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KARAKTERS  

 

 

ALEXANDER: Seun van Koning Philip II van Masedonië en Koningin Olimpias. 

Alexander is dertien jaar oud in die openingstoneel en aan die einde agtien.   

 

PHILIP: Philip is ‘n uiters komplekse karakter. Hy is die seun van ‘n plaaslike 

stamhoof wat na baie oorloë, skermutselings en binnegevegte daarin slaag 

om Masedonië se ruwe bergbewoners, bendes en rebelse dorpies te verenig 

met die krag van sy persoonlikheid, diplomatiese optrede en 

ekspansionistiese ambisie. Hy is harig, sterk gebou en rats. Oorlogswonde 

het baie littekens gelaat op sy liggaam gelaat en hy loop effens mank as hy 

moeg is. Sy optrede is dikwels so doelbewus kru dat vyande hom tot hul 

nadeel onderskat. Philip praat soos ‘n leier wat gewoond daaraan is dat sy 

bevele flink uitgevoer word, maar met sy fyn mensekennis en strategiese 

diplomasie weet hy hoe om sy gedrag by sy toehoorders aan te pas vir die 

beste resultate. Ten spyte van sy oorwinnings op die slagveld, voel hy 

minderwaardig teenoor die hovaardige Athene en begeer hy dat sy seun 

hulle gelyke word. Hy is dus trots op die feit dat hy die Atheense filosoof 

kon oorreed om sy seun te kom onderrig. Philip het sy beste talente aan sy 

seun oorgedra terwyl sy grofste foute Alexander gespaar is.   

 

OLIMPIAS: Alexander se moeder was ‘n prinses van Epiros toe Philip haar ontmoet het. 

Sy was ‘n legendariese skoonheid en Philip se huwelik met haar was uit 

wellus gebore eerder as ‘n diplomatiese gebaar. Hulle stormagtige 

verhouding het haar gou verbitterd gelaat. Sy is in haar laat-dertigs en 

alhoewel sy sensueel voorkom, is haar verbetenheid groter as haar 

vroulikheid, en as sy met iemand flankeer, spruit dit uit magsug eerder as 

affeksie. Haar planne vir Alexander kompenseer ietwat vir haar eie 

gefrustreerde ambisies.    

 

ARISTOTELES:  Aristoteles het Philip se uitnodiging om na Pella te kom aangegryp, 

veral om te vergoed vir sy teleurstelling toe Plato sy Akademie nie aan hom 

maar aan ‘n mindere filosoof bemaak het. Aristoteles sien ook sy rol as 

leermeester van die troonopvolger as ‘n geleentheid om die beskawing uit te 

brei na die ruwe noordelike volkere.  Aristoteles is veertig jaar oud by sy 

aankoms in Pella. Sy houding is rustig en vriendelik, en sy woorde 

weldeurdag.  
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HEPHAISTION: Hephaistion is ‘n aristokratiese seun wat in die paleis in Pella woon 

omdat Philip die seuns van stamhoofde by hom gyselaar hou as waarborg 

teen rebellie. Hy toon nou al die leierseienskappe en intelligensie wat hom 

eendag ‘n sterk generaal en Alexander se onmisbare regterhand gaan maak. 

Philip laat hom toe om saam met Alexander onderrig te word. Sy liefde vir 

Alexander is onbaatsugtig en maak hom tot die dood toe lojaal.  

 

SOLDAAT: Een soldaat (of soveel as wat die produksie kan bekostig) verteenwoordig 

die leërskare soldate wat saam met Philip veldslae wen en as wagte diens 

doen in die paleis. Al ken Philip en Alexander die name van hulle soldate, 

word hulle hier nie as individue geteken nie. Die soldaat (of soldate) is 

meestal in uniform, soms met ‘n helm en borswering, soms selfs bewapen 

met ‘n spies en swaard. Philip word dikwels vergesel van ‘n offisier wat hy 

Ptolemeus noem en wat die historiese karakter kan wees.  

 

 

PLEKKE  

 Die gebeure vind in en naby die Masedoniese koninklike paleis plaas: 

 

 Skool. ‘n Kamer in ‘n ou tempel wat as skool dien. Daar is ou beelde wat 

eenkant gestoor word en ‘n klipaltaar wat as tafel gebruik word. ‘n Harde 

bank staan links. Op die tafel is verskeie objekte wat by elke toneel meer 

word: papirusrolle, skryfgoed, ‘n voëlkoutjie, plante, blare, instrumente, ‘n 

weegskaal, bekers, olielampe, stampers en vysels.  

 

 Philip se raadsaal. Slegs ‘n troon aangesien net Philip sit wanneer mense 

hom kom spreek. 

 

 Oop terrein tussen die paleis en die skool waar die soldate oefen en wat na 

die teater lei.  

 

 Philip se tent naby die slagveld van Chaironeia. Die rook van baie vure 

dwarrel die tent binne en die geroesemoes van soldate se bewegings en 

stemme word telkens buite gehoor. Twee opvoustoele en ‘n opvoutafel 

word ingedra wanneer benodig.  
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TONEEL 1: PARADOS 

 

(Die kamer in ‘n ou tempel wat voortaan as skool gaan dien. ‘n Soldaat dra ‘n gehawende 

kis binne en sit dit hard op die grond neer. Die klipaltaar is leeg.) 

 

SOLDAAT: Wat sê jy is jou naam nou weer? 

ARISTO:  Aristoteles. Aristoteles, van Athene. 

SOLDAAT: Ek het hulle hoor praat van jou. Jy is glo baie slim. Weet alles van alles af, sê 

hulle. 

ARISTO: Ek sê nie so nie.   

SOLDAAT: (Kyk hom deur, onbeïndruk). Hm. Hulle sê jy is ons prinsie se skoolmeester. 

ARISTO:  Jy kan my so noem. 

SOLDAAT: Jy wag net hier. Moet aan niks vat nie. Hulle is op pad. (Af.) 

 (Aristoteles sit ‘n bondeltjie langs die kis neer. Hy hou perkament- en 

papirusrolle teen sy bors vas. Hy gaan sit op die kis en vou een van die 

boekrolle oop om te lees. Na ‘n rukkie hoor hy ‘n gebulder en spring 

vervaard op. Philip kom ingestorm. Die soldaat volg verskrik op sy hakke).  

PHILIP: (Woedend.) Hy het die perd die hele nag sonder water laat staan! Ek duld nie 

dwase nie! Gee hom vyf houe, gee hom ‘n dubbelskof, half rantsoene vir ‘n 

week. As hy nie sy ore kan gebruik nie, sal ek hulle laat afsny en om sy nek 

hang. Hy kry nog een kans. Net een, hoor jy? Hy kan sy vrou so gebruik, nie 

sy perd nie!  

 (Hy sien Aristoteles en is terstond sjarmant).  

 Leermeester, welkom in Pella! Wat ‘n eer!  

 (Aristoteles buig laag en wil antwoord maar Philip gee hom nie kans nie.) 

 Ek hoor seerowers wou hulle tande in julle skip slaan net buite Larissa. My 

kaptein het al baie erger trotseer. Jy was in veilige hande. Is hierdie jou goed? 

Is dit al? 

 (Hy wys na die karige bagasie en roep die soldaat nader sonder om vir ‘n 

antwoord te wag).  

 Vat na sy kamers toe.  

 (Die soldaat spring na die kis toe, laai die bondel bo-op en dra af. Philip stel 

belang in die boekrolle wat Aristoteles teen hom vashou.)  
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 Ek sien jy lees. Seker Plato?  

ARISTO:   Homeros.   

PHILIP: A, die Ilias, natuurlik. Ek ken dit, ek ken dit. Die grote Achilles en Troje en 

die Mukeners. Agamemnon en daardie hoer Klutaimnestra. Achilles dikbek 

in sy tent. Ek gaan eendag nog self Troje toe. En dan gaan ek stap waar die 

helde - 

 (Soldaat vervaard op. Hy probeer die aankoms van Olimpias aankondig 

maar is te verboureerd. Philip is ontsteld deur haar teenwoordigheid) 

PHILIP: Jy! 

OLIMPIAS: (Olimpias ignoreer Philip en seil verby na Aristoteles. Sy beduie vir die 

soldaat om haar aan te kondig.) 

 Praat, magtig! 

PHILIP: Wat soek jy hier? 

 (Olimpias bekyk Aristoteles wat ‘n lomp buiging maak.) 

SOLDAAT: (Deklamerend). Haar koninklike hoogheid, Koningin Olimpias van 

Masedonië, dogter van Neoptolemus, prinses van Epiros, eggenote van - 

PHILIP: (Woedend.) Wie het jou gesê om te kom? 

OLIMPIAS: Ons adellikes het maniere, Philip. Ek kom ontmoet my seun se leermeester. 

(Sy erken Aristoteles se poging met ‘n vriendelike knik). Dis tog net reg dat ek 

die groot filosoof van Athene kom welkom heet.  

PHILIP: Wie het jou gesê hy kom vandag? 

OLIMPIAS: Jy behoort te weet ek weet dinge, Philip.  

PHILIP: Dis jou slange wat in jou ore sis! Dogter van addergebroedsels - 

OLIMPIAS: Ek heet jou welkom in Pella, Aristoteles. Jou roem is groot. (Sy beduie na die 

vertrek om hulle). As die hoof van die koninklike akademie van Masedonië  

gaan jy ‘n groot rol speel in Alexander se opvoeding. Tot in alle tye gaan 

mense weet Aristoteles was my seun se leermeester.  

 (Aristoteles buig weer en probeer iets sê).  

PHILIP: Jou seun? Jou seun! 

OLIMPIAS: My seun het ‘n slim kop onder daardie pragtige goue krulle, Aristoteles. Jy 

sal sien. (Sy kyk meewarig na Philip se woeste baard en hare). Hy’s g’n 

takhaar. My seun is vir groot dinge bestem. 



 

 

6

6

PHILIP: Jou seun! Joune! Met watter god het jy hierdie keer hoereer? Pan?  Bacchus 

homself? O nee, wag. Hierdie keer voeter jy in die gange van die hel self rond 

tot Hades jou uitspoeg.  Nie eens die Doderyk wil jou hê nie -  

OLIMPIAS: Hou tog op om so tekere te gaan, Philip. Jy blaas soos ‘n jagse skilpad. Jy wil 

tog nie hê Aristoteles moet nou al sien hoe jy lyk wanneer jy beskonke kom 

rondval in my kamer nie. Ek doen net my plig as koningin en moeder - 

PHILIP: Ha! Jy weet so min van plig as ‘n aap van die alfabet. Jy wil tog nie vir 

Aristoteles beïndruk nie? 

OLIMPIAS: Wel, jy kry dit beslis nie reg nie. 

PHILIP: Ek moes jou lankal laat opsluit het! Ek moes jou laat terugkruip het na 

daardie Epirootse gat waaruit jy gekruip het. (Olimpias ignoreer hom en 

staan baie naby aan Aristoteles wie se ongemak groter word.) 

OLIMPIAS: Ek hoor jy is die een mens wat alles weet. Alles wat daar is om te weet, weet 

jy mos.  

 (Aristoteles probeer kapsie maak, maar Olimpias swaai om na Philip.)  

 Dink jy hy weet nie alles van jou nie? Die hele wereld lê vol stories oor jou 

en jou dronkenskap, jou stink asem, jou planne -  

PHILIP: En jy dink niemand weet van jou bose streke nie? Komplotte en moord en 

towerny -  

OLIMPIAS: (Sy glimlag sjarmant vir Aristoteles). Hy is tog so vol wind – 

PHILIP: Hoerery! 

OLIMPIAS: Nee, hoerery los ek vir jou. Vir jou en die slavinne en die los moere in jou 

leër. 

PHILIP: Mag die helse honde jou kom haal! Selfs aasvoëls sal jou uitspoeg! Mag 

melaats jou opvreet soos ‘n briesende leeu -  

OLIMPIAS: Ag, Philip, kry tog nuwe vloeke. Jy was nog altyd so onoorspronklik. 

PHILIP: En jou stories is so oud soos die hoerhekse van Epiros waar jy uitgeseil het 

soos slangslym! Dreksel!  

OLIMPIAS: (Flikvlooierig). Aristoteles, onderrig jy nie ook miskien ou dwase nie? 

Basterbrakke leer nou nie maklik nuwe toertjies nie, maar jy is mos so slim 

As jy geduldig genoeg is kan jy selfs van barbare mens maak.  

PHILIP: Kakskuim! Jy moes al lankal gevrek het aan jou eie gif! Jou haat verteer jou 

soos Medusa en haar - 
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 (Alexander en Hephaistion uitasem op, gevolg deur die soldaat. Hulle lyk so 

na mekaar dat Aristoteles nie kan raai wie die prins is nie. Hy buig verward 

van die een na die ander. Philip en Olimpias kyk eers geamuseerd toe, dan 

stoot Philip Alexander vorentoe.) 

PHILIP: Dis Alexander.  

OLIMPIAS: (Trek Alexander weg van Philip.) Dis my seun, Alexander.  

PHILIP: My seun, die prins van Masedonië.  

ALEX:  (Beleefd en nuuskierig). Ek groet u, leermeester.  

ARISTO:  Ek groet jou, Prins Alexander van Masedonië.  

PHILIP: En dis sy Hephaistion, sy vriend. (Hephaistion buig beleefd).  

ARISTO: Ek kon julle nie onderskei nie. 

ALEX: (Lag vrolik saam met Hephaistion). Nee, ons is eintlik dieselfde. Ons doen 

alles saam. Van kleins af al. 

PHILIP: Hephaistion is die seun van Amintor en hy gaan saam met Alexander aan jou 

voete leer. 

ARISTO: (Knik sy kop beleefd.) Die eer is myne. 

SOLDAAT: (Dringend.) U majesteit, die ambassadeurs van Sparta en Mukene wag in die 

troonsaal. 

PHILIP: Laat weet ek is op pad. Hephaistion, vergesel sommer haar koninklike 

hoogheid na haar kwartiere toe. (Hephaistion kyk na Alexander. Alexander 

knik kop instemmend en Hephaistion staan nader. Olimpias en Philip merk 

dat hy eerder op Alexander se instruksies reageer as op Philip s’n.)  

OLIMPIAS: ‘n Brakkie luister eerder na ‘n leeuwelpie as na ‘n ou bok.  

PHILIP: Hephaistion, vat die . . .  koningin terug en vat haar nou!  

OLIMPIAS: Ek groet jou, tot volgende keer, Aristoteles. (Aristoteles buig laag terwyl 

Olimpias haar hand vir Hephaistion gee asof hulle gaan dans. Albei af.) 

PHILIP: Jou taak is groot, Aristoteles, soos jy kan sien. Kom more na my toe dat ons 

kan praat.   

SOLDAAT: Die ambassadeurs van Egipte en Libië kom more, my heer. 

PHILIP: Aristoteles, oormore dan. Alexander, jy dra ons naam hoog, né. (Philip en die 

soldaat af. Alexander en Aristoteles kyk mekaar nuuskierig aan.)  

ALEX:  (Verleë). Verskoon tog, leermeester. Die koning en koniging is bietjie, e . . . 

hulle is baie . . . Hulle word soms . . . (Hy stamp sy vuiste teen mekaar.) 
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ARISTO: (Aristoteles knik vinnig en beduie na die boekrolle). Ek dink nou aan iets wat 

Homeros gesê het. Wil jy hoor? (Alexander knik gretig en Aristoteles maak ‘n 

boekrol oop. Hy lees deklamerend.)  

 “Eggenote in die huwelik, mans en hul vrouens, wanneer hulle in woede 

uitbars, sal na ‘n storm weer kalm waters binnevaar voor hul ankers uitgooi in 

die veilige hawe van hul tuiste. Hulle kinders leer dat die donderweer wat so 

tussen ouers blits, die lug suiwer en soeter laat.” 

ALEX:  Het Homeros regtig so geskryf? 

ARISTO: Hoe sal jy weet? Vind uit. (Hy oorhandig ‘n boekrol aan Alexander.) Laat 

Homeros self met jou praat. Dis nou joune. 

ALEX:  (Neem die boekrol versigtig.) Myne? Vir altyd? Regtig? 

ARISTO: Regtig. 

ALEX:  My eie Ilias. 

ARISTO: Hou jou kop en jou hart daarmee besig, eerder as om jou te steur aan . . . Wel. 

jy het jou eie pad om te loop.  

 (Alexander en Aristoteles glimlag vir mekaar. Hephaistion op.) 

ALEX:  Hephaistion! Kyk wat ek gekry het. Jy kan saam met my lees. Skool gaan 

lekker wees.  

HEPH:  Nie skool nie. Jou ma sê. . . e . . . Koningin Olimpias sê dis die Akademie. 

ALEX: Wat moet ek dit noem, leermeester? 

ARISTO: Jy kan dit noem net wat jy wil, Alexander. Dis wat ons hier gaan doen wat 

belangrik is. Dis wat jy – julle – hier dink wat gaan saak maak.  

ALEX: Kom ons begin sommer nou! 

ARISTO: (Lag goedig). ‘n Entoesiastiese leerling is ‘n leermeester se blinkste juweel. 

Kan ons nie maar more begin nie? 

HEPHAIS: Hy moet baie moeg wees. Miskien wil hy eers bietjie rus. 

ALEX: Ja, ekskuus. Kom, ons wys jou waar jy gaan bly. 

ARISTO: Waar ek gaan bly. Julle het my klaar bly gemaak dat ek na Pella gekom het. 

Ek is nou bly om hier te bly. (Hulle lag saam oor die flou woordspeling.)   

HEPHAIS: Kan ek die ander rolle vir jou dra? 

  (Alexander en Hephaistion wys op seunsagtige wyse agter Aristoteles se rug 

hoe opgewonde hulle is. Al drie af.) 
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TONEEL 2: DIE LEEU EN DIE LAM 

 

 (Philip se troonkamer. Twee dae later. Philip kom ingestorm met ‘n soldaat 

op sy hakke.) 

 

PHILIP: Waar’s hy? (Kwaai). Hoekom is hy nog nie hier nie? Jy weet goed ek wag op 

niemand nie.  

SOLDAAT: Ek sal hom gou laat haal, sier. (Hy wil uitgaan). 

PHILIP: Nee, jy stop net daar! (Gevaarlik). Jy’s ‘n offisier, reg? Jy het mos al opdrag 

gegee dat hy moet kom. Jou bevele word tog onmiddelik deur die soldate 

onder jou uitgevoer, of hoe? 

 (Die soldaat knik bang).  

 Nou dan wag ons nog so ‘n ou rukkie. Ek het al die tyd in die wereld.  

 (Philip gaan sit op die troon. ‘n Gevaarlike stilte heers terwyl die soldaat 

vreesagtig op aandag staan. Philip sit asof diep in gedagte versonke, 

oordrewe geduldig. Hulle wag. As Aristoteles binnekom ontspan die soldaat 

merkbaar). 

SOLDAAT: (Kondig te luid aan). Aristoteles van Athene! 

 (Philip staan op, wuif die soldaat ergerlik weg en glimlag dan breed vir 

Aristoteles. Die soldaat vinnig af. Philip wag.) 

ARISTO: Ek is jammer ek het bietjie gedraai, u majesteit. Daar was ‘n vreemde 

wolkmassa wat ek nog nie voorheen waargeneem het nie. Die weer is so 

anders hier as in die Peloponessos. Ek kon nie besluit of die vorm en kleur 

dui op ‘n naderende haelbui of dalk . . . nee, dit was te koud vir hael. En toe 

kyk ek eers of die wind gaan draai -  

PHILIP: Moenie verskoning maak nie. Vorm en kleur van wolke. Nou daar het jy dit. 

Jy, Aristoteles, is die geeërde filosoof. Ek maak maar net oorlog. Maar 

weereens welkom, welkom. Jou teenwoordigheid gaan groot luister verleën 

aan ons afgeleë koninkryk.  

 (Aristoteles buig ietwat geamuseerd want hy lees Philip se oordrewe 

respekvolheid verkeerd en mis die sarkasme). 
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 Hier in Pella het ons groot bewondering vir julle slim mense van Agaje.  Daar 

is so baie wyse mense in Athene. Jy en Plato en Sokrates voor hom. En wie is 

nou weer die volgeling aan wie Plato sy akademie bemaak het?  

ARISTO: Seussipos. 

PHILIP: O ja, dis mos hy wat Plato opgevolg het. Seussipus, né. Seussipus was die 

uitverkore een. Maar dis vir jou wat ek wou hê vir Alexander.  

ARISTO: Ek is geeërd en – 

PHILIP: O nee, die eer is ons s’n. Jy weet alles, sê hulle my. (Hy stop Aristotles.) Ja, 

ek hoor jy hou nie daarvan as mense so sê nie. En dis baie edel van jou om so 

beskeie te wees. Hoe stel hulle dit nou weer? “Aristoteles het alle kennis in 

pag”. So het hulle vir my mense gesê wat gaan uitvind het oor jou. “Alle 

kennis in pag”. (Hy waai weer Aristoteles se beswaar weg en vat Aristoteles 

gemaak vertroulik om die skouers). Maar dis mos wat ek wil hê. Ek wil dit 

hê. My seun het dit nodig. Ekke ook. Jy kan my so baie dinge vertel wat ‘n 

kruppel ou vegter niks van weet nie. Byvoorbeeld van die vorm en kleur van 

wolke, né. (Hy kyk kastig met groot konsentrasie na die lug.) En wat nog? 

(Aristoteles lag ietwat ongemaklik.) Toe! Wat gaan jy ons nog leer? Wat is dit 

eintlik wat jy doen? 

ARISTO: Wel, ek ondersoek die realiteit op empiriese wyse, ek vra vrae oor die 

onderlinge samehang en ek . . . e  . . . (Verleë). Ek weet regtig nou nie wat u 

bedoel nie. 

PHILIP: (Klop Aristoteles gemaak gemoedelik op die rug). Jy is nou net weer beskeie. 

My mense sê jy het honderde boeke. Jy het self al baie boeke geskryf. Oor die 

vorm en kleur van wolke. Ek meen, het jy nie ook al oor die vorm en kleur 

van plante geskryf nie? En die vorm en kleur van woorde! Ja. En dan nog ook 

poësie en drama, né. Kyk, hierdie ou soldaat weet niks van julle verhewe 

dinge nie. So, leer my. (Philip gaan sit op die troon en beduie dat Aristoteles 

moet voortgaan.)  

