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VOORWOORD
Lucretius' leerdicht De Rerum Natura — over het samenstel van het
heelal, of het wereldstelsel — is reeds herhaaldelijk voorwerp geweest
van studies die over het werk en zelfs over de persoon van de dichter
tot een sluitende synthese wilden komen. Het daartoe vereiste analytische
onderzoek lijkt ons echter nog niet voltooid. Wel zijn meer algemene
beschouwingen van tijd tot tijd nodig, om van diverse onderzoekingen de
resultaten samen te vatten, die tevens moeten gelden ab leidraad bij
verder detailwerk. Daarom willen wij onze studie ook inleiden met een
kritische verkenning op het terrein van de Lucretiusstudie in het algemeen.
Men zal niet tot begrip en juiste waardering van het dichtwerk geraken, als men het niet ziet in het verre perspectief van de Epicureïsche
traditie. Een van de meest treffende kenmerken van Lucretius' Wereldstekel is echter, dat hierin het angstverschijnsel veel sterker op de voorgrond treedt dan bij Epicurus zelf. Dit angstveischijnsel in het Epicurisme van Lucretius trachten wij in deze studie te ontleden, niet voornamelijk psychologisch — omdat wij menen dat de strikte betekenis en
zin van de door Lucretius met zoveel zorg gekozen woorden nog niet
voldoende zijn doorgrond ; ook niet zuiver semantisch — omdat toch niet
minder dan het gebruik der woorden het verschijnsel onze belangstelling
trekt. Het onderzoek, dat vooral een interpretatie wil zijn van de angstwoorden in De Rerum Natura, met als belangrijkst commentaar de
authentieke geschriften van Epicurus, hebben wij zonder meer woordstudie genoemd, omdat het van deze woorden de volledige zin en functie
tracht te ontdekken.
In Lucretius' verzen, letter voor letter gerangschikt, zoals hij zelf zegt,
staan de substantieven zwaar, als massieve bestanddelen. Van de woorden die het angstbegrip dragen, nemen wij daarom ook de substantieven
als uitgangspunt. Het zo opvallend expressieve angore metuque hebben
wij tot titel gekozen, omdat in angor een bijzonder facet van de angst
aan het licht komt, terwijl het meer omvattende metus ons zal dienen,
om het begrip angst in zijn geheel te analyseren. Wij onderzoeken hierbij,
wat voor Lucretius het wezen is en de betekenis van de angst, — hoe
deze zich manifesteert, — en wat het voorwerp ervan is.
In deze laatste drie hoofdstukken betrekken wij de andere angstwoorden telkens als een afzonderlijk geheel, om niet al te vaak verschillende fragmenten te moeten herhalen. Overigens dienen, naast de samen-
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vattingen aan het eind van de hoofdstukken, ook de inhoudsopgave en
de registers om het schijnbaar losse samenstel van analyses, dat in een
woordstudie als deze onvermijdelijk is, tot een wel te overzien geheel te
brengen.
Ofschoon de persoon van Lucretius niet direct het voorwerp is van
onze studie, menen wij hem toch beter te leren kennen, als wij de door
hem beleefde angstsituaties beluisteren uit het enige teken dat hij ons
nagelaten heeft : het beeld van het loutere woord.

I. H E T

WERELDSTELSEL

GEDICHT IN ZES DELEN VAN TITUS LUCRETIUS CARUS
Het is wel een zeer persoonlijke bestaanswereld waarin Lucretius, als
profeet van het Epicurisme, zijn machtig leerdicht heeft ontworpen en
ten uitvoer gelegd. De gebeurtenissen der eigentijdse historie schijnen,
evenals zijn eigen levenservaringen, te zijn gesublimeerd in een naturalistisch, kosmisch waardeoordeel, dat niets anders wil erkennen dan het
toeval der atomen in de oneindige ruimte. Het heelal heeft geen geheimen meer en een zo volmaakt mogelijk geluk ligt gewaarborgd in de
Epicureïsche natuurverklaring.
Als een bevrijdende boodschap aan het mensdom gebracht in beeldrijke taal van poëzie, wordt het gedicht in doelstelling en zelfs in compositie de belijdenis van een alles beheersend verlangen naar vrede en
geluk. Het spreekt ons aan als een levend getuigen van die menselijke
rusteloosheid, die het onmetelijke, waarnaar zij streeft, niet voorhanden
vindt, en haar vrede zoekt in de beloften van een nieuw bestaan.
Reeds de voor-Socratische natuurfilosofen hadden aan hun wijsgerige
onderzoekingen de titel gegeven Περί φύσεως. Ook het hoofdwerk van
Epicurus heette zo. Voor Lucretius' gedicht hebben wij geen ander op
schrift dan deze zakelijke aanduiding: De Rerum Natura, door hem
zelf herhaaldelijk gebruikt, reeds in het begin van het eerste boek, waar
hij Venus' hulp inroept voor het schrijven van de verzen,
quos ego de rerum natura pangere conor.

I, 25

Naar inhoud en compositie is het gedicht over het geheel duidelijk;
de opbouw is logisch en konsekwent, beheerst door een welomschreven,
inspirerend, bijna obsederend doel. De tekst heeft in de handschriften
overlevering aanmerkelijk te lijden gehad, maar wel veel minder dan
sommige edities doen vermoeden. Zowel in de compositie als in de
definitieve woordkeuze was Lucretius voor een groot gedeelte van zijn
werk waarschijnlijk nog niet klaar, toen de dood hem overviel, en het
gedicht door Cicero's schrijvers gemultipliceerd werd, als een blijvend
testimonium van echt Romeinse poëzie en een in de fysica gefundeerde
Griekse levensleer, zoals deze in de Hellenistische tijd vooral door Epicurus gepredikt was.

EERSTE

HOOFDSTUK

LUCRETIUS
§ 1. bronnen
Over het leven en het werk van Titus Lucretius Carus hebben we
uit de oudheid niet meer gegevens dan een enkel schraal getuigenis van
Cicero 1 ), het veel omstreden bericht van Hieronymus 2 ), en een vita
Vergili op naam van Donatus 3 ) , die vele wonderbare en typische dingen
laat gebeuren en samenvallen met de jeugdjaren van Vergilius; daar
lezen wij hoe deze zijn kinderkleding tegen de toga virilis verwisselde op
dezelfde dag dat de dichter Lucretius stierf, zoals het vierde boek der
Koningen vertelt over de profetenmantel van Eliseus en Elias 4 ). Er is
verder een aantekening uit de tiende e e u w 5 ) , dat Lucretius 27 jaar
ouder was dan Vergilius; en tenslotte nog een, langer, vreemder en
misschien belangrijker, daterend van omstreeks 1500, pas 60 jaar geleden ontdekt door J. Masson 6 ) . Statius heeft nog een paar karakteristieke woorden en Vergilius drie zaligprijzende verzen 7 ) .
:I

) Ad Q u i n t u m fratrem 2, 9, 3: Lucreti poemata, ut scribis, ita sunt: multis
luminibus ingeni, multae tarnen artis. sed cum veneris, (interpunctie van D I E L S ) .
2
) In zijn addities bij het Chronicon van Eusebius schrijft hij onder het jaar 94:
Titus Lucretius poeta nascitur, postea amatorio póculo in furorem versus, cum
aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero
emendavit,
propria se manu interfecit anno aetatis
XLIIII.
3
) NETTLESHIP, Ancient lives of Vergil. Oxford 1879. E r m t DIEHL, Die Vitae
Vergilianae und ihre antiken Quellen. Bonn 1911.
4

) IV Regum 2,13: και ϋψωσεν τήν μηλωτήν Ήλιου, f) Επεσεν έπάνωθεν
Έλισαιέ.
β
) Codex Monacensis: Titus Lucretius
poeta nascitur sub consulibus
anno
XXVII
ante Vergilium (sic, zonder namen na consulibus).
β
) Een soort Vita van de hand van Girolamo BORGIA bij de Venetiaanse editie
van 1495: T. Lucretius Carus nascitur Licinio Crasso oratore et Q. Mutio
Scevola,
pont, conss., quo anno Q. Hortensius
orator in foro quom diceret, non parvam
eloquentiae gloriam est auspicatus. Vixit ann. UH et xl et noxio tandem
improbae
feminae póculo in furias actus sibi песет conscivit reste gulam frangens, vel, ut
alii opinantur, gladio incubuit, matre natus diutius sterili. Сит Т. Рот. Attico,
Cicerone, M. Bruto et C. Cassio coniunctissime
vixit. Ciceroni vero recentia ostendebat carmina, eius limam secutus a quo inter legendum aliquando admonitus
ut
in translationibus
servaret verecundiam, ex quibus duo potissimum
loci
referuntur,
neptunni lacunas et coeli cavernas.
T

