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HET DRAMA
Het Griekse woord δρᾶμα betekent handeling, gebeurtenis, bewuste daad, taak en dan pas
drama. De term hangt samen met het werkwoord δράω (doen) en betekent eigenlijk
handeling zonder enige bijbetekenis. Deze handeling kan komisch of serieus zijn, al naar
gelang de inhoud of het genre van het stuk.
De Griekse cultuur kent meerdere soorten toneelspelen. Maar de belangrijkste waren de
komedie en tragedie.

Ontstaansgeschiedenis
Beide soorten drama zijn ontstaan uit de dithyramben, liederen gezongen ter ere van
Dionysos door een koor van feestvierders, dat door de buurten trok. Deze liederen, met
daarin narratieve thema’s, werden door geheel Griekenland gezongen en zijn dus niet alleen
kenmerkend voor Athene. De feestenden zongen in strophenparen, die metrisch
correspondeerden. De feestenden zongen en dansten en bleven geregeld stilstaan om hun
lied en spel ter ere van Dionysos op te voeren voor de aanwezigen. Deze dithyramben waren
beurtzangen over een deel van de Dionysosverhalen. Het koor was verkleed. Het koor van
het genre, waaruit later de tragedie ontstaan is, was gekleed met huiden van geiten en trad
op als saters, het gevolg van Dionysos. Het koor stond onder leiding van een koorleider,
koryphaios.
De Dionysuscultus vertegenwoordigde voor de Grieken het bevrijdende aspect van de
religie. Naast de dienst aan Apollo, gekenmerkt door stijl en sereniteit, geeft de dienst van
Dionysos vooral ruimte aan uitgelaten vreugde en de vruchtbaarheid en het zich telkens
vernieuwende leven. De tragedie bewerkt de bevrijding door het inzicht, dat door alle
dramatische gebeurtenissen van het leven een vaak onzichtbare draad van zinvolheid en
finaliteit loopt. De toeschouwer kan zich met de problemen vereenzelvigen hoewel de
problematiek gestileerd en op een hoger plan gebracht wordt.
De komedie drijft door het stellen van een vaak gechargeerd probleem en het geven van een
in werkelijkheid onmogelijke oplossing de spot met het al te serieus nemen van de dagelijkse
problemen. De toeschouwer vereenzelvigt zich met de hoofdpersoon in de komedie, maar
wordt daarbij i.t.t. in de tragedie beheerst door een gevoel van superioriteit. De uiteindelijke
overwinning van deze hoofdpersoon, hoe imaginair ook, geeft hem zelf een gevoel van
betrekkelijkheid ten aanzien van zijn eigen reële problematiek.

Organisatie voor en tijdens het festival
Een dichter kon geen komedie opvoeren zonder koor. Dit koor werd de dichter toegekend
door de staat: de ἐπωνυμος ἄρχων (algemeen bestuur en militaire zaken) voor de Grote
Dionysia en de ἄρχων βασιλεύς (religieuze zaken) voor de Lenaia moesten onmiddellijk na
het aanvaarden van hun ambt (juni) rijke burgers aanwijzen die de organisatie gingen
financieren. Deze burgers worden χορηγός genoemd. De taak waarmee deze choregen
worden belast, wordt λειτουργία genoemd. De taak houdt in dat de choreeg niet alleen de
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kostuums bekostigt, maar ook het salaris voor de zangers, de training van het koor en het
levensonderhoud tijdens de repetitieperiode. Soms was het moeilijk één choreeg per stuk
aan te wijzen, omdat de kosten hoog waren. In 406/5 toen de Peloponnesiche oorlog
financieel het nodige had gevergd, werden er twee choregen per stuk aangewezen. Het koor
van een tragedie kostte 3000 drachmen van een komedie 1600. Ter vergelijking: een slaaf
kostte 100-300 drachmen. Het werd als zaak van eer en trots en burgerlijke plicht gezien
door een choreeg zo kwistig mogelijk te zijn.

De dichter
De dramaturg moest bij zijn aanvraag een σύνοψις (samenvatting) van zijn stuk indienen.
Ook moest hij een berekening van de verwachte kosten inleveren. De archoon koos uit alle
inzendingen wie er mee mochten doen bij het eerstvolgende festival (in februari of maart).
Omdat de archoon meestal een bekende schrijver welwillender tegemoet trad, dienden
nieuwe schrijvers hun synopsis vaak in onder de naam van een bekende. Het kwam niet vaak
voor dat een dichter in een jaar twee koren kreeg. Aristophanes viel dit te beurt in 411 met
de Lysistrata en de Thesmophoriazousai.
Wanneer de eerste acteur (πρωταγονιστής) en de choreeg bekend waren, schreef de
dramaturg zijn stuk met het oog op hen af.
De dramaturg was tevens de regisseur (διδάσκαλος). Ook zorgde hij voor de choreografie. In
de prille beginperiode van de tragedie nam de hij soms ook zelf een kleine rol voor zijn
rekening.

Het koor
Het koor bestond waarschijnlijk uit amateurs, hoewel de gezongen delen waarschijnlijk door
een geschoolde zanger gezongen werd en de koorleider (κορυφαῖος) gespeeld werd door
iemand met veel acteerervaring of ervaring. De choreeg koos de leden, waarschijnlijk in
samenwerking met dichter en protagonist.
De training van het koor was intensief en bijna militair van aard. Als het koor als geheel
danste, danste het waarschijnlijk volksdansen, maar de dansen met hoge sprongen en
dergelijke waren waarschijnlijk weggelegd voor de getrainden.

De acteurs
De protagonist werd door de staat bekostigd. Hij werd per dramastuk per lot aangewezen
om waarschijnlijk de goden een rol te laten spelen. Zo kon de archoon ontkomen aan de
druk van dichter en choreeg. Er waren immers maar zeer weinig goede acteurs. Dat ze goed
moesten zijn, blijkt uit het aantal verzen dat ze moesten spreken: 1/3 tot 1/2 van het totale
aantal. Voor de hoofdrol werden alleen mannen gebruikt. Vrouwen traden nooit op. Dat
betekent dat bij een vrouwelijke hoofdrol sprake was van travestie. Bij Aristophanes is dan
meestal sprake van een dominante mannelijke vrouw. De tweede en derde acteur werden
waarschijnlijk door de schrijver aangewezen.
Soms mocht de dichter een vierde acteur gebruiken voor kleine rollen, zodat hij de
structuur van het stuk niet te veel aantastte. Hooguit drie acteurs waren er tegelijk op
het toneel. De acteurs konden makkelijk van rol ruilen door de maskers.
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Maskers en andere (kledinig)attributen
Acteurs speelden rollen van meerdere karakters. Dit werd mogelijk gemaakt door het
masker (χαρακτήρ):
- conventionele representaties van vaste types: oude man, slaaf, god, held
- echte portretten tot karakters van bekende personen (Sokrates).
Door het masker was gezichtsexpressie onmogelijk, hetgeen natuurlijk zijn weerslag had op
de aard van het spel.
De acteurs droegen nauwsluitende pakken over vulling heen om het komische masker te
accentueren. Verder waren ze voorzien van nauwe chitones om de penis uit te laten komen.
De fallus kwam volledig overeen met het rituele aspect van het Dionysische festival. De fallus
kon een lang buigzaam ding zijn en niet per se een fallus erectus.
De kostuums en het koor waren duur en werden beschouwd als een wezenlijk onderdeel van
de opvoering.

Opvoering
Het festival moet gezien worden als een wedstrijd; het was een vorm van competitie en men
beschouwde het als zeer belangrijk om het festival te winnen.
De belangrijkste festivals waren de Grote Dionysia (ontstaan in de vroege vijfde eeuw) in de
lente en de Lenaia (ook ter ere van Dionysos) in januari/februari. Gezien de tijd van
opvoeren, mag men concluderen dat de Lenaia wat kleinschaliger waren en dat de tragedies
die dan opgevoerd werden, meer politiek getint waren. Het vaarseizoen was immers nog
niet begonnen, dus er waren relatief weinig vreemden in de stad. De Grote Dionysia zijn echt
een visitekaartje voor Athene geweest: inwoners uit alle delen van Griekenland waren
hierbij aanwezig.

De Grote Dionysia
Op dit festival presenteerden drie dichters elk drie tragedies en een saterspel (een tetralogie
geheten). Vanaf 488/487 werden er ook komedies (ontstaan op Sicilië) opgevoerd tijdens de
Grote Dionysia.

De Lenaia
In 440 is men hier begonnen met de komedie: er werden vijf komedies opgevoerd, behalve
in oorlogstijd: twee. In 432 werd de tragedie aan de Lenaia toegevoegd.

Theater
De eerste tragedies in Athene werden opgevoerd vanaf een wagen op de agora. De acteurs
kwamen waarschijnlijk van het heiligdom van Dionysus op Ikaria of van Eleutherae. De latere
tragedies en komedies vonden plaats in het Dionysostheater aan de voet van de Akropolis:
in de tijd van Aristophanes waarschijnlijk nog houten banken (tweede helft vijfde
eeuw)
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10.000 – 15.000 plaatsen
halfrond θέατρον
ronde ὀρχήστρα
in het midden van de ὀρχήστρα was een altaar van Dionysos
er waren twee εἴσοδοι / πάροδοι
de acteurs speelden op het podium voor de σκηνή (toneelgebouw)
twee toneelmachines:
1: ἐκκύκλημα: een platform op wieltjes dat vanuit de skene (het toneelgebouw, decor) het
podium opgerold kon worden. Zo konden scènes die zich binnen afgespeeld hadden voor het
publiek zichtbaar gemaakt worden.
2: μηχανή: een hijskraan om de acteur op te takelen, wanneer hij een god die van de
Olympos afdaalt uit moest beelden (deus ex machina).

Opening festival
Op de eerste dag van het festival vond er een processie plaats en werd er aan Dionysos een
stier geofferd.
Daarnaast werden aan het publiek de belastinggelden van de bondgenoten uit de DelischAttische Zeebond getoond: de grootsheid van Athene werd benadrukt.
Vervolgens kwam er een omroeper die een lijst opnoemde met daarop de namen van alle
Atheense burgers die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hadden gemaakt voor de stad.
Soms stonden er ook metoiken op de lijst. Voor deze verdiensten kregen ze eerbewijzen
uitgereikt.
Daarna was er een parade van jonge Atheners, van wie de vaders op het slagveld voor
Athene gesneuveld waren. Deze jongens werden vanaf nu door de staat opgevoed. De
jongens legden via een eed af dat zij zich net zo zouden opstellen voor Athene als hun vaders
gedaan hadden.

DE KOMEDIE
Ontstaansgeschiedenis
De naam komedie is ontstaan uit twee woorden: κῶμος en ᾠδη. Κῶμος is een feestelijke
optocht die ter gelegenheid van een religieus feest werd gehouden. Hierbij werden maskers
en kostuums gedragen, zoals bij een carnavalsoptocht. Dikwijls waren de mensen vermomd
als dieren, b.v. vogels, insecten, paarden (zie de Vogels, de Wespen en de Ridders).
Er werden liederen gezongen en spottende dialogen en twistgesprekken gehouden, waaruit
zich in de 5e eeuw de vaste elementen van de komedie ontwikkelden. In 486 werd de
komedie officieel van staatswege erkend, d.w.z. dat door het stadsbestuur van Athene bij de
Dionysosfeesten naast een competitie voor tragedie schrijvers een wedstrijd tussen meestal
5 verschillende komedieschrijvers werd uitgeschreven.
De dichter zelf of een door hem aangewezen regisseur kreeg een subsidie, die door een rijke
burger werd verstrekt. Hiermee werden de spelers en met name het koor gehuurd en
getraind en ook de kostumering werd daarvan betaald. Komedies werden opgevoerd in
maart bij de Grote Dionysia en in februari op de Lenaia.
De Griekse komedies kunnen in drie periodes ingedeeld worden:
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- De oude komedie 500-400
De belangrijkste dichter is Aristophanes, van wie naast fragmenten elf komedies integraal
zijn overgebleven. De oude komedie was een kort leven beschoren. Eerlijk gezegd leefde
Aristophanes aan het einde van de oude komedie en zijn Ploutos laat duidelijk een overgang
zien. Geen wonder ook, want het politieke leven en de politieke status van Athene was dan
ook drastisch gewijzigd na de Peloponnesische oorlog. Eigenlijk kan men zeggen dat de
ontwikkeling en de oorsprong van de komedie niet echt duidelijk is omdat we met de laatste
representant te maken hebben.
Reeds t.t.v. Aristoteles (350) beschouwde men de oude komedies dramatisch als grof. De
taal vooral werd bewonderd. De oude komedie had meestal een politieke inhoud in die zin
dat alle zaken die de polis betroffen aan de beurt kwamen: politiek, religieus en cultureel.
Het koor had nog een aanzienlijke rol.
- De middenkomedie 400-320
Door en na de val van Athene maakt het zuivere politieke element plaats voor een meer
burgerlijke intrige of parodie op mythologische figuren.
De rol van het koor was beperkt tot dans en muziek intermezzi. Van de dichters uit deze
periode zijn slechts fragmenten over.
- De nieuwe komedie 320 t/m opkomst Hellenisme
De inhoud is niet langer irreëel en fantastisch. Er is nu sprake van romantische en
ingewikkelde liefdesperikelen. Een samenhangend verhaal met onverwachte ontknopingen
en happy end. Het lijkt veel op de moderne klucht.
De dichter hiervan is Menander.

De opbouw van een komedie
De klassieke komedie heeft de elementen van de feestelijke optocht behouden. Het lijkt een
beetje op een musical. Op vaste plaatsen wordt de dialoog onderbroken door lyrische
passages, die gereciteerd worden onder begeleiding van een fluit of gezongen worden door
het koor.
1. de proloog
Hierin wordt het publiek op de hoogte gesteld van de inhoud van het stuk en de problemen
van de hoofdfiguur. In tegenstelling tot de tragedie moet de dichter zijn eigen inhoud en plot
verzinnen. De proloog bevat meestal circa 200 verzen en bestaat dus uit verscheidene
scènes. Ook kan er door de acteurs in de proloog gezongen worden. Normaal is het
geschreven in de jambische trimeter, dat het dichtstbij de spreektaal komt.
2. de parodos
Tijdens de parodos komt het koor op. De rol van het koor bleef bij een komedie belangrijker
dan bij een tragedie, omdat bij een komedie niet een doorlopend verhaal verwacht werd,
maar er meer naar liederen, dansen en kostuums werd gekeken. De identitieit van het koor
wordt meestal in de proloog al enigszins onthuld. Het koor is of een mede- of tegenstander
van de hoofdpersoon, of neutraal. De parodos staat normaal in lyrisch metrum. De opkomst
moet een van de hoogtepunten van de komedie zijn geweest, mede door zijn outfit. Zo
verschijnen in De Vogels de koorleden in bonte vogeloutfit.
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3. de agoon
De agoon is een discussie die in de oorspronkelijke optocht uit spottende opmerkingen
bestond aan het adres van bekende persoonlijkheden en hun repliek daarop. Sommige
stukken hebben twee agones, zoals De Vogels. Die tweede agoon heeft wel de gebruikelijke
opbouw, maar heeft maar één spreker. De strijdredes vertonen een symmetrisch patroon
• een ode
• introductie van de eerste spreker
• de eerste spreker brengt zijn mening meestal in anapestische of jambische
tetrameters, met interjecties van de tegenstander, het koor of een derde partij
• pnigos (verstikkend lied), eindstuk van de eerste spreker, waarin de tetrameter in
dimeters is opgedeeld
• antode
• introductie tweede spreker
• standpunt tweede spreker
• pnigos
4. de parabasis
De parabasis wordt geheel door het koor verzorgd. De acteurs zijn niet op het toneel. Het
bestaat uit vaste onderdelen, die een sterke symmetrie vertonen. Qua inhoud valt de
parabasis buiten de intrige. Hier spreekt de dichter bij monde van de koorleider direct tot
het publiek. Aristophanes gebruikt deze passage dikwijls om zijn eigen kwaliteiten als
komediedichter aan te prijzen en om bepaalde (on)hebbelijkheden van bekende personages
te behandelen. De parabasis onderbreekt de handeling en valt vlak na of voor de agoon. In
De Vogels blijft het koor wel zijn eigen identiteit behouden. Ook al varieert Aristophanes met
de structuur, er is toch een vaste lijn te zien, vooral o.a. in De Vogels:
• ode vaak gericht tot de acteurs die het toneel verlaten
• de eigenlijke parabasis, in een 15-lettergrepig metrum (meestal de anapestische
katalektische tetrameter
• pnigos, in hetzelfde metrum, maar wel een dimeter, dit deel rondt de eigenlijke
parabasis af
• ode
• epirrhema: het koor spreekt waarschijnlijk bij monde van de koruphaios het publiek
aan, meest een trochaeïsche katalektische, of paionische tetrameter
• antode
• antepirrhema
5. alazonscènes/episodes
Na de parabasis volgt een reeks korte passages in jambische trimeter, die onderbroken
wordt door koorpassages om aan te tonen wat de hoofdpersoon bereikt heeft. Het zijn vaak
kluchtige scènes waarin de nieuwe orde beproefd wordt of waarin figuren willen profiteren
van de nieuwe orde. In De Vogels is er sprake van drie verschillende sets episodes
6. kommatia
De alazonscènes worden van elkaar gescheiden door koorliederen waarin het koor zich
eventueel weer tot het publiek richt of met persoonlijke humor komt. Sommige zijn
parabatisch in vorm en worden derhalve de tweede parabasis genoemd (De Vogels 1058117).
6. de koomos/exodos
Een feestelijk uittocht die leidt naar het op de voorstelling volgende feest. Het is de formele
afronding van het stuk.
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Aristophanes
Van Aristophanes is weinig bekend. Het meeste weten we uit zijn komedies (hij heeft er 44
geschreven, waarvan er elf bewaard zijn gebleven). In 427 trad hij voor het eerst op met een
komedie. Dan moet hij in ieder geval 17 geweest zijn. In 388 schreef hij zijn Ploutos, het
laatst overgebleven stuk. Daarna heeft hij in ieder geval nog twee komedies geschreven. Hij
moet dus ergens rond 380 gestorven zijn. In de 50 jaar van zijn schrijverschap heeft
Aristophanes zo'n 40 komedies geschreven. Hij was bevriend met Sokrates en Plato.
Aristophanes was volgens Sokrates beminnelijk en verdeelde zijn tijd tussen Aphrodite en
Dionysos.
Wil je iets van Aristophanes zelf weten, dan moet je je richten tot zijn komedies. Hiermee
moet je ook weer oppassen. De dichter had namelijk nog twee dramatische taken:
- instructie van het volk
- dienaar van Dionysos.
Aristophanes' filosofie
Aristophanes is vaak gezien als antireligieus of in ieder geval als tegenstander van de
Olympische goden. Zijn goden op het toneel zijn vaak clowns met de laagste menselijke
kwaliteiten en hun priesters zijn leugenaars en charlatans (Dionysos in de Kikkers). Toch
moet je oppassen omdat Aristophanes vaak bezig is met stereotypes. De slechten zijn leuker
dan de goeden. Loutering komt door het pikken op de autoriteit. In feite zijn Aristophanes’
spelen vol religiositeit: zijn sympathie ligt bij de goden, de natuurlijke machten en de
geordende kosmos. De offers op het eind van het stuk plaatsen de religie weer op hun
plaats.
Als onderwijzer is Aristrophanes' theorie dat de mens moet handelen in harmonie met de
natuurlijke orde. Het didactisch element komt vooral naar voren in de parabasis. Om zijn
morele doel te halen geeft de dichter nauwelijks positief advies; negatieve kritiek is leuker.
Zijn filosofie: geluk en veiligheid kunnen gevonden worden, wanneer de natuurlijke balans in
het leven gehandhaafd wordt. Herstel van de natuurlijke orde wordt bereikt door individueel
initiatief. Er is in zijn thematiek dan ook een driedelige structuur:
1. probleem: dat wat de natuurlijke orde verstoort
2. oplossing: voorgesteld herstel van de natuurlijke orde
3. vreugde: viering van dit herstel
Hierbij prefereren comici een conservatieve houding omdat ze eerder goedkeuring krijgen
door nieuwe ideeën te bespotten.
Aristophanes' handeling
A. de vervreemding
De proloog geef uiting aan onvrede en afkeer bij monde van de belangrijkste figuur of geeft
uiting van wanhoop of ongeduld aan de hoofdfiguur. De hoofdfiguur is:
1. gescheiden van de maatschappij
2. moeilijk te begrijpen, zelfs door zijn makkers
3. in mentaal of fysiek ongemak
4. ziek of gek
10

Deze vervreemding is noodzakelijk om de daad te kunnen accepteren als een mogelijke gang
van de handeling. Dit kan alleen als getoond wordt dat het foute dominant aanwezig is.
B. de ontwikkeling naar de daad
De vervreemding van de held van de werkelijkheid brengt hem tot actie: hij probeert de
werkelijkheid terug te brengen naar zijn idee van kosmische orde. Dit mislukt en leidt tot de
daad. De daad heeft een structurele functie: het is de link tussen werkelijkheid en fantasie.
De toeschouwer moet het als logische stap beschouwen. Zodra de daad verricht en
geaccepteerd is, treden de normale wetten van de causaliteit weer in werking: de natuurlijke
orde is hersteld. Het morele gelijk van de held wordt gesymboliseerd door een soort
surrealistische onschendbaarheid in de alazoonscènes: hierin proberen figuren uit de
vroegere realiteit te profiteren van de nieuwe realiteit zonder meegedaan te hebben aan de
daad. Tegen de ἀλαζων (leugenaar) wordt πονηρία gebruikt: fysiek en verbaal geweld. Deze
scènes zijn vooral onderhoudend.
Nu is de nieuwe orde getest en goed gebleken en kan de komische κάθαρσις gevierd
worden. De harmonie aan het einde van ieder spel (de harmonie van de mens met de orde)
staat tegenover de vervreemding aan het begin. Met de positieve viering aan het eind
eindigt het spel. De viering die uit dansen, feesten en zingen bestond, vervulde buiten de
komedie een religieuze rol: zo'n feest beëindigde niet alleen de komedie maar ook de
theaterdag. Ceremoniële restanten zijn vaak:
1. restanten van bakchische opwinding
2. culminatie van de dramatische actie: de eindviering is het moment van katharsis
3. duidelijke moraal, die de didactische functie dient.

Komedies
- de Acharniërs (425): het speelt zich af ten tijde van de Peloponnesische Oorlog. Veel
boeren buiten Athene zaten binnen de muren opgesloten. Een boer heeft hier genoeg van
en gaat zelf met de Spartanen onderhandelen over vrede. Aristophanes laat zien dat de
oorlog de schuld is van enkele demagogen.
- de Ridders (424): het Atheense volk wordt neergezet door één man, die geheel onderdanig
is aan zijn slaaf, een karikatuur van de demagoog Cleon. Deze slaaf kan alleen overruled
worden door iemand die nog brutaler is: Agoracritus. Hij zorgt ervoor dat Demus een beter
leven zal gaan leiden. Het koor bestaat uit ridders die tegen de oorlog zijn.
- de Wolken (423): De onontwikkelde boer Strepsiades is getrouwd met een vrouw uit de
stad. Hij wordt in de problemen gebracht door het gedrag van zijn vrouw en zoon. Ten einde
raad besluit hij van Socrates de nieuwe wijsheid te leren. Dit lukt hem niet, zijn zoon wel.
Uiteindelijk is Strepsiades het slachtoffer van deze nieuwe wijsheid en steekt het huis van
Socrates in brand. Socrates wordt hier als sofist/natuurfilosoof neergezet: hij haalt zijn
wijsheid uit de wolken.
- de Wespen (422): de procedeerwoede van de Athene wordt hier op de korrel genomen. Er
zit veel politieke satire in. Ook deze komedie is genoemd naar de vorm waarin het koor
optreedt.
- de Vrede (421): In de hemel zijn alle goden vertrokken, behalve Hermes. De goden zijn
boos, omdat de Grieken onderling voortdurend verdeeld zijn. De Oorlogsgod heeft namelijk
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de troon van Vrede overgenomen en haar opgesloten in een grot. De Grieken worden
opgeroepen om Vrede te bevrijden.
- de Vogels (414): Twee Atheners worden toegelaten tot het rijk van de vogels. Ze vinden
een plan dat aan de vogels de oppermacht over goden en mensen moet geven. In de lucht
zal een grote vogelstad gebouwd worden. De goden verhongeren omdat zij niet meer
gevoed worden door de offers van de aarde. Uiteindelijk wordt Vrouwe
Basilaia/Heerschappij aan een van de twee Atheners gegeven door Zeus.
- Lysistrate (411): De vrouwen in Griekenland zijn de oorlogen beu en besluiten om een
echtelijke staking in te voeren om hun mannen te bewegen vrede te sluiten. Onder leiding
van Lysistrate wordt de Acropolis in Athene bezet.
- de Thesmophoriazusae (411): de schoonvader van Euripides komt vermomd als vrouw
binnen op een feest ter ere van Demeter: Thesmophoriënfeest. Daar probeert hij de
vrouwen te overtuigen van het feit dat Euripides geen vrouwenhater is; uiteindelijk maakt hij
het alleen maar erger. Euripides komt hem uit zijn benarde positie bevrijden.
- de Kikkers (405): Dionysos daalt, vermomd als Heracles, af naar de Onderwereld, omdat er
na de dood van Euripdes geen goede tragedies meer zijn opgevoerd. In de onderwereld
vindt een wedstrijd plaats om te kijken wie er weer mee naar boven mag. Aeschylos wint
daar van Euripides en gaat met Dionysos mee naar boven.
- de Ecclesiazusae (392 of 389): Als mannen verkleed, weten vrouwen een communistische
staatsregeling door te drijven. Ze zullen laten zien dat de vrouwen het beter doen dan de
mannen. Het koor speelt bijna geen rol meer.
- de Plutus (388): Plutus is blind gemaakt door Zeus, omdat Zeus het niet eens was met de
schenkingen van Plutus. Plutus wordt genezen in de tempel van Asclepius. Daarna verdeelt
hij zijn rijkdom op een andere, betere manier, maar vanaf dat moment worden de goden
verwaarloosd, omdat er aan hen niet meer geofferd wordt.
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De Vogels
De Vogels werden onder de archont Chabrias in 414 op de Grote Dionysia opgevoerd. Het
stuk kreeg de tweede prijs. Eerste werd Ameipsias met de Koomastai (De Feestvierders) en
Phrynichos werd derde met de Monotropos ((De Eenzelvige). Arisophanes’ choreeg was
Kallistratos.
Ondanks het feit dat Athene verwikkeld was in de oorlog met de Peloponnesische bond, was
ze toch op haar hoogtepunt qua kracht en bloei door zes tot zeven relatief rustige jaren
dankzij de vrede van Nikias van 421. Hierdoor had men weer genoeg manschappen en was
de staatskas weer gezond. Athene had net haar enorme expeditie uitgestuurd naar Sicilië en
van de ramp die daar op het punt stond te gebeuren, had men nog geen weet. Men dacht
alleen aan succes: macht en geld.

Inhoud
Twee oudere Atheense mannen Pisthetairos en Euelpides hebben Athene verlaten omdat ze
genoeg hebben van de situatie daar: Athene is twistziek. Ze zijn op zoek naar een rustigere,
betere wereld en derhalve zijn ze op zoek naar de mythische Tereus die ooit een relatie had
met Athene (zie noot op vs. 15) en in een hop veranderd is. Zij verwachten hun gewenste
wereld namelijk bij de vogels te vinden en willen daarom naar hen toegaan 1. Pisthetairos
komt op het geweldige idee een stad in de hemel te stichten, Wolkenkraailand, die gesloten
is voor alle mensen en die de verering van de goden verhindert. De hop is enthousiast. Hij
kondigt de komst van het koor aan dat uit vogels bestaat (229-262).
Het koor in de parodos (262-304) is eerst vijandig jegens de twee kereltjes, omdat de mens
al eeuwen jacht op de vogels maakt (305-450).
In De Vogels is er geen twist, maar Pisthetairos gebruikt wel de structuur van de agoon om
twee punten naar voren te brengen: ooit regeerden de vogels over het universum en zij
kunnen die heerschappij heroveren door zijn plan uit te voeren. Zijn plannen worden
geaccepteerd en de twee kereltjes worden door de hop in huis uitgenodigd.
Voor het eerst in Aristophanes’ stukken die over zijn, spreekt het koor in de eigenlijke
parabasis (685-737) niet voor de dichter. Het behoudt zijn identiteit en zingt een parodie op
Hesiodos’ ontstaansmythen en de Orphische traditie. Na de parabasis ( 678-801). is de
nieuwe stad een feit en krijgt als naam Wolkenkraailand (802-861)
Nu volgen drie sets alazonscènes:
1. 862-1057: experts die deel willen nemen aan de creatie van de nieuwe wereld; zij
worden verdreven
2. 1119-1469: de godin Iris die afgepoeierd wordt met de dreiging van fysiek en
seksueel geweld en drie Atheners die mee willen profiteren van de orde en verjaagd
worden
3. 1494-einde: capitulatie van de goden

1

‘naar de raven gaan’ was in het Grieks hetzelfde als naar de duivel lopen
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Duiding van De Vogels
Het interpreteren van Aristophanes’ werk is een moeilijke kwestie. Velen hebben in zijn
komedies boodschappen gezien die overeenkwamen met de ideeën uit de eigen moderne
tijd.
Maar als je probeert het werk van Aristophanes uit te leggen moet je met een aantal
factoren rekeningen houden en binnen het kader van die factoren naar de (eventueel
diepere) betekenis van het werk zoeken.
Het kader waarbinnen de komedie werd opgevoerd is religieus ter ere van de god Dionusos.
De komedie werd op feesten, zoals de Lenaia en de Grote Dionysia binnen het kader van een
wedstrijd opgevoerd en het ging de dichter alleen maar om de eerste prijs. Die prijs werd
toegekend door een publieksjury. Deze jury werd door loting samengesteld. De kans dat die
jury grotendeels niet uit mensen uit de bovenlaag van de maatschappij bestond was
daardoor groot. Ook al deed men er alles aan om corruptie bij de jury te voorkomen, zal die
jury zich toch hebben laten leiden door reacties uit het publiek. En gezien het grote aantal
dat die voorstellingen bijwoonde, kun je stellen dat de toeschouwers vooral uit de mindere,
gewone lieden en middenstanders bestonden en niet vooral uit de elite. Dat moet effect
gehad hebben op de schrijver. Hij moest een werk schrijven dat grotendeels goed in de
smaak viel bij dat publiek.
De komedie moest de mens tijdelijke verlossing van zijn sores brengen. En sores was er
genoeg. De Athener werd in die tijd geconfronteerd met een slepende oorlog, waardoor de
levenssituatie onzeker was en de economische voorspoed van voorheen in een dip zat. De
mensen voelden zich bedreigd, niet alleen financieel, maar ook fysiek. Oorlog betekent grote
kans op sterven. Verder leefden de Atheners in een procedeerstaat. Men klaagde elkaar over
en weer continu aan. Dat kan niet bevorderlijk voor de sfeer geweest zijn. De interne
politieke situatie was ook niet al te rooskleurig: de grote, stabiliserende politieke leider van
voorheen Perikles was al sinds 429 dood. Het opportunisme werd aangewakkerd of versterkt
doordat de sofisten in Athene geliefd waren bij de rijken. Dit waren geleerden die tegen
hoge lonen mensen kennis bijbrachten, die ze in de praktijk konden gebruiken, zoals
retoriek. De rijke burger kon zo te allen tijde in ieder geval de gewone burger van het
politieke en juridische toneel wegblazen. De democratie werd meer en meer een prooi voor
opportunisten zonder visie voor het algemeen belang, met gebrek aan integriteit. Het was
wel een tijd van verlichting. In de vijfde eeuw had de filosofie zijn intrede in Athene gedaan
en die filosofie weerlegde of negeerde de oude godenwereld; kenmerkend voor de
filosofische theorieën was de monotheïstische gedachte, waarbij die ‘god’ abstract werd
voorgesteld.
De schrijver zal zich zowel rekenschap hebben gegeven van de samenstelling van het
publiek, de economische en politieke situatie, de sociale omstandigheden en de intellectuele
ontwikkelingen bij het schrijven van zijn werk. Men moet er niet vanuit gaan dat hij met
revolutionaire of opvallende persoonlijke ideeën kwam, omdat daardoor zijn
overwinningskansen sterk zouden afnemen. Nee, zijn humor moest wel verband houden
met de situatie in Athene, zijn idee moest wel in enig opzicht een oplossing hebben, maar
dat idee moest absurd zijn en de uitvoering een fantasie.
Als je vanuit al deze overwegingen naar De Vogels kijkt, kun je het stuk betekenis geven:
Euelpides en Pisthetairos staan voor de mindere Atheners van wie de levenssituatie op dat
moment in Athene niet optimaal is. Eigenlijk kunnen ze nergens heen: er is een wereldoorlog
aan de gang; dat ze niet naar een ander land gaan, geeft al aan dat het elders zeker niet
beter is dan in Athene; wil je het beter hebben dan moet je je toevlucht nemen tot het
14

onmogelijke: de lucht. In de lucht ontbreken de factoren die het leven moeilijk maken. De
twee hebben succes: de vogels gaan mee; er wordt zelfs een stad gebouwd en twee
belangrijke factoren van het verleden worden op een zijspoor gezet of afgepoeierd: de
mensen die invloed hadden in hun oude wereld en mede verantwoordelijk waren voor een
moeilijke samenleving en de goden worden geknecht; zij hebben geen positieve rol in het
aardse leven gespeeld. Een staat beter dan Athene is geboren, maar het is wel een
onhaalbare staat. Het is een fantasie.
Aristophanes speelt met bovenstaande gedachten in op het gemoed van de mensen:
iedereen kan zich vinden in de voorstelling dat Athene niet leuk meer is; maar Atheners zijn
wel zeer patriottistisch, het enige alternatief is een belachelijk alternatief, een onmogelijke
wereld in de lucht, waarmee indirect wordt weergegeven dat er uiteindelijk toch niets beter
is dan Athene; bovendien zal ook deze mogelijkheid, een stad in de lucht ook als die mogelijk
was, uiteindelijk voor de Athener toch de associatie van ondergang hebben, gezien het feit
dat bij hen de gedachte ‘naar de raven/vogels gaan’ eigenlijk op de ondergang wijst. Dat
lieden uit de leidende klasse werden afgepoeierd, kon alleen maar bij het grote publiek op
grote bijval rekenen; om dat te begrijpen hoeven we alleen maar naar ons eigen caberet te
kijken. Afgeven op de elite scoort altijd. Dat uiteindelijk ook de goden geknecht worden
moet men niet zien als hubris. Ook dit is lachwekkend, des te meer omdat een stad in de
ruimte al belachelijk is: het is een irrealiteit de goden te knechten. De humor zit in de
onmogelijkheid hiervan. Daarmee is deze humor ook geen hubris. Men kan er vanuit gaan
dat de gewone, niet verlichte Athener zeer gelovig was. Bij deze Atheners zullen de
filosofische gedachten over een monotheïstische macht enigszins bekend zijn geweest, maar
je mag aannemen dat men die niet aanhing. Dat in De Vogels de goden aan banden gelegd
worden, behoort in de ogen van de gewone Griek tot een onmogelijkheid die alleen voor te
stellen is in een onmogelijke fantasiewereld. Hierom lachen is dan geen hubris, maar past
binnen het kader van de religieuze bevrijding die de Dionusoscultus biedt.
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De karakters
Euelpides (Goedhoopszoon)
Pisthetairos (Overreedvriend)
Trochilos (Strandloper), dienaar van Hop
Hop
Koor van vogels
Priester
Dichter
Orakeluitlegger
Metoon, een landmeetkundige
Verspieder
Besluitverkoper
Boden
Iris
Vadermoordenaar
Kinesias, dithyrambedichter
Sykofant, valse aanklager
Prometheus
Poseidon
Triballos, lid van een barbaars volk
Herakles
Dienaar van Pisthetairos
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De Proloog (1-259)
De opkomst van de twee Atheners Euelpides met een kraai op zijn arm en Pisthetairos met
een kauw. Ze worden door twee slaven begeleid met hun bagage en potten en pannen. De
achtergrond is een verlaten berglandschap.
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ
Ὀρθὴν1 κελεύεις, ᾗ2 τὸ δένδρον φαίνεται;
ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ
διαρραγείης3. ἥδε δ᾽ αὖ κρώζει4 πάλιν.
ΕΥ.
τί, ὦ πόνηρ᾽5, ἄνω κάτω πλανύττομεν6;
ἀπολούμεθ᾽ ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω7.
ΠΙ.
τὸ δ᾽8 ἐμὲ κορώνῃ9 πειθόμενον τὸν ἄθλιον
ὁδοῦ περιελθεῖν στάδια πλεῖν10 ἢ χίλια.
ΕΥ.
τὸ δ᾽ ἐμὲ κολοιῷ11 πειθόμενον τὸν δύσμορον
ἀποσποδῆσαι12 τοὺς ὄνυχας τῶν δακτύλων13.
ΠΙ.
ἀλλ᾽ οὐδὲ ποῦ14 γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι.
ΕΥ.
ἐντευθενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που15;
ΠΙ.
οὐδ᾽ ἂν μὰ Δί᾽ γ᾽ ἐντεῦθεν ᾽Εξηκεστίδης16.
ΕΥ.
οἴμοι.
ΠΙ. σὺ μέν, ὦ τᾶν17, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴθι.
ΕΥ.
ἦ δεινὰ νὼ δέδρακεν18 οὑκ τῶν ὀρνέων19,
ὁ πινακοπώλης20 Φιλοκράτης μελαγχολῶν21,

1

5

10

sc. ὁδόν
ᾗ
waar(langs)
3
διαρρήγνυμαι
barsten
4
κρώζω
krassen
5
πονηρός
arme
6
πλανύττω = πλανάομαι
7
προφορέομαι
voortzetten
8
acc. van uitroep: dat ik ….; vgl.vs. 7
9
κορώνη ἡ
(bonte) kraai
10
= πλέον
11
κολοιός ὁ
kraai, kauw
12
ἀποσποδέω
eraf lopen
13
δάκτυλος ὁ
vinger, teen
14
ποῦ
waar?
15
που
ergens, misschien
16
Ἐξηκεστίδης
Exekestides, een vreemdeling die het burgerrecht had gekregen
17
τᾶν
beste
18
δράω δεινά
verschrikkelijk behandelen
19
οὑκ τῶν ὀρνέων
de man van de vogelmarkt
20
πινακοπώλης ὁ
poelier
21
μελαγχολάω
zwartgallig/krankzinnig zijn
2
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Euelpides
Adviseer je de weg rechtdoor, waar die boom te zien is?
Pisthetairos
Barst. Deze kraai hier krast weer een keer.
Eu

Arme kerel, waarom dwalen wij omhoog, omlaag, omhoog en weer omlaag?
Wij zullen ons einde vinden als wij die weg zo maar voortzetten.

Pi

Dat ik, rampzalige, een kraai gehoorzaam en een weg van
meer dan 5 duizend stadiën afleg.

Eu

Dat ik, ongelukkige, een kauw gehoorzaam
en de nagels van mijn tenen eraf loop.

Pi

Maar ik weet zelfs niet meer waar ter wereld wij zijn.

Eu

Kun jij misschien van hier het vaderland vinden?

Pi

Bij Zeus, zelfs Exekestides zou dat niet van hieraf kunnen.

Eu

Hemel.
Pi. Joh, hup, ga die weg jij.

Eu

1

Heus, die man van de vogelmarkt heeft ons vreselijk behandeld,
die poelier Philokrates1 met zijn waanzin,

Philokrates wordt ook in 1044 genoemd.
18

10

ὃς τώδ᾽1 ἔφασκε νῷν φράσειν2 τὸν Τηρέα3,
τὸν ἔποφ᾽4, ὃς ὄρνις ἐγένετ᾽ ἐκ5 τῶν ὀρνέων·
κἀπέδοτο6 τὸν μὲν Θαρραλείδου7 τουτονὶ
κολοιὸν ὀβολοῦ8, τηνδεδὶ9 τριωβόλου.
τὼ δ10᾽ οὐκ ἄρ᾽ ᾔστην11 οὐδὲν ἄλλο πλὴν12 δάκνειν13.
καὶ νῦν τί κέχηνας14; ἔσθ᾽ ὅποι κατὰ15 τῶν πετρῶν
ἡμᾶς ἔτ᾽ ἄξεις; οὐ γάρ ἐστ᾽ ἐνταῦθά τις
ὁδός.
ΠΙ. οὐδὲ μὰ Δί᾽ ἐνταῦθά γ᾽ ἀτραπὸς16 οὐδαμοῦ.
ΕΥ.

τί δ᾽ ἡ κορώνη; τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι;

ΠΙ.

οὐ ταὐτὰ κρώζει μὰ Δία νῦν τε καὶ τότε.

ΕΥ.

τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ;
ΠΙ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ
βρύκουσ᾽17 ἀπέδεσθαί18 φησί μου τοὺς δακτύλους;

ΕΥ.
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οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους
ἐς κόρακας1 ἐλθεῖν καὶ παρεσκευασμένους2

1

τώδε dualis acc.deze beide
φράζω
tonen
3
ὁ Τηρεύς: parodie op Sophokles’ Tereus: Tereus van Thracia; Philomela en Proknè waren in de Griekse
mythologie de dochters van de Atheense koning Pandion en de bronnimf Zeuxippe. Toen Pandion een oorlog
tegen de Thebaanse koning Labdacus won dankzij de hulp van Tereus, een Thraciër en zoon van de oorlogsgod
Ares, gaf hij hem Proknè tot vrouw. Uit hun huwelijk werd een zoontje geboren, Itys. Toen Philomela na een
aantal jaren naar het afgelegen Thracië was gekomen om haar zuster gezelschap te houden, verkrachtte Tereus
haar al voordat zij haar zus zag. Om te zorgen dat zij niets over de verkrachting kon zeggen, sneed hij haar tong
af en sloot haar op. Maar door op een weefgetouw een kleed te weven met een voorstelling van wat haar was
overkomen en dat bij Proknè te laten bezorgen, wist Philomela haar zus toch op de hoogte te stellen. De zusters
namen wraak. Proknè doodde de kleine Itys, kookte hem en zette hem als maaltijd aan de nietsvermoedende
Tereus voor. Toen Tereus achteraf vernam wat hij had gegeten, werd hij razend en wilde de twee zussen
vermoorden. Maar dankzij de hulp van de goden veranderden zij in twee vogels: Proknè werd een zwaluw,
Philomela een nachtegaal. Er zijn echter ook versies van het verhaal waarin Proknè in een nachtegaal
veranderde, en Philomela in een zwaluw. Tereus veranderde in een hop.
4
ἔποψ ὁ
de hop
5
ἐκ + gen.
als gen. part.: onder
6
ἀποδίδομαι + gen. pretii.
verkopen voor
7
Tharraleides kletste als een kauw.
8
ὀβολός
een obool, circa een uurloon
9
τηνδεδὶ: normaal τηνδε; versterkt τηνδὶ; hier dubbelop; sc. κορώνην
10
τὼ δ᾽: dualis pers.vnw. 3e nom/acc: zij beide
11
οἶδα
weten, + inf. kunnen; ᾔστην dualis 3e pl.perf. ind.
12
πλὴν (+ gen.)
behalve, dan
13
δάκνω
bijten
14
χαίνω/χάσκω
gapen, de mond openen
15
κατὰ + gen.
neer op
16
ἀτραπός ὁ
voetpad
17
βρύκω
bijten
18
ἀπέσθιω, fut. ἀπέδομαι
opeten
2
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want deze twee zouden, zei hij telkens, ons beiden Tereus tonen,
die hop, die een vogel is geworden onder de vogels;
en hij verkocht die kauw van Tharraleides
voor een obool en deze kraai voor drie obolen.
Maar deze twee konden alleen maar pikken
En waarom sta je nu met je snavel open? Is er nog een plek waarheen
je ons van deze rotsen weg zult brengen? Want hier is geen weg.
Pi

Nee, bij Zeus, hier is echt nergens een pad.

Eu

Wat zegt die kraai? Iets over de weg?

Pi

Bij Zeus, hij krast nu niet hetzelfde als toen.

Eu

Wat zegt hij dan over de weg?
Pi
Alleen maar
dat hij al bijtend mijn vingers op zal eten.

Eu
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Is het dan niet verschrikkelijk dat wij vragen
en gereed zijn om naar de raven te gaan

1

ἐς κόρακας: woordspeling: een vaste uitdrukking: naar de duivel, maar in dit verband is het letterlijker: naar
de raven; voor het publiek die in principe nog niet de inhoud van de komedie echt kent is de betekenis hier dus
dubieus.
2
παρασκευάζω
gereedmaken
20

ἔπειτα μὴ ᾽ξευρεῖν δύνασθαι τὴν ὁδόν;
ἡμεῖς γάρ, ὦνδρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ1,
νόσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σάκᾳ2·
ὁ μὲν γὰρ ὢν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάζεται3,
ἡμεῖς δὲ φυλῇ4 καὶ γένει τιμώμενοι,
ἀστοὶ μετ᾽ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος5 οὐδενὸς
ἀνεπτόμεθ6᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν,
αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐκείνην τὴν πόλιν
τὸ μὴ οὐ7 μεγάλην εἶναι φύσει κεὐδαίμονα
καὶ πᾶσι κοινὴν8 ἐναποτεῖσαι9 χρήματα.
οἱ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες10 ἕνα μῆν᾽11 ἢ δύο
ἐπὶ τῶν κραδῶν12 ᾄδουσ᾽13, Ἀθηναῖοι δ᾽ ἀεὶ
ἐπὶ τῶν δικῶν ᾄδουσι πάντα τὸν βίον.
διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον14 βαδίζομεν,
κανοῦν15 δ᾽ ἔχοντε καὶ χύτραν16 καὶ μυρρίνας17
πλανώμεθα ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα18,
ὅποι καθιδρυθέντε19 διαγενοίμεθ᾽20 ἄν.
ὁ δὲ στόλος νῷν ἐστι παρὰ τὸν Τηρέα,
τὸν ἔποπα, παρ᾽ ἐκείνου πυθέσθαι δεομένω,
εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν ᾗ ᾽πέπτετο.
ΠΙ.
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οὗτος.
ΕΥ. τί ἐστιν;
ΠΙ. ἡ κορώνη μοι πάλαι
ἄνω τι φράζει.
ΕΥ. χὠ κολοιὸς οὑτοσὶ
ἄνω κέχηνεν ὡσπερεὶ21 δεικνύς τί μοι,
κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως1 οὐκ ἔστιν ἐνταῦθ᾽ ὄρνεα2.

1

50

λόγος ὁ
gesprek, opvoering
Sakas was de naam die men Skythen gaf (Herodotos VII.64); hier is de tragicus Akestor bedoeld die in de
Wespen 1221 genoemd wordt; hij zou van niet Griekse afkomst zijn.
3
εἰσβιάζομαι
met geweld naarbinnen gaan
4
φυλή ἡ
fylè, stam, volk
5
σοβέω
verwijderen, voor zich uit jagen
6
ἀναπέτομαι
opvliegen
7
τὸ μὴ οὐ
gefingeerde reden: alsof niet
8
κοινός
gemeenschappelijk, zonder uitzondering
9
ἐναποτίνω
in processen betalen
10
τέττιξ ὁ
krekel
11
μήν ὁ
maand
12
κραδός ὁ
tak
13
ᾄδω
zingen
14
βάδος ὁ
wandeling
15
κανοῦν τό
mandje
16
χύτρα ἡ
kruik
17
μυρρίνη ἡ
mirtetak
18
ἀπράγμων
zorgeloos
19
καθιδρύομαι
zich vestigen
20
διαγίγνομαι
leven
21
ὡσπερεὶ + part.
alsof
2

21

en dan niet in staat zijn de weg daarheen te vinden?
(tot het publiek)
Want mensen, jullie die bij de opvoering aanwezig zijn,
wij lijden aan de ziekte die recht tegenover die van Sakas staat;
want hij probeert als niet-burger met geweld zijn weg naar binnen te banen
en wij, geëerd om onze fulè en afkomst,
burgers met burgers, zijn, zonder dat iemand ons verjaagt,
opgevlogen uit het vaderland met onze beide voeten,
heus niet omdat we haar haten, die stad,
niet omdat zij van nature niet groot en voorspoedig zou zijn
en niet voor allen gemeenschappelijk zou zijn om aan haar geld af te dragen.
Want de krekels zitten dan wel één of twee maanden
op hun takken te tjirpen, maar de Atheners doen dat altijd
bij hun processen, hun hele leven lang.
Daarom dan maken wij deze wandeling
en zwerven wij met een mandje en kruik en mirtetakken3
in de hand rond op zoek naar een plek zonder problemen
waar wij ons kunnen neerlaten en kunnen leven.
Onze expeditie is naar Tereus,
de hop, omdat we van hem willen horen
of hij ergens op zijn vluchten zo’n stad gezien heeft.
Pi
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Hè, jij daar.
Eu Wat is er?
Pi Die kraai probeert mij al lange tijd
iets daarboven te laten zien.
(de kraai kijkt in de lucht)
Eu Ook die kauw
kijkt gapend naar boven alsof hij mij iets wil tonen
en daar moeten wel vogels zijn.

1

κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως
en het is niet mogelijk dat
ὄρνεον τό
vogel
3
voorwerpen gebruikt bij riten
2

22

50

εἰσόμεθα δ᾽ αὐτίκ᾽, ἢν ποήσωμεν ψόφον1.
ΠΙ.

ἀλλ᾽ οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον; τῷ σκέλει2 θένε3 τὴν πέτραν.

ΕΥ.

σὺ δὲ τῇ κεφαλῇ γ᾽, ἵν᾽ ᾖ διπλάσιος4 ὁ ψόφος.

ΠΙ.

σὺ δ᾽ οὖν λίθῳ κόψον λαβών.
ΕΥ. πάνυ γ᾽, εἰ δοκεῖ.
παῖ παῖ.
ΠΙ. τί λέγεις, οὗτος; τὸν ἔποπα παῖ καλεῖς;
οὐκ ἀντὶ τοῦ παιδός σ᾽ ἐχρῆν ἐποποῖ5 καλεῖν;

55

De dienaar van de Hop komt op.
ΕΥ.

ἐποποῖ. ποήσεις τοί με κόπτειν αὖθις αὖ6.
ἐποποῖ.
ΘΕΡΑΠΩΝ ΕΠΟΠΟΣ. τίνες οὗτοι; τίς ὁ βοῶν τὸν δεσπότην;

ΠΙ.

Ἄπολλον ἀποτρόπαιε7, τοῦ χασμήματος8.

ΘΕ.

οἴμοι τάλας, ὀρνιθοθήρα9 τουτωί.

ΕΥ.

οὕτω ᾽στὶ δεινόν; οὐδὲ κάλλιον λέγειν;

ΘΕ.

