
De archaïsche glimlach I. 1

Met de term ,,archaïsche glimlach” pleegt men aan te duiden
de raadselachtige, op een lach lijkende trek, welke de menselijke
figuren, voortgebracht in de archaïsche, prae-klassieke periode van
de Griekse kunst veelal kenmerkt. Het woord archaïsch betekent
dus hier niet, zoals dikwijls bij psychologen, iets, dat in absolute zin
oud is en als het ware tot de uitzet van de geschiedenis behoort,
maar wordt in relatieve zin gebruikt. Er gaat nl. aan de archaïsche
periode nog een geometrische vooraf. In deze periode ontmoet men
de glimlach niet en men kan dus niet zeggen, dat hij een oer ver-
schijnsel van de Griekse kunst is. Wel kan men stellen, dat in de
archaïsche periode zich in de Griekse kunst datgene ontwikkelt, wat
men als typisch Grieks is gaan beschouwen. De archaïsche periode
is Oriekser dan de geometrische. Hier eerst ontmoet men het uit-
gesproken Griekse karakter. En in deze zin kan men dus het ar-
chaïsche lachje als typisch Grieks beschouwen, als een verschijnsel,
waarin de Grieken tot zich zelf komen en zich als Grieken aan ons
openbaren. En vanwege de bijzondere betekenis, die het Grieken-
dom voor onze beschaving heeft, ervaren wij in het archaïsch-Griek-
se iets, dat ons zelf aangaat en zijn wij a priori reeds geneigd daaraan
een bijzondere betekenis toe te kennen.

De archaïsche glimlach is dus een typisch Grieks verschijnsel. Hij
verschilt totaal van de glimlach op het gelaat van de zalige Boeddha.
Deze glimlach is geraffineerd, de archaïsche is eerder naïef. Boed-
dha^s glimlach is te zien als de laatste fase van een interiorisering
van de wereld, terwijl daarentegen deze archaïsche lach meer de
indruk maakt de eerste fase van een proces van exteriorisering te
begeleiden. De richting is hier geheel anders, naar de wereld toe,
en ook hierin Grieks. Wordt de archaïsche glimlach buiten Grieken-

1 Op verzoek van de redactie en niet toestemming van de eerste uit-
gever in verkorte vorm overgenomen uit het Maandblad Roeping (34ste
jrg. p. 129-154). De illustraties zijn uit Lullies & Hirmer, Griekse Kunst
(De Haan, Zeist, 1957), in welk boek de lezer ook vrijwel alle andere hier
besproken werken aantreft.
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land aangetroffen bv. bij de Etruriërs, dan kan men Griekse invloed
aannemen en zal men bovendien gemakkelijk kunnen constateren,
dat de betekenis van de glimlach hier een andere nuance heeft dan
bij de Grieken.

Een van de gangbare verklaringen nu van het verschijnsel komt
hierop neer, dat men deze trek terugvoert op de techniek van het
snijden van beelden uit zachte en poreuze steen. Bij het gebruik
van marmer en brons zou hij dan als een traditioneel element zijn
overgenomen.

Zo lijkt het gezicht van een archaïsch bronsje wel met een scherp
mes uit boter gesneden. Maar dat deze trek traditioneel geworden
is, zegt ons niets over zijn betekenis en evenmin is het zonder meer
duidelijk, waarom het gebruik van zachte steensoorten juist deze
mysterieuze glimlach te voorschijn moest brengen en niet een geheel
ander verschijnsel. Want deze glimlach omvat heel wat meer ele-
menten dan de gladde boter-kin alleen; hij is een uitdrukking van
het gehele gelaat in kin, mond, ogen en wenkbrauwen. En ook al
zou hij dan het effect zijn van toevallige technische omstandigheden,
dan is hij toch in de loop van zijn geschiedenis tot iets geheel anders
geworden en wijst het feit, dat hij traditioneel geworden is, er on-
miskenbaar op, dat men er nog een diepere betekenis aan gehecht
moet hebben, die het technische verre te boven gaat.

Eveneens kan men erop wijzen, dat de archaïsche glimlach ken-
merkend is voor de grote, ernstige, religieuze kunst uit deze bepaal-
de periode en dat hij op de een of andere wijze de gezondheid en de
geest van deze tijd weerspiegelt, maar wij zouden graag vernemen,
waarom juist dit kenmerk gekozen of vastgehouden is, wat de ernst
van deze kunst is en wat eigenlijk die geest is, welke in de archaïsche
glimlach zich heet te weerspiegelen.