ARISTO: (Geamuseerd). Wat wil u hoor, u majesteit? 

PHILIP: Ek verstaan mos nie die dinge waaroor julle filosowe so onophoudelik kan 

praat nie. Julle noem dit redeneer, né. Of so iets.   

ARISTO: Bedoel u etiek? Dialektiek?  
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PHILIP: Miskien. Wat ek veral wil weet is: wanneer is iets snaaks en wanneer is iets 

hartseer. Byvoorbeeld: hoekom lag party mense vir iets - of iemand - wat 

hulle eintlik moet vrees? Ek kry dit nogal baie. (Philip leun vorentoe en sien 

Aristoteles snap nie sy bedoeling nie.)  

ARISTO: (Geamuseerd). Wel, u majesteit, ons kan begin by die klassieke. Ek hoor u 

gaan dikwels teater toe.  

PHILIP: O ja. Ek ken al die lekker stories van Agamemnon en Elektra en die huis van 

Atreus. Al die wrede moorde met baie bloed en derms en daarna die wraak. 

Wat hulle sê nogal soet is. En Oidipus wat sy pa vermoor en toe kinders by sy 

ma kry.  Ek verstaan wragtig nie hoe jy so dom kan wees nie. 

ARISTO: Sal ons dan praat oor tragedie en komedie? 

PHILIP: Hoekom nie? Kom, laat ek hoor. 

ARISTO: (Steeds geamuseerd.) Goed. Komedie beeld mense uit as slegter as wat hulle 

eintlik is. Tragedie teken mense beter as wat hulle in die regte lewe is.  

PHILIP: So, nie een van die twee vertel die waarheid nie. 

ARISTO: (Lag ietwat hovaardig.) O nee, u majesteit, kuns verken die dieper waarheid. 

Kuns haal die masker van die leuen af. 

PHILIP: (Kastig beindruk.) Nogal, né. So ons almal sukkel maar met die waarheid en 

die leuen. 

ARISTO: Veral die leuens wat ons vir onsself vertel. U sien, Plato het dit altyd gehad 

oor ondersoek. Alles, alles moet ondersoek word. Maar veral ‘n mens self. 

Selfondersoek. Anagnorisis. 

PHILIP: Nogal, né. Die Orakel van Delphi praat ook altyd van “ken jouself”.  Kyk, 

miskien dink jy ek ken myself nie baie goed nie, maar ek kom al veertig jaar 

met myself saam. Wat ek wonder is, is hierdie gedermuitrygery nie net 

kunstenaars en filosowe se manier om hulle luiheid weg te steek nie? Hulle 

wil nie gaan veg nie, so hulle praat. 

ARISTO: Ek dink ons almal steek die waarheid oor onsself baie goed weg. 

PHILIP: Jy dink? Maar ek dog al die tyd ek weet presies wat ek wil hê.  

ARISTO: (Lees nie die waarskuwingstekens nie.) Ag, u majesteit moet eendag 

selfondersoek probeer. Mens het nogal groot pret met mens se eie sotlikhede. 

PHILIP: Nogal, né? 
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ARISTO: Dis die mens se stommiteite wat die kern van komedie vorm. Belaglike 

begeertes of kleinlike opinies, maar die gevolge van verdraaide denke in 

komedie is nooit vernietigend nie.  

PHILIP: Gee my ‘n voorbeeld van so ‘n karakter.  

ARISTO: Pan, byvoorbeeld. Pan. Die bosgod wat geen nimf wat hy teëkom kan uitlos 

nie.  

PHILIP: Jy bedoel Pan trek hulle almal plat? 

ARISTO: (Lag). Ja. Hy kom elke nimf by.  

PHILIP: Ag, so. En hoekom is dit snaaks? 

ARISTO: Wel, die bosgod met sy bokpote en harige lyf is nou nie iets wat vrouens 

aantreklik vind nie. Sy wellustige gedrag is dus strydig met die onestetiese 

aard van sy voorkoms, en dis waar die komiese lê. Verstaan u?  

PHILIP: A! Wanneer is iets dan nou tragies? 

ARISTO: Tragedie is baie meer kompleks - 

PHILIP: Probeer om dit vir my te verduidelik. Net dalk verstaan ek so ‘n bietjie.  

ARISTO: Tragedie beeld gebeure uit wat ernstig en groots is, in verhewe taal. Verstaan 

u? (Aristoteles merk nie Philip se groeiende irritasie nie.) Tragedie probeer 

om die universele binne die feitelike aan te spreek. Die opvoering van ‘n 

groot drama maak gevoelens soos empatie of vrees by die toehoorder wakker. 

Empatie, want ons almal vereenselwig ons met die hoofkarakter se pyn en 

lyding, en vrees, want ons besef dat die mens se lot vernietiging insluit. Sien 

u?          

 (Philip sit asof hy diep nadink en beduie dat Aristoteles moet voortgaan.)  

 Die karakter van die held is die kern waarom die tragedie draai. Hy is ‘n held 

want hy is meer as lewensgroot. ‘n Leier, gewoonlik ‘n koning, en hy is 

sterker, slimmer, eerbaarder as ons ander. Maar hy het ‘n tragiese fout. 

Verstaan u? Een tekortkoming, maar binne sy situasie dra dit die kiem van sy 

eie vernietiging. Miskien, soos Oidipus, doen hy iets onwetends wat ten 

hemele skree. 

PHILIP: Hy maak sy vader dood en trou sy moeder. 

ARISTO: (Vlei Philip asof hy ‘n leerling is.) Presies. Nes die held, is ons almal juis op 

ons gevaarlikste as ons dink ons doen die beste vir die mense wat ons liefhet. 

Dis hoekom omtrent al die tragedies in familieverband plaasvind. Die Huis 
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van Atreus. Orestes en Elektra. Die slaapkamer veral, daar waar mense wat 

mekaar bemin, mekaar so volkome vernietig. Die held vernietig terwyl hy 

juis die goeie beoog. Dis tragies.  

PHILIP: Sê nou net die held weet nie dat hy sy mense vernietig nie? 

ARISTO: Die held vind altyd uit. Dis sy tragedie. Sien u? Dit bring ons terug by 

anagnorisis. Selfkennis. Die tragiese held vind die fout in homself, hy herken 

die onreg wat hy gepleeg het. En sy selfkennis is vernietigend. Ook vir die 

mense naaste aan hom. Ons het empatie met sy lyding, en ons vrees sy lot. 

Wat met die held gebeur is verskriklik maar tog sinvol, en dit bring vir ons 

katarsis mee. Ons verlaat die teater gesuiwer want die held is gestroop van sy 

waandenke, en al is sy lyding hoe geweldig, die orde het die chaos oorwin. 

Ons kyk vir ‘n oomblik deur die illusie, waarin ons daagliks met valse 

veiligheid leef, ons kyk die werklikheid in sy lelike oog. ‘n Bietjie later glo 

ons weer net wat ons wil, maar vir ‘n verskriklike oomblik herken ons die 

waarheid. Sien u? Volgens Plato is dit wat nodig is om vol en ryk te lewe. 

PHILIP: Dis nou regtig . . . interessant. Maar hoe raak dit iemand soos ek, wat van 

hierdie hoge goed niks verstaan nie? Ek wil steeds weet: wanneer is iets hier 

onder rond snaaks.  

ARISTO: U bedoel komies? 

PHILIP: Ek bedoel snaaks. 

ARISTO: Wel, komedie het karakters wat belaglik is en die gehoor lag as hulle 

uitgebuit word. Soos wanneer ons poetse op mekaar bak. 

PHILIP: Ek bak baie poetse. Poetse is hel snaaks.  

ARISTO: (Twyfelagtig.) Hm. Daar is wel bekende poetse in Aristophanes . . . 

Aristophanes is ‘n Atheense komedieskrywer – 

PHILIP: (Ligtelik sarkasties). Oe, Atheens. Dit moet dan regtig snaaks wees. 

ARISTO: (Probeer hard om grappig te wees.) Goed. Twee soldate het gedobbel, en die 

een verloor baie geld aan die ander soldaat, en die een wat verloor besluit toe 

om wraak te neem. Maar dis ‘n komedie hierdie, so geen mes tussen die 

ribbes nie, u verstaan. Hy roer toe baie aalbessies in die kos van die soldaat 

vir wie hy kwaad is. U weet, aalbessies? ‘n Purgeermiddel om hom kwaai 

maagwerkings te gee net voor hy moet gaan wag staan in die nag. En die 

soldaat wat kwaad is gaan kruip toe agter ‘n bossie weg by die latrines. En hy 
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wag. En na ‘n ruk hy hoor iemand vinnig aangehardloop kom in die 

pikdonker en hy weet mos sy vyand se swart gal jaag hom nou kwaai. En net 

toe die figuur sy sit op die put kry, toe spring ons soldaat uit die donker en 

stamp die ander een die put af, en hy lag en skree: Jy kan nou al my 

muntstukke uitkak! Dit was sy woorde, u majesteit verstaan. En toe, ewe 

skielik tik sy vyand hom hier agter op die skouer en vra wat is so snaaks? En 

hy sê: Ek het jou nou net in die latrine ingestamp. En die soldaat sê: maar hier 

is ek. Waar is kaptein Hardekwas dan?  

PHILIP: (Lag bulderend.) En die soldaat sê: maar hier is ek. Waar is kaptein 

Hardekwas! Hy is natuurlik onder in die kakput! Dit was nou vir jou ‘n 

KAKtarsis! 

 (Philip lag nog steeds en Aristoteles begin vir sy uitbundigheid lag. Dan hou 

Philip op met lag, maar Aristoteles merk dit nie dadelik nie.) 

PHILIP: Kak! Stront! Jy het dit mis! (Aristoteles lag vir wat hy dink woordspeling is 

en besef te laat dat Philip nie meer geamuseerd is nie.) Dis glad nie snaaks 

nie! Die gevolge vir die soldaat sal wragtag tragies wees, dit kan ek jou sê. Ek 

sal eers sy neus laat afsny en hom dan in die tronk laat smyt. Ek duld nie 

lawwe gedrag as my soldate op wag staan nie.  

ARISTO: (Moedswillig.) Aristophanes het dit snaaks gevind -  

PHILIP: Ek ken nie die vent nie.  

ARISTO: Maar Aristophanes –  

PHILIP: Probeer iets anders. 

ARISTO: (Onseker.) Van komedie of tragedie?  

PHILIP: Sommer albei.  

ARISTO: (Onseker.) Ek weet nou nie – 

PHILIP: Kom ek gee jou dan ‘n voorbeeld. As Alexander eendag besluit om net hier in 

Pella rond te sit en meisies te jag en versies op te sê - sou dit komies of 

tragies wees? 

ARISTO: O, dit hang af van die konteks, en wat u daarmee wil bereik.  

PHILIP:   Jy bedoel: of mens na Alexander se rondsittery kyk van my of van sy ma se 

oogpunt. 

ARISTO: U majesteit? 
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PHILIP: Politiek is soos die huwelik. Kinders bring oorlog. ‘n Grap het die dood 

tussen sy tande. 

ARISTO: Ek verstaan nie. Miskien kan u verduidelik.  

PHILIP: Moet ek regtig? 

 (‘n Offisier vinnig op met Philip se ligte wapenuitrusting en swaard. Philip 

staan op sodat dit aangegord kan word. Hy fluister kastig vir die offisier. Die 

offisier kyk Aristoteles geamuseerd aan terwyl hy met Philip besig is.) 

 Dit, Ptolemeus, is die reus van die filosowe hierdie. Hy kom van Athene. Hy 

kom Alexander leer van die vorm en kleur van wolke. En poësie en plante. En 

nog iets. Ek het nou vergeet. (Hy klap sy vingers). Wat nou weer? 

ARISTO: (Ietwat suur.) Komedie, tragedie, selfkennis.  

PHILIP: A, ja, anagnorisis. Ons moet tog nie soos ape voor hom lyk nie, Ptolemeus. 

Die mense in Athene is fyn, hoor. Ek weet van hulle. Die mense in Athene 

sien nie verder as Delphi en Thebe en Epidaurus daar bo van die Akropolis af 

nie. Vir my, hier in die noorde, kyk hulle heeltemal mis. Of nee, hulle sien 

wel die barbaar - Demosthenes noem my mos die pestilensie. Sien, ek weet 

alles. Anagnorisis. “Philip en sy mense is ‘n sprinkaanplaag en moet uitgeroei 

word.” Weet jy, dat die Atheners by die Olimpiese Spele geweier het om teen 

ons Masedoniërs deel te neem? O ja, ek weet. En as hulle so spottend lag dink 

hulle Philip gaan ver van hulle af bly. Van julle af. Julle is mos Athena se hart 

se punt. Die soetlief appeltjies van Apollo. Julle tokkel die lier en praatpraat 

so mooitjies en so baie. Hier in Pella is ons maar net manne, ons ken maar net 

die lewe soos hy regtig is. Ons doen met hierdie eelterige hande wat nodig is 

sodat ons mense kan saai en oes en eet. Ons sorg vir onsself. Ons leun nie op 

Sparta nie. Ons het nie tyd vir kakpraatjies nie. (Die offisier gord sy swaard 

aan sy lyf.) Ek gaan nou. My generaals wag vir my. Ek moet my troepe gaan 

dril sodat hulle die volgende oorlog kan wen – en die volgende een teen 

Athene, en die een teen Thebe en Korinthe en Sparta en wat ook al daarna in 

ons pad lê. (Hy stap tot teenaan Aristoteles, allermins vriendelik.) Daarom het 

ek ‘n paar mooi versoekies, Aristoteles. Een: moenie met my spot nie. Twee: 

moenie my ondergrawe by my seun nie. Drie: daar is mense wat my seun se 

kop vol nonsens prop.  Jy sal sorg dat daar niemand by hom kom met 



 

 

16

16

gevaarlike idees nie. Niemand wat wil kwaad stook nie. Nie teen my nie. 

Verstaan jy?  

ARISTO: Ek vermoed ek verstaan baie goed. 

PHILIP: Ek het vermoed jy sal.  

 (Philip af, gevolg deur die offisier. Aristoteles bly alleen agter. Hy kyk 

hulpeloos na die wolke. Ligte af.) 

 

 

TONEEL 3: DIE LES 

 

 (‘n Paar maande later. In Aristoteles se skoolkamer is die klipaltaar nou vol 

boekrolle en instrumente. Alexander en Hephaistion kom binne met arms vol 

plante, blomme en wortels wat hulle op die werkstafel neerplak. Aristoteles 

volg hulle uitasem. Alexander en Hephaistion is spelerig; hulle kielie mekaar, 

ruik aan die kruie, speel met die voëltjie in die kou, ens. Hulle al drie bly dus 

deurgaans besig met eksperimente.) 

ARISTO: Toe, toe. Julle is soos vulletjies in die lente. Mens moet heeltyd ‘n stang in 

julle bekke hou. Waar’s julle skryfgoed? Begin werk. Hei, ek praat! 

 (Alexander en Hephaistion maak Aristoteles vermakerig na.) 

ALEX en HEPHAIS:  Julle moet fyn observeer, deeglik vergelyk en sorgvuldig 

klassifiseer.  

ARISTO: (Lag goedig.) Julle het darem iets onthou. Nou doen dit. (Die seuns vroetel 

rond. Aristoteles klik sy tong ongeduldig.) Kom kyk dan hier. (Aristoteles hou 

twee takke op.) Wat sien julle? Hephaistion? 

HEPHAIS: Blare, blare, blare. 

ARISTO: En hier? 

HEPHAIS: Nog blare, blare, blare. En hier: hare, hare, hare. (Hephaistion ruik aan die 

inhoud van ‘n fles). Nare, nare, nare! (Hephaistion is bly as Alexander lag.) 

ARISTO: Ag, toe nou. Een van hierdie plante genees wonde en verminder pyn. Die 

ander een se blare is ‘n gif sterk genoeg om ‘n perd dood te skop in ‘n 

oogwink. Hoe gaan jy weet watter een is gif en watter een bring genesing? 

Hephaistion? Alexander? (Hulle kyk na mekaar en trek skouers op.) Dink, 

magtig! 
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ALEX: My pa sal twee gevangenes vat en vir die een hierdie beker gee en vir die 

ander gevangene daardie een. Dan laat hy hulle drink. En so weet almal gou-

gou watter een het die gif in. 

ARISTO: (Geskok). Aai, aai, aai.  

ALEX: My pa sal sê een gevangene wat nou sterf van die gif kan later die lewens van 

‘n hele leër soldate red. 

ARISTO: Maar jy sal mos nie, Alexander. Jy sal nie? Nooit nie, né?  (Alexander trek sy 

skouers op.) Alle lewe is heilig. So het Hippokrates van Kos geleer.  

HEPHAIS: Hippokrates was beslis nie ‘n soldaat in Koning Philip se leër nie. 

ALEX: Hippokrates was ook nie ‘n koning nie. Niemand wen ‘n oorlog as almal se 

lewens heilig is nie. 

ARISTO: Alexander, luister! Hippokrates het die kuns geken van genesing, en wat hy 

gedoen het, het hy vir alle mense gedoen, vry man of slaaf. Dit het meer 

beteken as al die verowerings van alle konings deur alle eeue. Luister vir my! 

Oorloë bring nie voorspoed en eer nie, dit bring smart en lyding en haat.  Die 

koning wat beskawing bring, dis hy wat tot alle tye geëer word. Om dood te 

maak is maklik. (Alexander wil teëstribbel, maar Aristoteles hou sy hand op.) 

Om te genees is heilig. Jy wil eendag ‘n koning word wat seën bring, nie een 

wat vernietig nie. Hoor jy, Alexander? 

 (Die seuns bly geskok stil. Hulle loer na die ingang om te kyk of hulle 

afgeluister word. Aristoteles besef ook dat hy te ver gegaan het.)  

 Kom ons werk liewers. Gee my die vysels. Die stampers. Kyk nou mooi wat 

ek doen.  

 (Aristoteles maak die blare in twee verskillende vysels fyn, weeg vloeistof uit 

‘n beker in die skaalbakkies en roer by die inhoud in elke vysel.) 

 Gee my nou daardie rol. (Hy vou die boekrol oop en wys met sy vinger.)  

 Kom lees nou hier. (Die seuns lees, hulle koppe bymekaar).  

 Let nou op. Hoe reageer elkeen op die asyn? Neem nou fyn waar. Watter een 

is gif en watter een is medisyne?  

 (Hy klap hulle teen die kop. Die seuns mompel onseker).  

 Toe nou. Ek wag.  
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 (Hephaistion skud sy kop. Alexander gryp die een vysel en sluk die vloeistof 

vinnig. Aristoteles kyk geskok toe. Hy ruik verskrik aan die ander vysel se 

inhoud.)  

 My magtig, jy kan mos nie sommer net raai nie, Alexander! Mens moet eers 

seker maak. Alle lewe is heilig. Joune ook. (Hy gooi die inhoud van die vysels 

gou weg en vou die boekrol op ‘n ander plek oop.)  

 Kom ons gaan aan. Skryf neer wat julle waargeneem het. 

 (Hephaistion stamp Alexander in die ribbes en hulle grinnik vir mekaar agter 

Aristoteles se rug.)  

HEPHAIS: Hei! Is jy mal? 

ALEX: Ek het nie regtig geraai nie. Ek het hom dopgehou en gesien hoe frommel hy 

sy neus toe hy die beker met die gif aanmaak.  

HEPHAIS: Dit sou nogal snaaks wees om te hoor hoe hy aan jou pa verduidelik as jy die 

gif ingekry het. 

ALEX: (Lag). Oef, eina! My ma sou hom met haar eie naels afgeslag het. Of eerder 

stadig en met ‘n stomp mes. 

HEPHAIS: (Ernstig). Jy moet nooit ooit weer so iets doen nie. Belowe? Ek sal iets 

oorkom as jy . . .  

ARISTO: (Kwaai eenkant). Werk julle?  

HEPHAIS: Kyk net hoe observeer Hephaistion. Hephaistion vergelyk. Hephaistion 

klassifiseer. (Skeer gek deur met die blare te dans op ’n vulgêre manier. 

Alexander lag maar fokus op die werk.)  

ALEX: Aristoteles? 

ARISTO: Hm? 

ALEX: Jy leer ons nou baie van bossies - 

ARISTO: Kruie. 

HEPHAIS: Plante en so. 

ALEX: Gif en medisyne, maar - 

ARISTO: Ja? 

ALEX: Ek wil van mense leer. 

ARISTO: O, ek sien. Alexander wil van mense leer. Nie bossies vir Alexander nie. 

ALEX: Ek gaan eendag ‘n koning wees, nie ‘n dokter nie. Ek wil weet van mense. 

HEPHAIS: Alexander wil mense observeer, vergelyk, klassifiseer. 
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ARISTO: Maar wat anders dink julle doen ons hier?  

ALEX: Ons onderskei gifbossies van kruie, sny goeters op, karring rond, en so.  

ARISTO: Hoekom dink jy?  

HEPHAIS: (Lag). Ek kon jou gesê het dis wat hy sal sê. 

ARISTO: Dink jy nie ons kan mense klassifiseer as . . . ? Ja? 

ALEX: Ek sien! Mense is ook óf gifplante óf medisynekruie. 

ARISTO: En mens noem dit? 

ALEX: ‘n Metafoor.  

HEPHAIS: Meta, beta, theta, zetafoor – (Alexander skud sy kop om Hephaistion stil te 

maak. Hephaistion lyk afgehaal.) 

ARISTO: Mense lyk ook dieselfde, maar hulle aard en uitwerking verskil hemelsbreed 

van mekaar.  

ALEX: En ekke? Is ek die gifbossie of is ek medisyne? 

ARISTO: Dis die punt van alles wat ons hier doen. Jy moet self besluit.  

HEPHAIS: Daar gaan ons al weer. “Dink self, Alexander”. Dink, dink, dink. Goen dan: 

ons maak oorlog met die gifbosse en roei hulle uit, en daarna maak ons tuin 

met die kruie.  

ARISTO: Nie sleg nie. Maar belangriker, Hephaistion, is om te weet dat ons elkeen 

terselfdetyd gifbossie én kruie is. Dis hierdie oorlog hier binne jou wat jy elke 

dag veg - 

HEPHAIS: - en somtyds wen en dikwels verloor jy. 

ARISTO: A, jy leer gou. Wat dink jy, Alexander? 

ALEX: Dis nie maklik nie. 

