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Wanneer Aristoteles in de Ars Poëtica 1) twee verschillen tussen 
tragedie en epos heeft genoemd, duidt hij nog een derde verschil 
op de volgende wijze aan: "Maar ook nog in lengte: de een - (de 
tragedie) - tracht zoveel mogelijk te vallen onder één ommegang 
van de zon of daarvan slechts weinig af te wijken, het epos kent 
geen begrenzing door de tijd (is wat de tijdsduur betreft onbepaald): 
ook daardoor bestaat een verschil. En toch deden zij dat aan
vankelijk in de tragedies net zo als in de epen." Deze vermaarde 
passage (waaruit later de wet van de eenheid van tijd is afgeleid) 
blijft tot op de huidige dag moeilijkheden bieden aan de inter
pretatie. Dat hier geen regel wordt voorgeschreven, doch slechts 
een feit geconstateerd wordt is duidelijk. Of de "ommegang van 
de zon" etmaal of een half etmaal betekent is niet geheel zeker, 
maar deze in de 16e eeuw felomstreden kwestie wil ik laten rusten. 
Yoor alles echter moet men vaststellen of met de tijd, waarvan 
sprake is , bedoeld wordt de tijd die de opvoering (of voordracht) 
vergt of de z.g. dramatische tijd, d.w.z. de tijdsduur die de hande
ling geacht wordt te beslaan. Het zou misschien onnodig zijn 
hierover woorden te verspillen, ware het niet, dat de jongste 
commentator van de Ars Poëtica, G. F. Else 2), met grote energie 
is opgekomen voor de eerste interpretatie, die sinds jaar en dag 
dood en begraven scheen te zijn. Naar mijn overtuiging moet dit, 
idee met evenveel energie verworpen worden, en wel om de volgende 
simpele reden. Een opvoering van zelfs de langste Griekse tragedie 
vergt niet meer tijd dan enkele uren; het is absurd om te veronder
stellen, dat Aristoteles een dergelijke tijdsduur zou hebben aan
gegeven door te zeggen dat "de tragedie zoveel mogelijk tracht te 
vallen onder één ommegang van de zon", welke nuance men ook 
aan brengt in de vertaling van de woorden nst(!àwt vnà f1îav 
ns(!tooov ij}..tov ûval. Veel reëler is de moeilijkheid van Eil OE <f{) 

f1~XSl, wat ik weergegeven heb met ,.maar ook nog in lengte". Is 
met !lfjXOÇ bedoeld de omvang van het epos en van de tragedie, 
te constateren in het aantal verzen, en wordt dus eenvoudig gezegd 
dat epos en tragedie ook hierdoor verschillen dat het epos langer 
pleegt te zijn (en dat dus ook de voordracht ervan langer duurt) 
dan de tragedie of is ook hier reeds sprake van de "fictieve" drama
tische tijdsduur (waartegen de betekenis van f1fjxoç zich niet 

1) Ar. A.P. 1449 b 12-16, c. 5. 
~) Gerald F . Else, Al"isfotle's Poefies, 'l'he Argument, Leiden, Brill 1957, 

pro 207-220. 
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4 ASPECTEN VAN DE TIJD IN DE GRIEKSE TRAGEDIE 

bepaald verzet)? Mij dunkt, dat het antwoord hierop wordt gegeven 
door de laatste door mij geciteerde zin: "En toch deden zij dat 
aanvankelijk in de tragedies net zo als in de epen". Op zichzelf 
biedt deze zin een zeer krachtig argument tegen Else's inter
pretatie. Want volgens deze interpretatie zou Aristoteles hiermee 
beweren, dat tragedies in het aanvangsstadium van de tragische 
kunst even lang waren als epen, hetgeen volstrekt onmogelijk is. 
Bedoeld moet zijn dat de fictieve tijd der tragedie aanvankelijk 
onbepaald was, zoals dat bij het epos altijd gebruikelijk is. Maar 
dit maakt het ook waarschijnlijk, dat in de aanvang van de passage 
p:ij'Xoç eenvoudig " lengte", "omvang" betekent 3). Aristoteles legt 
dan een verband tussen het verschil in omvang en het verschil in 
fictieve, dramatische tijd 4), er aan toevoegend dat (natuurlijk 
ondanks het verschil in lengte) aanvankelijk toch niet in de tragedie 
de fictieve tijdsduur tot een dag beperkt bleef, maar "onbepaald" 
was, zonder vaste of gebruikelijke maat. 

