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De eerste twee onderwerpen van deze bundel vormen een tweeluik: na
Sappho als dichteres willen we ons een beeld vormen van Sappho als
historisch individu, van haar plaats in de samenleving, haar afstamming en
familie, haar eigen gezinsleven, en van haar ervaringen tijdens de machts-
wisselingen op Lesbos rond 600 v.C. Dit beeld staat dan in eerste instantie
los van haar dichterschap (want anders hadden we aan de eerste bijdrage
genoeg), maar ongetwijfeld willen we in tweede instantie weten wat de
kennis van haar leven en historische omgeving kan bijdragen tot het begrip
van haar gedichten.

Nu weet iedereen wel dat je voorzichtig moet zijn met het gebruik van
biografische gegevens bij de interpretatie van literaire teksten. Mary Lefko-
witz heeft eens in een essay beschreven hoezeer critici in het bijzonder bij
vrouwelijke dichters geneigd waren het werk te duiden als een directe
weerspiegeling van het persoonlijk !even'. Daartoe vergeleek Lefkowitz de
interpretaties van het werk van Sappho met die van de 19e-eeuwse Ameri-
kaanse dichteres Emily Dickinson. De gedichten van beide dichteressen zijn
fragmentarisch: in de teksten van Sappho heeft de tijd ravage aangericht, in
die van Dickinson gaat het om een element van haar poetische stijl. Van
Dickinsons leven is betrekkelijk weinig bekend, maar uit enkele ego-docu-
menten en berichten van tijdgenoten is wel iets op te maken over de
dichteres als 'historisch personage'. Wie Dickinsons werk in dit historisch-
biografische kader wil plaatsen, kan dan bij deze gegevens terecht. Maar
zelfs op degenen die in principe niet uit zijn op een dergelijke interpretatie
van poëzie, blijkt het biografische een grote aantrekkingskracht uit te
oefenen. Dat geldt in het bijzonder voor Sappho2, zodat we moeten bezien
hoe aan dit biografische verlangen kan worden voldaan. Maar helaas.
Contemporaine, niet-poetische gegevens over Sappho zijn er niet. Het
oudste bericht biedt Herodotus (II, 135), en wel over de hetaire Rhodopis uit
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Naucratis in Egypte, met wie Sappho's broer Charaxus een verhouding zou
hebben gehad tijdens de heerschappij van farao Amasis (568-526). Rhodo-
pis zou de vrouw zijn die in Sappho's gedichten Doricha heet, al hielden
anderen deze identificatie voor een vergissing (T. 15). Herodotus' verhaal
kan worden gebruikt voor de opzet van een chronologisch kader van
Sappho's leven. Een primaire bron kunnen we dit echter niet noemen,
evenmin als Busken Huet een primaire bron is voor het leven van Rem-
brandt. Hoe is het dan mogelijk dat er zoveel verhalen over Sappho als
historisch personage in omloop zijn, en hoe zijn die dan tot stand gekomen?

De voorstelling van Sappho als historisch personage berust op de
combinatie van een viertal thema's. Ze vormen het vaste want onvervang-
bare kader waarbinnen men de beschikbare gegevens kan interpreteren,
maar de invulling van deze thema's is in de loop van de jaren aanzienlijk
veranderd. I k zal in elk thema een voorbeeld noemen van zo'n opvatting die
nu verlaten is, en dan verder de historiografische traditie laten rusten3.

Ten eerste betreft het een visie op dichterschap, op de relatie van een
dichter als concreet individu tot de inhoud van zijn of haar gedichten. Als je
veronderstelt, zoals in de negentiende en in de eerste helft van de twintigste
eeuw gebruikelijk was, dat een dichter uiting geeft aan de meest persoonlijke
gevoelens en standpunten, dan kun je deze vervolgens uit de gedichten
proberen af te leiden, en je zo een beeld vormen van het individu achter de
gedichten. Het gaat hier, kortom, om een visie op de ik die in de gedichten
spreekt. Zo'n visie op haar persoonlijkheid heeft Sappho altijd gemeen
gehad met andere dichters uit de archaische periode4.

Maar in haar geval kwam er een bijzonderheid bij: zij was een vrouwe-
lijke dichter. Als zodanig was zij niet uniek nog een tiental vrouwelijke
dichters uit de Griekse oudheid zijn bij name en uit fragmenten bekend5
maar de kwaliteit van haar poezie en de daaruit voortvloeiende roem gaven
haar een uitzonderlijke plaats. Van de Oudheid tot het heden was Sappho
de vrouwelijke dichter bij uitstek. In de perceptie van haarzelf en van haar
werk speelden opvattingen over vrouwen en vrouwelijkheid dan ook een
belangrijke rol. Deze zijn vooral interessant in samenhang met het eerste
thema: wat stelt men zich voor bij vrouwelijk dichterschap, in het bijzonder
in een literaire traditie die schrijverschap als een mannelijke kwaliteit
beschouwt? Het is in dit debat dat Lefkowitz haar zojuist genoemde opstel
heeft geplaatst. De interpretaties die zij bekritiseert herleidden de gedichten
tot de biografie, zodat aan de zelfstandigheid van het werk als poezie geen
recht meer werd gedaan.

