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Om functies of een functie uit te oefenen, moet iets leven. 
Wanneer en hoe leeft poëzie? Laten wij nog even verder terug
grijpen en ons afvragen: wanneer en hoe leeft het woord? Van 
het woord weten wij zeer veel. Wij kennen zijn klank, zijn vorm, zijn 
betekenisinhoud, zijn taak in zinsverband, zijn gevoelswaarde, zijn 
socialen rang en stand, zijn geschiedenis. Ik zeg dit alles in het 
enkelvoud, maar in werkelijkheid zou men in een vaak zeer meer
voudig meervoud spreken moeten. Het is immers duidelijk, dat 
een woord om zijn schralen, ongeschakeerden, hoofdinhoud, om 
zijn "woordenboekinhoud" heen een aureool van fijnere, warmere, 
verrijkende bijbetekenissen en nuances kan vertonen, die afhangen 
van gebruiker, hoorder, omstandigheid. Het grijpt niet alleen, het 
benadert ook; het drukt niet alleen uit, het suggereert ook. 

Aanleg, belangstelling, levensloop, lectuur, kortom heel ons 
uiterlijk en innerlijk leven bepaalt de waarde van het woord, zoals 
wij het gebruiken, in vele opzichten voor allen gelijk, in vele 
opzichten toch ook voor ieder verschillend en eigen. Wat van het 
woord geldt, is niet minder waar van de literatuur, met name 
van de poëzie. In poëzie kan de dichter alles uitdrukken wat in 
hem leeft; alles wat hem interesseert of bezielt, verheugt of benauwt, 
aantrekt of afstoot, tot handeling of tot beschouwing dringt. Poëzie 
is dus in de allereerste plaats uiting. Maar als het daarbij blijft, 
leidt het een uiterst schraal en beperkt leven, dat dien naam 
nauwelijks verdient, want zij leeft dan slechts voor haar maker. 
Zij wentelt om haar eigen as , markeert den pas. Zij straalt niet uit. 
Zij bezit iets, maar deelt niet mede. Van een functie en een zich 
kwijten van een taak, van iets doen, is nauwelijks sprake. 

De schrijver schept zijn werk en legt het vast, heden ten dage 
in druk. Alleen reeds daardoor geeft hij te kennen, dat zijn werk 
iets doen moet. Maar op zichzelf zijn beschreven of bedrukte 
bladzijden dood, of, beter gezegd, zij bergen in zich slechts potentieel 
leven. Degene nu, die dat sluimerende leven wekt, is de lezer. 
De dichter heeft zijn innerlijke ervaring in verzen vastgelegd en 
verwacht nu, hoopt nu, dat de lezer, door kennisneming van zijn 
verzen, in omgekeerde richting diezelfde ervaring deelachtig 
worden zal. Volkomen gelijk kunnen zij nooit zijn, omdat de twee 
bij het proces betrokken personen verschillend zijn; vergelijkbaar 
en soortgelijk blijven zij wel. Indien poëzie aldus geen weerklank 
vindt, blijft zij dode letter. Functie is er, wanneer de poëzie, die 
de een als juiste weergave van wat in hem leefde vastgelegd heeft, 
den ander dusdanig beïnvloedt, dat hij uit dat vastgelegde nieuw 
leven doet opbloeien. 
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4 FUNCTIEVERANDERINGEN DER GRIEKSE POËZIE 

Zo leeft fungerende poëzie tweemaal: eenmaal, voorlopig, in en 
door haar maker; andermaal in en door den lezer. Eerst leeft zij; 
daarna herleeft zij, en dat kan zij oneindig vele malen doen; de 
factor "tijd" heeft hier op zichzelf geen betekenis. In de praktijk 
heeft hij die echter wel. Immers, zowel de dichter als de lezer, 
zowel de schepper als de herschepper zijn, zoals het heet, "kinderen 
van hun tijd". Zij hebben deel aan bepaalde tendenties, die zich 
in hun omgeving openbaren; zij worden beïnvloed door toestanden 
en gebeurtenissen; zij kunnen zich niet onttrekken aan de denk
vormen, de idealen, aan de overtuigingen en twijfelingen van hun 
tijdgenoten. En omdat dit alles verandert, verandert ook de poëzie, 
verandert ook meer dan eens haar taak, kan zij anders fungeren. 

Hier ligt een tegenwerping voor de hand. Poëzie, die dien naam 
verdient, zo zal men zeggen, wordt gekenmerkt door schoonheid 
wat dit dan ook moge zijn en hoe zich ook moge openbaren wat 
wij, al of niet gedefinieerd, maar wel beseft en begrepen, verstaan 
onder esthetische waarde. En dus kan men zeggen, en niet ten 
onrechte: de eerste, de wezenlijke functie van de poëzie is schoonheid 
maken, den lezer die bijzondere ervaring schenken, die alleen kunst 
geven kan. Al het andere is, in zoverre, niet ter zake dienende, 
althans bijzaak. 

Men kan het met deze stelling in beginsel eens zijn en toch van 
mening blijven, dat ook het bijkomstige zijn betekenis en waarde 
heeft. Immers de esthetische waarde wordt bewerkstelligd en 
ervaren door mensen. Wij hebben niet te maken met abstracties, 
maar met in concrete werken aanwezige en aanwijsbare schoonheid, 
en deze schone werken, deze gedichten, kunnen, naar de bedoeling 
van den dichter en naar de waardering van den lezer nog tot iets 
anders dienen dan tot het schenken van kunstgenot. Het is namelijk 
niet gezegd, dat de auteur alleen schoonheid voortbrengen wil. 
Ook dat waarin hij die schoonheid schept, kan voor hem gewichtig 
zijn, misschien zelfs wel het belangrijkste. Trouwens, het blote feit, 
dat de dichter zijn verzen bekend maakt, opdat een ander er kennis 
van kan nemen, betekent reeds, dat hij aan zijn werk een taak 
toekent: het leggen van contact van mens tot mens. En het berust 
op de van nature aanwezige zekerheid, dat dit contact mogelijk is, 
dat de een den ander iets zeggen kan. Kortom, het verkondigt 
de wezenseenheid van het mensdom. 