Reeds in de geometrische periode legden de beeldhouwers een
bijzondere belangstelling voor de mondpartij aan de dag, terwijl ook
de ogen zeer uitdrukkelijk werden weergegeven en het is natuurlijk
te rechtvaardigen, wanneer men het verschijnen van de archaïsche
glimlach hiermee in historisch verband brengt. Dit verschijnen kan
dan gezien worden als een moment in de ontwikkeling van de be-
langstelling voor de mondpartij. De lippen, aanvankelijk strak en
schematisch weergegeven, zoals in de bronzen krijgsman uit de
achtste eeuw, gevonden op de Acropolis van Athene, worden later
zinnelijker en plooien zich op een bepaald moment tot een glimlach,
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die dan het kenmerk van een gehele periode wordt. Men kan dan in
verschillende geometrische en vroeg-archaïsche produkten reeds de
voorfasen zien van het glimlachje. Eenmaal deze nadrukkelijke ge-
laatsexpressie gegeven hoeft er maar heel weinig meer te gebeuren,
maar een heel klein slootje gegeven te worden tegen de geometrische
starheid en de glimlach zal doorbreken, waardoor alles verandert.
Toch blijft deze stap naar de glimlach een kwalitatieve sprong. Hij
kan met het voorafgaande in verband gebracht, maar daaruit niet
verklaard worden. De gehele uitdrukking van het beeld verandert, er
komt als het ware een nieuwe dimensie bij; er wordt een nieuwe we-
reld bij betrokken waarmee het in dialoog treedt, (afb. 1).

Wat nu betreft de vraag of deze zgn. glimlach wel een glimlach is
en niet het toevallige effect van overigens duistere oorzaken, kan
men stellen: de glimlach is een zo subtiele uiting, dat hij altijd in
twijfel getrokken en ontkend kan worden. Als object van exacte
wetenschap zijn er dus wel dankbaarder onderwerpen te bedenken,
maar het is onze bedoeling niet aan de archaïsche glimlach weten-
schap te plegen. Wij willen er alleen maar over nadenken en daar-
voor is het nodig erin te geloven en dus aan te nemen, dat onze in-
druk, dat het inderdaad een glimlach is, juist is. Ons nadenken zal
erin bestaan te trachten aan deze indruk zin te geven. Als wij daarin
slagen, mogen wij aannemen, dat daardoor de juistheid van onze
indruk bevestigd wordt.

Vanuit dit standpunt zal in het volgende over de archaïsche glim-
lach gesproken worden. Er wordt dus minder een wetenschappelijke
verhandeling gegeven dan wel een archeologische en godsdienst-
historische meditatie. Maar archeologisch en wetenschappelijk blijft
ook de meditatie, inzoverre zij zich door de wetenschap haar materi-
aal laat aanreiken en haar gebied laat begrenzen.

De archaïsche beelden lachen niet, zij glimlachen. De uitdrukking
is kwalitatief anders. De glimlach is niet een kleinere, meer inge-
houden lach; hij is geheel iets anders dan de uitbundige, ook
akoestisch verneembare lach. Deze lach, die in sterkte kan variëren
van een nauwelijks hoorbare ademstoot tot een luid gebulder, zou te
beschouwen zijn als een plotseling ontsnappen van door onvoorziene
omstandigheden vrijgekomen, maar van te voren gereed gehouden
energieën, die zich nu een weg zoeken. De glimlach is iets anders;
hij is mysterieuzer en gereserveerder, maar ook weker, zachter;
er is een element van melancholie of verlegenheid in, die weliswaar
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in de glimlach overwonnen wordt, maar zich daarin tegelijk nog als
het overwonnene demonstreert; de glimlach signaleert de overwin-
ning van de melancholie. Er wordt geen energie verspeeld, wel
getoond. Het innerlijk opent zich, maar verliest zich niet. De
glimlach markeert een drempel tussen openheid en geslotenheid,
contract en reserve, melancholie en levenslust, begeleidt het ont-
staan van een harmonie tussen beide tegenpolen.

In de glimlach speelt niet één wereld, de wereld van de glimlachen-
de alleen, maar de wereld van degene, tot wie de glimlach zich richt
of schijnt te richten of die de glimlach uitlokt, speelt mee: het is een
samenspel van twee werelden, die zich voor elkaar openen en zich
reserveren. Er is nog geen rechtstreeks contact, maar er wordt toch
gepreludeerd op de mogelijkheid van een wederkerige relatie en
deze mogelijkheid wordt bevestigd. De glimlach is een uitnodiging
tot contact, tot het samensmelten van twee werelden in één wereld,
de wereld der wederkerigheid.