ἀπολεῖσθον.

ΕΥ.

ΕΥ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐσμὲν ἀνθρώπω.
ΘΕ. τί δαί10;
11
ὑποδεδιὼς ἔγωγε, Λιβυκὸν ὄρνεον.

ΘΕ.

οὐδὲν λέγεις.
ΕΥ. καὶ μὴν ἐροῦ τὰ πρὸς ποδῶν.

ΘΕ.

ὁδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν ὄρνις; οὐκ ἐρεῖς;

ΠΙ.

ἐπικεχοδὼς1 ἔγωγε Φασιανικός2.

1

ψόφος ὁ
σκέλος τό
3
θένω
4
διπλάσιος
5
ἐποποῖ
6
αὖθις αὖ
7
ἀποτρόπαιος
8
χάσμημα τό
9
ὀρνιθοθήρης ὁ
10
δαί;
11
ὑποδείδω
2

klop
been
trappen
tweevoudig
hophop
keer op keer
kwaad afwendend
muil
vogeljager
dan; geeft verbazing in vragen
bang zijn; ὑποδεδιὼς - schijtlijster
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Wij zullen het direct weten, als we kloppen.
Pi

Maar weet je, wat jij moet doen? Trap met je been tegen die rots.

Eu

En jij met je hoofd. Dan wordt er twee keer geklopt.

Pi

Pak jij dan die steen en sla ermee.
Eu Absoluut, als jou dat goed toeschijnt.

55

(hij begint op de deur van de skènè te slaan)
Jongen, jongen.
Pi Jij daar, wat zeg je? Noem jij de hop ‘jongen’?
Moest jij niet in plaats van ‘jongen’ ’hop’ roepen?

De dienaar van de Hop komt op.
Eu

Hophop. Zul jij mij werkelijk keer op keer laten kloppen?
Hophop.

(een vogeldienaar steekt zijn hoofd uit het raam van de skènè)
Dienaar van de Hop Wie zijn daar? Wie is het die de meester roept?
Pi

Jij, Apollo die kwaad afwendt, wat een muil.

Di

Mijn hemel, dat zijn twee vogelvangers.

Eu

Is het zo erg? is er niet iets beters te zeggen?

Di

Jullie zijn je einde nabij.
Eu Maar we zijn geen mensen.
Di Wat dan?
Ik een Piesvogel, een Afrikaanse vogel.

Eu
Di

Je kletst onzin.
Eu Heus, vraag het aan wat voor mijn voeten ligt.

Di

En hij hier dan wat is dat voor vogel? Zeg het.

Pi

Ik een schijtfazant.

1
2

ἐπιχέζω
Φασιανικός

schijten; ἐπικεχοδὼς - schijtvan een fazant; die waren toen populair in Athene.
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ΕΥ.

ἀτὰρ σὺ τί θηρίον ποτ᾽ εἶ, πρὸς τῶν θεῶν;

ΘΕ.

ὄρνις ἔγωγε δοῦλος.
ΕΥ. ἡττήθης1 τινὸς

70

ἀλεκτρυόνος2;
ΘΕ. οὔκ, ἀλλ᾽ ὅτε περ ὁ δεσπότης
ἔποψ ἐγένετο, τότε γενέσθαι μ᾽ ηὔξατο3
ὄρνιν, ἵν᾽ ἀκόλουθον4 διάκονόν5 τ᾽ ἔχῃ.
ΕΥ.

δεῖται γὰρ ὄρνις καὶ διακόνου τινός;

ΘΕ.

οὗτός γ᾽, ἅτ᾽6, οἶμαι, πρότερον ἄνθρωπός ποτ᾽ ὤν.
τοτὲ μὲν ἐρᾷ7 φαγεῖν ἀφύας8 Φαληρικάς,
τρέχω ᾽π᾽ ἀφύας ἐγὼ λαβὼν τὸ τρύβλιον 9 ·
ἔτνους δ᾽ ἐπιθυμεῖ, δεῖ τορύνης καὶ χύτρας,
τρέχω ᾽πὶ τορύνην.
ΕΥ. τροχίλος10 ὄρνις οὑτοσί.
οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ τροχίλε; τὸν δεσπότην
ἡμῖν κάλεσον.
ΘΕ. ἀλλ᾽ ἀρτίως11 νὴ τὸν Δία
εὕδει καταφαγὼν μύρτα καὶ σέρφους12 τινάς.

ΕΥ.

ὅμως ἐπέγειρον αὐτόν.
ΘΕ. οἶδα μὲν σαφῶς
ὅτι ἀχθέσεται13, σφῷν δ᾽ αὐτὸν εἵνεκ᾽ ἐπεγερῶ.

ΠΙ.

κακῶς σύ γ᾽ ἀπόλοι᾽. ὥς μ᾽ ἀπέκτεινας δέει14.

ΕΥ.

οἴμοι κακοδαίμων, χὠ κολοιός μοἴχεται15
ὑπὸ τοῦ δέους.
ΠΙ. ὦ δειλότατον σὺ θηρίον,
δείσας ἀφῆκας τὸν κολοιόν.

1

ἡττάομαι + gen.
ἀλεκτρυών ὁ
3
εὔχομαι
4
ἀκόλουθος
5
διάκονός
6
ἅτε + part.
7
ἐράω
8
ἀφύη ἡ
9
τρύβλιον τό
10
τροχίλος
11
ἀρτίως
12
σέρφος ὁ
13
ἄχθομαι
14
δέος τό
15
μοἴχεται = μοι οἴχεται
2
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verliezen van
haan; als een haan overwonnen werd, werd hij δοῦλος/slaaf genoemd.
bidden
begeleider, dienaar
dienaar
omdat
begeren
ansjovis
schaal
steltloper
zojuist
mug
zich ergeren
angst
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Eu

Maar wat ben jij toch voor beest bij de goden?

Di

Ik een vogel, een slaaf.
Eu Jij bent verslagen door een
haan?
Di Nee, maar toen evenwel mijn meester
een hop geworden was, toen vroeg hij mij een vogel
te worden om een dienaar ter begeleiding te hebben.

Eu

Heeft een vogel dan ook een dienaar nodig?

Di

Hij wel, ja, omdat hij, zo denk ik, voorheen ooit een mens was.
Nu eens heeft hij er zin in om Phalereïsche ansjovis te eten
en dan ren ik met mijn schaal naar die vissen
en dan weer verlangt hij naar snert en is er een lepel en een pot nodig
en dan ren ik naar een lepel.
Eu Dat is een steltloper.
Weet jij wat jij moet doen, steltloper? Die meester moet jij
voor ons roepen.
Di Maar hij ligt nu net, bij Zeus,
te slapen: hij heeft mirte en enige muggen op.

Eu

Wek hem toch.
Di Ik weet zeker
dat hij geërgerd zal zijn, maar ik zal hem omwile van jullie wekken.
(dienaar gaat af)

Pi

Ik wens je een ellendige dood. Zo dood heb jij mij laten schrikken.

Eu

Goeie genade, ook die kauw is me er vandoor
uit angst.
Pi Jij zeer laffe hond,
heb jij uit angst die kauw laten gaan?
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ΕΥ.

εἰπέ μοι,
σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀφῆκας καταπεσών;

ΠΙ.

μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε.
ΕΥ. ποῦ γάρ ἐστιν;
ΠΙ. ἀπέπτετο.

ΕΥ.

90

οὐκ ἆρ᾽ ἀφῆκας; ὦγάθ᾽, ὡς ἀνδρεῖος εἶ.

De hop komt op
ΕΠΟΨ ἄνοιγε τὴν ὕλην1, ἵν᾽ ἐξέλθω ποτέ.
ΕΥ.

ὦ Ἡράκλεις, τουτὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ θηρίον;
τίς ἡ πτέρωσις2; τίς ὁ τρόπος τῆς τριλοφίας3;

ΕΠ.

τίνες εἰσί μ᾽ οἱ ζητοῦντες;
ΕΥ. οἱ δώδεκα θεοὶ
εἴξασιν4

ΕΥ.

σε.
ΕΠ. μῶν6 με σκώπτετον7
ὁρῶντε τὴν πτέρωσιν; ἦν γάρ, ὦ ξένοι,
ἄνθρωπος.
ΕΥ. οὐ σοῦ καταγελῶμεν8.
ΕΠ. ἀλλὰ τοῦ;
9
τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται.

ΕΠ.

τοιαῦτα μέντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται10
ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμέ, τὸν Τηρέα11.

ΕΥ.

Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ ταὧς12;

ΕΠ.

ὄρνις ἔγωγε.
ΕΥ. κᾆτά13 σοι ποῦ τὰ πτερά;

ΕΠ.

95

ἐπιτρῖψαί5

ἐξερρύηκε14.
ΕΥ. πότερον ὑπὸ νόσου τινός;

1

ὕλη ἡ
kreupelhout
πτέρωσις ἡ
verenkleed
3
τριλοφία ἡ
drievoudige helmbos
4
ἔοικα, 3e pl. pf. εἴξασιν
5
ἐπιτρίβω
afmatten
6
μῶν;
toch niet? soms?
7
σκώπτω
bespotten
8
καταγελάω + gen.
lachen om
9
ῥάμφος τό
kromme snavel
10
λυμαίνομαι
beschimpen
11
Zie noot bij vs.15.Sophokles had een tragedie ‘Tereus’ geproduceerd.
12
ταὧς
pauw; hier ironisch: iemand die er snoeverig uitziet
13
= καὶ εἶτα
14
ἐκρέω
uitvallen
2
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100

Eu

Zeg mij eens,
heb jij niet jouw kraai laten gaan, toen jij viel?

Pi

Bij Zeus, ik niet.
Eu Waar is hij dan?
Pi Hij is weggevlogen.

Eu

90

Dus jij hebt hem niet weg laten gaan? Kerel, wat een held ben jij.

De hop komt op
(met vogelmasker en grote kuif)
Hop

Open het kreupelhout opdat ik eindelijk eens naar buiten ga.

Eu

Herakles, wat is dat toch voor beest?
Wat voor verentooi? Wat voor soort drievoudige helmbos1?

HOP

Wie zijn het die mij zoeken?
Eu De twaalf goden
lijken de pik op jou te hebben
Hop Jullie bespotten mij toch niet
bij het zien van mijn verentooi? Want ik was, vreemden,
een mens.
Eu Niet om jou lachen wij.
Hop Maar waarom dan wel?

Eu

Die kromme snavel van jou is in onze ogen een lachertje.

Hop

Zo beschimpt Sophokles echter
in zijn tragedies mij, Tereus.

Eu

Ben jij dan Tereus? Ben jij een vogel of een showvink?

Hop

Ik ben een vogel.
Eu En waar zijn dan jouw veren?

Hop

Uitgevallen.

100

Eu Door een ziekte?

1

95

de helmbos van een militair commandant, misschien een verwijzing naar Tereus als koning
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ΕΠ.

ΕΠ.

ΕΠ.

οὔκ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνα πάντα τὤρνεα
πτερορρυεῖ1, κᾆτ᾽ αὖθις ἕτερα φύομεν.
ἀλλ᾽ εἴπατόν2 μοι σφὼ τίν᾽ ἐστόν;
ΕΥ. νώ; βροτώ3.
ποδαπὼ4 τὸ γένος;
ΕΥ. ὅθεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί.
μῶν5 ἡλιαστά6;
ΕΥ. μἀλλὰ7 θἀτέρου8 τρόπου,
ἀπηλιαστά.
ΕΠ. σπείρεται γὰρ9 τοῦτ᾽ ἐκεῖ
τὸ σπέρμ᾽;
ΕΥ. ὀλίγον ζητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις.

ΕΠ.

πράγους10 δὲ δὴ τοῦ11 δεομένω δεῦρ᾽ ἤλθετον;

ΕΥ.

σοὶ ξυγγενέσθαι βουλομένω.
ΕΠ. τίνος πέρι;

ΕΥ.

ὅτι πρῶτα μὲν ἦσθ᾽ ἄνθρωπος ὥσπερ νώ ποτε,
κἀργύριον ὠφείλησας12 ὥσπερ νώ ποτε,
κοὐκ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες ὥσπερ νώ ποτε·
εἶτ᾽ αὖθις ὀρνίθων μεταλλάξας13 φύσιν
καὶ γῆν ἐπέπτου14 καὶ θάλατταν ἐν κύκλῳ,
καὶ πάνθ᾽ ὅσαπερ ἄνθρωπος ὅσα τ᾽ ὄρνις φρονεῖς.
ταῦτ᾽ οὖν ἱκέται15 νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεθα,
εἴ16 τινα πόλιν φράσειας17 ἡμῖν εὔερον18
ὥσπερ σισύραν19 ἐγκατακλινῆναι20 μαλθακήν.

1

105

110

115

120

πτερορρυέω
veren verliezen
dualis imperativus 2e persoon
3
βροτός ὁ
sterveling
4
ποδαπός; adi.
waarvandaan?
5
μῶν;
toch niet?
6
ἡλιαστής ὁ
rechter in de heliaia (volksrechtbank); deze stonden niet goed bekend, zie de Wespen
7
= μὴ (verzwegen bevel), ἀλλὰ
8
= τοῦ ἑτέρου
9
γὰρ;
in vragen verbazing: dan?
10
πρᾶγος τό
zaak
11
= τίνος
12
ὀφείλω
verschuldigd zijn
13
μεταλλάττω
in ruil aannemen
14
ἐπιπέτομαι
vliegen naar/over
15
ἱκέτης ὁ
smekeling
16
εἴ hier + opt.
om te zien of
17
φράζω
tonen
18
εὔερος
met schone wol
19
σισύρα ἡ
bontmantel
20
ἐγκατακλίνομαι + acc. zich te slapen leggen in
2
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Hop

Nee, maar in de winter verliezen alle vogels hun veren
en dan laten we weer nieuwe groeien.
Maar zeg mij eens, wie zijn jullie twee?
Eu Wij? Stervelingen.

Hop

Uit welk nest?

105

Eu Vanwaar die mooie triëren komen.
Hop

Toch geen rechters?
Eu Nee, maar juist andersom,
antirechters1.
Hop Wordt dan daar dát
110
zaad gegezaaid?
Eu Als je zoekt, zul je wel een beetje van de akker pikken.

Hop

Maar met wat voor bedoeling zijn jullie twee dan hier gekomen?

Eu

Wij wilden jou ontmoeten.
Hop Waarom?

Eu

Op de eerste plaats omdat jij ooit een mens was evenals wij twee,
en jij ooit geld verschuldigd was evenals wij
en jij het nooit graag teruggaf evenals wij;
verder weer nam jij de natuur van een vogel aan
en vloog jij rond over land en zee
en denk jij precies alles wat een mens en alles wat een vogel denkt.
Daarom dus zijn wij als smekelingen hierheen naar jou gekomen
of jij ons een stad kunt tonen met schone wol
om daarin te gaan liggen zoals in een zachte mantel.

1

115

120

In het Grieks wordt in het vervolg indirect doorgegaan op het woordje hèlios (zon) dat in hèliastes zit.
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ΕΠ.

ἔπειτα μείζω τῶν Κραναῶν1 ζητεῖς πόλιν;

ΕΥ.

μείζω μὲν οὐδέν, προσφορωτέραν2 δὲ νῷν.

ΕΠ.

ἀριστοκρατεῖσθαι3 δῆλος εἶ ζητῶν.
ἥκιστα· καὶ τὸν

Σκελλίου4

ΕΥ. ἐγώ;
βδελύττομαι5.

ΕΠ.

ποίαν τιν᾽ οὖν ἥδιστ᾽ ἂν οἰκοῖτ᾽ ἂν πόλιν;

ΕΥ.

ὅπου τὰ μέγιστα πράγματ᾽ εἴη τοιάδε.
ἐπὶ τὴν θύραν μου πρῴ6 τις ἐλθὼν τῶν φίλων
λέγοι ταδί· «πρὸς7 τοῦ Διὸς τοὐλυμπίου
ὅπως8 παρέσει μοι καὶ σὺ καὶ τὰ παιδία
λουσάμενα πρῴ· μέλλω γὰρ ἑστιᾶν9 γάμους·
καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποήσῃς· εἰ δὲ μή,
μή μοι τότ᾽ ἔλθῃς, ὅταν ἐγὼ πράττω κακῶς.»

ΕΠ.

ΠΙ.

νὴ10 Δία ταλαιπώρων11 γε πραγμάτων ἐρᾷς.
τί δαὶ σύ;
ΠΙ. τοιούτων ἐρῶ κἀγώ.
ΕΠ. τίνων;
12
13
14
ὅπου ξυναντῶν μοι ταδί τις μέμψεται
ὥσπερ ἀδικηθεὶς παιδὸς ὡραίου15 πατήρ·
«καλῶς γέ μου τὸν υἱόν, ὦ στιλβωνίδη16,
εὑρὼν ἀπιόντ᾽ ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον
οὐκ ἔκυσας17, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου18,
οὐκ ὠρχιπέδισας19, ὢν ἐμοὶ πατρικὸς20 φίλος.»

1

125

130

135

140

αἱ Κρανααί
Athene; κραναός – steenachtig, Attica is steenachtig
πρόσφορος + dat.
passend bij
3
ἀριστοκρατέομαι
een aristokratische regeringsvorm hebben
4
De zoon van Skellias is Aristokrates, die later de club van vierhonderd heeft gesteund.
5
βδελύττομαι
walging hebben van
6
πρῴ
vroeg
7
πρὸς + gen.
bij
8
ὅπως + fut.
bevel
9
ἑστιάω
aan zijn haard ontvangen, vieren
10
νὴ + acc.
bij
11
ταλαίπωρος
zwaar, ellendig
12
ὅπου
waar ook maar, in welke omstandigheden ook
13
συναντάω + dat.
ontmoeten
14
μέμφομαι + dat.
verwijten
15
ὡραῖος
op huwbare leeftijd
16
στιλβωνίδης
glanzend; branieschopper, glimmeraar, een blingblingboy
17
κυνέω, ἔκυσα
kussen
18
προσάγομαι
lokken
19
ὀρχιπεδίζω
de testikels vastpakken
20
πατρικός
vaderljk, van de vader daterend
2
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Hop

Zoek jij dan een stad groter dan Athene?

Eu

Groter geenszins, maar wel een die meer bij ons past.

Hop

Het is duidelijk dat jij in een aritocratie wenst te leven.
Eu Ik?
Absoluut niet. Ook van de zoon van Skellias walg ik.

125

Hop

In wat voor stad zou je dan wel het liefst wonen?

Eu

Waar de belangrijkste beslommeringen de volgende zijn:
vroeg in de ochtend komt een vriend bij mijn deur
en zegt dit: “Bij Zeus de Olympiër,
130
zowel jij als je kinderen moeten bij mij verschijnen
gebaad en al in de vroege ochtend; want ik ga een bruiloftsfeest geven1;
en doe absoluut niet anders. Zo niet,
kom dan ook niet bij mij, als ik het slecht maak.”

Hop

Bij Zeus, ik zie het, jij verlangt naar ellende.
En jij dan?
Pi Ook ik wil zoiets.
Hop Wat?

Pi

Een plek waar mij iemand bij een ontmoeting dit zal verwijten
bijvoorbeeld een benadeelde vader van een zoon op huwbare leeftijd
“Klasse, maar niet heus, dat jij, blingblingboy, mijn zoon toen jij hem
gewassen en al aangetroffen had bij zijn vertrek uit de sportschool
140
niet gekust, niet aangesproken, niet meegelokt hebt,
niet bij zijn ballen gegrepen hebt, hoewel je in mijn ogen een familievriend bent.”

1

Voor een bruiloft moesten gasten zich reinigen met een bad en nieuwe kleren aantrekken.
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135

ΕΠ.

ΕΠ.

ΕΠ.

ὦ δειλακρίων1 σύ, τῶν κακῶν οἵων ἐρᾷς.
ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν2 λέγετον εὐδαίμων πόλις
παρὰ3 τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν.
ΕΥ. οἴμοι, μηδαμῶς
ἡμῖν γε παρὰ θάλατταν, ἵν᾽ ἀνακύψεται4
κλητῆρ᾽5 ἄγουσ᾽ ἕωθεν6 ἡ Σαλαμινία7.
ἑλληνικὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι;

145

τί οὐ τὸν Ἠλεῖον8 Λέπρεον οἰκίζετον
ἐλθόνθ᾽; ΕΥ. ὁτιὴ9 νὴ τοὺς θεοὺς ὅσ᾽10 οὐκ ἰδὼν
βδελύττομαι τὸν Λέπρεον ἀπὸ Μελανθίου11.

150

ἀλλ᾽ εἰσὶν ἕτεροι τῆς Λοκρίδος12 Ὀπούντιοι13,
ἵνα χρὴ14 κατοικεῖν.
ΕΥ. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ Ὀπούντιος
οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ15 χρυσίου.
οὗτος δὲ δὴ τίς ἐσθ᾽ ὁ μετ᾽ ὀρνίθων βίος;
σὺ γὰρ οἶσθ᾽ ἀκριβῶς.
ΕΠ. οὐκ ἄχαρις16 εἰς τὴν τριβήν17·
18
οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ζῆν ἄνευ βαλλαντίου19.

ΕΥ.

πολλήν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν20.

ΕΠ.

νεμόμεσθα21 δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευκὰ σήσαμα22
καὶ μύρτα καὶ μήκωνα23 καὶ σισύμβρια1.

1

155

160

δειλακρίων
jammerlijke figuur
ὁποῖος
zodanig als
3
παρά + acc.
vlak bij, voorbij; eigenlijk bij verba van beweging
4
ἀνακύπτω
opduiken
5
κλητήρ ὁ
heraut, dagvaarder
6
De ochtend is de beste tijd voor een arrestatie; je ziet het schip niet aankomen.
7
Σαλαμινία ἡ
de Salaminia, het snelle vlaggeschip van Athene, gebruikt voor gezantschappen, 9
maanden eerder gebruikt om Alkibiades van Sicilia naar Athene terug te roepen
8
Ἠλεῖος
van Elis, landschap waar Olympia ligt
9
ὁτιὴ
omdat
10
ὅσα + part.
hoewel
11
Melanthios, een tragicus die lepra had, vaak bespot wegens zijn verwijfdheid, seksuele perversie en dure
smaak
12
Λοκρίς
Lokris, een landschap in Midden-Griekenland; de Opountiërs wonen aan de Euripus
13
Opountiërs: inwoners van de stad Opous
14
ἵνα χρὴ
waar je dan maar moet/kan …
15
τάλαντον τό
talent (gewicht van circa 36 kg; varieert per periode en plaats)
16
ἄχαρις
onaangenaam
17
τριβή ἡ
verblijf
18
ζάω
leven
19
βαλλάντιον τό
buidel, beurs
20
κιβδηλία ἡ
oplichterij
21
νέμομαι
grazen
22
σήσαμον τό
sesam
23
μήκων ἡ
papaver
2
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Hop

Jij jammerlijke figuur, naar wat voor ellende verlang jij,
maar er is wel zo een gelukzalige stad als waarover jullie het hebben,
aan de Rode zee.2
Eu Hemel, absoluut niet
aan de zee voor ons waar in de ochtend de Salaminia zal opdoemen
met aan boord een dagvaarder.
Maar kun je ons een Griekse stad noemen?

Hop

Waarom gaan jullie niet in Leprous in Elis wonen?

Eu

Omdat ik, bij de goden, hoewel ik het niet gezien heb,
walg van Leprous dankzij Melanthios.

Hop

Maar dan zijn er nog de Opountiërs van Lokris,
waar je kunt wonen.
Eu Maar ik zal wel niet
voor een talent goud een Opountios3 worden
Maar wat is dat voor leven met die vogels?
Want jij weet dat precies.
Hop Niet onaangenaam om te verblijven
waar men ten eerste zonder beurs moet leven.

Eu

Jij hebt het leven van grote oplichterij ontlast.

Hop

En wij voeden ons in de tuinen met witte sesam
en myrtenvruchten en papaver en waterkers.

1

155

150

155

160

σισύμβριον τό
waterkers
Dit gebied staat symbool voor een utopie en rijkdom; de Arabische Golf en Zee en Indische Oceaan
3
vgl. 1294; misschien was ene Opountios een aanklager met de bijnaam ‘Raaf’ wegens zijn neus.
2
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ΕΥ.

ὑμεῖς μὲν ἆρα ζῆτε νυμφίων1 βίον.

ΠΙ.

φεῦ φεῦ·
ἦ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευμ᾽2 ἐν ὀρνίθων γένει,
καὶ δύναμιν ἣ γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πίθοισθέ μοι.

ΕΠ.

τί σοι πιθώμεσθ᾽;
ΠΙ. ὅ τι3 πίθησθε; πρῶτα μὲν
μὴ περιπέτεσθε πανταχῇ κεχηνότες·
ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον4 τοὔργον ἐστίν. αὐτίκα5
ἐκεῖ παρ᾽ ἡμῖν τοὺς πετομένους ἢν ἔρῃ6·
«τίς ὄρνις οὗτος;» ὁ Τελέας7 ἐρεῖ ταδί·
«ἄνθρωπος ὄρνις ἀστάθμητος8, πετόμενος,
ἀτέκμαρτος9, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων.»

ΕΠ.

νὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γε μωμᾷ10 ταυταγί.
τί οὖν ποιῶμεν;
ΠΙ. οἰκίσατε μίαν πόλιν.

ΕΠ.

ποίαν δ᾽ ἂν οἰκίσαιμεν ὄρνιθες πόλιν;

ΠΙ.

ἄληθες, ὦ σκαιότατον11 εἰρηκὼς ἔπος;
βλέψον κάτω.
ΕΠ. καὶ δὴ12 βλέπω.
ΠΙ. βλέπε νυν ἄνω.
βλέπω.
ΠΙ. περίαγε τὸν τράχηλον13.
ΕΠ. νὴ Δία,
ἀπολαύσομαί14 ‹τί› γ᾽, εἰ διαστραφήσομαι15.

ΕΠ.

ΠΙ.

165

170

175

εἶδές τι;
ΕΠ. τὰς νεφέλας γε καὶ τὸν οὐρανόν.

1

νύμφιος
jonggehuwd
βούλευμα τό
besluit plan
3
ὅ τι: bij afhankelijke vragen gebruikt men vaak indefinita: waarom
4
ἄτιμος
smadelijk, verachtelijk
5
αὐτίκα
bijvoorbeeld
6
ἐρωτάω, ἤρομην
vragen
7
Teleas: een politicus die secretaris was van de Atheense schatkist; hij zou moreel corrupt en onbetrouwbaar
zijn.
8
ἀστάθμητος
onbestendig
9
ἀτέκμαρτος
niet te definiëren
10
μωμάομαι
verwijten
11
σκαιός
links dom
12
καὶ δὴ
goed, ok
13
τράχηλος ὁ
nek, hals
14
ἀπολαύομαι
genot/voordeel hebben van
15
διαστρέφομαι
verrekken
2
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Eu

Echt, jullie leven dus het leven van jonggehuwden.

Pi

Och, och.
Werkelijk ik zie in dit volk van vogels de mogelijkheid voor een groot plan
en voor grote macht, als jullie naar mij luisteren.

Hop

Waarin moeten we naar jou luisteren?
Pi Waarin? Ten eerste,
jullie moeten niet overal rondvliegen met jullie snavels open.
Want dat is een verachtelijke daad. Bijvoorbeeld,
als je daar bij ons vraagt naar naar wie daar rondfladderen:
“Wie is die vogel?”, dan zal Teleas dit zeggen:
“Een mens is een een onbestendige vogel die rondfladdert,
die ondefinieerbaar is en die absoluut nooit op dezelfde plaats blijft.”

Hop

Bij Dionusos, ja, dat is een goed verwijt.
Wat moeten we dus doen?
Pi Sticht één stad.

Hop

Maar wat voor stad kunnen wij vogels stichten?

Pi

Werkelijk? Wat een vreselijk stupide reactie van jou.
Kijk naar beneden.
Hop Goed, ik kijk.
Pi Kijk nu omhoog.

Hop

Ik kijk.
Pi Draai je nek om.
Hop Bij Zeus,
welja, ik zal er enig voordeel van hebben, als ik me verrek.

Pi

Heb je iets gezien?
Hop Ja, de wolken en de hemel.

36

175

165

170

ΠΙ.

οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στὶν ὀρνίθων πόλος1;

ΕΠ.

πόλος; τίνα τρόπον;
ΠΙ. ὥσπερ ‹ἂν› εἴποι τις ‘τόπος’.
ὅτι δὲ πολεῖται2 τοῦτο καὶ διέρχεται3
ἅπαντα διὰ τούτου4, καλεῖται νῦν πόλος.
ἢν δ᾽ οἰκίσητε τοῦτο καὶ φράξηθ᾽5 ἅπαξ6,
ἐκ τοῦ πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις.
ὥστ᾽ ἄρξετ᾽ ἀνθρώπων μὲν ὥσπερ παρνόπων7,
τοὺς δ᾽ αὖ8 θεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ9 Μηλίῳ10.

ΕΠ.

ΕΠ.

180

185

πῶς;
ΠΙ. ἐν μέσῳ11 δήπουθεν12 ἀήρ ἐστι γῆς.
εἶθ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς, ἢν ἰέναι βουλώμεθα
Πυθώδε13, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεθα,
οὕτως, ὅταν θύωσιν ἄνθρωποι θεοῖς,
ἢν μὴ φόρον14 φέρωσιν ὑμῖν οἱ θεοί,
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους15
τῶν μηρίων16 τὴν κνῖσαν17 οὐ διαφρήσετε18.

190

ἰοῦ ἰοῦ·
μὰ γῆν, μὰ παγίδας19, μὰ νεφέλας, μὰ δίκτυα20,
μὴ21 ᾽γὼ νόημα κομψότερον22 ἤκουσά πω·
ὥστ᾽23 ἂν κατοικίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν,
εἰ ξυνδοκοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις.

195

1

πόλος
middelpunt, hemelas, gewelf
πολέομαι
hier: druk bezocht worden (zie com. J.van Leeuwwen, Aves)
3
διέρχομαι
gaan door
4
sc. het gewelf
5
φράσσω
omheinen
6
ἅπαξ
éénmaal, eens en voor altijd
7
παρνοψ, -οπος
sprinkhaan
8
αὖ
aan de andere kant
9
λιμός ὁ
hongersnood
10
In 416 werd Melos na een blokkade en dientengevolge hongersnood zwaar gestraft: de mannen werden
gedood en de rest verkocht.
11
ἐν μέσῳ γῆς
tussen de goden en de aarde
12
δήπουθεν
dunkt me
13
Πυθώδε
naar Pythoo; Πυθώ ἡ - het orakel van Apollo
14
φόρος
belasting
15
χάος τό
de nog ongevormde massa, duistere afgrond (v.d. onderwereld)
16
μηρίον τό
schenkelstuk
17
κνῖσα ἡ
vette offergeur
18
διαφρέω
doorlaten
19
παγίς ἡ, -ιδος
valstrik
20
δίκτυον τό
net
2121
μὴ in eden normaal bij futurum in eden; hier met aor, die ook als een eed gezien moet worden.
22
κομψός
doortrapt
23
ὥστε rel. aansluiting zodoende
2
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Pi

Is dat dan niet , zo zou ik denken, het centrum1 van de vogels?

Hop

Centrum? Hoe bedoel jij?
Pi Precies zoals ik wel zou zeggen ‘plek’.
180
Omdat dat druk bezocht wordt en alles daardoorheen
gaat, heet het nu centrum.
Als jullie dat zullen bewonen en eens en voor altijd zullen omheinen,
zal dat geen centrum, maar stad heten,
zodat jullie over de mensen zullen heersen als over sprinkhanen
185
en ook de goden ten val zullen brengen met een hongersnood als van Melos.

Hop

Hoe?
Pi Tussen de goden en de aarde is er dunkt me lucht.
Wel, precies zoals wij, als wij naar Delphi willen gaan,
de Boiotiërs om een doortocht vragen,
zo zullen jullie, wanneer de mensen aan de goden offeren,
als de goden jullie geen belasting betalen,
niet door de stad die niet van hen is en door de chaos
de offergeur van schenkelstukken laten gaan.

Hop

Tjonge, jonge.
Bij de aarde, bij valstrikken, bij de wolken, bij netten
nog niet heb ik een doortraptere gedachte gehoord.
Zodoende zal ik wel met jou die stad stichten,
als ook de andere vogels daartoe besluiten.

1

190

195

De woordspeling in het Grieks kun je niet weergeven in het Nederlands. Het gaat om het stichten van een polis
(stad) en de vogels wonen in de polos (hemel, hemelas, pool)
38

ΠΙ.

ΠΙ.

ΠΙ.

τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτοῖς διηγήσαιτο;
ΕΠ. σύ.
ἐγὼ γὰρ αὐτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ
ἐδίδαξα τὴν φωνήν, ξυνὼν πολὺν χρόνον.

200

πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγκαλέσειας; ΕΠ. ῥᾳδίως.
δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτίκα μάλ᾽ εἰς τὴν λόχμην1,
ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας2 τὴν ἐμὴν ἀηδόνα3,
καλοῦμεν αὐτούς· οἱ δὲ νῷν τοῦ φθέγματος4
ἐάνπερ ἐπακούσωσι θεύσονται5 δρόμῳ.

205

ὦ φίλτατ᾽ ὀρνίθων σύ, μή νυν ἕσταθι·
ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ6 σ᾽, ἄγ᾽ ὡς τάχιστ᾽ εἰς τὴν λόχμην
εἴσβαινε κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα.

scène 4 (209-259): de hop roept de vogels op
serenade van de hop
ΕΠ.
ἄγε, σύννομέ7 μοι, παῦσαι μὲν ὕπνου,
λῦσον8 δὲ νόμους9 ἱερῶν ὕμνων10,
οὓς διὰ θείου στόματος θρηνεῖς11
τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδακρυν12 Ἴτυν13,
ἐλελιζομένη14 διεροῖς15 μέλεσιν16
γένυος17 ξουθῆς18. καθαρὰ19 χωρεῖ
διὰ φυλλοκόμου20 μίλακος21 ἠχὼ
πρὸς Διὸς ἕδρας22, ἵν᾽ ὁ χρυσοκόμας23
Φοῖβος ἀκούων τοῖς σοῖς ἐλέγοις1
1

λόχμη
ἀνεγείρω
3
ἀηδών
4
φθέγμα τό
5
θέω
6
ἀντιβολέω
7
σύννομος
8
λύω
9
νόμος ὁ
10
ὕμνος ὁ
11
θρηνέω
12
πολύδακρυς
13
zie vs. 15
14
ἐλελίζομαι
15
διερός
16
μέλος τό
17
γένυς ἡ
18
ξουθός
19
καθαρός
20
φυλλόκομος
21
μῖλαξ, -ακος ἡ
22
ἕδρα ἡ
23
χρυσοκόμης
2

bosje
wakker maken
nachtegaal
stem, geluid, klank
rennen
smeken
samenlevend
laten klinken
melodie
lied, hymne
jammeren
tranenrijk
weeklagen
vloeiend, helder
lied
keel
goudbruin
rein, zuiver
met een bladerkapsel
taxus
zetel
met gouden haar
39
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Pi

Pi

Pi

Wie zal dan wel deze kwestie aan hen uiteenzetten?
Hop Jij.
Vroeger spraken ze namelijk geen Grieks, maar ik heb
hun de taal geleerd in de lange tijd dat ik bij hen ben.

200

Hoe dan zul je hen wel bijeenroepen?
Hop Makkelijk.
Want ik zal direct dit bosje hier binnengaan,
en daarna mijn nachtegaal wekken
en dan zullen we hen oproepen. En als ze onze stem zullen
horen, zullen ze op een drafje aan komen rennen.

205

Liefste vogel, jij moet hier nu niet blijven staan,
maar ik smeek jou, kom op, ga zo snel mogelijk
dit bosje in en wek je nachtegaal.

scène 4 (209-259): de hop roept de vogels op
serenade van de hop
Hop Kom, leefgenoot van mij, stop met slapen
en laat melodieën van heilige zangen horen,
die jij door je goddelijke bek weeklagend laat klinken,
om mijn en jouw veelbeweende Itus,
weeklagend met heldere liederen
uit jouw goudgele keel. Zuiver bereikt
door de bladergekapte taxus het geluid
Zeus’ zetel, waar de goudgelokte
Phoibos uw klaagzang hoort en in antwoord daarop

1

ἔλεγος ὁ

(klaag)zang
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ἀντιψάλλων1 ἐλεφαντόδετον2
φόρμιγγα3 θεῶν ἵστησι χορούς4·
διὰ δ᾽ ἀθανάτων στομάτων χωρεῖ
ξύμφωνος5 ὁμοῦ6
θεία μακάρων ὀλολυγή7.
ΕΥ.
ΠΙ.

ΠΙ.

220

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φθέγματος τοὐρνιθίου89·
οἷον κατεμελίτωσε10 τὴν λόχμην11 ὅλην.
οὗτος.
ΕΥ. τί ἐστιν;
ΠΙ. οὐ σιωπήσει;
ΕΥ. τί δαί;
12
οὕποψ μελῳδεῖν αὖ παρασκευάζεται.

zang van de hop
ΕΠ.
ἐποποποῖ ποποῖ, ποποποποῖ ποποῖ,
ἰὼ ἰὼ ἴτω ἴτω
ἴτω τις ὧδε13 τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων14,
ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους15 ἀγροίκων16 γύας17
νέμεσθε, φῦλα18 μυρία κριθοτράγων19
σπερμολόγων20 τε γένη
ταχὺ πετόμενα, μαλθακὴν ἱέντα γῆρυν·
ὅσα τ᾽ ἐν ἄλοκι21 θαμὰ
βῶλον22 ἀμφιτιττυβίζεθ᾽23 ὧδε λεπτὸν
ἡδομένᾳ φωνᾷ·
—τιοτιοτιοτιοτιοτιοτιοτιο—
ὅσα θ᾽ ὑμῶν κατὰ κήπους ἐπὶ κισσοῦ
1

ἀντιψάλλω + acc. + dat. iets ter begeleiding van iets spelen
ἐλεφαντόδετος
met ivoor versierd
3
φόρμιγξ ἡ
citer
4
χορός ὁ
reidans, koor
5
ξύμφωνος
samen klinkend
6
ὁμοῦ
tegelijk (met jou)
7
ὀλολυγή
luide kreet
8
ὀρνίτιον τό
vogeltje
9
gen. respectus na een uitroep om het gevoel uit te drukken
10
καταμελιτόω
met honing bestrijken
11
λόχμη
bos
12
μελῳδέω
een lied zingen
13
ὧδε
hier(heen)
14
ὁμόπτερος
met gelijke veren
15
εὔσπορος
goed bezaaid
16
ἀγροῖκος
boer
17
γύης ὁ
landbouwgrond
18
φῦλον τό
volk, menigte
19
κριθοτράγος
gerstetend
20
σπερμολόγος
zaadpikkend
21
ἄλοξ ἡ
vore
22
βῶλος ἡ
kluit, bodem
23
ἀμφιτιττυβίζω
tjilpen rondom
2
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225

230

235

de met ivoor versierde citer
laat klinken en reidansen van goden opstelt.
Door onsterfelijke monden gaat
samenklinkend tegelijk met jou
de goddelijke kreet van de gelukzaligen.

220

(tijdens het lied is na de eerste oproep een fluit te horen als stemgeluid van de
nachtegaal)
Eu

O koning Zeus, wat een stem heeft die vogel.
Hoe met honingzoet geluid heeft ze heel het bosje overgoten.

Pi

Jij daar.
Eu Wat is er?
Pi Houd je mond eens.
Eu Waarom dan?

Pi

De hop maakt weer aanstalten een lied te zingen.

zang van de hop
Hop Hophophop, popop, popopopop, popop,
ach, ach, er moet komen, komen,
er moet iemand hier komen van mijn gevleugelde vrienden
en jullie allen die de goedgezaaide akkers van de boeren
bewonen, ontelbare volken gersteters
en soorten zaadpikkers
die snel vliegen en een zachte stem laten klinken
en alle rassen die in een vore dikwijls
om een kluit zo teer tjilpen
met vreugdevolle stem,
-tiotiotiotiotiotiotiotioen alle soorten van jullie die in tuinen op de takken van klimop
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230

235

κλάδεσι νομὸν1 ἔχει,
τά τε κατ᾽ ὄρεα τά τε κοτινοτράγα2 τά τε κομαροφάγα3,
ἁνύσατε4 πετόμενα πρὸς ἐμὰν αὐδάν·
—τριοτο τριοτο τοτοβριξ·—
οἵ θ᾽ ἑλείας5 παρ᾽ αὐλῶνας6 ὀξυστόμους
ἐμπίδας κάπτεθ᾽7, ὅσα τ᾽ εὐδρόσους γῆς τόπους
ἔχετε λειμῶνά8 τ᾽ ἐρόεντα9 Μαραθῶνος, ὄρνις ‹τε› πτεροποίκιλος, ἀτταγᾶς10 ἀτταγᾶς·
ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα11 θαλάσσης
φῦλα μετ᾽ ἀλκυόνεσσι12 ποτῆται13,
δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμενοι τὰ νεώτερα·
πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἁθροΐζομεν14
οἰωνῶν ταναοδείρων15.
ἥκει γάρ τις δριμὺς16 πρέσβυς
καινὸς17 γνώμην
καινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής18.
ἀλλ᾽ ἴτ᾽ εἰς λόγους ἅπαντα,
δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο·

1

νομός ὁ
verblijfplaats
κοτινοτράγος
wilde olijven opetend
3
κομαροφάγος
aardboombezie-etend
4
ἁνύσατε + part. snel; ἁνύω – voort maken
5
ἕλειος
moeras6
αὐλών ὁ
kanaal
7
κάπτω
inslikken
8
λειμών ὁ
weide
9
ἐρόεις
lieflijk
10
ἀτταγᾶς
hoender
11
οἶδμα τό
zwelling, golf, branding
12
ἀλκυών ὁ
ijsvogel
13
ποτάομαι
vliegen; Dorisch: ποτῆται
14
ἁθροΐζω
verzamelen
15
ταναόδειρος
met lange hals
16
δριμύς
slim
17
καινός
origineel
18
ἐγχειρητής ὁ
ondernemer
2
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240

245

250

255

hun verblijfplaats hebben,
die in de bergen en die wilde olijven en die aardboombezie eten
vliegt snel op mijn stem af,
-trioto trioto totobrixen jullie die aan moeraskanalen scherp prikkende
muskieten opeten en jullie allen die waterrijke plekken op aarde
hebben en de lieflijke weide van Marathon
en jij bontgevederde vogel, hoender, hoender
en de soorten vogels die over de branding van de zee
te midden van ijsvogels1 vliegen,
komt hierheen om het nieuws te vernemen.
Want alle soorten van ons,
vogels met lange nek, verzamelen zich hier.
Want een slimme grijsaard is gekomen
origineel qua inzicht
en ondernemer van ongekende daden.
Komt allen voor overleg,
hierheen, hierheen, hierheen, hierheen.

1

240

245

250

255

In Europa komt de ijsvogel voornamelijk voor bij langzaam stromende wateren als beken en rivieren in het
laagland (zelden boven 650 meter hoogte), maar hij kan worden aangetroffen in bijna alle waterrijke gebieden,
als kanalen, sloten en een enkele keer aan de oevers van grotere plassen, meren, grindgaten en estuaria.
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Parodos (260-326)
Scène 5 (vs.260): het koor kondigt zijn komst aan
Koor
τοροτοροτοροτοροτιξ,
κικκαβαυ κικκαβαυ,
τοροτοροτορολιλιλιξ.

260

ΠΙ.

ὁρᾷς τιν᾽ ὄρνιν;
ΕΥ. μὰ τὸν Ἀπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ.
καίτοι κέχηνά γ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων.

ΠΙ.

ἄλλως1 ἄρ᾽ οὕποψ, ὡς ἔοικ᾽, εἰς τὴν λόχμην
ἐμβὰς ἐπῶζε2 χαραδριὸν3 μιμούμενος.

265

ΟΡΝΙΣ
τοροτιξ τοροτιξ.
ΠΙ.

ὦγάθ᾽, ἀλλ᾽ ‹οὖν› οὑτοσὶ καὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται.

ΕΥ.

νὴ Δί᾽ ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου ταὧς;

ΠΙ.

οὗτος αὐτὸς νῷν φράσει. τίς ἐστιν ὄρνις οὑτοσί;

ΕΠ.

οὗτος οὐ τῶν ἠθάδων4 τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶθ᾽ ὑμεῖς ἀεί,
ἀλλὰ λιμναῖος5.
ΕΥ. βαβαῖ, καλός γε καὶ φοινικιοῦς6.

ΕΠ.

εἰκότως ‹γε›· καὶ γὰρ ὄνομ᾽ αὐτῷ ᾽στὶ φοινικόπτερος.

ΕΥ.

οὗτος, ὦ— σέ7 τοι.

270

ΠΙ. τί βωστρεῖς8;
ΕΥ. ἕτερος ὄρνις οὑτοσί.
ΠΙ.

1

νὴ Δί᾽ ἕτερος δῆτα χοὖτος ἔξεδρον9 χώραν ἔχων.
τίς ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ μουσόμαντις10, ἄτοπος1 ὄρνις, ὀρειβάτης;

ἄλλως
ἐπώζω
3
χαραδριός
4
ἠθάς, -αδος
5
λιμναῖος
6
φοινικιοῦς
7
σέ
8
βωστρέω
9
ἔξεδρος
10
μουσόμαντις
2

vergeefs
klokken
pluvier
gebruikelijk
moeraspurperkleurig
vul aan: λέγω
schreeuwen
vreemd
profetiënzingend
45

275

Koor
torotorotorotorotix
kikkabau kikkabau
torotorotorolililix

260

Pi

Zie je een vogel?
Eu Bij Apollo, ik niet.
En toch sta ik naar de hemel met de mond wijd open te kijken.

Pi

Voor niets dan, naar het lijkt, is de hop het bosje in
gegaan en stond hij daar te klokken als een pluvier.

265

Vogel
torotix torotix
Pi

Beste, maar daar komt ook inderdaad een vogel aan.

Eu

Bij Zeus, zeker een vogel. Welke dan is dat? Volgens mij een pauw2.

Pi

De hop zelf zal het ons zeggen. Wat is dat voor vogel?

Hop

Dat is er niet een van die gangbare, die jullie altijd zien,
maar het is een moerasvogel.
Eu Jeetje. Mooi toch en purperkleurig.

Hop

Natuurlijk, want hij heet flamingo3.

Eu

Hee, jij daar, jou toch bedoel ik.
Pi
Wat schreeuw je?
Ep Daar is nog een vogel.
Bij Zeus, inderdaad, dat is er nog een, maar wel op een vreemde plek.
Wie is die vreemde vogel die profetiën zingt en in de bergen loopt4?

Pi

1

270

275

ἄτοπος
zonderling
een zeldzame vogel in Griekenland, door de twee heren nog nooit gezien, slechts daarover gehoord en kenbaar
door de prachtige verentooi
3
zeldzaam in Griekenland.
4
citaat uit Aischulos’Edonoi en betreft Dionusos in Lydische kleding
2
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ΕΠ.

ὄνομα τούτῳ Μῆδός ἐστι.
ΕΥ. Μῆδος; ὦναξ Ἡράκλεις.
εἶτα πῶς ἄνευ καμήλου Μῆδος ὢν εἰσέπτετο1;

ΠΙ.

ἕτερος αὖ λόφον2 κατειληφώς3 τις ὄρνις οὑτοσί.

ΕΥ.

τί τὸ τέρας4 τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽ ἦσθ᾽ ἔποψ,
ἀλλὰ χοὖτος ἕτερος;
ΕΠ. οὑτοσὶ μέν ἐστι Φιλοκλέους5
ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ λέγοις
Ἱππόνικος Καλλίου κἀξ Ἱππονίκου Καλλίας.

ΕΥ.

Καλλίας ἄρ᾽ οὗτος οὕρνις ἐστίν. ὡς πτερορρυεῖ.

ΕΠ.

ἅτε γὰρ ὢν γενναῖος ὑπό ‹τε› συκοφαντῶν τίλλεται6,
αἵ τε θήλειαι πρὸς ἐκτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά.

ΕΥ.

ὦ Πόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς7 ὄρνις οὑτοσί.
τίς ὀνομάζεταί ποθ᾽ οὗτος;
ΕΠ. οὑτοσὶ κατωφαγᾶς8.

ΕΥ.

ἔστι γὰρ κατωφαγᾶς τις ἄλλος ἢ Κλεώνυμος9;

ΠΙ.

πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ᾽ ὢν οὐκ ἀπέβαλε τὸν λόφον;

ΕΥ.

ἀλλὰ μέντοι τίς ποθ᾽ ἡ λόφωσις10 ἡ τῶν ὀρνέων;
ἦ ᾽πὶ τὸν δίαυλον11 ἦλθον;
ΕΠ. ὥσπερ οἱ Κᾶρες μὲν οὖν
ἐπὶ λόφων οἰκοῦσιν, ὦγάθ᾽, ἀσφαλείας οὕνεκα.

ΠΙ.

ὦ Πόσειδον, οὐχ ὁρᾷς ὅσον συνείλεκται12 κακὸν13
ὀρνέων;
ΕΥ. ὦναξ Ἄπολλον, τοῦ νέφους. ἰοὺ ἰού,

1

280

285

290

295

εἰσπέτομαι
binnenvliegen
λόφος ὁ
kuif, heuvel
3
καταλαμβάνω
bezetten
4
τέρας τό
wonder, monster, wangedrocht
5
Philokles was een tragicus en o.a. de neef van Aischulos; hij zou 100 tragedies geschreven hebben. Zijn Tereus
wordt hier door Aristophanes op de hak genomen; hij zou Sophokles’ Tereus geplagieerd hebben.
6
τίλλω
kaalplukken
7
βαπτός
gekleurd
8
κατωφαγᾶς
Slokop
9
Κλεώνυμος ὁ
Kleonumos had de bijnaam ‘Schildweggooier’, bespot door Aristophanes als
laf en vraatzuchtig
10
λόφωσις ἡ
kuif
11
δίαυλος ὁ: bij de Olympische spelen moest men in volle wapenrusting heen en weer rennen
12
συλλέγομαι
zich verzamelen
13
κακόν τό
bende
2
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Hop

Hij heet Meed1
Eu Meed? O, heer Herakles.
Hoe is hij dan zonder kameel als Meed aan komen vliegen?

Pi

Daar, nog weer een vogel, met een kuif.

Eu

Wat is dat dan voor gedrocht? Was jij dan niet de enige hop,
maar was er nog een ander?
Hop Dat is de zoon van de hop
van Philokleès en ik ben zijn opa, precies zoals je wel zult zeggen:
Hipponikos de zoon van Kallias en Kallias de zoon van Hipponikos.

Eu

Die vogel is dus Kallias2, want hij verliest zijn veren.