Een derde element in de voorstelling van Sappho betreft de gevoelens
van de ik in haar gedichten voor de meisjes met wie zij te maken heeft. Dat
de lesbische liefde haar naam aan Sappho's werk ontleent is duidelijk, en in
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het beeld van de historische Sappho spelen opvattingen over homoseksua-
liteit, in het bijzonder vrouwelijke homoseksualiteit, een belangrijke, om niet
te zeggen onthullende rol. En opnieuw is het de combinatie van factoren die
de traditie van de Sappho-biografie interessant maakt6. Voor zover dichter-
schap en vrouwelijkheid al een ongemakkelijke combinatie vormden, kon-
den deze worden verzoend in een beeld van vrouwelijk-gevoelige crea-
tiviteit, of van een naieve, ongekunstelde stip (Page)7. Dit beeld raakte
echter weer vertroebeld door de lesbische erotiek, tenminste in de periode
dat homoseksualiteit gold als een aangeboren, wezenlijke identiteit en
evenzeer als een afwijking van de gewenste sociale verhoudingen.

Tot slot is er het corpus van antieke commentaren op Sappho en haar
poezie. Deze teksten dateren alle van ruim tot zeer ver na Sappho's tijd. Zo
liggen er ongeveer zestien eeuwen tussen Sappho en de Byzantijnse Suda,
waarin twee biografische notities over de dichteres zijn opgenomen (T. 2-3),
en tien eeuwen tussen de Suda en onze eigen tijd. Bovendien zijn deze
commentaren in niet geringe mate in strijd met elkaar en met Sappho's
gedichten, met name inzake haar liefdesleven. Het is dan ook zinvol om de
antieke teksten te onderscheiden in primaire bronnen, namelijk Sappho's
overgebleven werk, secundaire bronnen, dat wil zeggen teksten en andere
gegevens uit de periode waarin zij heeft geleefd, en tertiaire bronnen, het
corpus van antieke reacties. André Lardinois, die recent een drietal uitste-
kende artikelen over Sappho heeft geschreven8, vat het probleem van deze
tertiaire bronnen adekwaat samen. De antieke commentatoren, van Herodo-
tus tot en met de Suda, wisten waarschijnlijk even weinig van Sappho en de
cultuur van haar tijd als wij, maar zij beschikten vermoedelijk nog wel over
wat gold als haar volledige werken9. Met andere woorden, zij beschikten wel
over meer gegevens dan wij, maar waarschijnlijk nauwelijks over kwalitatief
andere gegevens.

Daarmee ben ik gekomen bij het standpunt van waaruit ik Sappho zou
willen belichten. Naar historisch verantwoorde maatstaven is ons geen
andere Sappho bekend dan de auteur van de gedichten. Er is dan ook alle
reden om te spreken van Psappho, zoals de dichteres zichzelf aanduidt10,
en niet van Sappho, zoals zij later werd genoemd, ware het niet dat we
allemaal meer aan 'Sappho' gewend zijn en het gebruik van haar oorspron-
kelijke naam gemaniereerd klinkt. De dichteres Sappho vormt dus de kern,
en wie nu tegenwerpt dat hij zo voor de tweede maal 'Sappho, dichteres in
haar tijd' besproken krijgt heeft volkomen gelijk. lk kan alleen een wat breder
verhaal om de kern heen draperen en enkele cultuurhistorische implicaties
van haar dichterschap bespreken. Daarbij neem ik verscheidene draden uit
de eerste helft van het tweeluik, het betoog van Slings, op, om die weer op
een andere manier aan elkaar te knopen. (Het komt goed uit dat ik het bijna
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geheel met hem eens ben.) De vier benaderingen die het Sappho-beeld
hebben bepaald blijven in principe gehandhaafd. De eerste drie (dichter-
schap, vrouwenleven, homo-erotiek) hebben inmiddels een geheel andere
inhoud gekregen, zodat de vierde (het corpus van antieke commentaren) nu
ook anders wordt geinterpreteerd.

De meeste letterkundigen zijn het er momenteel over eens dat Sappho's
gedichten zijn gecreeerd om als te lied worden voorgedragen. Het is
mogelijk dat zij ze schriftelijk componeerde, al lijkt orale compositie mij het
meest waarschijnlijk11, maar in ieder geval behoren ze tot de archaische
orale cultuur en putte Sappho uit traditionele stof voor haar gedichten.
Daarna werden deze uitgevoerd, gezongen door hetzij Sappho zelf, hetzij
door een koor van meisjes, hetzij in een soort beurtzang tussen Sappho en
een andere solozangeres, afhankelijk van het soort lied en de gelegenheid.
De zang werd muzikaal ondersteund door een lier, soms misschien ook een
fluit, en bij kooroptredens werd er ook gedanst. Deze nieuwe visie op
Sappho's dichterschap berust op een analyse van het orale karakter van
haar werk en op de vergelijking van haar werk met dat van (mannelijke)
tijdgenoten, met name van Alcman, wiens partheneia (meisjesliederen) in

Sparta werden uitgevoerd door een koor van meisjes (parthenoi)12. Zulke
meisjeskoren werden getraind in zang en dans door een koorleidster of
koorleider voor optredens in het openbaar, zoals bij religieuze feesten,
huwelijken en andere gelegenheden. Ook jongens in de leeftijdsgroep
voorafgaand aan sociale volwassenheid (efeben) vormden groepen die als

koor konden optreden. Zulke meisjes- en/of jongensgroepen zijn onder
andere in Sparta, Corinthe, Athene en uiteraard op Lesbos aanwijsbaar, al

zullen er zeker wel enige locale verschillen zijn geweest. Uit een aantal van
Sappho's gedichten kan worden opgemaakt dat zij bij de uitvoering ervan als
koorleidster optrad13. Na de koorzang ter gelegenheid van huwelijken en
andere, veelal religieuze feesten zal ik terugkomen op andere genres in haar