Als de archaïsche glimlach een glimlach is, moet zijn betekenis
gezocht worden in deze uitnodiging tot contact en wederkerigheid
tussen twee werelden. Hij is dus minder een archeologisch probleem
dan wel een levensmysterie, dat de archaïsche kunst ons toont. En
dit mysterie heeft onze archeologische d.w.z. van de wetenschap van
het archaïsche uitgaande meditatie tot haar object.

Om de glimlach te verstaan, zo schijnt het, moet men weten, welke
werelden het zijn, die hier spelen met de mogelijkheid tot contact en
wederkerigheid. Dat het hier zou gaan om de glimlach in menselijke
verhoudingen, is niet waarschijnlijk. De uitbeelding hiervan treft
men nauwelijks aan in de oudheid. Bovendien vertoont deze glim-
lach zich veelal juist op alleenstaande beelden, terwijl er ook nog-
maals aan herinnerd moet worden, dat de archaïsche beeldhouw-
kunst vooral een religieuze kunst is, zulks in tegenstelling tot de
vazenschilderkunst, die voor het grootste deel profaan is. Dat het
hier zou gaan om een verschijnsel als de glimlach van de Mona
Lisa, een demonstratie van immanente vrouwelijkheid of rijke
innerlijkheid alleen, wordt evenzeer door het religieuze karakter
van deze kunst uitgesloten. Dat ook deze betekenis hier aanwezig
is, ligt voor de hand: elk gemonkel spreekt van de verzadiging van
een bestaan, maar de aard van deze verzadiging is geheel anders
bij het archaïsche beeld, bij de Boeddha, bij de Mona Lisa en bij,
de opa’s in het park.
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Ook is het lachje niet de uitdrukking van een momentaal gevoel,
maar van een blijvende toestand of geestesgesteldheid, een houding
tegenover leven en wereld. In het lachende beeld wordt geen mo-
mentopname gegeven, maar een type; de glimlach wordt er besten-
digd als de standaard van een mentaliteit. Hij duidt dus niet een
bepaalde opgewekte stemming aan, die elk ogenblik weer kan over-
gaan in een andere, maar de grondstemming, de ziel zelf. De bekende
ruiter van de Acropolis (afb. 2) lacht niet, omdat hij een overwinning
behaald heeft, maar omdat zijn leven een overwinning is; niet om-
dat hij een goede dag heeft, maar omdat zijn bestaan goed is; niet
omdat hij toevallig in een opgewekte stemming verkeert, maar om-
dat hij er is. Het archaïsch lachje is de ziel zelf van het archaïsche
beeld en de weerspiegeling van een gelukkig, gezond en geharmoni-
seerd bestaan.

Er wordt dus niet een menselijk contact uitgebeeld, waarbij de
glimlach zulk een centrale plaats inneemt als in het dagelijkse
leven, maar er heeft iets plaats van een hogere orde. Het schijnt,
alsof het beeld in zich zelf glimlacht, voor zich glimlacht, zich reser-
veert. Deze schijn is de weerspiegeling van een ontmoeting, die
zich in het glimlachende gelaat verwerkt. Het beeld lacht tegen de
beschouwer of tegen de herinnering aan een aanschouwde en be-
waart het contact daarmee. De toeschouwer blijft er eigenlijk
buiten, al kan hij een ogenblik de indruk hebben, dat de glimlach
zich tot hem richt.

De twee werelden die elkaar hier ontmoeten, zijn de wereld van de
afgebeelde mens of mensvormige figuur, die in liet beeld bestendigd
wordt en de wereld, waarop het beeld zich richt, waarin de toeschou-
wer zich verplaatst. Deze wereld is, ten opzichte van de mens, een
andere wereld. Aan het contact van de wereld van de mens met een
andere wereld, wat de inhoud daarvan ook is, ontvonkt de glimlach.