Stellen wij slechts dit vast: dichten is niet alleen een persoonlijke 
daad; het is ook een maatschappelijk verschijnsel. Het ontstaat 
en bestaat in een milieu, in een gemeenschap, groot of klein; richt 
zich tot de leden van die gemeenschap en zoekt aanraking met hen. 
Omdat het gedicht dus niet alleen schoonheid is, maar ook de daad 
van een lid ener gemeenschap dat zich tot andere leden ervan richt, 

208 



FUNCTIEVERANDERINGEN DER GRIEKSE POËZIE 5 

en omdat deze anderen, ook al zijn zij nog zo gevoelig voor de 
esthetische waarde van het werk, het ook ervaren, aanvaarden 
of verwerpen als uiting van innerlijk, menselijk leven, daarom 
reageren zij er ook op met de andere kanten van hun wezen, niet 
alleen met hun vermogen tot esthetische apperceptie. 

In de daad van den dichter is dus opzet aanwezig. Hij wil den 
lezer iets aandoen of bijbrengen, en weet, verwacht, of hoopt, dat 
deze er gevoelig of ontvankelijk voor zijn zal, dat hij reageren zal, 
Hij stelt zich dus voor, dat zijn gedicht actief zal zijn, dat het 
een functie zal gaan vervullen. 

De vaststelling a posteriori van een functie der poëzie behoeft 
niet samen te vallen met de beschouwingen der tijdgenoten. In 
de Griekse Oudheid werden deze beschouwingen en beoordelingen 
in sterke mate beïnvloed door wijsgerige en rhetorische theorieën. 
De geschiedenis van deze kritiek, hoe belangwekkend ook, is een 
ander onderwerp dan datgene wat ik bespreek. Slechts terloops 
kan er misschien ter verduidelijking eens iets over gezegd worden. 

Nog een inleidende opmerking. Nog in een ander opzicht is 
poëzie, om ons tot haar te bepalen, al geldt het evenzeer voor 
het proza, een maatschappelijk verschijnsel. Zij vertoont zich 
namelijk in verschillende vormen, die men genres noemt; dat wil 
zeggen manieren van dichten, die weliswaar ontstaan door toedoen 
van den enkeling, maar alleen bestaan kunnen, als de gemeenschap 
ze aanvaardt. Gesteld het geval, dat een dichter een nieuw genre 
schept, als het niet aangenomen, erkend, nagevolgd wordt, is het 
ten dode opgeschreven. Ook door haar verschijnen in verschillende 
genres toont de levende poëzie een maatschappelijk verschijnsel 
te zijn. 

Overziet men nu de geschiedenis van een literatuur, bij voorkeur 
een die, als de Oud-Griekse, haar einde gevonden heeft, doordat 
zij in een anders gerichte overging, zoals zij geleefd heeft in een 
zich veranderend maatschappelijk en cultureel milieu, dan kan 
men verwachten, dat in en met dat milieu ook de dichtkunst 
verandert. De dichters hebben niet altijd hetzelfde beoogd; niet 
altijd hebben dezelfde genres gebloeid; niet altijd hebben de lezers 
hetzelfde gewaardeerd en verlangd. En het is niet van belang 
ontbloot, deze veranderingen gade te slaan en, om ons onderwerp 
nu nader te bepalen, waar te nemen, hoe de Griekse poëzie gedurende 
iets meer dan een millennium als maatschappelijk verschijnsel 
geleefd heeft, waartoe zij gediend heeft, wat de dichters wilden, 
dat zij doen zou en wat de lezers van haar verwachtten en in haar 
waardeerden; kortom, welke functies zij uitgeoefend heeft. De 
ontwikkeling der politieke, maatschappelijke en culturele toestanden 
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6 FUNCTIEVERANDERINGEN DER GRIEKSE POËZIE 

laat zich niet in scherp afgebakende perioden splitsen; toch ziet 
men gaandeweg verschillen aan den dag treden. Er vinden gebeurte
nissen plaats en er treden personen op, die invloed uitoefenen en 
soms een nieuwe richting bepalen. Deze overwegingen gelden ook 
voor de dichtkunst. Ook de uiteenzetting van haar functie
veranderingen laat geen scherpe periodisering toe. De taak van 
het ene genre kan aanmerkelijk afwijken van die van het andere. 
Genres kunnen tegelijkertijd bestaan en bloeien; dan zijn ook de 
functies gelijktijdig. Toch is er verandering en zij loopt parallel 
met, laat zich vaak ook verklaren uit sociologische verschijnselen. 

Aan den aanvang van de Griekse letterkunde staat Homerus. 
Niet alleen omdat zijn Ilias en Odyssee de oudste ons overgeleverde 
werken zijn, maar ook vanwege den onmetelijken invloed, dien 
zij uitgeoefend hebben, verdienen zij terstond onze aandacht. 
Overigens vertegenwoordigen zij het destijds zo uitzonderlijk rijke 
genre van de epische poëzie, het heldendicht. 

Een uiterlijk verschijnsel trekt terstond de aandacht. Aan den 
aanvang der gedichten, en ook nog zo nu en dan tussendoor, roept 
de dichter de Muze aan. Later wordt dit louter vorm, maar bij 
Homerus en zijn tijdgenoten was dat zeer waarschijnlijk nog niet 
het geval. De dichter, die in wezen voordrager is, ziet zichzelf 
als instrument. Hij ervaart zijn optreden niet zo, dat hij meent 
zelf te dichten; er wordt in hem gedicht. Een hogere macht, de 
"Muze, die alles weet, wat was en is en komen zal", legt hem de 
verzen in den mond. Hij weet zich een bezielde, een overbrenger 
van goddelijke gedachten. Ook Pindarus, om nog een later voorbeeld 
te noemen, beschouwt zich als geïnspireerd : "laat uw orakelwoord 
horen, 0 Muze, zo bidt hij in fragment 150, en ik zal verkondigen", 
p,avu:veo, Moiaa, n(!oq;au:vaw <5' lyw. Zo slaat de poëzie een brug 
tussen goden- en mensenwereld. Wat zij tot uiting brengt, is alleen 
daarom reeds waardevol. Bovendien blijkt, dat zij inderdaad een 
maatschappelijke functie te vervullen heeft, want "profeet", ver
kondiger, is men eerst, wanneer men zich richt tot anderen en 
iets op hen overbrengt. Van welken inhoud die overdracht is, 
daarover laat Homerus ons geen ogenblik in het ongewisse. 