werk.
De activiteiten van Sappho's kring zijn wel geinterpreteerd als die van

een thiasos", een groep toegewijd aan de verering van een god zoals die
in de laat-archaIsche en klassieke tijd ontstond in de cultus van Dionysos,

en in de hellenistische periode wijdverbreid raakte. Sappho's groep zou zich
dan op een vergelijkbare manier aan de verering van Aphrodite hebben
gewijd, en Marion Giebel schildert in haar boekje over Sappho hoe de
dichteres en haar meisjes in de velden en schaduwrijke bosjes van Lesbos
opgingen in de cultus van de godin15. Toch biedt Sappho's podzie onvol-
doende grond voor deze gedachte, te meer daar zo'n type cultusgroep in
haar tijd historisch niet erg waarschijnlijk is. Dionysos komt in de fragmenten

32

1



Sappho, vrouw in haar tijd

maar eenmaal voor (fr. 17), in een gedicht gewijd aan Hera. Zeker neemt van
alle goden en godinnen die Sappho in haar gedichten aanroept vele
hebben de vorm van een hymne en invocatie Aphrodite een prominente
plaats in, maar tekenen van een echte cultus zijn er niet in de gedichten,
terwijI het belangrijkste heiligdom dat tot dusver gevonden is bij Mytilene aan
Demeter en Kore was gewijd16.

Het soort groep dat deze koren vormden en hun vorming in mousikezijn
beter te begrijpen als een fase in de initiatie, de geformaliseerde voorberei-
ding van adolescenten op de volwassenheid. De meisjes- en de jongensko-
ren bestonden uit leeftijdgenoten, waarvan een als superieur werd uitverko-
zen. De aristocratische waarden om 'mooi te zijn en uit te blinken' (kalos kai
agathos) geven de kwaliteiten van de eerste onder de gelijken aan, en uit de
koorpoezie spreekt duidelijk hoezeer de andere leden van het koor vielen
voor elkaars charmes en vooral voor die van de eerste. Erotische gevoelens
waren dus een vast ingredient van de betrekkingen binnen de groep, met alle
verliefdheid en jaloezie van dien. De grote aantrekkelijkheid van sommige
meisjes in de ogen van alien, en van hun koorgenootjes niet in de laatste
plaats, vormen het onderwerp van veel partheneia. Het zijn dezelfde eigen-
schappen van schoonheid en bekwaamheid die de meisjes voor haar
seksegenoten en voor hun echtgenoten deden schitteren. Huwelijksfeesten
waren bij uitstek de gelegenheid om alle kwaliteiten van het koor te vertonen:
haar bekwaamheid in zang en dans, en het zingen van toepasselijke
liederen over de schoonheid van de bruid, de liefde van de koorleden voor
het meisje en haar afscheid uit de koorgroep. Bovendien probeerden
rivaliserende koren met rivaliserende meisjes en leiders elkaar op deze
manier de loef af te steken.

Hierbij moeten we bedenken dat het huwelijk in alle opzichten een
sociaal evenement was, afgezien van de persoonlijke gevoelens van de
bruid en bruidegom. Een huwelijk was een huwelijk en niet een concubi-
naat omdat het de verbintenis vormde tussen door de gemeenschap als
burgers erkende individuen, een verbintenis die in gezamenlijke riten en een
openbaar feest gestalte kreeg. Het huwelijk was in de eerste plaats een
relatie tussen twee families, uitgedrukt in de overdracht van een dochter uit
de ene oikos aan de andere. De aantrekkelijkheid van de huwelijkspartners,
geactiveerd door de godin Aphrodite, was niet alleen een vreugde voor de
betrokkenen en omstanders, maar ook een garantie voor het welslagen van
de verbintenis.

Eros en de functies van Aphrodite zijn dan ook een wezenlijk bestand-
deel van het genre waartoe althans een groot deel van Sappho's podzie
behoort17. Jongens en meisjes in de adolescentie-leeftijd golden als bij
uitstek aantrekkelijk, zowel voor elkaar als voor ouderen. Erotische betrek-
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kingen tussen seksegenoten hoorden bij een bepaalde fase van het leven,
en waren als zodanig geinstitutionaliseerd. Het is de vraag in hoeverre deze
homo-erotische betrekkingen werden opgegeven met het huwelijk, dat de
volwassenheid van zowel mannen als vrouwen markeerde18. Van mannen
werd geenszins verwacht dat zij van eros met sekse-genoten zouden afzien:
met het vorderen der jaren namen zij de rol van oudere minnaar van jongens
op zich naast hun hetero-seksuele leven in het huwelijk. Maar wat meisjes
en vrouwen betreft is dit niet duidelijk, tenminste niet in zijn algemeenheid
of zelfs onderscheiden naar tijd en plaats. Sappho's poezie is vrijwel13 de
enige bron voor de erotische gevoelens van een vrouwelijke ik voor adoles-
cente meisjes in poezie die aan een dichteres wordt toegeschreven20. Is het
mogelijk om met kracht van argument een onderscheid te maken tussen de
stemming van het genre en de individuele gevoelens van de auteur Sappho?
Zelfs in die liederen waarin de ik Sappho heet, en die dus vermoedelijk als
solo-lied werden uitgevoerd, is dit niet duidelijk vast te stellen21. Dat spreekt
niet vanzelf, en verdient dus wel enige toelichting.

lk heb heel kort aangegeven hoe in de podzie van Sappho momenteel
verschillende genres van orale dichtkunst worden herkend22. In orale lyriek
is de sprekende ik meestal een fictionele ik die, al of niet in een fictieve rol
met eigennaam, de gevoelens van de groep, dus een wij, vertegenwoor-
digt23. De dichter en/of zanger onderscheidt zichzelf dus niet als individuele
persoonlijkheid van de toehoorders, maar sluit zichzelf en de toehoorders in
deze ik in. In de volgende orale compositie van Frank Beddo over een
racistische lynching in Texas gaat de fictionele ik zelfs expliciet over in de
fictionele wij:

They hanged Jeff Buckner from a sycamore tree,
And I was there, and I was there,
He went to his death so silently,
And I was there, but I never said a word.