) STATIUS Silvae 2, 7, 76: dodi

furor

arduus Lucreti;

VERGILIUS Geórgica 2,
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§ 2. schets van Lucretius' bestaanswereld 1 )
Lucretius zal geboren zijn in het jaar 98 of 94 voor Christus 2 ). Hij
leefde waarschijnlijk te R o m e 3 ) ofwel als vrijgelatene 4 ), ofwel, wat
aannemelijker i s 5 ) , als aristocraat uit de gens Lucretia, zonder deel te
nemen aan het openbare leven. Het gemak waarmee hij Grieks leest 6 ),
wijst wellicht op een verblijf ergens in Griekenland, misschien te Athene,
dat hij in zijn laatste prooemium verheerlijkt 7 ). Zijn beschrijvingen
van rijke huizen en dure tapijten 8 ), drinkgelagen 9 ), kostbaarheden en
juwelen 1 0 ) bevestigen misschien wel dat hij een aristocraat was met
geld en beschaving 1 1 ). Geen wonder dat Atticus, Cicero, Brutus en
Cassius als zijn intimi worden genoemd 1 2 ) .
Hij was nog een kind, toen Rome het hoofd te bieden had aan de
opstand der Bondgenoten, de Italici, die — met reden en geweld —•
grond en burgerrecht cisten. Hadden Marius en Sulla hierin nog samen
gestreden voor de Romeinse Republiek, gedurende de volgende veertig
jaar was Italië en Rome zelf het zeer bloedig toneel van burgeroorlogen :
senaat tegen volkspartij, consuls tegen autonome legeraanvoerders —
aristocraten, plebejers of slaven. Sulla was de eerste die met zijn leger
490 w . : felix qui potuit rerum cognoscere causas, I atque metus omnes et inexorabile fatum I subiecit pedibus, strepitumque
Acherontis
avari.
1
) Hierover een zwak artikel van René WALTZ: Lucrèce dans Lucrèce. BAGB
III, 4 (1953) p. 43-63. Veel beter, over de grote waarde van een historische traditie: L. LEROY, La personnalité de Lucrèce. BAGB IV, 3 (1955) p. 20-31.
2
) De genoemde bronnen komen, wat de jaartallen betreft, niet overeen. Voor
een waarschijnlijkheidsberekening mogen wij verwijzen naar p. 3-4 in de Prolegomena van Cyril BAILEY, Titi Lucreti Cari D e Rerum Natura libri sex. Oxford
1949. ( = BL)
3
) Vergelijk hiervoor de teksten o p p. 12.
4
) Zo b.v. MEWALDT in Pauly-Wissowa, s.v. Lucretius.
5
) Vgl. BL I p. 5 w .
θ
) Hij Irest het niet alleen, hij schijnt het min of meer te beheersen. Vgl. de
persiflage op uitheemse troetelwoorden: I V 1160-69. (Deze aanduiding, Romeinse
en Arabische cijfers, zonder verdere verklaring, wijst op een plaats in D e Rerum
Natura.)
7
) V I 1-4
e
) II 24 w .
e
) III 912 w .
1U
) I V 1123 w . ; II 803 w .
11

) Vergelijk voor deze veronderstellingen W. E. LEONAKD en S . B . S M I T H , Titi
Lucreti Cari D e R e r u m Natura libri sex. Madison 1942. p. 18.
12
) In de Vita Borgia; zie p. 7.

Lucretius
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Rome overweldigde. Cinna veroverde het op de oligarchen, om het na
enkele jaren weer te verliezen aan Sulla, die in gewelddadige genialiteit
zijn tijdperk beheerste: „eine der unheilvollsten Erscheinungen der Weltgeschichte" 1 ) , maar uiteindelijk toch de door de goden, vooral door
Venus begenadigde Sulla Felix, dankbaar en trots om zulk een uitverkiezing 2 ). Duizenden burgers hadden in deze rampjaren hun bezittingen, zo niet hun leven verloren. Republiek, senaat en volk dreigden
eraan te gronde te gaan. Dat de Capitolijnse tempel in vlammen verging 3 ) , kon als een beeld gelden van vernietiging der oude maatschappij.
Het leger was het machtsinstrument. Zoals het Sulla gediend had, en
Cinna, om in Rome te heersen, was het ook de hoop van Marius'
veteraan Lepidus; vijf jaar later van de slavenhoofdman Spartacus 4 ),
en na tien jaar, in 63, van Catilina. Het bracht de grote Pompeius tot
roem, door zijn hulp aan Sulla en zijn strijd tegen Sertorius, tegen de
slaven, de zeerovers en — ondanks de senaat — tegen Mithridates. En
voordat het uit Gallië oprukkend leger Caesar de alleen-heerschappij
zou brengen, woedde in Rome het ene militaire schrikbewind na het
andere. De honger naar rijkdom en macht bezielde niet alleen de
grootsten, die tenslotte de samenzwering smeedden van het triumviraat,
maar ook lieden als Clodius en Milo, die bij Caesars afwezigheid de
baan vrij hadden om Rome met nieuwe terreur te plagen. Slechts met
*) K. J. BELOCH in Einleitung in die Altertumswissenschaft van Gercke-Norden,
I I I . Band. Leipzig-Berlin 1923 2 . p. 182.
2
) H. ERKELL, Augustus, felicitas, fortuna. Göteborg 1952. p. 104: „Sulla, der
während unbekannter Zeit von anderen mit dem N a m e n Felix geehrt worden war,
n a h m ihn selber nicht an, ehe er den Krieg als endgültig gewonnen betrachten
konnte und er nach menschlichem Ermessen nicht mehr ins Feld ziehen musste.
Es braucht nicht nur Stolz in diesem Namen zu liegen; aller Wahrscheinlichkeit
nach liegt in ihm auch Dankbarkeit für die Gnade, die ihm erwiesen worden war."
En p. 96: „ E r wollte als der Schützling der Götter gelten, und nichts spricht dagegen, dass er es wirklich glaubte." Vgl. ook het boek van R. SCHILLING, waarop
wij later zullen terugkomen: La Religion Romaine de Vénus depuis les origines
jusqu'au temps d'Auguste. Paris 1954. p. 272-296.
3
) B. N I E S E - E . HOHL, Grundriss der römischen Geschichte, in Iwan v. Müllers
Handbuch. München 1923 5 . p. 204.
4
) Konrat ZIEGLER toont aan dat Spartacus waarschijnlijk iemand was uit de
betere stand, uit Thracië afkomstig, misschien door Sulla gevangen genomen in 86,
of door Appius Claudius Pulcher in 76. „Auch im Falle des groszen italischen
Sklavenaufstandes also ist der führende Revolutionär nicht irgend einer aus der
unterdrückten Masse, sondern ein deklassierter Angehöriger der herrschenden
Schicht gewesen." Hermes 83 (1955). p. 250.
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geweld wisten Pompeius en Crassus voor de tweede keer een consulaat
te veroveren in het jaar 55, dat voor Rome een korte pauze was in de
straatrevoluties en voor Lucretius het jaar van zijn dood 1 ).
Nooit had hij een openbaar ambt bekleed. Hij was een man van
studie, met een welgekozen bibliotheek 2 ) : Homerus, de Griekse tragici,
Thucydides, de Jonische natuurfilosofen, Empedocles, Epicurus, minstens enige rollen van de Akademie, de Peripatetische school en de Stoa,
en natuurlijk zijn vereerde Ennius. Zelf worstelde hij tot in zijn dromen
toe 3 ) een eenzame strijd met het schriele Latijn 4 ), woorden en letters
rangschikkend 5 ) tot een goede 7000 hexameters. Soms raakt hij •—
tegen zijn zin — slechts de oppervlakte 6 ), maar toch werd zijn gedicht
een profetische boodschap voor dwalende stervelingen, naar de inhoud
grotendeels ontleend aan dat volk dat na overweldigd te zijn begonnen
was de overwinnaars te overweldigen 7 ).
O p het sociale en politieke leven van zijn dagen maakt hij slechts
zijdelingse toespelingen, met enkele woorden soms. Het is niet Sulla,
Pompeius of Clodius, die wij in zijn aanduidingen herkennen. Het hele
gedicht staat ver boven het ogenblikkelijke geweld van volksmassa's op
straat en burgerlegers, die Rome bedreigen en plunderen. Men heeft
met een zekere voldoening geconstateerd dat genoeg verzen in De Rerum
Natura overeenstemmen met het tijdsbeeld dat Mommsen en Friedländer hebben ontworpen. Terecht. Maar men moet dergelijke verzen
zoeken: men vindt ze hier en daar verspreid, losse aantekeningen, dikwijls verzuchtingen, aanvullingen soms en voorbeelden, als in een voetnoot. Een passage echter waarin de revoluties, gewelddadige staatsgrepen of massamoorden op ontelbare burgers en slaven ook maar in
het algemeen worden vermeld, zoekt men tevergeefs. Het is zelfs meer
dan waarschijnlijk dat Lucretius, als hij toespelingen maakt op histo1

