uiterlijk van zijn tegenstander, nu draagt hij zelf een
vrouwenkleed [915] . Ooit wou hij het lange haar van de Lydiër
afsnijden [493] en diens thyrsus afnemen [495], nu staat hij hem
toe zijn kapsel en kleed te fatsoeneren [928-938] en wil hij van
hem leren hoe hij zijn staf moet vasthouden [941-944] 37 , omdat
hij zo goed mogelijk op de echte bacchanten wil gelijken [925926; 941-942]. Ooit vervulde de gedachte aan orgieën in de bergen hem met razernij, nu laat hij zijn fantasie de vrije loop [957958]. Ooit wou hij de vrouwen van zijn eigen stad uitmoorden, nu
zweert hij het gebruik van geweld af [953-954] en laat hij zich
gewillig ter slachtbank leiden [934: crot yàp àvaKdµecr0a 811].
önoxupiÇonat (wilw yàp ahtóv i:onv Kat wil rrávta èiyav) , Kat ~à ciö1K11µata ciÖLKoilmv
EtÇ ü~ptv, oû KaKoupyiav. Zie verder Dodds , p. 197 ; Seidensticker, p. 52 en Roux , I, p. 23.
33. Zie Verrall , p. 93 ; Deichgräber, ' Die Kadmos-Teiresiasszene in Euripides ' Bakchen',
Hermes, 70 ( 1935) , pp. 322-349 (pp. 330-33 1); Labarbe, pp. 687-688 en Euripides. Bakchanten. Vertaald door G. Koolschijn (Amsterdam , 1999) , p. 10.
34. De bode vergelijkt zelf de Thebaanse bacchanten met staatsv ij anden [752: wo~E 1toÀÉµt0t] .
35. Cf. Labarbe, p. 692 en Roux , Il, p. 529.
36. Men bemerke hoe de puritein in Penlheus hel enthousiaste a ntwoord op Dio nysus'
vraag meteen probeert 8f te zwakken: hij stelt nadrukkelijk dal hel hem pijn zou doen als hij de
vrouwen dronken zag [814] en verzekert dat hij slechts vanop een afstand wil toekijken en dus
geenszins mee wenst te doen mei de maenaden [815-816, mei behoud van de lez ing "ö"' van de
Palatinus Graecus 287 (zie Dodds, p. 176)].
37. In vv. 925-944 zien we de omkering van de situ atie in vv. 493-497; zie Dodds, p. 192.
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Ook Dionysus' houding verandert vanaf v. 810. Terwij I de
godheid tot dan toe altijd erg rustig was gebleven [436-440; 515518; 621-622; 636-637; 647; 657-659; 787-791] 38 , toont hij zich
nu meedogenloos 39 . Door zijn tegenstander in vrouwenkleren
door de straten van Thebe te leiden, wil hij hem volkomen vernederen [854-856]. Een spottende, wrede ironie weerklinkt in zijn
woorden wanneer hij de door hemzelf uitzinnig gemaakte Pentheus prijst om zijn verstandige beslissing [944; 947-948] en doet
alsof hij hem met de tocht naar de Cithaeron een vriendendienst
bewijst [939-940] , terwijl hij hem eigenlijk de dood inlokt
[847] 40 . Hoe die dood eruit zal zien, wordt pas duidelijk op het
einde van het vierde epeisodion. Dionysus' sadistische toespelingen, die zijn slachtoffer pijnlijk verkeerd interpreteert [965-970],
en zijn triomfalistische woorden tot de bacchanten in de bergen
[973-976] leren ons dat Pentheus gedood zal worden door zijn
eigen moeder en haar gezellinnen. De gekrenkte god kiest een
bijzonder wrede manier om Pentheus te straffen ... en hij geniet
ervan 41 .
De tegengestelde evoluties in het gedrag van Pentheus en Dionysus beïnvloeden uiteraard onze emotionele reactie op de uitgebeelde handeling. Onze sympathie voor Pentheus wordt groter
van zodra hij de willoze speelbal van Dionysus wordt42 . Naarmate
we meer zicht krijgen op de wijze waarop de koning aan zijn einde zal komen, groeit de indruk dat hij , ook al heeft hij slechte
eigenschappen die de persi stentie van zijn onwetendheid verklaren , zo ' n gruwelijk lot toch niet verdiend heeft. Wanneer hij met
zijn laatste adem zijn spijt uitdrukt over de fouten die hij beging
[1120-1121] 43 , belet niets ons nog om echt medelijden te hebben
met Agave' s zoon.