(...)
(...)
They nailed King Jesus to an iron-bolted tree,
And I was there, and you were there,
And meek as a lamb to the slaughter went he,
And we were there, but we never said a word24.

Behalve de fictionele ik heeft deze tekst met Sappho's podzie alleen de
herhaling en de bedoelde uitvoering (zingen in plaats van lezen) gemeen.
Maar in de Engelse traditionele lyriek zijn teksten te vinden die met de poëzie
van Sappho veel meer verwantschap vertonen (het type volkslied dat Slings
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al kort heeft genoemd). lk denk daarbij niet alleen aan korte, beeldende
natuurbeschrijvingen, maar vooral aan de sterke ik-stem die tegelijkertijd 'ik'
en `wif betekent, die soms voorzien is van een eigennaam en die bovendien
in veel gevallen een vrouwelijke ik laat spreken25. Met andere woorden, de
ik-stem in Sappho's lyriek, zelfs voorzien van haar eigen naam, is geen
afdoende indicatie om vast te stellen of we met haar individuele gevoelens
te maken hebben.

Ten aanzien van dit orale karakter van de archaische poëzie nemen
sommige critici een vergaand standpunt in. Het zou dan gaan om zozeer in
de gemeenschap beoefende, traditionele vormen van orale dichtkunst, dat
het alleen zin heeft om deze te analyseren in termen van genre. De namen
van individuele dichters zijn vaste, min of meer gefingeerde personae die
staan voor het genre als zodanig. Homerus is dan de traditionele naam
waaraan de epische traditie wordt toegeschreven waaruit de flies en Odys-
see zijn voortgekomen. Alcman is de traditionele dichterfiguur die de
partheneia in Sparta representeert26. Met deze opvatting van auteurschap,
die uit andere orale tradities bekend is, wordt ook de Griekse archaische
poezie geinterpreteerd. Sappho staat dan voor het type vrouwelijke lyriek
dat met haar naam verbonden is; zij is alleen een representatieve persona,
en geen historisch individu. Evenzo worden dan alle personages die in de
Sapphische lyriek voorkomen, zoals de meisjes Atthis en Anactoria, haar
broer Charaxus en zijn vriendin Doricha, en Sappho's dochter Cleis, fictieve
standaard-figuren.

Het voert hier te ver om alle argumenten pro en contra deze radikale
opvatting te bespreken, en ik kan hier alleen mijn eigen, zeer voorlopige
indruk bieden. Wat de Homerische epiek betreft ben ik ervan overtuigd dat
de figuur Homerus inderdaad beter kan worden begrepen als het soort
collectieve persona dat ik zojuist heb beschreven. Een van de vele argumen-
ten ten gunste van deze visie is comparatief: juist in epische tradities, die in
hoge mate aanspraak maken op het vertolken van traditionele, 'ware'
verhalen, treedt deze opvatting van het auteurschap naar voren. Wat
Sappho betreft lijkt mij dit minder waarschijnlijk. lk kan mij niet goed
voorstellen (met een wat speculatief argumentum e silentio) waarom een
androcentrische cultuur als de Griekse een vrouwelijke auteurs-persona zou
scheppen voor genres die ook onder de naam van mannelijke dichters
bekend zijn. Op dit probleem kom ik straks nog terug. Een ander argument
tegen deze duiding van Sappho's naam is opnieuw comparatief. lk ken geen
voorbeelden van lyrische traditionele liederen die aanspraak maken op een
collectieve auteurs-persona. Integendeel, de genoemde Engelse traditione-
le lyriek wordt nooit aan een fictieve 'oerzanger' of '-zangeres' toegeschre-
ven. lk zie dan ook vooralsnog geen redenen om aan het bestaan van de
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persoon van Sappho te twijfelen, al kan de verhouding tussen het ik van de
auteur en de individuele persoon van de dichteres op verschillende manie-
ren en ook wel per gedicht varierend worden beoordeeld.

Wel is duidelijk dat de antieke traditie Sappho als een persona ging
bejegenen. lk denk daarbij niet zozeer aan het haar toeschrijven van
bijzonderheden over haar familie en van een uiterst gevarieerde liefdesle-
ven (bijv. T. 1, 2, 3, 4), maar van het auteurschap van epigrammen (wat
zeker onjuist was), van het eerste gebruik van het woord )(Wily; (fr. 54), van
de uitvinding van het plectrum (T. 1), van twee soorten snaarinstrumenten
(T. 38) en van verscheidene metra, waaronder één die in de tragedie werd
opgenomen (T. 37)27. Het is welbekend dat de antieke commentatoren door
een biografische aandrift waren bevangen ver voordat de negentiende eeuw
zijn eigen versie daarvan ontwikkelde. Omdat bovendien het orale auteur-
schap door de latere geletterden niet meer goed werd begrepen, kregen juist
de archaische dichters een bonte biografie en werden hun velerlei werken
en extra-bekwaamheden toegeschreven, ondersteund door de Griekse
bewondering voor excellente prestaties. Sappho was een dankbaar voor-
werp van deze tendentie28. Een epigram op Sappho (T. 57) luidt:

Mijn naam is Sappho, en in dichtkunst overtrof ik vrouwen evenzeer als
Homerus mannen.