) Voor de berekening van Lucretius' sterfjaar zie BL I p. 3 v.
) Dat hij de genoemde schrijvers werkelijk bij de hand gehad moet hebben, en
ze niet alleen kende uit de tweede hand of van horen zeggen, is duidelijk uit de
wijze waarop hij ze benut of tegen hen reageert. Wij spreken daar later over. Vgl.
LEONARD-SMITH, o.e. p. 15-21. Een goede beschouwing hierover is ook te lezen bij
E. BIGNONE in zijn Storia della letteratura latina. Firenze 1945 II ( = BiS). p. 199203.
3
) IV 969-70.
4
) I 832; III 260.
б
) II 1013-14; vgl. I 901 en 912-14.
β
) III 261.
а

7

)

HORATIUS Epistolae II, 1, 156.
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rische realia, niet uitsluitend bepaalde personen, gebeurtenissen of
plaatsen bedoelt 1 ) — afgezien van zijn wijsgeren 2 ) en Memmius —,
maar dat hij legers, opperbevelhebbers en machtigen gezien heeft als
aan ruimte en tijd onttrokken verschijnselen 3 ).
Niet dat zijn wereld niet leeft! Soms grijpt hij over zijn grote doelstelling heen naar alledaagse belevenissen, die ons om zo te zeggen van
de toppen van de Helicon en van het natuurlaboratorium der atomisten
naar het burgerhuis voeren. Naar zieke kinderen 4 ) , die bang zijn in het
donker 5 ) . Er rijdt op straat een wagen voorbij, die schokt als er een
steen onder het wiel komt; het huis staat er van te dreunen 6 ) . Jongens
draaien op hun voeten rond, totdat in hun duizeling de huizen op hen
neer dreigen te vallen 7 ). Niet poëtisch is het, maar wel echt, dat iemand
pijn aan de tanden voelt als hij koud water drinkt of bijt op een steentje
in het brood 8 ). Men trekt soms de stad uit naar buiten en keert spoedig
geeuwend van verveling weer terug 9 ). Men kan er zich echter ook
vermeien aan de rivieroever in het gras 1 0 ) ; een koe loeit, van haar kalfje
beroofd 1 1 ) . Zijn dit zwakkere merktekens van echt leven dan een vermoedelijke zelfmoord?
1

) Loca campi (li 40) en zelfs loca camporum (II 324) roepen wel de Campus
Martius voor de geest; maar belli simulacra is te algemeen, om alleen te slaan op
b.v. Caesars voorbereidingen voor zijn Gallische expeditie. Zo kan de vloot met
olifanten (V 1228) aan Pyrrhus' invasie doen denken, maar met induperator is
zeker niet uitsluitend Pyrrhus bedoeld.
2
) Epicurus noemt hij slechts in III 1042, als grootste onder de groten: Ancus
Martius, Scipio, Homerus, Democritus; hij bezingt zijn lof zonder zijn naam te
noemen in I 66; III 3; V 8; VI 5. Heraclitus en Empedocles noemt hij in het
eerste boek, resp. vs. 638 en 715; Anaxagoras in 830 en 876; Democritus nog in
III 371 en V 622. Tenslotte noemt hij nog met name, behalve goden en legendarische personen, Ennius (1117 en 121), Homerus (1124; III 1037) en de
Puniërs (III 833; V 1303).
3
) B.v. II 9-13: despicere und e queas alios passimque videre I errare atque viam
palantis quaerere vitae, I certare ingenio, contendere nobilitate, / noeles atque dies
niti praestante labore I ad summas emergere opes rerumque potiri. Hierin heft hij,
lijkt ons, de bedoelde personen naar een meer abstracte algemeenheid. Rozelaar
beweert dan ook wel te veel, waar hij zegt: „Seine Aeusserung ist viel zu unmittelbar und spontan, als dass sein Gedanke auf dem Wege vom Him zum Papier die
Möglichkeit hätte, sich vom Speziellen ins Generelle umzuformen." dr. Marc
ROZELAAR, Lukrez Versuch einer Deutung. Amsterdam 1943. p. 12.
4
5
) I 936-38.
) II 55-56.
·) VI 548-51.
T
8
) IV 400-403.
) III 692-94.
») III1060-67.
10
) II 29-33.
" ) II 355-65.
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In het openbare leven heeft hij' vergaderingen, discussies en optochten
1
meegemaakt ). Oorlogstonelcn heeft hij zien opvoeren op de Cam
2
pus ) : legioenen, met glans van wapenen, gedreun en geschreeuw, en
3
een charge van de ruiterij ). Hij heeft de wondere speling van zonne
licht gezien onder het theaterzeil 4 ), dat klappert in de wind 5 ). Hij
droomt van gracieuze dansen met vloeiende soepelheid van armen en
benen 6 ) . Er worden maaltijden gehouden en feestgelagen, waarbij men
de beker heft en drinkt — te veel soms 7 ) — op de kortstondigheid van
het menselijk geluk 8 ). O p de eerste bladzijde van zijn werk verheer
lijkt hij Venus in een allerschoonste lente-idylle, om door haar voor
spraak Mavors te verbidden ; maar ook „wat Venus voor ons is" 9 ),
animalisch liefdesverkeer, analyseert hij cynisch tot normale behoeften
en vergeefse intimiteiten van hartstocht.
De Punische oorlogen zijn voor Lucretius reeds geschiedenis: de grote
strijd om de wereldmacht 1 0 ). Maar wat hij beleeft, al is het dan min
of meer abstract, zijn moderne oorlogen, waarbij duizenden tegelijk
sneuvelen. En met weemoed denkt hij aan de tijd dat men strijd voerde
tegen wilde dieren, waarbij slechts enkelen omkwamen 1 1 ) . Toen viel er
wel eens een slachtoffer van onbekende giftige kruiden, maar nu zoekt
men ze met grote zorg bijeen om iemand te vergeven 1 2 ) . Men moet
bang zijn, met familie aan tafel te gaan. Om rijk te worden schrikt men
voor een broedermoord niet terug, zo min als voor burgerbloed 1 3 ). Voor
rang, macht en heerschappij, dat is het waarvoor men zich dag en nacht
i n s p a n t 1 4 ) . En wat betekenen eigenlijk die politieke ambten, waar men
zo naar hunkert? 1 5 ) . Ook machthebbers leven in zorg en vrees 1 6 ) . Bij
levensgevaar is het hun een schrikbeeld dat nu de tijd van vergelding
is gekomen. Wat baten dan hun gebeden en geloften? Een hele vloot,
met legioenen, olifanten en opperbevelhebber, wordt over de zeevlakte
г
3
!) IV 535-39; 784.
) II 40-43.
) II 323-30.
6
0
) IV 75-83.
) VI 109-10.
) IV 788-93; 980.
7
) I I I 476-83; vgl. hieraan voorafgaand de beschrijving van slaapziekte, en in
de volgende verzen de verschijnselen van epilepsie.
8
) III 912-15.
8
) Haec Venus est nobis IV 1058. De liefde behandelt Lucretius in het grootse,
goed afgewerkte slot van dit vierde boek (1030-1287). Wij spreken hierover in
hoofdstuk 4, p. 62 w .
10
12
) I I I 832-37.
» ) V 999-1000.
) V 1007-10.
13
iB
) I I I 70-73.
" ) II 11-13; III 59-63.
)III996vv.
!«) II 50-52.
4