ARISTO: Het ek gesê dit gaan wees? 

ALEX: Hoe gaan ek weet wie goed of wie sleg is? 

ARISTO: Jy moet eerder vra: hoe weet ek wat in my is goed of wat in my is boos? Toe, 

sê my. Hoe weet ‘n mens?  

HEPHAIS: Observeer, vergelyk, klassifiseer, weer en weer om te meer te leer, meneer! 

 (Alexander ignoreer Hephaistion se grappie.) 

ALEX: Moenie net praat nie. Wys my hoe leer ek van ander mense.  

ARISTO: Ander mense! Hoor jy nie as ek sê jy moet jouself eerste ken?  

ALEX: Nou hoe dan? 
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ARISTO: Jy hou ander mense dop en oordink hulle dade. Vir jouself het jy sterker 

medisyne nodig. (Hy tel ‘n mes op en hou dit teen sy bors.) Jy ontleed jou 

gedagtes en jou gevoelens en sny uit jou karakter wat kranklik is. Ken jouself 

eerste.  

ALEX: Ag, my pa sê altyd dis wat die Orakel van Delphi sê. 

ARISTO: Dit bly wyse woorde. Ken jouself. Ek self vra die orakels niks nie.  

HEPHAIS: Orakel, spektakel, tentakel. 

(Alexander hou sy hand op en Hephaistion bly terstond stil, seergemaak.)  

ARISTO: Nou wat doen jy anders as my pa? 

ARISTO: Ek ondersoek myself heel eerste, en ten diepste, en dan, Alexander, dan 

bevraagteken ek alles. Alles, van die kleinste kewertjie en vaalste bossie, tot 

die hoogste berge, die wolke, dit wat ons dink ons weet van die son en die 

sterre, Alexander, die gode self – jy bevraagteken veral die gode. Al daardie 

dinge wat hulle jou vertel is die waarheid. 

ALEX: Met hulle bedoel jy my pa. 

ARISTO: Wat dink jy? 

ALEX: (Lag bitter). Jy bedoel natuurlik my ma ook.  

ARISTO: Dink . . . suiwer. Moenie soos ‘n kind dink nie. Dink soos ‘n man, soos die 

koning wat jy eendag gaan word. 

ALEX: (Dink diep. Vererg hom dan.) Gee vir ‘n slag antwoorde. Dis waarvoor my pa 

jou betaal. 

ARISTO: Ag so? Dink jy jou pa betaal my om jou soos ‘n siek skapie slap pappies in te 

voer? Dink jy nie dis my taak om Alexander te laat dink nie? (Hy klap 

Alexander teen die kop).  

 Kom ons begin dan by die gedagtes van groot geeste wat dieper gedink het as 

waarby jy ooit sal uitkom. (Hy vou ‘n boekrol oop.) Lees hier. Hippokrates. 

Begin by die begin en delf dieper en dieper totdat die liggaam en gees soos ‘n 

oop hand voor jou lê. (Alexander wil nog iets sê maar Aristoteles maak hom 

stil). Toe, Hephaistion, kom lees hier. Hardop. 

HEPHAIS: “Die mens se liggaam is ‘n stoflike organisme, en bestaan uit die kombinasie 

van vuur, water, grond en lug. In die gesonde liggaam heers ‘n perfekte 

balans tussen die vier elemente.” 

ALEX: Dis mos vanselfsprekend.  
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ARISTO: Is dit so? En wat weet slim Alexander nog?  

 (Alexander staan verleë en Hephaistion lag vir hom.)  

 So gedink. Lees verder.  

HEPHAIS: “Buiten die vier elemente, is daar vier kondisies. Warm, koud, nat en droog. 

Die vier elemente kombineer met die vier kondisies en skep vier toestande: ‘n 

warm, droë toestand, ‘n koue nat een, ‘n koue droë en ‘n warm nat een.” 

ARISTO: Toe? Is dit ook nog vanselfprekend, Alexander? Hm?   

ALEX: Ek het dit! (Alexander leun oor Hephaistion en lees oor sy skouer). “Die lug 

van die hemele is die bloed wat deur die liggaam vloei, en bloed is nat en 

warm.  Die aarde is koud en droog en vorm swart gal in die lewer. Vuur is 

warm en droog en dit vorm geel gal. Water en koue saam maak 

liggaamsvloeistof. Die longe en die brein. So word die liggaam gevorm deur 

die elemente, so verbind die elemente met die kondisies.” Hoor jy 

Hephaistion?  

ARISTO: Die gesonde liggaam. Wanneer die een element oorheers of ‘n ander een 

kortkom, lei dit tot ‘n wanbalans, en wanbalans tot siekte.  

ALEX: Goed, so dis die liggaam, maar ek weet nog steeds nie hoe dit my gaan leer 

om eendag my mense te regeer nie. 

ARISTO: Jy’s te haastig. Voor jy mense kan regeer moet jy eers mense verstaan. Lees 

verder. Kennis is mag, Alexander. 

ALEX: Toe, lees weer.  

HEPHAIS: “Die stoflike liggaam is tot ‘n heilige huwelik met die geestelike liggaam 

verbind. So bepaal die kombinasie van elemente en kondisies die karakter van 

elke mens op ‘n unieke manier. Dis logies dat ‘n perfekte balans ‘n perfekte 

gees skep. Maar nes ‘n wanbalans in die liggaam siekte veroorsaak, het ‘n 

wanbalans in die geestelike liggaam sielsiekte tot gevolg.”  

 (Alexander en Hephaistion kyk vraend na mekaar.) Hé? 

ARISTO: Is dit nog vanselfsprekend?  

HEPHAIS: “Byvoorbeeld: vloeistof in oormaat – nat en koud – maak ‘n mens flegmaties, 

dit wil sê kalm en berekend, onemosioneel”. 

ALEX: Haai, hy’t geweet van jou, Aristoteles! Nat en koud en berekend. 

 (Klap Alexander teen die kop. Alexander vryf sy kop en grinnik vir 

Hephaistion.)  
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 En hy’s nogal die ou wat gepraat het van “ken jouself”.  

 (Hy duik behendig weg voordat nog ‘n klap hom kan tref.) 

HEPHAIS: “ ‘n Oormaat van geel gal, warm en droog, maak die karakter van so ‘n mens 

vol woede, wrewel en wraaksug. ‘n Oormaat van swart gal – aards, koud en 

droog – veroorsaak ‘n melancholiese karakter, en maak die mens geïrriteerd, 

wanhopig en slapeloos.”  

 (Alexander en Hephaistion kyk na mekaar en praat gelyk.)  

ALEX: My pa. My ma! Dis nes hulle! 

HEPHAIS:  Koning Philip. Koningin Olimpias!  

ARISTO: (Vinnig). Gaan liewers aan. 

HEPHAIS: “Is daar ‘n oormaat van bloed, warm en nat, is die mens dapper, ambisieus en 

liefdevol. Die seisoen van die volbloedmens is die lente, en hy is vol hoop.”  

 (Hephaistion en Alexander kyk mekaar opsommend aan.) 

 Dapper is jy. En ambisieus. 

ALEX: Jy ook. En liefdevol. 

ARISTO: (Hy vat die boekrol by Hephaistion en stoot die skaal nader.) 

 Julle mis al weer die punt. Balans, balans is die ideaal waarna mens moet 

streef. Die elemente wat stry om koning binne jou te wees. Dis ‘n heilige taak 

om ewewig te handhaaf en goed en gesond te wees – liggaamlik en geestelik. 

HEPHAIS: Aag, nie eens die gode is net goed nie. Zeus word gou kwaad, Apollo is 

jaloers.  

ALEX:    Aphrodite is ontrou. Dionysius is altyd dronk. 

ARISTO: (Kwaai). Stil! Gaan praat met die priesters oor die gode. Ek het hier met die 

wetenskap te doen. (Aristoteles hou hom besig met ‘n eksperiment. Alexander 

en Hephaistion vroetel rond. Aristoteles merk hulle lompheid en sug.)  

 Hm. Julle wil mos van mense leer. En van regeer. Leer dan van die beste uit 

die geskiedenis. (Hy trek ‘n ander boekrol nader.) Kom ons kyk hoe jou 

groot held, Kuros van die Perse, dit gedoen het. Hy het geweet van mense 

observeer.  

HEPHAIS: Moenie klassifiseer vergeet nie. (Hy lag alleen as Alexander aandagtig 

luister en hom ignoreer.) 

ARISTO: Kuros het die volgende gedoen as ‘n saak voor hom dien. As die aanklaer met 

beskuldigings kom, hou Kuros sy hand agter die regteroor (Aristoteles beduie 
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bakhand agter die oor) en hy luister baie goed, want die verontregte man 

gaan praat en praat. En dan stop Kuros hom en laat die ander man praat, en 

dan hy sit sy ander hand agter sy linkeroor. Dan luister hy net so aandagtig. 

So het hy hulle goed waargeneem, en dan oordink hy nie net wat hulle gesê 

het nie, maar veral wat hulle nie gesê het nie, dit wat agter die woorde lê.  

ALEX: Nou hoe doen jy dit? 

ARISTO: Kuros redeneer mos met homself die hele tyd. Hy wonder hoekom die 

aanklaer nie genoem het dat hy die eerste hou geslaan het nie. Of hoekom die 

beskuldigde versuim het om te sê dat hy jaloers is op die aanklaer se mooi 

vroue. 

HEPHAIS: Ek is nooit jaloers nie. 

ARISTO: Ja, Hephaistion, ons weet. Jou hart is veel groter as jou voete. (Al drie lag). 

Onthou dit, Alexander. Mens het twee hande. Eendag, as mense na jou toe 

kom wat baklei, gaan jy die regter wees. En dan - (Aristoteles demonstreer 

met die een hand teen die regteroor, en dan die linkeroor). Dit is hoe ‘n groot 

koning maak.  

ALEX: (Hou speels albei hande agter albei ore geskulp en draai sy kop rond soos ‘n 

dier wat fyn luister). En dit, Hephaistion, is hoe ‘n groot filosoof maak. 

Luister alkante toe. 

HEPHAIS: Dis g’n wonder hulle sê Aristoteles weet alles. (Hy duik weg voor Aristoteles 

hom teen die kop kan klap.)  

ARISTO: Wat ek wel weet is dat julle nonsens soek. Nou gaan julle werk. (Die seuns 

vroetel met die skaal).  

ALEX: Aristoteles? Hoe weet jy al die goed? 

ARISTO: Mens leer by die meesters. Plato het by Sokrates geleer, en ek het by Plato 

geleer. Sokrates het altyd met ‘n vraag gekom omdat hy kastig niks weet nie. 

As ‘n student antwoord, dan peper hy hom met nog vrae, totdat almal rooi in 

die gesig argumenteer en totdat al die studente oortuig was van ‘n sekere 

standpunt. En as almal saamstem dat dit nie anders kan wees as dit waaroor 

hulle nou saamstem nie, dan vat Sokrates die argument van die ander kant af 

totdat almal weer oortuig is dat hierdie tweede standpunt reg is. En dan vra 

Sokrates nog vrae totdat niemand oor niks meer seker was nie. 

ALEX: Nou hoe’s dit dan reg? 



 

 

24

24

ARISTO: Wat bedoel jy, reg? 

ALEX: Maar jy sê dan nie wie reg is nie. 

ARISTO: Jy moet leer om te luister, Alexander. (Hy hou sy hande agter sy ore.) Leer 

dat die vraag uiteindelik belangriker is as die antwoord. 

ALEX: Nee, maar ek wil weet. Wie het die argument gewen? 

ARISTO: (Hy maak asof hy Alexander teen die kop gaan klap.) Aai, aai, aai. Jy moet 

die deure in jou ore oopmaak sodat daar ‘n stormwind deur jou kop kan waai. 

Hoekom is dit net “wen” wat jy hoor na alles wat ek jou vertel? Hephaistion, 

het jy darem verstaan?  (Sug as Hephaistion sy kop skud).  

ARISTO: Dan kan ek julle nie help nie. Vind self uit.  

ALEX: Ja, ek weet: observeer, vergelyk, klassifiseer. 

ARISTO: Jy vergeet elke keer van dink, want daar’s dinge wat nie geobserveer kan 

word nie.  

ALEX:  Soos wat? 

ARISTO: Hm, wat van: hoeveel pyn kan ‘n mens verduur voordat hy bewusteloos raak?  

ALEX:  Natuurlik kan mens dit observeer. Jy vat twee gevangenes, maak hulle vas 

waar honger wolwe hulle kan bykom, en jy kyk wie dop eerste om van die 

pyn.  

ARISTO: (Geskok). Alexander! (As Alexander en Hephaistion bulderend lag, skud hy 

sy kop.) Jy speel met my, magtag. (Onseker). Jy speel met my, né?  

HEPHAIS: Hy is nie sy pa nie, maar selfs Koning Philip sal nie so iets doen nie. Of het 

nog nie.  

 (Aristoteles bly agterdogtig.) 

ALEX: Kom nou. Ek leer mos nou van jou. Al jou praatjies oor die - die etiek en 

sulke goed. 

ARISTO: Ek weet nie aldag so mooi met jou nie. Kom ons maak klaar. Dit word al 

donker. Skryf die volgende neer en memoriseer dit voor more: “Die studie 

van die Wetenskap leer jou dat objektiwiteit die Weg en die Waarheid is. Om 

die gode te gehoorsaam leer jou om subjektief te wees. ‘n Goeie regeerder,” ,  

en jy wil mos eendag een wees, “ ’n Goeie regeerder kies daarom die Weg 

van die Wetenskap.” Het julle dit? Alexander, jy het die keuse om wys te 

word. Moenie dit versmaai nie.  

HEPHAIS: Ek is honger. 



 

 

25

25

ARISTO: Gaan eet julle so lank. Ek kom nou.  

(Die seuns af. Aristoteles steek ‘n lamp op. Hy trek die twee papiere waarop 

die seuns geskryf het nader. Hy brom en gaan af.) As jy maar hier was, Plato. 

Sokrates, as jy eerder die een was wat hom kon lei. 

  

 

TONEEL 4: AGAMEMNON 

 

 (‘n Rukkie later dieselfde aand. Philip kom die halfdonker skoolkamer binne. 

Hy vroetel ietwat ontuis met die instrumente op die werkstafel en fluit vir die 

voëltjie in die kou. Hy ontdek die boeke waarin pas geskryf is.) 

PHILIP: Hierdie is seker Alexander se werk. Die kind skryf soos ‘n dronk slaaf.  (Hy 

lees met moeite). “Aristoteles sê: ‘Die natuur het geen misteries nie, slegs 

feite wat nog nie korrek waargeneem is nie.’ ”   Hm. Nogal. “Objektiwiteit is 

die Weg en die Waarheid”. Ek self kon hom dit vertel het. “ ‘n Goeie koning 

kies die Weg van die Wetenskap.” Ha! (Sarkasties). ‘n Goeie koning kies die 

Weg van die Wetenskap. Asof die Athener enigiets van koningskap af weet. 

Of oorlog. Of rebelle. Moeilike generaals. 

 (Hy hoor iemand naderkom, blaas die lamp op die tafel vinnig dood en gaan 

skuil in die halfdonker agter die beeld. Olimpias op, in ‘n mantel gehul. Sy sit 

haar lamp op die tafel en soek tussen die blare en die bekers rond. Nadat 

Philip haar ‘n rukkie dophou, tree hy na vore en slaan hard op die tafel. Sy 

skrik en wil uithardloop maar hy spring voor haar in.)  

 Watse onheilige dinge vang jy nou weer aan, jou . . . jou -   

OLIMPIAS: (Woedend.) Los my uit! 

PHILIP: Nie voor jy my sê wat jy hier kom doen nie. 

OLIMPIAS: (Uitdagend.) En jy? Wat doen jy hier? 

PHILIP: Dis nie ‘n vrou se plek hierdie nie. 

OLIMPIAS: Dis nie ‘n koning se plek hierdie nie. 

 (Hulle gluur mekaar aan.) 

 Ek moet weet of my seun se toekoms in goeie hande is. 

PHILIP: En jy dink nie ek wil weet met watter idees die Athener my seun se kop 

volstop nie?  
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OLIMPIAS: My briljante kind – 

PHILIP: Ag, al weer jou kind. Jou goue seun. 

OLIMPIAS: My kind IS briljant. 

PHILIP: Jou kind. Dis ‘n vrot ou storietjie. Soek iets nuuts om mee boos te wees.  

OLIMPIAS: Ek het die Orakel self gevra oor sy herkoms. Net laas week. 

PHILIP: Ag, al weer. Ek kan nie wag om te hoor nie. Wie’s dit hierdie keer? Mars? 

Poseidon? 

OLIMPIAS: Apollo weet. Die orakel het in fyn besonderhede beskryf hoe Zeus my 

uitgekies het.  

PHILIP: Ag moer! Net nie weer jou vervloekte naaiery met die god nie. Ek is tot 

kotsens toe sat vir jou – jou ambisies.  

OLIMPIAS: Sies, jy spoeg soos ‘n pap akkedis as jy praat. As jy jouself nou kon sien sou 

jy weet Alexander kan nooit die kind wees van ‘n liederlike ou basilisk nie. 

(Philip probeer haar bykom maar sy mankerige been maak dit maklik vir 

haar om uit sy pad te bly). Weet jy, as jy so tekere gaan swel die are op jou 

voorkop soos toue.  

PHILIP: Uitvaagsel van Medusa se skoot! Dis wat jy van my gemaak het, jou 

hoerheks. Ek was ‘n koning toe ek jou gaan uitgrawe het by jou barbaarse 

familie. Daar in die weste is julle almal vrot van die vuilsiekte. Toe ek die 

eerste keer julle misrabele bouval van ‘n bergvesting inloop het jou mond 

gewater toe jy my sien. Geen orakel was nodig om vir my te wys hoe jy my 

begeer nie. Jy het getoor om my te kry.   

OLIMPIAS: O nee, dis jy wat my wou hê. Daardie eerste dag al het jou begeerte soos die 

balle van ‘n bronstige bul agter jou aangesleep. 

PHILIP: Toe ek jou die eerste keer bykom het jy my wang gebyt dat die bloed loop. 

Jou tandmerke het vir maande hier gesit. 

OLIMPIAS: O, maar jy het teruggekom vir meer, elke keer. Soos ‘n ou bok wat ooie op 

die wind ruik. Ek was bestem vir beter dinge.  

PHILIP: Jy was toe al ‘n heks. Jy het my in jou kloue beetgekry en rondgeslinger soos 

‘n honger beer.  

OLIMPIAS: Jy sou jou koninkryk op ‘n altaar slag om my te kry, jou liederlike ou bok! 

PHILIP: (Spring vorentoe en gryp woedend na haar. Olimpias is reg vir hom en gryp 

die mes van die tafel af en wag dat hy weer naderkom. Philip maak of hy 
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skerm maar kry haar gou van agter beet, eers gewelddadig, asof hy haar 

gaan vermorsel, en sy sit haar verwoed teë. As hy die mes uit haar hand stoei, 

hou hy haar nog hardhandig teen hom vas. Olimpias verslap in sy brute 

omhelsing asof sy haar oorgee aan hom. Hulle versag albei namate die 

fisiese aanraking herinnering opdiep.) 

PHILIP: Wie het jou weggetoor van my af? 

OLIMPIAS: Los my maar. Ek gaan nerens heen nie. 

 (Hy laat haar uit sy arms gly, maar hy hou haar aan een hand terug.)  

PHILIP: Jy was sestien, daardie dag. Jy’t my honger en dors gemaak vir jou.  

OLIMPIAS: (Lag ingenome). Ek onthou. Jy het my pa se paleis binnegestorm soos ‘n 

bosgod. Toe jy my sien -  jou gesig het verhelder soos ‘n volmaan.  

PHILIP: En nou? 

OLIMPIAS: (Lag sinies). Die maan word vol en dan loop dit weer leeg. Nou is jou gesig 

ook stikdonker. 

PHILIP: Maar ons kan weer – 

OLIMPIAS: Kan ons?  

 (Philip trek haar teen hom aan en snuffel in haar nek.) 

PHILIP: Aphrodite sal help. 

OLIMPIAS: (Vlei haar bietjie teen hom aan). Dit was die dae voor al die seerkry. Die 

seermaak. Al die oorloë.  

PHILIP: (Lag.) Aphrodite hou van uitdagings. En ek ken van vrede maak.  

 (Philip liefkoos Olimpias en sy hou daarvan.) 

OLIMPIAS: Philip? 

PHILIP: Hm? 

OLIMPIAS: Jy gaan tog nie weer trou nie. 

PHILIP: Hm?  

OLIMPIAS: Al die hoere in die paleis, die dankbare slavinne. Jy het tog niemand anders 

nodig nie. (Philip hou op om haar te soen.) Philip? Alles is tog nie verby 

tussen ons nie. Hoekom weer trou?  

PHILIP: ‘n Koning het baie seuns nodig.  

OLIMPIAS: (Sy ruk haar los en gaan sit op die tafel. Sy trek haar rok op.) Toe! Kom ons 

maak dan nog een. 

 (Olimpias beweeg sensueel op die tafel. Philip staan besluiteloos.) 
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 Wees weer die man van daardie aand. Hm? Onthou jy? Jy was soos Zeus self. 

Toe jy my binnedring, was jy ‘n weerligstraal. Jy het my met lig lig lig gevul. 

Asseblief. Nog een keer.  

 (Philip aarsel eers en gaan dan nader. Hy trek hom teen haar oop dye aan.) 

Nog ‘n Alexander. My groot hoop. (Sy stilte moedig haar aan.) Hy gaan 

groot wees.  

PHILIP: Hoekom stook jy Alexander teen my op?  

OLIMPIAS: Alexander is die seun van weerlig. Zeus self … 

PHILIP: Hierdie kakstories oor Zeus maak sy kop vol hoogmoed. Hy moet trots wees 

om Philip se seun te wees. (Philip gryp haar en stoei fanaties om haar te 

penetreer. Olimpias veg verbete terug.)  

OLIMPIAS: Stop! Selfs hoere wil kots as jy aan hulle vat. Kyk na jou. Harig, vieslik, ‘n 

dronk sater. Los! Jy walg my! Gaan na jou hoere, gaan boor die seuns op die 

slagveld.  

PHILIP: Jou gifheks!  

OLIMPIAS: Jy was ‘n bobbejaan toe ek jou getrou het. Jou kroon bly nog net met jou 

soldate se derms op jou kop vas. Ek vervloek jou! 