Een tekst die verheldert hoezeer individuele namen een exemplarische
functie kregen.

Van de antieke traditie over Sappho wil ik terug naar het huidige beeld
van de dichteres en de uitvoering van haar werk. De jongenskoren stonden
altijd onder leiding van een man, de meisjeskoren onder leiding van een man
of een vrouw29. Dit laatste is in zoverre opmerkelijk dat in initiatie-situaties,
waartoe de koren in beginsel behoorden, de seksen meestal volkomen
gescheiden worden. Het optreden van mannelijke leiders van een meisjes-
koor zoals Alcman zou dan eerder een verklaring behoeven dan dat van
vrouwelijke als Sappho. De unieke reputatie van Sappho als koordichteres
is echter te begrijpen (wanneer we tenminste geen beroep willen doen op het
model van de collectieve persona) als we veronderstellen dat in principe de
koorleider ook de dichter was. Het centrale gegeven is dan de rol van de
dichter, de genres waarin hij werkte en de functies van deze genres in de
gelegenheden waarin ze ten gehore werden gebracht. Deze sociaal-cultu-
rele rol van de dichter woog zwaarder dan de biologische sekse van de
individuele dichter. Sommige genres golden als vrouwelijk, zoals de lyriek
van het meisjeskoor3° en de lijkklacht, andere als mannelijk, zoals het epos.
Van de meeste genres is het moeilijk te bepalen of deze als mannelijk of
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vrouwelijk was bedoeld31. Het openbare karakter van al deze poezie kan er
echter toe hebben bijgedragen dichterschap als een overwegend mannelij-
ke bekwaamheid te zien. Dit kan vooral worden afgeleid uit het relatief
geringe aantal vrouwelijke dichters.

De verhouding van mannen en vrouwen tot de openbaarheid in de
Griekse oudheid is een veelbesproken probleem. Velen zijn vertrouwd met
het beeld dat vrouwen, in ieder geval nette burgervrouwen, zich tot het huis
dienden te beperken en daarbuiten hun stem niet konden laten horen. Deze
situatie geeft eerder een ideaalbeeld weer en typeert vooral Athene in de
klassieke periode. Het begin van dit proces wordt toegeschreven aan Solon,
die onder meer het openbaar rouwbeklag van vrouwen zou hebben beperkt.
In zijn algemeenheid, en zeker voor andere perioden en plaatsen, is dit beeld
te schematisch32. De vrouwelijke dichters zijn niet zozeer uitzonderingen die
de regel bevestigen, maar eerder indicaties dat de regels veelzijdiger waren.
Het huis is niet alleen vrouwelijk en privé, de openbaarheid niet alleen
daarbuiten en mannelijk, maar hun betekenis hangt af van tijdstip en
omstandigheden.

Van Sappho's liefdesliederen heb ik zojuist beschreven dat zij voor een
deel werden uitgevoerd door een koor bij openbare feesten33. Van de
zogenaamde sololiederen wordt aangenomen dat zij juist in privé-omstan-
digheden ten gehore werden gebracht, namelijk tijdens het exclusief man-
nelijke symposium. Niet alleen van Sappho zijn zulke liederen bekend, ook
van bijvoorbeeld Praxilla, een vijfde-eeuwse dichteres uit Sikyon. Of deze
liederen inderdaad maar door één zanger werden gezongen, dan wel in
beurtzang of in groepjes (T. 53) kan worden betwist, maar het gaat mij nu om
de omstandigheden. En er is alle reden om de sympotische omstandigheden
als een openbare gebeurtenis te typeren, zij het van een andere aard dan de
eerder genoemde festiviteiten. De samenkomst van een groep mannen, die
behalve plezier in Wein, Weib und Gesang ook eindeloze gesprekken
deelden over de wereld in het algemeen, en de liefde en de politiek in het
bijzonder, is door Sally Humphreys al eens beschreven als een extensie van
de openbaarheid in een specifieke ruimte in het huis34. Uit de antieke
receptie blijkt niet alleen dat Sappho's liederen daar bijzonder geliefd waren,
maar de testimonia spreken ook vaak in het algemeen over haar liefdeslie-
deren, zonder onderscheid te maken tussen de koorpoezie en de solo-
zang35. Blijkbaar was niet alleen de sekse van de ik in de poezie meerduidig
(cf. T. 54), maar was ook het verschil tussen genres geen onwrikbaar
gegeven.

