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Samenvatting 
 
 
Dit boek onderzoekt de fysieke presentatie van de heroïsche wereld in de tragedie, 
kort gezegd de ‘tragische wereld’. Deze presentatie omvat het landschap, de ge-
bouwen en objecten van deze wereld. 
 
1. Heroic space in tragedy: the state of the art 
De heroïsche wereld behoort tot het verleden van de Grieken en wordt door hen 
gepresenteerd in zowel literatuur als visuele kunst. Antieke en moderne weten-
schappers hebben het heroïsch verleden in de tragedie onderzocht en met name 
‘fouten’ in de presentatie ervan aangewezen (e.g. scholiasten, Stricker). Deze we-
tenschappers verheffen het Homerisch epos tot model voor de tragische wereld 
en beschouwen afwijkingen daarvan als ‘incorrect’. Deze visie is waarschijnlijk 
gebaseerd op de dominante invloed van Homerus op de klassieke Griekse litera-
tuur. Niet-Homerische elementen worden door interpreten toegeschreven aan de 
tijd van de tragicus zelf, ‘anachronismen’ genoemd en behandeld in termen van 
artistiek falen: ‘incongruent’ en ‘dramatisch ongepast’ zijn veelgebruikte termen 
(e.g. Stevens, Lee). Easterling heeft de taal van anachronismen onderzocht en stelt 
dat hun zichtbaarheid wordt afgezwakt door het gebruik van vage en poëtische 
woorden. Voor deze conventie introduceert ze de term heroic vagueness. Sommi-
ge wetenschappers nemen echter afstand van het idee van een Homerische we-
reld en beschouwen de tragische wereld min of meer als reflectie van het heden 
(e.g. Knox, Grethlein). 
 Deze studie analyseert het vermeende Homerische karakter van de tragische 
wereld en de literaire functie van contemporaine elementen. Zijn ze werkelijk 
‘dramatisch ongepast’ of hebben ze een functie in de plot? 
 
2. Remembering heroic space: a framework of analysis 
Voor de analyse van de vorm van de tragische wereld gebruikt het boek de inter-
disciplinaire theorie Memory Studies. Deze theorie bestudeert de factoren die een 
representatie van het verleden beïnvloeden. De heroïsche representaties van de 
tragici zijn van drie factoren afhankelijk: 
(1) traditie: de tragici moeten zich conformeren aan voorgangers, bijvoorbeeld 
dichters en kunstenaars, wier representaties al gezag hebben verworven binnen 
de Griekse gemeenschap. Iedere traditie, dat wil zeggen de som van voorgaande 
representaties van het verleden, bevat elementen, zoals gebeurtenissen, personen 
en ruimte, die in een nieuwe representatie niet mogen ontbreken. Deze elemen-
ten vormen de canon van het verleden en verlenen de nieuwe representatie auto-
riteit. 
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(2) innovatie: de traditie bevat ook elementen die kunnen veranderen. Represen-
taties van het verleden moeten betekenis houden voor de gemeenschap in veran-
derende omstandigheden. Daarom wordt de traditie aangepast op basis van de 
behoeften, opvattingen en waarden van de gemeenschap in het heden. Dit ge-
beurt deels bewust, deels onbewust. Enerzijds worden traditionele elementen die 
de context niet meer ondersteunen ‘vergeten’; anderzijds worden contemporaine 
elementen in het verleden geprojecteerd. Soms worden traditionele elementen 
die niet meer aansluiten bij de huidige context als archaïseringen behouden, om-
dat ze als karakteristieke elementen van het verleden worden beschouwd. Met 
een voorbeeld over de veranderende karakterisering van de heroïsche koning 
Theseus toon ik aan dat de Griekse heroïsche wereld dynamisch is en dat het be-
grip anachronisme, dat een statische (vaststaande) wereld veronderstelt, hierop 
niet van toepassing is. 
(3) lieux de mémoire: plaatsen in het reële, fysiek aanwezige landschap kunnen 
met het verleden worden geassocieerd. Aan de ene kant relateerden de archa-
ische en klassieke Grieken bestaande tradities aan het fysieke landschap; aan de 
andere kant konden landschappelijke elementen nieuwe verhalen inspireren. 
Soms is een specifiek landschappelijk element aan meerdere, zelfs onderling te-
genstrijdige verhalen verbonden. 
 Voor het onderzoek naar de dramatische functie van ruimtelijke elementen 
gebruikt het onderzoek literaire theorie over ruimte. Ruimte heeft een van de 
volgende functies binnen een verhaal: (1) setting: ruimte die een locatie voor de 
gebeurtenissen creëert; (2) thematische functie: ruimte die een thema van de plot 
ondersteunt of reflecteert; (3) symbolische functie: ruimte die cultureel of ideolo-
gisch getinte connotaties bevat; (4) karakteriserende functie: ruimte die betrek-
king heeft op de eigenschappen of dispositie van een personage; (5) psychologise-
rende functie: ruimte die gerelateerd is aan de gevoelens of emoties van een per-
sonage. 
 
3. Troy 
Dit hoofdstuk bestudeert de presentatie van Troje in de tragedie. Vergelijkingen 
tussen het Homerische en tragische Troje evalueren het veronderstelde Homeri-
sche karakter van de tragische wereld. 