In de exodos wordt geen afbreuk meer gedaan aan het tragische
gehalte van Pentheus' levenseinde. Over de dode immers niets
dan goed. Agave's opmerking dat de wangen van het hoofd dat ze
als jachttrofee van de Cithaeron meebracht slechts met wat jonge
38. Zie Winnington-lngram , pp. 19-2 1.
39. Cf. G. Grube, 'Dionysus in the Bacchae', Tra11sac1ions and Proceedings of 1he American Philolog ica / Associa1ion, 66 ( 1935), pp. 37-54 (pp. 48-50).
40. Cf. Roux, IJ , p. 530: "Les parol es de Di onysos seront chargées d ' une ironi e d ' autant
plus cruell e qu 'e ll e sera sereine, souriante, comme insensible au terrible destin de la victime".
41. Cf. Deichgräber, p. 343 en Roux , II , p. 527.
42. Cf. Dodds, p. 192 en Winnington-lngram , pp. I0- 11.
43. We me nen in navolging van Dodds, pp. 2 I 6-2 17 dat Pe ntheus' laatste woorden oprecht
berouw uitdrukken. Voor een andere vi sie, zie Th e Bacchae by Euripides, a Tra11s/a1io11 wilh
Comme111ary by Geoffrey S. Kirk (Londe n, 1970), pp. 116-11 7.
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dons bedekt zijn [ 1185-1187], herinnert ons nadrukkelijk aan het
verzachtende feit dat de koning nog erg jeugdig was. Na de àvayvcóptcrtç horen we Cadmus met pijn in het hart terugdenken aan
de momenten waarop zijn kleinzoon liefdevol zijn kin vastnam,
hem omhelsde en zei: "Wie doet u onrecht aan, wie beledigt u,
oude man? Wie doet u pijn en verwart uw hart? Zeg het, opdat ik
wie u onrecht aandoet zou straffen, vader." [1320-1322: Tiç à8tKd, îtÇ cr' ànµáÇEt, yÉpov; 1 üç criiv mpácrcrEt Kap8i.av ÀU7tl)poç
cöv; 1 My', mç KOÀáÇw îOV à8tKOUVîá cr', ó5 1táîEp. Cf. 13101312]. Dit aandoenlijke beeld toont ons Pentheus niet alleen als
een knaap die veel van zijn grootvader hield, maar ook als een
streng, maar rechtvaardig heerser, die wie hem dierbaar was tegen
elk onrecht wilde beschermen. Zo blijkt uiteindelijk aan de basis
van Pentheus' verzet tegen Dionysus ' komst naar Thebe ook een
nobele houding te liggen 44 .
Zoals gezegd, maakt Pentheus' dood ook een einde aan het geluk van Cadmus en Agave. Beiden zijn in die zin het slachtoffer
van Pentheus' àµa0i.a. Dit betekent echter niet dat zij zelf geheel
zonder fout zijn. Dionysus voelt zich ook door hen beledigd
[1347]. Agave en haar zusters beweerden immers dat Semele door
de bliksem was getroffen omdat ze valselijk had verklaard dat
Zeus de vader was van het kind in haar schoot [26-31]. Cadmus,
die door zijn dochters als de bedenker van dit verhaal werd beschouwd [30], lijkt Dionysus vooral eer te bewijzen omdat hij het
aanzien van zijn familie wil verhogen [180-183 ; 333-336)45. De
grijsaard geeft op het einde zelf toe dat zijn dochter en hij Dionysus onvoldoende geëerd hebben en daarvoor terecht gestraft worden [1249-1250; cf. 1297; 1302; 1344].
Toch protesteert Cadmus, omdat hij vindt dat Agave en hijzelf
door het verlies van Pentheus en hun afzonderlijke verbanning uit
Thebe46 te zwaar gestraft worden [1249-1250; 1346-1348]. Ons
inziens moeten beiden inderdaad wel erg hard boeten voor hun
44. Het zien van zijn geliefde grootvader in bacchantenkledij versterkt Pentheus' verzet tegen de nieuwe cu ltus; hij geeft daarbij Tiresias de schuld van het pijnlijke sc houwspel (255257; 345-351]. Zie Dodds, p. 101 en Roux, Il, p. 332.
