
 

 

Tragediekoret – tradition og fornyelse 

Korsange var en fast og væsentlig bestanddel af de græske 

tragedier og i den græske dannelseskultur. I Athen var teatret 

forankret i de årlige Dionysosfester, hvor underholdningen først 

og fremmest bestod af korkonkurrencer – med tragedieopførelserne 

som hovedindslag. Hver trup i tragediespillene bestod af 2-3 

professionelle skuespillere og 12-15 borgere, der i stedet for 

værnepligt gjorde tjeneste som korsangere. Og da Dionysosfesten 

strakte sig over flere dage, måtte mange athenere tage aktivt del 

i de talrige kor.  

 

På en meget konkret måde har koret derfor med fællesskab at gøre. 

I koret genkender borgerne sig selv - som tilskuere. Det har man 

sagt siden romantikken. Filosoffen G.W.F. Hegel mente, at 

tragediekoret fremstillede bystatens oprindelige moralske 

fællesskab, som spaltes, da individer som Antigone og Kreon 

skiller sig ud og gør modsatrettede krav på retfærdighed. For 

Hegel var koret, akkurat som de små bystater, dømt til at gå 

under, og det er derfor ikke tilfældigt, at koret stort set er 

forsvundet hos moderne tragediedigtere som Shakespeare, Racine og 

Schiller.  

 

I Elisa Kragerups Ødipus og Antigone er Sofokles’ korsange 

forsvundet, men koret er ikke væk. I stedet udgøres koret 

skuespillertruppen, hvorfra de enkelte roller på skift skiller sig 

ud. I dag bruges koret på vidt forskellige måder, syngende, 

talende eller som tavst bevægelige menneskeskulpturer. 

Den opfindsomhed og frihed, der præger moderne 

tragediefortolkningers brug af koret, giver anledning til at 



korrigere den triste historie om det traditionsbundne græske kors 

forfald. Også for grækerne var koret nemlig en kilde til 

kunstnerisk frihed og overraskelser. Oftest var den mytologiske 

handling allerede velkendt stof blandt publikum, kendt fra myter, 

sagn og andre digtere. De græske tilskuere har – ligesom vi – på 

forhånd vidst, at Ødipus begår fadermord og incest i uvidenhed. 

Men ingen har vidst, hvilket kor, tragediedigteren ville spejle 

den velkendte myte i. Det er ikke mindst her, digteren kan sætte 

et nyt præg på det velkendte stof. Myterne handler om konger, 

dronninger og deres børn, ikke om de anonyme ældre borgere, 

slaver, sømænd eller husmødre, som typisk kommer til orde i 

korpartierne. Koret sætter både heltenes magt og deres fald i 

relief. Det blev brugt og bruges igen i dag på mange forskellige 

måder, men altid til at iscenesætte kollektive kræfter eller 

manglen på samme. 

 