13

Lucretius

gesleurd en vergaat 1 ), zoals trouwens ook godentempek door blikseminslag worden verwoest 2 ). Het is geen vroomheid, zich ter aarde te
werpen en altaren met bloed te besprenkelen 3 ) . Veel beter en verkieslijker is het, buiten oorlogsgevaar te blijven 4 ), en in het algemeen vanaf
de serene hoogten der beschouwing op alles neer te zien 5 ).
Maar dat is weer het rijk van dichter en filosoof: zijn rijk, waarin hij
eenzaam leefde, tronend boven de mensen en het wereldgebeuren, ergens
buiten het heelal 6 ), vanwaar hij niet alleen in een weidse visie de geschiedenis der mensheid overschouwde 7 ), maar het hele universum als
het ware openspleet, om met vreugde te constateren 8 ) dat er niets
anders in school dan hij al wist: ruimte en atomen. Het is echter niet
de vreugde van een kind, ofschoon het daar misschien op lijkt: een kind
met opengebroken speelgoed. Het is veel meer, zoals Bailey het noemt 9 ),
"a professional happiness". Een vreugde, die er moest zijn krachtens de
princiepen der leer; die in geen geval bij hem mocht ontbreken, omdat
hij zich opwierp als profeet van Epicurus. En Epicurus was de bewerker
van alle goed en de schepper van het geluk w ). Een God, Memmius !
Veel meer een God dan Ceres, Bacchus en Hercules 1 1 ) .
De historische en sociale situatie hebben zeker op Lucretius' persoonlijkheid grote invloed gehad, haar echter slechts voor een gedeelte gevormd. En al leeft hij voor ons niet dan in die situatie, en getekend
door een lange traditie, zoals onlangs in een methodologisch belangrijk
artikel sterk beklemtoond i s 1 2 ) , toch zullen wij hienmee alleen slechts
oppervlakkig met de dichter vertrouwd raken. Verzet het didactisch
genre van een gedicht zich er gewoonlijk tegen, belangrijke biografische
gegevens te openbaren 1 3 ) , De Rerum Natura verheelt niet dat Lucretius
optreedt als profeet, een trouwe woordverkondiger van Epicurus' blijde
boodschap, geheel in dienst daarvan, met de superieure overtuiging van
een groot dichter, dichter en heraut 1 4 ). Maar niet als de Meester geniet
Lucretius de rust, die hij predikt. Hij is nergens rustig. Hij wordt ge!)
)
e
)
7
)
10
)
3

12

la

i
V 1218-35.
) II 1101-02; VI 417-20.
4
V 1198-1202.
) II 5-6.
extra flammantia moenia mundi I 73.
8
V 821-1457.
) III 16w.
I 75; III 9-13; V 5.
" ) V 8; 22-38.

e

) II 8-9.

B

) BL I p. 11.

) LEROY, o.e.

) Ib. p.31.
14
) Zie b.v. I 921 vv.; V l l O w . ; VI95. Vgl. J. H. WASZINK, Lucretius and
Poetry. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen,
afd. letterkunde; nieuwe reeb, deel 17,8 (1954) p. 243-257.

14

HET WERELDSTELSEL

dreven door een hevige passie, een lyrische, als het ware heroïsche passie,
zoals na Martha Bignone het zegt 1 ) : zijn leerdicht is lyriek en epos, met
kennis, atomen, heelal, natuur en mensheid als helden. Hij is strijder en
ijveraar voor de leer. En — tegen Epicurus' geest — belijdt hij een
sarcastisch en melancholisch pessimisme 2 ), dat aan zijn visionair
dichterschap niets afdoet, maar als een zware karakteristiek op het werk
en de dichter gedrukt ligt en ons angstig doet uitzien naar het einde, —
maar het einde van beide schijnt onbekend te moeten blijven 3 ).
§ 3. ziekte en dood
In het testimonium van Hieronymus 4 ) hebben we nog enkele voorname gegevens over het leven en de dood van Lucretius: door een
liefdesdrank geraakte hij tot waanzin; tijdens de intervalla insaniae
schreef hij enige boeken; en op 44-jarige leeftijd pleegde hij zelfmoord.
De Vita Borgia 5 ) geeft: hij leefde 44 jaar, en tenslotte door de gifbeker van een slechte vrouw tot razernij gebracht, doodde hij zich door
middel van de strop of met een zwaard.
Hij heeft dus niet langer geleefd dan tot in de tweede helft van de
vijftiger jaren 6 ). Over de insania, furor, furiae verschillen Hieronymus
en Borgia aanzienlijk van elkaar. Lucretius heeft tussen vlagen van
waanzin door zijn boeken geschreven, zodat we volgens een Franse
psychiater, Logre 7 ), moeten spreken van manisch-depressieve psy1
) Constant MARTHA, L e poème de Lucrèce, morale-religion-science. Paris 1869,
3 e éd. z.j. p . 263: „C'est que Lucrèce s'intéresse à ses atomes comme Homère à ses
héros. Il croit les voir, il suit leurs combinaisons, leurs succès et leurs revers." BiS
p. 118: „un poema di afflato eroico, i cui eroi sono a volta a volta la scienza, gli
atomi, l'universo, la natura, l'umanità e i numi, lo stesso suo maestro Epicuro."
2
) Vgl. GIUSSANI (wiens driedelig commentaar wij citeren als G C I I , I I I , I V )
bij V 195 w . Tegen deze algemeen aanvaarde opvattingen van GIUSSANI verzet zich
BIGNONE: BiS p . 180-199; zie daar ook verdere literatuur.
3
) Voor een verdere inleiding o p Lucretius' aanleg en karakter zij verwezen
naar d e bekende werken van MARTHA (Le poème d e Lucrèce) en REGENBOGEN
(Lukrez, Seine Gestalt in seinem Gedicht. Leipzig-Berlin 1932); d e prolegomena
bij de edities, vooral van ERNOUT (1955 9 ), LEONARD-SMITH (1942) en BAILEY; zeer
mooi is d e enthousiaste beschrijving van BIGNONE in zijn literatuurgeschiedenis
(1945). Zie verder, naast d e geciteerde werken van ROZELAAR (1943) en LOGRE
(1946), E. J. BOERWINKEL, Burgerschap en individuele autonomie. Amsterdam
1956; en A . G E R L O , Pseudo-Lucretius? A C X X V (1956) p . 41-72.
4
7

6
) Zie p . 7.
) Zie p . 7.
) Dr. LOGRE, L'anxiété d e Lucrèce. Paris 1946.

e

) Zie p . 8.
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1

chose ) ; ofwel hij heeft in de loop van normale jaren zijn groot werk
gecomponeerd, en pleegde zelfmoord in een min of meer pathologische
2
roes, die door vergif was opgewekt ).
Eeuwen lang is de aantekening van Hieronymus als het enig histo
risch gegeven aanvaard. Tegenwoordig is zij bij elke studie over Lucre
tius, zowel over zijn persoon als over zijn werk, nog een houvast of een
steen des aanstoots. Zij is een houvast voor de traditionele opvatting,
die in nieuwe rigoreuze strengheid vertegenwoordigd wordt door Gius3
4
sani ) , om psychiatrische motieven door Logre ) , op zuiver historische
Б
gronden door Leroy ) ; gematigd, naar het bericht van Borgia en de
6
7
opvattingen van Stampini ) , door Masson en Bailey ) . Zij wordt ver
8
9
worpen door Emout ) en opnieuw door Sikes ).
De controverse over het bericht van Hieronymus gaat niet meer om
het gezag van dit testimonium, dat een vacuum van ruim vier eeuwen
niet kan overspannen 1 0 ), vooral niet nu het nauwelijks nog aannemelijk
is dat het in Suetonius een steunpunt zou h e b b e n 1 1 ) . Als de Vita Borgia
werkelijk op een Vita van Valerius Probus zou teruggaan 1 2 ), zouden
we hierin, zoals wij bij de bronnenvermelding reeds hebben opgemerkt,
een belangrijker document hebben, dat bovendien met in furios actus sibi
η lb. p. 18-25 en 324.
) E. STAMPINI, Il suicidio di Lucrezio. Messina 1896. p. 8.
3
) Carlo GIUSSANI, Studi Lucreziani. Torino 1896. ( = GS) p. XII-XIV.
4
) LOGRE o.e. p. 17-19. De zelfmoord van Lucretius kunnen alleen zij betwijfe
len, „qui n'ont pas la connaissance et surtout la pratique de la psychiatrie." p. 18.
2

e

e

)

LEROY o.e. p. 29 en 31.