45. Zie bv. Verrall , p. 47; Deichgräber, pp. 327-328; Grube, pp. 39-40; Winnington-Ingram ,
p. 42 en Dodds, p. 90 en p. 1 13.
46. Cadmus' verbanning wordt uitgesproken in vv. 1333-1339. De woorden die Dionysus
tot Agave sprak zijn verloren gegaan in de grote lacune na v. 1329. Uit het vervolg van de
exodos blijkt echter duidèlijk dat ook Agave Thebe moest verlaten en we l met een andere
bestemming dan haar vader [1350 e.v.]. Op basis van Christus Patiens 1669-1677 kan men
zich een idee vormen van de verloren gegane verzen over Agave's ballingschap.
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fouten. Want in tegenstelling tot de koning zijn zij zich na Dionysus' komst niet met geweld blijven verzetten tegen diens cultus.
Door zich als bacchante te kleden en de bergen in te trekken, heeft
Cadmus de nieuwe god tenminste formeel erkend, terwijl Agave
zelfs nooit de kans gekregen heeft uit vrije wil haar houding te
bepalen, omdat ze door Semele's zoon meteen met waanzin werd
getroffen [32-34].
De µEw~áanç ÈS EUTux,iaç Eiç öua'tux,iav van Cadmus en
Agave blijken dus deels te wijten aan hun eigen fouten ten overstaan van Dionysus. Bijgevolg wekken ze geen weerzin op. Anderzijds lijkt het leed van deze twee personages minder verdiend
en derhalve meer meelijwekkend dan dat van Pentheus. In het
geval van Agave wordt de emotionele impact van de ommekeer in
haar lot overigens nog versterkt doordat zij, onwetend over de
identiteit van haar slachtoffer, eigenhandig de moord begaat die
het einde van haar geluk inluidt - een klassiek voorbeeld van een
áµap'tia µqáÀ:r1 47 .

4.

MEAOTIOIIA EN DE ROL VAN HET KOOR

Aristoteles besteedt zeer weinig aandacht aan µûvo1totia, omdat hij het gebruik van koorliederen slechts als een 'verfraaiend'
element van de tragedie beschouwt [50b 16: 17 µEÀ,onotia µÉ'ywwv 'trov 17öu0µá'tcov]. In de hele Poetica formuleert hij slechts één
specifieke bepaling in verband met het koor: "De dichter moet
ook het koor als één van de acteurs behandelen; het moet een deel
van het geheel zijn en deelnemen aan de handeling op de wijze
van Sophocles en niet op die van Euripides." [56a25-27: Kat 'tOV
x,opàv ÖÈ Ëva od unoÀaµ~ávnv 'trov u1t0Kpi'tcov, Kat µópwv
dvm 'tou ÖÀou Kat 0uvaycoviÇE00m µ11 cö01tEp Euprniö1:1 àÀÀ
CÖ01tEp I:o<j)oKÀEt]. We menen met Stephen Halliwell 48 dat Aristoteles hier de traditionele aanwezigheid van een koor in de tragedie probeert te verzoenen met zijn conceptie van de ideale plot
door te stellen dat alles wat het koor doet of zegt volgens het principe van de waarschijnlijkheid of de noodzakelijkheid onlosma-

1

47. Zie Bremer, p. 184 en Stinton, pp. 248-249. Men vergelijke het geval van Agave en
Pentheus met dat van Merope en Cresphontes (zie p. 169 n. 21 ).
48. Arisrorle's Poelies (London, 1986), pp. 243-252.
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kelijk verbonden moet zijn met de rest van de uitgebeelde handeling, net zoals elk ander onderdeel ervan [51a32-35 49 ].
Aristoteles expliciteert nergens in de Poetica hoe µû\,onotia
medelijden en angst kan opwekken. Als we echter verder redeneren in de lijn van de zo-even besproken bepaling, komen we tot
het besluit dat het koor dient bij te dragen tot het emotionele effect van de tragedie door het meelijwekkende en angstaanjagende
karakter van de handeling te versterken.