In hoeverre het leggen van deze relatie legitiem is en werkelijk 
zin heeft (het aantal gevallen in moderne litteratuur die daartegen 
pleiten zijn legio 5)) - dit is natuurlijk problematisch, een welbe
kend feit is het, dat bij Sophocles en Euripides - en wanneer 
Aristoteles van de Tragedie spreekt, denkt hij allereerst aan hen, 
en niet aan Aeschylus - de dramatische tijd niet meer dan een 
dag bedraagt. Om ons - ten einde niet te uitvoerig te worden -
tot Sophocles te beperken: van alle zeven bewaarde tragedies is 
het duidelijk dat de handeling zich binnen een dag afspeelt , dat 
zij - zoals AristoteJes het uitdrukt - "valt onder een zonsomme
gang" (Aristoteles' vno plav nefj{oÖov ij)Jov elvat is taalkundig niet 
anders te beoordelen dan wanneer men zegt -rwv vni -roihov -rov 
ijÀtOV àvf}fjwnwv, maar dan overgedragen op de tijd). Men zou kunnen 
denken, dat deze beperking in de tijd samenhangt met een stijgende 
behoefte de toeschouwer op het toneel de illusie van weergegeven 
werkelijkheid te bieden 6), waarbij niet vergeten moet worden dat 
een theaterscherm ontbrak; aan de andere kant stelt dit samen
dringen van (of liever: in) de tijd jui.st soms bepaalde eisen aan de 
bereidheid van de toeschouwer zich aan de illusie over te geven: 
hij moet zich b.v. niet afvragen hoeveel tijd in de werkelijkheid zou 
verlopen · voor Hyllus' gang van Trachis naar Kaap Cenaeum en 

3) Alleen hierin k an ik m et Else instemmen. 
4) Aldus b.v. I. By wat er , Aristotle on the Art of Poetry, Oxford 1909, 

p. 147. 
S) Men d enke b .v. aan Ulysses va n James J oyce. 
6) H et va lt niet t e ontkennen dat d e ontwikkeling van de Tragedie in 

Bonunige opzichten gele idelijk m eer a an d eze behoefte gehoor geeft , zonder 
dat zij natuurlijk ooit realistisch, laat staan natura listisch wordt. 
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ASPECTEN VAN DE TIJD IN DE GRIEKSE TRAGEDIE 5 

Heracles' transport vandaar naar Trachis in de Trachiniae 7) of 
voor het ontbieden en de komst van Laius' dienaar in de Oedipus 
Rex. Veeleer is de ene dag de tijdsruimte, waarin het drama zich 
afspeelt, opdat de wisselvalligheid van het menselijk lot zo gecon
centreerd mogelijk wordt uitgebeeld. Het lot wordt in de omslag 
die één dag brengt ervaren. In de ene dag openbaart zich het 
geheimzinnig werken van de Tijd, die "alles wat onzichtbaar was 
doet ontstaan en verbergt wat zich vertoond heeft" - niet meer 
en niet minder dan een aspect van het kosmisch of goddelijk bestel. 
In de Ajax (waarin de titelheld deze woorden over de tijd uit
spreekt 8)) heeft Athene in de proloog gezegd: "een dag doet 
zinken en een dag voert omhoog al het menselijke" 9) en in de loop 
van de handeling blijkt dat de held gered had kunnen worden, als 
hij deze ene dag binnen de kring van wie hem liefhebben had 
kunnen blijven 10). "Deze dag", aldus Tiresias tot Oedipus, "zal 
U doen ontstaan en tegronderichten" 11). "Moge ik die dag niet 
beleven" (nl. dat hij zijn vader zou vermoorden en met z'n moeder 
zou huwen, zoals Apollo voorspeld had 12)), roept Oedipus uit op 
de dag, waarop hij bezig is te ontdekken, dat al dat gruwelijke is 
gebeurd. "U wist te vinden tegen Uw wil de allesziende Tijd" 13), 
zingt het koor, wanneer alles aan den dag getreden is. In de 
Trachiniae wordt geleidelijk onthuld, dat de dag van de tragische 
handeling, de dag van Heracles' terugkeer precies de dag is, waarop 
volgens de orakels de ommekeer in Heracles' lot zich zou voltrekken. 
Er is natuurlijk geen sprake van, dat Sophocles hierin een regel 
heeft willen volgen. Maar wel is de beperking in de dramatische 
tijd bij hem zeer duidelijk functioneel bepaald, het concept van de 
tragische dag 14) werkt in zeer belangrijke mate mede tot de gecon
centreerdheid van zijn tragedies (ook bij Euripides is dat dikwijls 
het geval, maar niet zo uitgesproken en zo regelmatig als bij 
Sophocles). Hoe normaal genoemd concept voor 't Atheense 
publiek van het eind van de 5de eeuw was blijkt uit de parodie bij 
Aristophanes, waar Euripides in de Thesmophoriazousai, met een 
herinnering aan Oedipus uitroept: ,,0 Zeus, wat zijt ge van zins 
met mij te doen vandaag?" 15) en enkele verzen verder more tragico 

7) Trach. 93 gaat Hyllus van Trachis naar Noord.Euboea, waar 
Heracles zich bevindt, 632 begeeft Lichas zich daarheen, zij ontmoeten 
elkaar daar, 734 is Hyllus terug, 971 komt de stoet met Heracles. 