PHILIP: Die gode het my klaar vervloek toe ek jou die eerste keer bygekom het.  

OLIMPIAS: Ja! Daarom is Alexander my seun en nie joune nie! Zeus was sy vader. Nie 

die basterbrak van Pella nie. 

PHILIP: (Philip deins terug as Olimpias hom wegskop en hy gee die stryd met ‘n brul 

gewonne.) 

 Ek gaan nie eens ‘n spies in jou druk nie! 

 (Hy strompel af. Olimpias trek haar klere reg en klim van die tafel af. Sy kyk 

kyk geinteresseerd na die voëlkou. Sy lig die voëltjie uit en hou dit naby haar 

gesig terwyl sy fluit.  Dan draai Olimpias sy nek met ‘n vinnige beweging om 

en smyt dit op die grond neer. Sy vat die lamp en gaan uit. Ligte af.) 

 

 

TONEEL 5: DIE KONSERT   

 

 (Twee jaar later. Die skoolkamer. Alexander en Hephaistion op met liere in 

hul hande. Hephaistion loop ietwat kruppel, gaan sit op die bankie en plaas 
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sy lier op die grond. Hy karring met ‘n doring in sy voet. Alexander toets 

akkoorde, diep in gedagte. Hy neurie versies uit die Ilias.  Alexander merk 

Hephaistion se gesukkel en kniel by sy seer voet. Alexander haal ‘n mes uit sy 

gordel en sukkel om die doring uit te trek. Hulle is so besig dat hulle nie 

Aristoteles merk wat ingekom het en hulle dophou nie. As die doring uit is, 

hou Alexander Hephaistion se voet vas. Hulle kyk mekaar in die oë en 

Hephaistionvou  sy hand oor Alexander s’n. Alexander staan vinnig op as hy  

Aristoteles opmerk wat nou nader kom.) 

ARISTO: Laat ek sien. (Hy haal blare uit ‘n sak op die tafel. Hy kniel by Hephaistion 

en bekyk sy voet. Hy begin die sny skoonmaak.) Dit gaan nog ‘n ruk bloei. As 

Alexander sny, sny hy baie diep.  

 (Alexander hou hulle ongemaklik dop).   

Jy gaan nog baie bloed verloor vir Alexander. Maar dis wie jy is, 

Hephaistion. Warmbloedig. Dapper. Groothartig. Liefdevol.  

(‘n Ongemaklike stilte terwyl Aristoteles Hephaistion se voet verbind).  

Hierdie blaarmengsel gaan jou bloed stol en dan die koors uithou. Het ek julle 

nie geleer dat jy nie net dorings kan uitslag sonder om die wond skoon te hou 

nie?  

ALEX: (Nors) Ek gaan nie eendag die dokter van my pa se troepe word nie. Ek gaan 

die troepe lei. 

ARISTO: Leer jy dan niks van my nie, Alexander? Jou soldate gaan eendag baie wonde 

opdoen. Die vuil kom soos klein demone in en vernietig die grootste liggaam.  

ALEX: Ag, jy glo tog nie dis demone wat wonde laat vrot nie. Jy glo dan nie eens aan 

die gode nie. 

ARISTO: Nee, maar dis vir julle lekker om demone die skuld te gee vir wonde wat 

eerder sweer as genees.  

HEPHAIS: Hoekom sweer wonde, hè Aristoteles? 

ARISTO: Ek weet nie wat dit is wat wonde laat etter nie - 

 (Alexander en Hephaistion lag op ‘n seunsagtige manier.) 

HEPHAIS: Aristoteles weet nie!  

ALEX: Kom nou. Weet jy regtig nie? 

ARISTO:  Nee. 

HEPHAIS: Hulle sê dan Aristoteles weet alles van alles af. 
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ARISTO:  Julle weet ek sê nie so nie. 

HEPHAIS: Maar ek sê so. Jy leer ons nou al vir jare. En jy weet altyd alles. 

ARISTO: Ek sê jou ek weet nie hoekom wonde etter nie. Ek weet nie hoekom vuil 

water doodmaak nie. Ek weet nie hoekom klein muskiete ‘n groot leër kan 

uitwis nie. 

ALEX: Nou wanneer gaan jy weet? 

ARISTO:  Wanneer ek genoeg wonde gesien sweer het. Wanneer ek die waarheid 

omtrent vuil water verstaan.  

ALEX: Jy sal moet gou dink. My pa sê hy het een keer ‘n hele leër van die vyand met 

een put vuil water vernietig.   

HEPHAIS: (Maak Aristoteles se stem na.) En vuil water is soos vuil gedagtes.  

ARISTO: Nog iets wat vuil is, is seuns se gewoonte om tyd te mors. Julle wil net weer 

my aandag aflei. Gister seker eerder met swaarde rondgespeel as musiek 

oefen. (Hy help Hephaistion op en kyk hoe hy trap). Julle kan nie elke middag 

soldaat-soldaat speel nie. ‘n Koning – ‘n ware koning het respek vir digters en 

musiek.  

HEPHAIS: (Maak Aristoteles na). En as konings weet wat goed is vir hulle, het hulle 

respek vir filosowe ook. 

ARISTO: Mens sou so dink. Kom julle, begin vandag by Castor en Pollux.  

 (Aristoteles vou ‘n boekrol oop en beduie waar hulle moet lees. Alexander en 

Hephaistion neem hulle liere traag op. Alexander en Hephaistion speel lier 

en sing om die beurt.) 

ALEX: Zeus sien Leda, die aardse vrou, is wondermooi.  

 Suiwer en slank en wit soos ‘n marmersuil is sy,  

 Haar arms lieflik soos wilgertakke oor ‘n stroom.  

HEPHAIS: Zeus bewonder Leda, en wat Zeus begeer, gryp hy. 

 Zeus lok haar nader in die gedaante van ‘n swaan.  

 Sidderend van wellus laat hy sy vlerke oor Leda gly,  

 sy swaannek laat hy strelend oor dy en borste gaan -   

ARISTO: O nee, stop daar. Julle steek altyd net te lekker hierby vas.  

 (Die seuns grinnik. Hy rol die boekrol verder oop.)  

 Van hier af.  

ALEX:  Leda is bevrug en twee eiers het sy gebaar 
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 Zeus se tweeling soog saam aan moederbors  

 Castor en Pollux is ewebeelde van mekaar 

 Saam-saam word die kinders dan ook man. 

HEPHAIS: Castor en Pollux sit saam op een perd,  

 Veg soos leeus voor die Trojaanse muur 

 Broers op die slagveld, saam deur die vuur 

 Tot Castor neerval, tot die dood verwond. 

ALEX: Wenend sit Pollux by sy sterwende broer 

 Hy sus Castor paaiend en bid hy moet leef  

 Pollux pleit tot Zeus, moet ons nooit skei  

 Want alleen op Olimpus wil ek nie leef  

 Sonder Castor, die goue helfte van my gees.  

 Of saam in Hades, of nerens wil ons wees. 

HEPHAIS: Zeus wik en weeg en bepaal toe goddelik 

 Net vir ‘n wyle skei hulle voor Hades se huis 

 Toe kom hulle by die gode op Olimpus tuis.  

ALEX en HEPHAIS: Saam tot die dood het hulle geveg,  

 Maar nie eens Charon kon hulle skei. 

 In die sterrehemel skitter die Tweelingster 

 Ewig saam, want die dood is vir altyd verby.  

 Ewig saam, die dood is verby. 

 Ewig, ewig saam. 

 (Hulle vat hande soos Thebaanse soldate dit doen.) 

ARISTO:  Ag nee, man. Stop dit. Julle is nog heeltemal te jonk hiervoor. 

 (Hephaistion speel weer.  Alexander los sy lier en tel die kithara op.) 

ALEX: Ek hou nie van ‘n simpel lier nie. Ek wil die kithara speel. 

ARISTO: Nee. Sit neer! 

ALEX:  Die lier is wat Apollo speel. Ek wil nie ‘n digter word nie. 

ARISTO: Jy kan nie die kithara speel nie. Jy mag nie. Dis vir die vroue van die nag. 

Skaapwagters en slawe speel die kithara. ‘n Lier is vir prinse soos jy.  

ALEX: Veg Herakles met ‘n lier? Of Achilles? 

HEPHAIS: En Patroklos? (Hulle skerm lawwerig met die lier en die kithara.) 

ARISTO:  Aai, Alexander, die lewe gaan nie net oor oorlog nie. 
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ALEX: Vir my pa gaan dit.  

ARISTO: Die koning leer jou van oorlog. Dis die koning se voorreg. Ek leer jou van die 

lewe, van dit wat jy doen nadat jy oorwin het. Ek leer jou om te regeer. Hoe 

om jouself te regeer.  

ALEX:    En dit gaan help as ons musiek maak en versies tjommel? 

ARISTO:   Hoor hier. (Hy neem die lier en streel oor die note.) Die klanke hou van 

mekaar. Harmonie. Dis nie iets wat mens baie van kry hier in Pella nie. 

Harmonie tussen klanke skep musiek. Dis die harmonie tussen gedagte en 

woord wat poësie maak. In skilderkuns is dit die samehang tussen beeld en 

kleur en vorm. Hou op gaap, magtag. Luister. Dis die harmonie tussen mense 

wat ‘n koning moet probeer skep. 

ALEX: En jy gaan nou seker sê dis die harmonie tussen volke wat vrede in die wereld 

bring. 

ARISTO: (Maak asof hy juig). Alle dank aan Calliope! Iets het Alexander se kop soos 

‘n perdeby binnegedring! 

HEPHAIS: Hoe dan anders. Jy pik en pik in ons breine rond soos ‘n aasvoël aan ‘n 

karkas. 

ALEX: Aasvoël aan ‘n karkas. Dis nou ‘n oulike metafoor. 

HEPHAIS: Ek kan aan nog dink. Aristoteles pomp ons so vol woorde soos Pan ‘n klomp 

dronk nimfe met klein bokkies. (Hulle kyk na mekaar en lag oordadig soos 

stout seuns.)  

ARISTO: Stil! Begin weer. Of ek –  

HEPHAIS: Of jy wat? 

ARISTO: Of ek gaan pikpikpik oor julle by Koning Philip – soos duiwe op die 

markplein. 

ALEX: Nee, ek het meer van Hephaistion se metafoor gehou. (Aristoteles mik speels 

na Alexander se kop maar hy duik bedrewe weg. Alexander tel die kithara op 

en sing uit volle bors nadat hy ‘n paar akkoorde gedruk het.) 

ALEX: ‘n Arend is g’n mossie nie 

 Leeu skrik nie vir ‘n brakkie 

 G’n slang sit op ‘n takkie 

 ‘n Meisie het ‘n kwakkie 

 En Alexander vattie kakkie. 
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 (Alexander en Hephaistion lag oordadig.) 

ARISTO: Vulgariteit en humor was nog nooit maats nie.  

ALEX en HEPHAIS: (Sing saam.)  

 Castor en Pollux ry saam op een perd 

 Castor sit voor en Pollux by die stert 

 Die perd vlieg soos die wind oor die veld 

 Elkeen van die tweeling is ‘n sterk held 

 Maar Pollux sluk en gee ‘n benoude roep 

 “Castor, dis jy, nie die perd, wat stink poep!” 

 (Alexander en Hephaistion lag uitbundig. Aristoteles lag gemoedelik saam. 

Niemand merk dat Philip en ‘n soldaat intussen opgekom het nie. As die 

soldaat waarskuwend keelskoonmaak, stop die grappies terstond. Alexander 

sit gou die kithara agter hom neer.) 

PHILIP: (Oorvriendelik). O, moenie dat ek julle pla nie. Gaan aan, gaan aan.  

ARISTO: (Buig verleë). U majesteit. Ons oefen . . . Goed, julle twee. Begin weer by die 

. . . Waar was ons nou weer? 

ALEX: (Alexander tel weer sy lier op.) Die middel van die hoofstuk. Castor en Pollux 

en so. 

PHILIP: (In ‘n harde fluisterstem.) Sien jy, Ptolemeus, Atheense filosowe onderrig 

hulle studente in die fyn kuns van die humor. Vertel gou weer dat Ptolemeus 

ook kan hoor. Toe, toe, die komedie.  

ARISTO: (Praat met Ptolemeus. Dapper maar versigtig). Sy majesteit hou daarvan om 

oor die verskil tussen komedie en tragedie te bespiegel.  

PHILIP: Herinner my nou weer hoe ons twee bespiegel het. (Aristoteles aarsel, 

verleë.) Toe, toe. Kyk, Alexander-hulle wil ook hoor.  

ARISTO: (Merk dat Alexander ook verleë is en praat vinnig.) Die tragiese is gesetel in 

die held wat deur ‘n morele karakterfout sy ondergang op homself neerbring 

en die gehoor het medelye met sy lyding, en vrees dat dieselfde lot hulle sal 

kan tref. 

PHILIP: Ons leer lekker, né, Ptolemeus. En die komedie nou weer?  

ARISTO: Die muthos in komedie sluit ‘n reeks insidente in wat komies van aard is, 

dikwels selfs belaglik, maar die karakters bly onkundig oor hulle 

kleinlikhede. 
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PHILIP: A, ja, natuurlik. Nou daar het jy dit, nè. (Stilte). Onkundig en belaglik, nogal. 

En waarmee nog is julle besig? 

ARISTO: Harmonie, wiskunde.  

ALEX: (Vinnig). En filosofie. Veral Pythagoras. 

HEPHAIS: En dan lees en sing ons uit die Ilias. 

PHILIP: Pythagoras, nogal. En Homeros. Nou daar het jy dit, Ptolemeus. Hulle leer 

van die groot dade van groot helde. Nee, ek hou daarvan. ‘n Goeie koning is 

‘n leeu op die slagveld, en ‘n digter in die troonsaal. Die leiers in Athene 

regeer mos op so ‘n “beskaafde” manier. Dis soos dit hoort, né. (Die ander 

lag onseker.) Nou maar speel dat ek hoor.  

 (Alexander weet dis ‘n bevel en nie ‘n versoek nie. Hephaistion vat die lier. 

Alexander aarsel en gryp dan die kithara. Aristoteles probeer keer, maar 

Alexander is vasbeslote. Philip gaan sit met groot gebaar op die bank en 

beduie dat Ptolemeus by hom moet staan sodat hulle die gehoor kan vorm.)  

ARISTO: Begin met “Die Trojaanse helde het gesneuwel”. Onthou die akkoorde. 

 (Alexander en Hephaistion besef die erns van hierdie optrede en probeer 

hard.) 

ALEX: Die Trojaanse helde het gesneuwel 

 Achilles en Patroklos elk net ‘n skim 

 Troje se reuse mure gehul in vlamme  

 Soos die son wegsak teen die westerkim 

HEPHAIS: Soldate van Hellas se goue stede  

 Juig met spies en swaard omhoog 

 Die helde van Sparta en Mukene 

 Het Troje oorwin met pyl en boog. 

PHILIP: Jy leer hulle goed, Aristoteles. Ek hou daarvan, ek hou daarvan. 

ALEX: Agamemnon, koning van die Grieke,                                                          

 Lei sy magte uit die vlammestad.                                                                    

“Ons het Troje voor ons platgevee,  

 Nou sal ek julle terug na Hellas vat.”                                                 

HEPHAIS:  Die Griekse skepe laat hul seile bloei 

 Bevaar Poseidon se woeste waterryk  

 Ons helde keer terug na hul paleise 
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 Om na tien jaar weer hul vroue te bereik. 

ALEX en HEPHAIS: Klutaimnestra en haar minnaar 

 Het gehoop Koning Agamemnon is dood 

 Na hierdie ongewenste terugkeer 

 Beplan die minnaars sy wrede moord. 

ALEX: Met ‘n valse glimlag op haar lippe 

 Groet sy haar langverlore eggenoot 

 Sy lok hom na die bad met warm water 

 En maak die deur vir sy moordenaar oop. 

 (Aristoteles sien dat Philip ontsteld opgestaan het en probeer die seuns stop.)  

 Klutaimnestra wink die bose nader  

 Dis sy wat die dolk uit sy skede lig. 

 Die haat in haar oë is skerper as die lem 

 Wat haar minnaar vaster en vaster klem - 

PHILIP: (Bars woedend uit). Stil! Watse gemors is julle mee besig! 

 (Die seuns stop onmiddelik, maar Philip tier voort.) 

 Ek het nog nooit sulke . . . Met watter stront stop jy hulle vol? Hierdie 

belaglike instrument waarmee jy Alexander laat speel. Vat en gaan smyt dit 

weg. ‘n Seun van my speel nie met die gemors van hoere en slawe nie! 

ALEX: Dis ‘n kithara. 

PHILIP: Ek weet wat dit is. Dis jy wat niks weet nie. (Hy lig sy hand asof hy 

Alexander gaan klap. Hy stop verstom as Alexander nie terugdeins nie. Dit 

maak hom nog meer woedend. Aristoteles tree vinnig vorentoe en neem die 

kithara uit Alexander se hande.) 

ARISTO: Ons eksperimenteer met verskillende akkoorde, u majesteit. Alexander kan 

die lier baie goed speel. Hy wou net ander harmonieë op die proef stel. Ek 

dink die kithara is goeie oefening - 

PHILIP: Bly stil, jou wensdenker. Jy wat nog nooit ‘n enkele dag gewerk het soos ‘n 

man nie. Wat nog nooit oorlog toe was nie. Atheense braaksel! Jy met jou 

fiefiefyn maniertjies. Kyk wat het jy gedoen! Jy het van my seun háár seun 

gemaak! 

 (Almal staan geskok stil, dan hardloop Alexander af. As Hephaistion hom wil 

agternasit, hou Philip sy hand gebiedend op).  
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 Jy bly net hier! Ptolemeus, sorg dat hy wegbly van Alexander.  

 (Ptolemeus gaan staan in Hephaistion se pad.) Vat Hephaistion terug na die 

kwartiere. Sluit hom op as dit nodig is. (Ptolemeus wys vir Hephaistion om 

voor te loop. ‘n Gelade stilte. Aristoteles druk met groot konsentrasie ‘n paar 

geluidlose akkoorde op die kithara en maak asof hy Philip nie oplet nie.) 

PHILIP: (Met veragting). Ag, jou lees ek soos ‘n boek. Vir jou is ek die bergbarbaar. 

Die bobbejaan op die troon. Koning Kruppel in die Land van Kak. Ons almal 

weet hoekom jy hier in Pella is. My geld is goed genoeg vir jou. Hier kry jy 

baie meer as wat jy ooit van kon droom. Ek het jou trots vir jou gered, né. 

Toe jy tot in die grond verneder is in Athene. Plato wou jou nie hê nie. Toe 

laat jy jou koop deur daardie mal piel van Pella.  

ARISTO:  U majesteit, nee. Ek is dankbaar om Alexander te kan leer. Dis meer as ‘n 

voorreg, dit gee sin aan my lewe - 

PHILIP: Ag, ek is so bly. Philip, daardie malkop sater van Masedonië, het die voorreg 

om sin aan ‘n filosoof se lewe te kan gee.  Ek mag Aristoteles ‘n fortuin 

betaal sodat hy my seun . . . wat nou weer kom leer?  

ARISTO:  (Dapper, maar nie wys nie.) Biologie, filosofie, etiek, sterrekunde, wiskunde, 

metafisika, etiek, logika, tragedie, retorika, dialektiek - 

PHILIP: Moet tog nie musiek vergeet nie. 

ARISTO:  Mistiek, etiek, chemie, fisika, politiek, komedie, etiek, harmonie, psigologie, 

etiek - 

PHILIP: Etiek! Jy gooi dit voor my kop asof jy die uitvinder daarvan is. Jy vergeet dat 

dit hierdie barbaar is wat jou laat winde sluk in Masedonië toe Athene jou 

uitgespoeg het. En hoe maak ek dit moontlik? Met my swaard en al die 

littekens op hierdie lyf. So moenie jou groot woorde kom uitkots waar manne 

die onkruid voor jou voete skoonmaak nie!  

 (Beduie na die soldaat wat terug is en verskrik sy asem prober terugkry.) 

Gaan haal vir Alexander. Hy gaan nie agter sy ma se rokpante skuil nie, nie 

die keer nie. 

SOLDAAT: Hy is weg, sier.  

PHILIP: Wat?  

SOLDAAT: Ek het hom by die stalle sien uitjaag.  

PHILIP: Wat praat jy? 
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SOLDAAT:  Hy’t ‘n vinnige perd gevat en toe gejaag asof die hel se honde agter hom is.  

PHILIP: Waarheen? (Die soldaat trek sy skouers op. Philip is buite homself van 

woede. Hy vlieg om na Aristoteles.) Kyk wat het jy gedoen! 

ARISTO: U majesteit, ek dink hier is net ‘n groot misverstand. Die kithara is nou wel 

nie die instrument van - 

PHILIP: Trap voor my aangesig! Ek wil jou nie doodmaak nie, maar die gode weet ek 

sukkel nou om jou nie te vermorsel soos ‘n stink kewer nie.  

 (Die offisier beduie vir Aristoteles dat hy liewer moet loop. Aristoteles stap so 

waardig as moontlik af.) 

PHILIP: Waarheen is Alexander?  

SOLDAAT: Alexander sal tog terugkom. Ek dink die seun het net – 

PHILIP: Ek stel nie belang in wat jy dink nie. Gaan soek hom. En jy sorg dat hy so 

gou as – 

 (In sy haas om weg te kom, hardloop die soldaat amper in Olimpias vas wat 

vinnig opkom.) 

 Nie al weer jy nie! Watter demoon laat jou altyd haal as daar probleme is?  

OLIMPIAS: Wat het jy nou weer in jou onbesonnenheid aangevang?  

PHILIP: Jy duik altyd soos ‘n bose sweer op. Jy draai rond soos ‘n aasvoël oor ‘n vrot 

karkas. 

OLIMPIAS: Hier rond is net een vrot karkas. ‘n Ding wat etter en stink soos ‘n melaatse. 

G’n wonder Alexander het uiteindelik van jou weggehardloop. Dis hoog tyd 

dat hy sy eie koers kies. 

PHILIP: Hy het gevlug soos ‘n slegte slaaf.  

OLIMPIAS: Ha! En die grote Philip weet nie waarheen nie.  

PHILIP: Maar die heks weet natuurlik beter.  