Weliswaar vertelt hij feiten en leerden de hoorders uit zijn en 
soortgelijk werk het ware of vermeende verleden van land en volk 
en dynastie kennen, maar het eigenlijke doel is niet vermeerdering 
van kennis; de inhoud der verhalen is slechts middel. Middelen 
zijn ook de scherpe karaktertekening van hoofd- en bijfiguren, de 
levendigheid der voorstelling, de zo gemakkelijk auditief te volgen 
zins- en versbouw, de klare eenvoud van den gedachtengang. Het 
werkelijke doel van den dichter en de werkelijke functie van zijn 
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werk zijn, om Homerus' eigen woorden te gebruiken, t:É(!fPtç, 
"vermaak, genoegen", of ook "'YJ).:rr{}p,óç, "bekoring, betovering". 
En dat woord "betovering" behoeft men zelfs niet geheel als 
metafoor te zien, want er bestaat een innig verband tussen den 
staf, dien de epische zangers droegen en het gebruikelijke attribuut 
van den tovenaar, die over meer dan menselijke vermogens beschikt. 
De mythische dichterfiguur Mousaios heeft zelfs, volgens Aris
tophanes (Ranae 1033) de genezende kracht van het lied ontdekt 
en in zwang gebracht. In zijn tent teruggetrokken bezingt Achilles 
de roemrijke daden van helden en aldus "verheugde hij zijn hart" 
(-&vp,ov he(!nev I 189). De taak van de twee zangers, die in de 
Odyssee voorkomen, Demodokos en Phemios, is duidelijk: zij 
verhogen de feestvreugde van de zich te goed doende vrijers en 
van de zorgeloze Phaiaken. De zanger kan dit doen door een boertige 
vertelling als die van de mislukte amourette van Ares en Aphrodite; 
hij kan het ook door het droeve verhaal van oorlogsleed. De dichter 
draagt zijn verzen voor, omdat hij weet, dat de aanwezigen het 
aanhoren aangenaam vinden. Zij worden door hem in een wereld 
verplaatst, waarin zij gaarne vertoeven. Wat in die wereld geschiedt, 
heeft hun belangstelling; zij maken of hernieuwen kennis met 
personen en volgen gebeurtenissen, die zij zich zonder moeite 
voorstellen kunnen en die hun aandacht vasthouden; zij voelen 
zich aangenaam in beslag genomen, aangenaam ontroerd ook; en 
de herinnering daaraan kan blijven. Maar verder reikt de invloed 
niet. De gedachte, dat poëzie nog een andere functie hebben zou 
dan die van te behagen, is den homerischen zanger vreemd. Het 
blijft bij voorstelling en kortstondig medeleven- De hoorder vindt 
geen aanleiding, voortaan anders te zijn of anders te handelen. 
Dat zijn kennis misschien vermeerderd wordt, is bijkomstig. In 
het algemeen wordt die kennis trouwens niet vermeerderd, want 
nieuwe onderwerpen zijn uiterst zeldzaam. Wanneer de zanger op 
lthaka "een nieuw lied" horen laat (lX 351 v.) en Telemachus zegt: 
"Dàt gezang prijzen de mensen het meest, dat aan den hoorder 
het nieuwst in de oren klinkt" , is het onderwerp de rampzalige 
terugkeer der Grieken uit Troje_ Voor Homerus' publiek was dat 
onderwerp echter niet nieuw. Het oude epos varieert bekende 
thema's; het nieuwe bestaat in het "hoe", niet in het "wat" van 
het verhaaL 

U weet, dat de waarschijnlijk iets jongere tijdgenoot van Homerus, 
Hesiodus, de in Boeotië gevestigde Ioniër, ons een geheel ander 
soort poëzie voorzet. Ook hij weet zich een dienaar de Muzen, 
de overbrenger van een goddelijke boodschap. Hij weet zelfs te 
verhalen, hoe deze godinnen hem door het overhandigen van een 
lauwertak tot dichter gewijd hebben. Wij zijn geneigd hierin een 
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symbool , een beeld, te zien. Voor den dichter was het zeker meer. 
De psychische ervaring van het in hem ontwakende dichterschap, 
het besef: " ik kan het en ik heb wat te vertellen ook", was voor 
hem zo aangrijpend, dat hij het slechts kon zien als onmiddellijke 
wonderwerking van bovenaardse wezens, als het ontvangen van 
een tovermacht, de macht van het woord en van het vers, de 
macht van "den goddelijken zang" (lHamç àOlm]). Dat een aldus 
van bovenaardse zijde geïnspireerd lied niet anders dan schoon 
moest zijn en ook kon zijn, spreekt van zelf. Inderdaad heeft 
Hesiodus' werk een eigenaardige esthetische bekoring, al is het 
een andere en stellig ook minder aangrijpende dan die van Homerus. 

Hij is zich ook volkomen bewust van de kloof, die hem van den 
zanger van het epische heldendicht scheidt. Niet dat hij aan dat 
heldendicht waarde en bestaansrecht ontzegt. Ook daarin laten 
de Muzen haar stem horen. Ook een Homerus is een dienaar dier 
godinnen en een vertolker van haar woord; hij mag ze terecht 
aan den aanvang van zijn gedichten aanroepen om hem te bezielen. 
Maar de behandelde stof verschilt. Hesiodus laat het de Muzen 
zelve onomwonden zeggen (Theog. 27 v .): " wij verstaan het, vele 
fjleVbea te spreken, die echt lijken, maar wij kunnen ook, zo wij 
het wensen, ware dingen zeggen". Het onvertaald gebleven woord 
fjlevCJea moet men niet misverstaan door er een ethische betekenis 
aan te hechten. De vrome Hesiodus zal zeker aan zijn hoge bescherm
vrouwen geen leugen en bedrog toeschrijven. Met fjlevCJea bedoelt 
hij zonder meer datgene, wat niet met de werkelijkheid overeen
komt, het enkel bedachte, verzonnene, het product van verbeelding 
en fantasie. Als zodanig heeft hij blijkbaar veel van die alleen 
tot ontspanning dienende verhalen van de heldenepiek beschouwd. 
Der godinnen onwaardig is die dichtkunst niet, maar zij kunnen 
evengoed, "als zij het wensen", iets van groter, blijvender waarde 
geven, omdat het in den vollen zin des woords werkelijk is en 
waar, à):rJ{}iç, heóv. 