Hop

Ja, Hij is van aanzien en wordt daarom door aanklagers kaalgeplukt
en daarbij plukken ook nog eens de vrouwtjes zijn veren.

Eu

Poseidon, daar is nog weer een bonte vogel.
Wat toch is zijn naam?
Hop Hij heet Slokop.

Eu

Is er dan nog een andere slokop dan Kleonumos?

Pi

Als hij dan Kleonumos is, waarom heeft hij dan niet zijn helmbos weggegooid? 290

Eu

Maar wat is dat dan voor kuif van die vogels?
Of ben ik bij een wapenrace beland?
Hop Het is precies, zoals de Kariërs dan
op heuvelkammen wonen, omwille van de veiligheid.

280

285

(koor van 24 vogels komt van links en rechts op)
Pi

Poseidon, Zie je niet hoe een grote bende vogels
zich verzameld heeft?
Eu Heer Apollo, wat een wolk, o, o,

1

295

onbekend welke vogel, bij de Romeinen later de pauw
Hier wordt gedoeld op Kallias (450-371) de kleinzoonzoon van Kallias II, die van de vrede van Kallias. Zijn
moeder was voor de tweede keer getrouwd met Perikles en zijn zus was met Alkibiades getrouwdw. Hij gold als
een grote verspiller van het familievermogen en wordt dan ook vaak door comici bespot. Plato en Xenophon zijn
positiever.
2
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ΠΙ.
ΠΙ.

ΕΥ.
ΕΠ.

ΕΠ.

ΠΙ.
ΠΙ.
ΕΥ.

οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔτ᾽ ἔσθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν πετομένων τὴν εἴσοδον.
οὑτοσὶ πέρδιξ1.
ΕΥ. ἐκεινοσὶ δὲ νὴ Δί᾽ ἀτταγᾶς.
οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ2.
ΕΥ. ἐκεινηὶ δέ γ᾽ ἀλκυών.
τίς γάρ ἐσθ᾽ οὕπισθεν αὐτῆς;
ΠΙ. ὅστις ἐστί; κειρύλος3.
κειρύλος γάρ ἐστιν ὄρνις;
ΠΙ. οὐ γάρ ἐστι Σποργίλος4;
χαὐτηί γε γλαῦξ5.
ΕΥ. τί φῄς; τίς γλαῦκ᾽ Ἀθήναζ᾽ ἤγαγεν;
κίττα6, τρυγών7, κορυδός8, ἐλεᾶς9, ὑποθυμίς10, περιστερά11,
νέρτος12, ἱέραξ13, φάττα14, κόκκυξ15, ἐρυθρόπους16, κεβλήπυρις17,
πορφυρίς18, κερχνῄς19, κολυμβίς20, ἀμπελίς21, φήνη22, δρύοψ23.
ἰοὺ ἰού, τῶν ὀρνέων.
ΕΥ. ἰοὺ ἰού, τῶν κοψίχων24.
25
οἷα πιπίζουσι καὶ τρέχουσι διακεκραγότες26.

300

305

ἆρ᾽ ἀπειλοῦσίν27 γε νῷν;
ΠΙ. οἴμοι, κεχήνασίν γέ τοι
καὶ βλέπουσιν εἰς σὲ κἀμέ.
ΕΥ. τοῦτο μὲν κἀμοὶ δοκεῖ.

1

πέρδιξ ὁ
patrijs
πηνέλοψ ὁ
eend
3
κειρύλος ὁ
een fabelachtige zeevogel, vaak geïdentificeerd met de ijsvogel of het mannetje
hiervan; de naam doet een link vermoeden met κείρω – knippen: Kapvogel
4
de gehaatste kapper van Athene
5
γλαῦξ ἡ
uil
6
κίττα
ekster
7
τρυγών ἡ
tortelduif
8
κορυδός
leeuwerik
9
ἐλεᾶς
grasmus
10
ὑποθυμίς
kransvink
11
περιστερά
duif
12
νέρτος
een onbekende vogel; hier maar met havik vertaald
13
ἱέραξ
valk
14
φάττα
eend
15
κόκκυξ
haan
16
ἐρυθρόπους
rodesteltloper
17
κεβλήπυρις
een roodkopvink
18
πορφυρίς
roodborst
19
κερχνῄς
torenvalk
20
κολυμβίς
duiker
21
ἀμπελίς
wijnzanger
22
φήνη
zeearend
23
δρύοψ
boomklever
24
κοψίχος
merel
25
πιπίζω
tjilpen
26
διακράζω
door elkaar krassen
27
ἀπειλέω + dat.
dreigen
2
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Het is niet meer mogelijk door hun vlucht de ingang te zien.
Pi

Dat is een kwartel.
Eu En dat, bij Zeus, een hoender.

Pi

En dat een eend.
Eu En die daar een ijsvogel.
Wat is die dan daarachter?
Pi Wat dat is? Een kapper.

Eu

Is een kapper dan een vogel?
Pi Ja, want Is dat dan niet Sporgilos?

300

Hop

En dat toch is een uil.
Eu Wat zeg je? Wie heeft er een uil1 naar Athene gebracht2?

Hop

Een ekster, tortelduif, leeuwerik, grasmus, kransvink, duif
een havik, valk, eend, koekoek, rode steltloper, roodkopvink,
een roodborstje, torenvalk, duiker, wijnzanger, zeearend, boomklever.

Pi

O, o, wat een vogels.

Pi

Eu O, o, wat een merels.
Hoe tjilpen zij en rennen zij met chaotisch gekras.

Eu

305

Bedreigen ze ons beiden dan?
Pi Hemel, ja, inderdaad, hun bekken staan open
en ze kijken naar jou en mij.
Eu Dat idee heb ik ook al.
(Euelpides en Pisthetairos verschuilen zich achter de vleugels van de Hop)

1
2

Atheense munten hadden een uiltje, vogel van de stad en van de godin Athene
Zegwijze om aan te geven dat iemand iets overbodigs zegt; de uil is namelijk meer dan bekend in Athene/
50

ΧΟΡΟΣ
ποποποποποπο ποῦ μ᾽ ὃς ἐκάλεσε; τίνα τόπον ἄρα νέμεται1;
ΕΠ.

οὑτοσὶ πάλαι πάρειμι κοὐκ ἀποστατῶ2 φίλων.

ΧΟ.

τιτιτιτιτιτιτι τίνα λόγον ἄρα ποτὲ πρὸς ἐμὲ φίλον ἔχων;

ΕΠ.

κοινόν, ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἡδύν, ὠφελήσιμον3.
ἄνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ4 δεῦρ᾽ ἀφῖχθον ὡς ἐμέ.

ΧΟ.

ποῦ; πᾷ; πῶς φῄς;

ΕΠ.

φήμ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπων ἀφῖχθαι δεῦρο πρεσβύτα δύο·
ἥκετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον5 πράγματος πελωρίου.

ΧΟ.

ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾽τράφην ἐγώ,
πῶς λέγεις;
ΕΠ. μήπω φοβηθῇς τὸν λόγον.
ΧΟ. τί μ᾽ ἠργάσω6;

ΕΠ.

ἄνδρ᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ7 τῆσδε τῆς ξυνουσίας8.

ΧΟ.

καὶ δέδρακας9 τοῦτο τοὔργον;
ΕΠ. καὶ δεδρακώς γ᾽ ἥδομαι.
κἀστὸν ἤδη που παρ᾽ ἡμῖν;
ΕΠ. εἰ παρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ.

ΧΟ.

1

νέμομαι + acc.
ἀποστατέω
3
ὠφελήσιμος
4
λογιστής ὁ
5
πρέμνος ὁ
6
ἐργάζομαι + 2 acc.
7
ἐραστής ὁ
8
συνουσία ἡ
9
δράω
2

zich bevinden te
afwezig zijn, verwijderd zijn van
nuttig, voordelig
rekenaar, leermeesters in de rekenkunde, beoordeler
boomstronk, basis
iem. iets aandoen
minnaar
samenzijn, gezelschap
doen
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310

315

320

325

Koor

Wawawawawawa, waar is hij die mij riep? Waar dan is hij?

Hop

Hier ben ik, al een tijd en niet laat ik mijn vrienden in de steek.

Koor

Wewewewewewewe, met welke geliefde tijding dan toch voor ons?

Hop

Een gemeenschappelijke, zekere, rechtvaardige, aangename, nuttige tijding.
Want twee scherpzinnige, kritische mannen zijn bij mij gekomen.

Koor

Waar? Hoe? Wat zeg je?

Hop

Ik zeg dat hier vanaf de mensen twee oude baasjes zijn gekomen.
320
1
Zij kwamen met een boom …. van een wonderbaarlijke onderneming.

Koor

Jij, jij hebt de grootste fout begaan sinds ik in het leven ben.
Hoe bedoel je?
Hop Wees niet bang voor hun voorstel.
Koor Wat heb je mij aangedaan?

Hop

Ik heb twee mannen ontvangen die ernaar verlangden met ons samen te zijn.

Koor

En jij hebt dat gedaan?
Hop Ja, en met plezier.

Koor

310

315

325

En ze zijn nu ergens bij ons?
Hop Ja, als ik bij jullie ben.
(De Hop laat de twee Atheners nu zien.)

1

moeilijk te vertalen; de grap zit hem in het klankspel πρε- van πρεσβύτα en πρέμνον; verder in het feit dat
vogels over het algemeen in bomen zitten en ook de alliteratie mag niet over het hoofd gezien worden.
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De agoon (327-626)

Ode
ΧΟ.

1

ἔα ἔα·
προδεδόμεθ᾽ ἀνόσιά τ᾽ ἐπάθομεν· ὃς γὰρ
φίλος ἦν ὁμότροφά1 θ᾽ ἡμῖν ἐνέμετο
πεδία παρ᾽ ἡμῖν,
παρέβη μὲν θεσμοὺς2 ἀρχαίους,
παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνίθων.
εἰς δὲ δόλον ἐκάλεσε, παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ3 γένος
ἀνόσιον, ὅπερ ἐξότ᾽4 ἐγένετ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ
πολέμιον ἐτράφη.
ἀλλὰ πρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν ὕστερος λόγος·
τὼ δὲ πρεσβύτα δοκεῖ μοι τώδε δοῦναι τὴν δίκην
διαφορηθῆναί θ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν.

ὁμότροφά adv. + dat.
θεσμός ὁ
3
παραβάλλω παρά
4
ἐξότε
2

samen levend met
wet
prijsgeven aan
sinds
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[στρ.]

330

335

Koor

Ach, ach
We zijn verraden en goddeloos zijn wij behandeld, want hij die
onze vriend was en met ons op de zelfde vlakten
samenlevend weidde,
heeft aloude wetten overtreden
en hij heeft de eden van de vogels overtreden.
Hij heeft me in een hinderlaag geroepen en mij prijsgegeven aan
een goddeloos soort, dat sinds zijn ontstaan tegen mij
als vijand is opgevoed.
Maar met hem hebben we het er wel later over.
Het schijnt mij goed toe deze twee oudjes te bestraffen
en dat ze door ons verscheurd worden.
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[str.]

330

335

ΕΥ.

ΕΥ.

ΧΟ.

ΕΥ.
ΕΥ.

ΕΥ.
ΕΥ.

1

ΠΙ. ὡς ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρα.
αἴτιος μέντοι σὺ νῷν εἶ τῶν κακῶν τούτων μόνος.
ἐπὶ τί γάρ μ᾽ ἐκεῖθεν ἦγες;
ΠΙ. ἵν᾽ ἀκολουθοίης1 ἐμοί.
ἵνα μὲν οὖν κλάοιμι μεγάλα.
ΠΙ. τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων
κάρτα· πῶς κλαύσει γάρ, ἢν ἅπαξ γε τὠφθαλμὼ ᾽κκοπῇς;
ἰὼ ἰώ·
ἔπαγ᾽ ἔπιθ᾽ ἐπίφερε πολέμιον ὁρμὰν2
φονίαν, πτέρυγά τε παντᾷ περίβαλε
περί τε κύκλωσαι3·
ὡς δεῖ τώδ᾽ οἰμώζειν ἄμφω
καὶ δοῦναι ῥύγχει4 φορβάν5.
οὔτε γὰρ ὄρος σκιερὸν6 οὔτε νέφος αἰθέριον
οὔτε πολιὸν7 πέλαγος ἔστιν ὅ τι δέξεται
τώδ᾽ ἀποφυγόντε με.
ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν καὶ δάκνειν.
ποῦ ᾽σθ᾽ ὁ ταξίαρχος8; ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν κέρας9.

[ἀντ.]
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τοῦτ᾽ ἐκεῖνο. ποῖ φύγω δύστηνος;
ΠΙ. οὗτος, οὐ μενεῖς;
ἵν᾽ ὑπὸ τούτων διαφορηθῶ10;
ΠΙ. πῶς γὰρ ἂν τούτους δοκεῖς
ἐκφυγεῖν;
ΕΥ. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν.
ΠΙ. ἀλλ᾽ ἐγώ τοι σοι λέγω,
ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσθαι λαμβάνειν τε τῶν χυτρῶν11.
τί δὲ χύτρα νὼ ᾽πωφελήσει12;
ΠΙ. γλαῦξ μὲν οὐ πρόσεισι13 νῷν.
τοῖς δὲ γαμψώνυξι14 τοισδί;

ἀκολουθέω + dat.
ὁρμά ἡ
3
περικλυκόω
4
ῥύγχος τό
5
φορβά ἡ
6
σκιερός
7
πολιός
8
ταξίαρχος
9
κέρας τό
10
διαφορέω
11
χύτρα ἡ
12
ἐπωφελέω
13
πρόσειμι
14
γαμψῶνυξ
2

340

volgen
aanval
omsingelen
snavel
voer
schaduwrijk
grijs
afdelingscommandant (van hoplieten van een falanx)
hoorn, vleugel
verscheuren
aarden kruik
helpen
aanvallen
(vogel) met gekromde klauwen
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Pi Dit betekent dan ons einde.
Eu

Eu

Koor

Jij, werkelijk, bent schuldig aan die ellende van ons twee, jij alleen.
Want waarom bracht jij mij hierheen?
Pi Om mij te volgen.

340

Ja, om het dus zeer te bezuren.
Pi Man wat lig jij daarover vreselijk
te zeuren. Want huilen is uitgesloten, als eenmaal jouw beide ogen uitgepikt zijn?
(Het koor stelt zich op in aanvalsformatie.)
Io, io
[ant.]
Erop af, ernaar toe, voer een vijandelijk charge uit
een bloedige, en sla je vleugel overal langs in het rond
345
en voer een omsingeling uit,
want deze beiden moeten het bezuren
en tot voer voor onze snavels strekken.
Want er is geen schaduwrijke berg, geen hemelse wolk
geen grijze zee die hen zal opnemen,
350
wanneer ze mij ontvlucht zijn.
Maar laten we hen niet nu plukken en pikken
Waar is de afdelingscommandant? Hij moet de rechtervleugel laten aanrukken.

Eu

Dat bedoelde ik. Waarheen moet ik, ongelukkige, vluchten?
Pi Hè, jij, zul je niet blijven?

Eu

Om door hen te worden verscheurd?
Pi Hoe denk je hen te kunnen
ontvluchten?
Eu Ik weet niet hoe ik dat kan.
Pi Maar ik zeg jou toch,
dat we moeten blijven en moeten strijden en die kruiken moeten pakken.

Eu

Maar hoe zal een kruik ons helpen?
Pi Dan zal geen uil ons aanvallen.1

Eu

En tegen deze vogels met gekromde klauwen?

1

Dit kan verwijzen naar het feit dat men potten met hete houtskool op het dak zette om vogels af te weren, of
dat hierdoor uilen wegbleven, omdat Athene ook de patrones van de pottenbakkers was.
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εἶτα

κατάπηξον2

ΠΙ. τὸν ὀβελίσκον1 ἁρπάσας
πρὸ σαυτοῦ.
ΕΥ. τοῖσι δ᾽ ὀφθαλμοῖσι τί;

ΠΙ.

ὀξύβαφον3 ἐντευθενὶ προθοῦ4 λαβὼν ἢ τρύβλιον5.

ΕΥ.

ὦ σοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνηῦρες αὐτὸ καὶ στρατηγικῶς·
ὑπερακοντίζεις6 σύ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαναῖς.

ΧΟ.

ἐλελελεῦ7· χώρει, κάθες τὸ ῥύγχος· οὐ μέλλειν ἐχρῆν.
ἕλκε, τίλλε, παῖε, δεῖρε· κόπτε πρώτην τὴν χύτραν.

ΕΠ.

εἰπέ μοι, τί μέλλετ᾽, ὦ πάντων κάκιστα θηρίων,
ἀπολέσαι παθόντες οὐδὲν ἄνδρε καὶ διασπάσαι
τῆς ἐμῆς γυναικὸς ὄντε ξυγγενεῖ8 καὶ φυλέτα910;

ΧΟ.

φεισόμεσθα11 γάρ τι τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἢ λύκων12;
ἢ τίνας τεισαίμεθ᾽13 ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχθίους ἔτι;

ΕΠ.

εἰ δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχθροί, τὸν δὲ νοῦν εἰσιν φίλοι,
καὶ διδάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον;

ΧΟ.

πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τι χρήσιμον διδάξειάν ποτε
ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχθροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς;

ΕΠ.

ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐχθρῶν δῆτα πολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφοί.
ἡ γὰρ εὐλάβεια14 σῴζει πάντα. παρὰ μὲν οὖν φίλου
οὐ μάθοις ἂν τοῦθ᾽, ὁ δ᾽ ἐχθρὸς εὐθὺς ἐξηνάγκασεν15.
αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν ἔμαθον ἐχθρῶν κοὐ φίλων
ἐκπονεῖν16 θ᾽ ὑψηλὰ17 τείχη ναῦς τε κεκτῆσθαι μακράς·

1

360

365

370

375

ὀβελίσκος ὁ
braadspit(je)
καταπήγνυμι
vaststeken
3
ὀξύβαφος ὁ
schaaltje
4
προτίθεμαι
voor zich houden
5
τρύβλιον τό
nap
6
ὑπερακοντίζω
de speer verder werpen dan, overtreffen
7
ἐλελελεῦ
krijgskreet
8
συγγνενής + dat.
verwant aan
9
φυλέτης ὁ
stamverwant
10
Zie vs. 15; Proknè was Atheense
11
φείδομαι
stamverwant, Proknè was een Atheense
12
λύκος
wolf; grootste vijand voor de mensen in Athene; er bestond een beloning voor
wolvenjacht.
13
τίνομαι
straffen
14
εὐλάβεια ἡ
voorzichtigheid
15
aor. gnomicus
16
ἐκπονέω
met moeite maken
17
ὑψήλος
hoog
2
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Pi Pak dat braadspit
en steek die vervolgens voor jou in de grond
Eu En wat is er voor mijn ogen?

360

Pi

Pak van hier een schaaltje en houd dat voor je of een nap.

Eu

Zeer sluwe kerel, dat heb jij goed en tactisch uitgedacht.
Nu overtref je Nikias1 met je listen.

Koor

Eleleleu. Vooruit, je snavel in de aanslag; wij zouden niet moeten dralen.
trek, pluk, sla, vil. Tref de kruik als eerste.
365
(De Hop komt tussen beide.)

Hop

Zeg mij, waarom zijn jullie, slechtste aller dieren, van plan die twee mannen
te doden en om hen uiteen te rukken? Ze hebben jullie niets gedaan.
Zij zijn beide verwanten en stamgenoten van mijn vrouw2.

Koor

Zullen wij hen dan enigszins meer ontzien dan wolven?
Of wie anders kunnen wij als nog grotere vijanden straffen dan deze?

370

Hop

Maar als zij qua aard wel vijanden zijn, maar qua instelling vrienden,
en hierheen om jullie iets nuttigs te leren?

Koor

Hoe kunnen zij ons ooit iets nuttigs leren
of vertellen? Zij waren de vijanden van mijn grootvaders.

Hop

Maar zeker leren de wijzen veel van hun vijanden.
375
Want voorzichtigheid is de redding van alles. Van een vriend dan
zul je dat wel niet leren, maar je vijand dwingt je daartoe onmiddellijk.
Zo hebben bijvoorbeeld steden van vijanden en niet van vrienden geleerd
met moeite hoge muren te maken en oorlogsschepen te hebben.

1
2

Nikias Atheense generaal van de expeditie snaar Athene.
Proknè, zie vs.15
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τὸ δὲ μάθημα τοῦτο σῴζει παῖδας, οἶκον, χρήματα.
ΧΟ.

ἔστι μὲν λόγων ἀκοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοκεῖ,
χρήσιμον· μάθοι γὰρ ἄν τις κἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σοφόν.

ΠΙ.

οἵδε τῆς ὀργῆς1 χαλᾶν2 εἴξασιν3. ἄναγ᾽4 ἐπὶ σκέλος5.

ΕΠ.

καὶ δίκαιόν γ᾽ ἐστὶ κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν.

ΧΟ.

ἀλλὰ μὴν6 οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεθα7.

ΠΙ.

μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσιν.
ὥστε τὴν χύτραν καθίει·
καὶ τὸ δόρυ χρή, τὸν ὀβελίσκον,
περιπατεῖν8 ἔχοντας ἡμᾶς
τῶν ὅπλων9 ἐντός10, παρ᾽ αὐτὴν
τὴν χύτραν ἄκραν11 ὁρῶντας
τἀγγύς· ὡς οὐ φευκτέον12 νῷν.

380

385

390

ΕΥ.

ἐτεὸν13 ἢν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποθάνωμεν,
κατορυχησόμεσθα14 ποῦ γῆς;

ΠΙ.

ὁ Κεραμεικὸς15 δέξεται νώ.
δημοσίᾳ16 γὰρ ἵνα ταφῶμεν,
φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς
μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν
ἀποθανεῖν ἐν Ὀρνεαῖς17.

395

ΧΟ.

ἄναγ᾽ εἰς τάξιν18 πάλιν εἰς ταὐτόν,
καὶ τὸν θυμὸν19 κατάθου κύψας1

400

1

ὀργή ἡ
woede
χαλάω + gen.
loslaten van
3
ἔοικα pf met praes. betekenis
lijken; 3e pl., εἴξασιν
4
ἀνάγω
zich terugtrekken
5
σκέλος τό
been; ἐπὶ σκέλος – been voor been/stap voor stap
6
ἀλλὰ μὴν
maar heus
7
ἐναντιάομαι
zich verzetten
8
περιπατέω
rondlopen
9
ὅπλα τά
het kamp
10
ἐντός + gen.
binnen
11
ἄκρος
uiterst
12
φευκτέος
gevlucht moetende worden
13
ἐτεὸν
werkelijk
14
κατορυχάω
begraven
15
Κεραμεικὸς ὁ
de Kerameikos, erebegraafplaats ten noordweten van de Agora
16
δημοσίᾳ
op staatskosten
17
Ὀρνέαι
Orneai, gevormd in analogie naar ἁι Ἀθῆναι: Vogelstad
18
ταξίς ἡ
opstelling, gelid
19
θυμός ὁ
hart
2
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Die les redt kinderen, huis en geld.

380

Koor

Het is inderdaad nuttig, naar het ons toeschijnt, eerst naar hun woorden
te luisteren, want men kan ook van vijanden iets wijs leren.

Pi

Zij lijken hun woede los te laten. Trek je terug, voetje voor voetje.

Hop

Ja en het is rechtvaardig dat jullie ook mij een gunst bewijzen.

Koor

Hè? Maar wij verzetten ons nog niet in een andere zaak tegen jou.

Pi

Zij zijn nu vreedzamer.
Dus laat die kruik zakken.
En wij moeten met onze lans, dat spit,
rondmarcheren
in ons kamp, terwijl wij
juist langs de rand van de kruik loeren
naar de omgeving. Want wij moeten niet vluchten.

Eu

inderdaad, maar als we dan zullen sneuvelen,
waar ter wereld zullen we dan begraven worden?

Pi

De kerameikos zal ons beiden ontvangen,
want om op staatskosten begraven te worden,
zullen we tot de veldheren zeggen
dat wij in strijd met de vijanden
gestorven zijn in Orneae2, Vogelstad.

Koor

Terug in het gelid in dezelfde positie
en laat de toorn zakken en koekeloer

1

385

390

κύπτω
zich bukken om te kijken
De Slag bij Orneae vond plaats in de winter van 417 v.Chr. tijdens de Peloponnesische Oorlog bij de stad
Orneae, tussen een Spartaans garnizoen achtergelaten in Orneae na de Slag bij Hysiae en de legers van Argos
en Athene. Na de beslissende nederlaag van Argos bij Hysiae en het afbreken van de muren van de stad, namen
de Spartanen de stad Orneae in, ze versterkten deze en legerden er een garnizoen. Dit garnizoen kreeg het bevel
om Argolis af en toe binnen te vallen. Nadat de Spartanen terug waren gekeerd naar Laconië, zonden de
Atheners een leger van 40 triremen en 1200 hoplieten om Argos te helpen om het garnizoen van Orneae te
verslaan en de stad opnieuw in te nemen. Het leger nam Orneae stormenderhand in. Ze konden het volledige
Spartaanse garnizoen de stad uitdrijven.
2
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παρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ ὁπλίτης·
κἀναπυθώμεθα τούσδε τίνες ποτὲ
[καὶ] πόθεν ἔμολον [ἐπὶ] τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν.
ἰώ, ἔποψ, σέ τοι καλῶ.
ΕΠ.

καλεῖς δὲ τοῦ κλύειν1 θέλων;

ΧΟ.

τίνες ποθ᾽ οἵδε καὶ πόθεν;

ΕΠ.

ξένω σοφῆς ἀφ᾽ Ἑλλάδος.

ΧΟ.

τύχη δὲ ποία κομίζει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς ὄρνιθας ἐλθεῖν;
ΕΠ. ἔρως
βίου διαίτης τέ σου
καὶ ξυνοικεῖν τέ σοι
καὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν2.

ΧΟ.

τί φῄς; λέγουσιν δὲ δὴ τίνας λόγους;

ΕΠ.

ἄπιστα καὶ πέρα3 κλύειν.

ΧΟ.

ὁρᾷ τι κέρδος4 ἐνθάδ᾽ ἄξιον μονῆς5, ὅτῳ πέποιθ᾽
ἐμοὶ ξυνὼν
κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχθρὸν ἢ
φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν;

ΕΠ.

πότερα μαινόμενος;

ΕΠ.

ἄφατον ὡς φρόνιμος.

ΧΟ.

ἔνι σοφόν τι φρενί;

1

κλύω
τὸ πᾶν
3
πέρα
4
κέρδος τό
5
μονή ἡ
6
sc. ἐστιν
7
προσβιβάζω
2

410

415

420

λέγει μέγαν τιν᾽ ὄλβον οὔτε λεκτὸν οὔτε πιστόν· ὡς
σὰ πάντα6 καὶ
τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε καὶ
τὸ δεῦρο, προσβιβᾷ7 λέγων.

ΧΟ.

405

425

luisteren
voor altijd
meer dan
winst
verblijf
ergens toe brengen, overreden
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voorbij je woedeschild zoals een hopliet.
En laten wij hun vragen wie zij toch zijn
en vanwaar zij zijn gekomen en met voor wat voor plan.
Hè, hop, ja, jou roep ik.
Hop

Je roept mij, maar wat wil je horen?

Koor

Wie zijn dit toch en waarvandaan komen ze?

Hop

Twee vreemden uit het wijze Hellas.

Koor

Welk lot dan brengt hen ertoe
naar de vogels
te komen?

405

410

(De Hop duwt Pisthetairos naar voren, voor de vogels)
Hop Verlangen
naar het leven en het verblijf met jou
en om met jou samen te wonen
en voor altijd samen te zijn.

415

Koor

Wat zeg je? Maar wat voor verhaal vertellen ze?

Hop

Ongelooflijke zaken en onbevattelijk voor je oren.

Koor

Ziet hij dan hier een voordeel dat
verblijf hier verdienstelijk maakt, waarop hij vertrouwt
als hij met mij is,
dat hij daarmee hetzij zijn vijand kan overwinnen
hetzij zijn vrienden kan bevoordelen?

Hop

Hij heeft het over een onnoembare
ongelooflijke voorspoed.
Dat alles van jou is,
zowel dit als dat
en dit hier, daarvan zal hij jou overtuigen met woorden.

Koor

Is hij gek, of ….?

Hop

Het is onuitsprekelijk hoe verstandig hij is.

Koor

Is er een spoor van wijsheid in zijn geest?

62

420

425

ΕΠ.

πυκνότατον1 κίναδος2,
σόφισμα3, κύρμα4, τρῖμμα5, παιπάλημ᾽6 ὅλον.

ΧΟ.

λέγειν λέγειν κέλευέ μοι.
κλύων γὰρ ὧν σύ μοι λέγεις
λόγων ἀνεπτέρωμαι7.

ΕΠ.

ἄγε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν
ταύτην λαβόντε κρεμάσατον τύχἀγαθῇ8
εἰς τὸν ἰπνὸν9 εἴσω πλησίον τοὐπιστάτου10·
σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἷσπερ τοῖς λόγοις ξυνέλεξ᾽11 ἐγὼ
φράσον, δίδαξον.
ΠΙ. μὰ τὸν Ἀπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ,
12
ἢν μὴ διάθωνταί γ᾽ οἵδε διαθήκην ἐμοὶ
ἥνπερ ὁ πίθηκος13 τῇ γυναικὶ διέθετο,
ὁ μαχαιροποιός14, μήτε δάκνειν τούτους ἐμὲ
μήτ᾽ ὀρχίπεδ᾽15 ἕλκειν μήτ᾽ ὀρύττειν—
ΕΥ. οὔ τί που
16
τόνδ᾽ ;
ΠΙ. οὐδαμῶς. οὔκ, ἀλλὰ τὠφθαλμὼ λέγω.
διατίθεμαι17 ᾽γώ.
ΠΙ. κατόμοσόν νυν ταῦτά μοι.

ΧΟ.

ΧΟ.

ὄμνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις, πᾶσι νικᾶν τοῖς κριταῖς
καὶ τοῖς θεαταῖς πᾶσιν,—
ΠΙ. ἔσται ταυταγί.

ΧΟ.

εἰ δὲ παραβαίην18, ἑνὶ κριτῇ νικᾶν μόνον.

1

430

435

440

445

πυκνός
schrander
κίναδος τό
een doortrapte mens
3
σόφισμα τό
een sluwerik
4
κύρμα τό
een vondst, een vindingrijk persoon
5
τρῖμμα τό
schurk
6
παιπάλημa τό
geslepenheid
7
ἀναπτερόομαι
veren doen groeien; opgewonden worden; kippevel krijgen
8
τύχἀγαθῇ
in gods naam
9
ἰπνός ὁ
oven; keuken
10
ἐπιστάτης ὁ
drievoet, of: hij die erbij staat, aan het hoofd staat; beeltenis van Hefaistos
11
συλλέγω
verzamelen
12
διατίθεμαι διεθήκην een verdrag sluiten
13
ὁ πίθηκος
aap
14
μαχαιροποιός ὁ
messenmaker
15
ὀρχίπεδον τό
testikel
16
sc. τὸν πρωκτόν; ὁ πρωκτός
achterwerk
17
διατίθεμαι
afspreken
18
παραβαίνω
overtreden
2
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Hop

Een zeer schrandere, doortrapte kerel, een sluwerik,
een spitsvondig kereltje, een schurk, een en al geslepenheid.

Koor

Beveel hem, beveel hem mij het te zeggen,
want bij het horen van de woorden die jij mij vertelt,
heb ik al kippevel.

Hop

(tegen de dienaren)
Komaan dan, jij en jij, neem weer die volledige wapenrusting
en hang die op in godsnaam
in de rook binnen dicht bij de drievoet.
(tot Pisthetairos)
Jij moet hun dat relaas juist waarom ik hen bijeengeroepen heb,
vertellen en hen daarvan op de hoogte stellen.
Pi Bij Apollo, ikke niet
tenzij zij toch met mij een verdrag sluiten
juist welke die aap1 met zijn vrouw sloot,
die messenmaker, dat zij mij noch pikken
noch bij de ballen grijpen en dat ze ook niet uitgraven …
Eu Niet misschien
deze?
Pi Echt niet, nee ik bedoel mijn ogen.

430

435

440

Koor

Ik sluit een akkoord.
Pi Leg nu voor mij deze eed af.

Koor

Ik zweer hierop, dat ik met ht verschil van alle juryleden verschil2
en van alle toeschouwers, -Pi Dat zal zo zijn.

Koor

Maar als ik het verdrag schend, dat ik slechts met één jurylid verschil win.

1
2

445

Ene Panaitios, een messensmid, zou foeilelijk geweest zijn en dit verdrag met zijn vrouw gesloten hebben.
Uiteindelijk kreeg De Vogels de 2e prijs.
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ΕΠ.

ΧΟ.

ἀκούετε λεῴ1· τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ
ἀνελομένους θὤπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴκαδε,
σκοπεῖν δ᾽ ὅ τι ἂν προγράφωμεν2 ἐν τοῖς πινακίοις3.

450

δολερὸν4 μὲν ἀεὶ κατὰ πάντα δὴ τρόπον
πέφυκεν ἄνθρωπος· σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι.
τάχα γὰρ τύχοις ἂν
χρηστὸν ἐξειπὼν ὅ τι μοι παρορᾷς5, ἢ
δύναμίν τινα μείζω
παραλειπομένην6 ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνέτου7· σὺ δὲ τοῦθ᾽
οὑρᾷς λέγ᾽ εἰς κοινόν8.
ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχῃς μοι
ἀγαθὸν πορίσας9, τοῦτο κοινὸν ἔσται.
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳπερ πράγματι τὴν σὴν ἥκεις γνώμην ἀναπείσας,
λέγε θαρρήσας10· ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ11 πρότερον παραβῶμεν.

[στρ.]

ΠΙ.

καὶ μὴν ὀργῶ12 νὴ τὸν Δία καὶ προπεφύραται13 λόγος εἷς μοι,
ὃν διαμάττειν14 οὐ κωλύει15. φέρε, παῖ, στέφανον16· καταχεῖσθαι
κατὰ χειρὸς ὕδωρ φερέτω ταχύ τις.
ΕΥ. δειπνήσειν μέλλομεν; ἢ τί;

ΠΙ.

μὰ Δί᾽ ἀλλὰ λέγειν ζητῶ τι πάλαι, μέγα καὶ λαρινὸν17 ἔπος τι,
ὅ τι τὴν τούτων θραύσει18 ψυχήν. οὕτως ὑμῶν ὑπεραλγῶ19,
οἵτινες ὄντες πρότερον βασιλῆς—
ΧΟ. ἡμεῖς βασιλῆς; τίνος;
ΠΙ. ὑμεῖς
πάντων ὁπόσ᾽ ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδί, καὶ τοῦ Διὸς αὐτοῦ,
ἀρχαιότεροι πρότεροί τε Κρόνου καὶ Τιτάνων ἐγένεσθε,
καὶ Γῆς.

1

λεώς ὁ = λαός
προγράφω
bij edict bevelen
3
πινάκιον τό
aankondigingsbord
4
δολερὸν verbinden met τρόπον; acc. adv.
5
παροράω
iets bij iemand bespeuren
6
παραλείπω
over het hoofd zien
7
ἀσύνετος
dwaas, zonder begrip
8
εἰς κοινόν
in het openbaar
9
πορίζω
geven
10
θαρρέω + ncp
gerust (zijn)
11
οὐ μὴ + coni.
zeker niet
12
ὀργάω
op springen staan, zwellen (van planten)
13
προφυράομαι
nat worden
14
διαμάττω
doorkneden
15
οὐ κωλύει
er is geen belemmering
16
Men bekranste zich, als men een rede ging houden.
17
λαρινός
vet
18
θραύω
verbrijzelen
19
ὑπεραλγέω + gen.
verdriet hebben om
2
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455

460

465

Hop

Koor

Mensen, luistert. Ik beveel dat de hoplieten nu de wapens
opnemen en weer naar huis gaan, en dat zij letten
op alwat wij op de aankondingingsborden verordenen.
Een listige aard heeft in ieder opzicht
de mens. Maar jij, zeg me toch eens.
Want misschien zul je wel iets nuttigs noemen
wat jij ook maar bij mij bespeurt of
een grotere macht die over het hoofd gezien wordt
door mijn dwaze geest.
Jij moet wat jij ziet, openlijk zeggen.
Want het goede dat jij mij toevallig
zal geven, dat zal gemeenschappelijk zijn.
Maar waartoe jij jezelf hebt overreed en waarvoor jij ook bent gekomen,
vertel dat gerust. Want wij zullen zeker niet voordien het verdrag verbreken.

450
[str.]

455

460

Pi

Werkelijk, bij Zeus, ik sta op springen en mijn verstand druipt
en niets staat het in de weg die te kneden. Jongen, breng een krans.
Iemand moet snel water brengen om over de handen te gieten.
Eu Gaan we eten? Of wat?

Po

Nee, bij Zeus, maar ik verlang er al lang naar iets te zeggen, een groot en vet woord,
wat hun geest zal verbrijzelen. Zozeer heb ik verdriet om jullie allen,
die vroeger koning waren –
Koor Wij koningen? Waarvan?
Pi Ja, jullie zijn ouder
dan al wat er is, op de eerste plaats dan ik, dan hij hier en dan Zeus zelf
en jullie waren er al eerder dan Kronos en de Titanen,
en de Aarde.
Koor En de Aarde?
Pi Ja, bij Apollo.
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ΧΟ. καὶ Γῆς;
ΠΙ. νὴ τὸν Ἀπόλλω.
ΧΟ. τουτὶ μὰ Δί᾽ οὐκ ἐπεπύσμην.
ΠΙ.

ἀμαθὴς1 γὰρ ἔφυς κοὐ πολυπράγμων2, οὐδ᾽ Αἴσωπον πεπάτηκας3,
ὃς ἔφασκε λέγων κορυδὸν4 πάντων πρώτην ὄρνιθα γενέσθαι,
προτέραν τῆς γῆς, κἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρ᾽ αὐτῆς ἀποθνῄσκειν·
γῆν δ᾽ οὐκ εἶναι, τὸν δὲ προκεῖσθαι5 πεμπταῖον6· τὴν δ᾽ ἀποροῦσαν7
ὑπ᾽ ἀμηχανίας8 τὸν πατέρ᾽ αὑτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κατορύξαι.

470
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ΕΥ.

ὁ πατὴρ ἄρα τῆς κορυδοῦ νυνὶ κεῖται τεθνεὼς Κεφαλῆσιν9.

ΠΙ.

οὔκουν δῆτ᾽ εἰ πρότεροι μὲν γῆς, πρότεροι δὲ θεῶν ἐγένοντο,
ὡς10 πρεσβυτάτων ὄντων αὐτῶν ὀρθῶς ἐσθ᾽ ἡ βασιλεία;

ΕΥ.

νὴ11 τὸν Ἀπόλλω. πάνυ τοίνυν χρὴ ῥύγχος12 βόσκειν13 σε τὸ λοιπόν·
οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σκῆπτρον τῷ δρυκολάπτῃ14.

480

ὡς δ᾽ οὐχὶ θεοὶ τοίνυν ἦρχον τῶν ἀνθρώπων τὸ παλαιόν15,
ἀλλ᾽ ὄρνιθες, κἀβασίλευον, πόλλ᾽ ἐστὶ τεκμήρια τούτων.
αὐτίκα δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεκτρυόν᾽, ὡς ἐτυράννει
ἦρχέ τε Περσῶν πρῶτος πάντων Δαρείων καὶ Μεγαβάζων,
ὥστε καλεῖται Περσικὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ ἐκείνης.

485

ΠΙ.

ΕΥ.

διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων καὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέγας διαβάσκει16
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὴν κυρβασίαν17 τῶν ὀρνίθων μόνος ὀρθήν.

ΠΙ.

οὕτω δ᾽ ἴσχυέ18 τε καὶ μέγας ἦν τότε καὶ πολύς, ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν
ὑπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾽ ἐκείνης, ὁπόταν μόνον ὄρθριον19 ᾄσῃ1,

1

ἀμαθὴς
onwetend
πολυπράγμων
bemoeiziek, leergierig
3
πατέω
uitpersen (door erop te trappen), grondig bestuderen
4
κορυδός
leeuwerik
5
πρόκειμαι
opgebaard liggen
6
πεμπταῖος
op de vijfde dag
7
ἀπορέω
zich geen raad weten
8
ἀμηχανία ἡ
hulpeloosheid
9
Κεφαλῆσιν locativus
Kephalè was een deme in Attica in het kustgebied, κεφαλή betekent in het Grieks ook
‘hoofd’
10
ὡς + part. subjectieve reden
omdat naar men zegt
11
νὴ + acc.
ja, bij
12
ῥύγχος τό
snavel
13
βόσκω
voeden
14
δρυκολάπτης ὁ
boomspecht; in het Grieks eikenspecht
15
τὸ παλαιόν
ooit
16
διαβάσκω
grote stappen nemen
17
κυρβασία
(perzische) muts
18
ἰσχύω
krachtig zijn
19
ὄρθριον
in de vroege ochtend
2
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470

Koor Dat, bij Zeus, had ik nog niet gehoord.

Pi

Ja, want jij bent onwetend en niet leergierig en jij hebt niet Aisopos2 uitgeperst,
die woordelijk zei dat de leeuwerik de eerste van alle vogels was,
eerder dan de aarde en dat vervolgens haar vader door een ziekte stierf
en dat er geen aarde was en dat hij op de vijfde dag opgebaard lag en dat zij
uit wanhoop, uit hulpeloosheid haar vader in haar hoofd begroef3.
475

Eu

Dus de vader van de leeuwerik ligt nu dood in Kephalè.

Pi

Is dan niet, als zij eerder dan de aarde en eerder dan de goden ontstaan zijn,
terecht het koningschap van hen, omdat ze de oudsten zouden zijn?

Eu

Ja, bij Apollo. Jij moet absoluut voortaan jouw snavel onderhouden.
Zeus zal niet snel zijn scepter teruggeven aan de eikenspecht.

480

Pi

Welnu, dat niet de goden eertijds over de mensen heersten,
maar de vogels en dat die koning waren, daarvan zijn veel bewijzen.
Ik zal jullie bijvoorbeeld op de eerste plaats op de haan wijzen, dat hij als eerste
alleenheerser over de Perzen, over alle Dareioi en Megabazoi4 was,
zodat ook nog vanaf dat begin een vogel Perzische vogel genoemd wordt.
485

Eu

Daarom dan neemt hij ook nu nog grote stappen zoals de grote koning
met als enige van de vogels op zijn hoofd de Perzische muts5 rechtop.

Pi

Zo machtig was hij toen en groot en sterk, zodat ook nu nog de mensen
door die toenmalige macht van hem, wanneer hij eenmaal in de ochtend kraait,

1

ᾄδω
zingen
de 6e eeuwse fabeldichter van Samos, bekend in Athene
3
onbekend vanuit Aisopos, maar Aelianus had wel zo’n verhaal (Over de natuur van dieren 16.5).
4
Perzische heersers, t.t.v. De Vogels heerste Dareios II
5
Zie Herod. VII.61.1
2
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ἀναπηδῶσιν1 πάντες ἐπ᾽ ἔργον, χαλκῆς, κεραμῆς, σκυλοδέψαι2,
σκυτῆς3, βαλανῆς4, ἀλφιταμοιβοί5, τορνευτολυρασπιδοπηγοί6·
οἱ δὲ βαδίζουσ᾽ ὑποδησάμενοι7 νύκτωρ8.
ΕΥ. ἐμὲ τοῦτό γ᾽ ἐρώτα9.
χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ᾽ ὁ μοχθηρὸς10 Φρυγίων ἐρίων11 διὰ τοῦτον.
εἰς δεκάτην12 γάρ ποτε παιδαρίου κληθεὶς ὑπέπινον13 ἐν ἄστει,
κἄρτι14 καθηῦδον· καὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους οὗτος ἄρ᾽ ᾖσεν·
κἀγὼ νομίσας ὄρθρον15 ἐχώρουν Ἁλιμουντάδε16, κἄρτι προκύπτω17
ἔξω τείχους καὶ λωποδύτης18 παίει ῥοπάλῳ19 με τὸ νῶτον20·
κἀγὼ πίπτω μέλλω τε βοᾶν, ὁ δ᾽ ἀπέβλισε21 θοἰμάτιόν22 μου.
ΠΙ.

ἰκτῖνος δ᾽ οὖν τῶν Ἑλλήνων ἦρχεν τότε κἀβασίλευεν.

ΧΟ.

τῶν Ἑλλήνων;

490

495

ΠΙ. καὶ κατέδειξέν23 ‹γ᾽› οὗτος πρῶτος βασιλεύων
500
24
προκυλινδεῖσθαι τοῖς ἰκτίνοις.
ΕΥ. νὴ τὸν Διόνυσον, ἐγὼ γοῦν
ἐκυλινδούμην ἰκτῖνον ἰδών· κᾆθ᾽ ὕπτιος25 ὢν ἀναχάσκων26
ὀβολὸν κατεβρόχθισα27· κᾆτα κενὸν28 τὸν θύλακον29 οἴκαδ᾽ ἀφεῖλκον.
ΠΙ.
1

Αἰγύπτου δ᾽ αὖ καὶ Φοινίκης πάσης κόκκυξ30 βασιλεὺς ἦν·

ἀναπήδάω
σκυλοδέψης ὁ
3
σκυτεύς
4
βαλανεύς
5
ἀλφιταμοιβός
6
τορνευτολυρασπιδοπηγός
7
ὑποδέομαι
8
νύκτωρ
9
ἐρωτάω
10
μοχθηρός
11
ἔριον τό
12
δεκάτη
13
ὑποπίνω
14
ἄρτι
15
ὄρθρος
16
Ἁλιμουντάδε
17
προκύπτω
18
λωποδύτης
19
ῥόπαλον τό
20
νῶτον τό
21
ἀποβλίττω
22
ἱμάτιον τό
23
καταδείκνυμι
24
προκυλινδέομαι + dat.
25
ὕπτιος
26
ἀναχάσκω
27
καταβροχ28
κενός
29
θύλακος ὁ
30
κόκκυξ
2

opspringen
leerlooier
schoenmaker
badknecht
molenaar
lierbuiger-schildmaker
de sandalen onderbinden
in de nacht
iemand naar iets vragen
ongelukkig
wol
de tiende dag (doopdag)
tamelijk veel drinken
juist nu, net
ochtendschemering, ochtend
naar Halimous; deme in de stad
voorover bukken, te voorschijn komen
kledingdief
knots
rug
stelen
kledingstuk
leren, invoeren
op de knieën vallen voor
achterover liggend
gapen, de mond wijd open hebben
opslokken
leeg
knapzak
koekoek
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allemaal opspringen om te werken, smeden, pottenbakkers, leerlooiers,
490
schoenmakers, badmeesters, molenaars, lierbuiger-schildemakers,
want die doen in de nacht de sandalen onder en gaan naar hun werk.
Eu
Praat mij er niet van.
Want ik, ongelukkige, heb een mantel van Phrygische wol door die haan verloren.
Want een keertje werd ik voor de doopdag van een baby geroepen. Ik was aan
het doorzakken in de stad en ik sliep net. En voordat de rest dineerde,
495
begon die dus te kraaien. Ik dacht dat het ochtend was en ging naar Halimous
en net kwam ik tevoorschijn buiten de stadsmuur en een kledingdief sloeg mij
op de rug met een knuppel en ik viel en wilde schreeuwen, maar hij stal mijn mantel.
Pi

Dus toen zwaaide de wouw de scepter over de Grieken en was die hun koning.

Koor De Grieken?
Pi Ja en hij als eerste koning voerde het in
500
om voor de wouwen op de knieën te vallen.
Eu Bij Dionusos, inderdaad lag ik
in het stof, toen ik een wouw gezien had. En daarna op mijn rug en met mijn mond
open slokte ik een obool1 op. En daarna sleepte ik mijn knapzak leeg naar huis.
Pi

1

Van Egypte daarentegen en van heel Phoenicië was de koekoek koning.

Grieken hadden vaak muntjes in de mond.
70

χὠπόθ᾽ ὁ κόκκυξ εἴποι «κόκκυ,» τότ᾽ ‹ἂν› οἱ Φοίνικες ἅπαντες
τοὺς πυροὺς1 ἂν καὶ τὰς κριθὰς2 ἐν τοῖς πεδίοις ἐθέριζον3.
ΕΥ.

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖν᾽ ἦν τοὔπος ἀληθῶς· «Κόκκυ, ψωλοί4, πεδίονδε.»

ΠΙ.

ἦρχον δ᾽ οὕτω σφόδρα τὴν ἀρχήν, ὥστ᾽ εἴ τις καὶ βασιλεύοι
ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν Ἑλλήνων Ἀγαμέμνων ἢ Μενέλαος,
ἐπὶ τῶν σκήπτρων ἐκάθητ᾽ ὄρνις μετέχων ὅ τι δωροδοκοίη5.

ΕΥ.

τουτὶ τοίνυν οὐκ ᾔδη ᾽γώ· καὶ δῆτά μ᾽ ἐλάμβανε θαῦμα,
ὁπότ᾽ ἐξέλθοι Πρίαμός τις ἔχων ὄρνιν ἐν τοῖσι τραγῳδοῖς,
ὁ δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήκει τὸν Λυσικράτη6 τηρῶν7 ὅ τι δωροδοκοίη.

ΠΙ.

ὃ δὲ δεινότατόν ‹γ᾽› ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γὰρ ὁ νῦν βασιλεύων
αἰετὸν ὄρνιν ἕστηκεν ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς βασιλεὺς ὤν,
ἡ δ᾽ αὖ θυγάτηρ γλαῦχ᾽, ὁ δ᾽ Ἀπόλλων ὥσπερ θεράπων ἱέρακα8.

ΕΥ.

νὴ τὴν Δήμητρ᾽ εὖ ταῦτα λέγεις. τίνος οὕνεκα ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχουσιν;

ΠΙ.

ἵν᾽ ὅταν θύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς εἰς τὴν χεῖρ᾽, ὡς νόμος ἐστίν,
τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ Διὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ σπλάγχνα λάβωσιν.
ὤμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ‹ἂν› ἀνθρώπων θεόν, ἀλλ᾽ ὄρνιθας ἅπαντες. 520

ΕΥ.

Λάμπων9 δ᾽ ὄμνυσ᾽ ἔτι καὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν ἐξαπατᾷ10 τι.

ΠΙ.

οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ᾽ ἐνόμιζον,
νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽, ἠλιθίους11, Μανᾶς12.
ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους
βάλλουσ᾽ ὑμᾶς. κἀν τοῖς ἱεροῖς
πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν ὀρνιθευτὴς13
ἵστησι βρόχους14, παγίδας15, ῥάβδους16,
ἕρκη1, νεφέλας, δίκτυα, πηκτάς2·

1

505

510

515

525

πυρός ὁ
tarwe
κριθη ἡ
spelt
3
θερίζω
oogst
4
ψωλός
met de voorhuid terug, rukker, besneden?
5
δωροδοκέω
zich laten omkopen
6
Lusikrates was een omkoopbare, Atheense generaal (= Machtlosmaker in verband met Priamos)
7
τηρέω
bewaken
8
ἱέραξ
havik, symbool van snelheid, nl. voor het binnenkomen van loon voor genezing
9
Lampoon was een politicus en religieuze autoriteit, bespot wegens corruptie en gebedel; getuige van de vrede
van Nikias 421 (Thuc.V.1.2); in 443 maakte Perikles hem leider van het stichten van Thourii in Zuid-Italië.
10
ἐξαπατάω
bedriegen
11
ἠλίθιος
dwaas
12
Μάνης ὁ
Manes, slavennaam
13
ὀρνιθευτής ὁ
vogelhandelaar
14
βρόχος ὁ
strop
15
παγίς ἡ
valstrik
16
ῥάβδος
stok
2
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En wanneer de koekoek ‘koekoek’ zei, dan oogstten al de Phoeinikiërs
hun tarwe en gerst in de vlaktes.
Eu

Geloof het of niet, dit was hun woord: “Koekoek, rukkers, naar de vlakte.”

Pi

Zij heersten zozeer dat als iemand ook koning was
in de steden van de Grieken, Agamemnon of Menelaos,
een vogel op hun scepter zat met een aandeel in hun omkoopsom.

Eu

Goh, dat wist ík niet. En ik viel inderdaad telkens ten prooi aan verbazing,
wanneer een Priamos3 met een vogel in een tragedie naar buiten kwam
En die stond inderdaad op de loer welke afkoopsom Lusikrates zou incasseren.

Pi

Wat het ergste is van alles, Zeus namelijk de huidige heerser
staat met een arend op zijn hoofd als koning
en zijn dochter weer met een uil en Apollo als een dienaar met een havik4.

505

510

515

Eu

Ja, bij Demeter. Dat zeg je goed. Waarom hebben ze die dan?

Pi

Opdat die vogels zelf, wanneeer iemand offert en hun daarna, zoals gewoonte is,
de ingewanden in de hand geeft, eerder dan Zeus die ingewanden grijpen.
In die tijd zwoer niemand van de mensen bij een god, maar allen bij vogels.
520

Eu

Lampoon zweert ook nu nog bij de gans, wanneer hij een bedrog pleegt.

Pi

Zo vonden allen jullie eerder groot en heilig,
maar nu slaven, dwazen, sloven.
Jullie zijn nu evenals hen die waanzinnig zijn,
hun mikpunt. Ook in de heiligdommen
plaatst iedereen als vogelvanger tegen jullie
stroppen, vallen, lijmstokken
strikken, fijne en gewone netten, kooien.

1

ἕρκος τό
strik
πηκτή ἡ
kooi
3
Priamos, koning van Troje, een jaar eerder in Euripides’ tragedie ‘Alexander’
4
de havik als vogel van Apollo zie Ilias XV.237-238
2
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εἶτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἁθρόους1·
οἱ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάζοντες2·
κοὐδ᾽ οὖν, εἴπερ ταῦτα δοκεῖ δρᾶν,
ὀπτησάμενοι3 παρέθενθ᾽ ὑμᾶς,
ἀλλ᾽ ἐπικνῶσιν4 τυρόν5, ἔλαιον,
σίλφιον6, ὄξος7, καὶ τρίψαντες
κατάχυσμ8᾽ ἕτερον γλυκὺ καὶ λιπαρόν
κἄπειτα κατεσκέδασαν9 θερμὸν
τοῦτο καθ᾽ ὑμῶν,
αὕων10 ὥσπερ κενεβρείων11.
ΧΟ.

530

535,

πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους
ἤνεγκας, ἄνθρωφ᾽· ὡς ἐδάκρυσά γ᾽ ἐμῶν
πατέρων κάκην12, οἳ
τάσδε τὰς τιμὰς προγόνων παραδόντων
ἐπ᾽13 ἐμοὶ κατέλυσαν14.
σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα καί ‹τινα› συντυχίαν ἀγαθὴν
ἥκεις ἐμοὶ σωτήρ.
ἀναθεὶς15 γὰρ ἐγώ σοι
τὰ νεόττια κἀμαυτὸν οἰκετεύσω16.

1

[ἀντ.]
540

545

ἁθρόος
dicht op elkaar
βλιμάζω
betasten
3
ὀπτάομαι
braden
4
ἐπικνάω
raspen over
5
τυρός ὁ
kaas
6
σίλφιον
silphium, een geneeskrachtig kruid uit het antieke Cyrene. Welke plant exact bedoeld
werd en of deze nog bestaat is niet duidelijk; velen menen dat de plant, die maar in een klein gebied in de
kuststrook van Cyrene groeide, is uitgestorven. Het was in de oudheid wel een belangrijk handelsgewas,
waarschijnlijk uit het geslacht Ferula en verwant aan asafoetida en venkel. De plant werd gekweekt voor de
hars. De Egyptenaren hadden er een aparte hiëroglief voor. Plinius vertelt hoe de laatste voorraad silphium aan
Nero werd geschonken, die het uit nieuwsgierigheid zou hebben willen bezitten.
7
ὄξος ὁ
azijn
8
κατάχυσμα τό
saus
9
κατασκέδαννυμι
uitspreiden
10
αὗος
droog
11
κενέβρειον τό
aas
12
κάκη ἡ
lafheid, zwakheid
13
ἐπί + dat.
ten opzichte van
14
καταλύω
teniet doen
15
ἀνατίθημι
toevertrouwen aan
16
οἰκετεύω
bewonen
2
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Vervolgens, wanneer ze jullie gevangen hebben, verkopen ze jullie bij bosjes.
En ze kopen jullie, terwijl ze jullie betasten.
En zelfs nog niet, ookal besluiten ze dat te doen,
zetten ze jullie na jullie gebraden te hebben voor,
maar ze raspen kaas en strooien olijfolie over jullie,
silfium, azijn en na nog
een zoete en hete saus geroerd te hebben
gieten ze ook die warm
over jullie heen
als over droog aas.
Koor

Een echt ongekend, onaangenaam verhaal
heb jij gebracht, kerel. Ja, want ik ben in tranen uitgebarsten
om de ellende van mijn vaderen die deze eerbewijzen
hoewel hun voorouders die overgeleverd hadden,
voor mij verloren hebben laten gaan.
Maar jij bent met de wil van een god
en de goedgunstigheid van het lot
als mijn redder gekomen.
Want ik zal mijn jongen en mijzelf
jou toevertrouwen en onder jouw hoede leven.
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ἀλλ᾽ ὅ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίδασκε παρών· ὡς ζῆν οὐκ ἄξιον ἡμῖν,
εἰ μὴ κομιούμεθα1 παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν βασιλείαν.
ΠΙ.

καὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσκω2 μίαν ὀρνίθων πόλιν εἶναι,
κἄπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύκλῳ καὶ πᾶν τουτὶ τὸ μεταξὺ3
περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνθοις4 ὀπταῖς 5ὥσπερ Βαβυλῶνα.

ΕΥ.

ὦ Κεβριόνα καὶ Πορφυρίων, ὡς σμερδαλέον6 τὸ πόλισμα.

ΠΙ.

κἀπειδὰν τοῦτ᾽ ἐπανεστήκῃ, τὴν ἀρχὴν τὸν Δί᾽ ἀπαιτεῖν7·
κἂν μὲν μὴ φῇ μηδ᾽ ἐθελήσῃ μηδ᾽ εὐθὺς γνωσιμαχήσῃ8,
ἱερὸν πόλεμον πρωυδᾶν9 αὐτῷ, καὶ τοῖσι θεοῖσιν ἀπειπεῖν
διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυκόσι10 μὴ διαφοιτᾶν,
ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες11 τὰς Ἀλκμήνας12 κατέβαινον
καὶ τὰς Ἀλόπας13 καὶ τὰς Σεμέλας14· ἤνπερ δ᾽ ἐπίωσ᾽, ἐπιβάλλειν
σφραγῖδ᾽15 αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλήν16, ἵνα μὴ βινῶσ᾽17 ἔτ᾽ ἐκείνας.
τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα κελεύω,
ὡς ὀρνίθων βασιλευόντων θύειν ὄρνισι τὸ λοιπόν,
κἄπειτα θεοῖς ὕστερον αὖθις· προσνείμασθαι18 δὲ πρεπόντως
τοῖσι θεοῖσιν τῶν ὀρνίθων ὃς ἂν ἁρμόττῃ19 καθ᾽ ἕκαστον·
ἢν Ἀφροδίτῃ θύῃ, κριθὰς ὄρνιθι φαληρίδι20 θύειν·
ἢν δὲ Ποσειδῶνί τις οἶν θύῃ, νήττῃ21 πυροὺς καθαγίζειν·
ἢν δ᾽ Ἡρακλέει θύῃσι, λάρῳ22 ναστοὺς23 θύειν μελιτοῦντας24·

1

550

555

560

565

κομίζομαι
zich bekommeren om, zich verwerven
διδάσκω
adviseren
3
μεταξύ
ertussen
4
πλινθός
steen
5
ὀπτός
gebakken
6
σμερδαλέος
geweldig
7
ἀπαιτέω
terugvragen
8
γνωψιμαχέω
zijn fout inzien
9
προαυδάω
van tevoren zeggen
10
στύομαι
een erectie krijgen
11
μοιχεύω
overspel plegen
12
Alkmene had een relatie met Zeus en heeft Herakles gebaard.
13
Alope was de dochter van de Eleusinische koning Kerkyon en kleindochter van Poseidon. Poseidon vermomde
zich als schaapherder, verleidde Alope en verwekte bij haar een zoon, Hippothoön, die ze te vondeling legde.
14
Zeus had Semele, dochter van Kadmos bezwangerd van Dionusos en door op haar verzoek in eigen gedaante
te verschijnen, haar dood gebliksemd.
15
σφραγίς ἡ, -ιδος
zegel
16
ψωλή ἡ
eikel (de voorhuid is teruggetrokken)
17
βινέω
neuken
18
προσνέμομαι
toedelen
19
ἁρμόττω
passen
20
φαληρίς ἡ, -ιδος
meerkoet; woordspel met phallos
21
νῆττα ἡ
eend
22
λάρος ὁ
zeemeeuw
23
νάστος ὁ
goed doorknede koek
24
μελίτοεις
honingrijk
2
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Kom, leg zelf uit wat we moeten doen. Want wij verdienen het niet te leven,
als we niet koste wat het kost ons koningschap in handen zullen krijgen.
Pi

Ok, goed, eerst adviseer ik dat er één vogelstad is,
en om vervolgens heel het hemelruim rondom en alles in het midden
te ommuren met grote bakstenen precies zoals Babulon.

Eu

O Kebriones1 en Porfurioon, hoe geweldig is die vestingstad.

Pi

En wanneer die overeind staat, om dan van Zeus de heerschappij terug te vragen.
En als hij weigert en dat niet wil en niet direct zijn fout inziet,
555
hem een heilige oorlog aan te kondigen en de goden te verbieden
door jullie gebied met een stijve te gaan,
precies zoals zij eerder neerdaalden om overspel te plegen met meisjes als Alkmene
en met meisjes als Alopè en Semelè en als zij naderen,
hun eikel te verzegelen opdat zij hen niet meer neuken.
560
En ik adviseer om de mensen een andere vogel als bode te sturen,
om voortaan aan de vogels te offeren in de mening dat zij de koning zijn,
daarna weer later aan de goden en om op passende wijze aan de goden
toe te wijzen wie van de vogels bij een ieder past.
Als hij aan Afrodite offert, om dan gerst aan de meerkoet te offeren
565
en als hij een ooi aan Poseidoon offert, dan aan de meeuw doorknede honingkoeken.

1

550

Kebriones was een gigant die in de gigantomachie door Afrodite overwonnen is en Porfurioon was de koning
der giganten, maar hier ook de naam van de purperhoen, een kleine vogel in vergelijking met een reus.
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κἂν Διὶ θύῃ βασιλεῖ κριόν1, βασιλεύς ἐστ᾽ ὀρχίλος2 ὄρνις,
ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον3 ἐνόρχην4 σφαγιάζειν.
ΕΥ.

ἥσθην σέρφῳ σφαγιαζομένῳ. βροντάτω5 νῦν ὁ μέγας Ζάν6.

570

ΧΟ.

καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι θεοὺς ἄνθρωποι κοὐχὶ κολοιούς7,
οἳ πετόμεσθα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν;
ΠΙ. ληρεῖς8. καὶ νὴ Δί᾽ ὅ γ᾽ Ἑρμῆς
πέτεται θεὸς ὢν πτέρυγάς τε φορεῖ, κἄλλοι γε θεοὶ πάνυ πολλοί.
αὐτίκα9 Νίκη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν καὶ νὴ Δί᾽ Ἔρως γε·
Ἶριν δέ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἰκέλην εἶναι τρήρωνι10 πελείῃ11.

575

ΕΥ.

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμψει πτερόεντα κεραυνόν;

ΧΟ.

ἢν δ᾽ οὖν ἡμᾶς μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας12 εἶναι νομίσωσι τὸ μηδέν,
τούτους δὲ θεοὺς τοὺς ἐν Ὀλύμπῳ;
ΠΙ. τότε χρὴ στρούθων13 νέφος ἀρθὲν14
καὶ σπερμολόγων ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ᾽ αὐτῶν ἀνακάψαι15·
κἄπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ Δημήτηρ πυροὺς πεινῶσι16 μετρείτω17.

ΕΥ.

οὐκ ἐθελήσει μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὄψει προφάσεις18 αὐτὴν παρέχουσαν.

ΠΙ.

οἱ δ᾽ αὖ κόρακες τῶν ζευγαρίων19, οἷσιν τὴν γῆν καταροῦσιν,
καὶ τῶν προβάτων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκοψάντων ἐπὶ πείρᾳ20·
εἶθ᾽ Ἁπόλλων ἰατρός ‹γ᾽› ὢν ἰάσθω21· μισθοφορεῖ22 δέ.

ΕΥ.

μή, πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω1 τὠμὼ πρώτιστ᾽ ἀποδῶμαι2.

1

κριός ὁ
ram
ὀρχίλος ὁ
winterkoning
3
σέρφος ὁ
mug
4
ἐνόρχης
ontmand
5
βροντάω
donderen
6
= Ζεύς; archaïsche vorm; misschien gebruikt om aan te geven dat Zeus achterhaald was
7
κολοιός ὁ
kauw
8
ληρέω
kletsen
9
αὐτίκα
bijvoorbeeld
10
τρήρων
schuw
11
πέλεια ἡ
wilde duif
12
ἄγνοια ἡ
onwetendheid
13
στρουθός ὁ
mus
14
αἴρω
optillen
15
ἀνακάπτω
opslokken
16
πεινάω
honger hebben
17
μετρέω
toemeten
18
πρόφασις ἡ
excuus
19
ζευγάριον τό
minderwaardig span
20
πεῖρα ἡ
test
21
ἰάομαι
genezen
22
μισθοφορέω
loon incasseren
2
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En als ze aan Zeus een ram offeren, dan is het winterkoninkje de koning
voor wie zij eerder dan aan Zeus zelf een ontmande mug moeten slachten.
Eu

Ik was blij met het slachten van een mug. Nu moet de grote Zeus donderen.

Koor En hoe zullen de mensen ons als goden zien en niet als kauwen
omdat wij vliegen en vleugels hebben?
Pi Jij kletst. Bij Zeus, ook Hermes,
toch een god, vliegt en heeft vleugels en zeer vele andere goden.
Bijvoorbeeld: Nikè vliegt met twee gouden vleugels3 en Eros, bij Zeus.
En Homeros zei dat Iris4 op een schuwe duif leek.
Eu

570

575

Maar zal Zeus niet met gedonder een gevleugelde bliksem op ons af sturen?

Koor En als de mensen uit onwetendheid zullen denken dat wij niets zijn,
maar dat zij op de Olympos de goden zijn?
Pi Dan moet een wolk mussen
en zaadeters opvliegen en van hun akkers hun zaad opslokken
en daarna moet Demeter5 hun graan toedelen, wanneer ze honger hebben.

580

Eu

Daarentegen moeten de raven van de spannen waarmee ze de aarde omploegen
en van het kleinvee de ogen uitpikken als proef.
Vervolgens met Apollo als geneesheer hen genezen en daarvoor betaald worden.

Eu

Maar niet voordat ik mijn twee spannen ossen eerst verkocht heb.

1

βοιδάριον τό
span ossen
ἀποδίδομαι
verkopen
3
Athene in het Parthenon had een vergulde Nikè in haar hand.
4
een regenboog en bode van de goden
5
Demeter, moeder aarde, godin van het graan, godin van de Eleusinische mysteriën
2
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ΠΙ.

ἢν δ᾽ ἡγῶνται σὲ θεόν, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ Κρόνον, σὲ Ποσειδῶ,
ἀγάθ᾽ αὐτοῖσιν πάντα παρέσται.
ΧΟ. λέγε δή μοι τῶν ἀγαθῶν ἕν.

ΠΙ.

πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνθας1 οἱ πάρνοπες2 οὐ κατέδονται3,
ἀλλὰ γλαυκῶν λόχος4 εἷς αὐτοὺς καὶ κερχνῄδων5 ἐπιτρίψει6.
εἶθ᾽ οἱ κνῖπες7 καὶ ψῆνες8 ἀεὶ τὰς συκᾶς οὐ κατέδονται,
ἀλλ᾽ ἀναλέξει πάντας καθαρῶς9 αὐτοὺς ἀγέλη10 μία κιχλῶν11.

ΧΟ.

πλουτεῖν δὲ πόθεν δώσομεν αὐτοῖς; καὶ γὰρ τούτου σφόδρ᾽ ἐρῶσιν12.

ΠΙ.

τὰ μέταλλ᾽13 αὐτοῖς μαντευομένοις14 οὗτοι δώσουσι τὰ χρηστά,
τάς τ᾽ ἐμπορίας15 τὰς κερδαλέας16 πρὸς τὸν μάντιν κατεροῦσιν,
ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων17 οὐδείς.
ΧΟ. πῶς οὐκ ἀπολεῖται;

ΠΙ.

προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίθων μαντευομένῳ περὶ τοῦ πλοῦ·
«νυνὶ μὴ πλεῖ, χειμὼν18 ἔσται.» «νυνὶ πλεῖ, κέρδος ἐπέσται.»

ΕΥ.

γαῦλον19 κτῶμαι καὶ ναυκληρῶ20, κοὐκ ἂν μείναιμι παρ᾽ ὑμῖν.

ΠΙ.

τοὺς θησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὓς οἱ πρότεροι κατέθεντο21
τῶν ἀργυρίων· οὗτοι γὰρ ἴσασι· λέγουσι δέ τοι τάδε πάντες·
«οὐδεὶς οἶδεν τὸν θησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις ἄρ᾽ ὄρνις.»

1

οἰνάνθη ἡ
πάρνοψ ὁ
3
κατεσθίω
4
λόχος ὁ
5
κερχνηίς ἡ
6
ἐπιτρίβω
7
κνίψ ὁ
8
ψήν ὁ
9
καθαρῶς
10
ἀγέλη ἡ
11
κίχλη ἡ
12
ἐράω + gen.
13
μέταλλον τό
14
μαντεύομαι
15
ἐμπορία ἡ
16
κερδαλέος
17
ναύκληρος ὁ
18
χειμών
19
γαῦλος ὁ
20
ναυκληρέω
21
κατατίθεμαι
2

jonge druif
sprinkhaan
opeten
afdeling
havik
afmatten, vernietigen, doden
mier
galwesp
totaal
kudde
lijster
houden van, verlangen naar
mijn
een orakel raadplegen
zeehandel, reisdoel
winstgevende
kapitein
storm
vrachtschip
schipper zijn
verbergen
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Pi

Maar als ze jou als god zien, als het leven en als de Aarde, als Kronos, als Poseidon,
dan zal al het goede hun ter beschikking zijn.
Koor Noem mij dan één van die voordelen.

Pi

Ten eerste zullen de sprinkhanen niet hun jonge druiven opeten,
maar één afdeling uilen en lijsters zal hen doden.
Verder zullen voor altijd geen mieren of galwespen hun vijgen opeten,
maar één vlucht lijsters zal hen allemaal volledig oppikken.

590

Koor Maar hoe zullen we het hun geven rijk te zijn? Want daarnaar verlangen ze enorm.
Pi

Wanneer ze hen raadplegen, zullen zij hun goede mijnen geven,
zullen zij aan de ziener winstrijke reisdoelen verklappen,
zodat geen van de kapiteins omkomt.
Koor Hoe dan zal er geen omkomen?

595

Pi

Altijd zal een vogel aan wie hen raadpleegt van tevoren vertellen over de vaart:
“Vaar nu niet, er zal een storm komen.” “Vaar nu, dat zal gepaard gaan met winst.”

Eu

Ik schaf een vrachtschip aan en ben schipper en ik zal wel niet bij jullie blijven.

Pi

Zij zullen hun de schatkisten met zilver tonen, die hun voorgangers
hebben verborgen. Want de vogels weten dat, want allen toch zeggen dit:
“Niemand weet van mijn schatkist behalve dan een vogel.”

80

600

ΕΥ.

πωλῶ1 γαῦλον, κτῶμαι σμινύην2, καὶ τὰς ὑδρίας3 ἀνορύττω.

ΧΟ.

πῶς δ᾽ ὑγίειαν δώσουσ᾽ αὐτοῖς, οὖσαν παρὰ τοῖσι θεοῖσιν;

ΠΙ.

ἢν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγιεία μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί;
ΕΥ. σάφ᾽ ἴσθι,
4
ὡς ἄνθρωπός γε κακῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς ὑγιαίνει.

ΧΟ.

πῶς δ᾽ εἰς γῆράς ποτ᾽ ἀφίξονται; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ.
ἢ παιδάρι᾽5 ὄντ᾽ ἀποθνῄσκειν δεῖ;
ΠΙ. μὰ Δί᾽, ἀλλὰ τριακόσι᾽ αὐτοῖς
ἔτι προσθήσουσ᾽ ὄρνιθες ἔτη.
ΧΟ. παρὰ τοῦ;
ΠΙ. παρὰ τοῦ; παρ᾽ ἑαυτῶν.
οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεὰς ζώει λακέρυζα6 κορώνη7;

ΕΥ.

αἰβοῖ, πολλῷ κρείττους οὗτοι τοῦ Διὸς ἡμῖν βασιλεύειν.

ΠΙ.

οὐ γὰρ πολλῷ;
πρῶτον μέν ‹γ᾽› οὐχὶ νεὼς8 ἡμᾶς
οἰκοδομεῖν δεῖ λιθίνους αὐτοῖς,
οὐδὲ θυρῶσαι χρυσαῖσι θύραις,
ἀλλ᾽ ὑπὸ θάμνοις9 καὶ πρινιδίοις10
οἰκήσουσιν. τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς
τῶν ὀρνίθων δένδρον ἐλάας11
ὁ νεὼς ἔσται. κοὐκ εἰς Δελφοὺς
οὐδ᾽ εἰς Ἄμμων᾽ ἐλθόντες ἐκεῖ
θύσομεν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖσιν κομάροις12
καὶ τοῖς κοτίνοις13 στάντες, ἔχοντες
κριθάς, πυροὺς εὐξόμεθ᾽ αὐτοῖς
ἀνατείνοντες τὼ χεῖρ᾽ ἀγαθῶν
διδόναι τὸ μέρος14· καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν
παραχρῆμ᾽15 ἔσται
πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν.

1

πωλέω
σμινύη ἡ
3
ὑδρία ἡ
4
ἀτεχνῶς
5
παιδάριον τό
6
λακέρυζα
7
κορώνη
8
νεώς ὁ
9
θάμνος ὁ
10
πρινίδιον τό
11
ἐλάα ἡ
12
κόμαρος ἡ
13
κότινος ἡ
14
μέρος τό
15
παραχρῆμα
2
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615

620

625

verkopen
houweel
wateremmer
werkelijk, geheel en al
jongetje
schreeuwend, krassend
kraai
tempel
bosje
eikje
olijfboom
aardbezieboom
wilde olijf
deel
onmiddellijk
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Eu

Ik verkoop mijn vrachtschip en schaf een houweel aan en graaf die emmers op.

Koor Maar hoe zullen ze hun gezondheid geven? Want die ligt bij de goden.
Pi

Als ze het goed maken, is er dan geen sprake van grote gezondheid?
Eu Weet zeker,
dat absoluut geen mens, als hij het slecht maakt, gezond is.
Koor Hoe zullen ze ooit hun oude dag bereiken? Want dat ligt bij de Olumpos.
Of moeten zij als jongetjes sterven?
Pi Bij Zeus, de vogels zullen hun nog
driehonderd jaren erbij geven.
Koor Hoe?
Pi Hoe? Uit eigen zak.
Weet jij niet dat een krassende kraai vijf generaties mensen lang leeft?
Eu

Jongen, zij zijn voor ons veel geschikter dan Zeus om koning te zijn.

Pi

Is het niet?
Ten eerste hoeven wij niet voor hen
stenen tempels te bouwen1
en die met gouden deuren voorzien
maar zij zullen onder bosjes en eikjes
wonen. En verder zal voor de eerbiedwaardige
vogels een olijfboom
de tempel zijn. En niet zullen wij naar Delphi
en niet naar Ammoon2 gaan en daar
offers brengen, maar wij zullen tussen aardbeziebomen
en wilde vijgen gaan staan, met gerst
en tarwe tot hen bidden
terwijl wij onze handen uitstrekken
om ons een deel van het goeds te geven en dat zal ons
onmiddellijk te beurt vallen
wanneer wij wat tarwe strooien.

1
2

Kritiek op de tempelbouw van Erechtheion (420-408)
Ammoon, een Egyptische god met orakel bij de Siwa-oase in het huisig Libië
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ΧΟ.

ΕΠ.

1

ὦ φίλτατ᾽ ἐμοὶ πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχθίστου μεταπίπτων1,
οὐκ ἔστιν ὅπως2 ἂν ἐγώ ποθ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης ἔτ᾽ ἀφείμην3.
ἐπαυχήσας4 δὲ τοῖς σοῖς λόγοις
ἐπηπείλησα5 καὶ κατώμοσα,
ἢν σὺ παρ᾽ ἐμὲ θέμενος ὁμόφρονας λόγους δίκαιος ἄδολος
ὅσιος ἐπὶ θεοὺς ἴῃς,
ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδά6, μὴ
πολὺν χρόνον θεοὺς ἔτι
σκῆπτρα τἀμὰ τρίψειν7.
ἀλλ᾽ ὅσα μὲν δεῖ ῥώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τεταξόμεθ᾽8 ἡμεῖς·
ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν9, ἐπὶ σοὶ τάδε πάντ᾽ ἀνάκειται10.
καὶ μὴν μὰ τὸν Δί᾽ οὐχὶ νυστάζειν11 ἔτι
ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιᾶν12,
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν. πρῶτον δέ τοι
εἰσέλθετ᾽ εἰς νεοττιάν τε τὴν ἐμὴν
καὶ τἀμὰ κάρφη13 καὶ τὰ παρόντα φρύγανα14,
καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον.
ΠΙ. ἀλλὰ ῥᾴδιον.
ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πισθέταιρος, τῳδεδὶ
Εὐελπίδης Κριῶθεν15.
ΕΠ. ἀλλὰ χαίρετον
ἄμφω.
ΠΙ. δεχόμεθα.
ΕΠ. δεῦρο τοίνυν εἴσιτον.

μεταπίπτω
οὐκ ἔστιν ὅπως
3
ἀφίεμαι + gen.
4
ἐπαυχέω
5
ἐπαπειλέω
6
συνῳδός + dat.
7
τρίβω
8
τάττομαι
9
βουλεύω
10
ἐπί + dat. ἀνάκειμαι
11
νυστάζω
12
μελλονικιάω
13
κάρφος τό
14
φρύγανον τό
15
Κριῶθεν
2

omslaan
het is onmogelijk dat
aflaten van
vertrouwen op
dreigend voorhouden
overeenstemmend met
hanteren
zich opstellen
besluiten
berusten op
slapen
evenals Nikias de overwinning uitstellen, dralen
splinter
dor hout
van Krioa, een deme
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630

635

640

645

Koor Jij, die mij van de oudjes verreweg het liefste bent en niet meer zeer gehaat,
het is onmogelijk dat ik vrijwillig nog jouw idee opgeef.
Met vertrouwen in jouw woorden
houd ik dreigend voor en zweer ik:
630
als jij, nu jij het eens geworden bent met mij,
rechtvaardig zonder listen vroom op de goden afgaat
met dezelfde gedachte als ik
dat de goden niet lang meer
635
mijn scepter zullen hanteren
zullen wij echter voor al wat nodig is met kracht uit te voeren, daarvoor pal staan,
maar al wat nodig is met inzicht te besluiten, ligt bij jou.
Hop

1

Ok, bij Zeus, er is geen tijd meer
voor ons te slapen en om de overwinning evenals Nikias1 uit te stellen, 640
maar we moeten zo snel mogelijk iets doen. Ten eerste evenwel
moeten jullie mijn nest betreden
en mijn splinters en het aanwezige dorre hout
en ons jullie naam vertellen.
Pi Wel, makkelijk.
Ik heet Pisthetairos en hij hier
Euelpides van Krioa
Hop Ok, welkom
645
beiden.
Pi Dank je.
Hop Welnu, treedt hier binnen.

te voorzichtige generaal, die door geaarzel aanvankelijk succes op Sicilië niet wist te verzilveren
84

ΠΙ.

ἴωμεν· εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς.
ΕΠ. ἴθι.

ΠΙ.

ΕΠ.

ἀτάρ, τὸ δεῖνα1, δεῦρ᾽ ἐπανάκρουσαι2 πάλιν.
φέρ᾽ ἴδω, φράσον νῷν, πῶς ἐγώ τε χοὐτοσὶ
ξυνεσόμεθ᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω;

650

καλῶς.
ΠΙ. ὅρα νυν, ὡς ἐν Αἰσώπου λόγοις
ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ᾽3, ὡς
φλαύρως4 ἐκοινώνησεν5 αἰετῷ ποτε.

ΕΠ.

μηδὲν φοβηθῇς· ἔστι γάρ τι ῥιζίον6,
ὃ διατραγόντ7᾽ ἔσεσθον ἐπτερωμένω.

655

ΠΙ.

οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δή, Ξανθία
καὶ Μανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα8.

ΧΟ.

οὗτος, σὲ καλῶ, σὲ λέγω.
ΕΠ. τί καλεῖς;
ΧΟ. τούτους μὲν ἄγων μετὰ σαυτοῦ
9
ἀρίστισον εὖ· τὴν δ᾽ ἡδυμελῆ10 ξύμφωνον11 ἀηδόνα Μούσαις
κατάλειφ᾽ ἡμῖν δεῦρ᾽ ἐκβιβάσας12, ἵνα παίσωμεν13 μετ᾽ ἐκείνης.

ΠΙ.

ὢ τοῦτο μέντοι νὴ Δί᾽ αὐτοῖσιν πιθοῦ.
ἐκβίβασον ἐκ τοῦ βουτόμου14 τοὐρνίθιον·
ἐκβίβασον αὐτοῦ, πρὸς θεῶν, αὐτήν, ἵνα
καὶ νὼ θεασώμεσθα τὴν ἀηδόνα.

ΕΠ.

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δρᾶν. ἡ Πρόκνη,
ἔκβαινε καὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ τοῖς ξένοις.

1

τὸ δεῖνα
ἐπανακρούομαι
3
ἀλώπηξ ὁ
4
φλαύρως
5
κοινωνέω + dat.
6
ῥιζίον τό
7
διατρώγω
8
στρῶμα τό
9
ἀριστίζω
10
ἡδυμελής
11
ξύμφωνος
12
ἐκβιβάζω
13
παίζω
14
βούτομον τό
2

à propos
terugkomen
vos
ongelukkig
omgaan met
worteltje
geheel opeten
deken
een ontbijt geven
met aangename liederen
samen klinkend met
naar buiten doen gaan
spelen
rietland
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660

665

Pi

Laten we gaan. Jij neem ons mee en ga ons voor.
Hop Ga.

Pi

Maar, à propos, kom eens hier terug,
Wel, eens even kijken. Vertel ons, hoe ik en hij daar
bij jullie zullen verblijven: jullie vliegen, maar wij niet.

Hop

Zonder problemen.
Hop Bedenk nu wel dat er een verhaal is
in Aisopos’ fabels van een vos dat hij ooit tot zijn ongeluk
omgang had met een arend.

Hop

Wees echt niet bang, want er is een worteltje
en als jullie dat eten, zullen jullie vleugels hebben.

Pi

650

655

Laten we dus naar binnen gaan. Komop, Xanthias
en Manodooros, pakt die dekens.

Koor Hé, jij daar, jou roep ik, jou bedoel ik.
Hop Wat roep je?
Koor Als jij die met je meeneemt,
geef je ze dan wel een goed ontbijt en laat aan ons die zoetgevooisde nachtegaal
die met de Muzen kweelt. Zend haar naar buiten opdat wij met haar spelen.
660
Pi

O, daarin, bij Zeus, geef ik gehoor aan hen.
Zend dat vogeltje uit het rietland weg;
zend haar terstond naar buiten, bij de goden,
opdat ook wij de nachtegaal te zien krijgen.

Hop

Maar als jullie daartoe besluiten, dan moeten we dat doen. Proknè,
Kom naar buiten en laat je aan de vreemden zien.
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ΠΙ.

ὦ Ζεῦ πολυτίμηθ᾽, ὡς καλὸν τοὐρνίθιον·
ὡς δ᾽ ἁπαλόν1, ὡς δὲ λευκόν. ἆρά γ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι
ἐγὼ διαμηρίζοιμ᾽2 ἂν αὐτὴν ἡδέως;

ΕΥ.

ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσόν, ὥσπερ παρθένος.
ἐγὼ μὲν αὐτὴν κἂν φιλῆσαί μοι δοκῶ.

ΠΙ.

ἀλλ᾽, ὦ κακόδαιμον, ῥύγχος3 ὀβελίσκοιν ἔχει.

ΕΥ.

ἀλλ᾽ ὥσπερ ᾠὸν4 νὴ Δί᾽ ἀπολέψαντα5 χρὴ
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα6 κᾆθ᾽ οὕτω φιλεῖν.

ΕΠ.

ἴωμεν.
ΠΙ. ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν τύχἀγαθῇ.

ΧΟ.

1

675

ὦ φίλη, ὦ ξουθή,
ὦ φίλτατον ὀρνέων,
πάντων ξύννομε7 τῶν ἐμῶν
ὕμνων, ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ,
ἦλθες ἦλθες ὤφθης,
ἡδὺν φθόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽.
ἀλλ᾽, ὦ καλλιβόαν κρέκουσ᾽8
αὐλὸν φθέγμασιν9 ἠρινοῖς10,
ἄρχου τῶν ἀναπαίστων.

ἁπαλός
διαμηρίζω
3
ῥύγχος τό
4
ᾠὸν τό
5
ἀπολέπω
6
λέμμα τό
7
σύννομος + gen.
8
κρέκω
9
φθέγμα τό
10
ἠρινός
2

670

680

zacht
tussen de dijen duiken
snavel
ei
afschillen
schil
delend in
weven, bespelen
klank
lente87

Pi

Zeer geëerde Zeus, wat voor iets geweldigs is dat vogeltje.
Hoe teer en hoe wit, Weet je dat ik
wel graag tussen haar dijen zal duiken?

Eu

Hoeveel goud heeft het, precies zoals een meisje.
Ik denk haar te kunnen kussen.

Pi

Maar, ongelukkige, ze heeft een snavel die uit twee spelden bestaat1.

Eu

Maar je moet haar als een ei, bij Zeus, na van haar hoofd
de schil gehaald te hebben ook vervolgens zo kussen.

Hop

Laten we gaan.
Pi Wijs jij ons dan in godesnaam de weg.

Koor O geliefde, o goudgele,
o geliefdste vogel,
jij die deelt in al mijn
liederen, jij nachtegaal, mijn levensgenoot
jij bent gekomen, gekomen, gezien
en je brengt mij je zoete stem
maar, jij die de mooi klinkende fluit
bespeelt met klanken van de lente,
begin met de anapaesten.

1

misschien de tweepijpige aulos
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670

675

680

De eerste parabasis (685-800)
ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι1, φύλλων γενεᾷ προσόμοιοι,
ὀλιγοδρανέες2, πλάσματα3 πηλοῦ4, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά5,
ἀπτῆνες6 ἐφημέριοι, ταλαοὶ7 βροτοί, ἀνέρες εἰκελόνειροι,
προσέχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις ἡμῖν, τοῖς αἰὲν ἐοῦσιν,
τοῖς αἰθερίοις, τοῖσιν ἀγήρῳς, τοῖς ἄφθιτα8 μηδομένοισιν9,
ἵν᾽ ἀκούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρθῶς περὶ τῶν μετεώρων10,
φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε θεῶν ποταμῶν τ᾽ Ἐρέβους τε Χάους τε
εἰδότες ὀρθῶς, Προδίκῳ11 παρ᾽ ἐμοῦ κλάειν εἴπητε τὸ λοιπόν.
Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρταρος εὐρύς·
γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν· Ἐρέβους δ᾽ ἐν ἀπείροσι12 κόλποις13
τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον14 Νὺξ ἡ μελανόπτερος ᾠόν,
ἐξ οὗ περιτελλομέναις15 ὥραις16 ἔβλαστεν17 Ἔρως ὁ ποθεινός18,
στίλβων19 νῶτον πτερύγοιν20 χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώκεσι21 δίναις22.
οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νύχιος23 κατὰ Τάρταρον εὐρὺν
ἐνεόττευσεν24 γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν εἰς φῶς.
πρότερον δ᾽ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως ξυνέμειξεν ἅπαντα·
ξυμμειγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ οὐρανὸς ὠκεανός τε
καὶ γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἄφθιτον. ὧδε μέν ἐσμεν
πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακάρων ἡμεῖς. ὡς δ᾽ ἐσμὲν Ἔρωτος
πολλοῖς δῆλον· πετόμεσθά ‹τε› γὰρ καὶ τοῖσιν ἐρῶσι25 σύνεσμεν·
πολλοὺς δὲ καλοὺς ἀπομωμοκότας26 παῖδας πρὸς τέρμασιν ὥρας1
1

ἀμαυρόβιος
in het donker levend
ὀλιγοδρανής
zwak
3
πλάσμα τό
boetseerwerk, fantasie
4
πηλός
klei
5
ἀμενηνός
zwak
6
ἀπτήν
ongevleugeld
7
ταλαός
volhardend
8
ἄφθιτος
onvergankelijk
9
μήδομαι
overdenken
10
μετέωρον τό
hemelverschijnsel
11
Prodikos van Keos was een sofist ten tijde van Sokrates; hij was een pessimist.
12
ἀπείρων
onmetelijk
13
κόλπος ὁ
boezem
14
ὑπηνέμιος
wind15
περιτέλλομαι
ronddraaien, verstrijken
16
ὥραι αἵ
jaren
17
βλαστάνω
ontspruiten
18
ποθεινός
zeer geliefd
19
στίλβω
glanzen
20
πτέρυξ ἡ
vleugel
21
ἀνεμώκης
windsnel
22
δίνη ἡ
kolk, draaiing
23
νύχιος
bij nacht, duister als de nacht
24
νεοττεύω
uitbroeden
25
ἐράω
verlangen naar, beminnen
26
ἀπόμνυμι
afzweren
2
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685

690

695

700

705

De eerste parabasis
Het toneel is verlaten. Het koor treedt naar voren en gaat op een lijn staan. Ze spreken nu
onverwachtzich bewust van hun goddelijke majesteit het publiek toe.

Kom, jullie mannen die van nature in het donker leven, lijkend op zo iets als bladeren, 685
zwakkelingen, boetseersels van klei2, schaduwachtige, zwakke volken
ongevleugelde eendagsvlinders, volhardende stervelingen, op dromen lijkende mannen,
let op ons onsterfelijken, die altijd bestaan,
de hemelingen, zonder ouderdom, die onvergankelijke gedachten hebben
opdat jullie alles correct van ons horen over de hemelverschijnselen en zo
690
met juiste kennis van de natuur van vogels en de oorsprong van goden, rivieren,
Erebos3 en Chaos4, Prodikos van mij zeggen dat hij voortaan de pot op kan.
Eerst was er de Chaos en Nacht en de zwarte Erebos en de brede Tartaros;
er was geen aarde of lucht of hemel. Maar in de onmetelijke boezem van Erebos
bracht de zwartgevleugelde nacht allereerst een windei voort,
695
waaruit, toen de jaren verstreken, de lieflijke Eros onsproot
terwijl hij op zijn rug glansde van gouden vleugels, lijkend op windsnelle kolken.
En hij sliep in de nacht met de gevleugelde Chaos en broedde in de brede Tartaros
ons soort uit en bracht dat als eerste naar boven naar het licht.
Voor die tijd was er geen soort onsterfelijken, voordat Eros alles had gemengd.
700
Toen het ene met het andere gemengd werd, ontstonden de hemel en de oceaan
en de aarde en het onvergankelijke ras van alle gelukzalige goden. Zodoende zijn wij
verreweg de oudsten van alle gelukzaligen. Want dat wij van Eros stammen,
is door veel duidelijk: wij vliegen en zijn waar de verliefden zijn; en
vele mooie jongens die het hebben afgezworen aan het einde van hun jeugd,

1

τὰ τέρματα ὥρας
het einde van de jeugd
De mens zou door Prometheus geboetseerd zijn.
3
zoon van Chaos en broer van de nacht (HesiodosTheogonie vs. 116)
4
het eerste element van de kosmos
2
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διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες ἐρασταί,
ὁ μὲν ὄρτυγα1 δούς, ὁ δὲ πορφυρίων᾽, ὁ δὲ χῆν᾽, ὁ δὲ Περσικὸν ὄρνιν.
πάντα δὲ θνητοῖς ἐστιν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίθων τὰ μέγιστα.
πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, ὀπώρας·
σπείρειν μέν, ὅταν γέρανος2 κρώζουσ᾽3 εἰς τὴν Λιβύην μεταχωρῇ4·
καὶ πηδάλιον5 τότε ναυκλήρῳ φράζει κρεμάσαντι καθεύδειν,
εἶτα δ᾽ Ὀρέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν6, ἵνα μὴ ῥιγῶν7 ἀποδύῃ.
ἰκτῖνος8 ‹δ᾽› αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν ἀποφαίνει,
ἡνίκα9 πεκτεῖν10 ὥρα προβάτων πόκον11 ἠρινόν· εἶτα χελιδών12,
ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη καὶ ληδάριόν13 τι πρίασθαι14.
ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν Ἄμμων, Δελφοί, Δωδώνη, Φοῖβος Ἀπόλλων.
ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾽ ὄρνις οὕτω πρὸς ἅπαντα τρέπεσθε,
πρός τ᾽ ἐμπορίαν, καὶ πρὸς βιότου15 κτῆσιν16, καὶ πρὸς γάμον ἀνδρός.
ὄρνιν τε νομίζετε πάνθ᾽ ὅσαπερ περὶ μαντείας17 διακρίνει18·
φήμη19 γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστί, πταρμόν20 τ᾽ ὄρνιθα καλεῖτε,
ξύμβολον21 ὄρνιν, φωνὴν ὄρνιν, θεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον22 ὄρνιν.
ἆρ᾽ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος Ἀπόλλων;
ἢν οὖν ἡμᾶς νομίσητε θεούς,
ἕξετε χρῆσθαι μάντεσι23 Μούσαις
αὔραις24, ὥραις, χειμῶνι, θέρει,
μετρίῳ πνίγει25· κοὐκ ἀποδράντες
καθεδούμεθ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι26
παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χὠ Ζεύς·
ἀλλὰ παρόντες δώσομεν ὑμῖν
1

ὄρτυξ ὁ
γέρανος
3
κρώζω
4
μεταχωρέω
5
πηδάλιον τό
6
ὑφαίνω
7
ῥιγόω
8
ἰκτῖνος ὁ
9
ἡνίκα
10
πεκτέω
11
πόκος ὁ
12
χελιδών
13
ληδάριόν τό
14
πρίασθαι
15
βίοτος ὁ
16
κτῆσις ἡ
17
μαντεία ἡ
18
διακρίνω
19
φήμη ἡ
20
πταρμός ὁ
21
ξύμβολον τό
22
ὄνος
23
μάντις ὁ/ἡ
24
αὔρα ἡ
25
πνῖγος τό
26
σεμνύνομαι
2

kwartel
kraanvogel
krijsen
naar elders gaan
stuurriem
weven
het koud hebben
havik
wanneer
kaarden
(afgeschoren) wol
zwaluw
zomerkleding
kopen
levenshave
het verwerven
het voorspellen
oordelen
tijding, openbaring
niezen
contract
ezel
ziener(es)
bries, wind
verstikkende hitte; hier is sprake van een oxumoron
trots zijn
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710

715

720

725

zijn door onze macht door minnaars gegrepen; de een had eerst ‘n kwartel gegeven,
een ander ‘n purperhoen, weer een ander ‘n gans en nog een ‘n Perzische vogel.
Al de grootste dingen voor de stervelingen zijn afkomstig van ons, de vogels.
Ten eerste tonen wij de tijden van de lente, de winter, de herfst
en het zaaien, waneer de kraanvogel krijsend naar Afrika verhuist.
710
En hij laat dan de scheepskapitein zien zijn stuurriem op te hangen en dan te slapen
en verder aan Orestes1 om een mantel te weven om zonder kou te lijden mensen van
kleding te strippen. Een havik laat weer daarna verschenen een ander seizoen
zien, wanneer het tijd is lentewol van schapen te kaarden. Daarna een zwaluw
wanneer je een mantel moet verkopen en zomerkleren moet kopen.
715
2
Wij zijn voor jullie Ammoon, Delphi, Dodona , Phoibos Apollo. Jullie moeten je eerst
tot de vogels wenden en daarna je tot alles wenden
tot handel en het verwerven van levenshave en de bruiloft van een man.
Jullie zijn waus van ‘de vogel’, omdat die zo belangrijk is wat voorspellen betreft.
Voor jullie is een tijding een vogel en jullie noemen ’t niezen een vogel,
720
een contract ‘n vogel, een stem ‘n vogel, een dienaar ‘n vogel, een ezel ‘n vogel. Zijn
wij niet voor jullie duidelijk Apollo van het orakel?
Als jullie ons dan als goden beschouwen,
dan zullen jullie kunnen beschikken over de voorspellende Muzen,
over briesjes, seizoenen, de winter, de zomer
725
verstikkende hitte. En niet zullen wij wegrennen
en zitten smullen terwijl wij daarboven vereerd worden
bij de wolken zoals ook die Zeus
maar in hoogst eigen persoon zullen wij jullie

1

bijnaam van een kledingdief in Athene, hetgeen een ernstig misdrijf was, misschien vanwege zijn waanzin naar
Orestes , Agamemnons zoon, genoemd, die na de moord op zijn moeder waanzinnig door de Erinyën werd
voortgejaagd.
2
Zeus’ orakel in het noordwesten van Griekenland
92

αὐτοῖς, παισίν, παίδων παισίν,
πλουθυγίειαν1, βίον, εἰρήνην,
νεότητα, γέλωτα, χορούς, θαλίας2
γάλα τ᾽ ὀρνίθων. ὥστε παρέσται
κοπιᾶν ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν·
οὕτω πλουτήσετε πάντες.

730

Μοῦσα λοχμαία3,
τιοτιοτιοτιοτιοτιγξ,
ποικίλη, μεθ᾽ ἧς ἐγὼ
νάπαισί4 ‹τε καὶ› κορυφαῖς ἐν ὀρείαις,
τιοτιοτιοτιγξ,
ἑζόμενος μελίας5 ἔπι φυλλοκόμου,
τιοτιοτιοτιγξ,
δι᾽ ἐμῆς γένυος6 ξουθῆς μελέων
Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω
σεμνά τε Μητρὶ χορεύματ᾽7 ὀρείᾳ,
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτιγξ,
ἔνθεν ὡσπερεὶ μέλιττα
Φρύνιχος8 ἀμβροσίων μελέων ἀπεβόσκετο9 καρπὸν ἀεὶ φέρων γλυκεῖαν ᾠδάν,
τιοτιοτιοτιγξ.

[στρ.]

735

1

740

745

750

πλουθυγίεια ἡ
rijkdom en gezondheid
θαλία ἡ
overvloed, feestvreugde
3
λοχμαίος
van de struiken
4
νάπη ἡ
wouddal
5
μελία ἡ
es, lans
6
γένυς ἡ
kaak
7
χόρευμα τό
rei, dans
8
Phrynichus was een Atheense treurspeldichter uit het einde van de 6e en het begin van de 5e eeuw v.Chr..
Volgens de Suda behaalde hij zijn eerste overwinning in 511 v.Chr. en hij zou voor het eerst vrouwelijke rollen op
het toneel hebben gebracht, die overigens door een gemaskerde mannelijke acteur werden gespeeld. Voor de
inhoud van zijn stukken liet hij zich vaak wellicht rechtstreeks inspireren door eigentijdse gebeurtenissen.
Daarvan getuigen zijn Μιλήτου Ἅλωσις (Verovering van Milete, uit 494 v.Chr.), een stuk waarvoor hij een boete
opgelegd kreeg, ‘’omdat hij aan recente rampen had herinnerd’’, én zijn Φοίνισσαι (Phoenicische Vrouwen, die
de weg bereidde voor Aeschylus Perzen. De Phoenicische Vrouwen werd opgevoerd voor de Grote Dionysia van
476 v.Chr., en Themistocles was Phrynichus' choreeg. Er zijn echter ook enkel titels bekend van stukken met een
mythologisch onderwerp, onder meer Antaeus, Alcestis en Actaeon.
Phrynichus werd in de oudheid geroemd om de schoonheid van zijn koorlyriek en de inventiviteit van zijn
choreografie. De weinige bewaarde fragmenten getuigen van een voorliefde voor metaforen. Aristophanes
stond vol bewondering voor Phrynichus.
9
βόσκομαι
zich voeden
2
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zelf, jullie kinderen, jullie kindskinderen,
rijkdom en gezondheid geven, levenshave, vrede
jeugd, reden tot lachen, reidansen, feestvreugde
en vogelmelk1. Zodoende zal het voor jullie mogelijk zijn
door jullie voorspoed moe te worden.
Zo rijk zullen jullie allen zijn.
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Muze van de struiken
tiotiotiotiotiotinx
bonte Muze, met wie ik
in de wouddalen en op de toppen van de bergen
tiotiotiotinx,
me neerlatend op een es met een bladerkruin
tiotiotiotinx,
door mijn goudgele keel voor Pan2
heilige melodieën van liederen openbaar
en eerbiedwaardige reidansen voor de Moeder3 van de berg
totototototototototinx,
vanwaar evenals een bij
Phrunichos de vrucht van goddelijke liederen
graasde met altijd
zoete zang,
tiotiotiotinx.

str.
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stond voor weelderigheid
god van de bergen en van ruige plaatsen, had een heiligdom op de Akropolis. Zijn cultus werd belangrijk na de
slag bij marathon; hij zou de Atheners geholpen hebben.
3
Cybele was een Anatolische moedergodin van vruchtbaarheid en gezondheid, ook een orakelgodin.
2

94

εἰ μετ᾽ ὀρνίθων τις ὑμῶν, ὦ θεαταί, βούλεται
διαπλέκειν1 ζῶν ἡδέως τὸ λοιπόν, ὡς2 ἡμᾶς ἴτω.
ὅσα γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὰ τῷ νόμῳ κρατούμενα,
ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά.
εἰ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὸν τὸν πατέρα τύπτειν νόμῳ,
τοῦτ᾽ ἐκεῖ καλὸν παρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ἤν τις τῷ πατρὶ
προσδραμὼν εἴπῃ πατάξας3· «αἶρε πλῆκτρον4, εἰ μάχει.»
εἰ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης5 ἐστιγμένος6,
ἀτταγᾶς7 οὗτος παρ᾽ ἡμῖν ποικίλος κεκλήσεται.
εἰ δὲ τυγχάνει τις ὢν Φρὺξ μηδὲν ἧττον Σπινθάρου8,
φρυγίλος9 ὄρνις οὗτος ἔσται, τοῦ Φιλήμονος10 γένους.
εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ11 ὥσπερ Ἐξηκεστίδης,
φυσάτω πάππους12 παρ᾽ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται φράτερες13.
εἰ δ᾽ ὁ Πεισίου14 προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πύλας
βούλεται, πέρδιξ15 γενέσθω, τοῦ πατρὸς νεόττιον16·
ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρόν ἐστιν ἐκπερδικίσαι17.