8) Ai. 647. 
9) Ai. 131 sq. 

10) Ai. 753 sqq. 
11) O.T. 438. 
12) O.T. 831 
13) O.T. 1213 
14) Zie mijn De Philoloog in Piëria's Hof, rede 1951, pp. 11 sqq. 
15) Ar. Thesm. 71, cf. Soph. O.T. 738. 
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6 ASPECTEN VAN DE TIJD IN DE GRIEKSE TRAGEDIE 

constateert: "op deze dag zal worden uitgemaakt, of nog in leven 
blijft of dat verloren is Euripides" 16). Voorts spreekt het vanzelf, 
dat het hanteren van de tijd, zoals dit door Sophocles geschiedt, 
in overeenstemming is met en appelleert aan voorstellingen en 
ideeën omtrent tijd, mensenleven en lot die zich geleidelijk bij de 
Grieken ontwikkeld hadden, maar die gedeeltelijk al bij Homerus 
te constateren zijn. Waar wij de abstracta slavernij of vrijheid 
gebruiken, zegt de Homerische formule "dag der slavernij", "dag 
der vrijheid": de dag krijgt het attribuut van wat erin ervaren 
wordt. In de laat-archaïsche poëzie krijgt de Tijd het dynamische 
karakter van de al-voltrekker 17). Levenstijd en levenslot worden 
in het woord alwv beide uitgedrukt. Daar het de tragedie eigen is 
dikwijls de ondergang van een held uit te beelden, valt het concept 
tragische dag (in dramaturgische zin) veelal samen met laatste dag, 
dag van ondergang. De uitbeelding van de "laatste dag" is in 
zekere zin de dramatisering van de spreukenwijsheid, die gebiedt 
"op het einde te letten". (Zowel aan het begin van de Trachiniae 
als aan het eind van de Oedipus wordt daaraan herinnerd 18)). 
Het idee dat in de tijd en mettertijd de bepaalde dag zal komen, 
waarop en waardoor een beslissende keer zal intreden is zo oud als 
Homerus 19). Het orakel van Delphi voorspelt aan Croesus, dat zijn 
stomme zoon voor het eerst op een (ofde) ongeluksdag zal spreken20). 

Dat de tragedie in haar meest "klassieke" verschijningsvorm 
"tracht zoveel mogelijk te vallen onder één ommegang van de zon" 
en hoe deze beperking van de dramatische tijd haar functionele 
betekenis heeft, moge uit het voorafgaande voldoende zijn gebleken. 
Herinneren wij ons dat Aristoteles aan het slot van het citaat zegt: 
"en toch deden zij dat aanvankelijk in de tragedies net zo als in 
de epen", terwijl van de epische poëzie was opgemerkt dat zij is 
àÓetaioç i~ xeówp, d.w.z. niet bepaald door de tijd, wat de tijds
duur betreft onbepaald. Het is aannemelijk, dat hij hiermee bedoelt, 
dat de (fictieve) tijdsduur van het epos onbepaald is. Men zou dit 
dan nog op twee manieren kunnen uitleggen, n1. hetzij dat er geen 
normale tijdsduur voor een epos bestaat Of dat van een gegeven 
epos de tijd, die de handeling geacht wordt in beslag te nemen 
niet precies valt vast te stellen. Ieder die kennis heeft genomen 
van het vrij zinledig tellen der dagen, die Ilias- of Odyssee-handeling 
in beslag zou nemen, zal geneigd zijn de laatste interpretatie te 

16) Ar. Thesm. 76 sq. 
17) Cf. H. Fraenkel, Die ZeitauDassung in der frühgriechischen Literatur, 

in Wege und Formen frühgriechischen Denkena, München, Beck 1960, pp. 1-22. 
18) Cf. mijn noot bij Soph. Trach. 1. 
19) B.v. Il. VI 448 sq. 
20) Hdt. I 85. 2. 

150 
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kiezen; deze houdt dan tevens in, dat de tijdsduur als geheel voor 
vragen betreffende compositie en betekenis van het epos irrelevant 
is. (Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de kwestie of tussen twee 
handelingen in het epos een of meer dagen verlopen moeten worden 
gedacht, niet van belang kan zijn voor de interpretatie 21». 