De ten opzichte van de mens andere wereld, die de mens in het
beeld toelacht, of tot welke de afgebeelde mens zich glimlachend
richt, is de wereld die het object is van zijn religieuze ervaringen.
Het archaïsche beeld is immers niet een artistiek, maar een religieus
beeld; de voorstelling van een godheid, een heros of een mens, die
bezig is met een religieuze handeling of in een religieuze situatie
verkeert. De glimlach is de brug tussen deze wereld en een andere
wereld, of liever: het is nog niet een brug, maar de eerste voorberei-
ding tot het bouwen daarvan.
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Het anders-zijn van de andere wereld heeft voor de archaïsche
mens een religieuze betekenis; ook wij geven nog aan de uitdrukking
„de andere wereld” bij voorkeur een religieuze zin. Deze andere
wereld is, globaal gezegd, de wereld van goden en doden. De goden
zijn de gestalten, waarin het goddellijke, het andere, dat wat ver-
wondering, verlegenheid, verering of verbijstering opwekt, dat wat
de menselijke wereld in zijn onmiddellijkheid te boven gaat, zich
aan de mens openbaart en door de mens in de menselijke sfeer
betrokken wordt.

De doden zijn de mensen, die heengegaan zijn uit de wereld van de
mensen en zijn overgegaan in een andere wereld, die niet de wereld
van de mensen is en die daarom voor de levende mensen een my-
sterieuze, geheel andere wereld is. De glimlach nu is te zien als een
begeleidings verschijnsel van die religieuze activiteit, die aan de go-
den hun gestalte geeft en aan de dode hun gestalte doet behouden.

De andere wereld is dus een wereld van religieuze ervaringen of
liever: die wereld of dat aspect van de wereld, welke in de mens
religieuze ervaringen wekt, ervaringen die het leven in zijn onmid-
dellijke gegevenheid te boven gaan. Het object van het religieuze
ervaren is het andere, de menselijke wereld transcenderende, door
Rudolf Otto genoemd het ,,ganz Andere”.

Het ,,ganz Andere” heeft een ambivalent karakter; het is tegelijk
fascinans en tremendum. Het boeit de aandacht, lokt de geest naar
zich toe, maar boezemt hem tevens schrik in en stoot hem van zich
af. Met andere woorden: het ganz Andere stelt zich open en reser-
veert zich; het ganz Andere is het mysterie van toenadering en re-
serve; daarom kan de glimlach een typische uiting van het ganz
Andere zijn,

Wie de godheid ervaart als het totaal andere, zal haar niet in een
menselijke gedaante afbeelden, zoals de Grieken uit de klassieke
periode dat deden, of, wanneer hij dat doet, zal hij dat zo doen, dat
de afgebeelde gestalte, hoewel zij menselijk is, toch weer scherp ver-
schilt van die van de mensen. Hij beeldt de godheid af met vele
armen, zoals in Indië, met vele hoofden of met een monsterlijk mas-
ker. Er blijft aldus aan de gestalte iets griezeligs, dat buiten de
menselijke sfeer ligt en van daaruit de mens overvalt. Het griezelige
is, religieus gezien, de wijze, waarop het ganz Andere, ervaren als
tremendum, gestalte aanneemt. Het houdt het object van het religi-
euze ervaren op een afstand, verhindert dat het met het profane
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samenvalt en geeft aldus aan de wereld een grote spanning en open-
heid. Het maakt een ervaring van oneindigheid mogelijk nl. de
ervaring, dat er een oneindige mogelijkheid van anders-zijn en
benadering van het andere is en dat de wereld en de dingen, die
vertrouwd lijken, misschien vol zitten van de spinnen van het ganz
Andere, dat zij eigenlijk heel anders zijn dan zij lijken en in elk geval
heel anders zouden kunnen zijn dan zij zijn, dat de werkelijkheid
maar een willekeurige keuze is uit alle mogelijkheden, die onmiddel-
lijk zou kunnen omslaan in een andere keuze. Aldus wordt in de
mens een metafysische onrust en de bereidheid tot verwondering en
verbijstering wakker gehouden, zodat zelfs de eigen, vertrouwde
wereld hem kan voorkomen als een andere wereld.

Ook in de Griekse religie is de monsterlijke godheid bekend. De
Medusa is er een van. Haar aanblik doet de mens verstenen, stoot
hem uit zijn wereld, ontzet en verbijstert hem. Het mysterieuze van
de andere wereld is hier, met name in de oudere afbeeldingen, geheel
een tremendum, ja zelfs de uiterste grens daarvan, de grens, waar de
tremor overgaat in petrificatie, waar de angst en de ontzetting op-
houden zinvol en vruchtbaar te zijn. Staande op deze grens en van
daaruit glimlachende stelt de Medusa de religieuze geest op een uiter-
ste proef. In latere voorstellingen wordt echter meer en meer de
nadruk op het fascinans gelegd en krijgt de Medusa zelfs een zekere
bekoorlijkheid. Ditzelfde gebeurt bij de Sphinx; de oorspronkelijke
monsterlijkheid, het mislukken van de poging om gestalte aan te
nemen, zodat er buiten de hybridische gestalte een dreigende wolk
van mogelijkheden blijft zweven, gaat hier over in verleidelijkheid.