In de Bacchae sluiten de koorliederen inhoudelijk zeer nauw
aan bij de uitgebeelde npàç,tç. Dit werd mogelijk gemaakt door de
identiteit van het koor: aangezien het lot van de Lydische bacchanten afhangt van de uitkomst van de strijd tussen Pentheus en
hun leider, weerspiegelen hun liederen de veranderingen in hun
stemming naarmate het conflict evolueert50 . Welnu, in het vierde
en het vijfde stasimon heeft de sterke inhoudelijke band met de
handeling ons inziens tot gevolg dat de emotionele impact van
Pentheus' µE1á~acnç Èç, dnuxiaç dç öucr1uxiav versterkt wordt.
Op het einde van het vierde epeisodion heeft Dionysus ons laten
verstaan dat hij zijn tegenstander zal laten doden door diens eigen
moeder en haar gezellinnen [965-970; 973-976]. In de strofe van
het daaropvolgende lied roepen de Lydische maenaden eerst de
honden van Lyssa op om snel naar de Cithaeron te gaan en er de
dochters van Cadmus op te jagen tegen Pentheus [977-981]. Deze
bede herinnert ons aan de gruwelijke dood van Actaeon, wiens lot
Cadmus eerder had aangehaald om zijn kleinzoon tot rede te
brengen [337-342]. Vervolgens ziet het koor in een soort van visioen51 hoe Agave als eerste de aanwezigheid van een indringer
opmerkt en haar gezellinnen tegen hem ophitst [982-990]. Door
aldus onze voorstelling van het voor Pentheus nakende KaKàv
cp0apmcóv concreter te maken, intensifieert het vierde stasimon
de angst die we reeds voelden op het einde van het voorafgaande
epeisodion. Tegelijk versterkt het lied onze emotionele reactie op
de negatieve evolutie in het gedrag van Dionysus na het keerpunt.
Onze sympathie voor Pentheus wordt immers alleen maar groter
door de genadeloosheid waarmee het koor om de dood van de
49. Me n bemerke de gelijkeni s in formulering tussen 51 a34- 35 (Ö yàp 1tpocróv ~ µT\ 1tpocróv
µT] ÓÈv 7t0\ Et É1ti811Àov, oÛOÈv µópwv wü ÖÀou Ém iv) en 56a26 (µópwv dvm wü ÖÀou).
50. Z ie Winnington-Ingram, p. 2; Dodds, pp. XXXV I-XXXV II ; Hose, ! , p. 21. Zie over de
evolutie in de gevoe lens van het koor Winnington-Ingram , p. 11 en D. J. Conacher, Euripidean
Drama. Myth, Theme and Structure (Toronto, 1967), pp. 69-70.
51. Het koor ziet wat er geacht wordt te gebeuren in de door het vierde stasi mon zelf gedekte tijdspanne; zie Dodds, p. 198.
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Thebaanse koning roept. Op vergelijkbare wijze vergroten de
vreugde en het triomfalisme waarmee het koor in het eerste deel
van het vijfde epeisodion reageert op het nieuws over Pentheus'
dood [ 1153-1159], het medelijden dat opgewekt werd door de
pathos-scène zelf. Want de dienaar die de dood van zijn meester
komt melden, heeft gelijk: het is niet goed zich te verheugen in
kwaad dat is geschied [1039-1040: È1t ÈçnpyacrµÉvotç KaKofot
xaipnv, myuva1n:ç, ou KaÀÓv].
1

5. Ü'-l'n: EN DE VISUALISATIE VAN DE UITGEBEELDE HANDELING
Het laatste formatieve element van de tragedie is Ö\j/tÇ. Vermits
dit concept niet gedefinieerd wordt in de Poetica, is het niet duidelijk of het alleen het voorkomen van de personages op het toneel omvat dan wel het geheel van alle visuele middelen die bij de
opvoering gebruikt konden worden 52 . In elk geval zijn zowel
Aristoteles ' specifieke bepalingen in verband met Ö\j/tÇ als zijn
meer algemene uitspraken over het opvoeren van de tragedie ambigu. Enerzijds maakt hij meermaals een scherp onderscheid tussen wat eigen is aan de tragische dichtkunst en wat behoort tot het
niveau van de opvoering [49a7-9 ; 51a6-11; 62a5-6]. Zo wordt
Ö\j/tÇ het formatieve element van de tragedie dat het minst te maken heeft met de kunst van de tragische dichter [50b 16-18]. Anderzijds pleit Aristoteles geenszins voor een soort van Lesedrama53. Hij wil integendeel dat de tragicus er zich steeds van bewust
is dat zijn werk dient om opgevoerd te worden. Daarom kan hij
bijvoorbeeld geen twee gebeurtenissen uitbeelden die zich tegelijk
op verschillende plaatsen afspelen [59b22-26] . Hij mag evenmin
te veel onverklaarbare elementen in de plot opnemen, want die
worden snel lachwekkend tijdens een voorstelling [60all-1 7].