Anderzijds hebben critici veelvuldig gewezen op reminiscenties in
Sappho's poezie aan het epos, waarmee ik niet alleen de Ilias en Odyssee
bedoel, maar opnieuw het gehele genre van heldendicht in de dactylische
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hexameter36. In de eerste helft van dit tweeluik is daarover al veel behartens-
waardigs gezegd. lk voeg er nog enkele voorbeelden aan toe: sommige
fragmenten suggereren een analogie tussen het effect van Aphrodite in de
liefde en dat van de dood in de strijd37; en de epithalamia zijn voor het
merendeel in de dactylische hexameter gecomponeerd. Er is dus zowel
thematisch als metrisch een bepaalde verwantschap tussen Sappho's
zogeheten vrouwelijke lyriek en het zogeheten mannelijke epos. lk leid daar
om te beginnen uit af dat Sappho vertrouwd moet zijn geweest met het epos,
niet om het zelf te beoefenen, maar als toehoorder. Er waren dus gelegen-
heden waarbij zowel mannen als vrouwen naar epische voordrachten
konden luisteren, en de claim van het epos de traditionele waarheden van
de gemeenschap te verwoorden sloot, althans op Lesbos in de late zevende
eeuw, vrouwen niet uit maar in. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het epos
in hoofdzaak handelde over mannelijke personages en hun ondernemingen,
maar vrouwen behoorden blijkbaar tot de geInteresseerde luisteraars, en
niet alleen omdat ook vrouwelijke personages een meer dan marginale rol
in het epos vervulden.

Mijn tweede conclusie heeft een wat bredere culturele strekking. De
metrische verwantschap tussen het epos en een groep epithalamia wijst op
de culturele betekenis van de dactylische hexameter. Slings heeft elders
beargumenteerd hoe in de hexameter bij uitstek de waarden van het
collectief werden verwoord38. Aan zijn standpunt wil ik het mijne toevoegen,
dat het hierbij bovendien gaat om die waarden die bij uitstek door de goden
gesanctioneerd werden, of, om het kernachtiger te zeggen, waarin als het
ware de stem van de goden zelf aanwezig was38. Nu heeft J.-P. Vernant in
een klassiek artikel gewezen op de symmetrie in de betekenis van de oorlog
in het volwassen leven van Griekse mannen, en van het huwelijk in dat van
Griekse vrouwen40. Deze symmetrie keert dan op het niveau van de dicht-
kunst in dactylische hexameter terug: verhalen over de arete van helden die
vooral, maar niet uitsluitend, als een mannelijk genre werden beschouwd, en
zangen over de areté van vrouwen, geconcentreerd in het huwelijk, die
vooral, maar niet uitsluitend, als een vrouwelijk genre golden. Beide genres
liepen enigszins in elkaar over, en niet alleen geholpen door de metrische
verwantschap. In de Odyssee (24, 191-202) spreekt de schim van Agamem-
non tot Odysseus en vergelijkt hij Penelope met Klytaimnestra. Hij prijst
Odysseus gelukkig met zijn echtgenote:

...hoe wel hield zij haar eigen echtgenoot in gedachten! Daarom zal de
roem van haar arete nooit vergaan41, maar de onsterfelijken zullen een
pica; wekkend lied op aarde scheppen voor de verstandige Penelope.
Maar anders dan zij beraamde de dochter van Tyndareos haar kwalijke
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daden toen zij haar eigen echtgenoot doodde; en een haatverwekkend
lied zal het hare zijn onder de mensen...

Deze passage heeft zijn spiegelbeeld in een huwelijkslied van Sappho,
waarin zij de bruidegom vergelijkt met Achilles en het succes van de
jongeman op één lijn stelt met die van de held (fr. 105b). Vrouwen- en
mannenleven waren verschillend gestructureerd, maar zij wareneven struc-
tureel met elkaar verbonden, en dat gold ook voor de dichtkunst die hierop
betrekking had. Deze situatie was niet uniek voor Lesbos, al was in het
vijfde-eeuwse Athene een karikatuur van Lesbische vrouwen als seksueel
losbandig gemeengoed42.

Evenzo waren in de voortdurende strijd om de meeste invloed in de polis
de mannen en vrouwen van aanzienlijke families op verschillende manieren,
maar in vergelijkbare mate betrokken. Als uit de primaire bronnen (zoals fr.
98) en de antieke traditie een leven van Sappho wordt geconstrueerd43, blijkt
haar leven direkt beInvloed geweest te zijn door de rivaliteit om de tyrannie
tussen Myrsilos en Pittakos (612-570). Sappho zou geboren zijn in 612 v.C.,
vermoedelijk in Mytilene, en ergens tussen 604 en 592 werd zij naar Sicili6
verbannen, om pas rond 585 naar Lesbos terug te keren. Haar dochtertje,
Clots, was toen nog een ongehuwd meisje, zo tussen acht en twaalf jaar.
Door de marge in de datering is het niet duidelijk of Sappho nu met haar
ouderlijke familie, dan wel op eigen gelegenheid dan wel met haar echtge-
noot Lesbos moest verlaten. De bloei van haar leven en dichterschap ligt dan
rond 570; uit de traditie blijkt dat zij niet alleen zelf componeerde, maar ook
andere vrouwen opleidde. Op de vraag of haar echtgenoot toen nog leefde,
en zelfs wie hij was, geven de bronnen geen enkel eenduidig antwoord. Toen
haar broer zijn verhouding met Doricha begon, was Sappho een jaar of
vijftig. Haar sterfjaar staat niet vast, maar zal in de regeringsjaren van
Amasis gedateerd moeten worden. Over haar dichterschap zegt deze
biografie niet veel; voor zover deze gegevens aan haar gedichten zijn
ontleend, is er alleen sprake van een doublure. Waarschijnlijk was degene
die Sappho als de tiende Muze beschreef het dichtst bij de historische
waarheid.
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Noten
lk ben André Lardinois, Mar lite Halbertsma en Siem Slings erkentelijk voor diskussies
over Sappho; en André nog eens in het bijzonder voor het royaal ter beschikking stel-
len van zijn materiaal.
Al le testimonia en fragmenten zijn ontleend aan D.A. Campbell, ed. Greek Lyric, 5
vols., in het bijzonder vol. I. Sappho and Alcaeus, Cambridge, Mass. London 1990
(Loeb classical library).