1
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διαπλέκω (τὸν βίον)
afvlechten
ὡς + acc.
naar
3
πατάττω
slaan
4
πλῆκτρον
wapen
5
δραπέτης ὁ
weggelopen slaaf
6
στίζω
tatoeëren
7
ἀτταγᾶς
francolijn (hoenderachtig)
8
Spintharos: onbekend
9
φρυγίλος ὁ
vlasvink
10
Philemon: onbekend
11
Κάρ ὁ
Kariër, volk in Asia
12
πάππος ὁ
koekoek
13
φράτηρ
een frater/broeder was je lid van een broederschap, hetgeen weer een
onderdeel van een fylè was (ὁ φρατρία); Phratrie (φρατρία, 'broederschap'), een verwantschapsgroep in de
griekse polis. Zij bestond uit een aantal geslachten en vormde op haar beurt een onderdeel van de phyle. Zij
vereerde een gemeenschappelijke voorvader, belegde vergaderingen, koos jaarmagistraten en beschikte over
geld en onroerend bezit. De adellijke families probeerden aanvankelijk de phratriën tot hun exclusieve domein
te maken, maar reeds ten tijde van Draco waren in Athene adellijke en niet-adellijke lieden lid van een phratria.
Opname van pasgeboren Atheners in een phratria was voorwaarde voor verkrijging van de burgerrechten op
18-jarige leeftijd. Ook nieuwe burgers werden, met voorbijzien van het strikte verwantschapscriterium, in een
phratria ingeschreven. Na de hervormingen van Kleisthenes werd het lidmaatschap van de deme (dorp,
woongemeenschap) het kenmerk bij uitstek van de burger, maar inschrijving in de phratria bleef, zo al niet
noodzakelijk, dan toch zeker normaal. Phratria en deme overlapten elkaar gedeeltelijk, omdat de phratria als
verwantschapsgroep meestal tevens in een bepaald woongebied geconcentreerd was.
14
misschien Meles, de zoon van Peisias een zeer slechte citerspeler; waarvan hij beschuldigd is, weten we niet
precies, maar misschien had hij iets te maken met de Hermakopiden.
15
πέρδιξ
patrijs; slechte individuen kregen vaak de bijnaam patrijs, omdat de patrijs de jagers
vaak te slim af is.
16
νεόττιον τό
jong
17
ἐκπερδικίζω
als patrijs ontsnappen
2
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Als iemand van jullie toeschouwers met de vogels zijn leven wil
afvlechten, aangenaam verder levend, dan moet hij bij ons komen.
Al wat daar schandelijk is en door de wet in toom gehouden wordt,
dat alles is bij ons, vogels, mooi.
Want als het hier volgens de wet schandelijk is je vader te slaan
dan is dat bij ons goed, als iemand op zijn vader afrent en
hem zegt met een optater: “Pak een wapen, als je vecht.”
En als toevallig een weggelopen slaaf van jullie een tatoeage1 heeft,
dan zal die bij ons een bonte francolijn heten.
Als iemand van jullie evenzeer Phrugisch is als Spintharos,
dan zal die vogel een fringilla, vlasvink, zijn, van het geslacht van Philemon.
Maar als hij een slaaf is en Kariër, precies zoals Exekestides,
dan moet hij bij ons grootvaders creëren en zullen er broeders opduiken.
En als de zoon van Peisias de poorten wil verraden aan de eerlozen,
dan moet hij een patrijs worden, een jong van zijn vader;
want bij ons is het geenszins schandelijk als een patrijs te ontsnappen.

1

een weggelopen slaaf krijgt een brandmerk op het voorhoofd
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τοιάδε κύκνοι1,
τιοτιοτιοτιο‹τιοτιγξ›,
συμμιγῆ2 βοὴν ὁμοῦ
πτεροῖσι κρέκοντες3 ἴακχον4 Ἀπόλλω,
τιοτιοτιοτιγξ,
ὄχθῳ5 ἐφεζόμενοι παρ᾽ Ἕβρον6 ποταμόν,
τιοτιοτιο‹τιγξ›,
διὰ δ᾽ αἰθέριον νέφος ἦλθε βοά·
πτῆξε7 δὲ φῦλά τε ποικίλα θηρῶν,
κύματά τ᾽ ἔσβεσε8 νήνεμος9 αἴθρη,
τοτοτοτοτοτο‹τοτοτο›τιγξ·
πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπησ᾽10 Ὄλυμπος·
εἷλε δὲ θάμβος ἄνακτας· Ὀλυμπιάδες δὲ μέλος Χάριτες Μοῦσαί τ᾽ ἐπωλόλυξαν11,
τιοτιοτιοτιγξ.

[ἀντ.]
770

οὐδέν ἐστ᾽ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ φῦσαι πτερά.
αὐτίχ᾽ ὑμῶν τῶν θεατῶν εἴ τις ἦν ὑπόπτερος,
εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγῳδῶν ἤχθετο,
ἐκπτόμενος12 ἂν οὗτος ἠρίστησεν13 ἐλθὼν οἴκαδε,
κᾆτ᾽ ἂν ἐμπλησθεὶς14 ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖθις αὖ κατέπτετο.
εἴ τε Πατροκλείδης15 τις ὑμῶν τυγχάνει χεζητιῶν16,
οὐκ ἂν ἐξίδισεν17 εἰς θοἰμάτιον, ἀλλ᾽ ἀνέπτετο,
κἀποπαρδὼν18 κἀναπνεύσας19 αὖθις αὖ κατέπτετο.
εἴ τε μοιχεύων20 τις ὑμῶν ἐστιν ὅστις τυγχάνει,
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κύκνος ὁ
zwaan
συμμιγής
verward
3
κρέκω
geluid voortbrengen met
4
ἴακχος
hymne (op)
5
ὄχθος ὁ
rivieroever
6
Ἕβρος
de Hebrus, rivier in Thracië
7
πτήσσω
wegduiken
8
σβέννυμι
blussen, bedaren
9
νήνεμος
windvrij
10
ἐπικτυπέω
daarbij dreunen
11
ἐπολολύζω
juichen over
12
ἐκπέτομαι
wegvliegen
13
ἀριστάω
een maaltijd nuttigen
14
ἐμπίμπλαμαι
zich volstoppen
15
Patrokleides: onbekend, misschien een politicus die het tijdens een rede in zijn broek deed.
16
χεζητιάω
willen schijten/pissen
17
ἐξιδίω
uitzweten
18
ἀποπέρδομαι
zich ontlasten
19
ἀναπνέω
herademen
20
μοιχεύω
overspel plegen
2
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Zo zwanen,
tiotiotiotio<tiotinx>
een verward geluid samen met
hun vleugels voortbrengend als hymne op Apollo1,
tiotiotiotinx
toen ze neerstreken op de oever aan de rivier de Hebrus
tiotiotio<tinx>
en door de wolken in de hemel klonk hun kreet
en bonte kuddes dieren doken weg
en golven gingen liggen door de windstille lucht,
totototototo<tototo>tinx.
Heel de Olumpos dreunde daarbij
en verbazing beving de heersers
en daarbij juichten de Olumpische Chariten
en Muzen een lied,
tiotiotiotinx.

ant.
770

Niets is beter en niets aangenamer dan veren laten groeien.
Bijvoorbeeld, als er iemand onder jullie, toeschouwers, gevleugeld was
en verder door honger zich ergerde aan de reidansen van de tragedies,
dan zou hij weggevlogen en naar huis gegaan zijn en daar gegeten hebben
en daarna verzadigd weer naar jullie naar beneden gevlogen zijn.
En als onder jullie ene Patrokleides toevallig wilde pissen,
zou hij het niet in zijn mantel uitgezweet hebben, maar opgevlogen zijn,
en opgelucht na zich ontlast te hebben zou hij weer afgedaald zijn.
Als iemand onder jullie, wie dan ook, toevallig overspel pleegt,
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Apollo zou op een wagen getrokken door zwanen van het land van de Hyperboriërs ten noorden van Delphi
trekken.
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κᾆθ᾽ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτικῷ1,
οὗτος ἂν πάλιν παρ᾽ ὑμῶν πτερυγίσας2 ἀνέπτετο,
εἶτα βινήσας3 ἐκεῖθεν αὖθις αὖ κατέπτετο.
ἆρ᾽ ὑπόπτερον γενέσθαι παντός ἐστιν ἄξιον;
ὡς Διειτρέφης4 γε πυτιναῖα5 μόνον ἔχων πτερὰ
ᾑρέθη φύλαρχος6, εἶθ᾽ ἵππαρχος, εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς
μεγάλα πράττει7 κἀστὶ νυνὶ ξουθὸς ἱππαλεκτρυών8.
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De eerste serie bezoekers
De twee Atheners hebben nu vleugels en zijn vogels. Zij steken de draak met elkaar. Hun taak
is het nu de stad een naam te geven en een offer te geven.

ΠΙ.

ταυτὶ τοιαυτί.
ΕΥ. μὰ Δί᾽ ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω
γελοιότερον οὐκ εἶδον οὐδεπώποτε.

ΠΙ.

ἐπὶ τῷ9 γελᾷς;
ΕΥ. ἐπὶ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις10.
οἶσθ᾽ ᾧ μάλιστ᾽ ἔοικας ἐπτερωμένος11;

ΠΙ.

εἰς εὐτέλειαν12 χηνὶ σύ γε γεγραμμένῳ.

ΕΥ.

σὺ δὲ κοψίχῳ13 γε σκάφιον14 ἀποτετιλμένῳ15.

ΠΙ.

ταυτὶ μὲν ᾐκάσμεσθα16 κατὰ τὸν Αἰσχύλον17
«τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς.»

1

βουλευτικόν τό
rang van een bouleutes/raadslid in het theater
πτερυγίζω
met vleugels klapperen
3
βινέω
neuken
4
Dieitrefès had zich verrijkt door mandflessen te verkopen met twee handvatten.
5
πυτιναίος
van twijgen, van een randfles
6
φύλαρχος
aanvoerder van de fyle
7
μεγάλα πράττω
het enorm doen
8
ἱππαλεκτρυών
paardenhaan
9
= τίνι
10
ὠκύπτερον τό
slagpen
11
πτερόω
van veren voorzien
12
εὐτέλεια ἡ
goedkoopheid
13
κόψιχος ὁ
merel
14
σκάφιον τό
schaal
15
ἀποτίλλω
uitplukken
16
εἰκάζομαι
zich gelijk maken, vergelijken
17
Aischulos, Myrmidones (fr.139.4-5)
2
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en dan de man van die vrouw op zijn raadszetel1 in het theater ziet,
dan zou hij weer met zijn vleugels klapperend van jullie zijn opgevlogen
en daarna na een beurt vandaar weer neergedaald zijn.
Is het alles waard gevleugeld te worden?
Ja, want Dieitrefes had slechts vleugels van twijgen
en werd tot fylarch gekozen, daarna tot ruitercommandant, daarna van uit het niets
doet hij het enorm en is hij nu een goudgele paardenhaan.
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De eerste serie bezoekers

Pi

Dat is zo.
Eu
Bij Zeus, ik heb werkelijk nog nooit
een belachelijker zaak gezien.

Pi

Waarom lach je?
Eu
Om jouw slagpennen.
Weet je op wie je, nu je gevederd bent, vooral lijkt?

Pi

Jij in ieder geval op een goedkoop geschilderde gans.

Eu

En jij op een merel die behalve zijn kruin2 kaalgeplukt is.

Pi

Hierop lijken wij volgens Aischulos
“dit niet door anderen, maar door hun eigen veren”

1
2

gereserveerd voor leden van de boulè
alsof dat haar gespaard is doordat er een schaal op geplaatsts was; het kapsel van slaven
100
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ΧΟ.

ἄγε δὴ τί χρὴ δρᾶν;
ΠΙ. πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει
θέσθαι τι μέγα καὶ κλεινόν1, εἶτα τοῖς θεοῖς
θῦσαι μετὰ τοῦτο.
ΕΥ. ταῦτα κἀμοὶ συνδοκεῖ.

ΧΟ.

φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνομ᾽ ἔσται τῇ πόλει;

ΠΙ.

βούλεσθε τὸ μέγα τοῦτο τοὐκ Λακεδαίμονος
Σπάρτην ὄνομα καλῶμεν αὐτήν;
ΕΥ. Ἡράκλεις·
2
σπάρτην γὰρ ἂν θείμην ἐγὼ τἠμῇ πόλει;
οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ3 πάνυ γε κειρίαν4 γ᾽ ἔχων.

810

815

ΠΙ.

τί δῆτ᾽ ὄνομ᾽ αὐτῇ θησόμεσθ᾽;
ΕΥ. ἐντευθενὶ
ἐκ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων
χαῦνόν5 τι πάνυ.
ΠΙ. βούλει Νεφελοκοκκυγίαν6;

ΧΟ.

ἰοῦ ἰοῦ·
καλόν γ᾽ ἀτεχνῶς7 ‹σὺ› καὶ μέγ᾽ ηὗρες τοὔνομα.

820

ἆρ᾽ ἐστὶν αὑτηγὶ Νεφελοκοκκυγία,
ἵνα καὶ τὰ Θεογένους8 τὰ πολλὰ χρήματα
τά τ᾽ Αἰσχίνου9 ᾽σθ᾽ ἅπαντα;
ΠΙ. καὶ λῷστον μὲν οὖν
10
τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾽ οἱ θεοὶ τοὺς γηγενεῖς
ἀλαζονευόμενοι καθυπερηκόντισαν11.

825

ΕΥ.

1

κλεινός
heerlijk, beroemd
σπάρτη ἡ
koord
3
χαμεύνη ἡ
slaapplaats op de grond
4
κειρία ἡ
gordel, zeelt van een bed
5
χαῦνός
opgeblazen
6
Νεφελοκοκκυγία
Wolkenkraailand;
7
ἀτεχνῶς
zonder meer, geheel en al
8
Misschien is dit ook de Theogenes die in de Pax 894 genoemd wordt met beestachtige neigingen, misschien is
het ook wel de Theogenes die met Kleoon naar Pylos is gestuurd in 425
9
Hij was leerling van Sokrates 5de - 4de eeuw v.C. Plato noemt hem in zijn Apologie en in zijn Faidoon.
10
Phlegra is zowel een echte en een mythische plaats in zowel de Griekse en Romeinse mythologie. Phlegra is
een schiereiland van Macedonië (meer specifiek in Chalkidike ) in modern Griekenland; het is een oude naam
voor Pallene in historische Thracië; Pallene - en Phlegra - wordt het meest genoemd tegenwoordig Kassandra ,
of schiereiland Kassandra. In de Griekse mythologie is het de site van omverwerping van de giganten aan het
einde van de gigantomachie.
11
καθυπερακαντίζω
de speer verder slingeren dan, overwinnen
2
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Koor Wel dan, wat moeten we doen?
Pi Ten eerste de stad
een grote en beroemde naam geven, verder aan de goden
offeren daarna.
Eu Dat vind ook ik een goed idee.

810

Koor Wel even kijken, welke naam zullen wij hebben voor die stad?
Pi

Willen jullie dat wij haar die grote naam
uit Lakedaimon geven?
Eu Herakles, nee.
Want kan ik voor mijn stad ‘Espartogras’1 gebruiken?
815
En dat terwijl ik helemaal geen zeelt heb voor een ligplaats op de grond.

Pi

Wat voor naam zullen we haar dan geven?

Pi

Gebaseerd op hier
op de wolken en zwevende gebieden
een absoluut opgeblazen naam.
Pi Wat zeg je van Wolkenkraailand?

Koor Jo, Jo.
Daar heb je een absoluut mooie en grote naam gevonden.
Eu

Maar is dat een Wolkenkraailand
waar ook die massa’s geld van Theogenes zijn
en alles van Aischines?
Pi Ja en het best dan
de vlakte van Phlegra, waar de goden de uit de aarde gesprotenen
met gepoch de loef hebben afgestoken.

1

820
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Sparta is naast de naam van een stad, ook het woord voor koord; de grap is in onze taal niet letterlijk te
vertalen; maar espartogras wordt gebruikt om touw te maken.
102

ΧΟ.

λιπαρὸν1 τὸ χρῆμα τῆς πόλεως2. τίς δαὶ θεὸς
πολιοῦχος3 ἔσται; τῷ ξανοῦμεν4 τὸν πέπλον5;

ΕΥ.

τί δ᾽ οὐκ Ἀθηναίαν ἐῶμεν πολιάδα6;

ΠΙ.

καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος7 πόλις,
ὅπου θεὸς γυνὴ γεγονυῖα πανοπλίαν8
ἕστηκ᾽ ἔχουσα, Κλεισθένης9 δὲ κερκίδα10;

ΧΟ.

τίς δαὶ καθέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργικόν11;

ΠΙ.

ὄρνις.

830

ΧΟ. ἀφ᾽ ἡμῶν; τοῦ γένους;
ΠΙ. τοῦ Περσικοῦ,
ὅσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ,
Ἄρεως νεοττός.
ΕΥ. ὦ νεοττὲ δέσποτα·
ὡς ὁ θεὸς ἐπιτήδειος12 οἰκεῖν ἐπὶ πετρῶν.
ΠΙ.

ἄγε, νυν σὺ μὲν βάδιζε πρὸς τὸν ἀέρα
καὶ τοῖσι τειχίζουσι13 παραδιακόνει14,
χάλικας15 παραφόρει16, πηλὸν ἀποδὺς ὄργασον17,
λεκάνην18 ἀνένεγκε, κατάπεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμακος,
φυλακὰς κατάστησαι, τὸ πῦρ ἔγκρυπτ᾽ ἀεί,
κωδωνοφορῶν19 περίτρεχε καὶ κάθευδ᾽ ἐκεῖ.
κήρυκα δὲ πέμψον τὸν μὲν εἰς θεοὺς ἄνω,
ἕτερον δ᾽ ἄνωθεν αὖ παρ᾽ ἀνθρώπους κάτω,
κἀκεῖθεν αὖθις παρ᾽ ἐμέ.

1
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λιπαρός
glanzend, behaaglijk, welvarend
perifrase voor polis
3
πολιοῦχος
de beschermer van de stad
4
ξαίνω
kaarden
5
referentie naar de peplos van Athene op de Panthenaien
6
πολιάς, -άδος
stadsbeschermster
7
εὔτακτος
goed gedisciplineerd
8
πανοπλία ἡ
volledige wapenrusting
9
een politicus die vaak door Aristophanes belachelijk gemaakt werd vanwege zijn verwijfdheid (Wolken 355)
10
κερκίς ἡ
weversnaald
11
τὸ Πελαργικόν
de Ooievaarsburcht
12
ἐπιτήδειος
geschikt
13
τειχίζω
een muur aanleggen
14
παραδιακονέω + dat. helpen
15
χάλικη ἡ
bloksteen
16
παραφορέω
aandragen
17
ὀργάζω
kneden
18
λεκάνη ἡ
bord
19
κωδωνοφορέω
omroepersbel dragen
2
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Koor Wat een stralende stad. Welke god dan zal
stadspatroon zijn? Voor wie zullen we de peplos kaarden?
Eu

Maar waarom gaan we niet akkoord met Athene als stadbeschermster?

Pi

Maar hoe kan een stad nog goed gedisciplineerd zijn,
waar een god als vrouw geboren met volledige wapenrusting aan
staat en Kleisthenis met een weversnaald?

830

Koor Wie dan zal de Ooievaarsburcht van de stad in zijn macht hebben?
Pi

Pi

Een vogel.
Koor Een van ons? Van welk ras?
Pi Het Perzische,
juist waarvan me zegt dat die overal het meest geducht is,
Ares’ jong.
Eu O, u meesterkuiken
Want die god is geschikt om op rotsen te wonen.
Welaan, jij moet nu naar de hemel gaan
en help hen die de muur aanleggen,
draag blokstenen aan, doe je kleren uit en kneed klei,
breng een bord omhoog, en donder van de ladder,
stel wachten op en houd het vuur altijd bedekt,
ren rond met de omroepersbel en slaap daar.
En stuur één heraut naar de goden omhoog,
en een ander van boven weer naar de mensen naar beneden
en vandaar weer naar mij.
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835

840

ΕΥ. σὺ δέ γ᾽ αὐτοῦ μένων
οἴμωζε1

παρ᾽

ΠΙ. ἴθ᾽, ὦγάθ᾽, οἷ πέμπω σ᾽ ἐγώ.
οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽ ἃ λέγω πεπράξεται.
ἐγὼ δ᾽ ἵνα θύσω τοῖσι καινοῖσιν θεοῖς,
τὸν ἱερέα πέμψοντα τὴν πομπὴν3 καλῶ.
παῖ, παῖ, τὸ κανοῦν4 αἴρεσθε καὶ τὴν χέρνιβα5.
ΧΟ.

ΠΙ.

845

ἔμ᾽2.

ὁμορροθῶ6, συνθέλω,
συμπαραινέσας ἔχω7
προσόδια8 μεγάλα σεμνὰ προσιέναι9 θεοῖσιν, ἅμα δὲ προσέτι10 χάριτος ἕνεκα προβάτιόν τι θύειν.
ἴτω ἴτω ἴτω δὲ Πυθιὰς βοά11,
συναυλείτω δὲ Χαῖρις12 ᾠδᾷ.
παῦσαι σὺ φυσῶν13. Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἦν;
τουτὶ μὰ Δί᾽ ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ ἰδὼν
οὔπω κόρακ᾽ εἶδον ἐμπεφορβειωμένον14.
ἱερεῦ, σὸν ἔργον, θῦε τοῖς καινοῖς θεοῖς.

850
[στρ.]

855

860

Eerste reeks alazonscènes (865-1057)
(opkomst priester)

ΙΕΡΕΥΣ δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ ᾽στιν ὁ τὸ κανοῦν ἔχων;
εὔχεσθε τῇ Ἑστίᾳ15 τῇ ὀρνιθείῳ καὶ τῷ ἰκτίνῳ τῷ
ἑστιούχῳ καὶ ὄρνισιν Ὀλυμπίοις καὶ Ὀλυμπίῃσι
πᾶσι καὶ πάσῃσιν—
ΠΙ.

ὦ Σουνιέρακε16, χαῖρ᾽, ἄναξ Πελαργικέ17.

ΙΕ.

καὶ κύκνῳ Πυθίῳ καὶ Δηλίῳ καὶ Λητοῖ Ὀρτυγομή-

1

865

870

οἰμώζω
jammeren
παρά + acc.
wegens
3
πομπή ἡ
processie
4
κανοῦν τό
mandje
5
χέρνιψ ἡ
waswater
6
ὁμορροθέω
instemmen
7
συμπαραινέσας ἔχω: Sophokleïsche perifrase – bijval betuigen
8
προσόδιον τό
feestlied
9
προσίημι
toelaten, adresseren
10
προσέτι
bovendien
11
βοά
kreet sc. de paean
12
Chairis was een slechte fluitist.
13
φυσάω
blazen
14
ἐμφορβειόομαι
een muilkorf hebben, verwijzing naar de leren riem die de wangen van de fluitspeler
moest ondersteunen
15
godin van de haard die het eerst bij offerrites werd aangeroepen
16
Σουνιέρακος
Sounionsperwer; i.p.v. Σουνιάρατος (op Sounion aangeroepen) titel van Apollo
17
Πελαργικός
1. van de ooievaar; 2. Pelasgisch, betreft de noordhelling van de Akropolis, bedoeld is
dan Poseidon
2
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Eu Maar jíj, blijf ter plekke
en jammer om mij.
Pi Ga, beste, waarheen ik jou stuur.
Want niets van dat wat ik zeg, zal zonder jou gedaan zijn.
En ik zal, opdat ik aan de nieuwe goden offer,
de priester sturen om een processie te houden.
Jij slaaf en jij, pak de mand op en het waswater.

845

850

Koor Ik stem ermee in en wil het ook,
str.
en nu ik heb ingestemd, heb ik
grote, eerbiedwaardige feestliederen om voor de goden ten gehore
te brengen en tegelijk bovendien heb ik een schaap
om uit dank te offeren.
855
De kreet van de Pythia moet klinken, klinken, klinken
en Chairis moet ook ter begeleiding van het lied fluiten.
Pi

Jij, houd op met blazen. Herakles, wat was dat?
Dat, bij Zeus, ik heb dan wel ook veel merkwaardigs gezien, …
nog niet heb ik een raaf met een muilkorf gezien.
Priester, het is uw taak, offer aan de nieuwe goden.

Priester
Ik zal dat doen. Maar waar is degene die de mand vasthoudt?
Bidt to Hestia van de vogels en tot de wouw van de haard
en de vogels van de Olumpos, mannetjes en vrouwtjes,
tot hen allemaal van beide seksen --Pi

O Sounionsperwer, gegroet, Pelargische heer.

Pr

en aan de Pythische zwaan en Delos en aan Leto
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865

870

τρᾳ1 καὶ Ἀρτέμιδι Ἀκαλανθίδι2—
ΠΙ.

οὐκέτι Κολαινίς3, ἀλλ᾽ Ἀκαλανθὶς Ἄρτεμις.

ΙΕ.

καὶ φρυγίλῳ4 Σαβαζίῳ5 καὶ στρούθῳ μεγάλῃ Μητρὶ
θεῶν καὶ ἀνθρώπων—

ΠΙ.

δέσποινα Κυβέλη, στροῦθε, μῆτερ Κλεοκρίτου6.

ΙΕ.

διδόναι Νεφελοκοκκυγιεῦσιν ὑγίειαν καὶ σωτηρίαν
αὐτοῖσι καὶ Χίοισι—

ΠΙ.

Χίοισιν ἥσθην πανταχοῦ προσκειμένοις7.

ΙΕ.

καὶ ἥρωσιν ὄρνισι καὶ ἡρώων παισί, πορφυρίωνι8 καὶ
πελεκᾶντι9 καὶ πελεκίνῳ10 καὶ φλέξιδι11 καὶ τέτρακι12 καὶ
ταὧνι13 καὶ ἐλεᾷ14 καὶ βασκᾷ15 καὶ ἐλασᾷ16 καὶ ἐρῳδιῷ17 καὶ
καταρράκτῃ18 καὶ μελαγκορύφῳ19 καὶ αἰγιθάλῳ20—

ΠΙ.

παῦ᾽· ἐς κόρακας· παῦσαι καλῶν. ἰοὺ ἰού·
ἐπὶ ποῖον, ὦ κακόδαιμον, ἱερεῖον καλεῖς
ἁλιαιέτους21 καὶ γῦπας; οὐχ ὁρᾷς ὅτι
ἰκτῖνος εἷς ἂν τοῦτό γ᾽ οἴχοιθ᾽ ἁρπάσας;
ἄπελθ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ σὺ καὶ τὰ στέμματα·
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ θύσω μόνος.

1

875

880

885

890

Ὀρτυγομήτρα: het eiland Delos heette eigenlijk Ortugia; hier waren Artemis en Apollo geboren als kinderen
van Leto; ὄρτυξ -kwartel.
2
Ἀκαλανθίς, -ίδος
van de distel; bijnaam van Artemis
3
Κολαινίς: erenaam van Artemis bij de inwoners van de deme Murrinous
4
φρυγίλος ὁ
vink
5
Sabazios was waarschijnlijk een Frygische god, derhalve hier het woordspel met frugilos, geassocieerd met
Dionusos
6
Kleokritos: waarschijnlijk een archon van 413-412, bespot om zijn obesitas, lage afkomst en seksuele
perversiteit
7
πρόσκειμαι
toegevoegd/verbonden zijn
8
πορφυρίων
purperhoen
9
πελεκᾶς, -ᾶντος ὁ
specht
10
πελεκῖνος ὁ
pelikaan
11
φλέξις ἡ
onbekende vogel
12
τέτραξ ὁ, -ακος
parelhoen
13
ταὧς ὁ
pauw
14
ἐλεᾶς ὁ
tjiftjaf
15
βασκάς ὁ
(soort) eend
16
ἐλασᾶς
onbekende vogel
17
ἐρωδιός
reiger
18
καταρράκτης
neervallend, duikelaar
19
μελαγκορύφος
met zwarte kruin, zwart-kop-kuif
20
αἰγιθάλος
mees
21
ἁλιαίετος
zee-arend
107

moeder van de kwartels en aan Artemis Akalanthis van de distel—
Pi

Het is niet meer Artemis Kolainis, maar Akalanthis.

Pr

aan de vink Sabazios en de mus de grote Moeder
van de goden en de mensen ---

Pi

Meesters Kubelè, mus, moeder van Kleokritos.

Pr

om aan de bewoners van Wolkenkraailand gezondheid en redding
te geven, aan henzelf en de Chiërs1 ---

Pi

Ik vind het leuk dat die Chiërs overal bijzitten.

Pr

en aan de vogels die helden zijn en hun kinderen, de purperhoen en
de specht en de pelikaan en aan de flexis en parelhoen en
aan de pauw en tjiftjaf en de eend en de elasas en aan de reiger en
de duikelaar en aan de zwart-kop-kuif en de mees ---

875

880

885

(Priester gaat af.)
Pi

Stop. Naar de duvel. Houd op ze op te noemen. O, o.
Ellendeling, naar wat voor offerdier roep jij
zee-arenden en gieren? Zie je niet dat
één wouw dat wel zal weg roven?
Weg van ons, zowel jij als jouw offerbanden,
want ikzelf zal in mijn eentje dat offer brengen.

1

Als autonoom lid van de Delisch-Attische zeebond en wegens zijn trouw werd de stadstaat Chios in gebeden
voor het welzijn van Athene apart genoemd.
108

ΧΟ.

ΠΙ.

εἶτ᾽ αὖθις αὖ τἄρα σοι
δεῖ με δεύτερον μέλος
χέρνιβι θεοσεβὲς ὅσιον ἐπιβοᾶν1, καλεῖν
δὲ μάκαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ ἱκανὸν ἕξετ᾽ ὄψον2.
τὰ γὰρ παρόντα θύματ᾽3 οὐδὲν ἄλλο πλὴν
γένειόν4 τ᾽ ἐστὶ καὶ κέρατα5.

[ἀντ.]

895

900

θύοντες εὐξώμεσθα τοῖς πτερίνοις θεοῖς.

(Opkomst dichter 940-959)
ΠΟΙΗΤΗΣ
Νεφελοκοκκυγίαν τὰν εὐδαίμονα
κλῇσον6, ὦ Μοῦσα7, τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς.
ΠΙ.

τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν8; εἰπέ μοι, τίς εἶ;

ΠΟ.

ἐγώ; μελιγλώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδὰν
Μουσάων θεράπων ὀτρηρός,
κατὰ τὸν Ὅμηρον.

905

910

ΠΙ.

ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὢν κόμην9 ἔχεις;

ΠΟ.

οὔκ, ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσκαλοι
Μουσάων θεράποντες ὀτρηροί,
κατὰ τὸν Ὅμηρον.

ΠΙ.

οὐκ ἐτὸς10 ὀτρηρὸν καὶ τὸ ληδάριον11 ἔχεις.
ἀτάρ, ὦ ποητά, κατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφθάρης12;

ΠΟ.

μέλη πεπόηκ᾽ εἰς τὰς Νεφελοκοκκυγίας
τὰς ὑμετέρας κύκλιά13 τε πολλὰ καὶ καλὰ
καὶ παρθένεια1 καὶ κατὰ τὰ Σιμωνίδου2.

1

915

ἐπιβοάω
bij iets roepen
ὄψον τό
vlees
3
θῦμα τό
offer
4
γένειον τό
baard
5
κέρας τό
hoorn
6
κλῄω
roemen
7
vgl. Hom. Il. I.1: het aanroepen van de muze
8
ποδαπός
waarvandaan
9
κόμη ἡ
haar; slaven droegen het haar kort (vgl.806); rijke jongeren en geestelijke elite
droegen lang haar, ook de Spartanen en degenen die weinig om verzorging gaven.
10
οὐκ ἐτὸς
niet zo maar
11
ληδάριον
manteltje
12
ἀναφθείρομαι
door een ongeluk ergens komen
13
κυκλιός
in een kring rοnd een altaar gedanst en gezongen
2
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Koor Dan moet ik weer opnieuw voor jou
voor een tweede keer een godvruchtig,
heilig lied voor het wijwater zingen
en de gelukzaligen roepen, één iemand slechts,
als jullie tenminste voldoende vlees hebben.
Want de offers die er nu zijn, zijn slechts
baard en hoorns.

(Opkomst dichter vs.904-959)
De dichter refereert bij opkomst aan Homeros: hij doet een beroep op de Muze en zijn
woordgebruik is ook Homerisch en hij noemt zich een snelle dienaar (θεράπων ὀτρηρός
vs.909) en snel is hij, want hij staat onmiddellijk na de stichting al voor Pisthetairos; hij heeft
conform de bekende bustes van Homeros een lange baard, maar hij is schamel gekleed en wil
in kleren uitbetaald worden voor de verheerlijking van de nieuwe stad. Hij ziet zich als een
didaskalos. Pisthetairos is bereid als alleenheerser van de stad de dichter die ook niet meer is
dan een dienaar van de Muze een mantel en chiton van een andere slaaf te geven.
Poëet
Het gelukzalige Wolkenkraailand moet u
roemen, Muze, in uw hymnezangen
Pi

Dat geval, waarvandaan komt dat? Zeg mij, wie ben jij?

Po

Ik? Van honingzoete woorden laat ik een lied klinken
als snelle dienaar van de Muzen
evenals Homeros.

Pi

En heb je dan lang haar, omdat je een slaaf bent?

Po

Nee, maar wij leermeesters zijn allemaal
snelle dienaren van de Muzen
zoals Homeros.

Pi

Daarom heb je ook dat ‘snelle’ manteltje.
Maar, dichter, waarom ben jij hier verzeild geraakt?

Po.

Liederen heb ik gedicht op jullie Wolkenkraailand,
liederen bij het altaar door meisjes gezongen en gedanst
vele en mooie en zoals de liederen van Simonides.

1
2

905

910

915

παρθένειος
maagdelijk
Simonides (556-468) was een bekend lyrisch dichter en aan het eind van de 5e eeuw gold hij als ouderwets.
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ΠΙ.

ταυτὶ σὺ πότ᾽ ἐπόησας; ἀπὸ πόσου χρόνου;

ΠΟ.

πάλαι, πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλῄζω πόλιν.

ΠΙ.

οὐκ ἄρτι1 θύω τὴν δεκάτην2 ταύτης ἐγώ,
καὶ τοὔνομ᾽ ὥσπερ παιδίῳ νυνδὴ ᾽θέμην;

ΠΟ.

ἀλλά τις ὠκεῖα Μουσάων φάτις3
οἷάπερ ἵππων ἀμαρυγά4.
σὺ δὲ πάτερ, κτίστορ5 Αἴτνας,
ζαθέων ἱερῶν ὁμώνυμε6,
δὸς ἐμὶν ὅ τι περ
τεᾷ7 κεφαλᾷ θέλεις
πρόφρων δόμεν ἐμὶν τεῶν. 8

ΠΙ.

920

925

930

τουτὶ παρέξει τὸ κακὸν ἡμῖν πράγματα,
εἰ μή τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεθα.
οὗτος, σὺ μέντοι σπολάδα9 καὶ χιτῶν᾽ ἔχεις,
ἀπόδυθι καὶ δὸς τῷ ποητῇ τῷ σοφῷ.
ἔχε τὴν σπολάδα· πάντως δέ μοι ῥιγῶν δοκεῖς.

ΠΟ.

τόδε μὲν οὐκ ἀέκουσα φίλα
Μοῦσα δῶρον δέχεται·
τὺ δὲ τεᾷ φρενὶ μάθε Πινδάρειον ἔπος—

ΠΙ.

ἅνθρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχθήσεται10.

ΠΟ.

νομάδεσσι11 γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται12 στρατῶν13
ὃς ὑφαντοδόνητον14 ἔσθος οὐ πέπαται15.
ἀκλεὴς16 δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος.

1

935

940

ἄρτι
nu
δεκάτη ἡ
de tiende dag vanaf de geboorte, naamdag van een kind
3
φάτις ἡ
goddelijke stem
4
ἀμαρυγά
snelle beweging
5
κτίστωρ
stichter
6
ὁμώνυμος
gelijknamig
7
τεός
jouw
8
gebaseerd op een fragment van Pindaros (105a) uit een ode die voor Hieron, de heerser van Surakousai 475
wegens de stichting van een stad aan de voet van de Etna. Pindaros zelf wilde niets weten van ‘ingehuurde
dichter (Isthm.2.6).
9
σπολάς, -αδος ἡ
uniformjas
10
ἀπαλλάσσομαι
zich verwijderen
11
νομάς, -άδος
rond zwervend
12
ἀλάομαι + gen.
afdwalen van
13
Vervolg van Pindaros’ode (105b)
14
ὑφαντοδόνητος
geweven
15
πάομαι
zich verwerven
16
ἀκλεής
roemloos
2
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Pi

Wanneer heb jij die gedicht? Sinds hoelang?

Po

Al lange, lange tijd roem ik deze stad.

Pi

Breng ik niet nu pas het offer van de 10e dag van het bestaan van die stad
en heb ik niet nu pas aan die stad de naam als aan een kindje gegeven?

Po

Maar er is zo iets als de snelle stem van de Muzen
evenals het draven van paarden.
U vader, stichter van de Aitna,
u die heet zoals de heilige cultus
geef mij wat u toch ook maar
met uw hoofdknik
welwillend wilt geven aan mij van het uwe.

Pi

Dat stuk ongeluk zal ons problemen bezorgen,
als we niet van hem af zullen komen door hem iets te geven.
(tot een slaaf)
Hè daar, Jij hebt toch een uniformjas en een chitoon.
Doe uit en geef het die wijze dichter.
(tot de dichter)
Pak die jas. Want volgens mij heb je het absoluut koud.

Po

Dit geschenk neemt de dierbare Muze
dan wel niet tegen haar zin aan,
“Maar gij moet in uw geest Pindaros’ woord aannemen—

Pi

Die kerel zal niet van ons weggaan.

Po

Want te midden van zwervende Skuthen dwaalt af van de troepen
hij die geen geweven kleding heeft.
En roemloos is een jas vertrokken zonder chitoon.

920

925

930

935

940
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ξύνες ὅ τοι λέγω.
ΠΙ.

ΠΙ.

945

ξυνίημ᾽ ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσκον λαβεῖν.
ἀπόδυθι· δεῖ γὰρ τὸν ποητὴν ὠφελεῖν1.
ἄπελθε τουτονὶ λαβών.
ΠΟ. ἀπέρχομαι,
κἀς τὴν πόλιν ἀπελθὼν ποήσω τοιαδί·
«κλῇσον2, ὦ χρυσόθρονε3, τὰν τρομεράν4, κρυεράν5·
νιφόβολα6 πεδία7 πολύπορά8 τ᾽ ἤλυθον. ἀλαλαί.»
νὴ τὸν Δί᾽ ἀλλ᾽ ἤδη πέφευγας ταυταγὶ
τὰ κρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσκον λαβών.
τουτὶ μὰ Δί᾽ ἐγὼ τὸ κακὸν οὐδέποτ᾽ ἤλπισα,
οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσθαι τὴν πόλιν.
αὖθις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα9.
εὐφημία10 ᾽στω.

950

955

Opkomst orakeluitlegger (995-992)
ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΟΣ11. μὴ κατάρξῃ12 τοῦ τράγου13.
ΠΙ.

ΧΡ.

σὺ δ᾽ εἶ τίς;
ΧΡ. ὅστις; χρησμολόγος.
ΠΙ. οἴμωζέ14 νυν.

960

ὦ δαιμόνιε, τὰ θεῖα μὴ φαύλως15 φέρε·
ὡς ἔστι Βάκιδος16 χρησμὸς ἄντικρυς17 λέγων
εἰς τὰς Νεφελοκοκκυγίας.
ΠΙ. κἄπειτα πῶς

1

ὠφελέω +acc.
helpen
κλῄζω
roemen
3
De r-klanken in dit vers doen denken aan de koude.
4
τρομερός
huiveringwekkend
5
κρυερός
koud
6
νιφόβολος
besneeuwd
7
De labiaalklanken in dit vers symboliseren het klappertanden.
8
πολύπορος
veel gevend
9
Wijwater werd ter reiniging rond het altaar en op degenen die het offer bijwoonden, gesprenkeld.
10
εὐφημία ἡ
eerbiedige stilte
11
χρησμολόγος
orakeluitlegger, voorspeller
12
κατάρχομαι + gen.
het offer beginnen
13
τράγος ὁ
bok
14
οἴμωζέ
jammer, loop naar de hel
15
φαύλως φέρω
licht opnemen
16
Βακις is de naam van voorspellers van orakels van de 8 tot de 6e eeuw. Zijn spreuken waren in de 5e eeuw
populair. Charlatans probeerden door gebruik te maken van diens orakels zich te verrijken.
17
ἄντικρυς
zonder omwegen
2
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Begrijp wat ik jou zeg.
Pi

Pi

945

Ik begrijp dat je dat chitoontje wilt krijgen.
Trek uit, want we moeten de dichter helpen.
Hier pak aan en verdwijn.
Po Goed,
en ik ga naar de stad en zal dan zo iets “dichten:
“Roem, o op gouden troon gezetene1, de huiveringwekkende, kille stad2.
Besneeuwde en vrijgevige vlakten heb ik bereikt, alalai.”
Ja, bij Zeus, maar aan die koude vlaktes ben je nu ontkomen,
nu je dit chitoontje hebt gekregen.
Bij Zeus, nooit had ik die ellende verwacht,
dat hij zo snel informatie over de stad had.
(tot een dienaar)
Ga jij weer rond met het wijwater.
Er moet eerbiedige stilte zijn.

950

955

Opkomst orakeluitlegger (995-992)
Onmiddellijk na de dichter komt een orakeluitlegger die ook kleding wil. Ook hij verstoort het
offer van Pisthetairos, maar hij doet dat met een orakel van de ziener Bakis (7e/6e eeuw
v.Chr.). Hij komt met een belachelijk orakel (Apollo gaf op belachelijke vragen spottende
antwoorden3.) In dit orakel is sprake van twee onmogelijkheden: ten eerste kunnen wolven
en kraaien nooit samen wonen en was er geen gebied tussen Sikuon en Korinthe in. Maar het
orakel is waar geworden: de natuurlijke vijanden (mens en vogel) leven samen op/in een
onmogelijk gebied (de lucht). De uitlegger maakt onbeschaamd zinspelingen op ‘geven’ en
chanteert Pisthetairos zelfs met een belofte en dreigement. Maar Pisthetairos antwoordt met
een orakel van Apollo waarin korte metten wordt gemaakt met bedriegers en verstoorders
van de religieuze orde.
Orakeluitlegger
Begin niet het offer van de bok.
Pi

Maar wie ben jij
Or Wie? Een orakeluitlegger.
Pi Naar de duvel met jou.

Or

Rampzalige, het goddelijke moet je niet licht opvatten.
Want er is een orakel van Bakis dat direct doelt
op Wolkenkraailand.
Pi En hoe komt het dan

1

epitheton van Afrodite
De dichters houding t.a.v. de stad is omgeslagen.
3
Athenaios V.219a
2
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ταῦτ᾽ οὐκ ἐχρησμολόγεις1 σὺ πρὶν ἐμὲ τὴν πόλιν
τήνδ᾽ οἰκίσαι;
ΧΡ. τὸ θεῖον ἐνεπόδιζέ2 με.
ΠΙ.

ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷον3 εἰσακοῦσαι τῶν ἐπῶν.

ΧΡ.

ἀλλ᾽ ὅταν οἰκήσωσι λύκοι πολιαί τε κορῶναι4
ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος5,—

ΠΙ.

τί οὖν προσήκει6 δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορινθίων7;

ΧΡ.

ᾐνίξαθ᾽8 ὁ Βάκις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα.
πρῶτον Πανδώρᾳ9 θῦσαι λευκότριχα κριόν·
ὃς δέ κ᾽ ἐμῶν ἐπέων ἔλθῃ πρώτιστα προφήτης10,
τῷ δόμεν ἱμάτιον καθαρὸν καὶ καινὰ πέδιλα—

ΠΙ.

ἔνεστι καὶ τὰ πέδιλα;
ΧΡ. λαβὲ τὸ βιβλίον11.
καὶ φιάλην δοῦναι καὶ σπλάγχνων12 χεῖρ᾽ ἐνιπλῆσαι,—

ΠΙ.
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καὶ σπλάγχνα διδόν᾽ ἔνεστι;
ΧΡ. λαβὲ τὸ βιβλίον.
κἢν μέν, θέσπιε13 κοῦρε, ποῇς ταῦθ᾽ ὡς ἐπιτέλλω,
αἰετὸς ἐν νεφέλῃσι γενήσεαι· αἰ δέ κε μὴ δῷς,
οὐκ ἔσε᾽ οὐ τρυγών14, οὐ λάιος15, οὐ δρυκολάπτης16.

ΠΙ.

καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦθα;

1

χρησμολογέω
voorspellen (aan de hand van orakels)
ἐμποδίζω
verhinderen
3
οὐδὲν οἷον ἐστι
is niets zodanig als; het is het beste
4
een spreekwoordelijke onmogelijkheid dat wolven en kraaien samenleven
5
Tussen Sikuon en Korinthe betekent nergens, omdat deze twee steden aan elkaar grensden (zie Van Leeuwen
Aves ad 968)
6
προσήκει + dat.
het heeft te maken met
7
De relatie tussen de Atheners en de Korinthiërs was slecht. Ze waren al tijden economische rivalen, maar
Athene was vooral door het optreden van Korinthe in die tijd in de Peloponnesische oorlog beland.
8
αἰνίσσομαι
in raadselen spreken
9
Pandora (haar naam kan zowel draagster van alle gaven als schenkster van alle gaven of albegaafde
betekenen) werd vereerd als chthonische godin en is in de Griekse mythologie de naam van de eerste vrouw, die
door Hephaistos werd gevormd uit water en aarde. Zij werd door Zeus aan de stervelingen als straf gezonden
om onheil over hen te brengen, nadat Prometheus vuur uit de hemel gestolen had, met het doel om de mensen
uit hun ongelukkige toestand te verlossen.
10
προφήτης ὁ
verkondiger en uitlegger
11
βιβλίον τό
boek, document, geschrift
12
σπλάγχνον τό
ingewand
13
θέσπιος
door een god bezield
14
τρυγών
tortelduif
15
λάιος
lijster
16
δρυκολάπτης ὁ
specht
2
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dat jij die niet eerder probeerde te verkondigen, voordat ik deze stad
stichtte?
Or Het goddelijke verhinderde het me.
Pi

Maar het is het beste die woorden te horen.

Or

‘Maar wanneer wolven en grijze kraaien zullen wonen
op dezelfde plek tussen Korinthe en Sikuoon, ---

Pi

Wat dan heb ik te maken met Korinthiërs?

Or

In raadsels zei Bakis dat met betrekking tot de lucht.
Offer dan als eerste aan Pandora, de Algeefster, een ram met witte vacht.
En wie voor het eerst als verkondiger van mijn woorden zal komen,
geef hem een schone mantel en nieuwe sandalen –

Pi

Staan daar ook die sandalen in?
Or Neem dit document.
en geef een offerschaal en vul de hand met ingewanden, ---

Pi

Staat daar ook het geven ingewanden?
Or Neem dit document.
En als jij, door een god bezielde jongen, dat doet, zoals ik opdraag,
zul je een adelaar in de wolken worden. Zo niet,
dan zul je geen tortelduif zijn, geen lijster, geen specht.

Pi

Staat dat daar ook?
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970
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ΧΡ. λαβὲ τὸ βιβλίον.
ΠΙ.

οὐδὲν ἄρ᾽ ὅμοιός ἐσθ᾽ ὁ χρησμὸς τουτῳί,
ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην·
αὐτὰρ ἐπὴν ἄκλητος1 ἰὼν ἄνθρωπος ἀλαζὼν2
λυπῇ θύοντας καὶ σπλαγχνεύειν3 ἐπιθυμῇ,
δὴ τότε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν4 τὸ μεταξὺ—

ΧΡ.

οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε.
ΠΙ. λαβὲ τὸ βιβλίον.
καὶ φείδου5 μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλῃσιν,
μήτ᾽ ἢν Λάμπων6 ᾖ μήτ᾽ ἢν ὁ μέγας Διοπείθης7.

ΧΡ.

καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦθα;
ΠΙ. λαβὲ τὸ βιβλίον.
οὐκ εἶ θύραζ᾽; ἐς κόρακας.
ΧΡ. οἴμοι δείλαιος8.

ΠΙ.
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οὔκουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐκτρέχων;

Opkomst landmeter (992-1020)
ΜΕΤΩΝ9
ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς—
ΠΙ. ἕτερον αὖ τουτὶ κακόν.
τί δαὶ σὺ δράσων; τίς ἰδέα10 βουλεύματος;
τίς ἡπίνοια11—τίς ὁ κόθορνος12—τῆς ὁδοῦ;
ΜΕ.

γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα
ὑμῖν διελεῖν τε κατὰ γύας13.
ΠΙ. πρὸς τῶν θεῶν,
σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν;
ΜΕ. ὅστις εἴμ᾽ ἐγώ; Μέτων1,

1

995

ἄκλητος
ongeroepen
ἀλαζών
opsnijder
3
σπλαγχνεύω
van de ingewanden proeven
4
πλευρόν τό
zijde
5
φείδομαι + gen.
sparen, ontzien
6
Lampoon was een Atheense ziener, bespot om zijn lekkerbekkerij.
7
Diopeithes was politicus en religieus expert en diende een wet in tegen de activiteiten van bepaalde filosofen
zoals Anaxagoras.
8
δείλαιος
ongelukkig
9
beroemde Atheense sterrenkundige en mathematicus; kwam in opspraak door een poging zijn familie vrij te
stellen van militaire dienst
10
ἰδέα ἡ
soort
11
ἐπίνοια ἡ
doel
12
κόθορνος ὁ
tragedielaars
13
γύης ὁ
bouwland
2
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Or Neem dit document.
Pi

Or

Pi

Absoluut niet dan is met jouw orakel dit orakel te vergelijken,
dat ik uit Apollo’s mond heb opgetekend:
“Maar wanneer een bedrieglijk mens ongenood komt
en offerenden ergert en van de ingewanden wil proeven,
dan moet je hem tussen de ribben slaan --Volgens mij raaskal jij.
Pi Neem dit document.
Scheer je weg. Naar de raven met jou.
Or Ik, ongelukkige.
Verdwijn en verkondig elders orakels.

980

985

990

Opkomst van de landmeter, astronoom en ingenieur Metoon (992-1021)
Metoon komt op met zijn instrumenten (passer en meetlatten en een doofpot als model voor
de hemel) voor zijn werk: landmeten in de lucht. Hoe paradoxaal. Hij komt met een
stadsmodel. De vergelijking van de lucht met een doofpot komt overigens ook voor in de
Wolken. Metoon is gekomen om een in zijn ogen perfecte stad (een sterstad) te stichten.
Wanneer hem wordt opgedragen weg te gaan, omdat in de stad alle bedriegers hun
ondergang zullen vinden, gaat hij zonder tegenstand weg.

Metoon
Ik ben naar jullie gekomen--Pi Daar heb je weer zo’n stuk ellende.
Om wat te doen dan ben jij gekomen? Wat is de aard van je plan?
Wat is het doel van je reis? Wat stelt die tragedielaars voor ?
Met

Ik wil landmeten om de lucht
te verdelen in akkers.
Pi Bij de goden,
maar wie van de mensen ben jij?
Met Wie ik ben? Metoon,

1

995

Meton van Athene was een oud-Griekse astronoom, wiskundige en ingenieur. Hij was de zoon van Pausanias
en leefde in de tweede helft van de 5e eeuw v.Chr. Hij studeerde geometrie en astronomie onder Paeinus, die in
een observatorium op de Lycabettosheuvel sterrenkundige waarnemingen deed. Hij ontdekte samen met
Euctemon de ongelijke lengte van de jaargetijden. Meton was geïnteresseerd in de fasen van de maan en
bevestigde in dit verband de waarde van de periode van 19 jaar die in Babylonië al sinds 747 v.Chr. gebruikt
werd. In 19 jaar vinden 235 lunaties plaats en staan zowel de zon als de maan weer in dezelfde positie. Deze
periode wordt de cyclus van Meton genoemd; na 19 jaar vallen de maanfasen weer op dezelfde dagen van de
maand. Hij gebruikte dit om een kalender samen te stellen van 110 'lege' maanden van 29 dagen en 125 'volle'
maanden van 30 dagen. Dit resulteert in een gemiddelde jaarlengte van 365+ 5/19 dag. Hoewel dit maar 30
minuten en 11 seconden te lang is, was er in 492 v.Chr. door Nabu-rimanni al een berekening die maar 6
minuten en 2 seconden te lang was. Meton kreeg echter in Athene geen poot aan de grond voor zijn kalender en
deze werd dan ook niet ingevoerd. Door Aristophanes werd met hem in De Wolken en De Vogels de draak
gestoken. Hij werd voorgesteld als een lafaard die waanzin voorwendt om niet te hoeven vechten in de oorlog
op Sicilië. Meton zou op de heuvel van Kolonos een waterklok op de agora geplaatst hebben.
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ὃν οἶδεν Ἑλλὰς χὠ Κολωνός1.
ΠΙ. εἰπέ μοι,
ταυτὶ δέ σοι τί ἐστι;
ΜΕ. κανόνες2 ἀέρος.
3
αὐτίκα γὰρ ἀήρ ἐστι τὴν ἰδέαν ὅλος4
κατὰ5 πνιγέα6 μάλιστα. προσθεὶς οὖν ἐγὼ
τὸν κανόν᾽ ἄνωθεν τουτονὶ τὸν καμπύλον7,
ἐνθεὶς διαβήτην8— μανθάνεις;
ΠΙ. οὐ μανθάνω.
ΜΕ.

ὀρθῷ μετρήσω κανόνι προστιθείς, ἵνα
ὁ κύκλος9 γένηταί σοι τετράγωνος κἀν μέσῳ
ἀγορά, φέρουσαι δ᾽ ὦσιν εἰς αὐτὴν ὁδοὶ
ὀρθαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος
αὐτοῦ κυκλοτεροῦς10 ὄντος ὀρθαὶ πανταχῇ
ἀκτῖνες11 ἀπολάμπωσιν12.13
ΠΙ. ἅνθρωπος Θαλῆς14.

1000
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Μέτων—
ΜΕ. τί ἐστιν;

ΜΕ.

ΠΙ. ἴσθ᾽ ὁτιὴ15 φιλῶ σ᾽ ἐγώ,
κἀμοὶ πιθόμενος ὑπαποκίνει16 τῆς ὁδοῦ.
τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν;
ΠΙ. ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι17
ξενηλατοῦνται1 καὶ κεκίνηνταί τινες.

1

1010

Kolonos Hippios (« ruiterheuvel ») is een wijk van Athene.
In de Griekse oudheid was het een tot het stadsgebied van Athene behorende deme die zich uitstrekte rond een
56 m hoge heuvel op ± 1,5 km ten noorden van de Atheense acropolis (Thucydides, VIII 67.). Kolonos was de
geboorteplaats van de treurspeldichter Sophocles (Oidipous te Kolonos 54ff., 670ff., 886ff.). Er bevond zich
onder meer een heiligdom voor de Eumeniden, waar Sophocles de dood van de tragische held Oedipus situeert,
in zijn stuk Oedipus in Kolonos. Op de eerder genoemde heuvel werden ook Poseidon en Pallas Athena vereerd
resp. als Poseidon Hippios (Soph., Oid. K. 16, 37f., 54f.) en Athena Hippia (Paus. 1,30,4), beiden als beschermers
van paarden en ruiters. Dit verklaart wellicht de naam Kolonos Hippios.
2
κανών ὁ
lineaal, richtsnoer, gecombineerd met καμπύλος = een soort winkelhaak
3
αὐτίκα
bijvoorbeeld
4
ὅλος
in zijn geheel
5
κατά + acc.
overeenkomstig, gelijk aan
6
πνιγεύς ὁ
doofpot, deksel van een fornuis
7
καμπύλος
gebogen
8
διαβήτης ὁ
passer
9
Vijfde eeuwse filosofen zoals Anaxagoras, Antiphon en Hippokrates zochten een oplossing voor het maken van
een vierkant gelijk qua oppervlak aan een bepaalde cirkel.
10
κυκλοτερής
rondgedraaid
11
ἀκτίς ἡ
straal
12
ἀπολάμπω + gen.
stralen van
13
in strijd met het in zwang zijnde rechthoekige Hippodamische stratenplan
14
Thales geldt als eerste Griekse filosoof; hij leefde eind 7e en begin 6e eeuw in Milete.
15
ὁτιὴ
dat
16
ὑπαποκινέω + gen.
wegsluipen van
17
Soms verdreven de Spartanen vreemden van hun gebied.
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bekend in Hellas en Kolonos.
Pi Zeg mij,
wat heb jij daar?
Met Linealen voor in de lucht.
Want de lucht is bij voorbeeld qua vorm geheel
zoals een doofpot zo ongeveer. Ik zet er dus
die winkelhaak van boven tegenaan,
en dan zet ik er mijn passer in – snap je?
Pi Ik snap dat niet.

1000

Met

Dan voeg ik er een rechte meetlat aan toe en dan zal ik daarmee meten,
opdat de cirkel voor jou een vierkant wordt en er in het midden
1005
een markt komt en er rechte wegen naar de markt leiden
juist naar het midden en er precies zoals van een ster
die zelf rondgedraaid is, recht naar alle kanten
stralen schijnen.
Pi Die kerel is Thales.
Metoon, …
Met Wat is er?
Pi weet dat ik van je houd,
1010
Luister naar mij en en sluip weg van de weg.

Met

Maar wat voor gevaar dreigt er?
Pi Precies zoals in Sparta,
sommige vreemden worden verdreven en zijn op de loop.

1

ξενηλατέω

vreemden verdrijven
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ΠΙ.

πληγαὶ συχναὶ κατ᾽ ἄστυ.
ΜΕ. μῶν στασιάζετε1;
μὰ τὸν Δί᾽ οὐ δῆτ᾽.
ΜΕ. ἀλλὰ πῶς;
ΠΙ. ὁμοθυμαδὸν2
σποδεῖν3 ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοκεῖ.

ΜΕ.

ὑπάγοιμι4 τἄρ᾽ ἄν.
ΠΙ. νὴ Δί᾽, ὡς οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ
5
φθαίης ἄν· ἐπίκεινται6 γὰρ ἐγγὺς αὑταιί.

ΜΕ.

οἴμοι κακοδαίμων.
ΠΙ. οὐκ ἔλεγον ἐγὼ πάλαι;
οὐκ ἀναμετρήσει σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῇ;

1015

1020

(Metoon gaat af en een inspecteur in Perzische kleding met enkele stemurnen komt
op.)

Opkomst inspecteur en decreetverkoper (1021-1058)

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ7
ποῦ πρόξενοι8;
ΠΙ. τίς ὁ Σαρδανάπαλλος9 οὑτοσί;
ΕΠ.

ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ κυάμῳ10 λαχὼν11
εἰς τὰς Νεφελοκοκκυγίας.
ΠΙ. ἐπίσκοπος;
ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο;
ΕΠ. φαῦλον βιβλίον
1
Τελέου τι.

1

στασιάζω
partijtwisten hebben
ὁμοθυμαδὸν
eensgezind
3
σποδέω
vernietigen, overweldigen
4
ὑπάγω intr.
zich terugtrekken
5
φθάνω
eerder zijn, het voorkomen, op tijd zijn
6
ἐπίκειμαι + dat.
op het lijf zitten, bedreigen
7
Inspecteurs werden door Athene aangewezen om de bondgenoten en hun bijdrage te controleren.
8
πρόξενος
consul, gezant; zij leefden in een bondgenotenstad en behartigden de belangen van
Athene. Zij waren belangrijk voor de Atheense dominantie.
9
Σαρδανάπαλλος: Sardanapalus/Ashurbanipal was een Assyrische koning uit de zevende eeuw voor Christus die
in grote luxe leefde. Toen de Meden hem versloegen bij Ninive, verbrandde hij zijn paleis, bracht de hofhouding
om en pleegde zelfmoord. De apologeet Justinus Martyr beschrijft in II Apol.7 Sardanapalus samen met Epicurus
en anderen als mensen die gezegend zijn met overvloed en (goddelijke) glorie. Dit in tegenstelling tot Socrates een oprecht mens - die vervolgd werd en 'in de boeien' was.
10
κύαμος
boon; τῷ κυάμῳ - door de bonenverkiezing, door het lot
11
λαγχάνω
door het lot aangewezen worden
2
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Er vallen veel klappen in de stad.
Met Jullie hebben toch geen twisten?
Pi

Bij Zeus, zeker niet.
Met Maar hoe zit het dan?
Pi Eensgezind
besloot men alle bedriegers te verjagen.

Met

Ik zal me dan wel uit de voeten maken.
Pi Ja, bij Zeus, want ik weet niet of
jij wel op tijd zult zijn, want die klappen zijn niet ver meer.

Met

O, ik ongelukkige
Pi Zei ik het niet al lange tijd?
Verdwijn naar elders en meet jezelf op.

1015
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Opkomst inspecteur en decreetverkoper (1021-1058)
Een inspecteur in Perzische kleding, trots op zijn connecties, bv. met de Perzische satraap
Pharnabazos en een decreetverkoper komen op als representanten van het imperialistische
Athene. Zij laten zien hoe in Athene de zucht naar recht, wet en processen heerst. De
inspecteur is door het lot aangwezen om de nieuwe stad te bezoeken. Hij komt met twee
stembussen aan in de verwachting dat de nieuwe stad zich zal voegen naar het
democratische Athene, als kolonie in relatie tot de moederstad. Hij wordt echter door
Pisthetairos afgedroogd. In het nauw roept hij om getuigen en dan komt een
decreetverkoper op. Ook hem wacht fysiek geweld van Pisthetairos. Nu verklaart de
inspecteur Pisthetairos voor het gerecht te zullen dagen; hem tot steun komt de
decreetverkoper weer op met de aanklacht de wetszuil te hebben geschonden. Beiden
worden nu definitief van het toneel gejaagd.
Inspecteur
Waar zijn de consuls?
Pi Wie is die Sardanapallos?
Ins

1

Als inspecteur ben ik hiernaartoe naar Wolkenkraailand gekomen,
daartoe door het lot aangewezen.
Pi Als inspecteur?
Maar wie heeft jou hierheen gezonden?
Ins Een of ander flutdocument
van Teleas.

Teleas zie 168
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ΠΙ. βούλει δῆτα τὸν μισθὸν λαβὼν
μὴ πράγματ᾽ ἔχειν ἀλλ᾽ ἀπιέναι;
ΕΠ. νὴ τοὺς θεούς.
ἐκκλησιάσαι γοῦν ἐδεόμην οἴκοι μένων·
ἔστιν γὰρ ἃ δι᾽ ἐμοῦ πέπρακται1 Φαρνάκῃ2.
ΠΙ.

ἄπιθι λαβών· ἔστιν δ᾽ ὁ μισθὸς οὑτοσί.

ΕΠ.

τουτὶ τί ἦν;
ΠΙ. ἐκκλησία περὶ Φαρνάκου.

ΕΠ.

μαρτύρομαι τυπτόμενος ὢν ἐπίσκοπος.

ΠΙ.

οὐκ ἀποσοβήσεις3; οὐκ ἀποίσεις τὼ κάδω4;
οὐ δεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾽πισκόπους
εἰς τὴν πόλιν, πρὶν καὶ τεθύσθαι τοῖς θεοῖς;

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛΗΣ
«ἐὰν δ᾽ ὁ Νεφελοκοκκυγιεὺς τὸν Ἀθηναῖον ἀδικῇ—»
ΠΙ.

τουτὶ τί ἐστιν αὖ κακόν, τὸ βιβλίον;

ΨΗ.

ψηφισματοπώλης5 εἰμὶ καὶ νόμους νέους
ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων.
ΠΙ. τὸ6 τί;

ΨΗ.

«χρῆσθαι Νεφελοκοκκυγιᾶς τοῖς αὐτοῖς μέτροισι
καὶ σταθμοῖσι7 καὶ ψηφίσμασι καθάπερ Ὀλοφύξιοι8.»

ΠΙ.

σὺ δέ γ᾽ οἷσπερ Ὡτοτύξιοι9 χρήσει τάχα.

ΨΗ.

οὗτος, τί πάσχεις;
ΠΙ. οὐκ ἀποίσεις τοὺς νόμους;
πικροὺς ἐγώ σοι τήμερον10 δείξω νόμους.

ΕΠ.

1025

1030

1035

1040

1045

καλοῦμαι1 Πισθέταιρον ὕβρεως εἰς τὸν Μουνιχιῶνα2 μῆνα.

1

πράσσω +acc.+dat.
zaken doen met
Pharnakes was satraap en agent van de grote koning in Athene, bondgenoot van Sparta..
3
ἀποσοβέω
er vandoor gaan
4
κάδος ὁ
stemurn
5
ψηφισματοπώλης ὁ
besluitenverkoper
6
τὸ
bijvoorbeeld
7
σταθμός ὁ
weegschaal, gewicht
8
Ὀλοφύξιοι: Thraciërs van Olofuxos (Here. VII.22); hier waarschijnlijk gebruikt vanwege de alliteratie met
Ototuxioi;
9
afgeleid van het verbum ὀτοτύζω (jammeren)
10
τήμερον
vandaag
2
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Pi Verkies je het je loon te krijgen
1025
en geen problemen te hebben, maar weg te gaan?
Ins Ja, bij de goden.
Inderdaad verlangde ik thuis te blijven en de volksvergadering bij te wonen.
Want ik heb enkele zaken met Pharnakes gedaan.
Pi
Ins

Pak aan en ga weg. Dit is je loon.
Wat was dat?
Pi Een volksvergadering over Pharnakes.

1030

(De inspecteur krijgt klappen)
Ins

Wie is er getuige? Ik ben inspecteur en word geslagen.

Pi

Verdwijn en neem die twee stemurnen mee.
Het is toch wat. Sturen ze ook al inspecteurs
naar de stad, voordat er ook maar aan de goden geofferd is?

(De inspecteur is van het toneel en de decretenverkoper komt op.)
Decretenverkoper
“Als de Wolkenkraailandbewoner Athene onrecht aandoet ---”
Pi

Wat is dat voor ellende, dat document:

De

Ik ben een decretenverkoper en ik ben hier naar jullie gekomen
om nieuwe wetten te verkopen.
Pi Bijvoorbeeld wat?

De

Dat de inwoners van Wolkenkraailand dezelfde maten gebruiken
dezelfde gewichten en besluiten als Olofuxiërs.”

Pi

Maar Jij zal spoedige dezelfde als de Hoo-nou-jammeraars gebruiken.

1035

1040

(Pi slaat de decretenverkoper)
De

Hé jij daar, wat mankeert je?
(exit decretenverkoper)
Pi Scheer je weg met je wetten
Vandaag zullen ze pijnlijk zijn voor jou. Daarvoor zal ik zorgen.

Ins

1
2

1045

(inspecteur komt op)
Ik daag Pisthetairos voor het gerecht in de maand april wegens belediging.

καλέομαι + gen.
μουνιχιών

voor het gerecht dagen wegens
10e maand van het Attische jaar, april/mei
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ΠΙ.

ἄληθες, οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθα σύ;

ΨΗ.

«ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας καὶ μὴ δέχηται
κατὰ τὴν στήλην1—»

ΠΙ.

οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθ᾽ ἔτι;

ΕΠ.

ἀπολῶ σε καὶ γράψω2 σε μυρίας δραχμάς—

ΠΙ.

ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ κάδω διασκεδῶ3.

ΨΗ.

μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας4 ἑσπέρας;

ΠΙ.

αἰβοῖ· λαβέτω τις αὐτόν. οὗτος, οὐ μενεῖς;
ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευθενὶ
θύσοντες εἴσω τοῖς θεοῖσι τὸν τράγον.

1050

1055

Tweede parabasis
Ode
ΧΟ.

1

ἤδη ᾽μοὶ τῷ παντόπτᾳ5
καὶ παντάρχᾳ θνητοὶ πάντες
θύσουσ᾽ εὐκταίαις6 εὐχαῖς.
πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω7,
σῴζω δ᾽ εὐθαλεῖς8 καρποὺς
κτείνων παμφύλων9 γένναν10
θηρῶν, ἃ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ
ἐκ κάλυκος11 αὐξανόμενον12 γένυσι παμφάγοις
δένδρεσί τ᾽ ἐφημένα καρπὸν ἀποβόσκεται.
κτείνω δ᾽ οἳ κήπους εὐώδεις
φθείρουσιν λύμαις13 ἐχθίσταις·

στήλη
γράφω + 2 acc.
3
διασκεδάννυμι
4
κατατίλάω + gen.
5
παντόπτας
6
εὐκταῖος
7
ὀπτεύω
8
εὐθαλής
9
πάμφυλος
10
γέννα ἡ
11
κάλυξ ἡ
12
αὐξάνομαι
13
λύμη ἡ
2

wetszuil
tegen iemand een boete van .. voorstellen
vernietigen, in stukken doen springen
vuil over iets aanbrengen
alles ziend
met gelofte, wens, vervloeking
zien
weelderig, bloeiend
van elke soort
geslacht, kroost
kelk
toenemen
vernieling, beschadiging
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[στρ.]
1060

1065

Pi

Jij daar, werkelijk? Was jij dan nog hier?

De

(decretenverkoper komt op)
“Als iemand de archonten verjaagt en niet ontvangt
zoals op de wetszuil staat –

Pi

Ach, arme ik. Was jij ook nog hier?

Ins

Ik zal jou ruïneren en een boete tegen jou voorstellen van 10.000 drachmen –

Pi

En ik zal jouw twee urnen kapotslaan.

De

Herinner jij je nog toen jij ’s avonds de zuil besmeurde?

Pi

Jonge, jonge. Iemand moet hem pakken. Jij daar, zul je niet blijven?
Laten wij zo snel mogelijk van hier vertrekken
om binnen aan de goden de bok te offeren.

1055

Tweede parabasis
De ode (1058-1070)
In de ode wordt aandacht voor de vogels als goden gevraagd. Zij verdelgen wat vernietigend
is voor de natuur door te doden. Het idyllische van de ode en antode van de hoofdparabasis
heeft nu plaats gemaakt voor hun desastreuze werking; nu geldt de natuurwet: oog om oog,
tand om tand.
ode
Koor Nu zullen aan mij die alles ziet
en over alles heerst, alle mensen
offeren met beloftevolle gebeden
Want heel de aarde overzie ik
en weelderige vruchten red ik
door het kroost te doden van allerhande
beesten, die iedere vrucht die op aarde
uit een bloemkelk groeit met al etende kaken
en in bomen gezeten, wegvreten.
Ik dood de beesten die geurige tuinen
vernietigen met zeer gehate vernielingen;
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str.
1060

1065

ἑρπετά1 τε καὶ δάκετα2 ‹πάνθ᾽› ὅσαπερ
ἔστιν, ὑπ᾽ ἐμᾶς πτέρυγος ἐν φοναῖς3 ὄλλυται.
τῇδε μέντοι θἠμέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται4·
«ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Διαγόραν5 τὸν Μήλιον,
λαμβάνειν τάλαντον, ἤν τε τῶν τυράννων τίς6 τινα
τῶν τεθνηκότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν.»
βουλόμεσθ᾽ οὖν νῦν ἀνειπεῖν7 ταῦτα χἠμεῖς ἐνθάδε·
«ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοκράτη8 τὸν Στρούθιον9,
λήψεται τάλαντον, ἢν δὲ ζῶντ᾽ ἀπαγάγῃ, τέτταρα,
ὅτι συνείρων10 τοὺς σπίνους11 πωλεῖ καθ᾽ ἑπτὰ τοὐβολοῦ,
εἶτα φυσῶν12 τὰς κίχλας13 δείκνυσι καὶ λυμαίνεται14,
τοῖς τε κοψίχοισιν15 εἰς τὰς ῥῖνας ἐγχεῖ τὰ πτερά,
τὰς περιστεράς16 θ᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἵρξας17 ἔχει,
κἀπαναγκάζει παλεύειν18 δεδεμένας ἐν δικτύῳ.»
ταῦτα βουλόμεσθ᾽ ἀνειπεῖν· κεἴ τις ὄρνιθας τρέφει
εἱργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράζομεν μεθιέναι.
ἢν δὲ μὴ πείθησθε, συλληφθέντες ὑπὸ τῶν ὀρνέων
αὖθις ὑμεῖς αὖ παρ᾽ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε.
εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν
οἰωνῶν, οἳ χειμῶνος μὲν
χλαίνας οὐκ ἀμπισχνοῦνται19·
οὐδ᾽ αὖ θερμὴ πνίγους ἡμᾶς
ἀκτὶς τηλαυγὴς1 θάλπει2·

1070

1075

1080

1085

[ἀντ.]
1090

1

ἑρπετόν τό
kruipend dier
δάκετον τό
gevaarlijk dier (dat bijt)
3
φονή ἡ
moord, doodslag, bloedbad
4
ἐπαναγορεύεται
er wordt afgekondigd
5
Diagoras de Atheïst van Melos was een Griekse dichter uit de 5e eeuw v.Chr. Hij werd atheïst wegens een
groot onrecht dat de goden ongestraft lieten; daarbij ging het waarschijnlijk om de gewelddadige bezetting van
Melos door de Atheners in 416 v.Chr. Hij sprak zich uit tegen de orthodoxe religie en bekritiseerde de mysteriën
van Eleusis. Hij gooide eens een xoanon (houten godsbeeld) in het vuur, waarbij hij aangaf dat de god maar een
wonder moest doen en zichzelf moest redden (Athenagoras: Een pleidooi voor de Christenen cap.4). Diagoras
was een student van Democritus, hoewel sommige bronnen beweren dat hij als slaaf door Democritus in 411
v.Chr. werd gekocht, toen Melos overwonnen was door Alcibiades, en toen zijn student werd.
6
Het lijkt dat er een traditie was.
7
ἀναγορεύω
afkondigen
8
zie vs. 14
9
Στρούθιος
van de Mus
10
συνείρω
samenrijgen
11
σπίνος
vink
12
φυσάω
blazen, opblazen
13
κίχλη ἡ
lijster
14
λυμαίνομαι
mishandelen
15
κόψιχος ὁ
merel
16
περιστερά ἡ
duif
17
εἵργνυμι
opsluiten
18
παλεύω
in de val lokken, als lokaas dienen
19
ἀμπισχνέομαι
aantrekken
2
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al wat toch kruipt en bijt,
vindt zijn einde onder mijn vleugels in een bloedbad.

1070

epirrhema (1071-1087)
Deze bestaat uit een aantal proclamaties van de vogels: Philokrates de vogelhandelaar moet
voorgeleid worden, gevangen vogels moeten bevrijd worden.
Vandaag echter wordt vooral afgekondigd:
“Als iemand van jullie Diagoras van Melos doodt,
krijgt hij een talent en als iemand van de alleenheersers iemand
van de doden doodt, krijgt hij een talent,”
1075
Ook wij willen dus nu hier dit afkondigen:
“Als iemand van jullie Philokrates van Mus doodt,
zal hij een talent krijgen, maar als hij hem levend afvoert, krijgt hij er vier,
omdat die vinken aaneenrijgt en zeven voor één obool verkoopt,
en ook omdat hij toont hoe hij lijsters opblaast en die mishandelt,
1080
en omdat hij merels de neusgaten vol propt met hun veren
en hij duiven zonder net zo goed grijpt en opgesloten houdt
en hen geboeid in netten dwingt als lokaas te dienen.”
Dat willen wij afkondigen en als iemand van jullie vogels fokt
in kooien in de hof, dan zeggen we hem die los te laten.
1085
En als jullie niet luisteren, dan zullen jullie op jullie beurt gearresteerd worden
door de vogels en bij ons in de boeien als lokaas dienen.
antode
Gelukkig het volkje van de gevleugelde
vogels dat ’s winters
geen mantels aantrekt;
maar ook niet worden wij verhit
door warme hittestralen die van ver schijnen.

1
2

τηλαυγὴς
θάλπω

in de verte zichtbaar, duidelijk
verhitten, martelen
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1090

ἀλλ᾽ ἀνθηρῶν1 λειμώνων
φύλλων ‹τ᾽› ἐν κόλποις ναίω,
ἡνίκ᾽ ἂν ὁ θεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας2
θάλπεσι3 μεσημβρινοῖς4 ἡλιομανὴς βοᾷ.
χειμάζω5 δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις
νύμφαις οὐρείαις ξυμπαίζων·
ἠρινά τε βοσκόμεθα παρθένια6
λευκότροφα μύρτα7 Χαρίτων τε κηπεύματα8.
τοῖς κριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσθα τῆς νίκης πέρι,
ὅσ᾽ ἀγάθ᾽, ἢν κρίνωσιν ἡμᾶς, πᾶσιν αὐτοῖς δώσομεν,
ὥστε κρείττω δῶρα πολλῷ τῶν Ἀλεξάνδρου9 λαβεῖν.
πρῶτα μὲν γάρ, οὗ μάλιστα πᾶς κριτὴς ἐφίεται10,
γλαῦκες11 ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι Λαυρειωτικαί12·
ἀλλ᾽ ἐνοικήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλλαντίοις13
ἐννεοττεύσουσι κἀκλέψουσι14 μικρὰ κέρματα15.
εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἰκήσετε·
τὰς γὰρ ὑμῶν οἰκίας ἐρέψομεν16 πρὸς17 αἰετόν18·
κἂν λαχόντες ἀρχίδιον19 εἶθ᾽ ἁρπάσαι βούλησθέ τι,
ὀξὺν ἱερακίσκον20 εἰς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν.
ἢν δέ που δειπνῆτε, πρηγορεῶνας21 ὑμῖν πέμψομεν.
ἢν δὲ μὴ κρίνητε, χαλκεύεσθε22 μηνίσκους23 φορεῖν
ὥσπερ ἁνδριάντες·24 ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μῆν᾽25 ἔχῃ,
1

1095

1100

1105

1110

1115

ἀνθηρός
bloeiend
ἀχέτας
luid klinkend
3
θάλπος τό
hitte
4
μεσημβρινός
middag5
χειμάζω
de winter doorbrengen
6
παρθένιος
maagdelijk, rein
7
μύρτον τό
myrtenvrucht, vrouwelijk schaamdeel
8
κηπεύμα το
tuinvrucht
9
de geschenken die Paris voor zijn oordeel aangeboden kreeg van Hera, Athena en Afrodite in de verkiezing wie
de mooiste godin was
10
ἐφίεμαι + gen.
verlangen naar
11
γλαῦξ ἡ
uil, uiltje (Atheense drachme met de beeltenaar van een uil)
12
Λαυρειωτικός
van de zilvermijnen van Laureion
13
βαλλάντιον τό
beursje
14
ἐκλέπω
uitbroeden
15
κέρμα τό
kleingeld
16
ἐρέφω
van een dak voorzien
17
πρός + acc.
in de vorm van
18
De driehoekige frontons van Griekse tempels werden aietoi/adelaars genoemd.
19
ἀρχίδιον τό
ambtje
20
ἱερακίσκος ὁ
havikje
21
πρηγωρεών ὁ
vogelkrop, holte waarin voedsel verzameld wordt in de keelholte van de vogel; een
soort voedselzak
22
χαλκεύομαι
voor zich smeden
23
μηνίσκος ὁ
schijfje (gebruikt als hoofdbedekking)
24
ἀνδριάς ὁ
beeld
25
μήν ὁ
wassende maan, schijf
2
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Maar ik woon in de boezem
van bloemrijke weides en bladeren,
wanneer de goddelijke zijn scherpe lied luid klinkend
in de middagwarmte laat schallen.
De winters breng ik door in holle grotten
met de nymfen van de bergen spelend.
Wij eten maagdelijke, wit ontloken mirte
in de lente en met de tuinvruchten van de Chariten.

1095

1100

Tot de juryleden willen we iets kwijt over de overwinning
hoeveel goeds wij hun allen zullen geven, als zij ons die toekennen,
zodat zij veel betere geschenken krijgen dan Alexander.
Want op de eerste plaats -en ieder jurylid verlangt vooral daarnaar1105
jullie zullen nooit een tekort krijgen aan ‘uiltjes’ van Laureion.
Maar ze zullen thuis bij jullie wonen en in jullie beursjes
nestelen en kleingeld uitbroeden.
Verder zullen jullie ook nog eens als het ware in tempels wonen,
1109
want wij zullen jullie huizen van een dak voorzien in de vorm van een adelaar.
En als jullie een ambtje toegeloot krijgen en daarna iets willen jatten,
zullen we jullie een snel havikje in handen geven.
En als jullie ergens dineren, zullen we jullie vogelkroppen sturen
Maar als jullie dat niet doen, smeedt dan voor je schijfjes om te dragen
evenals standbeelden. Want wie van jullie geen schijf heeft, zal dan,
1115

130

ὅταν ἔχητε χλανίδα λευκήν, τότε μάλισθ᾽ οὕτω δίκην
δώσεθ᾽ ἡμῖν, πᾶσι τοῖς ὄρνισι κατατιλώμενοι1.

Tweede reeks alazonscénes (1118-1470)

ΠΙ.

τὰ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ὦρνιθες, καλά.
ἀλλ᾽ ὡς2 ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος
οὐδείς, ὅτου πευσόμεθα τἀκεῖ πράγματα.
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ τρέχει τις Ἀλφειὸν πνέων3.

1120

ΑΓΓΕΛΟΣ Α’
ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ,
ποῦ Πισθέταιρός ἐστιν ἅρχων4;
ΠΙ. οὑτοσί.
ΑΓ. Α’ ἐξῳκοδόμηταί5 σοι τὸ τεῖχος.
ΠΙ. εὖ λέγεις.
ΑΓ. Α’ κάλλιστον ἔργον καὶ μεγαλοπρεπέστατον·
ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω6 μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς7
καὶ Θεογένης8 ἐναντίω9 δύ᾽ ἅρματε,
ἵππων ὑπόντων μέγεθος ὅσον ὁ δούριος10,
ὑπὸ τοῦ πλάτους11 ἂν παρελασαίτην12.
ΠΙ. Ἡράκλεις.

1125

ΑΓ. Α’ τὸ δὲ μῆκός ἐστι, καὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγώ,
ἑκατοντορόγυιον13.
ΠΙ. ὦ Πόσειδον, τοῦ μάκρους.
τίνες ᾠκοδόμησαν αὐτὸ τηλικουτονί;

1130

1

κατατιλάω
bezoedelen
(ἴσθι) ὡς
weet dat
3
Ἀλφειὸν πνέω
Alpheios blazen; de Olympische spelen werden dichtbij de rivier de Alpheios
gehouden; het beeld van een hardloper buiten adem wordt hier gewekt.
4
Dit is in de Atheens staat een van de belangrijkste ambten. De vogels hebben hem al beslissingsbevoegdheid in
636/7 gegeven.
5
ἐξοικοδομέω
geheel bouwen
6
ἐπάνω
erop
7
κομπασεύς ὁ
de pocher
8
Zie vs. 821.
9
ἐναντίος
tegen over elkaar
10
ὁ δούριος
het houten paard
11
πλάτος τό
de breedte
12
παρελαύνω
laten passeren
13
ἑκατοντορόγυιος
100 vadems (een vadem is ca. 1.8m); vgl de beschrijving van de muren van Babylon
bij Herodotos I.179.3; misschien verwijzen deze muren ook naar de lange muren van Athene tussen de stad en
Peiraieus.
2
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wanneer jullie een witte mantel dragen, zo vooral gestraft worden
door ons: ze worden door alle vogels bezoedeld.

Tweede reeks alazonscénes (1118-1470)
(Doordat Euelpides door Pisthetairos in 837 ff gevraagd is zich te bemoeien met de stichting
van de nieuwe stad, speelt deze geen rol meer en is Pisthetairos automatisch de
vertegenwoordiger geworden van de vogels.)
Pi

Voorwaar de offers zijn voor jullie, vogels, goed.
Maar weet dat van de muur geen bode verschijnt
van wie wij de situatie daar zullen vernemen.
Maar daar komt eentje aanrennen met de tong op de voeten.

1120

Bode A
(1122-1170: de stad is gesticht en is ongekend groots; de vogels zelf hebben de bouw verricht
zodat verbazing op zijn plaats is.)
Waar, waar is, waar, waar, waar is waar, waar, waar is, waar
is Pisthetairos, de regent.
Pi Hier is hij.
Bo

Afgebouwd is jouw muur.
Pi Jij brengt een goede tijding.

Bo

Een zeer mooi werk en zeer groots,
zodat daarbovenop Proxenides, de Opsnijder
en Theogenes daartegenover met twee wagens
met paarden in de leidsels zo groot als het houten paard
in de breedte elkaar kunnen passeren.
Pi Herakles!

Bo

De lengte is, want ik heb die ook gemeten,
honderd vaam.
Pi Poseidon, wat een lengte.
Wie hebben hem zo groot gebouwd?
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1130

ΑΓ. Α’ ὄρνιθες, οὐδεὶς ἄλλος, οὐκ Αἰγύπτιος
πλινθοφόρος1, οὐ λιθουργός 2, οὐ τέκτων παρῆν,
ἀλλ᾽ αὐτόχειρες, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ.
ἐκ μέν γε Λιβύης ἧκον ὡς3 τρισμύριαι4
γέρανοι5 θεμελίους6 καταπεπωκυῖαι7 λίθους·
τούτους δ᾽ ἐτύκιζον8 αἱ κρέκες9 τοῖς ῥύγχεσιν.
ἕτεροι δ᾽ ἐπλινθούργουν10 πελαργοὶ11 μύριοι·
ὕδωρ δ᾽ ἐφόρουν κάτωθεν εἰς τὸν ἀέρα
οἱ χαραδριοὶ12 καὶ τἄλλα ποτάμι᾽ ὄρνεα.
ΠΙ.

πλινθοφόρος ὁ
λιθουργός ὁ
3
ὡς + getal
4
τρισμύριοι
5
γέρανος ὁ
6
θεμέλιος λίθος
7
καταπίνω
8
τυκίζω
9
κρέξ ἡ
10
πλινθουργέω
11
πελαργός
12
χαραδριός ὁ
13
πηλοφορέω
14
ἐρῳδιός
15
λεκάνη ἡ
16
ὑποτύπτω
17
ἄμη ἡ
18
νῆττα ἡ
19
περιζώννυμι
20
ὑπαγωγεύς ὁ
21
κατόπιν
22
χελιδών ἡ
2
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τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο;

ΑΓ. Α’ καὶ νὴ Δί᾽ αἱ νῆτταί18 γε περιεζωσμέναι19
ἐπλινθοφόρουν· ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα20
ἐπέτοντ᾽ ἔχουσαι κατόπιν21 ὥσπερ παιδία,
τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν αἱ χελιδόνες22.

1

1140

ἐπηλοφόρουν13 δ᾽ αὐτοῖσι τίνες;
ΑΓ. Α’ ἐρῳδιοὶ14
15
λεκάναισι .
ΠΙ. τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς;

ΑΓ. Α’ τοῦτ᾽, ὦγάθ᾽, ἐξηύρητο καὶ σοφώτατα·
οἱ χῆνες ὑποτύπτοντες16 ὥσπερ ταῖς ἄμαις17
εἰς τὰς λεκάνας ἐνέβαλλον αὐτὸν τοῖν ποδοῖν.
ΠΙ.

1135

1150

metselaar
steenhouwer
ongeveer
dertigduizend
kraanvogel; volgens de Grieken zouden die stenen als ballast opslokken
grondsteen
opslokken
modelleren, hakken
kwartelkoning
bakstenen maken
ooievaar
pluvier
leem brengen
reiger
pot
met kracht in iets stoten, scheppen
schop
eend
omgorden, een schootsvel omdoen
troffel
achter
zwaluw
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Bo

Vogels, niemand anders, geen Egyptische
metselaar, geen steenhouwer, geen timmerman was erbij,
maar met hun eigen handen, zodat ik me verbaasde.
Uit Libye kwamen ongeveer 30.000
kraanvogels, die grondstenen hadden opgeslokt.
Kwartelkoningen modelleerden die met hun snavels.
Andere, 10.000 uivers, maakten bakstenen.
Pluvieren en de overige riviervogels brachten
van beneden naar de hemel water.

Pi

Maar wie brachten hun dan modder?
Bo Reigers
met potten.
Pi Hoe deden ze de modder daarin?

Bo

Dat, beste, was ook zeer sluw uitgedacht.
Ganzen schepten met hun poten eronder zoals met batsen
en wierpen die daarmee in de potten.

Pi

Wat kunnen voeten al niet doen!

Bo

En ja bij Zeus, de eenden toch legden met een schootsvel om
de stenen. Boven vlogen met hun troffel
er achteraan evenals kindertjes,
en met specie in de snavels de zwaluwen.

Pi

Waarom zal men dan nog wel loonwerkers inhuren?
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1135

1140

1145

1150

ΠΙ.

ΧΟ.

ΠΙ.

τί δῆτα μισθωτοὺς1 ἂν ἔτι μισθοῖτό τις;
φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τίνες
ἀπηργάσαντ᾽;
ΑΓ. Α’ ὄρνιθες ἦσαν τέκτονες
σοφώτατοι πελεκᾶντες, οἳ τοῖς ῥύγχεσιν
ἀπεπελέκησαν2 τὰς πύλας· ἦν δ᾽ ὁ κτύπος
αὐτῶν πελεκώντων ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ3.
καὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐκεῖνα πεπύλωται4 πύλαις
καὶ βεβαλάνωται5 καὶ φυλάττεται κύκλῳ,
ἐφοδεύεται6, κωδωνοφορεῖται7, πανταχῇ
φυλακαὶ καθεστήκασι καὶ φρυκτωρίαι8
ἐν τοῖσι πύργοις. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων
ἀπονίψομαι9· σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρᾶ.
οὗτος, τί ποιεῖς; ἆρα θαυμάζεις ὅτι
οὕτω τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται ταχύ;

1

νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγε· καὶ γὰρ ἄξιον·
ἴσα γὰρ ἀληθῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν.
ἀλλ᾽ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐκεῖθεν ἄγγελος
εἰσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο πυρρίχην10 βλέπων.

ὦ δεινὸν ἔργον καὶ σχέτλιον εἰργασμένος.
τίς τῶν θεῶν;
ΑΓ. Β’ οὐκ ἴσμεν· ὅτι δ᾽ εἶχε πτερά,
τοῦτ᾽ ἴσμεν.
ΠΙ. οὔκουν δῆτα περιπόλους11 ἐχρῆν

μισθωτός
ἀποπελεκάω
3
ναυπήγιον τό
4
πυλόω
5
βαλανόω
6
ἐφοδεύω
7
κωδωνοφορέω
8
φρυκτωρία ἡ
9
ἀπoνίζομαι
10
πυρρίχη ἡ
11
περίπολος ὁ
2

1160

1165

ΑΓΓΕΛΟΣ Β’
ἰοὺ ἰού, ἰοὺ ἰού, ἰοὺ ἰού.
ΠΙ.
τί τὸ πρᾶγμα τουτί;
ΑΓ. Β’ δεινότατα πεπόνθαμεν.
τῶν γὰρ θεῶν τις ἄρτι τῶν παρὰ τοῦ Διὸς
διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτετ᾽ εἰς τὸν ἀέρα,
λαθὼν κολοιοὺς φύλακας ἡμεροσκόπους.
ΠΙ.

1155

gehuurd
afschaven
scheepswerf
met poorten sluiten, van poorten voorzien
vergrendelen
inspecteren, de ronde doen
de wachtposten inspecteren
vuursein
zich wassen
wapendans in hoplietenuitrusting
militie (18-20 jaar; verrichtte slechts wachtdienst)
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1170

1175

Welaan, kijk eens, wat verder? Wie hebben het houtwerk van de muur
afgemaakt?
Bo Vogels waren timmerlui,
zeer vakkundige spechten, die met hun snavels
de poorten hebben afgeschaafd. Het geklop
van die spechten zelf was als op een werf.
En nu is dat alles van poorten voorzien
en is het vergrendeld en wordt het rondom bewaakt,
men doet de ronde, de wachten worden geïnspecteerd; overal
staan wachtposten en er zijn vuurseinen
op de torens. Maar ik zal wegrennen
en me wassen. En jijzelf moet nu de rest doen.
Ko

Pi

Jij daar, wat doe jij? Sta je ervan te kijken dat
die muur zo snel is afgebouwd?

1165

Bij de goden, ik zeker wel. Want het verdient bewondering.
Het schijnt mij namelijk echt op leugens te lijken.
Maar kijk, want hier komt de wachter van daar als bode
naar ons hier toe rennen met de blik van een soldaat onder de wapens.

Bode B
(Een god is de stad in komen zweven. Het vogelleger is uitgerukt. Er is een staat van oorlog,
omdat de goden geen vrije doorgang meer hebben.)
Io io, io io, io io.

1170

Pi

Wat heeft dat te betekenen?
Bo Het is zeer verschrikkelijk gesteld met ons.
Want iemand van de goden van de kant van Zeus is zojuist
door de poorten het hemelruim binnen gevlogen
onopgemerkt door de kauwen, de wachten overdag.

Pi

O, hij heeft een verschrikkelijke en rampzalige daad verricht.
Wie is het van de goden?
Bo Dat weten we niet, maar dat die vleugels heeft,
dat weten we wel.
Pi Hadden jullie dan niet dienstplichtigen

136

1175

πέμψαι κατ᾽ αὐτὸν εὐθύς;
ΑΓ. Β’ ἀλλ᾽ ἐπέμψαμεν
1
τρισμυρίους ἱέρακας ἱπποτοξότας·
χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας2 ἠγκυλωμένος3,
κερχνῄς4, τριόρχης5, γύψ, κύμινδις6, αἰετός·
ῥύμῃ7 τε καὶ πτεροῖσι καὶ ῥοιζήμασιν8
αἰθὴρ δονεῖται9 τοῦ θεοῦ ζητουμένου·
κἄστ᾽ οὐ μακρὰν10 ἄπωθεν11, ἀλλ᾽ ἐνταῦθά που
ἤδη ᾽στίν.
ΠΙ. οὐκοῦν σφενδόνας12 δεῖ λαμβάνειν
καὶ τόξα. χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης13·
τόξευε, παῖε· σφενδόνην τίς μοι δότω.
ΧΟ.

ΠΙ.

πόλεμος αἴρεται14, πόλεμος οὐ φατὸς
πρὸς ἐμὲ καὶ θεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς
ἀέρα περινέφελον, ὃν Ἔρεβος15 ἐτέκετο,
μή σε λάθῃ θεῶν τις ταύτῃ περῶν16.
ἄθρει17 δὲ πᾶς κύκλῳ περισκοπούμενος·
ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου18
δίνης19 πτερωτὸς φθόγγος ἐξακούεται.
αὕτη σύ, ποῖ ποῖ ποῖ πέτει; μέν᾽ ἥσυχος,
ἔχ᾽ ἀτρέμας20 αὐτοῦ· στῆθ᾽· ἐπίσχες21 τοῦ δρόμου.
τίς εἶ; ποδαπή; λέγειν ἐχρῆν ὁπόθεν πέτει.

ΙΡΙΣ
παρὰ τῶν θεῶν ἔγωγε τῶν Ὀλυμπίων.

1

ἱέραξ
ὄνυξ ὁ
3
ἀγκυλόω
4
κερχνῄς
5
τριόρχης
6
κύμινδις
7
ῥύμη ἡ
8
ῥοίζημα τό
9
δονέω
10
μακρὰν
11
ἄπωθεν
12
σφενδόνη ἡ
13
ὑπηρέτης ὁ
14
αἴρω
15
Zie vs. 692.
16
περάω
17
ἀθρέω
18
πεδάρσιος
19
δίνη ἡ
20
ἀτρέμας adv.
21
ἐπίσχω + gen.
2

havik
nagel
krommen
havik
buizerd
havik
vaart, aanval
het ruisen, het suizen
doen trillen
ver (acc. spatii, ὁδον weggelaten)
ver weg
slinger
roeier, dienaar (van een hopliet)
verheffen
doordringen, oversteken
kijken
hoogverheven
draaien, wervelwind
rustig
ophouden met
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1180

1185

[στρ.]
1190
1195

1200

op hem af moeten sturen, en wel onmiddellijk?
Bo.
Maar we hebben
30.000 haviken te paard met pijl en boog gestuurd;
met gekromde klauwen gaan ze,
iedere havik, buizerd, gier, sperwer1, arend.
Door de suizende vaart van hun vleugels
trilt de hemel op hun zoektocht naar de god.
En hij is niet ver weg, maar hij is, denk ik, hier
al ergens.
Pi Dus moeten wij slingers nemen
en bogen. Iedere dienaar moet hierheen komen.
Schiet, sla. Iemand moet mij een slinger geven.

1180

1185

Koor Een oorlog barst los, een onuitsprekelijke oorlog
[str.]
tussen mij en de goden. Welaan, bewaak ieder
de rondom bewolkte hemel, die door Erebos is voortgebracht,
opdat het niet voor jou onopgemerkt blijft dat een god daardoor oversteekt.
Kijk een ieder rondom je spiedend,
want reeds in de buurt wordt van een hoogverheven god
het geluid van het wieken van zijn vleugels duidelijk gehoord.
Pi.

Iris

Jij daar, waa, waa, waarheen vlieg jij? Blijf rustig.
Blijf gerust hier. Blijf staan. Ren niet meer.
Wie ben jij? Van waar ben jij? Vooruit, zeg vanwaar je vliegt.

1200

Van de goden op de Olumpos kom ik gevlogen.

1

De havikachtigen, sperwerachtigen of arendachtigen (Accipitridae) zijn een familie van vogels uit de orde van
de Accipitriformes. Het zijn dagroofvogels. Tot deze familie behoren onder andere de arenden, buizerds, gieren
van de Oude Wereld, wouwen, sperwers, haviken en kiekendieven. De familie telt rond de 250 soorten.
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ΠΙ.

ὄνομα δέ σοι τί ἐστι; πλοῖον1 ἢ κυνῆ;

ΙΡ.

Ἶρις2 ταχεῖα.
ΠΙ. Πάραλος3 ἢ Σαλαμινία;

ΙΡ.

τί δὲ τοῦτο;
ΠΙ. ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται
ἀναπτόμενος τρίορχος4;
ΙΡ. ἐμὲ ξυλλήψεται;
τί ποτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακόν;
ΠΙ. οἰμώξει μακρά.

1205

ΙΡ.

ἄτοπόν5 γε τουτὶ πρᾶγμα.
ΠΙ. κατὰ ποίας πύλας
εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος, ὦ μιαρωτάτη;

ΙΡ.

οὐκ οἶδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε, κατὰ ποίας πύλας.

1210

ΠΙ.

ἤκουσας αὐτῆς οἷον εἰρωνεύεται6;
πρὸς τοὺς κολοιάρχους προσῆλθες; οὐ λέγεις;
σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν;
ΙΡ. τί τὸ κακόν;
οὐκ ἔλαβες;
ΙΡ. ὑγιαίνεις μέν;
ΠΙ. οὐδὲ σύμβολον7
ἐπέβαλεν ὀρνίθαρχος οὐδείς σοι παρών;

1215

ΠΙ.

ΙΡ.

μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδείς, ὦ μέλε8.

ΠΙ.

κἄπειτα δῆθ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους;

ΙΡ.

ποίᾳ γὰρ ἄλλῃ χρὴ πέτεσθαι τοὺς θεούς;

ΠΙ.