) O.e. zie noot 2.
T
) J. MASSON, Lucretius, epicurean and poet. London 1906-1909. p. 44-56. BL I
p. 8-12.
e
) A. ERNOUT, Lucrèce, De la Nature. Paris I 19559, II 1948T ( = EL). I p. via.
Hij houdt hetzelfde standpunt ook nog in zijn in 1947 verschenen, meer populaire
studie: Lucrèce. Bruxelles, p. 7 v.
β
) E. E. SIKES, Lucretius, poet and philosopher. Cambridge 1936. p. 83-84.
10
) Het komt ons onbegrijpelijk voor dat WALTZ in de inleiding op zijn Lucretius-vertaling zonder enige aandacht voor deze vier eeuwen kan schrijven: „Nous
sommes là en présence d'une tradition bien établie." Lucrèce, De la Nature.
Traduit par René WALTZ. Paris 1954. p. 9.
11
) Augusto ROSTAGNI, Suetonio, De Poetis e biografi minori. Torino 1944.
p . 5 7 w . К. ZIEGLER, Der Tod des Lucretius. Hermes LXXI (1936) p. 420-440.
12
) Vgl. A. ROSTAGNI, Richerche di biografia lucreziana, II. Riv. fil. 1939 p. 113.
Zie ook dezelfde in zijn zo juist genoemd werk Suetonio p. 153'w. over de Vita
Borgiana (de commentario M.Valeri Probi sublata?).
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песет conscivit een voor velen aannemelijker verhaal geeft dan het cum
aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset van Hieronymus 1 ).
Deze testimonia worden op hun historische waarde getoetst door
Konrat Ziegler 2 ) : de kwestie is niet of zij gelijk kunnen hebben, —
„(es besteht ja) die Möglichkeit dasz Lucretius an einer intermittierenden geistigen Erkrankung litt, in den Perioden der Klarheit sein Werk
verfaszt und in einer Depression seinem Leben selbst ein Ende gemacht
hat. Die geniale Leidenschaftlichkeit, die aus dem Werke spricht wäre
mit einer partiellen geistigen Störung sehr wohl vereinbar," (p. 423) —
de kwestie is of hun bericht geverifieerd kan worden. En hier treedt hij
in het 45 jaar oude, verwaarloosde spoor van Samuel Brandt 3 ). Dat
Ovidius, Seneca, Quintillianus e.a. Lucretius wel noemen en geen melding maken van insania of zelfmoord, — laat dit nog geen argument
zijn; maar het is ondenkbaar dat de geleerde, in de oude literatuur
weibedreven Lactantius, die onder een berg van scheldwoorden ak
stultus, insanus, démens, furiosus de heidense filosofen bedelft, vooral
Epicurus „пес sapientem пес sanum", — dat deze, terwijl hij bij de
zelfmoord van Democritus een vers van Lucretius citeert 4 ), daarbij niet
Lucretius' eigen tragische ondergang vermeld zou hebben, als hij daar
iets van geweten had. En ak hij hier niets van wkt, de geleerdste, wist
niemand het. Dan was het geen traditie en stond het ook zeker niet te
lezen bij Suetonius. Dan is Hieronymus de enige auctor van het bericht.
„Von der Auffassung, dasz er eigentlich wahnsinnig und eines üblen
Endes würdig war, zu dem Bericht 'er war wahnsinnig und hat ein
übles Ende genommen' war nur ein kurzer Schritt" (p. 437). Tot zo ver
het vurige, wel bekoorlijke artikel van Ziegler, die hiermee de testimonia
verwerpen wil, maar uiteindelijk de aard van Lucretius' dood in het
midden moet laten б ).
1
) D e (hypo)these van LOORE over Lucretius' „psychose intermittente" (vooral
p. 24 en 324 o.e.) zou hierdoor veel van haar waarde verliezen, maar dit valt ons
minder hard dan zijn, uit het bericht van Hieronymus gedistilleerde, petitio
principa te aanvaarden.
2
) Konrat ZiECLER, o.e. Hermes L X X I p. 424 w .
а
) Samuel BRANDT, Lactantius und Lucretius. Jhb. kl. Phil. 143 (1891)
p. 225 w . In 1902 was de argumentatie van BRANDT overgenomen en met over
tuiging verdedigd door J. v. D. VALK in zijn dissertatie: D e Lucretiano carmine a
poeta perfecto atque absoluto. Campis 1902. p. 4 w .
4

) III 1041: sponte sua leto caput obvius obtulit ipse.
) D e zaak wordt niet duidelijker, als men Hieronymus' bericht wil verklaren
uit een vergissing: dat hij nl. Lucretius met Lucullus zou hebben verwisseld, van
б
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Voor anderen echter weegt het argumentum ex silentio niet zo zwaar,
of zij proberen door interpretatie van De Rerum Natura zelf tot een
oordeel te komen over de inhoud van de gewraakte, voor sommigen
waardevolle testimonia. Hoe gevarieerd dit oordeel uitvalt, moge blijken
uit de volgende voorbeelden.
Logre zegt in zijn reeds aangehaalde werk „L'anxiété de Lucrèce"
dat het niet alleen waarschijnlijk is dat Lucretius zelfmoord heeft gepleegd, maar dat wij ook mogen veronderstellen dat hij het al eerder
geprobeerd heeft; daarvoor staat zijn melancholische aanleg borg
(p. 197). „On aurait peine à imaginer une accumulation de circonstances plus favorable au suicide" (p. 215). „Lucrèce était, presque à
coup sûr, un intermittent, qui s'est suicidé au cours d'un accès dépressif"
(p. 324).
Rozelaar concludeert: „Die Behauptung, er habe geschrieben per
intervalla insaniae, dürfte auf eine glaubwürdige Tradition zurückgehen,
dass des Dichters Erkrankung es ihm bisweilen unmöglich machte, seine
Arbeit fortzusetzen. So hat schliesslich die Aussage propria se manu
interfecit angesichts der Tatsache, dass Selbstmordtrieb bei fast jedem
Melancholiker ein hervorstechender Zug ist, alles Anrecht darauf, von
uns für wahr gehalten zu werden" (p. 136).
Bailey: "There is nothing in the poem which makes the idea of
'morbid depression' impossible, a good deal which supports it. The
insania and the suicide are not inconsistent with anything that we can
gather of the poet's character, and the story of the lovephiltre, though
in no way supported, may also be true" (BL I p. 12).
Emout : „Enthousiasme et passion ne sont pas folie et d é m e n c e . . .
Il est invraisemblable qu'une œuvre aussi clairement conçue et fortement
charpentée que le De Rerum Natura ait pu être composée per interualla
insaniae... le De Natura est un tout achevé . . . La folie, le suicide ont
dû être des châtiments inventés par l'imagination populaire pour punir
l'impie qui refusait de croire à la survie de l'âme et à l'influence des
dieux comme au pouvoir des prêtres" (o.e. I, p. V I I I - I X ) .
René Waltz (o.e. p. 9) is gereserveerd wat de zelfmoord betreft: „Le
suicide reste problématique, mais n'est évidemment pas non plus à
écarter". Overigens sluit hij zich bij Logre aan en geeft daarbij nog een
sterke aanvulling: „Et l'on peut bien penser en somme que Lucrèce,
wie Plutarchus en Plinius vertellen dat hij door een philtrum aan zijn eind gekomen is. L. P. WILKINSON, Lucretius and the love-philtre. CR 1949 p. 47-48.
2
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sans cette disposition pathologique, eût peut-être écrit son poème, en bon
versificateur didactique, mais qu'il n'en eût pas fait apparemment l'incomparable chef-d'œuvre que nous ne saurons, au bout de vingt siècles,
lire sans l'admiration la plus vive et la plus étrange émotion" (p. 10).
Leroy, die in zijn genoemd artikel de methoden van Martha, Emout
en Logre kritiseert, weigert de historisch overgeleverde figuur van Lucretius met deducties uit zijn leerdicht te veranderen of ook maar te bevestigen: „En situation historique, Lucrèce est, pour nous, un fou qui
s'est suicidé, après avoir composé dans ses intervalles de lucidité... Il
est frauduleux de reconstituer sa biographie au moyen d'emprunts faits
au poème De la Nature" (p. 31 ).
„Menselijk werd hij zo, mede door de volstrekt níet-congeniale sfeer
van de Romeinse nobiliteit, waarbinnen hij zich bekneld voelde, in een
steeds dieper eenzaamheid gedreven. Zo werd zijn neurose gaandeweg
een psychose; en het einde dat Hieronymus ons bericht, is maar al te
waarschijnlijk" (Boerwinkel o.e. p. 75).
Tenslotte hebben wij nog deze formulering gelezen: „Pour le roman
de Lucrèce j'ai peu de goût ; les chrétiens ont passé là" 1 ).
Wij resumeren, dat het na de argumenten tegen de betrouwbaarheid
van Hieronymus' bericht voor sommigen een uitgemaakte zaak is dat
Lucretius niet aan waanzin leed, getuige de streng logische opbouw van
zijn gedicht. Anderen vinden de genialiteit die uit het gedicht spreekt,
niet onverenigbaar met vlagen van verstandsverbijstering, waarbij uiteindelijk zelfmoord niet is uitgesloten. Een derde mening is dat De
Rerum Natura een manisch-depressieve psychose verraadt, die bijna vanzelfsprekend tot suicidium zou hebben geleid.
Laten wij bij deze stand van zaken — weinig zekere testimonia en
verscheidenheid van interpretatie — nu liever het werk zelf ter hand
nemen.