Een dubbele waarheid leggen de Muzen hem op de lippen. Ten 
eerste die betreffende den goddelijken achtergrond der wereld. 
Daarom beschrijft hij , hoe deze SM specie divina ontstaan is en 
hoe zij, andermaal sub specie divina, in stand blijft. Uit een legen 
baaierd komen achtereenvolgens de werkzame krachten te 
voorschijn, die tevens goddelijke gestalten zijn en in genealogische 
ontwikkeling, door zware crisissen heen, de orde van den huidigen 
kosmos gevormd hebben en nu onderhouden. Hier ontvouwt hij 
wat de gelovige mens weten moet, indien hij begrijpen wil wat 
zijn geloof inhoudt en niet wil blijven staan bij wat voor ogen is, 
maar ook den beslissenden en verklarenden achtergrond der dingen 
waarnemen wil. Dit doet hij in zijn Theogonie. 
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In het tweede grote gedicht, de zogenaamde Werken en Dagen, 
neemt hij een andere werkelijkheid in ogenschouw, die van het 
menselijke leven. Deze werkelijkheid heeft haar door goddelijke 
beschikking vastgestelde wetten: rechtvaardigheid en arbeid. 
Gerechtigheid moet ons gedrag bepalen; wij hebben aan een 
zedelijken eis te voldoen. In den loop der geschiedenis heeft de 
mensheid die opdracht maar al te vaak verwaarloosd en daarom 
is die geschiedenis er een van welhaast ononderbroken nedergang. 
Anderzijds wordt niets den mens geschonken; hij moet het door 
arbeid verwerven. En hoe die arbeid, die nog in hoofdzaak landbouw 
is, verricht worden moet, wordt tot in bijzonderheden uiteengezet. 

Het is duidelijk: Hesiodus wil onderrichten. De schoonheid, die 
hij in zijn verzen tonen wil, is aan een ander, een hoger doel onder
geschikt. Hij wil tegelijkertijd catecheet, zedemeester en zakelijk 
raadgever zijn. De eigenlijke functie van zijn poëzie is het geven 
van onderwijs op religieus, ethisch, en praktisch terrein. Hij 
beoefent wat men sindsdien is gaan noemen: didactische poëzie. 
Hij stelt zich wèl voor, den hoorder of lezer tot beter inzicht en 
tot juister handelen te brengen, hem ten goede te veranderen. 

Deze twee dichters maken gebruik van hetzelfde vers; in hoofdzaak 
ook van dezelfde taal. Toch staan aan het begin van de Griekse 
poëzie reeds twee functioneel volkomen verschillende vormen naast 
elkaar. De ene stelt zich verpozing, de andere lering ten doel; 
nut en vermaak, twee zaken waaraan het mensenleven behoefte 
heeft; twee aspecten van sociologisch gerichte werkzaamheid, die 
elkaar tot op zekere hoogte in evenwicht houden; zij vertegen
woordigen immers de lichte en de ernstige zijde des levens. Het 
sociologische karakter treedt ook duidelijk aan den dag, in zoverre 
deze twee genres zich niet tot een gelijk gestemd publiek richten. 
De toehoorders van het homerische epos hebben geen materiële 
zorgen, of, indien zij ze hebben, leggen zij die bij het aanhoren 
naast zich neer; zij vragen ook niet naar den zin van het leven 
of naar het bestaan van goddelijke ordinantiën. Zij kunnen misschien 
- met dien wonderlijken paradox van de esthetische ervaring -
genieten van de ontroering, die de schaduwen van den naderenden 
dood, die om Achilles' jeugdig lichtende gestalte zweven, in hen 
wekken; maar het raakt hun eigen bestaan niet. Hesiodus daaren
tegen vindt een willig oor bij hen, die wel persoonlijk en bewust 
betrokken zijn bij hun eigen leven en bij dat van hun medemensen, 
ja zelfs bij dat van de in wezen goddelijke wereld om hen heen. 
Hij stelt eisen en roept op tot de daad. 

Hier moet ik even waarschuwen voor een vergissing, die men 
soms maakt. Men mag Homerus niet zien als den dichter der 
hogere standen en Hesiodus als den voorvechter en raadgever van 
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de lagere, de arbeidende. Immers Odysseus is er ook trots op, dat 
hij achter den ploeg rechte voren trekken kan, en Hesiodus ging 
ook om met hooggeplaatsten , met fJaatA:ijeç. Hoogstens kunnen 
wij zeggen, dat beiden zich richten tot lieden, die althans enig 
land hun eigendom noemen mochten. Maar ook de weinig ver
mogende kan zich openstellen voor de bekoring van het speelse 
heldendicht, en de grootgrondbezitter, de fJaatkVç, is niet 
noodzakelijkerwijs een mens, aan wien de ernst van het leven 
voorbij gaat. 

Dit verschil in doelstelling en functie is den Grieken reeds vroeg 
duidelijk geweest. Een volksboek, dat wij in een lateren vorm 
lezen, maar stellig zeer oud is, geeft het verslag van een wedstrijd 
tussen Homerus en Hesiodus. Dat de overwinning sp alm aan laatst
genoemde uitgereikt wordt, is een symptoom van de allesover
heersende waarde, die het Griekse denken aan de ethiek toegekend 
heeft, en is hier verder van geen belang. 