Tot zover kunnen wij Aristoteles' constateringen controleren en 
zij blijken voor epos en klassieke tragedie in overeenstemming te 
zijn met de feiten. Het is natuurlijk meer dan waarschijnlijk dat 
ook de opmerking "en toch deden zij dat aanvankelijk in de trage
dies net zo als in de epen" gestrookt heeft met een werkelijkheid 22). 
Daar wij van de tragedie vóór Aeschylus vrijwel niets weten, 
kunnen wij ons alleen afvragen of en in hoeverre deze woorden van 
toepassing zijn op de ons bewaarde stukken van Aeschylus. Valt 
het antwoord positief uit, dan rondt dit op bevredigende wijze de 
interpretatie van Aristoteles' woorden af; is het negatief, dan zegt 
dit nog niets tegen de waarheid van Aristoteles' bewering. Want 
wij moeten bedenken, dat onze zeven stukken van Aeschylus alle 
gedicht zijn in de laatste zestien jaren van zijn leven (472-456) 23), 
dat hij daarvoor ± dertig jaar werkzaam moet zijn geweest en dat 
hij verscheidene voorgangers heeft gehad. Minstens twaalf jaar was 
Sophocles reeds werkzaam vóór Aeschylus' sterfjaar en in het 
algemeen gesproken moet Aeschylus (voor zover men aan zulke 
indelingen hecht) liever als vroeg-klassiek dan als laat-archaïsch 
beschouwd worden. 

Voor één ding zal men in elk geval op zijn hoede moeten zijn. 
Wanneer wij onderzoeken, hoe het eigenlijk met de tijd bij Aeschylus 
gesteld is , zullen we dit zeker niet moeten doen onder het opzicht 
van een "nog niet" gemeten naar de norm van Sophocles. Want 
hoe hoog men ook Sophocles stelt, het is louter evolutionistisch 
vooroordeel in zijn kunst voor alles de vervolmaking van die van 
Aeschylus te zien. 

Als we dan nagaan, of de handelingen van Aeschylus' tragedies 
binnen het raam van één dag gebracht zijn, dan is het antwoord 
daarop niet enkelvoudig. Voor de Perzen blijkt dit niet duidelijk, 
maar het tegendeel blijkt ook niet. De vraag is hier blijkbaar 
irrelevant. In de aanvang blijkt b.v. niet duidelijk dat het ochtend, 
noch aan het slot dat het avond is. De bode die Xerxes vooruit
geijld is om de nederlaag te melden en Xerxes zelf zouden geacht 

21) Vgl. VY. Mattes, Odysseus bei den Phäaken, Würzburg, Triltsch, 1958, 
passim. 

22) Niets pleit ervoor te denken, dat Aristoteles hier slechts veronder
stellenderwijs spreekt. 

23) Sinds de verschijning van P . Oxy. 2256 fr. 3 mag de datum van de 
Supplices niet vroeger gesteld worden dan 470, terwijl 464 het waarschijn. 
lijke jaartal is. 
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8 ASPECTEN VAN DE TIJD IN DE GRIEKSE TRAGEDIE 

kunnen worden op dezelfde dag te komen - als deze kwestie aan 
de orde mag worden gesteld. Hierbij moet natuurlijk bedacht 
worden, dat de catastrophe (de slag bij Salamis) in het verleden 
ligt ten aanzien van de (onbestemde) dag, of liever tijd, waarin 
de toneelhandeling zich afspeelt. Dit is een situatie, die men bij 
Sophocles nergens aantreft (Oedipus' gruweldaden liggen wel in 
het verleden, maar de onthulling zelf is in de Oedipus de cata
strophe, het tragische gebeuren is Oedipus' zelfonthulling op de 
dag binnen welks raam de tragedie gespannen is). Wel wordt in 
de beschrijving van de slag bij Salamis de zonsopgang en het vallen 
van de nacht vermeld en gezegd dat nooit op één dag groter aantal 
mensen omkwam 24). Verder vallen twee dingen op: de aan de 
toneelhandeling voorafgaande tijd van angst en spanning - die 
voortduren tot het bericht van de catastrophe komt - worden 
voelbaar gemaakt door de indringende woorden van het koor, na 
de opsomming van de uitgetrokken krijgsmacht: ,,(zij) om wie heel 
het Aziatisch land dat hen deed opgroeien in schroeiend gemis 
zucht en om wie ouders en vrouwen de dagen tellend de zich uit
strekkende tijd beven" 25). Op het bericht van de nederlaag wordt 
voorts vooruitgelopen door de voorgevoelens van het koor en door 
de onheilSpellende droom van Atossa en het voorteken dat zij ziet. 
Darius' schim doet uitkomen dat de ramp op grond van godspraken 
te verwachten was en deze voorspelt bovendien de nederlaag bij 
Plataeae. De terugblik (in het laatste koorlied) op Darius' gelukkige 
regering verhoogt het besef van het rampzalige heden. Wat de 
voorgevoelens, voorspellingen en voortekens betreft, we zullen nog 
zien in hoe sterke mate deze door Aeschylus aangewend worden 
voor de presentatie van zijn stof, tot die graad zelfs dat zij de 
neiging hebben de grenzen tussen verleden, heden en toekomst uit 
te wissen, het tragische gebeurtenissen complex in zijn tijdloze 
betekenis te interpreteren en zo de tijd wel zeer àó{2lGrOç te maken 
(zij het in een andere zin dan Aristoteles bedoeld heeft). 