Ten slotte moet de dichter, om te voorkomen dat een of andere
tegenstrijdigheid pas bij de opvoering van het stuk aan het licht
52. Voor de eerste interpretati e, zie I. Bywater, 'On certai n technica) terms in Ari stotl e's

Poelies', in : Fes /schrift Theodor Gomperz (Wie n, 1902), pp . 164- 172 (pp . 166- 167) en Eise,
pp. 233-234 en pp. 278-279. De tweede stelling wordt verdedi gd door o.a. F. Donadi , 'Nota al
cap. VJ della Poetica di A ri stotele : il probl ema de ll ' Öl)ltÇ', Alti e memorie delf ' Accademia
Patavina di scienze, fellere ed arti, 83 (1970- 1971 ), parte III , pp. 4 13-45 1 (p. 4 16); 0 . Taplin ,
The Stagecraft of Aeschylus (Ox ford, 1977), pp. 477 -479 en M. di Marco, ''"Ol)ltÇ nell a Poetica
di Ari stote le e ne l Tractatus Coislianus', in : L. De Fin is (ed.), Scena e spettacolo nel/ ' antichita. Alti del Convegno lnternaziona/e di Studio (Trento, 28-30 marzo 1988) (Firenze, 1989),
pp . 129- 148 (pp. 129- 130 n. 3).
53. Z ie Halli well , Poelies, pp. 340-341 en di Marco, pp. 134-1 35.
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zou komen, zich bij het uitwerken van de plot de handeling zoveel
mogelijk voor ogen stellen [55a22-3O]. Dit impliceert niet alleen
dat bepaalde effecten van de opvoering noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de tragische dichtkunst [54b 16: 'tàç Éç, àváyKT]Ç àKoÀou0oucmç aicr0ricrnç Tij notT]nKii], maar verklaart ons inziens
ook waarom de tragedie, zelfs als ze enkel gelezen wordt, een
aanschouwelijk karakter ('to ÉvapyÉç) bezit ~62al7-18]: de visualisatie van de handeling ligt deels in de tekst5 .
Aristoteles' opmerkingen over de bijdrage van de opvoering tot
het emotionele effect van de tragedie liggen volledig in de lijn van
het voorgaande. Agerend tegen de theaterpraxis van zijn tijd 55 ,
stelt de auteur van de Poetica driemaal met klem dat de tragedie
ook zonder opgevoerd te worden, medelijden en angst moet opwekken [5Ob18-19; 53b3-8; 62all-13]. Tegelijk erkent hij echter
dat Ö'fitç de ziel kan meeslepen [5Ob 16-17: TJ 8è Ö\jftç \jfUxaywytKÓv 6]. Het lijkt er voor de tragische dichter dus op aan te komen om de visuele dimensie in de tekst zodanig te (laten) actualiseren op het toneel dat de opvoering het tragische effect van de
uitgebeelde handeling versterkt.
Het moge intussen duidelijk zijn dat de emotionele impact van
Pentheus ' dood in de Bacchae niet afhankelijk is van de opvoering van het stuk. De verscheuring van de koning wordt immers
niet gespeeld door de acteurs, maar beschreven door een bode
[ 1043-1152]. Maar het effect van de ná0oç wordt wel mede bewerkstelligd door de grote aanschouwelijkheid van de handeling57. Die is vooral te danken aan de interne focalisatie: de dienaar beschrijft alle gebeurtenissen op de Cithaeron zoals hij ze op
het moment zelf ervoer; slechts een paar keer klinkt zijn kennis ex
eventu door [1058: ó 'tÀî]µwv; 1078-1079]. Voorts dragen ook het
gebruik van praesentia historica [1115 ; 1117] , de weergave van
Pentheus ' laatste woorden in de directe rede [ 1118-1121], de gedetailleerde beschrijving van de crnapayµóç [1125-1135] en de

54. Zie Ei se, p. 488 en pp. 643-644, alsook Dupont-Roe & Lall ot, p. 41 1.
55. Zie Halli well , Poelies, pp. 342-343; di Marco, pp. 135- 137 e n van der Ben & Bre mer,
pp. 19 1- 192.