OLIMPIAS: Hoe gouer jy dit besef hoe beter vir jou.  

PHILIP: Jy het my kind van kleins af getoor, jou moersel. Mag melaats jou laat opvrot. 

Mag die builepes jou tref.  

OLIMPIAS: (Lag vermakerig). En hierdie dom vloeke is die beste wat Philip kan doen? 

My seun sing vir hom Homeros en . . .    

 (Philip spring en kry haar aan die keel beet en wurg haar. Sy ruk los en begin 

skree. Philip kry reg om sy hand oor haar mond te druk. Sy byt sy hand hard 
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genoeg om bloed te trek en skop hom dan baie seer. Hy spring met vloeke van 

haar af weg.) 

OLIMPIAS: (Tartend). As jy weer naby my kom gaan ek gaan skree sodat almal kan kom 

kyk hoe Philip se vrou hom opkerf. (Sy trek ‘n klein mes uit ‘n rokvou los en 

rig dit op Philip.) Wees vir ‘n slag dapper soos jou seun en kom vat weer aan 

my. Toe! 

 (Philip storm af, buite homself van woede. Olimpias trek haar klere reg in ‘n 

poging om haar onsteltenis te bowe te kom. Sy skrik toe sy besef dat iemand 

in die skaduwee haar dophou.) 

OLIMPIAS: (Beangs maar dapper.) Kom uit die donker! Ek vrees jou nie. Het hy wragtig 

so gou iemand gekry om sy vuilwerk te kom doen? Praat!  

 (Hephaistion aarsel nog, maar Olimpias eien hom nou.) 

 Hephaistion? Kom nader. Ek sê, Hephaistion, kom hier! (Hephaistion 

probeer nog wegkruip.) Ek gaan skree en skree totdat die soldate jou hier by 

my kry. Alleen, by my.  

HEPHAIS: (Kom bang na vore.) Ek het nie alles gehoor nie, u majesteit. Ek sweer. Ek 

wou net kom kyk of hy dalk terug is. Ek moet gaan. Ek het niks gesien nie. 

(Probeer wegkom).  

OLIMPIAS: Stil! Ek stel nie belang in wat jy sien of nie sien nie. Waar is Alexander? 

HEPHAIS: Ek weet nie, u majesteit.  

OLIMPIAS: Jy lieg.  

HEPHAIS: Nee. Regtig. As Alexander nie gekry wil word nie, gaan niemand hom 

opspoor nie. (Probeer weer wegkom.) 

OLIMPIAS: (Kwaai). Hephaistion!  

HEPHAIS: U majesteit.  

OLIMPIAS: Jy weet hoe hy dink. Waarheen sou hy gaan?  

HEPHAIS: Aai, u majesteit. 

 (Hephaistion bly sy kop skud. Olimpias sug. Sy besef Hephaistion gaan 

Alexander nie verraai nie.  Sy gaan sit op die bank en beduie dat Hephaistion 

langs haar moet plaasneem. Hy maak of hy nie sien nie. ) 

OLIMPIAS: Hephaistion, jy moet ‘n moederhart verstaan. Jy kan self dink hoe 

bekommerd jou eie moeder oor jou moet wees. 

HEPHAIS: Sy is dood toe ek ses jaar oud is. 
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OLIMPIAS: Ag, ja, ek onthou nou. Ek is so jammer. Jy dra die verlies aan ‘n moeder nou 

al jou hele lewe lank saam met jou. Sy het nie die voorreg gehad om te sien 

watter lieflike jong man jy word nie. Kyk net na jou! 

(Hephaistion bly kop onderstebo staan. Olimpias bly geduldig).  

OLIMPIAS: Wanneer het jy nou weer hier in Pella by ons kom bly? 

HEPHAIS: Koning Philip het my laat kom toe ek twaalf was. Alexander was tien. 

OLIMPIAS: Nou sien? Dis al soveel jare dat jy en Alexander so ‘n hegte vriendskap het.  

My seun se vriende is my vriende. Jy verstaan, né, liewe Hephaistion? 

(Hephaistion lyk nie oortuig nie.) Kyk nou net na jou! Aristoteles vertel my 

juis hoe slim jy is met . . . wiskunde, en so. Jy staan soos ‘n goue beeld van 

Adonis bo die ander prinse uit wat ook hier by ons in Pella bly.  

HEPHAIS: Die prinse is in Pella want Koning Philip wil ‘n houvas op hulle pa’s hê. Ek is 

hier omdat my pa dink dis goed vir my om hier te wees. Ek bly hier want ek 

wil. 

OLIMPIAS: Jy wil by Alexander wees. Natuurlik. Hy trek mense na hom toe aan soos ‘n 

magneet, en hy gaan dit sy hele lewe lank doen. Dit gaan nie net ek en jy 

wees wat hom oneindig liefhet nie.  

HEPHAIS: (Ongemaklik). U majesteit? 

OLIMPIAS: Kom ons praat oor julle toekoms. Daar wag groot dinge op Alexander, en jy 

gaan aan sy sy wees. Dis g’n wonder dat mense julle soms nie van mekaar 

kan onderskei nie. Weet jy, Hephaistion, jy is so baie soos Alexander, jy’s 

eintlik ook ‘n seun van my. Ek sal vir jou sorg, liefste Hephaistion. (Sy sug 

swaar en kry hom aan die hand beet.) En nou hierdie nonsens met Philip – 

(Hephaistion kyk pleitend na die deur.) 

HEPHAIS: Ek moet gou gaan kyk of die honde in die hokke kos het.  

OLIMPIAS: Alexander hoef nooit terug te staan vir enigiemand nie. Veral nie vir Philip 

nie. Hy hoef nie eens respek te hê vir Philip nie. Dis nie asof dit sy vader is 

nie. 

 (Hephaistion wil retireer, maar Olimpias kry hom aan sy jurk beet.)  

 Ek is seker Alexander het jou al vertel, hm? Alexander weet sy vader het een 

nag in ‘n droom by my gekom. Philip het weer een of ander volk gaan 

verslaan, ek kan nie onthou wie nie, maar ek was alleen, en skielik was daar 

‘n lig, so helder soos ‘n son wat uitmekaar bars, net lig, lig, lig in my kamer, 
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om my, en toe in my, en toe . . . (Sy besef Hephaistion is jonk) . . . en toe is 

Alexander gebore. Jy hoef mos net na Philip te kyk, en dan weer na die goue 

son wat uit Alexander straal, en dan weet jy die harige ou bok kan nie die pa 

wees van iets so goddelik soos Alexander, nie waar nie, Hephaistion? 

HEPHAIS: U majesteit, ek moet regtig nou gaan. Die nagwag gaan my soek.  

OLIMPIAS: Ek is so bly Alexander het iemand soos jy. Iemand wat nie na die koning se 

pype sal dans nie. 

HEPHAIS: Ek en Alexander - 

OLIMPIAS: - presies, presies. En dis goed so. Nes jy begeer ek dat dit altyd moet goed 

gaan met Alexander. En ek sal altyd dankbaar wees teenoor enigiemand wat 

ook wil hê dit moet goed gaan met Alexander. En as Olimpias dankbaar is, 

wéét so ‘n persoon Olimpias is baie dankbaar. 

HEPHAIS: Aristoteles het my netnou al laat roep, u majesteit. As ek langer wegbly - 

OLIMPIAS: My dankbaarheid is nie net in my hart nie, Hephaistion, dis ook tasbaar. 

Somtyds is kinders te besig om hulle moeders te vertel van dinge, jy verstaan 

mos, Hephaistion? En as iemand nou vir my kan vertel – 

HEPHAIS: Hoor daar! Iemand roep my - 

OLIMPIAS: (Sy spring op, gryp hom kwaai aan die arm beet en skud hom.) Waar is hy, 

Hephaistion? Praat!  

HEPHAIS: Hy wil sy eerste man gaan doodmaak. 

OLIMPIAS: Wat?  

HEPHAIS: Hy is noorde toe. Ek wou hom volg, maar die stalkneg het gesê Alexander het 

hom die dood voor die oë gesweer as hy my ook ‘n perd laat kry. Alexander 

praat al lank daarvan, dat dit tyd is vir die eerste bloed aan sy hande. Hy sê sy 

pa – ek bedoel Koning Philip – het sy eerste man doodgemaak toe hy 

negentien was. Alexander sê hy wil dit vroeër doen, want hy wil ‘n beter 

koning word as sy pa. Alexander sê dis hoog tyd dat hy vir almal wys hy’s ‘n 

soldaat. Hy wil nie terugstaan vir sy – die koning – nie. 

OLIMPIAS: Stommerik! Nou vaar hy die wereld in op soek na iemand om dood te maak. 

HEPHAIS: Hy wil dit reg doen. Een van ons soldate kom van ‘n bergdorp wat ‘n 

bloedvete het met ‘n ander dorp. En nou het die vyand Tetalos – dis ons 

soldaat - se vrou en sy pa vermoor, en Tetalos moet hulle gaan wreek. 

Alexander wil hom gaan help, en dan sommer ook iemand doodmaak. 
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OLIMPIAS: Hy’s nog ‘n kind! Die bergstamme is bobbejane. Skuus, Hephaistion. Jy’s 

natuurlik die uitsondering. Daardie mense is soos wolwe. My kind, my kind. 

As Philip hom nie so verneder het nie. 

HEPHAIS: (Dringend). Asseblief, u majesteit. Stuur van u spioene – ek bedoel – wagte 

om hom te gaan help. Hulle sal kan keer. Maar u moet gou maak.  

OLIMPIAS: (Dromerig).  Alexander sal sy eerste man doodmaak, baie jonger, vier, vyf 

jaar jonger as wat Philip. Almal sal weet hy is nou reg vir koningskap  -  

HEPHAIS: U majesteit! Alexander is in groot gevaar. U moet soldate stuur. 

OLIMPIAS: (Ingedagte.) Jy’s reg. Hulle roep jou. Gaan, moenie hulle laat wag nie. 

(Kwaaier). Ek sê: gaan! 

 (Hephaistion buig hom weg en hardloop af. Olimpias bly alleen agter. Sy sien 

die lier eenkant lê en tel dit op.) My Achilles gaan selfs groter as Homeros 

word. Lig af.) 

  

 

TONEEL 6:  BUKEPHALAS 

 

 (Die skoolkamer. ‘n Maand later. Die soldaat staan doelloos en vroetel met 

die dinge op die werkstafel. Hy kom nie agter dat hy Aristoteles irriteer wat 

probeer werk nie.) 

 

SOLDAAT: Die koutjie is dan leeg. Sal ek weer vir jou voëls gaan vang? 

ARISTO: Liewer nie. Voëls hou nie lank hier nie. Maar dankie. 

SOLDAAT: Ek sien geen diere hou lank hier by jou nie. Wat doen jy met al hierdie dooie 

rotte en hase en hel . . . wat is dit die? En hierdie bossies en blare? Jy gaan tog 

nie al hierdie stink goeters eet nie. 

ARISTO: Nee, ek bestudeer hulle. 

SOLDAAT: Hoekom? 

ARISTO: Hoekom dink jy? 

SOLDAAT: Geen idee nie.  

ARISTO: Probeer. 

SOLDAAT: Jy wil seker toets watter van hulle lekker proe. 
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ARISTO: En hoe gaan ek dit weet? Hoe is wat ek doen anders as wat hulle in die 

kombuis by die kospotte doen? En hoekom? 

SOLDAAT: Man, vergeet dit. Ek wil regtig nie meer weet nie. 

ARISTO: Dís nou fassinerend. Hoekom wil jy nie meer weet nie?  

SOLDAAT: (Gefrustreerd.) Los dit, man. Jy probeer nou net weer slim wees. 

ARISTO: Nee, ek stel regtig belang. Wonder jy dan nie oor dinge nie? Byvoorbeeld, die 

goed waarvan jy lewe nie? Vra jy nooit wat is – wat is jou naam nou weer? 

SOLDAAT: (Brom). Epikrates. 

ARISTO: Wonder jy nooit, Epikrates, wie is Epikrates nou eintlik nie? Wat is Epikrates 

se plek in die kosmos? 

SOLDAAT: Ek sê los dit! 

ARISTO: (Bekyk die soldaat met intense belangstelling.) Hm. Kom staan nader en kyk 

wat ek doen met die rotte op die tafel. Hulle lyk amper dieselfde, né, maar as 

jy hier kyk sal jy merk dat die een . . . Man, hou hier vas terwyl ek sny, dan 

wys ek jou. 

 (Die soldaat hou ‘n hand teësinnig uit na die objek op die tafel, sy neus 

weggedraai.)  

 Ag, kom nou. Moenie maak of jy gril nie. Jy’s dan ‘n soldaat. Al die derms 

wat jy al met jou swaard help uitval het. Kyk nou hier na die – 

 (Hephaistion vinnig op.) 

SOLDAAT: (Verlig.) Hephaistion! Jy duik altyd op soos ‘n lekker poep wanneer my maag 

seer is. Kom, hou hier vas. (Hy duik weg en gaan eenkant staan met sy arms 

gevou. Hephaistion is gewoond aan Aristoteles se ondersoeke en nee moor by 

die soldaat.) 

ARISTO: Het jy nuus? 

HEPHAIS: (Opgewonde). Hy is op pad terug! En hy het niks seergekry nie. Die 

verspieders het al met hom gepraat. 

ARISTO: Wat sê hulle? 

HEPHAIS: Ek was reg. Hy was toe Skopas toe. 

ARISTO: Die bergdorp met die bloedvete?   

HEPHAIS: Ja, en toe hy daar kom het die hoofman natuurlik gou gesien Alexander weet 

wat hy doen en het toe vir sy mense gesê om Alexander te volg.  

ARI: Hm. Die eerste volgelinge – 



 

 

43

43

HEPHAIS: Hy laat toe die mans agter die huise in die bosse wegkruip die nag en die 

vrouens en kinders moet die volgende dag doen wat hulle altyd doen en maak 

asof hulle van niks weet nie. En toe wag die manne saam met Alexander 

doodstil. Die vyand sluip nader en dog die mans is weg landerye toe en toe 

val hulle eers die beeskraal aan, en toe nog niks gebeur nie, toe sit hulle almal 

hulle wapens neer om die vrouens te gaan gryp. Toe gee Alexander die teken 

en toe die spul nog dink hulle gaan plunder en verkrag, toe begin Alexander-

hulle die vyand een vir een afmaai. 

SOLDAAT: (Staan opgewonde nader). En Alexander? Het hy toe sy man gekry? 

HEPHAIS: Twee! Hy het twee mans doodgemaak. ‘n Groot rooikop het op hom 

afgestorm, met sy perd, en Alexander het op die kraalmuur gespring en 

gewag, en toe op die regte oomblik sy spies gegooi en die man het soos ‘n os 

neergeslaan. En toe sien die vyand se hoofman Alexander is nog jonk en hy 

dog hier’s nou ‘n maklike prooi, maar Alexander pluk sy swaard uit, hy duik 

weg vir die ou se spies en hy deurboor hom net daar. Net so. (Die soldaat lag 

bewonderend.) Skopas se hoofman het die ou se kop afgekap en dit vir 

Alexander saamgegee om sy pa te kom wys.  

SOLDAAT: Vyftien jaar oud en hy het bloed aan sy hande. 

ARISTO: Nou het hy bloed op sy siel ook. 

SOLDAAT: Net so! Ek was agt-en-twintig voordat ek my eerste man doodgemaak het.  

Alexander doen dinge wat ander mense nie kan nie. Nie eens sy pa nie. Kyk 

maar net na hom en Bukephalas. Ag toe, jy ken seker die storie. Almal weet 

van Bukephalas. 

ARISTO: Wie is Bukephalas? 

SOLDAAT: Alexander se perd. Bukephalas. Oskop. ‘n Simpel naam. ‘n Fantastiese perd. 

HEPHAIS: Alexander het ‘n ander perd na Skopas toe gery. Hy wou nie Bukephalas se 

pote op die bergpad laat seerkry nie. 

ARISTO: O, sy perd se pote word gespaar. Maar dit maak nie saak wat met homself 

gebeur nie. 

SOLDAAT: Jy behoort hom nou al te ken. Vreesloos. Soos die storie met Bukephalas. 

ARISTO: Is daar dan ‘n storie? 

SOLDAAT: O ja. Jy sien, dis die probleem met julle mense wat met julle neuse in boeke 

en bossies en vrot diere vroetel. Julle weet niks. Hei, Hephaistion, hoekom 
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het jy nog nooit vir Aristoteles vertel van Alexander en Bukephalas nie? Hy 

sal die lewe beter verstaan. 

HEPHAIS: Aristoteles weet dan alles. (Aristoteles mik oudergewoonte na Hephaistion, 

wat oudergewoonte betyds wegduik.) 

ARISTO: Nou vertel dan. Ek kan sien jy wil. 

HEPHAIS: Ek wil Alexander gaan groet. 

SOLDAAT: Dit sal nog ‘n ruk vat voor hy hiernatoe kan kom. Hy sal jou kom groet sodra 

Koning Philip alles weet van die geveg. En die afgekapte kop sien. 

ARISTO: Vertel nou van die perd, magtig.  

SOLDAAT: Alexander was nie elf nie, nee, twaalf, of was hy tien jaar oud? 

ARISTO: Gaan net aan!   

SOLDAAT: Man, Alexander was nog klein, toe is hier ‘n perdemark en ‘n teler bring vir 

Koning Philip die prins van perde en wil dit aan hom verkoop vir dertien 

talente. ‘n Fortuin, né. Jy sal nou nie weet wat perde kos nie want jy karring 

met bossies en – 

HEPHAIS: Gaan aan. 

SOLDAAT: Moenie pis op my storie nie. Nou ja. Koning Philip wou toe op hierdie 

pragtige dier klim. Pegasus homself. Nee,  Poseidon se perd. Maar elke keer 

wat Koning Philip wil opklim, spring die dier weg en runnik en skud sy kop. 

En stamp sy moerse groot pote. Mik wilde skoppe na almal. Koning Philip 

laat toe sy stalknegte een vir een probeer, maar die perd word nog kwaaier en 

skop toe ‘n slaaf se been morsaf. Koning Philip draai toe sy rug op die 

spulletjie en sê hy soek nie ‘n mal perd nie. En, sê hy, daar’s niemand mal 

genoeg wat ooit op die mal perd sal wil klim nie. En soos hy wegstap klink 

daar ‘n stemmetjie op: “Ekke is.” Almal lag totdat hulle sien die koning het 

dit ook gehoor, en die stemmetjie herken. “Jy, Alexander? Hoekom?” En 

Alexander sê: “Want ek wil. Want ek kan.” Koning Philip kyk vir hom so met 

die een oog, hy kyk hom lank hoor, en toe sê hy: “Nou wys dan wat ek wat 

Philip is nie kan regkry nie.” En toe, voor ons almal by die mark, voor die 

ambassadeurs, die bergleiers, ons almal, gaan Alexander na die perd. Man, so 

‘n klein buksie, jy kon hom met een vinger optel. En Alexander staan so ‘n 

rukkie, toe vat hy die perd by die maanhare, en hy trek homself op en gaan sit 

op sy rug. Sonder ‘n stang, net met die tou in die perd se bek. Ek sweer by 
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Pandora se poes! En hy skop hom liggies in die sye. En die perd skop so ‘n 

slag styf, en hy snork, en toe sit hy af veld toe. Ons almal skree “Hoei, 

Alexander, kom terug!”, ander skree “Waaaaaa! Dis mos ‘n sentaur daardie”, 

die vrouens skree “Help, Hera, help” want hulle dink dis die laaste sien van 

die kind.  

ARISTO: En Koning Philip? 

SOLDAAT: Hy staan soos ‘n standbeeld, wit en kliphard, en praat niks met niemand nie. 

En die perdeteler begin wegsluip want hy het gehoor wat Koning Philip doen 

met mense wat hom te na kom, en die prinsie is die troonopvolger - 

HEPHAIS: En toe, en toe? Vertel!  

SOLDAAT: Maar jy weet mos wat gebeur het – 

HEPHAIS: Maar ek wil dit weer hoor. 

SOLDAAT: Nou goed. Na ‘n baie lang ruk, toe almal papgeskree was en die koning nog 

stil die verte staan en inkyk, kom die kind en die perd terug, die perd wit van 

die salpeter en so sag soos ‘n vulletjie. En Alexander ry tot by sy pa en sê: 

“Hier is Bukephalas. Kan hy asseblief myne wees?” En toe is dit weer 

tjoepstil rondom hulle, want die koning hou nie daarvan dat iemand enigiets 

beter as hyself doen nie. Ook nie sy seun nie. Alexander gly toe so skuinserig 

af van die perd en wag ook vir sy pa om iets te sê, want hy ken die koning se 

skuimwoede mos beter as enigiemand anders. En toe, jy sal my nie glo nie, 

toe gryp die koning Alexander in sy arms en hy huil dat sy trane so in sy 

baard rol en hy sê; “My seun, my seun. Masedonië is te klein vir jou. Jy sal 

vir jou ‘n koninkryk moet gaan maak wat groot genoeg is vir jou.” Ek sweer, 

net so. En toe koop hy die perd vir Alexander. En toe stap hulle saam weg, en 

ek sien die koning het sy arm om Alexander se skouers. 

HEPHAIS: En dit sien mens nie sommer nie – 

ARISTO: (Waarskuwend). Stil jy. 

HEPHAIS: Maar dit is so. 

SOLDAAT: (Vir Aristoteles). Jy leer hulle om te veel te praat en nie te dink voor hulle bek 

oopmaak nie. 

HEPHAIS: O, nee, hy leer ons juis om te dink.  

ARISTO: Dink? Jy sal jou wat verbeel. Julle word soos lammertjies met die hand 

gevoer. 
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SOLDAAT: Ek dink daardie ander lammertjie het nou ‘n leeu geword. 

 (Aristoteles merk dat Hephaistion somber raak.) 

ARISTO: Toe, gaan kyk waar bly hy. Sê vir hom hy moet vir my kom vertel. 

 (Hephaistion hardloop dankbaar af. Aristoteles skree agterna.) Maar hy hoef 

nie die vyand se afkop saam te bring nie. (Aristoteles begin weer werk met die 

soldaat wat oor sy skouer loer.) 

SOLDAAT:  Jy kan mos die man se kop oopgesny het dat ons kan kyk hoe lyk sy breins. 

 (Ligte af.) 