De Perzen zijn het enige bewaarde stuk, dat niet behoorde tot 
een samenhangende trilogie. In hoeverre er samenhang kan bestaan 
tussen het componeren van samenhangende trilogieën en het ver
schil in het hanteren van de dramatische tijd bij Aeschylus en 
Sophocles (wiens stukken altijd zelfstandige eenheden zijn), is niet 
direct duidelijk. In de Prometheus (eerste of tweede stuk van een 
trilogie) verzet zich niets ertegen de dramatische handeling als zich 
afspelend in één dag te denken. Maar de kwestie is nauwelijks van 
enig belang voor het begrip van het stuk. Nergens wordt gezegd 

24) Pers. 386, 428, 431, cf. 456. 
25) Pers. 61-64. 
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dat het déze dag is, die hem aan de rots heeft zien klinken of hem 
in de afgrond doet storten. De stilte, door Mazon 26) na de Proloog 
terecht aangenomen, kan evengoed een kleine eeuwigheid als een 
paar uur beslaan. Behalve het vastklinken aan de aanvang en het 
verzinken aan het slot is er geen eigenlijke actie. Prometheus, die 
als god in de uitzonderlijke positie verkeert al het gebeurde en 
even goed alles wat te gebeuren staat te weten 27), verhaalt de voor
geschiedenis, die geleid heeft tot zijn rampzalig lot van nu 28) en 
voorspelt wat met hem zelf zal geschieden 29). Aan 10, evenzo 
slachtoffer van Zeus als hijzelf, verhaalt hij wat haar nog te wachten 
staat 30) en ten bewijze ervan dat dit waar is geeft hij haar ook 
een verslag van haar jongste verleden 31). Deze alwetendheid van 
de protagonist (al heeft deze haar begrenzing ten aanzien van 
Zeus' heerschappij) stelt al het gebeuren in het licht van de kos
mische eeuwigheid en ver van het aan de dag gebonden zijn der 
stervelingen. 

In de Supplices (eerste stuk van een trilogie), waarin de aankomst 
van de door hun neven achtervolgde Danaïden in het land van 
haar stammoeder 10 gedramatiseerd wordt, speelt de toneel
handeling zich af binnen een dag. Niet dat daarop enige nadruk 
wordt gelegd, al vernemen we tegen het eind van het stuk dat de 
avond valt 32). Het verre verleden (de Argivische afstamming der 
Danaïden en lo's lijden en verlossing door Zeus) wordt a.h.w. 
gemobiliseerd om de koning van Argos en Zeus te bewegen de 
Danaïden te beschermen 33). Lange zegenbeden voor de toekomst 
worden voor Argos gezongen, wanneer dit asyl verleend heeft 34). 
De komst der Danaïden in Argos wordt wel gedramatiseerd als 
een gebeurtenis hic et nunc maar bijna meer nog uitgebeeld als 
een schakel van een grote mythologische samenhang. Litterair 
historisch bezien is de herkomst van de Tragedie uit de koor
lyriek hier nog duidelijker te bespeuren dan elders; dit komt niet 
doordat het stuk uit Aeschylus' jeugd zou stammen (we weten nu 
dat het in de zestiger jaren werd opgevoerd) maar doordat de 
mythische stof het koor in het centrum der handeling plaatst. 

In de Zeven tegen Thebe (derde stuk van de Thebaanse trilogie) 
verloopt de actie zeker in een dag (als men tenminste afziet van 

26) P. Mazon in zijn editie na vers 87. 
27) Promo 98-101. 
28) Promo 199-236 en 442-471-506. 
29) Promo 94 sq., 167-177 cf. 186--192. 
30) Promo 707 sqq., 790--818, 844--876. 
31) Promo 829-843. 
32) Suppl. 769. 
33) Suppl. 41 sqq., 50 sqq., 168, 291, 323, 535, 538--589. 
34) Suppl. 625-710. 
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10 ASPECTEN VAN DE TIJD IN DE GRIEKSE TRAGEDIE 

het in alle opzichten problematische overgeleverde slot). In de 
Proloog verkondigt koning Eteocles 35): "en tot op déze dag doet 
de godheid gunstig de balans doorslaan: want voor ons die reeds 
zo lang belegerd worden is de uitslag van de oorlog in hoofdzaak 
door de wil der goden gunstig; nu echter, naar de waarzegger 
beweert ... " maken de Zeven zich op tot de beslissende aanval. 
Inderdaad heeft deze plaats, wordt afgeslagen en de broeders 
Eteocles en Polynices vinden door elkanders hand de dood. Maar 
nergens, behalve uit de woorden van de Proloog, blijkt dat de 
dichter een relatie heeft willen markeren tussen de ene dag van 
de handeling en het voor stad en koningsgeslacht beslissend gebeu
ren dat wordt uitgebeeld. Waarop de volle nadruk valt is dit, dat 
door de dood der broeders Oedipus' vervloeking en de boete voor 
Laius' vergrijp in vervulling gaan ("het oud vergrijp blijft duren 
tot in het derde geslacht") 36), niet dat deze dag het lot van stad 
en held bezegelt, de wankelheid van de menselijke condicio heeft 
gedemonstreerd. Ook hier (als in de Perzen en elders) wordt voor
uitgelopen op wat te gebeuren staat doOI dat de aanval, naar 
Eteocles' mededeling, voorspeld wordt, doordat de strijd tegen de 
Zeven van te voren reeds beslist lijkt door de kwaliteit van degenen 
die tegenover hen worden of zijn gesteld 37), en door de voor
spellingen van Amphiaraos bij de tegenpartij 38). De volgorde der 
gebeurtenissen in de tijd interesseert de dichter veel minder dan 
hun interpretatie buiten het strict verband met de tijd. 