1

) Frank

OLIVIER,

En relisant Lucrèce. Museum Helveticum 10 (1953) p. 64.

TWEEDE HOOFDSTUK
DE R E R U M NATURA
§ 1. tekst, overlevering, edities
Hoe groot of gering de betrouwbaarheid van Hieronymus' bericht
over Lucretius' insania en suicidium ook mag zijn, er is geen reden,
Cicero niet als emendator van het gedicht te aanvaarden. Cicero emendavit, zegt Hieronymus. Waarom zou hij niet op een of andere manier 1 )
de publicatie van het werk verzorgd kunnen hebben?
Zoals Aristarchus de Homerus-tekst van kritische tekens had voorzien,
deed Valerius Probus dit bij De Rerum Natura in de eerste eeuw na
Christus 2 ). In de vierde eeuw moet er een afschrift hebben bestaan in
grote letters: het archetype A 3 ) . Fouten in de bestaande handschriften
wijzen uit dat er tussen deze en het archetype A een handschrift is geweest in minuskels: het Ierse archetypum insulare. Daterend uit de
zevende eeuw, is dit het voorbeeld geweest van O en Q, de twee zo
goed als volledige mss. van Isaac Vossius in de Lcidse universiteitsbibliotheek. Zij werden, evenak de twee exemplaren waarvan nog enkele fragmenten over zijn, geschreven in de 9e of 10e eeuw. Alle andere mss.,
de z.g. Italici, zijn veel minder goede afschriften van de 15e-eeuwse
Poggianus.
Naar deze jonge Italische handschriften werd de editio princeps gemaakt te Brescia in 1473. In de volgende eeuwen verschijnt het gedicht
ongeveer 15 keer in druk, maar de nieuwere tekstgeschiedenis begint in
1850, toen Karl Lachmann Duitsland een leidende plaats bezorgde in

1

) D a t Cicero het gedicht in compositie, stijl of woordkeuze werkelijk verbeterd
of veranderd heeft, is niet waarschijnlijk: BL I p. 19. Misschien heeft hij met
Lucretius de tekst nagezien en hier en daar verbeteringen voorgesteld: MASSON o.e.
p. 36-42. In ieder geval zal hij de tekst wel door zijn schrijvers hebben laten multipliceren: GS p. xvi; BiS p. 154.
2
) C. Suetonii Tranquilli praeter Caesarum libros reliquiae, ed. Augustus
REIFFENSCHEID. Lipsiae 1860. p. 138: „his (notis) usi sunt Vargenteius
Ennius
Aeliusque et postremo Probus, qui illas in Virgilio et Horatio et Lucretio
apposuit
ut Homero
Aristarchus."
3
) D e geschiedenis van de mss. wordt in alle kritische edities gegeven. Vgl.
Karl BÜCHNER, Präludien zu einer Lukrezausgabe. Hermes 84 (1956) p. 198-233.
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de klassieke filologie met zijn zeer goede kritische uitgave van De Rerum
Natura naar de mss. O en Q 1 ).
De jongere edities geven blijk van een diepgaande studie van de
Griekse filosofie, zonder welke men Lucretius inderdaad niet kan verstaan ; later tonen zij ook een steeds groeiende waardering voor de twee
Leidse handschriften. Zowel in het een als in het ander was Lachmann
voorgegaan: H. A. J. Munro b.v. 2 ) volgde deze richting met zijn Engelse
editie, vooral door het Epicurisme erbij te betrekken. Veel belangrijker
echter en nog steeds toonaangevend zijn de Studi Lucreziani en de
Commento van Carlo Giussani (1896-1898). Maar in het spoor van
voorgangers behandelde ook Giussani de tekst nog zeer vrij en voor de
volgorde van de verzen en versgroepen voelde hij zich door de lezing
zelfs van de beste handschriften amper gebonden 3 ). Volgzame eerbied
voor lezing en structuur van de mss. vooral van O en Q, wordt daama
een traditie, die inzet met de kleine kritische editie van Cyrill Bailey
in 1898.
Na de sierlijke, kritische tekstuitgave en de zich groots aandienende
Duitse vertaling van H. Diels (1923-1924) 4 ) wordt De Rerum Natura
nog tweemaal verrijkt met een werkelijk imposant commentaar: op
Grieks-filosofisch terrein het onovertroffen werk van Emout-Robin
( 1925) 5 ), en tot slot een editie voorzien van zeer rijke prolegomena, een
met grote nauwgezetheid op oude en jonge mss. opgebouwde tekst, een
zeer getrouwe Engelse prozavertaling en een breed opgezet commentaar,
dat met omschrijvende, verklarende inleidingen op elk onderdeel en een
1

) H o e voortreffelijk deze editie in haar dagen ook was, in 1920 reeds noemt
ERNOUT het apparaat van LACHMANN „obscur et incomplet." EL p. xix.
2
) Kritische tekst, commentaar en vertaling in Engels proza. Cambridge 1864,
4e ed. 1886.
3
) MEWALDT heeft voor d e tekst van GIUSSANI geen goed woord over: Pauly-W.
s.v. Lucretius. — Voor een juist begrip van de waarde der mss. tegen de tendens
van LACHMANN, BRIEGER, GIUSSANI e.a. heeft J. v . D. VALK met zijn methode grote

invloed gehad (o.e. 1902). Door een ruime tekstverklaring weet hij de lezing van
de mss. betreffende d e volgorde van de verzen in de meeste gevallen te redden.
4
) Band I I (vertaling) werd postuum uitgegeven door J. MEWALDT, m e t een
Geleitwort van Albert EINSTEIN. D e invloed van deze editie was zo groot d a t Paul
VAN DE WOESTIJNE in een bespreking van de nieuwste Teubner-editie (J. MARTIN,
1934; iterum recensuit 1954) de zware verzuchting slaakt: „ ( i l ) a lourdement pesé
sur l'œuvre des savants, et plus particulièrement des érudits allemands qui, après
lui, se sont attaqués au D e Rerum Natura." AC 24 (1955) p. 194.
6
) Dit citeren wij als ER.
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grote verzameling parallelteksten en testimonia een voortreffelijke hulp
is bij iedere verdere studie: de grote Oxford-editie (1947, herdrukt in
1950) van Cyrill Bailey 1 ) . De nieuwste editie is die van Karl Büchner
(1956), met inleiding en Duitse vertaling 2 ).
§ 2. doel, inhoud, compositie
а)

Reeds bij oppervlakkige lezing van het gedicht vinden wij het doel
dat Lucretius zich stelt, duidelijk afgebakend. Hij roept de scherp
speurende geest op, zich van zorgen te ontdoen en in de beschouwing
van de ware levensleer zich te verlossen van de kwelling van onrust 3 ).
Het zijn de bijgelovige gedachten en voorstellingen en de bedreigingen
van dichters, zieners of priesters die ons vervullen met angst en zorg
voor goden, wereld, leven en dood. Niet de stralen van de zon, maar het
licht van de natuurverklaring moet deze duistere angst verdrijven:
hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
non radii solis neque lucida tela diet
discutiant, sed naturae species ratioque.

I 146 vv.

Geen andere verzen dragen zo grote klemtoon als deze: nog drie k e e r 4 )
worden zij herhaald aan het slot van prooemia, „Abbreviaturen des
Gesamtwerkes" genoemd 5 ) . Er is waarschijnlijk maar één uitdrukking
die met dit thema te vergelijken is: Lucretius' dierbare vondst van de
diep vastzittende Romeinse grenssteen als beeld voor het onwrikbaar
bepaald zijn der natuur, waardoor angst voor onberekenbare mogelijkheden moet zijn uitgesloten 6 ).
De dichter herhaalt zijn thema ontelbare keren, van de eerste tot de
laatste bladzijde 7 ). Het mocht ons anders eens ontgaan. Wij zouden
verdwaald dreigen te raken in wat men nu de technische stukken noemt;
1