 

 

TONEEL 7: SPIESE EN SWAARDE 

 

 (Twee jaar later. Op die stoep voor die skool. Alexander is alleen. In sy hand 

het hy twee spiese,‘n baie lang een en ‘n ietwat korter een. Hy lig die spiese 

om die beurt en toets hulle balans. Hy haal ‘n jagmes uit die skede wat om sy 

rug gegordel is en kerf verder aan die korter spies. Hy kyk op na die lug en 

reik uit asof hy ‘n wolk met sy hand probeer nader trek. Hephaistion kom van 

agter op en hou hom dop.) 

 

HEPHAIS: Selfs jy kan nie die wolke raakvat nie. 

 (Alexander is verleë, asof hy uitgevang is.)  

HEPHAIS: Ons weet jy wil die wolke vashou. En die son vir jouself vat.  

ALEX: Wie’s ons nogal?  

HEPHAIS: Ek en Aristoteles. Aristoteles sê hy sien jou dikwels saans hier buite as ons 

ander slaap. En dan maak jy net so met die sterre ook. (Hy maak Alexander se 

bewegings na.) Asof jy die sterre wil naderskraap en hier by jou bors indruk. 

ALEX: Nou wat doen Aristoteles snags as mense slaap? 

HEPHAIS: Dieselfde as jy. Hy slaap ook nie veel nie. Hy sien jou in die nag hier staan 

maar hy los jou uit. 

ALEX: (Agterdogtig). Spioeneer hy op my? 

HEPHAIS: Nie Aristoteles nie. Jou pa het ander spioene. Aristoteles sê hy dink beter so 

laat in die nag as alles stil is. 
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ALEX: Dink jy hy kom kyk of hy ‘n slavin alleen buite kan beetkry? (Alexander en 

Hephaistion lag stout.) 

HEPHAIS: Ek dink hy’s eensaam. Hy het glo baie getreur toe sy vrou dood is. 

ALEX: Maar dis al lank gelede! 

HEPHAIS: Die liefde hou nie net op as die een nie meer daar is nie. 

ALEX: Oe, en Hephaistion weet alles van die liefde af. 

HEPHAIS: (Vies). Van die liefde weet Alexander absoluut niks.  

 (Alexander mik weer die kort spies na die wolke.) 

HEPHAIS: Wat soek jy eintlik, Alexander? Wolke is wolke. En dit gaan nie reën nie. 

ALEX: Het jy gesien die wolke kom altyd uit die weste op en sak weg in die ooste? 

HEPHAIS: Die wind waai hulle natuurlik soontoe. 

ALEX: Maar hoekom? Die wind is ook op pad ooste toe. Hoekom altyd ooste toe? 

Wolke dryf soos skimme verby, soos gedagtes wat opkom, net vir ‘n rukkie, 

en dan is hulle weg.  

HEPAIS: (Spottend. Praat dan deklamerend). Ja, O groot leerling van Aristoteles. 

Wolke soos gedagtes. Van die weste na die ooste, kyk hoe baklei die wolke 

met die wind. 

ALEX:  (Vies. Hy toets die balans van die spies.) Aag, jy weet wat ek bedoel. 

Hoekom nooit van die ooste na die weste nie? 

HEPHAIS: Die son en die maan kom dan van die ooste weste toe. En die sterre.   

ALEX: Sien, jy. Die son en die maan en die sterre begin daar ver in die ooste, en dan 

kom maak hulle lig hier, en as hulle wegraak is dit donker. Alles wat goed is 

kom uit die ooste. 

HEPHAIS: En jy dink die voëls en die wolke wil gaan kyk wat daar aangaan. En nou wil 

Alexander ook. Nou gaan dan, en as jy gekry het wat jy soek, kan jy as ‘n ou 

sterretjie terugkom en hier in Pella kom skyn. 

 (Lag vir sy eie grappie maar Alexander bly na die lug kyk). 

HEPHAIS: (Sug). Jy gaan nie ophou nie, nè. As jy eers iets in jou kop kry . . . Hoekom 

vra jy nie vir Aristoteles?   

ALEX: Ek het, en toe wil hy natuurlik weet wat ek dink.  

HEPHAIS: Sokrates na Plato, van Plato na Aristoteles. Ek en jy moet vir hom ‘n 

vreeslike teleurstelling wees.  

ALEX: Ons gaan soldate word en nie verdomp filosowe nie. 
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HEPHAIS: Wat dink jy toe? 

ALEX: Ek sê toe vir hom dat die wolke en die son teenoorgesteldes is. Water teenoor 

vuur. Daarom reis die son van oos na wes, maar die wolke gly van die weste 

na die ooste, soos iets wat verbygekatrol kom. (Beduie).  

HEPHAIS: En wat sê hy toe?      

ALEX: Hy sleep toe weer vir Pythagoras by. 

HEPHAIS: (Hephaistion kyk hoe Alexander die twee spiese langs mekaar meet.) Hy sal 

bly wees om te sien jy gebruik Pythagoras se meetkunde om jou wapens te 

toets. (Hulle lag. Alexander gooi vir Hephaistion die langer spies. Hulle 

skerm redelik ernstig.) 

ALEX: Sien jy, die sarissa hanteer beter as hy korter is. Die balans is beter.  

HEPHAIS: Maar jy moet eers verby myne kom. (Alexander spring verby Hephaistion se 

lang spies en maak asof hy hom in die maag gaan steek. Hephaistion is intens 

bewus van Alexander se nabyheid. Albei vries ‘n oomblik, dan begin  

Alexander weer aan die korter spies kerf.)  

ALEX: Hulle sê Darius se soldate het nog dieselfde wapens as wat Kuros se Perse 

gehad het. My korter dorrie gaan hulle stukkend kerf.   

 (Hephaistion hou Alexander dop. Alexander bly dromerig.)  

ALEX: My pa sê as hy Griekeland eers onder hom verenig het, gaan hy Persië toe. 

Dan gaan ons saam. Dan gaan ons sien wat lê agter die horison. Ek kan nie 

wag nie.  

HEPHAIS: Ek kan. Ek kan vir altyd hier bly. Ek is gelukkig hier. (Hy kyk veelbetekenend 

na Alexander wat besig bly met die spies.) 

ALEX: Wil jy nie weet wat in die ooste lê nie?  

HEPHAIS: Ek weet mos. Agter hierdie horison lê ‘n horison, en agter daardie een nog 

een. Laas jaar teen die hange van Parnassos het jy dan self gesien. (Hy beduie 

met sy hande hoe die een horison op die ander volg.) Ag, magtig Alexander, 

al die horisonne lyk dieselfde. Hulle word later een. 

ALEX: Nooit. Wat hier begin moet erens ophou. Ek wil aan en aangaan tot die aarde 

self my stop.  

HEPHAIS: En dan val jy oor die afgrond tot binne in Hades se Onderwereld. 
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ALEX: Weet jy, Aristoteles sê dat as mens net aanhou en aanhou en aanhou die 

Ooste in, jy weet, net heeltyd die een rigting hou, dan kom jy eendag van die 

ander kant hier aangeloop. Net so.   

HEPHAIS: Ag, die son doen dit ook.  

ALEX: (Beduie ‘n groot sirkel). Aan en aan en aan – 

HEPHAIS: Ag, die maan ook. Elke nag. (Alexander ignoreer hom.) Hoekom kan jy nie 

maar net hier bly nie? Jy mos kan hier gelukkig wees, eendag. 

ALEX: Jy klink soos ‘n ou vrou. Vroue is gelukkig. Goed, sekere vroue is gelukkig. 

Vrouens met baie seuns is gelukkig. Soldate wat ‘n veldslag oorleef is 

gelukkig. Slawe wat lekker geeët het is gelukkig, nes perde met genoeg 

hawer. Hephaistion, veral jy wil baie meer as net gelukkig wees. 

HEPHAIS: Hier is genoeg. By jou is ek gelukkig.  (’n Gelade stilte). 

ALEX: As jy altyd by my wil wees, sal jy moet saamkom. Tot na die heel laaste 

horison.  

HEPHAIS: Hoe gaan jy weet dis die laaste een?  

 (Alexander kerf en toets die spies.) 

 En as jy nou al hierdie horisonne ingesamel het, wat dan, hè Alexander? Wat 

as die horison hier is? (Wys na sy kop) Of hier? (Wys na sy hart). Hier binne 

is baie ooptes sonder rigting. Dis hier binne wat horisonne verder en verder 

wegstrek.  

ALEX: Ag, jy klink al nes Aristoteles. Ek gaan nie saam met hom in rotte se derms 

rondvroetel nie. Of in myne nie. Kyk net na hom. Hy lyk vir my verlore van 

al die gerondsoekery hier binne in homself rond. Hy gaan in Pella bly en 

praat en praat en praat. Mens sou sweer so ‘n wyse man weet daar moet baie, 

baie meer wees as hier. Selfs wolke weet dit. Kyk daardie arend. Netnou is hy 

weg, oor die horison.  

HEPHAIS: Maar vir nou sirkel hy hier rond. 

ALEX: (Sing grappig hulle parodie.) “Die arend sien verder as die mossie . . .”   

 (Hephaistion skud sy kop treurig.) Ag, kom nou. Jy moet dit verstaan. Ek 

gaan nie hier bly en die krummels oppik wat my pa van sy tafel laat afval net 

wanneer dit hom pas nie. Ek is nie ‘n papegaai in ‘n kou nie wat praat soos 

my pa gepraat wil hê nie. My vlerke gaan sterker word as syne, en dan . . . 

dan . . . Somtyds is daar iets hier in my . . . Soos ‘n hand wat my hart styf 
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vasvat. Dis asof iets groots gaan gebeur as hierdie hand kan uitkom en dit 

raakvat.  

HEPHAIS: Is dit die goed wat jy dink as jy snags hier rondsluip? 

ALEX: Ja! Nee. Dis soos wanneer ek by die soldate is. Ek hoor hoe my pa bevele 

skree, en ek sien hoe die falankse reageer. Hulle laat sak hulle spiese tussen 

die skilde deur – hy het hulle goed geleer. Die hopliete loop vorentoe, skouer 

aan skouer, voetstamp op voetstamp, asof hulle ‘n muur bou, steen op steen, 

en niks bly in hulle pad staan nie. Maar dan sien ek een flank is te stadig en 

daar gaan moeilikheid kom as hulle agterraak, en dan wil ek inspring en vir 

my pa skree dat hy dinge vinniger moet laat gebeur, dat daardie flank langer 

tree moet gee, vorentoe moet stoot sodat hulle ‘n tang om die vyand kan vou, 

soos ‘n sekel deur die voetsoldate sny. Dan moet ek my tong byt om nie vir 

hom te skree nie. 

HEPHAIS: O, helhond! Gelukkig weet jy beter as om vir jou pa te skree wat hy moet 

doen.  

ALEX: (Lag instemmend.) Weet ek dit nie! Maar wat doen ek as ek voor my siel weet 

wat die falankse moet doen, en ek sien my pa sien nie? 

HEPHAIS: Jy moet net wag. Eendag is eendag, dan val die kroon sommer soos ‘n ryp vy 

op jou kop. Ploep. Jy hoef dit nie eens te pluk nie. 

ALEX: Maar hoe lank nog? 

HEPHAIS: Jy’s sewentien. Ons lewe wag nog. En tot dan is dit mos goed hierso. 

 (Hephaistion gryp ‘n spies vas en maak asof dit ‘n lier is wat hy speel. Hulle 

skerm weer. Na ‘n paar steke is Alexander weer teenaan Hephaistion en hulle 

stoei. Philip kom op en beduie vir die soldaat agter hom om te wag. Philip 

hou hulle dop. Eers as Alexander Hephaistion in ‘n ongemaklike greep 

beetkry, merk hulle Philip op en spring weg van mekaar. Hephaistion buig 

lomperig. Alexander wag bekommerd. Philip bly dreigend staan.) 

ALEX: Ek wys vir Hephaistion hoeveel gevaarliker die korter spies is. Kyk, as mens 

eers verby die lang sarissa - 

PHILIP: Jy het my al gesê. Twee keer. 

ALEX: (Probeer die effektiwiteit van die spies demonstreer.) Kyk, so. En so. Die 

Perse gebruik Kuros se korter spiese. 
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 (Philip hou sy hand gebiedend uit vir die spies. Alexander staan stil, sy verset 

duidelik in sy gesig en houding. Philip wag. Die spanning is geweldig met die 

fokus op die spies in Alexander se hand wat na Philip se bors wys. Die 

soldaat som die gevaar vir die koning op en verstyf sy greep op die swaardhef 

in sy skede. Na uiterse spanning sak Alexander se skouers en hy gee die spies 

versigtig aan. Philip breek die spies oor sy bobeen en werp die stukke van 

hom weg.) 

PHILIP: Nie in my leër nie.  

 (Philip rig ‘n waarskuwende vinger.) Maak jy nou net weer ‘n spies korter. 

Nie een spies nie. Ek het my soldate vir baie jare laat oefen met die sarissa. 

Hulle wen my veldslae vir met die sarissa. En die sarissa bly al agtien van sy 

voete lank. Jy gaan nie iets anders in my manne se koppe plant nie. Verstaan 

jy my goed? (Hy hou sy hand uit vir die sarissa wat Hephaistion vashou. 

Hephaistion oorhandig dit respekvol soos dit ‘n soldaat betaam. Philip steek 

blitsvinnig en met verstommende ratsheid ‘n paar keer na Alexander se bors. 

Dis duidelik dat Philip baie meer ervare is as sy seun. Alexander staan 

versteen, Hephaistion deins terug, die soldaat kyk bewonderend na Philip. 

Die aggressie in Philip se steekbewegings na Alexander is ook duidelik. 

Philip gaan staan, allermins moeg, en hou die spies na Alexander uit.) 

 Gaan jy nou hierdie spies vat, nes ek hom gemaak het? (Philip wag dreigend. 

Alexander dink lank. As Philip sy greep op die spies vervat en die punt in sy 

seun se rigting hoer rig, laat sak Alexander sy kop gedweë. Hy neem die spies 

versigtig by Philip.)  

PHILIP: Jou kop is harder as graniet, maar hy dink reg.  Jy gaan dit nodig kry om  

vinnig op jou voete te dink. Vandag het ek nuus van Athene gekry en my 

ambassadeurs is ook terug. Die Thebane luister nie na goeie raad nie, ook nie 

daardie sotte, die Korinthiërs, nie. O nee, hulle volg die grootbek 

Demosthenes met sy kakpraatjies. 

ALEX: (Opgewonde.) Pa? Het Athene oorlog verklaar! 

PHILIP: Hulle moet verlief wees op die dood. Ons moet hulle dan nou maar 

Onderwereld toe help. 

ALEX: En ek? 

PHILIP: Jy gaan die swaard soos ‘n man opneem. 
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 (Alexander juig en dit lyk amper of hy Philip gaan omhels, maar hy weet van 

beter. Hy draai na Hephaistion.) 

ALEX: Het jy gehoor? Ons gaan oorlog toe! 

PHILIP: (Knik vir Hephaistion.) Jy’s my seun se regterhand. Jy sal bereid wees om 

joune vir hom af te kap? 

HEPHAIS: U majesteit weet mos. 

PHILIP: Achilles en Patroklos.  

HEPHAIS: Castor en Pollux. 

PHILIP: Wag net ‘n rukkie voor julle sterrehemel toe gaan. Ek het werk vir jou, 

Alexander.  

 (Philip wink die soldaat nader wat ‘n oorlogshelm met ‘n wit maan van vere 

aan Philip oorhandig.) 

 Kom. Op jou knieë. (Alexander kniel voor Philip.) 

 Jy is bevelvoerder van die linkerflank. Jy lei my ruiters teen die Heilige 

Broederskap van Thebe. (Philip plaas die helm op Alexander se kop.) 

 Jy sal nou vinniger as ooit moet dink want duisende van my soldate se lewens 

is in jou hande. Jy moet saam met my die aanslag dryf. Jy sal my vertroue 

waardig wees. 

ALEX: (Alexander spring op, heeltemal oorweldig.) O, pa, ek sal – ek sal nooit – ek 

kan nie glo -  

PHILIP: Jy het werk om te doen. Gaan soek jou eie offisiere uit. Ons marsjeer oormore 

Chaironeia toe.  

 (Philip klop Alexander tevrede op die rug. Die soldaat tree terug en salueer 

Alexander soos met ‘n bevelvoerder gedoen moet word - met die spies eers in 

die lug en dan voor die kop.) 

ALEX: Ptolemeus, dankie. Jy is die broer van my hart, jy’s my eerste keuse as 

offisier. Gaan gou en vra Tetalos om my by die stalle te kry. En Likratos en 

Kleitos en Philotas. Ons het planne om te maak! 

 (Ptolemeus vinnig af. Alexander merk dat Hephaistion hom dophou.)  

 Jy, Hephaistion, is nie die broer van my hart nie. Jy is my hart self. Kom, ons 

moet die ruiters gaan dril. 

HEPHAIS: (Verlig, grappig, maak of hy op ‘n perd klim en galop nader). 

 Castor en Pollux ry saam op een perd 
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 Castor sit voor en Pollux by die stert 

 Ons perd vlieg soos die wind oor die veld 

 Want Zander en Phaisie is elkeen ‘n held. 

 (Alexander klim kastig agter Hephaistion op die perd en die twee galop 

singend en verspot af, verby Ptolemeus wat inkom en hulle afkeurend 

agternakyk.) 

SOLDAAT: Hy is nou, wat, sestien? Sewentien? Dis darem bitter jonk vir ‘n generaal. 

PHILIP: Hy is nog nie ‘n generaal nie. Ons gaan eers kyk wat hy kan doen. 

SOLDAAT: Hm. Hy is onervare. Vir iemand wat die linkerflank se ruiters moet lei, en dit 

teen die Thebaanse Broederskap - 

PHILIP: Sê jy ek weet nie wat ek doen nie? 

SOLDAAT: O, nee, glad nie. Dis net buitengewoon. 

PHILIP: En jy het nog nooit agtergekom dat alles omtrent Philip en Alexander 

buitengewoon is nie? 

SOLDAAT: Nee, dit is so – 

PHILIP: Nou gaan roep vir Parmenion en sê dan vir al die generaals ek sien hulle more 

met dagbreek.  

 (Die soldaat buig en gaan af. Philip vou ‘n papirusrol op die tafel oop en 

bestudeer sy planne aandagtig. Ligte af) 

 

 

TONEEL 8:  CHAIRONEIA 

 

 (‘n Paar dae later. Die Slag van Chaironeia is pas verby. Hephaistion kom 

Philip se tent binne, gevolg deur ‘n soldaat wat opvoumeubels aandra. Die 

geroesemoes van baie stemme om kampvure word van buite gehoor)  

HEPHAIS: Bring wyn. En kos. Alexander het van gister af niks geeët nie. 

SOLDAAT: Ek het ook nie voor my eerste veldslag aan kos gedink nie. Ook niks geslaap 

nie. 

HEPHAIS: Nee, hy het goed geslaap. Ek was die senuweeagtige een. Ek was so bang hy 

waag te veel.  

SOLDAAT: Ons prinsie weet wat hy doen. Hy en sy ruiters was soos die wraakgodinne 

self. Die Thebane het nie geweet wat hulle getref het nie.  
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HEPHAIS: Ons kan later praat. Toe, maak gou, hulle is amper hier. 

 (Soldaat af. Hephaistion vou die stoele en tafel oop. Die soldaat kom op met 

skottels en ‘n draagbare driepoot.)  

 Bring die wyn. Hy moet baie dors wees. Gou!  

 (Soldaat weer af. Hephaistion gooi water in die skottels. Soldaat op met 

bekers en kos. Philip en Alexander op met hul helms onder die arm. Hulle is 

vol stof en bloed en het nog nie skoongemaak soos Hephaistion en die soldaat 

al het nie. Philip gaan staan sodat die soldaat hom kan ontgord en sy 

borswering van hom afhaal. Hephaistion kyk hoe die soldaat dit doen want 

dis ‘n eerste keer wat hy dit vir Alexander gaan doen. Philip vat die wyn wat 

die soldaat hom aanbied en sluk dit gulsig.) 

PHILIP: More kom die Atheners om te pleit. Jy moet by wees. Ek sal baie genadig 

wees want nou weet hulle wie is baas in Hellas. Hulle moet nou self erken 

daardie sot Demosthenes het hulle deftige koppe vol gate gepraat.  

 (Hy sien Hephaistion weet nie wat om met Alexander se bebloede swaard te 

doen nie.)  

 Laat die soldate jou wys hoe om dit skoon te maak. En jy slyp dit dadelik 

weer, hoor? Gaan roep vir Ptolemeus, maar wag buite tot ek sê julle kan 

inkom.  

 (Alexander glimlag vir Hephaistion. Die soldaat en Hephaistion af. Daar is 

‘n gelade stilte terwyl Philip Alexander aanstaar terwyl hy sukkel om sy 

emosies te beheer. Hy kry dan vir Alexander in ‘n vaderlike omhelsing beet. 

Alexander is dankbaar vir die ongewone gebaar van affeksie.) 

 My seun, my seun. MY seun. 

 (Philip gee vir Alexander ‘n wynbeker.) 

 Op my seun.  Ek en jy, Philip van Masedonië en sy seun, gaan die wereld 

verower. Die hele aarde lê oop voor ons soos ‘n vy wat vra om gepluk te 

word.  

 (Hulle klink en drink.)  

 Nou weet jy ook van die dieper dors.  

 (Hulle kyk na mekaar asof hulle die eerste keer ontmoet. Philip draai dan 

weg en begin sy arms en baard skoon was. Alexander volg.) 
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 Die koning is die laaste om die bloed af te was. Jou manne moet sien jy’t nog 

harder geveg as hulle, nog meer van die vyand het jou swaard geproe.  

 (Alexander knik en begin ook was.) 

 Heel, heel eerste, hoor jy vir my, as die geveg verby is, gaan sorg die koning 

vir sy soldate. Jy maak heel eerste seker dat die gewondes na die kamp gedra 

word, en dan gaan praat jy met hulle, en hulle moet sien jy is vol bloed en 

stof en derms. Jy prys en jy bemoedig die gewondes. En jy gee regtig vir 

hulle om, Alexander. Jy groet elkeen op die naam. Jy wys hulle ons is saam 

in die veld, ons eet saam, ons haat saam, ons bloei saam. Ons oorwin saam.  