Deze twee lijnen, die, om met Horatius te spreken, van het 
dulce en die van het utile, kunnen wij doortrekken. Andere mogelijk
heden zijn er trouwens niet. Maar het nut is niet altijd gelijk, 
en met het vermaak is dit nog minder het geval, want de mens 
kan zich in velerlei zaken en op menigerlei wijzen verlustigen, 
zoals nog blijken zal. Bovendien loopt de lijn van het vermaak 
veel verder door dan die van het nut. Laten wij dus eerst die lijn 
van het nut volgen en daarna vaststellen, waarom zij vrij spoedig 
doodloopt. Uit het voorgaande is reeds gebleken, dat Hesiodus 
zich richt tot den enkeling, den enkeling als zodanig op de hoogte 
brengt en hem ook weer als zodanig raad geeft. Voor de Werken 
en Dagen geldt het zelfs in bijzondere mate, omdat hij daarin 
langen tijd het woord richt tot zijn van het rechte pad afgeweken 
broer Perses. 

Juist zo doet het, nu in de zesde eeuw, de dichter-wijsgeer 
Empedokles. Ook hij noemt zijn leerling bij name, Pausanias; 
waarbij het hem natuurlijk evenmin als Hesiodus om dien enen 
discipel te doen is; maar het zijn toch altijd individuen, die hij 
voor ogen heeft, nooit een groep als zodanig. Zijn tijdgenoot 
Parmenides noemt geen leerling, maar doet toch hetzelfde. En als 
ik nu een zevental eeuwen overslaan mag, zijn wij met het noemen 
van Babrios, die Aesopische fabels in dichtmaat weergegeven heeft, 
tevens aan het einde van de lijn der nuttigheidspoëzie gekomen. 

Maar wij moeten onmiddellijk weer naar de zesde eeuw terug
springen, omdat wij in de persoon van den Spartaan Tyrtaios de 
vertegenwoordiger van een ander nuttig genre ontmoeten, namelijk 
de poëzie, die zich tot de burgers van een stad als groep richt. 
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Hij is raadgever en zijn verzen zijn raadgevingen, aansporingen 
tot dapperheid op het slagveld in dienst van het vaderland. De 
toestand, waarin zich dit vaderland bevindt, bepaalt aard en 
functie van die gedichten. Dat is ook het geval met den Athener 
Solon. Ook hij heeft wel tot oorlog aangezet, toen het ging om 
het bezit van het eiland Salamis; maar het is hem toch bovenal 
te doen om rechtvaardiging in de ogen van zijn medeburgers van 
de maatregelen, die hij genomen had voor de politieke en 
economische herordening van zijn vaderstad. Hier is de poëzie dus 
werkzaam onderdeel in het openbare leven en zij stelt zich slechts 
één doel voor ogen: nuttig onderricht van den hoorder of lezer. 
Maar deze functie moet zij spoedig afstaan aan het proza, dat met 
kracht naar voren komt. De wijsbegeerte en de politiek bedienden 
zich slechts korten tijd van het vers, omdat hun geen andere 
volwaardige kunstvorm ter beschikking stond. Maar dat wordt 
anders zodra het proza, met name de uitgesproken of alleen maar 
neergeschreven redevoering, de Myoç, zich tot letterkundig genre 
ontwikkelt. De sophisten en hun discipelen, de wijsgeren en politici, 
bedien zich vaak niet meer van poëzie. Deze functie valt voor haar 
weg. De maatschappelijke en culturele ontwikkeling zet haar op 
dood spoor. 

Dit betekent intussen niet, dat de voor de gemeenschap bedoelde 
poëzie haar einde vinden zou. Verre van daar. Maar zij is dan geen 
nutspoëzie meer. Nationale hoogtijdagen kunnen heden ten dage 
nog wel het verpozings- en vermaakskarakter dragen. Voor het 
oude Griekenland moet men het anders zeggen, want dan overheerst 
in het feest het godsdienstige element boven het politieke. Deze 
meestal gezongen feestelijke poëzie heeft, althans in de zogenaamde 
klassieke periode, zeer gebloeid. Van het eindeloos vele, dat in 
den loop van nauwelijks meer dan twee eeuwen gedicht is, is 
betrekkelijk weinig overgeleverd, maar het is van hoge literaire 
waarde. Nemen wij · het zeer kenmerkende geval van Pindarus, 
dien ik noem als vertegenwoordiger van het genre. Welke functie 
vervullen de talrijke hymnen, dithyramben, hyporchemen, 
partheneën, of hoe al deze bij godsdienstige feesten gezongen lof
liederen ook heten mogen? Zij zijn kennelijk niet bedoeld als 
persoonlijke uitingen van den dichter. Het koor, dat ze ten gehore 
brengt, vertegenwoordigt de burgerij van de stad, en wat dit koor 
zingt, moet uitdrukking geven aan wat die burgerij bezielt; zij 
wil namelijk verschillende dingen tegelijkertijd: door dankbaar 
eerbetoon hulde brengen aan de godheid; voor zover nodig haar 
grote daden uit het verleden in herinnering brengen, ten einde 
haar gunstig te stemmen; en haar voor heden en toekomst om 
bescherming en voorspoed bidden. Dit alles moet op zijn tijd 
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gebeuren, wil het leven van de stedelijke gemeenschap naar wens 
verlopen. Doordat deze poëzie er dus toe bijdraagt dat de verhouding 
tot de goddelijke machten goed blijft, is zij voor de gemeenschap 
onontbeerlijk. Maar daarmede is toch kennelijk niet alles gezegd; 
het lied heeft de omstanders ook geboeid. Het offer en de ermede 
gepaard gaande liturgie vormen het ernstige deel van het feest. 
Het offer wordt namens en ten bate der gemeenschap gebracht, 
maar het lied, de gezongen poëzie, geeft, in het bijzonder door het 
gebruik van het verstaanbare woord, aan, wat de burgerij bezielt. 
Daarin beleeft zij den ernst van de plechtigheid, kan zij de uit
drukking zien van haar geloof, van haar noden en behoeften, 
van haar hoop en verwachtingen, maar ook van haar vreugde, 
in bepaalde gevallen zelfs van haar uitgelaten vreugde. De polariteit 
van nut en vermaak vindt hier een synthese in een harmonie van 
functies, die aan de poëzie, naast haar esthetische waarde, de 
hoogste waarde toekent. 