De Oresteia , voor ons wsch. Aeschylus' laatste werk (en de enige 
volledig bewaarde trilogie), vertoont, wat de dramatische tijd 
betreft, het volgende beeld. De Agamemnon kan, rationeel gezien, 
niet in een dag verlopen. In de Proloog ziet de nachtwachter het 
vuursignaal, dat Troje's val verkondigt. In het eerste episodion 
verklaart Clytaemnestra op grond hiervan aan het koor, dat de 
Achaeërs ifió' Èv f}f-lÉeq. Troje in hun bezit hebben 39). Het daarop 
volgend koorlied bezingt dit feit, reflecteert erover en betwijfelt de 
zekerheid der tijding 40). Het tweede episodion brengt ten tonele de 
Heraut-ooggetuige, die per schip is gekomen 41), in het derde 
episodion komt Agamemnon zelf thuis. De moderne commenta-

35) Sept. 21 sqq. 
36) Sept. 742 sqq. 
37) H et is eigenaardig, dat e r een grote verscheidenheid van tijden 

bestaat in Eteocles' m ededelingen omtrent de helden die de strijd zullen 
opnemen tegen d e Zeven (408 àVTtTá~w, 448 ThaUTat, 473,4 nÉIl1Wtll' av ... ua! 
(jij nÉnéllnwt, 505 nelD", 5:33 ÈCJTtV (ji ua! Tip(j', 621 àVTtTá~o{téV, 672 elllt 
ual !;VI1T1)I1Ollat). 

38) Sept. 587 sqq. 
39) Ag. 320, cf. 279. 
40) Ag. 355-487. 
41) Ag. 493, 658 sqq. 
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toren plegen te zeggen, dat men naar de materiële onmogelijkheid 
van deze gang van zaken niet mag vragen 42) en dat we hier te 
maken hebben met poëtische tijd, waardoor de gebeurtenissen 
ineengeschoven worden: poëtisch is dit de dag na Troje's val, de 
dag van Agamemnon's thuiskomst en vermoording 43). Bovendien 
(zo wordt vaak gezegd) tijdens een koorlied kan elke willekeurige 
spanne tijds geacht worden te zijn verlopen 44). Als men zo rede
neert, erkent men natuurlijk, dat de handeling niet in een dag 
verloopt. Het eigenaardige nu is dat de dichter zich niet de minste 
moeite heeft gegeven te doen alsof de handeling geacht kan worden 
in een dag te verlopen, maar evenmin enige poging heeft aange
wend om te suggereren dat het tweede episodion en de rest niet 
op dezelfde dag plaats vindt als het eerste. Wanneer Clytaemnestra 
aan het koor de tijding van het vuursignaal verklaart, antwoordt 
het ongelovig: "welke bode zou met zulk een snelheid kunnen 
komen 1" 45) De Heraut vertelt uitvoerig hoe tijdens de thuisvaart 
een storm de vloot verstrooide (lv vvxTt "in een nacht" of "in de 
nacht") 46). Niemand kan denken dat hiermee de nacht van Troje's 
val bedoeld is; gepreciseerd wordt echter niets 47). Evenmin wordt 
ergens gezegd dat Agamemnon op de dag van zijn grootste triomph 
vermoord wordt. Er is dus in de toneelhandeling slechts sprake 
van één dag, maar de toeschouwer wordt daarover in het vage 
gelaten. Men kan vermoeden, dat de dichter de zaken zo heeft 
gearrangeerd om zich niet, in een en hetzelfde stuk waarin de 
thuiskomst en vermoording van Agamemnon wordt gedramati
seerd, het formidabele effect van de directe dramatisering van 
Troje's val door middel van het vuursignaal te laten ontgaan. 
Wel wordt door Cassandra, vlak voor haar vermoording, naar de 
dag van de actie met pathos gerefereerd (het koor heeft haar 
aangeraden te vluchten): Ca. "Er is geen ontkomen, het is er niet, 
vreemdelingen, de tijd is vol." Ch. "Maar juist het laatste uur 
heeft de hoogste prijs." Ca. "Gekomen is deze dag; gering de winst 
die ik door vluchten kan behalen." 48). De onontkoombaarheid van 
heel de toedracht in het sagen complex, waarin Agamemnon's 

42) V gl. de fraaie discussie van deze kwestie bij Ed. Fraenkel, Aeschylus 
Agamemnon, vol. 1I, Oxf. 1950, pp. 254-256. 