) Naar deze uitgave van BAILEY citeren wij De Rerum Natura.
) Lukrez, Welt aus Atomen. Übersetzt und eingeleitet von К. BÜCHNER. Zürich
1956.
3
) Zie het tweede gedeelte van het prooemium op het eerste boek; vooral
vs. 63 w.; 68 w.; 105; 111.
4
) II 59 w.; III 91 w.; VI 39 w .
б
) Otto REGENBOGEN o.e. p. 17. Dit werk is als een uitvoerig, voortreffelijk
commentaar op de prooemia.
e
) I 75 w.; V 88 w . = VI 64 w .
7
) REGENBOGEN o.e. p. 37 karakteriseert dit als een fanatieke eenzijdigheid: „Es
ist immer die gleiche, fanatische Einseitigkeit, die den Menschen immer und immer
wieder zuruft: Eins ist Not!"
2
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meer nog misschien, als de lyriek van natuurbeschrijvingen 1 ) ons verleiden zou, die natuur te aanvaarden om het genieten van schoonheid.
Dat is immers het doel niet, krachtens de leer niet eens een middel 2 ).
Lange digressies zouden ons kunnen afleiden. Want Lucretius' visionaire
fantasie poneert zijn objecten betoverend en suggestief 3 ), dringt ze op,
herhaalt ze in nieuwe vormen, maakt ze tot een dreiging 4 ), van alle
kanten bewijsvoeringen aanslepend 5 ), als oorlogstuig 6 ); hij bazuint
conclusies over atomen uit als zwaar bevochten overwinningen op deliramenta van valse profeten 7 ), hij speelt met hemel- en aardverschijnselen,
stormen, wolkbreuken, aardbevingen, holbewoners, vluchtende olifanten,
het onzichtbaar kleine en de onmeetbare kosmos, even gemakkelijk als
met de Lente-verschijning, waarop Botticelli zich inspireerde 8 ), puberteitsdromen 9 ) en een stervende hond 1 0 ) ; soms lijkt het zelfs wel dat hij

1

) B.v. in het prachtige slot van bock V de verzen 1397 w.; en I 250-64, waarbij BIGNONE de religieuze poëzie vergelijkt van Aeschylus en het buitenleven van
Brueghel en Potter. BiS p. 219 v.
2
) Het genieten van schoonheid heeft in Epicurus' Epicurisme geen plaats.
Niet de schoonheid, maar de kennis van de natuur, de φυσιολογία moet de onrust
bezweren; hierin ligt dan ook haar enige waarde: προσιττύω τ ω κ α λ ώ . . . οταν
μηδεμίαν ήδονήν ποιτ). Us. 512.
3
) LOGRE wordt b.v. door het sterk suggestieve casta inceste (I 98) zo betoverd
dat hij tot een vreemde psycho-analytische interpretatie komt van het Iphianassaoffcr (o.e. p. 273). Vergelijk ook zijn schrille Venus-Pietà op p. 54.
4
) B.v. VI 1090 vv.: morbis - mortiferam - morbida - morbo - mortigüe morbidus - morborum. — De liefdesinspanningen van IV 1076 w . worden verdubbeld in 1102 w., nog eens in 1192 w.; het zware nequiquam is daarbij telkens
een bitter vermaan van menselijk onvermogen. — Een dreiging wordt b.v. het
beeld van een hoofd, een gelaat, dat aan de hemel zichtbaar wordt: I 64; IV 173
= VI 254.
6
) Lucretius argumenteert voortdurend met principio - praeterea - denique;
nergens zo lang als in III 425-829.
e
) Zijn redeneren is werkelijk een strijd: II 1042 v. Tegen het kwaad past een
uitval als vanuit een vesting: VI 32. Epicurus heeft het kwaad onderworpen en
uitgedreven: V 49 v.
T
) Epicurus keert vanuit het onmetelijk heelal buiten de vuurgrenzen der wereld
als triomferend imperator tot ons terug: I 72 w . Voor deliramenta zie I 692; 698;
704; II 985; III 802; dergelijke waarderingstermen liggen in de apologetischpolemische sfeer van Epicurus zelf; vgl. O. GIGON, Epikur. Zürich 1949. p. xv ν.
β
) V 737 w .
β
) IV 1030 w .
10
) VI 1222 w .
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dicht omdat hij het mooi v i n d t 1 ) en om een roemvolle lauwerkrans,
want hij is nu eenmaal een geboren dichter 2 ). Maar het echte doel ligt
verder: hoger of dieper, maar zeker niet aan de oppervlakte. Het einde,
waar alles heen wijst, en waarom alles zin heeft te worden gezegd, is dit:
de natuur moet worden opengevouwen, opengebroken desnoods, opdat
er rust geschapen worde voor de stervelingen, rust en vrede, zonder pijn,
zorgen en angst, zoals de goden leven. Het is als een zoete slaap; het is
inzicht, dogmatische zekerheid 3 ), kennis van de natuur, want verwarring komt voort uit niet weten.
Eenvoudig als een liturgisch gebed is de smeekbede tot Venus:
petens placidam Romanis, incluía, pacem.

I 40

De pax deum, die in officiële gebeden zulk een voorname plaats inn a m 4 ) en, evenals pax et venia van Livius' gebedsformulieren, thuishoort in de religieuze taal 5 ), wil men wel zien als het element dat het
lyrische en het theologische gedeelte van het eerste prooemium met
elkaar verbindt, er zelfs de kwintessens van v o r m t 6 ) . Het emfatische
summa cum pace van vs. 45 heeft in een overeenkomstige tekst van
Epicurus 7 ) geen parallel. Pax schijnt daarom wel van bijzondere betekenis te zijn.
Zag men echter eerst maar eens in dat de natuur om niets anders
schreeuwt dan vrij te zijn van pijn, zorg en angst:
nonne videre
nil aliud sibi naturam latrare, nisi utqui
corpore seiunetus dolor absit, mente fruatur
iueundo sensu cura semata metuque.

II 16 w .

*) Een soort kinderlijk, primitief klankgenoegen manifesteert hij b.v. in II
618 w. Echt lyrisch-poëtische stukken, waarbij het didactisch doel verloren schijnt,
zijn in alle zes boeken te vinden, vooral in I, II en V. Hij zelf getuigt hiervoor b.v.
I 921 w.
a
) I 923; I 929 = IV 4; VI 95.
3
) Vgl. b.v. I 331 w.; 267; 400 v.
4
) B.v. futu fos pacer pase tua: esto {avens paeans pace tua. Tabulae Iguvinae
Via 30 en 33.
в

)

e

) In vs. 31,40, 45. — Paul FRIEDLXNDER, The Epicurean theology in Lucretius'

Vgl.

SCHILLING o.e. p. 41.

first prooemium. TAPhA LXX (1939) p. 371 v.
7
) Κύριαι Δόξαι 1.
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Een beeld van het menselijk geluk is de rust van de slaap en van de
dood, vrij van zorgen:
nunc quitus Ule modis somnus per membra quietem
irriget atque animi curas e pectore solvat,
suavidicis potius quam multis versibus edam.
IV 907 w .
пес sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,
cum pariter mens et corpus sopita quiescunt.
nam licet aeternum per nos sic esse soporem.
Ili
1
leti secura ) quies.
Ili
non omni somno securius exstat?
Ili
eadem aliis sopitu' quietest.
Ili

919 w .
211
977
1038

Maar het ideaal van volmaakt levensgeluk ziet Lucretius in de rust
der goden:
ut nil impediat dignam dis degere vitam.
de corpore quae sancto simulacra feruntur
suscipere haec animi tranquilla pace valebis.
quietos2) ;
placida cum pace quietos.
apparet divum numen sedesque quietae.
deos securum agere aevum.
nam pro sancta deum tranquilla pectora pace
quae placidum degunt aevum vitamque serenam.

I l i 322
VI 76/78
V 168;
VI 73
I l i 18
V 82 ; VI 58
II 1093 v.

Gebrek aan inzicht maakt van het leven een hel. De verklaring van
het wezen der natuur bevrijdt ons van duisternis en angst:
hie Acherusia fit stultorum denique vita.
naturam primum studeat cognoscere rerum.
simul ас ratio tua coepit vociferan
naturam rerum, divina mente coarta,
diffugiunt animi terrores3).

I l l 1023
I l l 1070

I I I 14 w .