 (Alexander luister aandagtig. As Philip weer vir hom wyn ingooi drink hy 

nie.) 

 Want hierdie soldate moet gou weer vir jou veg. Hulle moet weet jy ken hulle 

goed. By die naam. Daarom sal hulle jou volg. En eers nadat die gewondes 

versorg is mag die soldate die vyand se lyke gaan stroop. Hulle maak buit 

waar hulle kan, en dan eers kan hulle die dom vrouens bykom wat nog nie 

weggehardloop het nie. (Die soldaat verskyn by die ingang.) Jy gaan ruk en 

pluk self aan die gevangenes se hokke om seker te maak niemand gaan 

ontsnap nie. En dan laat roep jy jou generaals. Laat Ptolemeus nou inkom!  

 (Die soldaat buig weg. Philip leun vertroulik oor na Alexander.) 

 Leer nou hoe ‘n groot koning regeer. 

 (Ptolemeus op, nog met sy borswering aan met die ergste bloed afgewas.) 

 Ptolemeus! Die held van my voetsoldate!  

 (Hy groet Ptolemeus soos ‘n soldaat en klop hom op die skouer.) 

 Kyk, Alexander, hierdie man se arm is sommer self ‘n valbyl. Hy vee die 

vyand met een hou Hades toe. 

PTOLEMEUS:  (Buig). Ek groet jou, Philip.  

PHILIP: Jou troepe was wolwe wat die Hellene soos hoenders verslind het. Julle het  

 Herakles vandag jaloers gemaak. Hoeveel koppe het gerol daar by jou? 

PTOLEMEUS: My troepe stroop nog steeds die lyke. My adjudant het oor die vier duisend 

voetsoldate getel toe ek daar weg is.  

PHILIP: Nou dan gaan ek jou nie laat wag nie. Soek die beste van die buit vir jou uit. 

O, voor jy gaan: laat die twee drosters tereggestel word en sit hulle koppe 

waar die soldate hulle kan sien. Laat die spioen martel en kap hom dan in 
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kwarte. Stuur die stukke terug na Sparta. Ek dank jou, Ptolemeus. Jy het 

Masedonië trots gemaak.  

 (Ptolemeus buig weg en af.) 

PHILIP: Jy sien, né. Ek loof my generaals en beloon hulle goed, al doen hulle eintlik 

net wat ek van hulle verwag. Maar ek maak terselfdetyd seker dat hulle weet 

watter straf hulle gaan kry as hulle my verraai. Kom ons suip, Alexander, dit 

was die smaak van bloed weg. 

ALEX: (Kyk na die bekers op die tafel.) Aristoteles sê water is nodig om die vuur in 

‘n mens te blus. 

PHILIP: Hy praat kak, man. Jy gaan nou van my leer. Aristoteles se praatjies was goed 

toe jou knaters nog kuikens was. Nou is jy ‘n man, jy’s my seun. Kom nader, 

kom luister.  

 (Philip gooi ‘n arm oor Alexander se skouer. Hy is ongewoon aan sy pa se 

aanraking maar dankbaar.) 

 Jy moet oormore Athene toe gaan om die sleutels van die stad te gaan kry.   

ALEX: Maar pa is die koning! 

PHILIP: Daai Atheense knorkotsers sien neer op my. Jy praat hulle taal. Jy kan al soos 

Aristoteles klink as jy wil. Kyk net hoe pragtig is jy . . . my seun. Dit sal goed 

wees as hulle jou sien. Gaan wys hulle al daardie fiefiefyn maniertjies wat 

Aristoteles jou geleer het. Jy wil tog nie hê hulle moet vir jou pa lag nie. 

ALEX: Die laaste ding wat hulle nou in Athene doen is lag. Daar is duisende huise 

sonder pa’s en mans en – 

PHILIP: Hoei! Bring nog wyn! Philip se dors is ‘n helse dors! (Hy gaan sit en beduie 

dat Alexander ook moet sit.) Maar jy moet my nou eers vertel, wat het jy 

gedoen? Ek wil alles weet. 

ALEX: (Vertel opgewonde terwyl Philip heeltyd tevrede knik.) 

 Ek het die ruiters agter die heuwel laat opstel, nes pa gesê het, en toe wag 

ons. Ons het gesukkel om net doodstil te bly sit terwyl ons alles kon hoor. Die 

geskree toe ons sodate storm, die gestamp van voete, die dowwe klap van 

swaarde, mense wat hul pyn uitskree, die perde se gesnork toe hulle die bloed 

ruik, en toe pa se bevel dat ons falankse in die middel moet terugval, en die 

Atheners se gejuig toe hulle dink hulle is besig om te wen. En toe hoor ek toe 
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pa-hulle maak of julle vlug, en julle skree en julle retireer en die Atheners 

kom en kom! 

 PHILIP: (Genoeglik). Dit was jou eerste veldslag. Eendag sal dit alles soos musiek in 

jou ore klink. Gaan aan. 

ALEX: Pa, en toe trap daardie gekke in die lokval soos dom kwartels en hardloop die 

stof in, reg op ons af, wragtig nog die heuwel op ook. Hulle wil opdraande 

veg! Ek kon dit nie glo nie! Sulke dwaasheid. Maar ons wag en wag vir pa se 

bevel. En ons wag. Maar toe dit kom, ek het skaars die teken gegee toe volg 

die ruiters my soos een man, reg op die Thebane af.  

PHILIP: Dis daardie idioot van ‘n Demosthenes wat die Atheners laat vorentoe storm 

en die Thebaanse flank oopgelaat het.  

ALEX: Toe ons die Thebane so van die kant af vat kon hulle nie hul spiese laat sak 

om die perde van onder by te kom nie. En toe gaan dit so vinnig, so vinnig 

soos –  

PHILIP: Soos bliksemstrale. My seun! 

ALEX: (Sy opgewondenheid taan ‘n bietjie.) Hulle was soos hoenders wat geslag 

word. Skape op ‘n altaar wat wag om geoffer te word. Ek het nooit geweet as 

‘n kop af is kan die oë nog vir jou bly kyk nie. (Stilte). Pa weet seker al hoe 

glad klippe word van baie bloed. 

PHILIP: Jou beker is dan leeg. Drink diep, my seun. Toe. Oorlog maak mens dors. 

 (Hy merk dat Alexander net proe aan die wyn.) En Bukephalas? Hoe het jou 

perd sy eerste geveg gevat? 

ALEX: (Hy helder weer op.) Terwyl ons gesit en wag het, het ek hom tussen my bene 

voel bewe asof hy nie kon wag om te begin jag nie. Oe, hy verstaan so goed 

wat ek wil hê. Amper voor ek self nog kon dink waarheen ons moet swenk of 

wie moet ek aanval, is hy al daar.  

PHILIP: (Hy skud sy kop bewonderend.) My kind! 

ALEX: En wat doen ons nou? 

PHILIP: Nou kyk ons vorentoe. Die hele Griekeland is vandag ons s’n. (Hy swaai sy 

beker so vrolik dat wyn op Alexander uitstort.) Ons moet voor die lente die 

Hellespont oor. Die Ooste lê voor om geoes te word. Maar eers die triomftog. 

Volgende maand gaan jy by my staan voor die altaar in die teater. Net hier 

agter my blad, voor die volk as hulle die lourierkrans vir my gee. Dis goed 
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dat Pella sien hoe lyk die koning wat hulle mans en hulle pa’s en broers huis 

toe bring, met die muile volgepak met goud en silwer. As dit goed gaan in 

Pella is die triomf ons almal s’n, jy verstaan. Maar dis die koning wat die 

lourierkrans kry. Jy moet altyd onthou: manne se trots is nie net in hulleself 

nie, in hulle eie siel nie – hulle soek ook hulle eer by hul leier. As hulle 

koning groot is, word hulle ook groter. Die koning loop voor in alles.  

 (Die soldaat kom op met nog wyn. Hephaistion op met bekers en ‘n mandjie.) 

HEPHAIS: Hier’s water. Brood. Olywe. 

  (Hephaistion probeer sag praat terwyl hy vir Alexander ‘n brief gee.) 

 En hierdie brief . . . e . . . 

 (Alexander neem die brief en staan vir ‘n oomblik besluiteloos, bewus van die 

feit dat Philip gehoor het en gespanne wag.) 

HEPHAIS: (Probeer nog sagter praat, uiters ongemaklik.) Jy moet sodra jy kan ‘n 

boodskapper na haar - 

PHILIP: Trap, Hephaistion! (Hephaistion aarsel bang.) Ek sê maak dat julle wegkom! 

(Hephaistion en die soldaat vinnig af. Gevaarlik.) Lees. (Hy sien Alexander 

aarsel.) Ek gebied jou om te lees! 

ALEX: (Ongemaklik.) “My geliefde seun, my eie klein Herakles, ek loof jou. Jy het 

jou goddelike afkoms en my naam eer aangedoen. Die volk juig saam met my 

oor my goue seun se dapperheid en leierskap en oorwinning. Jou naam gaan 

tot in alle tye groot wees. Die slag van Chaironea is jou triomf. Kom na my 

so gou as wat jy kan wegkom van - ” (Alexander vou die brief op en skeur dit 

versigtig maar deeglik stukkend sonder om na Philip te kyk.)  

PHILIP: (Koud en gebiedend). Jy vat ‘n duisend ruiters en ry sommer more al na 

Athene. En dan na Sparta. En Korinthe. En jy sê vir hulle wat Philip, hulle 

koning, van hulle verwag.  En dat hy geen genade het met verraaiers en idiote 

en lafaards nie. Jy vat jou tyd en jy gaan kyk Griekeland deur. Wees terug vir 

my triomftog. Nie voor dit nie. En nou wyk jy voor my aangesig. 

ALEX: (Alexander hou sy hande verontskuldigend om Philip te paai.) Maar ek wil Pa 

nog vertel van - 

PHILIP: Trap! 
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 (Alexander draai vinnig om, stap tot by die tentopening, groet soos ‘n soldaat  

en gaan af. Philip staan asof gewond. Hy slinger sy beker met geweld van 

hom weg. Ligte af.)  

 

 

TONEEL 9:  GIF EN OLIMPIAS 

 

 (Drie weke later. Aristoteles is besig om by sy werkstafel te skryf in ‘n 

boekrol. Olimpias kom vrolik op met ‘n mandjie.) 

OLIMPIAS: (Gulhartig). Goeienaand, Aristoteles.  

 (Aristoteles spring vervaard op om te buig en ‘n groet te mompel). 

 Aai, ons Aristoteles is darem so ‘n harde werker. Dis al laat en hier is jy nog 

steeds. Ek het vir jou ietsie te ete gebring. (Sy pak die kos uit op sy 

wersktafel.) Wyn, brood, olywe van die hange van Kithaeron, die beste wat 

Philip in die hande kan kry. Soet vye van Epiros. Dis waar ek vandaan kom, 

maar ek is seker jy weet dit. Jy weet mos alles. 

ARISTO: Ek sê nie – 

OLIMPIAS: Ja, ja, hulle sê jy hou nie daarvan as mense sê jy weet alles nie. Kom ek skink 

vir jou. Waar’s ‘n beker? (Sy vind ‘n beker tussen sy boekrolle, skink en hou 

na hom uit.) Dit kom van Philip se wingerde in Tassos. Of ek moet eerder sê, 

die wingerde in Tassos wat Philip na sy laaste oorlog vir hom gevat het. 

Drink.  

 (Aristoteles aarsel. Olimpias lag sjarmant as sy dit merk.)  

 Ag, ek sien. Jy glo tog nie die ou storietjies wat hulle van my mense in Epiros 

vertel nie. Dis regtig alles leuens. (Sy wag ietwat geirriteerd.) Wil jy dan nou 

ook nes Philip ‘n kosproewer hê wat eers alles toets voor jy dit in jou mond 

sit? Toe, drink. 

ARISTO: (Vat versigtig ‘n sluk.) Dis werklik ‘n uitsonderlike goeie wyn. 

OLIMPIAS: Ek weet nie hoekom jy verbaas is nie. (Moederlik.) Eet nou ‘n ietsie.  

 (Terwyl Aristoteles ietwat teësinnig eet, lees sy wat hy geskryf het. Sy steur 

haar nie aan die feit dat hy ongemaklik is dat sy die boeke deurblaai nie.) 

Altyd besig met skryf. Dis nou as jy nie ons seuns musiek laat maak om die 

koning te vermaak nie.  
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 (Sy lag asof sy en Aristoteles ‘n goeie herinnering deel. Sy lees wat 

Aristoteles laaste geskryf het). “Die toeskouer identifiseer met die held se 

tragiese lyding en kom tot selfkennis. Hy verkry insig in die illusies waarin 

hy, soos ander mense op aarde, leef.” Hm. Hoekom staan hier niks van “sy 

verkry insig” en “haar tragiese lyding” nie?  

ARISTO: O, natuurlik. Dit geld ook vir “haar”. 

OLIMPIAS: Hoekom skryf jy dan nie so nie?   

 (Olimpias vroetel rusteloos op die tafel met Aristoteles se versamelings en 

instrumente terwyl hy ongemaklik verder peusel.) 

 Al hierdie kruie en bossies. Jy weet seker ook alles van plante af.  

 (Voor Aristoteles kan teëstribbel hou Olimpias haar hand op.)  

 Ja, ja, ons weet al. Jy maak mos soos Sokrates wat net weet dat hy niks weet 

nie. Sulke beskeidenheid beindruk my glad nie. Die ambassadeurs van 

Athene en Korinthe en Delphi het my alles van jou vertel. Alles. Voordat jy 

gekom het. Jy het glo ‘n seun. Maar jy het min met hom te doen gehad na jou 

vrou se dood. Wat was haar naam nou weer?  

 (Aristoteles is ontsenu en probeer antwoord maar Olimpias wuif hom stil.) 

Maak nie saak nie. Jy was nie by toe Sokrates tereggestel is nie. Dit was voor 

jou tyd. En hulle sê Sokrates het homself eintlik terreggestel, né. Philip sou 

glad nie daarvan gehou het nie. As hy kwaad is vir iemand wil hy die persoon 

self laat doodmaak. Sokrates het gekies om te sterf en die gifbeker self 

opgetel en gedrink. Eet nog. Hier’s vye. Het jy daarvan hier? 

ARISTO: E . . . waarvan? 

OLIMPIAS: Die gif wat Sokrates gedrink het. Wat was dit nou weer? 

ARISTO: E . . . gifkerwel. 

OLIMPIAS: Werk dit vinnig? Ek meen, hoe lank het dit Sokrates gevat om te sterf? 

ARISTO: E . . .  

OLIMPIAS: Is dit baie pynlik?  Het dit ‘n sterk smaak? 

ARISTO: (Probeer lag). Wel, niemand wat dit gedrink het het teruggekom om die 

smaak daarvan te besing nie. 

OLIMPIAS: (Nie geamuseerd nie). Hm. Hoe het hy gesterf? Sokrates. 

ARISTO: Crito beskryf dit as heel vreedsaam, maar dit kan nie die geval wees nie. So 

‘n sterk gif laat iemand eers opgooi en dan is daar rukkings en asemnood - 
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OLIMPIAS: So mens kan dadelik sien iemand het gif ingekry. 

ARISTO: Dankie vir die kos, u majesteit. Is daar nog iets? 

OLIMPIAS: (Sy kyk hom deurdringend aan maar probeer nog vriendelik voorkom.)  

 Jy bly nou al baie jare lekker hier by ons in Pella. So in die skadu van die 

paleis, al die jare. Was ons darem goed vir jou? 

ARISTO: Ek was geseënd van die begin wat ek hier - 

OLIMPIAS: (Ongeduldig). Ja, ja, ja. Jy is baie lief vir Alexander, né. 

ARISTO: Soos my eie seun, u majesteit.  Vandat ek hom die eerste dag gesien het, het 

ek geweet hy is vir groot dinge bestem. 

OLIMPIAS: Presies. En daarom het jy ‘n plig teenoor hom. 

ARISTO: Ek weet. Ek het vir hom die beste gegee waartoe ek in staat is, en soos u weet 

blink hy uit in etiek, dialektiek, plantkunde - 

OLIMPIAS: Jou plig lê daarin dat jy sy toekoms verseker. 

ARISTO: E . . . ek verstaan nie. 

OLIMPIAS: Jy weet wat ek bedoel. 

ARISTO: (Uit die veld geslaan.) Nee, ek het geen benul nie. 

OLIMPIAS: Dan, onse groot filosoof, sal ek dit vir jou uitspel.  

 (Sy loer eers na die donker hoeke van die kamer om seker te maak hulle is 

alleen. Aristoteles probeer om die voëlkoutjie wat op die tafel staan 

ongemerk onder die tafel in te skuif. Olimpias merk dit en lag honend.) 

 Ek het geweet jy is nie so dom nie. Luister: Philip gaan weer trou.  

ARISTO: U majesteit? Dis seker tog - 

OLIMPIAS: Nee, dis nie! Hy het nog altyd hoere gehad en sy basterbrakke lê en vlooie 

krap in elke dorp in Masedonië. Hy gryp seuns as hy te lank in die berge veg. 

Die slavinne wag hom al in, hulle ruik sy jagsheid soos tewe - 

ARISTO: (Skud sy kop om nie te hoor nie.) Asseblief, dis nie my - 

OLIMPIAS: Maar nou gaan die helhond trou! Trou! Hy wil nog seuns op daardie jong 

kont van Cleopatra maak. En dan gaan hy my skei sodat Alexander nie sy 

troonopvolger is nie. Verstaan jy nou, idioot! 

ARISTO: Maar ek . . . e . . . wat kan ek daaraan doen? 

OLIMPIAS: Jy gaan vir my die gif gee om die vuilgoed vinnig uit die weg te ruim, en 

waarvan niemand sal weet nie, dis wat jy gaan doen. 

ARISTO: (Hulpeloos.) Dis . . . onmoontlik! 
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 (Olimpias meet hom met die oog. Hulle staar lank na mekaar.) 

OLIMPIAS: Jare gelede het Philip ‘n soldaat in stukke laat opsny en vir die varke gevoer 

toe ek gesê het hy wou my verkrag. Ons is alleen hier, laat in die nag - 

ARISTO:  U majesteit, ek smeek u - 

OLIMPIAS: (Praat met haarself.) Nee, Philip gaan nie weer vir daardie een val nie.  

 (Sy kyk na sy boekrolle, gryp een en skeur dit stukkend. Aristoteles kyk 

roerloos toe. As sy kalmer is kom sy nader en praat mooi.) 

OLIMPIAS: Jy moet verstaan, jy’s mos ‘n slim man van Athene, jy weet ek is net ‘n 

moeder wat haar seun se belange beskerm. En by wie anders kan ek hulp soek 

as by my seun se leermeester wat hom help grootmaak om die wereld te 

verower?  

ARISTO:  (Verleë.) Dit was my voorreg en lewenstaak - 

OLIMPIAS: Maak dan Alexander se pad vir hom oop. Maak Philip dood. 

 (Aristoteles gooi sy hande met ‘n stil kreet in die lug.) 

OLIMPIAS: Jy skuld hom dit. Jy weet hoe. Jy sal ‘n gif maak wat nie spore laat nie. 

ARISTO: Ek het ‘n eed gesweer. So help my, Hippokrates. Ek sal liewer onder 

marteling sterf as om enigiemand gif in te gee, of om gif te verskaf aan wie 

my ook al vra. Ek wend wetenskap aan om te genees, om te versorg, daar is 

geen manier - 

OLIMPIAS: Sê my, maak dit seer om so hoogheilig te wees? 

 (Hulle gluur mekaar aan. Olimpias pak die beker terug in die mandjie.) 

OLIMPIAS: (Dreigend). As jy vir iemand hiervan sê . . . Mense wat my bedrieg het die 

gewoonte om te verdwyn. 

ARISTO: Hippokrates se eed sorg dat vertroulike dinge vertroulik bly tussen 

geneesheer en - 

OLIMPIAS: Ag, spaar jou asem. Jy’s nutteloos. (Sy vat die mandjie en stap deur toe 

sonder om terug te kyk.) En vervelig. (Af.)  

 (Aristoteles haal diep asem. Hy vat ‘n vy, maar bedink hom en gooi dit weg. 

Hy tel die stukke van sy boek op en kyk of hy dit sal kan las. Ligte af.) 
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TONEEL 10: DIE KONING IS DOOD. LANK LEWE DIE KONING. 

 

 (‘n Week later, op die dag van Philip se triomftog. Die oop terrein tussen die 

skoolkamer en die teater. Buite druis die stemme van die mense in die teater. 

Dan styg ‘n gejuig op as die eerste soldate hulle plekke buite die teater 

inneem. Soms word die woorde wat die massa skree duideliker. Aristoteles 

loop bekommerd heen en weer. Philip op in sy seremoniële wapenuitrusting, 

sy helm met die rooi vere onder die arm. ‘n Soldaat bly by die ingang staan 

sodat hy die verrigtinge buite kan dophou. Aristoteles buig.) 

PHILIP: Hoekom staan jy hier rond? Daar’s die teater. Wil jy nie sien hoe die volk my 

met die lourierkrans kroon nie?  

ARISTO: Ek kan alles van hier af sien. “Die teater sny die siel tot op die been oop.”  

PHILIP: Ek het nie vandag tyd vir jou praatjies nie. Ek het gekom om jou te bedank. 

ARISTO: U majesteit? 

PHILIP: Jy het jou goed van jou taak gekwyt. Dankie. Maar jou dienste word nou 

beeïndig.  

ARISTO: U majesteit?  

PHILIP: Alexander loop nou al oor so vol is hy van jou gelerentheid. Hy gaan in die 

lente saam met my Ooste toe. 

ARISTO: Alexander? 

PHILIP: Ja, hy lei nou voortaan altyd my linkerflank. Ek maak hom volgende jaar ‘n 

generaal.  

ARISTO: Ek sien. En ek, u majesteit? 

PHILIP: Jy? Jy kan jou boeke skryf en jou dinke dink net waar jy wil. Daar moet ander 

prinse wees wie se koppe jy kan volprop met musiek en etiek en al daardie 

ieke, net waarmee jy wil. Ek sal jou ryklik beloon, jou aftrede maklik maak. 

Laat die wereld weet Philip het goed gedoen aan Aristoteles. En jy sal hulle 

help om dit te verstaan. (Die stemme roep nou duidelik: “Philip! Masedonië!) 