43) In deze geest b.v. ook Groeneboom. 
44) Zo b .v. v. Wilamowitz, Die griechische Tragoedie und ihre drei Dichter, 

p. 56 (bestreden door Ed. Fraenkel l.c.). 
45) Ag. 280. 
46) Ag. 653 en vergelijk het hele verslag van de heraut 636-680. 
47) Terecht wijst Ed. Fraenkel v. Wilamowitz' verklaring van 254 (ge

volgd door Groeneboom) af; de woorden houden niet in, dat het nu dag wordt. 
48) Ag. 1299-1301. In 1299 is xe6vq> nÎ.Éq> controvers. De meeste ver

klaarders ontkennen dat dit kan betekenen "nu de tijd vol is". Ik ben niet 
overtuigd van de onmogelijkheid hiervan. 

155 



12 ASPECTEN VAN DE TIJD IN DE GRIEKSE TRAGEDIE 

vermoording een der culminatiepunten is, wordt in de koorliederen 
o.m. op de volgende wijze voelbaar gemaakt. In de Parodos ver
meldt het koor een voorteken dat zich voordeed bij de uittocht 
van Agamemnon en Menelaos tegen Troje. Twee adelaars vertonen 
zich verscheurend een drachtige haas. Calchas voorspelde daaruit 
de inname van de stad, maar tevens het gevaar van Artemis' 
wrok; hij sprak de vrees uit dat zij de schepen zou tegenhouden en 
zo een gruwelijk offer (Iphigenia) noodzakelijk zou maken 49). De 
godin wordt dus geacht aanstoot te nemen aan dat wat het voor
teken verbeeldt, d.w.z. de inname van Troje en de mateloosheid 
daarbij betracht, aan een daad van vf3(!tç dus die nog komen moet. 
Het verband der gebeurtenissen wordt derhalve in deze terugblik 
van het koor naar het verleden feitelijk aan de causaliteit van 
na elkaar in de tijd plaatsvindende handelingen onttrokken. Ook 
in het tweede koorlied (lste stasimon) en in het derde (2de stas.) 50) 

interpreteert het koor de gebeurtenissen door het verleden op te 
roepen verbonden met het heden als verleden toekomende tijd 
(in beide komen "prophetieën" voor 51)) en ziet zodoende alles in 
samenhang met elkander. In de scène tussen Clytaemnestra en 
Agamemnon valt het op hoe beiden achtereenvolgens van verleden, 
heden en toekomst spreken 52). In het vierde koorlied (3de stas.) 53) 
is het vrezend hart voorspeller van wat te gebeuren staat en 
bereikt de voorvoelende angst - een der grondslagen van Aeschy
lus' dramatische methode 54) - vlak voor de catastrophe haar 
hoogtepunt; de angst van nu voor wat komen gaat is echter ook 
weer niet zonder referentie aan het verleden 55). In de Cassandra
scène ziet de prophetes de verleden gruwelen van Atreus' huis en 
grondt daarop haar claim eveneens geloofd te moeten worden in 
haar vizioen van de catastrophe die op het punt staat te gebeu
ren 56). Ook haar eigen verleden wordt gesteld in relatie met heden 
en toekomst (Scamander-Cocytos) 57). Ook in de grote beurtzang 
tussen Clytaemnestra en koor, na de moord, wordt het drama 

49) Ag. 111-151. Bovendien wordt de gedachte aan Clytaemnestra's 
mogelijke wraak voor Iphigenia hiermee ook verbonden. Over de moeilijk
heden van de passage cf. Denniston-Page, Aeschylus Agamemnon, Oxford 
1957, Introduction pp. XXIII sqq. 

50) Ag. 355-487 en 681-809. 
51) Of liever de werkelijkheid der gebeurtenissen wordt van voorspellend 

standplmt uit beschouwd: 409 sqq., 683 sqq. 
52) Ag. 810-850 en 855-913. 
53) Ag. 975-1034. 
54) J. de Romilly, La Crainte et l'Angoi88e dan8 le Théátre d'E8Chyle. 

Paris, Les Belles Lettres, 1958, pas8im. 
55) 983-987 
56) Ag 1095-1097, 1184-1197. 
57) Ag. 1157-1161, 1167-1172. 
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van nu voortdurend in zijn relatie met verleden en toekomst 
geïnterpreteerd 58). 