Bij de Griekse godengestalten echter heeft het ganz Andere zich
vermenselijkt en zijn ambivalentie voor een deel afgelegd. Er is
hier een proces van antropomorfisering waar te nemen. De goden
of goddelijke wezens, die monsterlijk waren, half mens, half dier,
worden, tot mensen. Omdat dit proces geleidelijk verloopt, vindt
men hier en daar nog resten van een oude theriomorfe voorstelling,
vooral van wezens, die buiten het Olympische systeem gebleven zijn,
ofschoon ook bij Olympische topfiguren als Hera en Athene res-
pectievelijk van koe- en uilogigheid gesproken wordt, epitheta, die
men toch wel het beste kan verklaren als theriomorfe resten in ove-
rigens geheel geantropomorfiseerde godengestalten.

De hoekfiguren van het oude Hekatompedon te Athene stellen
goden voor, bovenwereldlijke of onderwereldlijke wezens, die het

179



bovenlijf van een mens en het onderlijf van een slang hebben. Het
hoofd, dat bij de Egyptenaren nog het langst een dierenmasker
vertoont, is hier het eerst vermenselijkt en laat aldus duidelijk de
tegenstelling tussen Egyptisch en Grieks religieus ervaren voelen.
Het goddelijke is hier in veel mindere mate het ganz Andere dan in
Egypte en daarom heeft Walter Otto in zekere zin gelijk, wanneer
hij zegt, dat voor de Grieken niet het ganz Andere, maar de eigen
wereld zelf het object van het religieuze ervaren is: deze wereld had
voor hen een goddelijk aspect, de godheid openbaarde zich daar-
in. Of daaruit ook volgt, dat de theorie van het ganz Andere alleen
maar voortkomt uit de onmacht om aan de eigen wereld een religieu-
ze betekenis te geven, is te betwijfelen. Want wat voor de klassieke
Grieken misschien geldt, geldt wellicht niet voor de archaïsche pe-
riode. En bovendien is er toch altijd een spanning nodig tussen het
een en het ander, de eigen wereld en de andere wereld, die soms de
eigen wereld blijkt te zijn, maar dan op een nieuwe, religieuze
wijze ervaren. En juist in deze spanning zal het typisch Griekse
verschijnsel van de archaïsche glimlach gelokaliseerd moeten wor-
den.

Er is in het half geantropomorfiseerde monster van het Hekatom-
pedon nog een grote theriomorfe rest nl. het gehele onderlichaam.
Met de tendenz naar antropomorfisering en de theriomorfe rest
gaat hier de archaïsche glimlach samen en deze omstandigheid
geeft ons een aanknopingspunt voor het verstaan daarvan, (afb. 3.)
Wij kunnen deze glimlach hier moeilijk anders verstaan dan als een
fase in het proces van antropomorfisering van een oorspronkelijk
theriomorf of monsterlijk wezen. Er is vermenselijking: een boven-
lichaam, een hoofd, een gezicht, een glimlach. Het lijkt alsof het
bovenlijf vermenselijkt is, om deze glimlach mogelijk te maken.
Zolang de godheid geen mensengezicht heeft, is zij niet te ontmoeten,
want men ontmoet de mens in zijn gezicht. Zodra hij dat krijgt, ook
al heeft hij verder een slangelijf, wordt de ontmoeting een reële
mogelijkheid. In de glimlach lacht de godheid, het ganz Andere,
de mens toe, biedt hem aan deel te nemen aan de goddelijke wereld
en biedt aan zelf aan de menselijke wereld deel te nemen. Deze
glimlach slaat de brug van het ganz Andere naar het menselijke en
maakt het daardoor vertrouwd, terwijl hij tevens het gebied van het
menselijke uitbreidt, al zal ook geen mens zonder aarzeling of crisis
dit nieuwe gebied kunnen betreden.
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In de verschijning van Pallas Athene op de Aphaia-tempel te
Aegina uit omstreeks 510 voor Christus — maar de historische volg-
orde is hier van weinig belang — is de glimlach van de godin zeer
duidelijk waar te nemen, (afb. 4.) Hij is hier een begeleidingsverschijn-
sel van het verschijnen en optreden van de godin. Het verschijnen van
de godheid kan met onweer en aardbevingen gepaard gaan, zoals be-
kend uit de fcud-testamentische theofanieën. Hier is het een glim-
lach, die het verschijnen van de strenge godin begeleidt. Dit tekent
de godin en in zekere zin ook de Griekse theofanie in vergelijking
met de oud-testamentische. Wanneer de godheid verschijnt, glim-
lacht zij en glimlacht de gehele wereld. Het verschijnen van de godin
vergoddelijkt de wereld, waarin zij verschijnt.