Het noemen van den naam van Pindarus noodzaakt mij, nog 
iets anders op te merken. Wat wij het best van hem kennen, zijn 
de zogenaamde zegezangen, liederen gezongen ter gelegenheid van 
een overwinning bij een der panhelleense spelen. In de Oudheid 
golden zij als het beste wat Pindarus gemaakt had. Het is ook 
feestelijke poëzie ; deze Oden zijn ook een maatschappelijk ver
schijnsel. Alles, wat hiervoor gezegd werd, is ook hier aanwezig, 
zij het ten dele in andere schakering. Maar de functie wordt hier 
nog verrijkt met een ander element, dat Pindarus meer dan eens 
naar voren brengt. "De mens vergeet" , zo stelt hij v ast, àp,váp,oveç 
PeOTO{, maar wat door den dichter bezongen wordt, blijft bekend. 
Een fraaie overwinning, hoezeer bewonderenswaard, is toch tot 
vergetelheid gedoemd, indien de dichter haar niet verheerlijkt. Hier 
wordt dus een nieuwe nuttigheidsfactor aan de functie toegevoegd, 
de huldiging van een persoon, die haar schijnt te verdienen. Wij 
zullen dit element later nog in andere omstandigheden terugvinden. 
Volledigheidshalve worde hier even melding gemaakt van het zgn. 
gebruiksepigram, dat dus niet letteroefening zonder meer is, en 
dan geen bijzondere kenmerken vertoont, maar de verklaring geeft 
van een gedenkteken, op een graf of op een "\vijgeschenk is aan
gebracht. Hier dient de poëzie, evenals bij de overwinningsoden 
van Pindarus, opdat men niet vergete. Voorlopig blijven wij nog 
bij de gemeenschapspoëzie, en men zal dit verwachten, omdat in 
Athene in de vijfde eeuw een tweetal genres beoefend en tot zeer 
grote hoogte opgevoerd werd, het tragische en het komische toneel. 
Maar het is eerst nodig terug te zien naar een andere, zeer rijke 
vorm van dichtkunst, die in verschillende delen van Griekenland 
gebloeid heeft. 
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Ik bedoel de lyriek, zoals die in verschillende vormen beoefend 
werd door Sappho, Alkaios, Archilochos, Mimnermos, Anakreon 
en andere, minder bekende dichters. Wat doen zij? Wat doen hun 
verzen? Deze dichters geven natuurlijk uiting aan wat hen 
innerlijk beweegt. Zij zijn wat wij bij uitstek lyrische dichters 
noemen. 

Wat op 's harten bodem ligt , dat welt hun naar de keel. Uiting 
van innerlijk leven is dus eerste functie, maar zij richten zich tot 
anderen ; zij willen , dat dit leven medeleven wekt; zij vragen 
sympathie. Men bedenke daarbij , dat ook de meest persoonlijke 
poëzie toch bestemd was om voorgedragen te worden . Zelfs wanneer 
Archilochos eens, bij hoge uitzondering zijn eigen hart toespreekt 
(fr. 67A, Dv/-lÉ, {}6/-l' àWIXávOLGL X~&GLV XVXW/-lêVê, enz.), doet hij 
het toch ten overstaan van vrienden aan wie hij mededelen wil 
hoe hij in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water houdt. 
Hier komt tot uiting die wezenssaamhorigheid van het mensdom, 
waardoor nog na twee en een half millennium dat medeleven ook 
nog in ons bewerkt kan worden en metterdaad wordt. De invloeds
sfeer van dergelijke verzen is onbeperkt. Van oorsprong was zij 
dat echter niet. Deze dichters en deze dichteres richtten zich tot 
een bepaalde groep; Sappho veelal tot de jonge vrouwen, die zij 
om zich verenigde, of tot de deelnemers aan een bruiloftsfeest ; 
Alkaios tot zijn politieke partijgenoten; Archilochos, Mimnermos 
en Anakreon tot de vrienden , met wie zij zich aan de genoegens 
van een drinkgelag overgaven. Deze persoonlijke poëzie vertoont 
dus in zoverre een verzwakt gemeenschapskarakter, als zij zich 
richt tot een beperkten kring. Men zou het best kunnen spreken 
van gezelligheidspoëzie, of liever gezelschapspoëzie, want tot 
gezelligheid in den gebruikelijken zin van het woord wekten de 
bitterheid van Archilochos of de haat van Alkaios of de mis
troostigheid van Mimnermos niet op. 

De burgerij deelt zich op in groepen en groepjes, die ieder hun 
eigen intermitterend leven leidden. Politieke hetaerieën voelen 
zich in hun streven gesterkt door korte gedichten, die vaderlandse 
helden, in Athene bij voorbeeld de tyrannendoders , verheerlijken; 
zij die zich om het mengvat scharen, vermaken elkaar door vrolijke 
liederen, vaak van amoureuze strekking, waarin het reeds vermelde 
element van de huldiging, hier van het object der liefde, vrouw 
of knaap , niet ontbreekt. Hier dient de dichtkunst primair tot 
verhoging der feestvreugde. Maar het nutselement is niet nood
zakelijkerwijs afwezig, want ernstiger deelnemers aan het festijn 
houden de jeugdige vrier.den de eisen voor van een goed en 
deugdzaam leven ; zowel Homerus als Hesiodus staan dan nog als 
hoge bezielers en voorbeelden op den achtergrond. 
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Nu vraagt het drama onze aandacht. Eerst de tragedie. Zij is, 
in den tijd en op de plaats van haar groten bloei, dat wil zeggen 
het Athene van de vijfde eeuw, onderdeel van den staatscultus 
van den god Dionysos. Enige malen per jaar brengt zij de burgerij 
bijeen. Wat geeft zij die burgerij? Waartoe dient zij? Niet meer, 
zoals in het eerste, praeliteraire stadium, om de mythe van den 
god voor ogen te stellen, want zij wordt een spel van figuren uit 
het heroëntijdvak en het algemene thema is het lijden. De toe
schouwer wist van te voren, dat hij een voorstelling zou meemaken 
van droefenis en tegenslag, van benauwenis en dood, en toch 
vulden zich de schouwburgen. Waarom? Hier helpt ons alleen de 
paradox, dat ook de felle ontroering, het emotionele medeleven 
in andermans leed ten tonele een eigenaardige bekoring heeft. In 
zijn bekende katharsis-theorie probeert Aristoteles dit nader te 
bepalen; ik ga daar niet nader op in , onthoud slechts, dat de tragedie 
een psychisch proces in den toeschouwer teweegbrengt, dat hem 
bitter-aangenaam is. Dus toch een vorm van vermaak? Zeer zeker, 
zij het een edele en ernstige vorm. Ernstig, omdat zij den toeschouwer 
de duistere kanten van het leven en in onafwijsbare, voor
beeldige gevallen de beperkingen van het menselijke wezen voor 
ogen stelt. Dus ook een les? Ja, maar deze is secundair en 
wordt niet nadrukkelijk voorgedragen. 