56. Het verwante werkwoord "\Jfuxoy<.oye1v" wordt in 50a33 gebruikt in verband met het
emotionele effect van de peripetie en de herkennig.
57. De aansc houwelijkhe id van Pentheus' dood is groot genoeg om ze als een 0ávm:oç Èv
1<ji <t,ove p<ji [c f. 52bl 2) te c lass ificeren; c f. B.R. Rees , 'Pathos in the Poe lies of Ari stotle ',
Greece and Rome, 19 ( 1972), pp. 1-11 (p. 10).
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gruwelijke balspelmetafoor in v. 1136 bij tot de èvápyna van de
pathos-scène58 .
In de exodos kon Euripides wel elementen voorzien die bij een
opvoering het emotionele effect van Pentheus' dood zouden versterken. Hij maakt daartoe vooral gebruik van het lijk van de jongeman. Eerst verschijnt Agave met op de punt van haar thyrsus
het hoofd van haar zoon [cf. 1139-1142], dat ze wat later waarschijnlijk in haar handen neemt en zachtjes streelt [1185-1187] 59 .
Vervolgens brengt Cadmus de rest van het verminkte lijk terug op
een draagbaar [1216-1220]. Ten slotte schijnt Agave na de àvayvcóptcnc; het in stukken gereten lichaam oJmieuw te hebben samengesteld vóór de ogen van het publiek 6 , waarbij ze de ledematen één voor één vastnam en bejammerde61 .

6. BESLUIT: PENTHEUS' DOOD EN HET TRAGISCHE EFFECT VAN DE
BACCHAE

Of het lot van Pentheus de toeschouwer of lezer van de Bacchae medelijden en angst inboezemt, hangt af van diens oordeel
over het ~0oc; en de Ötávota van de Thebaanse vorst. Wie, zoals
het koor, geen rekening houdt met de verzachtende omstandigheden voor Pentheus' gedrag en zich concentreert op de negatieve
aspecten van zijn persoonlijkheid, zal zijn dood als het verdiende
loon van een onverbeterlijke 01::oµáxos beschouwen [cf. 13271328]62 en hooguit enige sympathie (10 qnÀáv0pwnov) voelen bij
het zien van zijn µ1::1áPacnc; èl; EUTUXtac; de; 8ucrTUxiav. Maar
ons onderzoek lijkt uit te wijzen dat een dergelijke reactie niet die
van de ideale lezer is. We hebben immers vastgesteld dat de ommekeer in Pentheus' lot de vorm van een peripetie aanneemt en
58. Deze en andere technieken van Euripides om de handeling in bodeverhalen te visuali seren worden uitvoerig besproke n door I. De Jong , Narrative in Drama. The Art of the
Euripidean Messenger-Speech (Leiden , 1991).
59. Zie Dodds, p. 224.
60. De voor ons bewaarde tekst van de Bacchae bevat geen compositio membrorum. Voor
een overzicht van de aanwijzingen over het oorspronke lijke bestaan ervan , zie Euripides:
Bacchae. With an lntroduction, Translation and Commentary by R. Seaford (Warm in ster,
1997 2 ), pp. 249-250. Waarschijnlijk g ing de scène verloren in de lacune na v. 1300; zie C.
Robert, 'Die Schlussscene der euripideischen Bakchen' , Hermes, 34 ( 1899), pp. 645-649; V.
Lejnieks, ' lnterpol ations in the Bacchae', American Journal of Philology, 88 ( 1967) , pp . 332339 (pp. 332-333); Roux, II , pp. 613-614 en Seaford, pp. 249-250.
61. Apsines (Rhetores Graeci, p. 322 = testimonium ii in de OCT-editie): -i:ouwv Tov TÓJtov
KEKLVllKEV fa.>ptnióllÇ olKmv ilri r(jj 17ev0ä K1vijaa, {JovÀÓµevoç ËKacnov yàp miwu Tciiv
µû"ciiv ~ µ~TllP Èv Ta1ç xepcrt Kpatouoa Ka0' ËKacr-i:ov a{nciiv oiKTiÇEîm.