De starre grijns en de opzettelijke lelijkheid, waarin het primitieve
idool zijn onberekenbare geheimzinnigheid demonstreert, wordt in
de glimlach van deze godheid tot menselijkheid verheven. De crisis,
waarin de mens haar verschijnen ervaart, is er niet een van angst
en verbijstering, maar eerder van verwondering; hij ontvlucht haar
niet en bedekt voor haar zijn gezicht niet, maar treedt haar tege-
moet.

Wij zeggen van een glimlach, dat hij dóór-breekt. Wanneer de
archaïsche god gaat glimlachen, op dat ogenblik van de ontwikke-
ling, waarop de godheid haar theriomorfe of monsterlijke gedaante
gaat afleggen en in de ontmoeting met het ganz Andere de nadruk
meer valt op het fascinans dan op het tremendum, breekt er iets en
breekt er iets door. Wat breekt er en wat breekt er door? In de
glimlach breekt een wand tussen twee werelden en breekt de ene
wereld in de andere wereld door. Het glimlachende gezicht is het
dynamische, rimpelende ontmoetingsvlak tussen twee werelden of:
in de glimlach wordt de wand zelf tussen deze twee werelden tot hun
gevoelig ontmoetingsvlak. Hij is de gemeenschappelijke activiteit
van twee elkaar ontmoetende werelden, hun gezamenlijk gezicht.
In de beweging van de glimlach plooit de ene wereld zich naar de
andere, vervoegt de een de ander en ontstaat er een interferentie tus-
sen hun beider bewegingen.

De glimlachende Athene (afb. 5) daalt af naar de mens en ver-
menselijkt zich; tegelijk stijgt de mens tot wie zij glimlacht en die
tot haar glimlacht, op naar een goddelijk niveau en vergoddelijkt
zich. En misschien is deze parallelliteit, deze wederkerigheid tussen
de goddelijke en de menselijke wereld, waarbij de een niet in de an-
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der overgaat, maar waarin beide zichzelf blijvend elkaar ontmoeten,
wel te beschouwen als de typische mentaliteit van de Griekse Mid-
deleeuwen en de kunst van de archaïsche periode.

Geheel anders is het met de klassieke goden. Zij lachen niet
meer. De vermenselijking is hier geheel voltooid. Er is geen wording
meer en daarom ook niet meer het begeleidings verschijnsel van het
worden, de glimlach. De glimlach is betrokken bij de wording en de
oorsprong. Archaïsch is de glimlach, die vanuit de oorsprong en de
wording doorbreekt. Daarom is de glimlach niet klassiek; het
klassieke immers is wat zijn oorsprong verloochent of doet vergeten.
Het archaïsche lachen staat op de drempel van een grote religieuze
periode, waarin de goddelijke wereld tot de menselijke wereld na-
dert zonder zich daarin te verliezen. De klassieke helderheid
blijft in haar rationalisme ver achter bij het mysterie van de ar-
chaïsche glimlach. De niet meer lachende, maar geheel vermenselijk-
te goden van de klassieke periode zijn minder goddelijk, want min-
der mysterieus dan de archaïsche, theriomorfe of glimlachende
figuren; zij missen de ambivalentie, die wezenlijk tot het heilige
behoort. Het religieuze ervaren verliest, naargelang het zich
meer van het archaïsche en mythische verwijdert, aan spanning en
aan diepte. De Hermes van Praxiteles is niet meer de Hermes, over
wie de oude mythen verhalen.