Wonderlijkerwijze treedt dit laatste element in het uitbundige 
spel der komedie, althans der oude komedie, die wij uit Aristophanes 
zo goed kennen, veel sterker op den voorgrond. Natuurlijk zijn 
vermaak en jolijt het eerste doel van de dichters, maar ieder stuk 
berust toch op een thema, of het nu de noodzaak van vredesluiting, 
de opvoeding van de jeugd, de ordening van den staat, het wezen 
der dramatische kunst, of welk ander onderwerp ook wezen moge. 
En de dichters zijn er zich terdege van bewust geweest, want 
Aristophanes laat Aeschylus zeggen (Ranae 1054 v.): "voor de 
kinderen is hij die het voordoet de leermeester, voor de volwassenen 
echter zijn het de dichters". 

De nieuwe komedie, in hoofdzaak door Menander vertegen
woordigd, mist de uitbundigheid van de oude, maar is, andermaal 
wonderlijkerwijze, minder ernstig. Zij toont ons mensen met hun 
deugden en tekortkomingen; zij beeldt het leven uit, zij het in 
steeds herhaalde facetten, maar zij blijft aan de oppervlakte. Zij 
geeft, in haar beste voortbrengselen, hoogst sierlijke verpozings
literatuur, niet meer. Zij voert den toeschouwer weg uit zijn eigen 
bestaan in een wereld, waar alles ten slotte ten goede keert, de 
deugd beloond en de ondeugd gestraft wordt. Maar een les valt 
er niet uit te leren. 

Welk beeld doet zich nu aan ons voor op het einde van de klassieke 
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periode, zeggen wij omstreeks 350 voor onze jaartelling? De poëzie 
heeft in hoge mate het veld moeten ruimen voor het proza. 
Antimachos van Kolophon probeert nog in zijn Thebais het oude 
heldendicht en in zijn Lyde de oude lyriek te doen herleven, maar 
hij is in dit opzicht een anachronisme. Werkelijk leven doet nog 
slechts een enkel poëtisch genre, de zo juist besproken nieuwe 
komedie. Zo vervult de poëzie nauwelijks nog een functie in het 
culturele leven. Een sterke impuls is nodig om haar weer een taak 
toe te kennen. En deze impuls moet van buitenaf komen. Een 
opvallend sterke maatschappelijke verandering drijft ook de poëzie 
op nieuwe wegen, maakt haar weer actief, bezorgt haar weer een 
nieuwe functie. 

De maatschappelijke verandering, die ik op het oog heb, is 
natuurlijk die welke door het optreden van Alexander den Grote 
bewerkstelligd werd. De stadstaat verliest zijn betekenis als politiek, 
maar ook grotendeels als cultureel centrum van activiteit. Terwijl 
Athene bij voorbeeld voortaan een museumbestaan gaat leiden, 
bloeit de geestescultuur op in andere steden, met name de hoofd
steden van de na Alexander's dood gevormde koninkrijken 
Alexandrië, Antiochië, Pergamum. De vorsten der nieuwe dynastieën 
verenigen aan hun hoven geleerden en kunstenaars, waaronder 
dichters, en ook anderen nemen zij uit de verte onder hun 
bescherming. De gevolgen blijven niet uit. De burgers zijn onder
danen geworden en echte gemeenschapspoëzie is nu onbestaanbaar, 
daar de gemeenschap ondermijnd is. Wat in de plaats komt, en 
ook alleen in de plaats komt, is gezelschapspoëzie. 

Het gezelschap, waarbinnen de dichtkunst voortaan een functie 
te vervullen heeft, is ten eerste de kring van hen, die ten hove 
verkeren. En zo wekt het geen verbazing, dat de huldiging van 
de koningen en van hun verwanten, wat ook verguizing van hun 
tegenstanders inhoudt, een zeer gebruikelijk thema wordt. Ten 
tweede is het de met den eersten gedeeltelijk samenvallende ietwat 
bredere kring van de vakgenoten , beter gezegd van hen, die 
eenzelfde geestesbeschaving deelachtig zijn en aldus in staat tot 
juiste waardering van het gebodene, met andere woorden, van 
deskundigen. Men vergete daarbij niet, dat deze deskundigen de 
rijke koninklijke bibliotheken te hunner beschikking hadden en 
onvermoeide lezers waren. Van elkander te leren hadden zij dus 
praktisch niets. Het nuttigheidselement is slechts sporadisch 
aanwezig; men kan bij voorbeeld aannemen, dat huldiging van 
een vorst wel samenging met de hoop op een tastbare gunst. Ook 
een andere secundaire nuttigheid zullen wij later nog noemen. 
Maar in hoofdzaak kan men zeggen, dat deze hellenistische poëzie 
op behagen uit is, en wel op behagen van den hoorder en op behagen 

219 



16 FUNCTIEVERANDERINGEN DER GRIEKSE POËZIE 

van den dichter zelf. Immers in zulk een kring van ter zake bedreven 
bentgenoten wordt het bekoren van den hoorder zijnerzijds tot 
goedkeuring en bewondering, en deze hebben als natuurlijk gevolg 
tevredenheid met eigen prestatie en zelfverheffing. 