De Choëphoroi, het tweede stuk van de trilogie, hebben het 
dramatisch tijdsverloop van één dag, voor zover het verminkte 
begin ons tot oordelen in staat stelt. De avondval van deze dag 
wordt dramatisch aangewend: Orestes (voor de moord) als vreem
deling vermomd zegt tot de poortwachter haast te maken: "want 
de donkere wagen van de nacht rept zich en het is tijd voor reizigers 
het anker te laten vallen in de herberg" 59). Maar het is er verre 
van dat de dag der wrake als zodanig zulk een rol speelt als in 
Sophocles' Electra. In de Parodos vernemen we over Clytaem
nestra's prophetische droom van de afgelopen nacht 60); pas later 
vertelt het koor aan Orestes dat zij droomde een slang te baren, 
die zij als een kind in windselen wond en de borst gaf zodat hij 
haar bloed met de melk dronk 61). Het kind dat zij voortbracht 
en de moordenaar waarin de demon van het geslacht belichaamd 
wordt, het kind van vroeger (van wiens windselen ook de voedster 
spreekt 62)) en de wreker van nu zijn in het droomvizioen in enen 
gezien. In de formidabele kommos 63) bij Agamemnon's graf 
wordt het verleden (Agamemnon's vermoording) a.h.w. tot heden 
gemaakt door het activeren van het destijds vergoten bloed en 
van de vermoorde voor de daad van het heden, die te doen staat. 

De Eumenides tenslotte, het sluitstuk van de Orestie, speelt 
zich af, eerst in Delphi en daarna in Athene; tussen deze gedeelten 
is een niet nader gepreciseerde aanzienlijke tijd verstreken. Het 
koor verlaat na het eerste gedeelte de orchestra (iets wat in de 
Agamemnon onmogelijk ergens kan worden aangenomen 64)). De 
blik is in de tweede helft van het drama vrijwel geheel op het 
toekomstige "altijd" gericht, waarvoor de verzoening der Erinyen 
zal gelden 65). 

Vatten we nu de voorlopige resultaten van dit summiere over
zicht samen. De dramatische tijd van Aeschylus' tragedies beslaat 
soms een dag, soms niet, soms is het niet erg duidelijk. Daar 
gedramatiseerde gebeurtenissen in eerste instantie eigenlijk niet 
anders denkbaar zijn dan in het heden en, gezien de materiële 
voorwaarden van het Griekse toneel, de ene dag de aangewezen 

58) Ag. 1407-1577. 
59) Oho. 660-662. 
60) Oho. 32 sqq. 
61) Oho. 527-533. 
62) Oho. 755 ~ 529, 544. 
63 ) Oho. 306-478. 
64) Zoals o.m. door Murray, in navolging van Blomfield, na 487. Ed. 

Fraenkel l.c. heeft gelijk als hij dit bestrijdt. 
65) Eum. 891, 898, 912, 965, 974 en elders. 
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spanne tijds voor een toneelhandeling oplevert, zou men kunnen 
zeggen dat dit min of meer van zelf bij Aeschylus ook wel zo 
gegaan is, doch dat Sophocles pas daaruit de volle consequenties 
heeft getrokken. Dit is wellicht een kant van de waarheid (en men 
kan dan denken aan Sophocles' uitspraak dat wat Aeschylus goed 
deed, deze niet bewust deed - ou" elMJç ye 66)). Maar bedacht moet 
worden, dat Sophocles voor alles in zijn tragedies de omslag in 
het lot van een held heeft willen uitbeelden en dat daarmee voor 
hem de crisis-dag de treffende tijdspanne was om de wankelheid 
van menselijk geluk (of soms ook ongeluk) ad oculos te demonstre
ren. Om misverstanden te voorkomen teken ik hierbij aan, dat 
ook bij Sophocles de betrokkenheid op allerlei verleden uit de 
aard van de zaak van zeer groot gewicht is. Zo min als in het 
hanteren van de dramatische tijd kan er hierin sprake zijn van 
absolute verschillen tussen de twee dichters 67). Bij Aeschylus 
evenwel gaat het erom, in de grotere structuur van de trilogie, 
een heel sagencomplex, waarvan de personnages over verschillende 
generaties verdeeld zijn, dramatisch te interpreteren. De aandacht 
is bij de individuen minder als zodanig dan aIs delen van het 
grotere geheel. De blik is meer gericht op de ene grote samenhang, 
waarin, telkens op bepaalde momenten van de drama's , verleden, 
heden en toekomst a.h.w. dooreen spelen, dan op het voor het ene 
individu noodlottige, kritieke uur der beslissing, minder op de 
wankelbaarheid van het ene mensenlot dan op de theologische 
problematiek die de door generaties heen werkende verketening 
van schuld en boete stelt. Dit verklaart dan dat bij hem soms 
(in Aristoteles ' zin en ook anderszins) de tijd à6(!LGWÇ is. 

66) Ath. I 22a. 
67) Van de beslissing die een dag brengt is natuurlijk ook bij Aesch. 

herhaaldelijk sprake: Suppl. 732, Ag. 766, P. Oxy. 2256, 9 a 23 (Lloyd
Jones), P. Oxy. 2253, 2-3 (LIoyu- .Jones). 
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