De goden openbaren zich niet meer, verschijnen niet meer, maar
zijn er, algemeen erkend, geacht, ge-„settled”, geïnstitutionaliseerd
en bijna verburgerlijkt. Zich openbaren, verschijnen, gedaante
aannemen zijn gebeurtenissen, processen, ontmoetingen; zij zijn
het op gang brengen van een religieuze dynamiek. Maar wat defini-
tief zijn gestalte heeft, heeft daarmee al de eerste stap gezet op
de weg naar de verstarring. In de archaïsche glimlach verschijnt de
god nog, is er nog ontmoeting en dialectiek tussen twee totaal
verschillende werelden. Deze glimlach is het laatste religieuze appèl
van het ganz Andere op het Griekse religieuze gemoed. In het
klassieke beeld zien wij eigenlijk een mens, een ideale mens, maar
geen god. Het goddelijke vindt men hoogstens in de archaïsche attri-
buten, als drietand, boog of aegis. Maar die staan, als attributen,
los van de verschijning zelf. Het zijn als het ware meteoren
uit een andere wereld, die min of meer toevallig in de menselijke we-
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reld terechtgekomen zijn. En men moet een geleerde zijn om in die
meteoren de andere wereld te ervaren. Zo was er reeds voor de
klassieke Grieken een behoorlijke antiquarische eruditie nodig om
de goden aan hun attributen te kennen. Met onze heiligen is het
trouwens niet anders gesteld.

Dit alles is zeer duidelijk, wanneer men drie bekende Apollo-
beelden uit verschillende tijdperken beschouwt, een archaïsch, een
klassiek en een copie naar een werk uit de vierde eeuw. Het archaïsch
beeld, de zgn. Apollo van Tenea is een komende god. (afb. 6.) Het heeft
door zijn glimlach nog de sfeer van het buitenmenselijke, buitentijde-
lijke in zich, dat op het punt staat zich met de menselijke wereld te
verbinden. Hier begint een nieuwe wereld.

In de vroeg-klassieke Apollo van de Zeus-tempel te Olympia is de
glimlach verdwenen, (afb 7.) De glimlach van de wording is wegge-
vaagd van deze definitieve, aan alle wording onttogen gestalte. De
lachende god is een wordende, komende god; deze god hier is een zijn-
de god: hij is er en is er in volstrekte autarkie, die door geen relatie tot
wereld of toeschouwer bedreigd of verstoord wordt. De godheid ver-
schijnt niet, maar is er, zonder zich te bekommeren om wat hij door
zijn aanwezigheid teweeg brengt. In zijn gestalte is het goddelijke
in plaats van af te dalen naar het menselijke, ingedaald, ingegaan
in het menselijke en daarin zichtbaar. Door dit ingaan houdt de
tweeheid van goddelijke en menselijke wereld op, maar daarmee ook
de dialoog; en de glimlach verliest vanaf dit moment zijn specifiek
religieuze betekenis.

De classicistische Apollo van Belvédère schijnt ook aan déze fase
reeds voorbij te zijn. Het lijkt, alsof hij neerdaalt en verschijnt
maar dat is zo dubbelzinnig, dat men het evengoed als een verdwij-
nen en opstijgen kan interpreteren. Wat zijn religieus uitdruk-
kingsgehalte betreft moeten wij in elk geval zeggen, dat deze god
op het punt staat de aarde weer te verlaten in koele waardigheid.
In de zgn. Apollo van Tenea, die verscheen, begon een nieuwe we-
reld; in deze Apollo, die verdwijnt, eindigt een wereld. Het is
alsof deze wereld door de godheid wordt verworpen; hij wil niet
langer onder de mensen zijn en stijgt weer op naar de sferen van
zijn immanente gelukzaligheid.

De archaïsche glimlach is dus te zien als een uitdrukking van
de theofanie, de komst van de godheid in de menselijke wereld. Deze
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komst blijft, zolang de glimlach duurt, altijd een komst; zolang de
glimlach er is, is er nog altijd reserve; het blijft een komen, niet een
er-zijn. De glimlach schept een afstand en ook dit aspect blijft van
belang.