In zulke omstandigheden moet men dus goed werk leveren, werk, 
dat de bewondering gaande maakt. Ten eerste bewondering van 
den vorm, van den taalkundigen en den metrischen vorm. Daarbij 
wordt het voor de hand liggende en gebruikelijke met graagte 
ontweken. Metrische afwijkingen, mits men ze met goede voorbeelden 
kan staven, zijn welkom. Verfijning van taal in woordenschat en 
uitdrukking wordt nagestreefd. Lexika van zeldzame, aan allerlei 
dialecten ontleende woorden worden geregeld geraadpleegd. Maar 
ook de inhoud moet bewondering wekken. En dat slaagt alleen, 
wanneer deze ongewoon is, wanneer de hoorder zegt : waar haalt 
hij het vandaan? Of, nog beter, wanneer hij, bij het aanhoren van 
iets wat voor den oningewijde slechts raadselachtig kan blijven, 
denken kan: ja, dat begrijp ik. Met andere woorden: deze poëzie 
is geleerdenpoëzie. Zij werkt bij voorkeur met toespelingen; zij 
ontwijkt de rechtstreekse vermelding om in plaats daarvan de 
omschrijvende aanduiding te geven. 

Voor uiting van werkelijk gevoelde ontroering leent zich deze 
poëzie nauwelijks. Slechts bij uitzondering kan zij ons gevoelig 
raken, en dan is de vorm ook eenvoudig. Tot pathetiek leent zij 
zich wel, maar het is een oppervlakkige pathetiek, die het bovenal 
om opvallende bewoording te doen is. De cultus van het woord 
en de uitdrukking, van het verfijnde vers ook, dringt andere 
bemoeiïngen op den achtergrond. De materie wordt dan bijzaak 
en men ziet een groot woordkunstenaar als Aratus gehoor geven 
aan het verzoek van een koning, een hemelglobe met haar cirkels 
en sterrebeelden in versmaat te beschrijven. Een ander vervaardigt 
weer een gedicht over vergiften en tegengiften, weer een ander 
een over de jacht of de visvangst. Natuurlijk valt hier wel een 
en ander te leren, al is bij voorbeeld Aratus' beschrijving niet van 
fouten vrij te pleiten. Maar het bijbrengen van kennis schijnt toch 
niet de voornaamste beweegreden van deze dichters te zijn geweest. 
Die moet men zoeken in den wens, bewondering te oogsten om 
het kunnen verrichten van een literair kunststuk. Het is dansen 
op het slappe koord, wat intussen niet wegneemt, dat deze voltigeurs, 
esthetisch gesproken, lang niet altijd te verwaarlozen zijn. Hun 
verzen, met name die van Aratus, kunnen van een betoverende 
welluidendheid en harmonie zijn. 

In wezen is dit alles gezelschapsspel, onderhoudend van karakter. 
Een andere functie is ternauwernood aan te wijzen. Het spel gaat 
zelfs zover, dat men tot maskerade overgaat. Want de Griekse 
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bucoliek is niet anders dan dat. De verfijnde hoveling amuseert 
zichzelf en zijn vrienden door te doen, alsof zij allen eenvoudige 
herders zijn, die hun leven vullen met terloopse zorg voor hun dieren, 
maar veel meer met muziek en erotisch avontuur. 

In de tweede eeuw voor onze jaartelling is de Griekse dichtkunst 
dood. Er worden nog verzen gemaakt; dat schijnt de mens niet 
te kunnen laten; maar noch tot lering noch tot vermaak konden 
zij meer dienen. Zes eeuwen later geeft Nonnos in zijn Dionysos
epos nog een navolging van het oude heldendicht, zich daarbij 
wat zinsbouw en versmaat betreft houdende aan de verfijnde 
regels van de hellenistische dichters, maar verder dan de studeer
kamers is dit werk niet doorgedrongen. En studeerkamers waren 
in dien tijd vrij zeldzaam geworden. 

Midden in het leven van de Griekse gemeenschap heeft de poëzie 
dus betrekkelijk kort gestaan. Toen die gemeenschap haar 
samenhang verloren had en in gezelschapjes uiteengevallen was, 
moest de functie van de dichtkunst verschralen. Nuttig was zij 
niet meer; zij diende enkel nog tot verpozing, ontspanning, zelf
behagen van beperkte groepen, en vermeed het contact met de 
velen. In soms cryptische geheimtaal richtte zij zich nog alleen 
tot diegenen, die den sleutel bezaten, die toegang gaf tot een fraai, 
maar veelal ledig kunstgebouw. 

Misschien valt uit dezen gang van zaken nog wel een les, althans 
een gevolg te trekken. Poëzie - en het geldt voor alle kunst
vormen - is een zeer kostbaar goed, want het vermag dingen uit 
te drukken, die van essentieel belang voor de mensheid kunnen 
zijn. Het devies "l'art pour l'art" is eenzijdig. Het kan geen kwaad, 
als de poëzie aan de mensen ook nog iets anders brengt dan 
esthetische genieting. In ieder geval staat de Griekse in die periode 
en bij die genres het hoogst, waarin zij ook iets anders bracht, 
en waarin zij tot brede lagen, ja tot de burgerij als geheel, toegang 
zocht en vond. Zocht, omdat zij iets te zeggen had; vond, omdat 
zij begrijpelijke taal sprak. Poëzie, die ontaardt tot louter spel, 
spel van woorden of bevindingen, en die alleen te vatten en te 
volgen is door weinigen, die ingewijd zijn of doen alsof zij ingewijd 
zijn, verdient geen ereplaats in het culturele leven van een volk, 
en is ook, op den langen of korten duur, ten dode gedoemd. 

221 




	00001_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00001_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00002_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00003_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00004_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00005_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00006_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00007_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00008_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00009_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00010_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00011_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00012_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00013_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00014_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00015_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00016_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00017_Groningen, B.A. van_513.pdf
	00018_Groningen, B.A. van_513.pdf