62. Zie bv . R. Goossens, Euripide et Athènes (Brussel, 1962), p. 724 en Roux , II, p. 505.
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eindigt op een ná0oç die alles in zich draagt om in sterke mate
medelijden en angst op te wekken. Ook het feit dat Euripides tussen het moment waarop Cadmus' kleinzoon zijn eigen lot bezegelt en het relaas van zijn dood twee scènes inlast waarin beide
hoofdpersonages zich heel anders gedragen dan vóór het keerpunt
[811-861; 912-976] wijst erop dat hij Pentheus' ondergang niet
louter als de verdiende straf voor zijn verzet tegen Dionysus concipieerde. Bovendien is gebleken dat de dichter zowel de inhoud
van het vierde en het vijfde stasimon als de ÈvápyEta van de pathos-scène dusdanig heeft uitgewerkt dat ze de emotionele impact
van de plot versterken. Kortom, de uitbeelding van Pentheus ' lot
in de Bacchae is ons inziens wel degelijk bedoeld om medelijden
en angst op te wekken.
Het lijkt evenwel alsof Euripides er zelf niet helemaal gerust in
was dat Pentheus' µE'tá~acnç het beoogde effect zou sorteren,
want in de exodos trekt hij alle registers open om zijn publiek met
medelijden en angst te vervullen. Wat het wedervaren van Pentheus zelf betreft, vraagt hij begrip voor zijn gedrag door onze
aandacht te vestigen op zijn jeugdige leeftijd en zijn rechtvaardigheidsgevoel en zet hij het wrede karakter van zijn dood in de verf
door zijn in stukken gescheurde lichaam uitgebreid ten tonele te
voeren. Daarnaast toont Euripides hoe het verlies van Pentheus
ook Cadmus en Agave in het ongeluk stort. Hun leed lijkt minder
verdiend dan dat van de dode en kan dus ook wie vóór de exodos
onbewogen bleef, medelijden doen voelen 63 . De àvayvcóptcrtç
vormt daarbij het absolute emotionele hoogtepunt van het stuk64 .
Ze wekt immers niet alleen medelijden op, maar ook grote angst,
omdat we, net als Cadmus [1259-1260], voorzien dat de waarheid
over de 'jacht' in de bergen Agave zal verpletteren. Maar ook na
de herkenningsscène blijft de emotionele impact van de exodos
groot. De compositio membrorum, de genadeloze verbanning van
Cadmus en Agave en hun droef afscheid zorgen ervoor dat we tot
helemaal op het einde vervuld blijven met medelijden 65 .

63. Cf. de houd ing van het koor: het beschouwt Pentheus ' dood als een verdiende straf,
maar heeft wel medelijden met Agave [ 11 60- 1 164; 11 84] en Cad mus [ 1327- 1328].
64. Zie voor een meer uitvoerige argumentatie Verdegem, Climaxes, pp. 16-20.
65. De composirio membrorum vervult aldus ee n belangrijke functi e in de 'emotio ne le
structuur' van de Bacchae. Daarom zijn we het niet eens met C.W. Willink, ' Some Problems of
Text and lnterpretation in the Bacchae', Classica/ Quarrerly, 60 (] 966), pp. 27-50 en 220-242
(pp. 44-45) , di e uit het ontbreken van gelijkaard ige scènes in andere Griekse traged ies bes luit
dat de composirio membrorum in de Bacchae slechts het teru gplaatsen van het hoofd inhield.
Cf. de kritiek op Willink van Rou x, 11 , pp. 614-615.
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Het tragisch effect van de Bacchae is dus niet volledig afhankelijk van de emotionele reactie van de toeschouwer of lezer op
Pentheus' lot. Het stuk kan ook wie ongevoelig blijft voor het
lijden van de Thebaanse koning, medelijden en angst doen voelen,
met name voor Cadmus en Agave. Maar als men wel enig begrip
kan opbrengen voor het gedrag van Pentheus, wordt de Bacchae
door de uitzonderlijke structuur van de plot een buitengewoon
meelijwekkende en angstaanjagende tragedie.