οὐκ οἶδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε· τῇδε μὲν γὰρ οὔ.
ἀδικεῖς δὲ καὶ νῦν. ἆρά γ᾽ οἶσθα τοῦθ᾽ ὅτι
δικαιότατ᾽ ἂν ληφθεῖσα πασῶν Ἰρίδων
ἀπέθανες, εἰ τῆς ἀξίας1 ἐτύγχανες;

1

Iris lijkt op een schip door haar vleugels.
Iris was de regenboog en bode van de goden en had als epitheon ‘snel’ (Hom.Il.8.399).
3
De Paralos en de Salaminia waren snelle schepen.
4
τρίορχος
valk; woordspeling op triarchos?
5
ἄτοπός
vreemd
6
εἰρωνεύομαι
onwetendheid veinzen
7
σύμβολον τό
merk
8
ὦ μέλε
beste
2
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1220

Pi.

En hoe heet je? Ben je een oorlogsschip2 of een muts3?

Iris

Ik heet Snelle Iris.
Pi.
De Paralos of de Salaminia?
Wat moet dat?
Pi.
Zal niet een valk opstijgen en haar
grijpen?
Iris
Mij grijpen?
Wat is dat voor gedonder?
Pi.
Jij zult het uitschreeuwen.

Iris

1205

Iris

Wat hier gebeurt, is toch ongehoord.
Pi.
Door welke poort
ben je binnen de muur gekomen, stuk ellende.

Iris

Bij Zeus, ik weet niet door welke poort.

1210

Pi.

Heb je van haar gehoord hoe ze doet alsof ze niets weet?
Ben je bij de commandanten der kauwen geweest? Spreek op.
Heb je een stempel van de ooievaars?
Iris
Wat is dat voor gezeur?
Niet gekregen?
Iris
Spoor jij wel?
Pi.
Maar heeft geen enkele
vogelcommandant in eigen persoon een stempel op jou gezet?

1215

Pi.

Iris

Bij Zeus, ik ben door niemand bestempeld, beste kerel.

Pi.

En dan toch vlieg jij zo in alle stilte
door deze stad die niet van jou is en door het luchtruim?

Iris

Waarlangs moeten de goden anders vliegen?

Pi.

Dat weet ik niet, bij Zeus. Maar zeker niet hierlangs.
En ook nu ben je in overtreding. Weet je wel dit:
jij zou het meest terecht van alle Irissen, nu je gepakt bent,
geëxecuteerd zijn, als je je verdiende straf kreeg.

1

1220

ἀξία ἡ
verdiende loon
Door haar vleugels en haar snelle vaart doet ze denken aan een oorlogsschip met gespreide roeispanen dat
zeer snel was.
3
Door haar wapperende kleding in de kleuren van de regenboog doet ze aan een hoofdbedekking.
2
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ΙΡ.

ΙΡ.

ΙΡ.
ΠΙ.

ἀλλ᾽ ἀθάνατός εἰμ᾽.
ΠΙ. ἀλλ᾽ ὅμως ἂν ἀπέθανες.
δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσθ᾽, ἐμοὶ δοκεῖ,
εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ θεοὶ
ἀκολαστανεῖτε1, κοὐδέπω γνώσεσθ᾽ ὅτι
ἀκροατέον2 ὑμῖν ἐν μέρει3 τῶν κρειττόνων.
φράσον δέ τοί μοι τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς4;
ἐγώ; πρὸς ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς
φράσουσα θύειν τοῖς Ὀλυμπίοις θεοῖς
μηλοσφαγεῖν τε βουθύτοις5 ἐπ᾽ ἐσχάραις6
κνισᾶν7 τ᾽ ἀγυιάς8.
ΠΙ. τί σὺ λέγεις; ποίοις θεοῖς;
ποίοισιν; ἡμῖν, τοῖς ἐν οὐρανῷ θεοῖς.
θεοὶ γὰρ ὑμεῖς;
ΙΡ. τίς γάρ ἐστ᾽ ἄλλος θεός;

ΠΙ.

ὄρνιθες ἀνθρώποισι νῦν εἰσιν θεοί,
οἷς θυτέον αὐτοῖς9, ἀλλὰ μὰ Δί᾽ οὐ τῷ Διί.

ΙΡ.

ὦ μῶρε10, μῶρε, μὴ θεῶν κίνει φρένας
δεινάς, ὅπως μή σου γένος πανώλεθρον11
Διὸς μακέλλῃ12 πᾶν ἀναστρέψῃ Δίκη,
λιγνὺς13 δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς14
καταιθαλώσῃ15 σου Λικυμνίαις16 βολαῖς.

ΠΙ.

ἄκουσον, αὕτη· παῦε τῶν παφλασμάτων17·
ἔχ᾽ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω, πότερα Λυδὸν18 ἢ Φρύγα
ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσθαι1 δοκεῖς;

1

1225

1230

1235

1240

1245

ἀκολασταίνω
zich te buiten gaan
ακροτέος + gen.
geluisterd moetende worden naar
3
ἐν μέρει
op jullie beurt
4
ναυστολέω
sturen
5
βούθυτος
verbonden met een runderoffer
6
ἐσχάρα ἡ
haard, brandaltaar
7
κνισάω
met walm vullen
8
ἄγυια ἡ
straat
9
dat. auctoris
10
μῶρος
dwaas
11
πανώλεθρος
geheel te gronde gericht, verderfelijk
12
μάκελλα ἡ
schop, houweel (er wordt op de bliksem gedoeld)
13
λιγνύς ἡ
walm
14
περιπτυχή ἡ
omheining
15
καταιθαλόω
beroeten
16
In Euripides’ tragedie de Likymnios zou een bootje of een mens door de bliksem getroffen zijn.
17
παφλάσμα τό
zwelling; pl. gesnoef
18
Ludos en Phrugos waren namen van slaven, die weinig voorstelden. Men zag mensen uit het oosten als laf,
bijgelovig en verwijfd.
2
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Iris

Iris

Iris
Pi.

Maar ik ben onsterfelijk.
Pi.
Maar toch zou jij geëxecuteerd zijn.
Want het zal wel heel erg met ons gesteld zijn, vind ik,
als we wel over de rest de scepter zwaaien, maar als jullie, de goden,
je te buiten gaan en ook nog niet zullen begrijpen,
dat jullie op jullie beurt naar de sterkeren moeten luisteren.
Maar vertel mij toch eens waarheen jij jouw twee vleugels stuurt?
Ik? Ik vlieg naar de mensen in opdracht van de vader
om ze te vertellen aan de Olumpische goden te offeren
en om vee te slachten op altaren waar runderen geofferd worden
en om de straten met offerwalm te vullen.
Pi.
Wat zeg jij? Aan welke goden?
Aan welke? Aan ons.
Zijn jullie dan goden?
Iris
Wie is er dan nog meer een god?

1225

1230

1235

Pi.

Vogels zijn nu voor de mensen goden,
waaraan nu geofferd moet worden, maar niet aan Zeus, bij Zeus.

Iris

Dwaas dat je bent, prikkel het gemoed van de goden niet; dat is
ontzaglijk, want anders zal jouw soort geheel met wortel en al zonder uitzondering
met Zeus’ houweel door Dikè, het Recht, vernietigd worden.
1240
en walm zal dan jouw lichaam en de omheining van jouw huis
blakeren met bliksems.

Pi.

Jij daar, luister. Houd op met dat gesnoef.
Wees rustig. Welaan, laat ik eens kijken, denk jij met die woorden
een Ludiër of Phrugiër angst aan te jagen?

1

μορμολύττομαι

angst aanjagen
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1245

ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ με λυπήσει πέρα1,
μέλαθρα μὲν αὐτοῦ καὶ δόμους Ἀμφίονος2
καταιθαλώσω πυρφόροισιν αἰετοῖς,
πέμψω δὲ πορφυρίωνας3 εἰς τὸν οὐρανὸν
ὄρνις ἐπ᾽ αὐτὸν παρδαλᾶς4 ἐνημμένους5
πλεῖν6 ἑξακοσίους τὸν ἀριθμόν; καὶ δή ποτε
εἷς Πορφυρίων7 αὐτῷ παρέσχε πράγματα.
σὺ δ᾽ εἴ με λυπήσεις τι, τῆς διακόνου
πρώτης ἀνατείνας τὼ σκέλει διαμηριῶ8
τὴν Ἶριν αὐτήν, ὥστε θαυμάζειν ὅπως
οὕτω γέρων ὢν στύομαι9 τριέμβολον10.

1250

1255

ΙΡ.

διαρραγείης 11, ὦ μέλ᾽, αὐτοῖς ῥήμασιν12.

ΠΙ.

οὐκ ἀποσοβήσεις13; οὐ ταχέως; εὐράξ, πατάξ.

ΙΡ.

ἦ μήν σε παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ.

ΠΙ.

οἴμοι τάλας. οὔκουν ἑτέρωσε πετομένη
καταιθαλώσεις τῶν νεωτέρων τινά;

1260

ΧΟ.

ἀποκεκλῄκαμεν διογενεῖς θεοὺς14
μηκέτι τὴν ἐμὴν διαπερᾶν πόλιν,
μηδέ τιν᾽ ἱερόθυτον15 ἀνὰ δάπεδον16 ‹ἕν᾽› ἔτι
τῇδε17 βροτῶν θεοῖσι πέμπειν καπνόν.

[ἀντ.]

ΠΙ.

δεινόν γε τὸν κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς
οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν.

1

1265

1270

πέρα
te veel
Amphion, de zoon van Zeus en echtgenoot van Niobe, stichter van Thebe; een citaat uit Aischulos/ Niobe fr.
100: Amphion was de man van Niobe; zijn huis was geruïneerd door de dood van zijn kinderen door Apollo en
Artemis.
3
πορφυρίων
purperhoender; ook leider der Titanen
4
παρδαλέη ἡ
pantervel
5
ἐνάπτομαι
zich omdoen
6
πλεῖν
meer dan
7
Porphurioon was de legendarische koning van de giganten die tegen Zeus en de goden vochten; het was ook
de naam van de purperhoen.
8
διαμηρίζω
de dijen uiteen drukken, de benen spreiden
9
στύομαι
een stijve krijgen
10
(πέος) τριέμβολον
een pik als van drie scheepsnebben
11
διαρρήγνυμι
doen barsten
12
ῥῆμα τό
woord
13
ἀποσοβέω
wegjagen, intr. ervandoor gaan
14
ἀποκλῄω
afsluiten, belemmeren + μη + aci.
15
ἱερόθυτος
aan de goden geofferd
16
δάπεδον
vloer, bodem
17
τῇδε
hierlangs
2
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Weet jij wel, als Zeus mij te veel zal ergeren,
dan zal ik zijn huis en het huis van Amphioon
affakkelen met vuur brengende arenden.
Ik zal Porphuriones, purperhoenders, naar de hemel
met pantervellen bekleed op hem af sturen ,
1250
meer dan 600 in getal; en reeds heeft ooit
één Porphurioon hem problemen bezorgd.
Als jij mij ook maar enigszins zult ergeren, dan zal ik van de eerste de beste
dienares de beide benen omhoog trekken en dan
van Iris zelf de dijen uiteendrukken, zo dat ze verbaasd zal staan hoe
1255
ik zo als grijsaard een stijve van drie snebben lang krijg.
Iris

Vlieg op, beste, met jouw woorden en al.

Pi.

Vort jij. Snel. Weg, weg.

Iris

Heus, mijn vader zal aan jouw overmoed een einde maken.

Pi.

Ach, ik ongelukkige. Vlieg toch ergens anders heen
en blaker eentje van die jongeren.

1260

koor

Wij hebben de uit Zeus geboren goden opgesloten
zodat ze niet meer mijn stad doorkruisen
en niet meer iemand van de stervelingen
aan de goden geofferde rook hierlangs zenden.

ant.

Pi.

Die bode die naar de mensen is gegaan … het is toch
verschrikkelijk, als die ook nooit zal terugkeren.
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ΚΗΡΥΞ
ὦ Πισθέταιρ᾽, ὦ μακάρι᾽, ὦ σοφώτατε,
ὦ κλεινότατ᾽, ὦ σοφώτατ᾽, ὦ γλαφυρώτατε1,
ὦ τρισμακάρι᾽, ὦ— κατακέλευσον2.
ΠΙ. τί σὺ λέγεις;
ΚΗ.

στεφάνῳ σε χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα
στεφανοῦσι καὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῴ.

ΠΙ.

δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ λεῲ τιμῶσί με;

ΚΗ.

ὦ κλεινοτάτην αἰθέριον οἰκίσας πόλιν,
οὐκ οἶσθ᾽ ὅσην τιμὴν παρ᾽ ἀνθρώποις φέρει,
ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις.
πρὶν μὲν γὰρ οἰκίσαι σε τήνδε τὴν πόλιν,
ἐλακωνομάνουν3 ἅπαντες ἄνθρωποι τότε,
ἐκόμων4, ἐπείνων, ἐρρύπων5, ἐσωκράτων6,
σκυτάλι᾽7 ἐφόρουν· νῦν δ᾽ ὑποστρέψαντες αὖ
ὀρνιθομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς
ποιοῦσιν ἅπερ ὄρνιθες ἐκμιμούμενοι.
πρῶτον μὲν εὐθὺς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα
ἐπέτονθ᾽ ἕωθεν8 ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομόν9·
κἀκεῖθεν ἂν κατῇρον10 εἰς τὰ βιβλία·
εἶτ᾽ ἂν ἐνέμοντ᾽11 ἐνταῦθα τὰ ψηφίσματα12.
ὠρνιθομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς13 ὥστε καὶ
πολλοῖσιν ὀρνίθων ὀνόματ᾽ ἦν κείμενα.
Πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος14 ὠνομάζετο
χωλός15, Μενίππῳ16 δ᾽ ἦν Χελιδὼν τοὔνομα,

1

1275

1280

1285

1290

γλαφυρός
elegant, subtiel, slim
κατακελεύω
bevelen, het zwijgen opleggen
3
Λακωνομανέω
gek op de Spartaanse levensstijl zijn
4
κομάω
lang haar hebben
5
ῥυπάω
vuil zijn
6
σωκρατέω
als Sokrates doen; Sokrates steunde op een knoestige stok en werd bespot om zijn
instelling van laissez aller en om zijn slordige kleding ; hij stond ook bekend om zijn Spartaanse leefstijl: hij
onthield zich van eten en was onhygiënisch (Wolken 175 en 441-2). Er werd ook gezegd dat hij en zijn leerlingen
het Spartaanse systeem bewonderden (PL.Crit.52.e).
7
σκυτάλιον τό
knoestige stok
8
ἕωθεν
in de ochtend
9
νομός ὁ
weide; woordspel met νόμος (wet)
10
καταίρω intr.
neerstrijken
11
νέμομαι
wijden, afgrazen
12
Atheense wetgeving werd op grote stenen gegraveerd die op prominente plaatsen neergezet werden en
symbool voor de Atheense macht waren, en de wetten werden daarna op papyros gekopiëerd en verkocht.
13
περιφανῶς
overduidelijk
14
κάπηλος
winkelier
15
χωλός
lam
16
Atheens politicus? In de scholia wordt hij in verband met paarden fokken gebracht.
2
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Bode O Pisthetairos, o gelukzalige, wijste,
o roemrijkste, o wijste, o slimste,
0 jij driewerf gelukzalige, o --- beveel stilte.
Pi.
Wat zeg jij?
Bode Jou bekronen en eren alle mensen
vanwege jouw wijsheid met deze gouden krans.
Pi.

1275

Dank je wel. Maar waarom eren de mensen mij zo?

Bode Jij die een zeer heerlijke stad gesticht hebt,
weet jij niet hoe een grote eer jij bij de mensen oogst,
hoeveel fans van dit land jij hebt?
Want voordat jij deze stad gesticht had,
hingen alle mensen toen de Spartaanse levensstijl aan,
droegen ze lang haar, waren ze hongerig, vuil en als Sokrates,
en droegen ze knoestige stokken. Maar nu echter zijn ze veranderd:
ze zijn weg van vogels en doen alles uit genot
en ze doen alles na juist wat de vogels doen.
Op de eerste plaats, allen vlogen onmiddellijk in de ochtend
uit hun bed precies naar hun wetten zoals wij naar de weide.
En vervolgens streken ze neer op hun bladen
en daar weidden zij hun besluiten af.
Ze waren zo overduidelijk weg van de vogels
dat ook velen namen van vogels hadden.
Eén lamme winkelier heette Patrijs,
en Menippos had de naam Zwaluw
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ΠΙ.

ΧΟ.

Ὀπουντίῳ1 δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων Κόραξ,
Κορυδὸς2 Φιλοκλέει3, Χηναλώπηξ4 Θεογένει5,
Ἶβις Λυκούργῳ6, Χαιρεφῶντι7 Νυκτερίς,
Συρακοσίῳ8 δὲ Κίττα9· Μειδίας10 δέ τοι
Ὄρτυξ ἐκαλεῖτο· καὶ γὰρ ᾔκειν ὄρτυγι
ὑπὸ στυφοκόπου11 τὴν κεφαλὴν πεπληγμένῳ.
ᾖδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιθίας12 πάντες μέλη,
ὅπου χελιδὼν ἦν τις ἐμπεποημένη13
ἢ πηνέλοψ14 ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ
ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσῆν.
τοιαῦτα μὲν τἀκεῖθεν. ἓν δέ σοι λέγω·
ἥξουσ᾽ ἐκεῖθεν δεῦρο πλεῖν ἢ μυρίοι
πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων15.
ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίκοις16 δεῖ ποθέν.
οὐ τἄρα μὰ Δί᾽ ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι17.
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν ἰὼν τὰς ἀρρίχους18
καὶ τοὺς κοφίνους19 ἅπαντας ἐμπίμπλη πτερῶν·
μανῆς20 δὲ φερέτω μοι θύραζε τὰ πτερά·
ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι.
τάχα δὴ πολυάνορα τάνδε πόλιν
καλεῖ τις21 ἀνθρώπων·
τύχη μόνον προσείη.
κατέχουσι22 δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως.

1295

1300

1305

1310

[στρ.]
1315

1

Ὀπούντιος ὁ, zie de vss. 152-154
κορυδὸς
leeuwerik
3
zie vs.281
4
χηναλώπηξ
Nijlgans
5
Theogenes was opschepperig; cf. 822, 1127
6
Lukourgos: de grootvader van de vierde eeuwse staatsman, misschien van Egyptische origine.
7
leerling van Socrates, met bleke huidskleur
8
Surakasios: een politicus met een doordringend harde stem, zou een decreet hebben laten passeren die de
vrijheid van comici aan banden legde; zij zouden niet meer personen onder hun eigen naam ten tonele mogen
voeren.
9
κίττα
gaai
10
Meidias niet noemenswaardige politicus; volgens Plato een kwartelfokker (Alk. I.120.b), gok verslaafd; zijn
bijnaam ‘kwartel’ zou te maken hebben met een wreed spel.
11
στυφοκόπος
kwartelmepper
12
φιλορνιθία ἡ
vogelliefde
13
ἐμποιέω
introduceren
14
πηνέλοψ
eend
15
γαμψῶνυξ
met gebogen klauwen
16
ἔποικος ὁ
vreemdeling, kolonist
17
ἑστάναι
niets doen
18
ἄρριχος ἡ
mand
19
κόφινος ὁ
korf
20
μάνης ὁ
een slaaf
21
τις
menigeen
22
κατέχω
beheersen
2
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en Opountios zonder oog heette Raaf
en Philokleès Leeuwerik en Theogenès Nijlgans,
Lukourgos Ibis en Chairefoon Vleermuis
en Surakosios Gaai en werkelijk, Meidias
heette Kwartel, want hij leek op een kwartel
die door een kwartelmepper op zijn kop geslagen is.
En zij zongen uit ornithofilie allemaal melodieën,
waar ook maar een zwaluw ten tonele was gevoerd
of een eend of een gans of een duif
of vleugels of waar ook maar sprake was van een beetje vleugel.
Zo is het daar. En ik zeg jou één ding:
er zullen vandaar meer dan 10.000 komen
met het verzoek om vleugels en het vermogen klauwen te krommen.
Dus heb jij veren nodig ergens vandaan voor de vreemdelingen.
Pi.

Wij moeten dus, bij Zeus, niet meer niets doen,
maar ga als de wiedeweerga en vul al de manden
en korven met veren.
En Manes moet mij de veren naar buiten brengen.
Ik zal degenen van hen die eraan komen, ontvangen.

Koor Weldra zal menigeen der mensen dan
deze stad rijk aan mannen noemen.
Ik wens alleen dat het niet verstoken is van geluk.
Want zij zijn in de ban van verlangens naar mijn stad.
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[str.]
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ΠΙ.

θᾶττον φέρειν κελεύω.

ΧΟ.

τί γὰρ οὐκ ἔνι ταύτῃ
καλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν;
Σοφία, Πόθος, ἀμβρόσιαι Χάριτες
τό τε τῆς ἀγανόφρονος Ἡσυχίας
εὐήμερον1 πρόσωπον.

1320

ΠΙ.

ὡς βλακικῶς2 διακονεῖς3. οὐ θᾶττον ἐγκονήσεις4;

ΧΟ.

φερέτω κάλαθον5 ταχύ τις πτερῶν.
σὺ δ᾽ αὖθις ἐξόρμα6
τύπτων γε τοῦτον ὡδί7.
πάνυ γὰρ βραδύς ἐστί τις ὥσπερ ὄνος.

ΠΙ.

μανῆς γάρ ἐστι δειλός8.

ΧΟ.

σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον
διάθες9 τάδε κόσμῳ·
τά τε μουσίχ᾽ ὁμοῦ10 τά τε μαντικὰ καὶ
τὰ θαλάττι᾽. ἔπειτα δ᾽ ὅπως11 φρονίμως
πρὸς ἄνδρ᾽ ὁρῶν πτερώσεις12.

1330

ΠΙ.

οὔ τοι μὰ τὰς κερχνῇδας13 ἔτι σου σχήσομαι,
οὕτως ὁρῶν σε δειλὸν ὄντα καὶ βραδύν.

1335

[ἀντ.] 1325

ΠΑΤΡΑΛΟΙΑΣ14
γενοίμαν αἰετὸς ὑψιπέτας15,
ὡς16 ἂν ποταθείην17 ὑπὲρ ἀτρυγέτου18
1

εὐήμερος
gelukkig
βλακικῶς
dom, slap
3
διακονέω
dienen, helpen
4
ἐγκονέω
zich haasten
5
κάλαθος
mand
6
ἐξορμάω
verjagen
7
ὡδί
zo (zoals ik)
8
δειλός
lui
9
διατίθημι
apart plaatsen
10
ὁμοῦ
op dezelfde plek
11
ὅπως + fut.
bevel
12
πτερόω
bevleugelen
13
κερχνῄς ἡ
torenvalk
14
πατραλοίας ὁ
vadermoordenaar
15
een citaat uit Soph.Oinomaos fr. 476
16
Dit vers lijkt corrupt te zijn; er is sprake van een Verknüpfung van twee op elkaar lijkende zinsnedes: over de
eindeloze zee en naar de branding van de blauwe zee.
17
ποτάομαι
vliegen
18
ἀτρύγετος
eindeloos
2
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Pi.

Vooruit, breng het sneller.

Koor Natuurlijk, hoe is het voor een man
niet mooi om ook in die stad te wonen?
Wijsheid, Verlangen, goddelijke Chariten,
en het gelukkige gelaat de vriendelijke Rust.
Pi.

Hoe mat dien jij. Vooruit, schiet op.

Koor Iemand moet snel een mand vleugels brengen.
Maar jij, sla hem hier
en jaag hem weg,
want hij is volstrekt langzaam evenals een ezel.
Pi.

1320

[ant.] 1325

Ja, Manes is lui.

Koor En jij moet eerst deze vleugels
ordelijk indelen.
De muzische op één plek en de profetische
en die van de zee. daarna moet jij met verstand
naar een man kijken en hem van vleugels voorzien.

1330

Pi.

1335

Bij de torenvalken, werkelijk ik zal je krijgen,
want jij bent lui en traag; ik zie het wel.

Vadermoordenaar
Moge ik een arend worden, die in de hoogte vliegt
om boven de eindeloze,
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γλαυκᾶς ἐπ᾽ οἶδμα1 λίμνας2.
ΠΙ.

ἔοικεν οὐ ψευδαγγελήσειν ἅγγελος·
ᾄδων γὰρ ὅδε τις αἰετοὺς προσέρχεται.

ΠΑ.

αἰβοῖ3.
οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσθαι γλυκύτερον.
[ἐρῶ δ᾽ ἔγωγε τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων.]
ὀρνιθομανῶ4 γὰρ καὶ πέτομαι καὶ βούλομαι
οἰκεῖν μεθ᾽ ὑμῶν κἀπιθυμῶ τῶν νόμων.
ποίων νόμων; πολλοὶ γὰρ ὀρνίθων νόμοι.
πάντων· μάλιστα δ᾽ ὅτι καλὸν νομίζεται
τὸν πατέρα τοῖς ὄρνισιν ἄγχειν καὶ δάκνειν.
καὶ νὴ Δί᾽ ἀνδρεῖόν γε πάνυ νομίζομεν,
ὃς ἂν πεπλήγῃ τὸν πατέρα νεοττὸς ὤν.
διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοικισθεὶς ἐγὼ
ἄγχειν ἐπιθυμῶ τὸν πατέρα καὶ πάντ᾽ ἔχειν.
ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν νόμος
παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν πελαργῶν κύρβεσιν5·6
«ἐπὴν ὁ πατὴρ ὁ πελαργὸς ἐκπετησίμους7
πάντας ποήσῃ τοὺς πελαργιδέας8 τρέφων,
δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν.»
ἀπέλαυσα9 τἄρα νὴ Δί᾽ ἐλθὼν ἐνθαδί,
εἴπερ γέ μοι καὶ τὸν πατέρα βοσκητέον10.
οὐδέν γ᾽· ἐπειδήπερ γὰρ ἦλθες, ὦ μέλε,
εὔνους, πτερώσω σ᾽ ὥσπερ ὄρνιν ὀρφανόν11.
σοὶ δ᾽, ὦ νεανίσκ᾽, οὐ κακῶς ὑποθήσομαι12,
ἀλλ᾽ οἷάπερ αὐτὸς ἔμαθον ὅτε παῖς ἦν. σὺ γὰρ
τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε, ταυτηνδὶ λαβὼν
τὴν πτέρυγα καὶ τουτὶ τὸ πλῆκτρον13 θἀτέρᾳ,
νομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν τονδὶ λόφον14,

ΠΙ.
ΠΑ.
ΠΙ.
ΠΑ.
ΠΙ.

ΠΑ.
ΠΙ.

1

1340

1345

1350

1355

1360

1365

οἶδμα τό
branding, zee
λίμνη ἡ
zee
3
αἰβοῖ.
ach, ach
4
ὀρνιθομανέω
dol op vogels zijn
5
κύρβεις αἱ
wetszuil, in het oude Athene stonden op driehoekige zuilen die om een as konden
draaien de wetten van Solon
6
Wetten werden ooit (bv. van Soloon en Drakoon) op hout geschreven en bij de Stoa Basileios en op de agora
gezet.
7
ἐκπετήσιμος
klaar om uit te vliegen
8
πελαργιδεύς
ooievaarsjong
9
ἀπολαύω
voordeel hebben
10
βοσκέω
voeden; βοσκητέον: adiectivum verbale passief n.sg., maar wel met acc.: iets moet
gevoed worden
11
ὀρφανός
wees
12
ὑποτίθεμαι
adviseren
13
πλῆκτρον τό
stuurpen, wapen
14
λόφος ὁ
kuif
2
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blauwe zee naar de branding te wieken.
Pi.

Hij lijkt als bode geen leugens te zullen berichten
Want hier komt er eentje zingend op arenden af.

Va.

Ach, ach.
Niets is prettiger dan vliegen.
[want ik verlang naar de wetten bij de vogels.]
Want ik ben een vogelfiel en ik vlieg en ik wil
bij jullie wonen en ik verlang naar jullie wetten.

Pi.

Wat voor wetten? Want er zijn veel vogelwetten.

Va.

Alle. Vooral dat het als goed geldt bij de vogels
de vader te wurgen en te bijten.

Pi.

En ja, bij Zeus, hem vinden wij absoluut dapper
die als jong zijn vader geslagen heeft.

Va.

Daarom verlang ik ernaar mij hier neer te laten
en mijn vader te wurgen en heel zijn bezit te hebben.

Pi.

Maar wij vogels hebben een oude wet
op de wetszuilen van de ooievaars:
“Wanneer de vader al zijn jongen opvoedt
en gereed maakt uit te vliegen,
dan moeten de jongen hun vader weer voeden.”

Va.

Bij Zeus, Welk een voordeel dan heb ik geoogst door hier te komen,
als ik toch ook mijn vader moet voeden.

Pi.

Inderdaad, geen enkel. Omdat jij namelijk, beste, goed gezind
gekomen bent, zal ik jou evenals een weesvogeltje bevleugelen.
Kereltje, ik zal jou geen slecht advies geven
maar juist wat ik toen ik een kind was, geleerd heb. Jij namelijk
moet, verdikke, je vader niet slaan en daarom pak deze
slagpen aan en in je andere hand deze stuurpen
en beschouw dit maar als de kuif van een haan
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φρούρει, στρατεύου, μισθοφορῶν σαυτὸν τρέφε.
τὸν πατέρ᾽ ἔα1 ζῆν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ,
εἰς τἀπὶ Θρᾴκης2 ἀποπέτου κἀκεῖ μάχου.
ΠΑ.

νὴ τὸν Διόνυσον εὖ γέ μοι δοκεῖς λέγειν,
καὶ πείσομαί σοι.
ΠΙ. νοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ Δία.

ΚΙΝΗΣΙΑΣ3
(Kinesias komt zingend en dansend op)
ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ὄλυμπον πτερύγεσσι κούφαις4·
πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν μελέων—
ΠΙ.
τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου5 δεῖται πτερῶν.
ΚΙ.
ἀφόβῳ φρενὶ σώματί τε νέαν ἐφέπων6.
ΠΙ.
ἀσπαζόμεσθα φιλύρινον7 Κινησίαν.
τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὸν8 ἀνὰ κύκλον κυκλεῖς;
ΚΙ.
ὄρνις γενέσθαι βούλομαι λιγύφθογγος9 ἀηδών.
ΠΙ.
παῦσαι μελῳδῶν10, ἀλλ᾽ ὅ τι λέγεις εἰπέ μοι.
ΚΙ.
ὑπὸ σοῦ πτερωθεὶς βούλομαι μετάρσιος11
ἀναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν καινὰς λαβεῖν
ἀεροδονήτους12 καὶ νιφοβόλους13 ἀναβολάς14.
ΠΙ.
ἐκ τῶν νεφελῶν γὰρ ἄν τις ἀναβολὰς λάβοι;
ΚΙ.
κρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦθεν ἡμῶν ἡ τέχνη.
τῶν διθυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται
ἀέρια καὶ σκοτεινὰ καὶ κυαναυγέα
καὶ πτεροδόνητα15· σὺ δὲ κλύων εἴσει τάχα.
ΠΙ.
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. ΚΙ. νὴ τὸν Ἡρακλέα σύ γε.
ἅπαντα γὰρ δίειμί σοι τὸν ἀέρα.
εἴδωλα16 πετηνῶν
αἰθεροδρόμων
1

1370

1375

1380

1385

1390

ἐάω
laten
In de lente van 414 werden er troepen voorbereid voor actie in Thracië; op deze expeditie lukte het niet in de
zomer van 414 Amphipolis in te nemen.
3
dithyrambedichter en tijdgenoot van Aristophanes; dithyramben waren lyrische zangen begeleid met de fluit;
de dithyramben hoorden bij de Dionusoscultus.
4
κοῦφος
licht
5
φορτίον τό
last
6
ἐφέπω
snel afleggen
7
φιλύρινος
licht als lindehout
8
κυλλός
krom
9
λιγύφθογγος
met heldere stem
10
μελῳδέω
zingen, kwelen
11
μετάρσιος
zwevend
12
ἀεροδόνητος
door de lucht voortgejaagd
13
νιφοβόλος
besneeuwd
14
ἀναβολή ἡ
preludium van een lied, aanhef
15
πτεροδόνητος
met veren voortgejaagd
16
εἴδωλον τό
beeld
2
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en houd de wacht, en dien en voed jezelf als huurling.
Laat je vader leven. Maar omdat jij strijdbaar bent,
vlieg op naar de expeditie in Thracië en strijd daar.
Va.

Bij Zeus, dat zeg je goed, vind ik.
en ik zal luisteren naar jou.
Pi.
Verstandig, bij Zeus.

1370

Kinesias
Ik vlieg dus omhoog naar de Olumpos met lichte vleugels
en ik vlieg nu eens deze liedjesweg dan weer die …
Pi.

Dat geval heeft een lading veren nodig.

Ki.

terwijl ik met onbevangen geest en lichaam een onbekende weg afjakker.

Pi.

Wij heten Kinesias licht als lindehout welkom.
Waarom kom jij hier met je horrelvoeten rondstruinen?

Ki.

Ik wil een vogel worden, een helderklinkende nachtegaal.

Pi.

Hou op te kwelen, maar zeg me wat je bedoelt.

Ki.

Ik wil door jou bevederd worden en in de lucht omhoog
vliegen en van de wolken ongehoorde en door de lucht voortgejaagde
en door de sneeuw getroffen preludes krijgen.

Pi.

Kan dan iemand van de wolken preludes krijgen?

Ki.

Ja, want onze vaardigheid hangt daarvan af.
Immers, wat schitterend is aan de dithyramben, is hemels
en duister, met donkere glans
met veren voortgejaagd. Jij, luister en je zult het snel weten.

Pi.

Dat zal ik zeker niet doen.
Ki. Bij Herakles, dat zul jij wel doen.
want ik zal voor jou heel de lucht beschrijven.
Beelden van gevleugelde
door de hemel rennende
vogels met lange halzen---
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ΠΙ.
ΚΙ.
ΠΙ.
ΚΙ.

ΠΙ.
ΚΙ.
ΠΙ.

οἰωνῶν ταναοδείρων1—
ὠόπ2.
τὸν ἀλαδρόμον3 ἀλάμενος4
ἅμ᾽ ἀνέμων πνοαῖσι βαίην—
νὴ τὸν Δί᾽ ἦ ᾽γώ σου καταπαύσω τὰς πνοὰς.
τοτὲ μὲν νοτίαν5 στείχων πρὸς ὁδόν,
τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάζων6
ἀλίμενον7 αἰθέρος αὔλακα8 τέμνων.
χαρίεντά γ᾽, ὦ πρεσβῦτ᾽, ἐσοφίσω9 καὶ σοφά.
οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος10 γενόμενος;
ταυτὶ πεπόηκας τὸν κυκλιοδιδάσκαλον11,
ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητός12 εἰμ᾽ ἀεί;
βούλει διδάσκειν13 καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὖν μένων
Λεωτροφίδῃ14 χορὸν πετομένων ὀρνέων
Κεκροπίδα15 φυλήν;
ΚΙ. καταγελᾷς μου, δῆλος εἶ.
ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι,
πρὶν ἂν πτερωθεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα.

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
ὄρνιθες τίνες οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πτεροποίκιλοι,
τανυσίπτερε16 ποικίλα χελιδοῖ17;18
ΠΙ.
τουτὶ τὸ κακὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν.
ὅδ᾽ αὖ μινυρίζων δεῦρό τις προσέρχεται.
ΣΥ.
τανυσίπτερε ποικίλα μάλ᾽ αὖθις.
ΠΙ.
εἰς θοἰμάτιον τὸ σκόλιον19 ᾄδειν μοι δοκεῖ,
δεῖσθαι δ᾽ ἔοικεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνων.
ΣΥ.
τίς ὁ πτερῶν20 δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφικνουμένους;
1

1395

1400

1405

1410

1415

ταναόδειρος
met lange nek
de kreet van de bootsman om het rithme aan de roeiers aan te geven
3
ἀλαδρόμος
race over zee
4
ἅλλομαι
springen
5
νότιος
zuiden6
πελάζω + acc.+ dat.
iemand iets doen naderen
7
ἀλίμενος
zonder haven
8
αὖλαξ ἡ
vore
9
σοφίζομαι
uitdenken
10
πτεροδόνητος
met vleugels voortsnellend
11
κυκλιοδιδάσκαλος
leermeester van de cyclische choros/dithurambe
12
περιμάχητος
om wie men vecht, gewenst
13
διδάσκω + 2 acc.
iemand iets leren
14
Leotrofides: een zeer mager persoon van de fyle Kekropis
15
Κεκροπίς
van Kekrops, een van de tien districten door Kleisthenes ingesteld; woordspel
met krex, een kwartel
16
τανυσίπτερος
de vleugels strekkend
17
χελιδών ἡ
zwaluw; voc. χελιδοῖ
18
vgl. Alkaios fr.435
19
σκόλιον τό
drinklied
20
πτερόω
van vleugels voorzien
2

155

Pi.
Ki.

Ohop
over de zee gesneld
tegelijk met het blazen van de winden moge ik gaan—

Pi.

Bij Zeus, voorwaar ik zal een einde maken aan dat gebries van jou.

Ki.

Nu eens de weg naar het zuiden gaand,
dan weer mijn lichaam het noorden doend naderen
een voren zonder haven in de lucht trekkend.
Grijsaard, wat ik zal bedenken, zal bevallig en wijs zijn.

Pi.

Wees blij, als jij door vleugelveren zult voortsnellen.
(Pi. slaat hem met veren)

Ki.

Dit heb jij mij, de dithyrambemeester, geflikt,
om wie de stammen altijd vechten?

Pi.

Wil jij ook dan bij ons blijven
en voor Leotrofides een koor trainen van vliegende vogels,
het volkje der Kekropskwartels?
Ki. Je lacht me uit, zonder twijfel.
Maar ik zal dus niet ophouden -weet datvoordat ik gevleugeld door het luchtruim snel.

1395

1400

1405

(Kinesias vertrekt en een sycofant komt op)
Sy.

Welke bontgevederde vogels zijn dit zonder enig bezit,
jij bonte zwaluw met lange vleugels?

Pi.

Dit is geen kleine ramp die nu zijn kop heeft opgestoken.
Hier komt weer zo’n jammeraar naar ons toe.

Sy.

Opnieuw, jij bonte met lange vleugels.

Pi.

Volgens mij zingt hij dat drinklied met het oog op die mantel.
Het lijkt erop dat hij vele zwaluwen nodig heeft.

Sy.

Wie is het die hier de nieuwkomers bevedert?
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1410

1415

ΠΙ.
ΣΥ.
ΠΙ.
ΣΥ.
ΣΥ.
ΠΙ.
ΣΥ.

ΠΙ.
ΣΥ.
ΠΙ.

ΣΥ.
ΠΙ.

ὁδὶ πάρεστιν· ἀλλ᾽ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν.
πτερῶν, πτερῶν δεῖ·1 μὴ πύθῃ τὸ δεύτερον.
μῶν εὐθὺ Πελλήνης2 πέτεσθαι διανοεῖ3;
μὰ Δί᾽, ἀλλὰ κλητήρ4 εἰμι νησιωτικὸς
καὶ συκοφάντης5— ΠΙ. ὦ μακάριε τῆς τέχνης.
καὶ πραγματοδίφης6. εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν
κύκλῳ περισοβεῖν7 τὰς πόλεις καλούμενος.
ὑπὸ πτερύγων τι προσκαλεῖ8 σοφώτερον;
μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἵν᾽ οἱ λῃσταί9 τε μὴ λυπῶσί με,
μετὰ τῶν γεράνων τ᾽ ἐκεῖθεν ἀναχωρῶ πάλιν,
ἀνθ᾽ ἕρματος10 πολλὰς καταπεπωκὼς δίκας.
τουτὶ γὰρ ἐργάζει σὺ τοὔργον; εἰπέ μοι,
νεανίας ὢν συκοφαντεῖς τοὺς ξένους;
τί γὰρ πάθω; σκάπτειν11 γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι.
ἀλλ᾽ ἔστιν ἕτερα νὴ Δί᾽ ἔργα σώφρονα,
ἀφ᾽ ὧν διαζῆν ἄνδρα χρῆν τοσουτονὶ12
ἐκ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ δικορραφεῖν13.
ὦ δαιμόνιε, μὴ νουθέτει μ᾽, ἀλλὰ πτέρου.
νῦν τοι λέγων πτερῶ σε.
ΣΥ. καὶ πῶς ἂν λόγοις
ἄνδρα πτερώσειας σύ;
ΠΙ. πάντες τοι λόγοις
ἀναπτεροῦνται14.
ΣΥ. πάντες;
ΠΙ. οὐκ ἀκήκοας,
ὅταν λέγωσιν15 οἱ πατέρες ἑκάστοτε
τὸ μειράκιον ἐν τοῖσι κουρείοις ταδί;
«δεινῶς γέ μου τὸ μειράκιον Διειτρέφης16
λέγων ἀνεπτέρωκεν ὥσθ᾽ ἱππηλατεῖν.»
ὁ δέ τις1 τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ

1

1420

1425

1430

1435

1440

vgl. Aischulos Myrmidones fr. 140:Wapens, ik heb wapens nodig.
Πελλήνη ἡ
Pellene, stad op het noordelijk deel van de Peloponnesos waar men zware
wollen mantels maakte en waar er één als prijs werd uitgeloofd voor de winnaar van de wagenrace van het
locale Hermaiafeest.
3
διανοέομαι
van plan zijn
4
κλητήρ ὁ
gerechtsdienaar
5
συκοφάντης ὁ
sycofant, gemene bedrieger, in Athene iemand die anderen afperste en
valselijk aanklaagde
6
πραγματοδίφης
op zoek naar rechstzaken
7
περισοβέω
rond rennen
8
προσκαλέομαι
aanklagen
9
λῃστής ὁ
(zee)rover
10
ἕρμα τό
last
11
σκάπτω
spitten
12
τοσοῦτος
zo oud
13
δικορραφέω
processen organiseren
14
ἀναπτερόω
bevleugelen; een bevlieging bijbrengen
15
λέγω + 2 acc.
iets van iemand zeggen
16
Deitrefes (zie 800) is rijk geworden door manden voor amforen te verkopen.
2
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Pi.

Hier is ie. Maar zeg wat je mot.

Sy.

Vleugels, vleugels wil ik. Vraag het niet nog eens.

Pi.

Je bent toch niet van plan rechtstreeks op Pellene af te vliegen?

Sy.

Bij Zeus, nee, maar ik ben een gerechtsdienaar voor de eilanden
en een sykofant …
Pi. Jij beste kerel, wat een beroep.

Sy.

en ik ben op zoek naar rechtszaken. Daarom moet ik met vleugels
langs de steden rondrennen, wanneer ik geroepen word.

Pi.

Produceer jij vanonder je vleugels een sluwere aanklacht?

Sy.

Nee, bij Zeus, maar opdat rovers mij niet pijn doen,
keer ik vandaar weer terug samen met de kraanvogels,
terwijl ik als last vele rechtzaken heb opgezwolgen.

Pi.

Is dat dan jouw werk? Zeg mij eens,
Je bent maar een broekie en toch klaag jij die vreemden aan?

Sy.

Wat moet ik dan? Want ik kan niet spitten.

Pi.

Maar bij Zeus, er zijn nog andere fatsoenlijke werkzaamheden,
waarvan zo een jonge kerel liever zou moeten leven,
omdat het rechtvaardig is, dan door processen te organiseren.

Sy.

Verdomde kerel, lees me niet de les, maar kom op met die veren.

Pi.

Nu toch met mijn woorden beveder ik jou.
Sy. En hoe zul jij dan wel met woorden
een man bevederen?
Pi. Allen toch krijgen vleugels
van woorden.
Sy. Allen?
Pi. Heb je het niet gehoord,
wanneer vaders in de kapperszaken telkens
het volgende van hun zoontje zeggen:
“Verschrikkelijk hoe Dieitrefes met zijn geklets
mijn zoontje de bevlieging heeft bezorgd om paard te rijden.”
En een ander zegt dat die van hemzelf bij een tragedie

1

ὁ δέ τις

een ander
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ΣΥ.

ΠΙ.

ΠΙ.

ΣΥ.
ΣΥ.

ἀνεπτερῶσθαι καὶ πεποτῆσθαι1 τὰς φρένας.
λόγοισι τἄρα καὶ πτεροῦνται; ΠΙ. φήμ᾽ ἐγώ.
ὑπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς ‹τε› μετεωρίζεται2
ἐπαίρεταί τ᾽ ἄνθρωπος. οὕτω καὶ σ᾽ ἐγὼ
ἀναπτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις
τρέψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. ΣΥ. ἀλλ᾽ οὐ βούλομαι.
τί δαὶ ποήσεις; ΣΥ. τὸ γένος οὐ καταισχυνῶ3.
παππῷος4 ὁ βίος συκοφαντεῖν ἐστί μοι.
ἀλλὰ πτέρου με ταχέσι καὶ κούφοις πτεροῖς
ἱέρακος ἢ κερχνῇδος, ὡς ἂν τοὺς ξένους
καλεσάμενος κᾆτ᾽ ἐγκεκληκὼς5 ἐνθαδὶ
κατ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε. 6ΠΙ. μανθάνω.
ὡδὶ λέγεις· ὅπως ἂν ὠφλήκῃ7 δίκην
ἐνθάδε πρὶν ἥκειν ὁ ξένος. ΣΥ. πάνυ μανθάνεις.
κἄπειθ᾽ ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ αὖ πέτει
ἁρπασόμενος τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ. ΣΥ. πάντ᾽ ἔχεις.
βέμβικος8 οὐδὲν διαφέρειν9 δεῖ. ΠΙ. μανθάνω
βέμβικα. καὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν Δία
κάλλιστα Κορκυραῖα 10τοιαυτὶ πτερά.
οἴμοι τάλας, μάστιγ᾽11 ἔχεις. ΠΙ. πτερὼ μὲν οὖν,
οἷσί σε ποήσω τήμερον βεμβικιᾶν12.
οἴμοι τάλας. ΠΙ. οὐ πτερυγιεῖς13 ἐντευθενί;
οὐκ ἀπολιβάξεις14, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενος;
πικρὰν τάχ᾽ ὄψει στρεψοδικοπανουργίαν.15
ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερά.
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1455
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Koorlied 1
ΧΟ.

πολλὰ δὴ καὶ καινὰ καὶ θαυμάστ᾽ ἐπεπτόμεσθα16 καὶ
δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν.
ἔστι γὰρ δένδρον πεφυκὸς

[στρ.] 1470

1

ποτάομαι
fladderen
μετεωρίζομαι
gaan zweven
3
καταισχύνω
te schande maken
4
παππῷος
grootvaderlijk
5
ἐγκαλέω
aanklagen
6
Veel geallieerden hadden rechtszaken voor Atheense gerechtshoven.
7
ὀφλισκάνω δίκην
veroordeeld worden in een proces
8
βέμβιξ ἡ
zweeptol
9
διαφέρω + gen.
verschillen van
10
Korkura was beroemd om zijn zwepen.
11
μάστιξ ἡ
zweep
12
βεμβικιάω
laten tollen
13
πτερυγίζω
fladderen
14
ἀπολιβάζω
verdwijnen
15
στρεψοδικοπανουργία ἡ
bekwaamheid van het verdraaien van rechtvaardigheid
16
ἐπιπέτομαι
vliegen naar/over
2
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geestelijk opgevlogen is en gefladderd heeft.
Sy.

Pi.

Pi

Sy.

Sy.

Men krijgt dus ook van woorden vleugels?
Pi. Ik zeg van wel.
Want door woorden komt de geest in hoger sferen
en verheft de mens zich. Zo wil ik ook jou met goede woorden
vleugels geven en aanzetten tot wettig werk.
Sy. Maar dat wil ik niet.
Wat zul je dan doen?
Sy. Mijn afkomst niet te schande maken.
Mijn levenswijze, valselijk aanklagen, heb ik van mijn opa.
Kom, bevleugel mij met snelle en lichte veren
van een havik of torenvalk om die vreemden
te dagvaarden en dan hierheen te vliegen
en daarna weer daarheen terug.
Pi. Ik begrijp het.
Je bedoelt als volgt, opdat de vreemde hier al schuldig
bevonden is voordat hier gekomen is.
Sy. Jij hebt het door.
En dan vaart hij hierheen en jij viegt weer daarheen
om zijn geld te jatten.
Sy. Jij hebt het helemaal.
Er moet geen enkel verschil zijn met een zweeptol.
Pi. Ik begrijp
die zweeptol. Welaan, ik heb bij Zeus
zulke zeer mooie veren van Korkura.
Ik rampzalige, jij hebt een zweep.
Pi. Twee vleugels, zekers,
waarmee ik jou vandaag zal laten tollen.
Ik rampzalige.
Pi. Zul je niet hiervandaan fladderen?
Zul je niet verdwijnen, jij zeer grote schurk?
Dra zul je zien hoe bitter het is recht te verdraaien.
Laten wij de veren pakken en weggaan.

Koorlied 1
Koor Over vele en nieuwe en wonderlijke zaken
zijn wij reeds gevlogen en
vreselijke dingen hebben we gezien.
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[str.] 1470

ἔκτοπόν1 τι, Καρδίας2 ἀπωτέρω3, Κλεώνυμος4,
χρήσιμον μὲν οὐδέν, ἄλλως δὲ δειλὸν καὶ μέγα.
τοῦτο ‹τοῦ› μὲν ἦρος ἀεὶ
βλαστάνει5 καὶ συκοφαντεῖ,
τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς
ἀσπίδας φυλλορροεῖ6.

1475

1480

ἔστι δ᾽ αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ
τῷ σκότῳ πόρρω τις ἐν
τῇ λύχνων7 ἐρημίᾳ8,
ἔνθα τοῖς ἥρωσιν ἄνθρωποι ξυναριστῶσι9 καὶ ξύνεισι πλὴν τῆς ἑσπέρας.
τηνικαῦτα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἦν
ἀσφαλὲς ξυντυγχάνειν10.
εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ
τῶν βροτῶν νύκτωρ Ὀρέστῃ11,
γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ
πάντα τἀπὶ δεξιά12.

[ἀντ.]