1 Lefkowitz 1981a.

2 De aanvulling Awpijxac in fr. 7 lijkt mij hiervan een voorbeeld, voor zover men Dori-
cha (Rhodopis) als een biografisch thema wil opvatten.

3 Voor een overzicht van vier eeuwen Sappho-beeld, zie DeJean.

4 Zie ook Lefkowitz 1981b.

5 Behalve Sappho (ca. 600 v.C.): Corinna (vijfde eeuw v.C.?); Myrtis (vijfde eeuw
v.C.?); Telesilla (vijfde eeuw v.C.); Praxilla (vijfde eeuw v.C.); Erinna (late vierde
eeuw v.C.); Anyte (ca. 300 v.C.); Nossis (vroege derde eeuw v.C.); Moiro (derde
eeuw v.C.); Hedylla (derde eeuw v.C.); Melinno (tweede eeuw v.C.?).

6 Lardinois 1989 laat duidelijk zien hoezeer de Sappho-'biografie' bepaald is geweest
door het oordeel over haar al of niet lesbische liefdesleven.

7 Voor kritiek op deze duidingen, zie Saake.

8 Lardinois 1989; 1994; 1995; vooral de laatste twee met uitvoerige bibliografie.

9 Lardinois 1994, 58.

10 Fr.1, 20; 65, 5; 94, 5; 133b.

11 Zie voor zo'n procedure Finnegan, hfdst. 6. De herhalingen waarop Slings wijst in
zijn bijdrage wijzen meer op een orale dan een schriftelijke compositie.

12 De klassieke studie van deze koren is Calame. Hierin ook, in iets mindere mate,
aandacht voor jongenskoren. Het gebruik van fluiten bij de 'performances' van de
koren blijkt voornamelijk uit vaasschilderingen.

13 Fr. 1, 5, 94, 95, 160(?). Lardinois 1995.

14 Zie bijv. Gentili, hfdst. 6; mooi geschreven, maar in dit opzicht, meen ik, niet juist.
De betekenis van de thiasos was overigens niet in elke polis dezelfde. Zie voor een
algemene en beknopte beschouwing Louise B. Zaidman en Pauline Schrritt-Pantel,
Religion in the ancient Greek city, Cambridge 1992, 88 en 199 (oorspr. Frans,
1989).
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15 Bovendien zijn er nog allerlei sporen in Giebels fantasierijke boekje van de 'kost-
school voor nette meisjes'-visie, die teruggaat op Wilamowitz (bijv. 100-101).

16 H. Williams, 'Secret rites of Lesbos', Archaeology 47 (1994) 34-40.

17 Zie ook Segal.

18 Over mannelijke homoseksualiteit: Dover. Dat het huwelijk wel degelijk normatief
was toont David Cohen, Law, sexuality, and society. The enforcement of morals in
classical Athens, Cambridge 1991, duidelijk aan in het geval van klassiek Athene.
Het lijkt me geen woeste generalisatie om deze conclusie ook voor andere tijden en
plaatsen in Griekenland als geldig te beschouwen.

19 Cf. Praxilla (PMG 754); de epigrammnen van Nossis spreken duidelijk namens de
vrouwelijke opdrachtgevers.

20 Lardinois 1994 weerlegt de opvatting van Parker, dat Sappho zich richt tot vrouwen
van haar eigen (volwassen) leeftijd, en toont dat de meeste van Sappho's ge-
dichten gericht zijn tot meisjes in de adolescentie (parthenoi; paides). In sommige
gedichten refereert Sappho aan de liefde die zij met het meisje Atthis deelde toen
zij nog deel uitmaakte van haar groep (fr. 49; 94; 96).

21 Zoals in fr. 1, de bede tot Aphrodite, en fr. 94, waarin een meisje haar afscheid van
Sappho betreurt. Zelfs het metrum is geen indicatie; zie Lardinois 1994 en 1995, en
Slings in zijn bijdrage aan dit boekje.

22 Hoewel genre lange tijd, zeker in het voetspoor van J. Vansina, Oral tradition.
A study in historical methodology, Hardmondsworth 19732, als een van de meest
vaststaande kaders van orale tradities is beschouwd, wordt er recent onvermijde-
lijk aan dit standpunt getornd. Critici zien dat er duidelijk een uitwisseling pleats-
vindt van formules, frasen, thema's en melodieOn tussen verschillende genres,
waarvan de grenzen dus niet zo solide zijn als wel is verondersteld. Hieronder vol-
gen daarvan nog enkele voorbeelden. Dit neemt niet weg dat genres toch ook we-
zenlijk van elkaar verschillen. Een zanger van traditionele liederen, gevraagd om
algemene verschillen te formuleren tussen een (lyrisch) lied en een ballade, ant-
woordde: 'They feel different', en na enkele ogenblikken, 'it's funny, I've never real-
ly asked myself that question, but I feel the difference when I'm singing'. Zie F.G.
Andersen, 'Technique, text and context: Formulaic narrative mode and the question
of genre', in J. Harris (ed.): The ballad and oral literature, Cambridge, Mass. Lon-
don 1991, 18-39; 27.

23 Voor gedetailleerde bespreking van dit verschijnsel, o.m. Lardinois 1995; S.R.
Slings, 'The I in personal archaic lyric', in Slings 1990, 1-30, vooral 11-13.