SOLDAAT: Hulle wil u hê, u majesteit. Pausanius het die prosessie klaar opgestel. Die 

voetsoldate heel voor. Dan die ruiters. U volg direk op die koninklike wag. 

Die prinslike wag met Alexander dek die agterhoede. Almal wag nou net op 

u. 

 (Philip sit sy helm op sy kop maar hy hou Aristoteles dop.) 
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PHILIP: Aristoteles kan tog nie woordeloos wees nie. Hoe ken ek jou? 

ARISTO: Die vraag is belangriker as die antwoord.  

PHILIP: Dis die beste wat jy kan doen? 

ARISTO: Die begin dra die kern van die einde. 

 (Philip snork minagtend en begin afstap. Alexander kom opgewonde verby, 

gevolg deur Hephaistion wat hulle albei se helms onder sy arms vashou.) 

PHILIP: Moenie draai nie. Die volk is haastig om my te sien. (Af.)  

ALEX: Ek het gehoor van jou. Moenie jou bekommer nie, ek sal altyd vir jou sorg. 

ARISTO: Jy gaan Persië toe. 

HEPHAIS: (Opgewonde.) Ek ook. 

ARISTO: Daar lê jare en jare se oorloë voor. Die Persiese ryk strek oneindig ver die 

ooste in. 

ALEX: My pa weet wat hy doen. Hy het nog nooit ‘n oorlog verloor nie. En Darius is 

nie Kuros nie. (Die stemme van die volk word harder.) Ek moet gaan. Ek het 

‘n plek in die prosessie. Ek lei die prinslike wag.  

ARISTO: (Dringend). Alexander, ek moet met jou praat! 

ALEX: (Haastig. Paaiend.) Ons sal nog behoorlik kom groet.  

HEPHAIS: (Gee Alexander se helm vir hom aan.) Hoor daar! Die ruiters wil ook 

Alexander by hulle hê. Ons sal later groet. Daar’s nie nou tyd nie. Hoor, hulle 

begin al marsjeer. (Alexander sit sy helm op.) 

ARISTO: Stop! Daar is iets belangriks – 

ALEX: Dit sal moet wag. 

 (Alexander en Hephaistion is op pad uit.) 

ARISTO: Alexander! By Herakles, by alles wat heilig is. Jy moet my hoor! 

HEPHAIS: Nie nou nie, Aristoteles. Jy hoor mos die volk wil Alexander sien, man. Dis 

sy pa se triomftog.  

ARISTO: Juis nou. Die orakel het vandag voorspel. 

 (Alexander stop nuuskierig. Hephaistion probeer hom wegtrek, maar 

Alexander gee sy helm terug vir Hephaistion.) 

ALEX: Gaan jy. Ek sal vinnig maak.  

 (Hephaistion skud sy kop maar voer die opdrag uit. Af.) 

ARISTO: So, hierna is julle op pad Ooste toe. Hoekom nou weer? 
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ALEX: Daar’s regtig nie nou tyd vir jou soort vrae nie. Praat. Gou! Hoekom het jy 

met die orakel gepraat?  

ARISTO: As daar ooit ‘n tyd was vir vrae vra, is dit nou.  

ALEX: Aristoteles! Wat het die orakel gesê? 

ARISTO: Ek het gevra: hoekom die Ooste? Hoekom soek Alexander sy toekoms enige 

ander plek as hier? (Slaan op sy bors, wys na sy kop). Oos, wes, suid, noord, 

geluk gaan nes die horison voor jou bly weggly, nes die vyande wat vlug as 

hulle nog net hoor Philip en sy magte is in aantog. 

ALEX:  (Suur). Ag, hoor wie praat! Jyself het ook maar lekker rondgetrek in jou lewe. 

Ionië en Athene en hier.  

ARISTO: (Trek sy skouers op.) Die verste wat ek geswerf het was hier in my kop rond. 

ALEX: Hmf. (Buite klink die gejuig harder op. “Philip” en “Masedonië” word 

gejuig. Alexander draai weer deur toe.) Jy lieg. Die orakel het nie gepraat 

nie.  

ARISTO: Wag, asseblief.  

ALEX: (Ongeduldig.) Nee! Ek is moeg gewag! Ek wag vir alles. Wag om te kyk wat 

my pa nou weer in die mou voer. Wag om te kyk of hy my ma gaan skei. 

Wag om te kyk of hy my ‘n generaal gaan maak -  

ARISTO: Alexander, asseblief. Die vensters in jou gees staan wyd oop. Hoe meer jy kry 

hoe meer begeer jy. Hoe verder jy die Ooste ingaan, hoe verder gaan ju 

verlore raak. Dis net logies -  

ALEX: (Dreigend). As jy weer begin met logies, dan . . . dan . . . 

ARISTO: Wat dan? Hé? Het jy nou al klaar geleer om nes jou pa te dreig as jy nie hou 

van wat iemand sê nie? (Alexander aarsel, asof beledig.) Ek het van niemand 

nog so baie verwag as van jou nie.  

ALEX: Hmf. Jy die pottebakker, ek die klei. 

ARISTO:  Ja. 

ALEX:   Jy maak die perfekte kruik waarin jy jou wysheid giet soos wyn, en ek sal dan 

jou woorde deur die wereld dra en Aristoteles se wyshede uitskink vir die 

dorstige volkere. 

ARISTO:  Jou spot was nog nooit fyn nie. 

ALEX:  En jou ambisie was nog nooit onselfsugtig nie. 

ARISTO: Jy was asof van goud gemaak - 
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ALEX: Hoekom praat jy in die verlede tyd? Alles begin nou eers. 

ARISTO: In baie opsigte is dit al verby. Die boomstammetjie is klaar gebuig.  

ALEX: Kak, man! Jou tong sal verdor en uitval, melaats sal jou opvreet. 

ARISTO: Ja, ja, ja. Jy klink al nes jou pa. En jou ma. 

ALEX: (Alexander deins terug, diep geskok.) Jy sal nie waag –  

ARISTO: Ek sal. Ek het. (Hulle som mekaar op.) Hoor net vandag, van alle dae, vir my. 

Miskien is daar nie weer  . . .  Alexander, Alexander. Asseblief, moet nooit 

ophou om jag te maak op die wolwe in jou kop nie. Hulle het skerper tande 

en is dors vir meer bloed as ons gewone mense. 

ALEX: Ek gaan nou. 

ARISTO: (Pleitend). Nee, wag! Alexander, dink nou soos ‘n man, soos die koning wat 

jy wil word.  

ALEX: Filosofiese stront!  

ARISTO: Hoe anders gaan jy jou eie pad loop? Philip het al die noordelike stamme 

onder hom verenig. Hy het die suidelike lande oorwin. Philip is nou die Groot 

Koning van al die Grieke. Julle is op pad Persië toe, en jou pa se leërs gaan 

alles daar ook platvee. Nou is jy net nog een van duisende soldate in jou pa se 

leër, en jy gaan veg onder sy groot generaals. Jy is die goue prinsie, die blink 

hoop van die soldate. Maar wie is Alexander regtig?  

ALEX: (Ingedagte. Moedeloos.) Wat los my pa vir my oor? Waar bly vir my oor? 

ARISTO: Wat dink jy? 

ALEX: Ag, stop nou hierdie wat dink jy-ery en gee vir eenmaal antwoorde. Dis 

waarvoor my pa jou betaal. 

ARISTO: Betaal het. Dit was my taak om jou suiwer te laat dink. Ek moes die klein 

Alexander grootmaak. Nou het jy ‘n keuse: Philip se swaard het die kreti en 

pleti bymekaar geskraap uit alle hoeke van Griekeland. Philip se swaard gaan 

nou Asië voor hom gelykmaak soos sy leërs verder en verder die Ooste 

invaar. Riviere van bloed en verwoesting wag op volkere wat nog nie eens 

van hom gehoor het nie. En Alexander is sy regterhand. Maar jy kan anders. 

Dit wat die swaard versamel het, kan Alexander met die woord en die wet en 

die kunste beskaafd maak. (Alexander draai weg. Aristoteles pleit harder.) Jy 

moet dit tog sien! Eendag is eendag, dan word jou taak veel groter as Philip 

s’n. Het ek jou nie geleer dat om te skep moeiliker is as om te vernietig nie? 
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Die sug na mag laat die swaard honger bly. Jy, Alexander, jy kan beskawing 

skep en laat bloei, nou en deur alle eeue. Dis ‘n taak vir ‘n edelmoedige gees. 

Skep uit skoon fonteine. Alexander kan die aarde beter maak vir alle mense – 

nie net vir hierdie hebsugtige klein stammetjies rondom Pella nie, nie net die 

Grieke nie, vir alle mense. Philip oorwin op die slagveld, jy moet in die 

moeras van die gees oorlog voer. Eendag as jy koning is kan jy idees en 

voorspoed laat vloei eerder as bloed. Jy is die seun van Groot Koning Philip 

die Tweede van Masedonië wat nou daar in die teater ‘n triomftog het want 

hy het genoeg bloed vergiet om oor die hele Griekeland te heers. Maar jy, 

Alexander, jy kan die toekoms goed maak vir alle volke. Jy kan orde skep uit 

die chaos! 

ALEX: Nee!  Wat vir my nodig is, is wat ek moet doen, nie wat ek moet dink nie. 

Julle ou filosowe dink as julle in die son sit en bolle rol. Wat ek in die Ooste 

gaan soek, wat ek gaan kry, is die waarheid (Aristoteles lag lelik), die 

waarheid vir my, nie jou en Plato se skadu’s teen die muur nie. Ek wil die 

idee vind wat so belangrik is dat om daarvoor te sterf beteken ek het 

waardevol gelewe. En hierdie idee is nie jou en Sokrates en Plato en Zeus se 

idee nie. Veral nie Olimpias en Philip s’n nie. Dis net myne. 

ARISTO: Alexander!  

ALEX:  Ons het niks meer om vir mekaar te sê nie. (Alexander draai om af te gaan, 

maar dan word ‘n wilde geskreeu gehoor. Aristoteles gryp hom skielik vas 

sodat hy nie kan wegkom nie. Alexander probeer hom losstoei.) Wat doen jy? 

Aristoteles? Ek moet – 

ARISTO: Jy bly net hier!  

 (Hephaistion storm binne.)  

HEPHAIS: (Uitasem). Hier’s jy! Goddank. Ek was so bang hulle het jou ook – 

ALEX: Wat gaan aan? (Alexander spring los van Aristoteles, maar Hephaistion keer 

nou verwoed dat hy afgaan.) 

HEPHAIS: Alexander, bly hier. Daar is niks vir jou – 

 (Ptolemeus verskyn by die ingang. Alexander stoei om verby Hephaistion te 

kom.) 

ALEX:  Los my! Wat doen jy?  
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 (Ptolemeus kom binne. Hy hou ‘n bebloede lourierkrans na Alexander uit. 

Almal staan geskok stil.) 

PTOLEMEUS: Die koning is dood! Lank lewe die koning!  

 (Buite heers daar ook nou ‘n geskokte stilte. Dit neem Alexander ‘n rukkie om 

te snap.) 

ALEX: Hephaistion? 

 (Hephaistion probeer hom omhels, maar Alexander draai weg van hom.) 

PTOLEMEUS: Pausanius het hom ingewag. Al die soldate was al binne. Pausanius het 

gewag, net binne die teater. Die koning het nog vir hom geglimlag. Dit was 

net een messteek. In sy hart. Die koning het nie weer gepraat nie. 

ALEX: Pausanius? Hoekom?  

HEPHAIS: Ek weet nie.  

PTOLEMEUS: Dalk het hy nog altyd ‘n wrok gedra. 

ALEX: Wie dra ‘n wrok vir tien jaar? (Hy wys hy wil die lourierkrans hê wat 

Ptolemeus respekvol vir hom aangee. Alexander vee die bloed van die krans 

aan sy uniform af.) Is my pa dood? (Hephaistion knik. Alexander laat sak sy 

kop. Dan onthou hy.) My ma! 

PTOLEMEUS: Sy’s veilig. Sy het in die voorste ry gesit. Sy moes alles gesien het. 

 (Die stemme in die teater klink nou weer op. Vroue ween en mansstemme 

roep die gode aan.)  

ALEX: (Frons diep. Hy swaai om na Aristoteles.) Jy het geweet! Dis hoekom jy my 

hier gehou het. My pa het jou die trekpas kom gee. Jy het al lankal ‘n wrok 

teen hom. (Hy draai om en roep woedend deur toe.) Wagte! Kry die wagte 

onmiddelik.  Ptolemeus, kry die wagte! (Ptolemeus laat sak sy kop en bly 

ongemaklik staan.)  

ALEX: Ek praat met jou! Ptolemeus! (Hy is nou buite homself van woede. Ptolemeus 

maak of hy nie hoor nie. Alexander swaai om na Aristoteles). Ek sal ‘n 

bekentenis uit jou laat martel! Jy sal vertel wat jy weet! Name noem! 

ARISTO: (Skud sy kop treurig.) Nee, nee, jy weet beter as dit. 

ALEX: As dit nie jy was nie – Darius! Nee, dis die Atheners! Hulle moes Pausanius 

gekoop het. Ek sal elkeen wat betrokke was uitmekaar laat skeur totdat - 

ARISTO: Wag, Alexander. Jou pa sou weet waar om nie die skuld te soek nie. 
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 (Alexander gluur Aristoteles aan. Hartseer oorweldig hom en Aristoteles 

staan nader om hom te troos.)  

ALEX: Bly weg van my, ou man! 

 (Aristoteles en Hephaistion kyk hulpeloos na mekaar agter Alexander se rug.) 

PTOLEMEUS: Waarheen moet ons die koning dra? 

HEPHAIS: Bring hom hiernatoe. 

ALEX: Nee, laat die soldate hom op hulle skilde na die troonkamer dra. My pa 

verdien die eer van ‘n generaal wat op die slagveld sneuwel. Hephaistion, 

gaan sorg vir my ma. Ptolemeus, laat die leër aantree. Ek sal met hulle gaan 

praat. Hulle sal wil weet wat nou - (Hephaistion en Ptolemeus vinnig af.) Ek 

sal doen wat my pa wou hê. Persië wag op Philip se troepe.  

ARISTO: Wag, Alexander, dink kalm voor jy met hulle gaan praat.  

ALEX: Ag, jy mors my tyd.  

ARISTO: Nee, wag. Jy wil mos nie nou oorlogstorms gaan oprakel en riviere vol bloed 

laat vloei nie. Jy wil nie volkere onder jou hak gaan verbrysel nie. 

ALEX: My pa het jou nie verniet afgedank nie. Jy het nou lank genoeg skool-skool 

gespeel. 

  (Aristoteles mik oudergewoonte na Alexander se kop. Alexander duik nie weg 

nie, maar hou sy hand waarskuwend op en Aristoteles stop onmiddelik.)  

ALEX: Aan my klap jy nie weer nie.  

 (Hulle meet mekaar in stilte.) 

ARISTO: Ek verstaan. Maar ek gaan bly sê wat nodig is, tot jy my vir altyd laat 

stilmaak. Ek weet jy weet dat jy nou die hardste moet luister na wat edel is in 

jou hart. 

ALEX: Hou op! Na jou het ek klaar geluister. Ek begin nou die lewe van Koning 

Alexander die Derde van Masedonië. 

ARISTO: (Buig laag en probeer hard om ironies te klink.)  Dan buig ek voor u, u 

majesteit. (Hy bly gebukkend soos voor ‘n koning maar skuifel deur toe.)  

ALEX: Waarheen dink jy gaan jy? 

ARISTO: Ek gaan pak.  

ALEX: Jy gaan nêrens tot ek sê nie. Ek sal jou more laat haal. Of volgende week.  
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 (Aristoteles buig en gaan af. Alexander kyk hom agterna. ‘n Geskree buite en 

Olimpias kom op, gevolg deur Ptolemeus en Hephaistion wat vir Alexander 

verontskuldigend wys hy kon haar nie keer nie.) 

OLIMPIAS: (Jubelend). Prys Hera, en Mars, en al die gode! Hulle weet wat hulle doen! 

Ek het hom in die sand sien lê en bloei soos ‘n geslagte os. Pausanius het hom 

net een keer gesteek. Sy woede was so groot niks meer was nodig nie. 

Alexander, ek het alles gesien, daar in die voorste ry!  Die soldate was almal 

al in die teater, in hulle kolonne het hulle gestaan. Almal het gewag. Philip 

kom toe alleen nader, stadig, sodat almal hom kan sien, met daardie gryns op 

sy gesig wat ek so haat. Pausanius het vir hom gewag, hy het Philip se perd se 

kop gehou terwyl hy afklim. Philip het vir hom geglimlag, en toe lig hy sy 

arm om die gejuig van die volk nog groter te maak. Toe steek Pausanius. O, 

wraak is soeter as heuning! Die noodlot is goed en sorg vir - 

ALEX: Moeder! Ek moet weet! Wat het jy te doen gehad met my pa se moord? 

OLIMPIAS: (Verontwaardig, maar versigtig nou voor haar seun se woede.) Wat sê jy? 

ALEX: Ek het nie nou lus vir jou leuens nie. Het jy enigiets te doen gehad met die 

moord op die koning? 

OLIMPIAS: Alexander! Hoe kan jy? 

ALEX: Ek ken jou. Hoekom het jy hom laat vermoor? 

OLIMPIAS: My kind! Wat laat jou dink. . . ? Het ek nie nog altyd jou belange -  

 (Sy begin tranerig, maar Alexander maak ‘n kwaai gebaar.) 

ALEX: Stop! Dis ek, dis Alexander met wie jy nou te doen het. Ek is nie my pa nie. 

Ek vra jou ‘n laaste keer: wat het jy gedoen? 

OLIMPIAS: (Olimpias ruk haarself reg en praat vinnig.) As ek iets gedoen het . . .  Alles 

wat ek nog ooit gedoen het was vir jou. Deur my is jy vir groot dinge bestem. 

Die minste wat jy kan doen – (Sy raak geslepe.) Dankbaarheid? Wat ek wel 

gedoen het is – 

ALEX: (Tree vinnig nader en hou sy hand gebiedend en selfs dreigend op.) Stil! Jy sê 

niks verder nie. Nooit nie! 

 (Alexander en Olimpias meet mekaar met die oog. Alexander kyk nie weg 

nie.) 

ALEX: Hephaistion, vergesel Koningsmoeder Olimpias na haar kwartiere. Hier is nie 

plek vir haar nie. 
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 (Hephaistion staan nader en hou sy hand na haar uit om haar te begelei. 

Olimpias tree woedend terug.) 

OLIMPIAS: Raak aan my en jy verloor jy ‘n oog. (Dan draai sy smalend en uitlokkend na 

Hephaistion.) Daardie pragitge oë waarop Alexander so versot is. 

ALEX: (Gemaak-gemoedelik.) Ag, Ptolemeus, stap jy sommer saam met die 

koningin.  

 (Ptolemeus sy swaardhef stywer vas en beduie vir Olimpias dat sy voor moet 

loop. Olimpias gluur Alexander woedend aan, maar as hy sy rug op haar 

draai, storm sy uit, Ptolemeus op haar hakke. Hephaistion volg hulle, maar 

draai by die deur om. Hy en Alexander kyk na mekaar, dan buig Hephaistion 

en gaan af. Alexander bly alleen agter. Buite klink die dreunsang van die volk 

en die soldate harder op. “Die koning is dood; lank lewe die koning!” gaan 

oor in “Lank lewe Koning Alexander.” Hy skud nog ‘n keer bloed van die 

lourierkrans af en sit dit op sy kop. Alexander vat ‘n lang spies, sit die 

agterkant onder sy voet en breek die gedeelte af wat hy as te lank beskou. Hy 

balanseer die spies teen die lug, en kyk dan na die wolke. Hy bal sy vuis teen 

sy bors, teenoor sy hart, maak sy hand oop en lig dit op asof hy ‘n voëltjie 

vrylaat om te vlieg, of hy die wolke wil naderskraap. Ligte af. Die dreunsang 

sterf weg.) 

 

---oOo--- 
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OPSOMMING 

 

Oos van Eden se sentrale karakter is die tienerseun, Alexander van Masedonië, wat eers 

later as Alexander die Grote bekend sou staan. Sy vader is Koning Philip II wat met sy 

formidabele sterk karakter, swaard, grenslose ambisie en slim diplomasie die hele 

Griekeland onder hom verenig. Alexander se moeder, Olimpias, was ‘n jong prinses toe sy 

Philip getrou het, maar hulle wellus het gou in haat verander en hulle besitlikheid en 

selfsugtige liefde vir Alexander skeur hom in twee en hou hom lewenslank soekende. 

Philip stel die filosoof, Aristoteles, aan om sy seun akademies en kultureel te onderrig. 

Alexander se vriendskap met Hephaistion is ‘n veilige hawe in hierdie jare wat ‘n 

vuurdoop is vir Alexander se stormagtige lewe. Oos van Eden begin met die aankoms van 

Aristoteles en eindig met die moord op Philip en die aanbreek van Alexander se goue 

toekoms, en sy hoop om die geluk en vrede van ‘n Eden nog verder oos te gaan soek. 

 

Alhoewel Alexander se verhaal in Oos van Eden antieke geskiedenis bevat wat uitermate 

fassinerend is, kan ‘n moderne gehoor identifiseer met verskeie universele temas. Die titel 

wys daarop dat vrede en geluk altyd net buite die mens se greep bly, spreekwoordelik altyd 

Oos van die idilliese streek Eden waarin ons vermoed ons baie gelukkig sou wees as ons 

net daar kan kom. Die titel verwys ook na Philip van Masedonië – en daarna sy seun, 

Alexander – se begeerte om die Griekse koninkryk altyd verder uit te brei. Persië 

verteenwoordig die aanloklike verre ooste en hulle ambisie om dit te oorwin oorheers albei 

se gedagtes. Oos van Eden se sentrale tema is dus magspeletjies in baie gedaantes; 

uiteraard het dit met politieke magspel te doen, maar dis veral die magspeletjies tussen 

ouers wat toon hoe ons kindwees ons as volwassenes vorm. Wanneer Philip doodgemaak 

word – heel moontlik met die samewerking van sy bitter vrou – begin Alexander se 

koningskap op agtienjarige leeftyd. Oos van Eden ondersoek hoe ‘n disfunksionele egpaar 

hulle klein Alexander gevorm het om later Alexander die Grote te word. 

 

    
 