1485

1490

Prometheusscène
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ13
οἴμοι τάλας, ὁ Ζεὺς ὅπως μή μ᾽ ὄψεται.
ποῦ Πισθέταιρός ἐστιν;
ΠΙ. ἔα, τουτὶ τί ἦν;
14
τίς ὁ συγκαλυμμός ;
ΠΡ. τῶν θεῶν ὁρᾷς τινα
15
ἐμοῦ κατόπιν ἐνταῦθα;
1

1495

ἔκτοπός
vreemd
Kardia: stad op de Thracische Chersoneos; woordspel met het woord καρδία (hart)
3
ἀπωτέρω + gen.
nogal/te ver van
4
Kleonumos (zie 289) was een Atheense generaal van 424 die bekend stond om zijn lafheid: hij had zijn schild in
de strijd laten vallen.
5
βλαστάνω
uitlopen
6
φυλλορρέω
bladeren verliezen
7
λύχνος ὁ
vuurbekken
8
ἐρημία ἡ
eenzaamheid, gebrek
9
συναριστάω
ontbijten met
10
συντυγχάνω + dat.
samenkomen met
11
Zie 713.
12
πάντα τἀπὶ δεξιά
geheel aan de rechterkant; acc. Graecus
13
Prometheus was een gigant die vuur aan de mensen gegeven had. Hij was hiervoor door Zeus gestraft. Hij
wordt als weldoener van de mensen gezien. In Athene was er een apart feest ter ere van hem, de Prometheia.
14
συγκαλυμμός ὁ
omhulsel
15
κατόπιν + gen.
achter
2

161

Zo is er een boom geworteld
een vreemde boom, te ver
van Kardia, ‘t hart, Kleonumos,
zonder enig nut,
maar verder laf en groot.
Altijd bloeit die
in de lente en klaagt die valselijk aan,
maar ’s winters laat die weer
zijn schilden vallen als bladeren.

1475

1480

Daarentegen is er een plek, juist waar
het duister is, een plek ver weg
waar geen vuurbekken zijn,
waar samen met helden mensen
hun maaltijd nuttigen en verkeren,
maar niet in de avond.
Dan was het niet meer
veilig met hen samen te komen.
Want als een mens de held Orestes
ontmoette in de nacht,
dan was hij beroofd en geslagen door hem
aan zijn hele rechterzij.
Prometheusscène
Pro. Ik arme, dat Zeus mij niet ziet.
Waar is Pisthetairos?
Pi. Ah, wat was dat?
Wie is die bedekte?
Pro. Zie je iemand van de goden
daar achter mij?
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[ant.]

1485

1490

1495

ΠΙ. μὰ Δί᾽ ἐγὼ μὲν οὔ.
τίς δ᾽ εἶ σύ;
ΠΙ.

ΠΙ.

ΠΙ.
ΠΙ.
ΠΙ.

ΠΙ.

ΠΡ.
ΠΡ.
ΠΡ.

ΠΡ. πηνίκ᾽1 ἐστὶν ἄρα τῆς ἡμέρας;
ὁπηνίκα; σμικρόν τι μετὰ μεσημβρίαν.
ἀλλὰ σὺ τίς εἶ;
ΠΡ. βουλυτὸς2 ἢ περαιτέρω3;
οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαί4 σε.
ΠΡ. τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποεῖ;
5
ἀπαιθριάζει τὰς νεφέλας ἢ ξυννέφει6;
οἴμωζε μεγάλ᾽.
ΠΡ. οὕτω μὲν ἐκκεκαλύψομαι.
ὦ φίλε Προμηθεῦ.
ΠΡ. παῦε παῦε, μὴ βόα.
τί γάρ ἐστι;
ΠΡ. σίγα, μὴ κάλει μου τοὔνομα·
ἀπὸ γάρ μ᾽ ὀλεῖς, εἴ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται.
ἀλλ᾽ ἵνα φράσω σοι πάντα τἄνω πράγματα,
τουτὶ λαβών μου τὸ σκιάδειον7 ὑπέρεχε,
ἄνωθεν ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἱ θεοί.
ἰοῦ ἰοῦ·
εὖ γ᾽ ἐπενόησας αὐτὸ καὶ προμηθικῶς8.
ὑπόδυθι ταχὺ δὴ κᾆτα θαρρήσας λέγε.
ἄκουε δή νυν.
ΠΙ. ὡς ἀκούοντος λέγε.
ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς.
ΠΙ. πηνίκ᾽ ἄττ᾽9 ἀπώλετο;
ἐξ οὗπερ ὑμεῖς ᾠκίσατε τὸν ἀέρα.
θύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι
θεοῖσιν, οὐδὲ κνῖσα10 μηρίων ἄπο
ἀνῆλθεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ χρόνου,
ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοφορίοις11 νηστεύομεν12
ἄνευ θυηλῶν13· οἱ δὲ βάρβαροι θεοὶ
πεινῶντες ὥσπερ Ἰλλυριοὶ κεκριγότες14

1

1500

1505

1510

1515

1520

πηνίκα
wanneer
βουλυτὸς
het uur waarop de ossen uitgespannen worden; noen, 12.00 uur
3
περαιτέρω
verder, later
4
βδελύττομαί
walgen van
5
ἀπαιθριάζω
wegruimen
6
συννέφω
wolken bijeenbrengen
7
σκιάδειον τό
parasol; misschien een parodie op de parasols gebruikt bij religieuze processies
8
προμηθικῶς
voorzichtig
9
ἄττα
zo’n beetje, acc. Graecus
10
κνῖσα ἡ
offergeur
11
de Thesmoforiën: een vrouwenfeest te Athene ter ere van Demeter en Kore; de tweede dag was een
vastendag.
12
νηστεύω
nuchter zijn
13
θυηλή ἡ
offer
14
κρίζω
gillen
2
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Pi.

Pi.

Pi.
Pi.
Pi.

Pi.

Pro.
Pro.
Pro.

Pi. Bij Zeus. Ik niet.
Maar wie ben jij?
Pro. Hoe laat is het dan?
Hoe laat? Even na de middag.
Maar wie ben jij?
Pro. Twaalf uur of later?
Tjee, ik heb genoeg van je. Weet dat.
Pro. Wat doet Zeus dan?
Verdrijft hij de wolken of brengt hij ze bijeen?
Krijg de kelere.
Pro. Ok. Ik zal me onthullen.
Beste Prometheus.
Pro. Stop. Stop. Schreeuw niet.
Wat is er dan?
Pro. Shht, roep mijn naam niet.
Want je zult me in het verderf storten, als Zeus mij hier zal zien.
Maar ik zal jou de hele situatie boven vertellen,
maar pak daarvoor die parasol en houd die boven mij;
de goden mogen mij niet zien.
Jonge, jonge.
Dat heb je goed en voorzichtig bedacht.
Kom er dan snel onder en vertel het dan gerust.
Luister dan nu.
Pi. Vertel. Ik luister.
Zeus is er geweest.
Pi. Hoe laat zo’n beetje is hij heengegaan?
Sinds jullie de hemel hebben gekoloniseerd.
Want geen mens offert meer iets aan de goden,
zelfs geen offergeur van schenkelstukken
is tot ons omhoog gekomen vanaf dat moment.
Maar precies zoals op de Thesmoforiën zijn we nuchter
zonder offers. Maar de barbaarse goden
zeggen, omdat ze honger hebben, krijsend als Illyriërs
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1500

1505

1510

1515

1520

ΠΙ.

ΠΙ.

ΠΡ.

ΠΙ.

ΠΙ.

ΠΙ.

ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωθεν τῷ Διί,
εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽1 ἀνεῳγμένα2,
ἵν᾽ εἰσάγοιτο σπλάγχνα κατατετμημένα.
εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι θεοί τινες
ἄνωθεν3 ὑμῶν;
ΠΡ. οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι,
4
ὅθεν ὁ πατρῷός ἐστιν Ἐξηκεστίδῃ5;
ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς θεοῖς τοῖς βαρβάροις
τί ἐστιν;
ΠΡ. ὅ τι ἐστίν; Τριβαλλοί6.
ΠΙ. μανθάνω.
7
ἐντεῦθεν ἆρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο.
μάλιστα πάντων. ἓν δέ σοι λέγω σαφές·
ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν8
παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω·
ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσθ᾽9, ἐὰν μὴ παραδιδῷ
τὸ σκῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν,
καὶ τὴν Βασιλείαν10 σοὶ γυναῖκ᾽ ἔχειν διδῷ.
τίς ἐστιν ἡ Βασίλεια;
ΠΡ. καλλίστη κόρη,
11
ἥπερ ταμιεύει τὸν κεραυνὸν τοῦ Διὸς
καὶ τἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν,
τὴν εὐνομίαν, τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια12,
τὴν λοιδορίαν13, τὸν κωλακρέτην14, τὰ τριώβολα15.
ἅπαντα τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει;
ΠΡ. φήμ᾽ ἐγώ.
ἥν γ᾽ ἢν σὺ παρ᾽ ἐκείνου παραλάβῃς, πάντ᾽ ἔχεις.
τούτων ἕνεκα δεῦρ᾽ ἦλθον, ἵνα φράσαιμί σοι·
ἀεί ποτ᾽ ἀνθρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ.
μόνον θεῶν γὰρ διὰ σ᾽ ἀπανθρακίζομεν16.

1

1525

1530

1535

1540

1545

ἐμπόριον τό
handelscentrum
ἀνοίγω
heropenen
3
ἄνωθεν + gen.
boven, ten noorden van
4
sc. θέος
5
Exekestides (zie vs. 11): een kitharoidos, had zich als buitenlander het Atheens burgerschap toegeëigend.
6
De Triballoi: een woest volk in Thracië
7
τὸ ἐπιτριβείης
het woord ‘verrek’
8
διαλλαγή ἡ
verdrag
9
σπένδομαι
een verdrag sluiten
10
inventie van Aristophanes; doet met haar attributen aan Athene denken; door zijn huwelijk met haar krijgt
Pisthetairos goddelijke macht.
11
ταμιεύω
beheren
12
νεώριον τό
scheepswerf
13
λοιδορία ἡ
het schelden
14
κωλακρέτης ὁ
financieel magistraat in het vroege Athene
15
τριώβολον τό
muntstuk van drie obolen (1/2 drachme; in Athene het vacatiegeld voor jurieleden,
leden van de ekklesia en de mariniers)
16
ἀπανθρακίζω
koken, roosteren
2
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Pi.

Pi.
Pro.

Pro.

Pi.

Pi.

Pi.

van boven te zullen optrekken tegen Zeus,
tenzij hij ervoor zal zorgen dat de handelscentra heropend zijn
opdat in stukken gesneden ingewanden aangevoerd worden.
Is er dan nog een stelletje barbaarse goden
boven jullie?
Pro. Natuurlijk, want zijn het geen barbaren,
waarvan Exekestides zijn voorvaderlijke god heeft?
Hoe heten die barbaarse goden?
Hoe? Triballoi.
Pi. Ik begrijp het.
Vandaar stamt namelijk het woord ‘driedrommels’.
Absoluut. Maar ik zeg jou een dingy, dat zeker is:
gezanten zullen hierheen komen voor een verdrag
van de kant van Zeus en die Triballen boven.
Maar jullie moeten geen verdrag sluiten, tenzij Zeus
de scepter teruggeeft aan de vogels
en de Koningin aan jou geeft om als vrouw te hebben.
Wie is die koningin?
Pro. Een zeer mooi meisje,
en wel zij die de bliksem van Zeus beheert
en al het andere bij elkaar: het gezonde verstand
de goede rechtsorde, de bezonnenheid, de scheepswerven,
het schelden, de minister van financiën, de munten van drie obolen.
Zij beheert al die dingen bij hem?
Pro. Dat zeg ik.
Als jij die nu van de kant hem in handen krijgt, heb je alles.
Daarom ben ik hierheen gekomen om dit jou te vertellen,
want ik heb het altijd toch goed voor met de mensen.
Inderdaad, dankzij jou als enige van de goden roosteren wij.
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1525

1530

1535

1540

1545

ΠΡ.
ΠΙ.
ΠΡ.

ΠΙ.

μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς θεούς, ὡς οἶσθα σύ—
νὴ τὸν Δί᾽ ἀεὶ δῆτα θεομισὴς ἔφυς.
Τίμων1 καθαρός2. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν
φέρε τὸ σκιάδειον, ἵνα με κἂν ὁ Ζεὺς ἴδη
ἄνωθεν, ἀκολουθεῖν δοκῶ κανηφόρῳ3.
καὶ τὸν δίφρον4 γε διφροφόρει τονδὶ λαβών.

1550

Koorlied 2
ΧΟ.

πρὸς δὲ τοῖς Σκιάποσιν5 λίμνη τις ἔστ᾽, ἄλουτος6 οὗ
ψυχαγωγεῖ7 Σωκράτης8.
ἔνθα καὶ Πείσανδρος9 ἦλθε
δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν ἣ
ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προὔλιπε,
σφάγι᾽10 ἔχων κάμηλον ἀμνόν11 τιν᾽, ἧς λαιμοὺς12 τεμὼν
ὥσπερ Οὑδυσσεὺς13 ἀπῆλθε,
κᾆτ᾽ ἀνῆλθ᾽ αὐτῷ κάτωθεν
πρὸς τὸ λαιμᾶν14 τῆς καμήλου
Χαιρεφῶν15 ἡ νυκτερίς.

[στρ.]
1555

1560

1

misanthroop die als een kluizenaar leefde, Prometheus haat de goden zoals Timoon zijn mede-Atheners
haatte.
2
καθαρός
zuiver, onvervalst
3
κανηφόρος
korfdrager; jongens en meisjes van belangrijke Atheense families, die tijdens
processies van Demeter, Poseidon en Athene een korf met offergerei droegen
4
δίφρος
zetel; bij religieuze proces waren stoeldragers (Parthenonfries plaat V en Boardman
GS2, fig. 96.19) en parasols
5
Σκιάποδες οἱ
Schaduwvoeten; mythisch volk dat in Libië volgens Ktesias de Atlantische kusten
bewoonde; zij hadden zulke grote voeten dat die met hun schaduw overeenkwam en dus liepen ze op hun
handen.
6
ἄλουτος
ongewassen
7
ψυχαγωγέω
zielen oproepen
8
Sokrates was het middelpunt van spot in de Wolken van Aristophanes.
9
Πείσανδρος: een branievolle redenaar, maar wel laf en obees; leidde het onderzoek naar de Hermakopiden, hij
nam deel aan de revolutie van 411; na de val van de Oligarchie vluchtte hij naar Spartaans gebied en werd hij
ter dood veroordeeld; daarna is er niets meer van hem gehoord.
10
σφάγιον τό
offerdier
11
ἀμνός ὁ
lam
12
λαιμός
keel
13
gebaseerd op Odysseus bezoek aan de onderwereld in de Od.XI
14
λαιμάω + gen.
verlangen naar
15
Chairephoon: zie 1296; een vriend van Sokrates, wordt door Aristophanes drie keer genoemd (De Wolken, De
Wespen, De Vogels). In De Wolken wordt hij met Sokrates neergezet als een charlatan met een
pseudowetenschappelijke school, hij is daar slecht gevoed als een levende dode, in De Wespen heeft hij een niet
sprekende rol als een onpartijdige getuige.
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Pro.
Pi.
Pro.

Pi.

Ik haat namelijk al de goden, zoals jij weet –
Bij Zeus, jij bent inderdaad altijd al een godenhater.
Een onvervalste Timoon. Maar breng mij om weer terug te rennen
de parasol; zo zal ik, ook als Zeus mij van bovenaf ziet,
de indrukwekken een korfdrager te volgen.
Neem dan ook deze zetel en neem die mee.

Koorlied 2
Koor

Bij de Schaduwvoeten is
een meer waar ongewassen
Sokrates zielen oproept.
Daarheen is ook Peisandros gegaan,
omdat hij een ziel wilde zien
die hem tijdens zijn leven verlaten had;
als offerdier had hij een kamelenjong;
nadat hij de keel daarvan doorgesneden had,
precies zoals Odysseus, ging hij weg
en daarna verscheen aan hem van onderen
uit verlangen naar het kamelenbloed
Chairefoon de vleermuis.
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[str.]
1555

1560

Gezantschap van de goden
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
τὸ μὲν πόλισμα1 τῆς Νεφελοκοκκυγίας
ὁρᾶν τοδὶ πάρεστιν, οἷ πρεσβεύομεν2.
οὗτος, τί δρᾷς; ἐπαρίστερ᾽3 οὕτως ἀμπέχει4;
οὐ μεταβαλεῖς θοἰμάτιον ὧδ᾽ ἐπιδέξια;
τί, ὦ κακόδαιμον; Λαισποδίας5 εἶ τὴν φύσιν;
ὦ δημοκρατία, ποῖ προβιβᾷς6 ἡμᾶς ποτε,
εἰ τουτονὶ κεχειροτονήκασ᾽7 οἱ θεοί;
ἕξεις ἀτρέμας8; οἴμωζε· πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ
ἑόρακα πάντων βαρβαρώτατον θεῶν.
ἄγε δή, τί δρῶμεν, Ἡράκλεις;
ΗΡΑΚΛΗΣ. ἀκήκοας
ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἄνθρωπον ἄγχειν βούλομαι,
ὅστις ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ τοὺς θεοὺς ἀποτειχίσας.
ΠΟ.

ἀλλ᾽, ὦγάθ᾽, ᾑρήμεσθα περὶ διαλλαγῶν πρέσβεις.

ΗΡ.

διπλασίως9 μᾶλλον ἄγχειν μοι δοκεῖ.

ΠΙ.

τὴν τυρόκνηστίν10 τις δότω· φέρε σίλφιον11·
τυρὸν φερέτω τις· πυρπόλει12 τοὺς ἄνθρακας13.
τὸν ἄνδρα χαίρειν οἱ θεοὶ κελεύομεν
τρεῖς ὄντες ἡμεῖς.
ΠΙ. ἀλλ᾽ ἐπικνῶ14 τὸ σίλφιον.
τὰ δὲ κρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν;
ΠΙ. ὄρνιθές τινες
ἐπανιστάμενοι15 τοῖς δημοτικοῖσιν16 ὀρνέοις
ἔδοξαν ἀδικεῖν.

ΠΟ.

ΗΡ.

1

1565

1570

1575

1580

πόλισμα
vestingstad
πρεσβεύω
als gezant gaan
3
ἐπαρίστερα
aan de linkerkant, verkeerd
4
ἀμπέχομαι
aanhebben, aandoen, zich hullen
5
Λαισποδίας: Atheens veldheer die steeds zijn mantel liet vallen, omdat hij zweren aan zijn linkerbeen had
6
προβιβάζω
vooruit doen gaan
7
χειροτονέω
stemmen voor, kiezen
8
ἀτρέμας
rustig, stil
9
διπλασίως
dubbel
10
τυρόκνηστίς ἡ
kaasschaaf; vgl. deze vss. met de vss. 535-538
11
σίλφιον
silphium, Afrikaanse plant waarvan het sap als geneesmiddel en specerij
gebruikt werd
12
πυρπολέω
het vuur aansteken
13
ἄνθραξ
kool
14
ἐπικνέω
raspen
15
ἐπανίσταμαι + dat.
in opstand komen tegen
16
δημοτικός
demokratisch gezind
2
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Gezantschap van de goden
Po.
De vestingstad Wolkenkraailand,
waarheen wij als gezant gaan, is hier voor ons zichtbaar.
Jij daar, wat doe je? Draag jij je mantel zo aan de linkerkant?
Zul je hem niet zo aan de rechterkant gaan dragen?
Wat nu, idioot? Ben jij een geboren Laispodias?
O demokratie, waarheen toch zul je ons vooruit doen gaan,
als de goden voor hem gestemd hebben?
Je geeft geen sjoege? Krijg de kelere. Want jij bent verrreweg
de meest barbaarse god die ik ooit gezien heb.
Wel dan. Wat moeten wij doen, Herakles?
Her. Jij hebt van mij toch
gehoord dat ik die kerel wil wurgen
wie het ook is, die de goden met een muur heeft opgesloten.
Po.
Maar, beste, wij zijn als gezanten voor een verdrag gekozen.
Her. Twee keer reden te meer voor mij om hem te wurgen.
Pi.
Iemand moet de kaasschaaf geven. Breng silfium.
Iemand moet kaas brengen. Steek de kolen aan.
Po.
Wij, drie goden in totaal,
groeten die man.
Pi. Maar ik rasp het silfium.
Her. Van wie zijn die stukken vlees?
Pi. Enige vogels zijn in opstand gekomen
tegen demokratisch gezinde vogels
en men heeft besloten dat ze onrecht pleegden
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1565

1570

1575

1580

ΗΡ. εἶτα δῆτα σίλφιον
ἐπικνῇς πρότερον αὐτοῖσιν;
ΠΙ. ὦ χαῖρ᾽, Ἡράκλεις.
τί ἐστι;
ΠΟ. πρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥκομεν
παρὰ τῶν θεῶν περὶ πολέμου καταλλαγῆς1.

1585

ΠΙ.

ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληκύθῳ2.

ΗΡ.

καὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίθεια λιπάρ᾽3 εἶναι πρέπει.

1590

ΠΟ.

ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ κερδαίνομεν,
ὑμεῖς τ᾽ ἂν ἡμῖν τοῖς θεοῖς ὄντες φίλοι
ὄμβριον4 ὕδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν5,
ἀλκυονίδας6 τ᾽ ἂν ἤγεθ᾽ ἡμέρας ἀεί.
τούτων πέρι πάντων αὐτοκράτορες7 ἥκομεν.

1595

ΠΙ.

ἀλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποθ᾽ ἡμεῖς ἤρξαμεν
πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ᾽ ἐθέλομεν, εἰ δοκεῖ,
ἐὰν τὸ δίκαιον ἀλλὰ νῦν ἐθέλητε δρᾶν,
σπονδὰς ποεῖσθαι. τὰ δὲ δίκαι᾽ ἐστὶν ταδί·
τὸ σκῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν
τὸν Δί᾽ ἀποδοῦναι· κἂν διαλλαττώμεθα
ἐπὶ τοῖσδε, τοὺς πρέσβεις ἐπ᾽ ἄριστον8 καλῶ.

ΗΡ.

ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη9 ταῦτα καὶ ψηφίζομαι.

ΠΟ.

τί, ὦ κακόδαιμον; ἠλίθιος10 καὶ γάστρις11 εἶ.
ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος;

ΠΙ.

1

1605

ἄληθες; οὐ γὰρ μεῖζον ὑμεῖς οἱ θεοὶ
ἰσχύσετ᾽12, ἢν ὄρνιθες ἄρξωσιν κάτω;
νῦν μέν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγκεκρυμμένοι
κύψαντες13 ἐπιορκοῦσιν1 ὑμᾶς οἱ βροτοί·

καταλλαγή ἡ
λήκυθος ἡ
3
λιπαρός
4
ὄμβριος
5
τέλμα τό
6
ἀλκυονίδες pl.
is
7
αὐτοκράτωρ
8
ἄριστον τό
9
ἀποχράω
10
ἠλίθιος
11
γάστρις
12
ἰσχύω
13
κύπτω
2

1600

verzoening
olieflesje
vet, glimmend
regenpoel
ijsvogel-, rustig; dagen gedurende de ijsvogel zijn nest bouwt en de zee kalm
met volmacht
ontbijt
voldoende zijn; 3e sg. ἀπόχρη
naïef
vraatzuchtig
macht hebben
zich bukken, gebukt gaan onder
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Her. En vervolgens rasp jij eerst

Pi.
Her.
Po.

Pi.

Her.
Po.
Pi.

1

silfium over hen?
Pi. Welkom, Herakles.
Wat is er?
Po. Als gezanten zijn wij gekomen
van de kant van de goden om de oorlog te beëindigen.
Er zit geen olijfolie in het olieflesje.
Jazeker, vogelvlees moet druipen van het vet.
Want het is niet voordelig voor ons oorlog te voeren
en als jullie met ons, de goden, bevriend zouden zijn,
zouden jullie regenwater in jullie poelen hebben
en altijd rustige dagen hebben.
Om al die zaken komen wij met een volmacht.
Maar zowel zijn wij nooit eerder met een oorlog
tegen jullie begonnen als ook willen wij nu, als dat goed toeschijnt,
als jullie nu echter het rechtvaardige willen doen,
een verdrag sluiten. Het rechtvaardige is het volgende:
dat Zeus ons de vogels weer de scepter
teruggeeft. Als wij op deze voorwaarde ons verzoenen,
zal ik de gezanten voor het ontbijt uitnodigen.
Voor mij, voorwaar, is dat voldoende en ik stem voor.
Wat, idioot? Jij bent naïef en vraatzuchtig.
Beroof jij je vader van de alleenheerschappij?
Werkelijk? Want zullen jullie, de goden, geen groter
macht hebben, als beneden vogels de dienst zullen uitmaken?
Want nu leggen de mensen, onder de wolken verborgen,
gebukt een meineed af aan jullie,

ἐπιορκέω + acc.

een meineed afleggen
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1585

1590

1595

1600

1605

ΠΟ.
ΗΡ.

ΗΡ.

ΠΙ.

ΗΡ.

ἐὰν δὲ τοὺς ὄρνις ἔχητε συμμάχους,
ὅταν ὀμνύῃ1 τις τὸν κόρακα καὶ τὸν Δία,
ὁ κόραξ παρελθὼν τοὐπιορκοῦντος λάθρᾳ2
προσπτόμενος ἐκκόψει τὸν ὀφθαλμὸν θενών.
νὴ τὸν Ποσειδῶ ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις.
κἀμοὶ δοκεῖ.
ΠΙ. τί δαὶ σὺ φῄς;
ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ3 να Βαισατρευ.
ὁρᾷς, ἐπαινεῖ χοὖτος.
ΠΙ. ἕτερόν νυν ἔτι
ἀκούσαθ᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαθὸν ποήσομεν.
ἐάν τις ἀνθρώπων ἱερεῖόν τῳ θεῶν
εὐξάμενοι εἶτα διασοφίζηται4 λέγων·
«μενετοὶ5 θεοί», καὶ μἀποδιδῷ6 μισητίᾳ7,
ἀναπράξομεν8 καὶ ταῦτα.
ΠΟ. φέρ᾽ ἴδω τῷ τρόπῳ;
ὅταν διαριθμῶν9 ἀργυρίδιον τύχῃ
ἅνθρωπος οὗτος, ἢ καθῆται λούμενος,
καταπτόμενος ἰκτῖνος ἁρπάσας λάθρᾳ
προβάτοιν δυοῖν τιμὴν10 ἀνοίσει τῷ θεῷ.
τὸ σκῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίζομαι
τούτοις ἐγώ.
ΠΟ. καὶ τὸν Τριβαλλόν νυν ἐροῦ.

ΗΡ.

ὁ Τριβαλλός, οἰμώζειν δοκεῖ σοι;
ΤΡ. σαυ νακα11
βακταρι κρουσα.
ΗΡ. φησί μ᾽ εὖ λέγειν πάνυ.

ΠΟ.

εἴ τοι δοκεῖ σφῷν ταῦτα, κἀμοὶ συνδοκεῖ.
οὗτος, δοκεῖ δρᾶν ταῦτα τοῦ σκήπτρου πέρι.

ΠΙ.

καὶ νὴ Δί᾽ ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ᾽μνήσθην ἐγώ.
τὴν μὲν γὰρ Ἥραν1 παραδίδωμι τῷ Διί,

1

1610

1615

1620

1625

1630

ὄμνυμι + acc.
zweren bij
gen. + λάθρᾳ
verborgen voor
3
ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ: de Triballi waren een stam uit de klassieke oudheid die zich op de vlakten van het huidige zuiden
van Servië hadden gevestigd. Hun gebied strekte zich uit tussen de Angrus en de Brongus, ook wel de "rivieren
van Morava" genoemd, en de rivier de Iskar, rond de grens tussen Servië en Bulgarije. De Triballi waren van
Thracische afkomst, die ook onder invloed hadden gestaan van de Kelten, de Scythen en de Illyriërs.
4
διασοφίζομαι
haarkloven, als een sofist sluw zijn
5
μενετός
geduldig
6
= μὴ ἀποδιδῷ; ἀποδίδωμι
7
μισητία ἡ
hebzucht
8
ἀναπράσσω
innen
9
διαριθμέω
tellen
10
Het Atheense recht eiste als vergoeding voor een misdaad het tweevoudige van de schade.
11
= σoῦ νάκην βακτηρίᾳ κρούσω
2
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Po.
Her.

Her.

Pi.

Her.

Her.

Po.
Pi.

1

maar als jullie de vogels tot bondgenoten zullen hebben,
dan zal, wanneer iemand zweert bij de raaf en bij Zeus,
die raaf verborgen voor de meinedige verschijnen,
op hem afvliegen en zijn oog uitpikken.
Bij Poseidoon, dat zeg je toch goed.
Mijn idee.
Pi. Wat zeg jij dan?
Trib. Bai keunijen.
Je ziet het. Hij is het ermee eens.
Pi. Hoort verder nog
hoe een groot voordeel wij jullie zullen bezorgen.
Als een mens in een gebed een god een offer
heeft beloofd en daarna als een sofist doortrapt zegt:
“Goden zijn geduldig.” en uit hebzucht het niet inlost,
dan zullen wij ook dat innen.
Po. Wel, eens kijken, hoe?
Wanneer die kerel toevallig zilveren muntjes
telt, of in bad zit, dan vliegt een wouw naar beneden,
en grijpt die heimelijk de prijs van twee stuks vee
en brengt dat omhoog naar de god.
Ík stem voor om aan die weer de scepter
terug te geven.
Po. Vraag ook nu de Triballos
Hé Triballos, wil je klappen?
Trib. Ai sjal joe fil
me ‘n sjtof slaon.
Her. Hij zegt dat ik absoluut gelijk heb.
Als het jullie tweeën goed toeschijnt, dan ook mij.
Jij daar, wij besluiten dat te doen betreffende de macht.
O ja, bij Zeus, er is nog iets anders, dat me te binnen schoot.
Want Hera geef ik wel prijs aan Zeus,

Hera was al de vrouw van Zeus en de godin van het huwelijk.
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1610

1615

1620

1625

1630

ΗΡ.
ΠΟ.
ΠΟ.

ΠΙ.

ΗΡ.

ΗΡ.

τὴν δὲ Βασιλείαν τὴν κόρην γυναῖκ᾽ ἐμοὶ
ἐκδοτέον ἐστίν.
ΠΟ. οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς.
ἀπίωμεν οἴκαδ᾽ αὖθις.
ΠΙ. ὀλίγον μοι μέλει.
1
μάγειρε , τὸ κατάχυσμα2 χρὴ ποεῖν γλυκύ.
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνθρώπων Πόσειδον, ποῖ φέρει3;
ἡμεῖς περὶ γυναικὸς μιᾶς πολεμήσομεν;4
τί δαὶ ποιῶμεν;
ΗΡ. ὅ τι; διαλλαττώμεθα.
τί ᾦζύρ5᾽; οὐκ οἶσθ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι;
βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. ἢν γὰρ ἀποθάνῃ
ὁ Ζεὺς παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα,
πένης6 ἔσει σύ· σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται
τὰ χρήμαθ᾽, ὅσ᾽ ἂν ὁ Ζεὺς ἀποθνῄσκων καταλίπῃ.
οἴμοι τάλας, οἷόν σε περισοφίζεται7.
δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἀποχώρησον, ἵνα τί σοι φράσω.
διαβάλλεταί8 σ᾽ ὁ θεῖος9, ὦ πόνηρε σύ.
τῶν γὰρ πατρῴων10 οὐδ᾽ ἀκαρῆ11 μέτεστί σοι
κατὰ τοὺς νόμους·12 νόθος γὰρ εἶ κοὐ γνήσιος13.
ἐγὼ νόθος; τί λέγεις;
ΠΙ. σὺ μέντοι νὴ Δία
ὤν γε ξένης γυναικός. ἢ πῶς ἄν ποτε
ἐπίκληρον14 εἶναι τὴν Ἀθηναίαν δοκεῖς,
οὖσαν θυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων;
τί δ᾽ ἢν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα
νοθεῖ᾽15 ἀποθνῄσκων;
ΠΙ. ὁ νόμος αὐτὸν οὐκ ἐᾷ.
οὗτος ὁ Ποσειδῶν πρῶτος, ὃς ἐπαίρει16 σε νῦν,

1

1635

1640

1645

1650

1655

μάγειρος ὁ
slager
κατάχυσμα τό
saus
3
φέρομαι
zich begeven
4
referentie aan de Trojaanse oorlog die om één vrouw, de geroofde Helena gevoerd werd.
5
οἰζυρός
ellendig, rampzalig
6
πένης
arm
7
περισοφίζομαι
bedriegen
8
διαβάλλομαι
vijandig maken
9
θεῖος ὁ
oom
10
πατρῷος
van de vader
11
οὐδ᾽ ἀκαρῆ
zelfs niet in het minst
12
Burgerrechten waren belangrijk en aan strenge wetten in Athene gebonden. Volgens de burgerrechtenwet
van Perikles van 451 moesten beide ouders Atheens burger zijn, als je ok het Atheense burgerschap wilde
hebben.
13
γνήσιος
wettig
14
ἐπίκληρος
erfgename; je kon als Atheense dochter alleen erven als er geen mannelijke
erfgenamen (broers) waren; het bezit ging bij huwelijk direct over in de handen van de echtgenoot.
15
νοτεῖος
bastaard-; een bastaard kon van de vader maar een heel klein deel erven.
16
ἐπαίρω
aanzetten
2
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Her.
Po.
Po.

Pi.

Her.

Her.

maar het deerntje Koningin moet aan mij als vrouw
uitgehuwelijkt worden.
Po. Jij verlangt geen verzoening.
Laten we weer naar huis teruggaan.
Pi. Maakt mij weinig uit.
Slager, je moet de saus zoet maken.
Poseidon, bezeten kerel, waarheen ga je?
Zullen wij om één vrouw oorlog voeren?
Wat moeten we dan doen?
Her. Wat? Laten we de strijdbijl begraven.
Wat, ellendige? Weet je niet dat we allang misleid worden?
Werkelijk, jij schiet je in je eigen voet. Want als Zeus sterft
na hun de alleenheerschappij overhandigd te hebben,
dan zul jij arm zijn. Want nu wordt al het bezit,
dat Zeus bij zijn dood achterlaat, van jou.
Tjonge, jij arme, hoe hij jou bedriegt.
Kom hier naar mij, dan zal ik jou iets zeggen.
Jouw oom maakt jou vijandig, jij arme drommel,
want jij hebt zelfs niet in het minst recht op het bezit van je vader
aldus de wetten, want jij bent een bastaard en geen wettige zoon.
Ik een bastaard? Wat zeg je?
Pi. Heus. Bij Zeus, jij bent een bastaard
als zoon van een vreemde vrouw. Want hoe denk je
dat die Athene ooit zou kunnen erven
als dochter, terwijl er wettige broers waren?
Maar wat als mijn vader mij bij zijn dood
het bastaarddeel geeft?
Pi. De wet staat hem dat niet toe?
Die Poseidon, die jou nu ophitst, zal als eerste
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ἀνθέξεταί1 σου τῶν πατρῴων χρημάτων
φάσκων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος.
ἐρῶ δὲ δὴ καὶ τὸν Σόλωνός2 σοι νόμον·
«νόθῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν3 παίδων ὄντων γνησίων·
ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς ἐγγυτάτω γένους
μετεῖναι τῶν χρημάτων.»
ΗΡ.

ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων
μέτεστιν;
ΠΙ. οὐ μέντοι μὰ Δία. λέξον δέ μοι,
ἤδη σ᾽ ὁ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ εἰς τοὺς φράτoρας4;

ΗΡ.

οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτ᾽ ἐθαύμαζον πάλαι.

ΠΙ.

τί δῆτ᾽ ἄνω κέχηνας αἴκειαν5 βλέπων;
ἀλλ᾽ ἢν μεθ᾽ ἡμῶν ᾖς, καταστήσας σ᾽ ἐγὼ
τύραννον ὀρνίθων παρέξω σοι γάλα.

ΗΡ.

δίκαι᾽ ἔμοιγε καὶ πάλαι δοκεῖς λέγειν
περὶ τῆς κόρης, κἄγωγε παραδίδωμί σοι.

ΠΙ.

τί δαὶ σὺ φῄς;

ΠΙ.

ΠΟ. τἀναντία ψηφίζομαι6.
ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τί σὺ λέγεις;

ΤΡ.

ΠΟ.

καλαν κοραναυ καὶ μεγαλα βασιλιναυ
ὀρνιτο παραδίδωμι.
ΗΡ. παραδοῦναι λέγει.
μὰ τὸν Δί᾽ οὐχ οὗτός γε· παραδοῦναι λέγει,
εἰ μὴ βαδίζει γ᾽ ὥσπερ αἱ χελιδόνες.

ΠΙ.

οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει.

ΠΟ.

σφώ νυν διαλλάττεσθε καὶ ξυμβαίνετε·
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοκεῖ, σιγήσομαι.

ΗΡ.

ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν7 δοκεῖ.
ἀλλ᾽ ἴθι μεθ᾽ ἡμῶν αὐτὸς εἰς τὸν οὐρανόν,

1

1660

1665

1670

1675

1680

1685

ἀντέχομαι + gen.
zich vasthouden aan
Soloon was thesmotheet begin 6e eeuw in Athene.
3
ἀγχιστεία ἡ
recht te erven op grond van verwantschap
4
φράτηρ ὁ
lid van een fratria, een broederschap; in Athene bestond een fyle uit drie
fratriën en die weer uit 30 γένη; de zoon werd door de vader bij adolescentie bij een fratrie aangemeld, een eis
voor het burgerschap.
5
αἴκεια ἡ
hoon, belediging, lijden
6
ψηφίζομαι
stemmen voor
7
συγχωρέω
toestaan
2
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Her.

Her.
Pi.

Her.
Pi.
Pi.
Tib.

Po.
Pi.
Po.
Her.

zich vastklampen aan jouw bezittingen van je vader
en beweren dat hijzelf de wettige erfgenaam is als zijn broer.
Ik zal je dan ook Solons wet vertellen:
“dat een bastaard geen erfrecht heeft, als er wettige kinderen zijn.
En als er geen wettige kinderen zijn, dat dan de naaste verwanten
recht op de bezittingen hebben.”
Heb ik dan geen enkel recht op de bezittingen
van mijn vader?
Pi. Inderdaaad niet, bij Zeus. Maar zeg mij,
heeft je vader je al aangemeld bij de leden van een fratrie?
Mij zeker niet. Ein ik verbaasde me daarover inderdaad allang.
Waarom sta je dan met open mond beledigd naar boven te kijken?
Maar als jij aan onze kant staat, dan zal ik je tot alleenheerser
van de vogels maken en jou melk geven.
Ik heb allang het idee dat wat jij over het meisje vertelt,
rechtvaardig is en ik gun haar jou.
Wat dan zeg jij?
Po. Ik stem precies andersom.
Heel de kwestie ligt nu bij Triballos. Wat zeg jij?
Moei meedje en grote keunijen
veugel loat ai over.
Her. Hij zegt haar te overhandigen.
Bij Zeus dat doet hij niet. Hij zegt dat te doen,
als zij niet zich voortbeweegt precies zoals de zwaluwen.
Hij zegt dus haar de zwaluwen te gunnen.
Jullie beiden moeten dan maar je verzoenen en het eens worden.
Ik zal zwijgen, omdat jullie beiden daartoe besluiten.
Het schijnt ons goed in alles wat je zegt mee te gaan.
Wel, ga zelf met ons naar de hemel
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ἵνα τὴν Βασιλείαν καὶ τὰ πάντ᾽ ἐκεῖ λάβῃς.
ΠΙ.

εἰς καιρὸν ἆρα κατεκόπησαν1 οὑτοιὶ
εἰς τοὺς γάμους.
ΗΡ. βούλεσθε2 δῆτ᾽ ἐγὼ τέως
ὀπτῶ3 τὰ κρέα ταυτὶ μένων; ὑμεῖς δ᾽ ἴτε.

ΠΟ.

ὀπτᾷς τὰ κρέα; πολλήν γε τενθείαν4 λέγεις.
οὐκ εἶ μεθ᾽ ἡμῶν;
ΗΡ. εὖ γε μέντἂν διετέθην.5

ΠΙ.

ἀλλὰ γαμικὴν6 χλανίδα7 δότω τις δεῦρό μοι.

1690

Koorlied 3
ΧΟ.

ἔστι δ᾽ ἐν Φαναῖσι8 πρὸς τῇ
Κλεψύδρᾳ9 πανοῦργον10 ἐγγλωττογαστόρων11 γένος,
οἳ θερίζουσίν12 τε καὶ σπείρουσι καὶ τρυγῶσι13 ταῖς γλώτταισι συκάζουσί14 τε·
βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένους,
Γοργίαι15 τε καὶ Φίλιπποι16.
κἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστόρων ἐκείνων τῶν Φιλίππων
πανταχοῦ τῆς Ἀττικῆς ἡ
γλῶττα χωρὶς τέμνεται17.

[ἀντ.]
1695

1700

1705

1

κατακόπτω
slachten
βούλομαι + coni.
willen dat
3
ὀπτάω
braden
4
τενθεία ἡ
gretigheid
5
διατίθεμαι
behandeld worden
6
γαμικός
huwelijks
7
witte jurk gedragen bij festiviteiten, zie vs.1116
8
Phanai was de haven van Chios.
9
Bij processen werd een waterklok (vgl. een zandloper) gebruikt om de spreekduur te bepalen.
10
πανοῦργος
schelmachtig
11
ἐγγλωτογάστωρ
levend van de tong; dezen leefden van het aanbrengen van processen bij het gerecht.
12
θερίζω
oogsten
13
τρυγάω
boomvruchten plukken
14
συκάζω
vijgen plukken
15
Gorgias, sofist en redenaar; gezant in 427 van Leontini. Hij introduceerde de retoriek in Athene.
16
Philippos, leerling van Gorgias
17
Van offerbeesten werd voorafgaand aan het offer de tong afgesneden.
2
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Pi.

Po.

Pi.

om Koningin en dat alles te krijgen.
Op het juiste moment zijn zij hier dus geslacht
voor het huwelijk.
Her. Jullie willen zeker dat ik intussen
hier blijf en die stukken vlees braad? Gaan jullie maar.
1690
Jij dat vlees braden? Dat zeg je met grote gretigheid.
Ga je niet met ons?
Her. Jammer, ik zou hier werkelijk goed behandeld zijn.
Maar iemand moet mij hier een huwelijkskleed geven.

Koorlied 3
koor

Er is in Phanai bij de
waterklok een schurkachtig slag
van mensen die hun maag met hun tong vullen,
die oogsten en zaaien
en met hun tong vruchten plukken
en vijgen plukken.
Het zijn barbaren van afkomst,
mensen als Gorgias en Philippos.
En vanaf dat soort mensen als Philippos, die hun maag
met hun tong vullen
wordt overal in Attika
de tong afgesneden als vooroffer.
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[ant.]
1695

1700

1705

Slotscène
ΑΓΓΕΛΟΣ
ὦ πάντ᾽ ἀγαθὰ πράττοντες, ὦ μείζω λόγου,
ὦ τρισμακάριον πτηνὸν1 ὀρνίθων γένος,
δέχεσθε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις.
προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς2
ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ
οὔθ᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας3
τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται
ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατὸν λέγειν,
πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Διὸς βέλος.
ὀσμὴ4 δ᾽ ἀνωνόμαστος5 εἰς βάθος κύκλου6
χωρεῖ, —καλὸν θέαμα—, θυμιαμάτων δ᾽
αὖραι7 διαψαίρουσι8 πλεκτάνην9 καπνοῦ.
ὁδὶ δὲ καὐτός ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ θεᾶς
Μούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον10 στόμα.
Koorlied 4
ΧΟ.
ἄναγε11 δίεχε12 πάραγε13 πάρεχε14.
περιπέτεσθε μάκαρα μάκαρι σὺν τύχᾳ.
ὢ φεῦ φεῦ τῆς ὥρας15, τοῦ κάλλους.
ὦ μακαριστὸν σὺ γάμον τῇδε πόλει γήμας.
μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι
γένος ὀρνίθων
διὰ τόνδε τὸν ἄνδρ᾽. ἀλλ᾽ ὑμεναίοις16
καὶ νυμφιδίοισι17 δέχεσθ᾽ ᾠδαῖς
αὐτὸν καὶ τὴν Βασιλείαν.

1

πτηνός
παμφαὴς
3
σέλας τό
4
ὀσμή ἡ
5
ἀνωνόμαστος
6
κύκλος ὁ
7
αὔρα ἡ
8
διαψαίρω
9
πλεκτάνη ἡ
10
εὔφημος
11
ἀνάγω
12
διέχω
13
παράγω
14
παρέχω
15
ὥρα ἡ
16
ὑμέναιος ὁ
17
νυμφίδιος
2

1710

1715

[στρ.] 1720

1725

1730

gevleugeld
zeer schitterend
schijnsel
geur
onuitsprekelijk
hemelgewelf
wind
wegblazen
krans
vroom
teruggaan
zich opsplitsen
opzij gaan
plaats maken
jeugd
huwelijkslied, huwelijk
van de bruid
181

Slotscène
Bode O jullie die louter goed doen, dingen groter dan het woord,
o jullie drievoudig gelukzalig gevleugeld ras van vogels,
ontvangt de alleenheerser in zijn voorspoedig huis.
Hij komt eraan en geen ster zeer schitterend om te zien
heeft geschitterd in zijn van goud stralende huis zoals hij
1710
en niet het ver stralende schijnsel van de stralen van de zon
heeft zulke stralen uitgezonden; met zo een stuk
van een vrouw onbeschrijflijk in woorden komt hij, terwijl hij de bliksem
heftig heen en weer zwaait, het verendragend projectiel van Zeus.
Een onnoemelijke geur stijgt op naar de hoogte van het hemelgewelf, 1715
-een mooi schouwspel- en briesjes blazen van brandoffers
de krans rook uiteen.
Hier is hij ook zelf, maar het is nodig de goddelijke, vrome
mond van de godin de Muze te openen
Koorlied 4
koor Ga terug, ga uiteen, ga opzij, maak plaats.
Vliegt rond gelukzalig met gelukzalig lot.
Ach, wat een jeugd, wat een schoonheid.
O jij die voor deze stad een zeer gelukzalig huwelijk hebt gesloten.
Groot, groot geluk beheerst
het ras van de vogels
door deze man. Welaan, met bruiloftsen huwelijksliederen moet u
hem en Koningin ontvangen.
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[str.] 1720

1725

1730

ΠΙ.

ΧΟ.

ΠΙ.

Ἥρᾳ1 ποτ᾽ Ὀλυμπίᾳ
τὸν ἠλιβάτων2 θρόνων
ἄρχοντα θεαὶ μέγανb
Μοῖραι ξυνεκοίμισαν3
ἐν τοιῷδ᾽ ὑμεναίῳ.
Ὑμὴν4 ὤ, Ὑμέναι᾽ ὤ.

[στρ.]

ὁ δ᾽ ἀμφιθαλὴς5 Ἔρως
χρυσόπτερος ἡνίας6
ηὔθυνε7 παλιντόνους8,
Ζηνὸς πάροχος9 γάμων
τῆς τ᾽ εὐδαίμονος Ἥρας.
Ὑμὴν ὤ, Ὑμέναι᾽ ὤ.
ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην ᾠδαῖς·
ἄγαμαι10 δὲ λόγων. ἄγε νυν αὐτοῦ
καὶ τὰς χθονίας κλῄσατε11 βροντὰς
τάς τε πυρώδεις12 Διὸς ἀστεροπὰς
δεινόν τ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν.
ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς φάος,
ὦ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος
πυρφόρον, ὦ χθόνιαι βαρυαχέες13
ὀμβροφόροι θ᾽ ἅμα βρονταί,
αἷς ὅδε νῦν χθόνα σείει.
Δῖα14 σὲ πάντα κρατήσας
καὶ πάρεδρον15 Βασίλειαν ἔχει Διός.
Ὑμὴν ὤ, Ὑμέναι᾽ ὤ.
ἕπεσθέ νυν γαμοῦσιν, ὦ
φῦλα πάντα συννόμων16
πτεροφόρ᾽, ἐπὶ πέδον Διὸς
καὶ λέχος γαμήλιον17.
ὄρεξον, ὦ μάκαιρα, σὴν

[ἀντ.]

1735

1740

1745

1750

1755

1

Voorafgaand aan een huwelijk werden er eerst offers aan Hera als huwelijksgodin gebracht.
ἠλίβατος
hoog
3
συγκοιμίζω
in de echt verbinden
4
Ὑμὴν
Humèn, bruiloftsgod
5
ἀμφιθαλὴς
bloeiend, almachtig
6
ἡνία ἡ
teugel
7
εὐθύνω
richten, sturen
8
παλίντονος
strak gespannen
9
πάροχος
hij die naast de bruidegom op de wagen staat
10
ἄγαμαι + gen.
blij zijn om
11
κλῄζω
roemen
12
πυρώδης
vurig
13
βαρυαχής
zwaar gejammer wekkend
14
δῖος
van Zeus
15
πάρεδρος
zittend naast
16
σύννομος
samen weidend/levend
17
γαμήλιος
huwelijks
2
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Pi.

Ko

Pi.

Ooit hebben de godinnen de Moiren
met Hera van de Olympos
de grote heerser van de hoge troon
in de echt verbonden
onder begeleiding van zo een bruiloftslied,
Hymen o, Hymenaios o.

[str.]

De almachtige Eroos
voorzien van goede vleugels mende
de teugels strak gespannen,
bijrijder van Zeus’ huwelijk
en dat van de gelukzalige Hera.
Hymen o, Hymenaios o.

[ant.]

1735

1740

Ik was blij met jullie liederen, met jullie zangen.
Ik ben blij om jullie woorden. Kom op nu,
verheerlijkt ter plekk ook de aardse donders
en de vurige bliksems van Zeus
en de verschrikkelijke, stralende schicht.
O groot, gouden bliksemlicht,
O Zeus’ onsterfelijke lans
die vuur brengt, o aardse donders
die luid gejammer wekken en tegelijk regen brengen,
waarmee hij hier nu de aarde schokt.
Dank zij u heeft hij alles in zijn macht gekregen
en heeft hij Zeus’ bijzit Koningin.
Hymen o, Hymenaios o.
Volgt nu het bruidspaar, o
alle gevederde soorten
van jullie medeweidegenoten, naar de vlakte van Zeus
en het huwelijksbed.
O gelukzalige, strek
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1745

1750

1755

ΧΟ.

χεῖρα καὶ πτερῶν ἐμῶν
λαβοῦσα συγχόρευσον1· αἴρων δὲ κουφιῶ2 σ᾽ ἐγώ.
ἀλαλαί3, ἰὴ4 παιών5·
τήνελλα6 καλλίνικος, ὦ
δαιμόνων ὑπέρτατε7.

1760

1765

1

συγχορεύω
samen dansen
κουφίζω
optillen
3
vreugdekreet
4
vreugdekreet
5
παιών ὁ
redder
6
vreugdekreet
7
Pisthetairos wordt nu tot hoogste god uitgeroepen
2
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Koor

uw hand uit en pak mijn veren
en dans mee en ik zal u tillen
en oplichten.
Hoera, hoera, hoezee redder.
Hoera, u met mooie overwinning, o
hoogste god.

1760
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