MOUSEION 1-4
1. Vertaal de tekst.
jO Diovnuso~ tragw/dopoiou;~ zhtei'
Diovnuso~ oJ qeo;~ ouj movnon tw'/ oi[nw/ ajlla; kai; tw'/ qeavtrw/1 caivrei.
Nu'n de; ajkouvei oJ qeo;~ o{ti oiJ a[ristoi tragw/dopoioi2 ejn ajnqprwvpoi~ oujkevti eijsivn.
Kai; ga;r oJ Eujripivdh~ kai; oJ Sofoklh'~1 ejn tw'/ Tartavrw/ diatrivbousin.
"tiv poiou'si tragw/dopoioi;2 ejn tw'/ Tartavrw/;" levgei oJ qeov~.
3
5 "a\ra qevatrav ejstin ejn tw'/ Tartavrw/;
a\ra a\qla lambavnousin tragw/dopoioi2; ejn tw'/ Tartavrw/;
ouj dh'ta3: oiJ ga;r nekroi; tragw/dopoiw'n2 ouj frontivzousi kai; tw'n e[rgwn aujtw'n4 ajmelou'sin5.
dio; toi'~ ejmyuvcoi~6 proshvkousin.
wJsauvtw~ ga;r toi'~ ajnqrwvpoi~ ajtragwv/dhto~7 bivo~ oujk ajrevskei."
10 kai; dh; oJ qeo;~ to;n Tartavron eijsbaivnei.
oJ me;n Cavrwn tw'/ Dionuvsw/ sumbouleuvei, oJ de; Aijako;~ ejpibouleuvei tw'/ qew'/ oujde; bohqei'.
e[pei'ta oJ qeo;~ ejnnoei'8 o{ti oJ Tartavro~ nekrw'n ploutei'9 kai; o{ti tragw/dopoioi2; ejn tw'/ Tartavrw/ oujk ejnivzousi10 qrovnoi~.
ou{tw dh; oJ Dionuvso~ tw'n tragw/dopoiw'n2 aJmartavnei.
pikrw'~11 fevrei ta; kakav.
1

qevatron, tov: theater . 2 tragw/dopoiov~, oJ: tragediedichter. 3 ouj dh'ta: natuurlijk niet. 4 aujtw'n: (achter het woord waar het bijhoort) van hen, hun. 6 ajmelevw + gen.: geen

acht slaan op, negeren . 6 e[myuco~, oJ: levende.
pikrw'~ fevrw: het met bitterheid dragen.

7

ajtragwv/dhto~: zonder tragedies. 8 ejnnoevw: bedenkenen. 9 ploutevw + gen.: rijk zijn aan.

11

Namen
Ἀιακός: Aiakos, de poortwachter van de onderwereld.
Eujpripivdh~: Euripides, beroemd tragediedichter .
Sofoklh'~: Sophokles, beroemd tragediedichter .

Τάρταρος: Tartaros, de Onderwereld.
Cavrwn : Charon,de veerman die de doden naar de onderwereld brengt.

1

10

ejnivzw + dat.: zitten op.

2. Beantwoord de vragen/werk de opdrachten uit.
(r. + nummer) verwijst naar een regel ven de Griekse tekst.

1. Wat is het complement bij ajkouvei (r.2)?
2. Wat is het subject bij diatrivbousin (r.3)?
3. a. Noem naamval, getal( sing./plur.) en geslacht van qevatra (r.5).
b. Noem persoon en getal van ejstivn (r.5).
c. Vergelijk je antwoorden bij a en b.
Welke discrepantie ontdek je? Geef een verklaring van de discrepantie.
4. Noem naamval, getal en geslacht van a\qla (r.6).
5. Wat is het subject bij proshvkousin (r.8)?
6. Wat is het complement bij bohqei' (r.11)?
7. Maak een lijstje van de werkwoordvormen in de tekst die tot de groep fevrw behoren.
8. Maak een lijstje van de werkwoordvormen in de tekst die tot de groep ponevw behoren.
9. (onbekende verba) Hoe staan ze in het woordenboek?
kovptei
kratei'
10. Los de twee samengestelde woorden op in hun samenstellende delen en geef de betekenis van de samenstellende delen:
oujkevti (r.2)
ejnivzousi (r.12)
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EEN NIEUWE BASIS 1-4

UITWERKING

1. Dionysos zoekt tragediedichters
De god Dionysos is niet alleen blij met de wijn, maar ook met het theater.
Maar nu hoort de god dat de beste tragediedichters niet meer onder de mensen zijn.
Want ook Euripides en Sophokles verblijven in de Onderwereld.
"Wat doen tragediedichters in de Onderwereld?" zegt de god.
"Zijn er theaters in de Onderwereld?
Tragediedichters krijgen toch geen prijzen in de Onderwereld?
Natuurlijk niet, want de doden bekommeren zich niet om tragediedichters en negeren hun werken.
Daarom horen ze bij de levenden.
Want net zo bevalt een leven zonder tragedies de mensen niet."
En inderdaad gaat de god de Onderwereld binnen.
Charon geeft Dionysos wel raad, maar Aiakos heeft het op de god gemunt en helpt hem niet.
Dan bedenkt de god dat de Onderwereld rijk aan doden is en dat tragediedichters in de onderwereld niet op erezetels zitten,
Zo treft Dionysos de tragediedichters dus niet.
Hij draagt de rampen met bitterheid.
2. 1. o{ti...eijsivn. 2. oJ Eujripivdh~ kai; oJ Sofoklh'~. 3.a. nom.plur.neutrum; b. 3 sing.; c. plur.-sing.: subject neutrum plur. Æ predicaat sing.
(hfdst.4.7). 4. acc.plur.neutrum. 5. NL.: zij; Gr.: geïmpliceerd, ontlenen aan tragodopoiw'n (dus niet aan e[rgwn, zie 3c). 6. geïmpliceerd, zie tw'/ qew'/.
7. caivrei (r.1), ajkouvei (r.2), diatrivbousin (r.3), levgei (r.4), lambavnousin (r.6), frontivzousi (r.7), proshvkousin (r.8), ajrevskei (r.9),
eijsbaivnei (r.10), sumbouleuvei (r.11), ejpibouleuvei (r.11), ejnivzousi (r.12), aJmartavnei (r13), fevrei (r.14). 8. poiou'si (r.4), ajmelou'sin (r.7),
bohqei' (r.11), ejnnoei' (r.12), ploutei' (r.12). 9. κόπτω; κρατέω 10. oujk (niet) - e[ti (langer); ejn (in/op) - i{zousin (zitten [3 plur.]).
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