24 Finnegan, 103-104.

25 Het corpus van traditionele 'lyrics' biedt een embarras du choix. Een voorbeeld
van een ik/wij-spreker, in combinatie met natuur-metaforiek in 'All things are quite
silent' (The Penguin book of English folk songs, ed. Ralph Vaughan Williams en
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A.L. Lloyd, Harmondsworth 1959, 13); hetzelfde (met mannelijke ik-stem) in 'The
Ash Grove' (John Hullah, The song book, Philadelphia London 1866); met vrou-
welijke ik/wij-stem, waarbij elke stemming in het lied van natuur-metaforen is voor-
zien in 'When I was in my prime' (mij alleen in orale overlevering bekend); en dan
deze, speciaal voor Sappho-lezers: 'I wish, I wish, but it's all in vain/ I wish I were a
maid again;/ but a maid again I never shall be/ Till apples grow on an orange tree.'
(The Penguin book, 53). Vaste eigennamen voor vrouwen: Nancy, Eleanor, Peggy;
voor mannen: Johnny, Willie, Edward. De muzikale schema's van deze liederen
worden veelal met termen uit de Griekse lyriek aangeduid (!), m.n. de Dorische,
Phrygische en Mixolydische stijl (idem, 10-11); zie ook noot 26. Deze overeen-
komsten doen natuurlijk niets af aan de vele culturele, historische verschillen; zo
zijn mij geen homo-erotische, maar alleen hetero-erotische liefdesliederen uit de
Engelstalige lyriek bekend.

26 Kort in Lardinois 1994, 62 met referenties; deze radikale visie wordt het sterkst uit-
gedragen door Gregory Nagy, zoals in Greek mythology and poetics, Ithaca Lon-
don 1990; ten aanzien van Homerus, met veel comparatief materiaal, M.S. Jensen,
The Homeric question and the oral-formulaic theory, Kopenhagen 1980.

27 De zgn. Mixolydische vorm; de Sapphische strofe werd daarentegen ook toege-
schreven aan Alcaeus, T. 33.

28 De commentaren roemen unaniem haar stijl, vooral in de liefdesliederen en ook wel
in de hymnen (T. 47).

29 Ca lame, I 92ff.

30 De ik-stem in Alcman, fr. 1, 85-86, zegt dan ook: 'ik ben een meisje'.

31 Het is hierbij van belang een onderscheid te maken tussen degenen die zongen/
componeerden, degenen die luisterden en de 'stem' in de liederen. Het probleem
kan nog verder worden gecompliceerd door aandacht te schenken aan interventie
van, of interactie tussen, verschillende stemmen en genres. Zie bijv. Helene Foley,
The Homeric hymn to Demeter. Translation, commentary and interpretative essays,
Princeton 1994, 103 e.v.; en zie mijn opmerkingen n.a.v. het epos, hieronder. Over
het vraagstuk van mannelijke en vrouwelijke genres, c.q. stemmen in orale compo-
sities ook E. Agoston-Nikolova, Immured women. Representations of family rela-
tionships in Balkan Slavic oral narrative poetry, diss. RU Groningen 1994, vooral
hfdst. 6.

32 Voor een overzicht van dit probleem, zie Josine Blok, 'Scheiding van sferen, onder-
scheid in sekse? De scheiding tussen openbaar en prive en de ontwikkeling van
vrouwengeschiedenis', Tijdschrift voor Vrouwenstudies 9 (1988) 241-261.

33 Over de openbare performance van Sappho's liederen o.m. Hallet, Snyder, Lardi-
nois 1994 en 1995.

34 S.C. Humphreys, The family, women and death. Comparative studies, London
1983, hfdst. 1-4 voor de uitvoerige argumentatie, meer specifiek 16-18, 26-28.
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35 T. 39, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 58.

36 Een overzicht van het materiaal in Rissman. Slings, in zijn bijdrage aan deze bun-
del, oefent terecht kritiek op het begrip 'allusie'. Een bijzondere interpretatie in Win-
kler, waarin hij subtiel het onderscheid tussen mannelijk/ openbaar en vrouwelijk/
privé betrekt (maar m.i. maakt hij dit verschil in deze context te groot).

37 Fr. 31, 9 e.v. in Sapphische strofe; fr. 44A, 11? hymne in hexameter; fr. 130.

38 S.R. Slings, 'Poet's call and poet's status in archaic Greece and other cultures', Lis-
ty Filologicke 112 (1989) 72-80.

39 De argumentatie zou hier te veel ruimte vergen; zie Josine Blok, 'A tale of many ci-
ties. Amazons in the mythical past of Greek cities in Asia Minor' (te verschijnen).

40 J.-P. Vernant, 'Hestia-Hermés. Sur l'expression religieuse de l'espace et du mouve-
ment chez les Grecs', in: Mythe et pensee chez les Grecs. Etudes de psychologie
historique, Paris 19852, 155-201.

41 Od. 24, 195: no 01. Kilo; Ol) /COT OXEITca; vgl. de befaamde regel over de roem van
Achilles, IL X, 413: litho laic); gotat. Over de verwantschap van deze re-
gels, zie M. Finkelberg, 'Is Kilos CcOOttov a Homeric formula?', Classical Quarterly
36 (1986) 1-5; A.T. Edwards, 'Kilo; and oral theory', Classical Quarterly
38 (1988) 25-30.

42 Dover, 182-184; hij brengt deze clichématige vorm van spot in verband met de
strijd tussen Athene en Mytilene.

43 Voor de meest grondige diskussie van het materiaal, waarop ook de hier volgende
voorstelling is gebaseerd, zie Saake, vooral 37-50.
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