De presentatie van het tragische Troje bevat canonieke elementen die aan 
de traditie zijn ontleend: dit zijn enerzijds karakteristieke elementen die intrin-
siek aan Troje zijn verbonden, zoals de rivier Scamander en de berg Ida, ander-
zijds elementen die aan canonieke gebeurtenissen zijn gekoppeld, zoals het graf 
van Achilles waar het offer van Polyxena plaatsvindt. Canonieke elementen legi-
timeren de representatie van het verleden en hebben tegelijkertijd een dramati-
sche functie in de plot (karakteriserend, thematisch etc.). Sommige van deze ca-
nonieke elementen zijn ook aanwezig in het Homerische Troje. Dit hoeft geen 
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imitatie van Homerus te impliceren, maar kan ook betekenen dat de tragici en 
Homerus dezelfde canonieke tradities hebben gevolgd. Sommige canonieke ruim-
tes, zoals het graf van Achilles, zijn ook aanwezig in het reële, contemporaine 
landschap van Troje als lieux de mémoire. Deze plaatsen ondersteunen de herin-
nering aan de verhalen waarmee ze zijn verbonden. 

De tragici vullen het tragische Troje ook met niet-canonieke ruimtes, zoals 
de tempel van Artemis en de heilige bossen in de vlakte. Deze ruimtes zijn inno-
vaties van de tragici en zijn dus afwezig in het Homerische Troje. Evenals cano-
nieke ruimtes hebben innovatieve ruimtes een dramatische functie in de plot. Ze 
zijn dus niet ‘dramatisch ongepast’ of ‘incongruent’, zoals wetenschappers hebben 
beweerd. 

Gebouwen en voorwerpen in de tragedie (zowel traditioneel als innovatief) 
lijken qua design niet op equivalenten uit Homerus, maar op die uit de vijfde 
eeuw. Ze zijn in andere woorden projecties uit de tijd van de tragicus. Tempels in 
Homerus hebben bijvoorbeeld een stenen fundering en een rieten dak, terwijl die 
in de tragedie beschikken over zuilengangen, trigliefen en gouden sculpturen, wat 
kenmerkend is voor tempels uit de vijfde eeuw. Andere voorbeelden van projectie 
in het tragische Troje zijn het gymnasium, het agyieus-altaar en de inscriptie op 
Astyanax’ graf. Omdat contemporaine gebouwen en objecten doorgaans met con-
temporaine woorden worden beschreven, moet Easterlings concept heroic vague-
ness worden verworpen. 

De tragici refereren niet aan specifieke gebouwen van het archaïsch-
klassieke Troje (Troje VIII), zoals de tempel van Cybele. Deze werden waarschijn-
lijk als te modern voor het heroïsch verleden beschouwd. Gebouwen in het tragi-
sche Troje hebben dus een generiek contemporain design. De tragici verwijzen 
mogelijk wel naar tomben van de reële, klassieke Troade. Aangezien sommige 
dateren uit de Bronstijd, voorzien referenties aan deze tomben het tragische Troje 
van een archaïsch patina. 
 
4. Athens 
Dit hoofdstuk analyseert de presentatie van Athene in de tragedie. Omdat Athene 
maar een kleine rol speelt in Homerus, gebruiken de tragici lokale tradities voor 
de presentatie van deze stad. De presentatie van Athene vertoont overeenkom-
sten en verschillen met die van Troje. 

Een eerste overeenkomst is de dominante invloed van de traditie. De tragici 
gebruiken canonieke ruimtes voor de representatie van Athene: enerzijds karak-
teristieke ruimtes, zoals het paleis van Erechtheus, anderzijds ruimtes die ver-
bonden zijn aan canonieke gebeurtenissen, zoals de Lange Rotsen waar de val van 
de Cecropiden plaatsvindt. Een aantal canonieke ruimtes is aanwezig in het reële, 
fysieke landschap van Athene als lieux de mémoire. Het feit dat de tragici meer 
naar Atheense dan naar Trojaanse lieux de mémoire verwijzen, impliceert niet dat 
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Athene over meer van deze plaatsen beschikt, maar dat de tragici en hun publiek 
bekender zijn met heroïsche plekken in Athene dan in Troje. 

Evenals het heroïsche Troje vullen de tragici het heroïsche Athene ook met 
innovatieve (niet-canonieke) ruimtes. In het geval van Troje worden innovatieve 
ruimtes door hen zelf bedacht, maar bij de presentatie van Athene ontlenen ze 
deze aan de reële wereld. Een voorbeeld van zo’n ruimte is de grot in de Lange 
Rotsen, die door Euripides wordt gepresenteerd als de plek waar Ion te vondeling 
wordt gelegd. Als de tragici het heroïsche Athene evenals het heroïsche Troje naar 
eigen inzicht hadden weergegeven, zou de tragische stad waarschijnlijk te veel 
met de reële stad van het publiek contrasteren. 

Gebouwen en voorwerpen in het tragische Athene lijken evenals die in het 
tragische Troje op equivalenten uit de vijfde eeuw. Voorbeelden hiervan zijn de 
peripteros-tempel van Athena, haar standbeeld met Gorgon-schild en de stem-
steentjes van de Areopagiten. Wetenschappers hebben de gebouwen en voorwer-
pen in het tragische Athene geïdentificeerd met specifieke equivalenten van de 
klassieke stad, zoals de Parthenon en het beeld van Athena Parthenos. Deze iden-
tificaties moeten naar mijn mening worden verworpen. Aangezien in de tragedie 
niet aan specifieke (unieke) elementen van klassieke gebouwen en voorwerpen 
wordt gerefereerd, is het waarschijnlijker dat de tragici structuren presenteren 
met een generiek contemporain design, evenals in het geval van Troje. 

Door wel naar specifieke oude elementen van de reële stad te verwijzen, zo-
als de olijfboom en de Lange Rotsen, maar niet naar specifieke moderne gebou-
wen, zoals de Parthenon, archaïseren de tragici het beeld van Athene. Dit is ook 
het geval bij Troje, waarbij mogelijk wel aan oude tomben, maar niet aan moder-
ne gebouwen van het klassieke Troje wordt gerefereerd. 

 