Waar de nadruk valt op het tremendum kan de glimlach meer
reserve dan openbaring, meer voorbijgang dan komst uitdrukken.
Zo lijkt het te zijn bij de eigenaardige Apollo van Veii, een Etruskisch
werk onder Griekse invloed. De glimlach is hier gespannen en houdt
eerder een dreiging dan een belofte in. Men zegt, dat deze god onver-
biddelijk voortschrijdt; deze glimlachende god is niet te verbidden.
Men kan geen contact met hem krijgen. Zijn glimlach is zijn reserve.
Hij gaat voort waarheen hij wil en hij behoudt zijn mysterie. Hier
ligt dus de nadruk op het tremendum en verandert de glimlach
van betekenis. Wij moeten op dit punt onze gedachten over de
glimlach misschien enigszins herzien. Wij zijn nl. geneigd te menen,
dat de glimlach noodzakelijk verband houdt met gevoelens van
sympathie. Dat schijnt nu niet het geval te zijn. De glimlach speelt
met reserve en openheid en dit spel kan evengoed grimmig als har-
telijk zijn. Naar beide kanten kan de glimlach doorslaan tot een
grijns. Er behoeft maar een lichte verschuiving naar de kant van de
reserve of de openheid plaats te vinden en de glimlach slaat om in
een eenzinnig gebaar waarop geen antwoord te geven is. Gewoon-
lijk heeft men voor deze niet voor wederkerigheid vatbare en daar-
om, ook als hij een ontijdige betuiging of een al te gemakkelijke
en algemene demonstratie van sympathie inhoudt, beangstigende
glimlach te weinig aandacht. De glimlach is niet per se een glim-
mende, glanzende,, stralende lach, maar kan ook een grimmende
lach zijn. Zijn oude naam is dan ook ,,grimlach” en het eerste lid
van dit compositum houdt verband met ,,grijnzen”. Moderne men-
sen, die naar Amerikaans voorbeeld het ,,keep smiling” in hun
vaandel hebben geschreven, vergeten dit gemakkelijk, begrijpen
daarmee maar de helft van de glimlach en blijven blind voor zijn
gevaarlijke ambivalentie. Voor de archaïsche mens blijft de glim-
lach een grimlach en wanneer daarin de godheid zich openbaart en
vermenselijkt, blijft zij haar mysterieus en ambivalent karakter van
ganz Andere behouden. In deze Apollo van Veii is het duidelijk, dat
de god, hoezeer hij ook een menselijke gedaante heeft aangenomen,
een andere wereld blijft. Zijn grimmige glimlach vertegenwoordigt
deze andere wereld binnen de wereld van de mens. Het mysterie is

184







hier veel beangstigender; omdat het zich ondanks zijn nabijheid niet
laat ontmoeten. De wereld van de goden blijft ook in zijn verschij-
nen onder de mensen en in zijn glimlach een andere wereld.

(slot volgt).                       C. W. M. VERHOEVEN.

Antieke kunst in Nederlandse Musea
Romeins bronzen beeldje van een toneelspeler. Leiden, Rijksmuseum
van Oudheden (hoogte 9 cm).

Met de toenemende hellenistische invloed op de romeinse kunst,
deed ook de typisch hellenistische voorkeur voor anecdotische en
karikaturale onderwerpen hier haar intrede. Zeer geliefd was onder
andere de uitbeelding der verschillende personages welke tot de
vaste bezetting van het antieke blijspel behoorden. Uit het I<eidse
Museum van Oudheden tonen wij hier een bronzen beeldje dat een
toneelspeler voorstelt in de rol van slaaf of dienaar. Zijn tenue be-
staat uit twee over elkaar gedragen korte tunieken — één met lange,
en één met korte mouwen — en een korte over de linker schouder
geslagen mantel. De franje van het manteltje is door een fijn ge-
graveerde arcering langs de randen aangegeven. Om het middel
draagt de acteur een smalle gordel. Aan zijn voeten heeft hij sanda-
len en zijn gelaat gaat schuil achter een karikaturaal slavenmasker.

De slaaf of dienaar speelde, zoals bekend, in de ,,nieuwe” Griekse
komedie van Menander en haar Latijnse navolgingen een belangrijke
rol en stond vrijwel steeds in het middelpunt van de handeling. Vol-
gens een traditionele typering werd hij voorgesteld als onbeschaamd,
lui, leugenachtig en indiscreet, maar tegelijk als vindingrijk bij het
helpen van zijn — gewoonlijk in amoureuse verwikkelingen ver-
strikte — jonge meester. Wij zien hem hier weergegeven met voor
de borst gevouwen armen en over elkaar gelegde handen, in een
houding welke gebruikelijk was voor de monoloog.

Het figuurtje is uit Italië afkomstig en werd vermoedelijk in de
nabijheid van Cortona gevonden. Een nauwkeurige datering is niet
gemakkelijk te geven. De kwaliteiten der vormgeving, het scherpe
modelé en de zorgvuldige ciselering maken echter voor het Leidse
figuurtje, waarvan parallellen bestaan o.a. in Napels (nr. 5456) en
Dresden (nr. 23), een ontstaan in de vroege keizertijd waarschijnlijk.

J. W. SALOMONSON
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