Zekerheid, vrede en rust, zonder pijn en zonder zorg, vooral zonder
angst, als de slaap en de dood, of als het leven der goden, dat is het
1

) SecuTUS (uit sê(d) en cura) is een van de voorbeelden die erop wijzen, dat
we de woorden bij Lucretius dikwijls in de oorspronkelijke betekenis moeten verstaan. BÜCHNER zegt: „Er zerbricht die Wörter, um auf ihr Eigenstes zu stoszen."
o.e. (Lukrezl956) p. 631.
a
) Vgl. het Homerische άκηδέες. Ilias XXIV, 526.
3
) Vergelijk nog VI 54 ignorantia causarum; I 112 ignoratur; III 1070 causam
non tenet aeger.
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bereikbare menselijk geluk, waarvoor wij, zei Epicurus * ), nooit te jong
en nooit te oud zijn. Dit binnen het bereik van de mensen te brengen is
het doel van De Rerum Natura; en het middel, evenals bij Epicurus:
de natuurlijke verklaring van het heelal, van goden, kosmos en mensdom.
De goden leven in eeuwige rust; en het is dom en godslasterlijk, hen
met het wereldbestuur en het straffen van zonden te bezwaren 2 ). Alles
verloopt volgens vaste natuurwetten, uiteindelijk gebaseerd op de elementaire zwaartekracht. Toch is de leer niet deterministisch. Want
zonder een eveneens elementaire, onverklaarbare afbuiging in de loodrechte val der atomen, zouden deze, volgens Lucretius, nooit met elkaar
in botsing zijn gekomen, elkaar ook nooit hebben kunnen vinden tot een
massa, die wij zichtbare wereld n o e m e n 3 ) . Dit fundamentele clinamen
vindt zijn tastbare voortzetting in het toeval en in de vrijheid van de
w i l 4 ) . De ene wereld vergaat en de andere wordt; het is een oneindige
variatie van atoombeweging in oneindige ruimte 5 ). En de mens, met
zijn onverklaarbare wilsvrijheid — een clinamen van atomen in zijn
geest 6 ) —, wordt m e e 7 ) : uit hemels zaad ontspruitend 8 ) en gericht
op ondergang, wellicht ook op een nieuw ontstaan 9 ). Ab renners in de
wedloop reikt de een de ander de fakkel van het leven over 1<) ).
Wat is dan nog het goddelijk wereldbestuur, een hiernamaals en een
Juppiter tonans? IJdelheid, vindingen van dichters, bijgeloof. Angst voor
onsterfelijkheid en eeuwige straffen en voor de tuchtigende hand der
goden gedurende het leven moet worden uitgebannen, opdat de mens
— mogen wij een Epicureïsche uitdrukking gebruiken 1 1 ) — de volheid
1

) De brief aan Mcnoeceus 122.
) Vgl.: dis indigna putare alienaque pacis eorum VI 69; iras adiunxit acerbas
V 1195; verder V 122 w.; 156 w.; VI 73 v.
3
) II 216-24.
4
) Vgl. II 251-93, vooral 269 w .
B
) Vgl. I 951-1113. De voornaamste princiepen bij de juiste verklaring van het
heelal zijn deze: niets ontstaat uit niets (I 150); niets vergaat tot niets (262); alles
bestaat uit atomen en ruimte (419 w . ) .
e
) II 289-93; vgl. GS p. 125-169.
7
) maternum nomen adepta I terra tenet merito, quoniam genus ipsa creavit I
humanum V 821 w .
8
) denique cadesti sumus omnes semine oriundi II 991.
β
) De lange reeks argumenten tegen de onsterfelijkheid begint in I I I 417. De
mogelijkheid van een nieuw ontstaan wordt geformuleerd ib. 847 w .
10
) et quasi cursores vitai lampada tradunt II 79.
11
) τον βίον παντελή ΚΔ 21.
2
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van zijn levensbestaan bereikt: in gemeenschap met het goddelijke vrede
te genieten 1 ), totdat hij weer opgaat in atomen, ruimte en toeval.
b) De inhoud van het gedicht ontvouwt Lucretius volledig, zij het
2
niet in eens, wanneer hij na de beroemde Venus-hymne Memmius )
heeft aangesproken:
nam tibi de summa caeli ratione deumque
disserere incipiam et rerum primordio, pandam.
I 54 ν.
bene cum superis de rebus habenda
nobis est ratio, solis lunaeque meatus
qua fiant ratione, et qua vi quaeque gerantur
in terns, tunc cum primù ratione sagaci
unde anima atque animi constet natura videndum.ib. 127 w .
De verzen 54-55 kondigen een verhandeling aan over de werking en
de natuur 3 ) van de hemel en de goden, en over de grondbeginselen der
dingen. Maar wij moeten ons, volgens 127 w . , toch niet alleen rekenschap geven van de dingen in de lucht, hoe de loop van de zon en maan
is, en door welke kracht alles gebeurt op de aarde, doch vooral moeten
wij ook zien, waaruit de ziel en de geest bestaan.
In feite geven boek I en II de leer over de beginselen: ruimte en
atomen; boek III en IV de leer over de ziel; boek V en VI verklaringen
van hemelverschijnselen en verschijnselen op de aarde. In het prooemium
wordt de inhoud van deze boeken in een op het eerste gezicht nogal
grillige volgorde opgesomd: eerst, in de verzen 54-55, de boeken V, I
en I I ; en vervolgens, in 127-31, de boeken V, V I , I I I en IV.
Maar, afgezien van de volgorde, beantwoordt de inhoud van het ge1

) Over de gemeenschap met de goden, die zich vooral in droombeelden en in
rust schijnt te voltrekken, zullen wij nog spreken: p. 171 w . Vgl. VI169 w.; III
322; vooral VI 76 v. GS p. XXIX; Cyrill BAILEY, Epicurus, the extant remains.
Oxford 1926. ( = BE) p. 343.
2
) In de lacune tussen vs. 49 en 50 van het eerste boek moet wel de eerste
vocatief van Memmius hebben gestaan. In de boeken III, IV en VI komt zijn
naam niet voor; dan schijnt de aangesprokene meer in het algemeen de lezer te
zijn. BL II p. 597 w . Wat BIGNONE zegt past daarom slechts op deze drie boeken:
„L'opera sua Lucrezio ha dedicata al tempo e all' eternità, non ai contemporani."
BiS p. 162. Vgl. P. BoYANCÉ, Lucrèce et son disciple. REA 1950 p. 212-233.
s
) Deze vertaling van ratio is de interpretatie van BAILEY: BL II p. 606; zie
daar ook een overzicht van de betekenissen van ratio. Summa is "almost a transferred epithet", als bepaling bij caeli, parallel aan superis de rebus (vs. 54; 127).
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dicht dus wel aan de opgave in de inleiding; alleen de natuur van de
goden, waarover Lucretius in I 54 een verhandeling belooft, krijgt, in
tegenstelling tot de beginselen, de ziel en de hemel, slechts een summiere
verklaring in V 110-99 en 1161-1203, waar hij bovendien opnieuw „een
lang verhaal" over hetzelfde onderwerp in het vooruitzicht stelt. In
V 146 w . lezen wij nl.: de godenverblijven worden niet gevonden in de
tastbare wereld; overeenkomstig de subtiele, ontastbare natuur van de
goden zijn ook hun zetek niet gelijk aan die van ons, maar eveneens
onzichtbaar subtiel;
quae tibi posterius largo sermone probaba.

V 155

Een uitvoerig verhaal nu over de godenverblijven is in De Rerum
Natura niet te vinden. Dit schept een moeilijkheid, welke wij hier niet
mogen verzwijgen, omdat juist de heersende ideeën omtrent de goden
een sterke angstfactor zullen blijken te zijn. Een verklaring over deze
moeilijkheid kunnen wij pas geven, na enige beschouwingen te hebben
gewijd aan de compositie van het gedicht. Deze lijkt ons niet zo eenvoudig als Barra in een recente studie wil bewijzen: het hele gedicht
zou naar één grootse conceptie tot in alle onderdelen zijn ontworpen en
uitgevoerd, ieder boek en elk prooemium vanaf het begin in zijn vaste
vorm en op zijn juiste plaats, twee aan twee gerijd met een hoog keerpunt juist in het midden. Veel hiervan is ook reeds te vinden bij
Giussani; het strikt eigene van Barra is dat hij met uiterste vasthoudendheid de perfecte samenhang van het geheel, juist in deze vorm, verdedigt. Hoe aangenaam zijn boek ook is om te lezen, wij kunnen ons
wat de hoofdthese betreft niet aan hem gewonnen geven.
c) Laten wij beginnen met de welbekende, ondankbare kwestie: is
het werk af? 1 ). Poëtisch, dunkt ons, voldoet het verhaal van de pest
in Athene in zoverre uitstekend als slot, dat dit het betoog van het hele
1
) Giovanni BARRA, Struttura e composizione del „De Rerum Natura" di
Lucrezio. Napoli-Roma 1952. — Zwak was het betoog waarmee ν. D. VALK het
„Carmen Lucretianum absolutum" verdedigde: o.e. p. 12 w . — ERNOUT blijft
ervan overtuigd dat het, met enkele oneffenheden, een gaaf geheel is: EL p. 73. —
Zo ook Josef MARTIN, Lukrez und Cicero. WJA 4 (1949-1950) p. 1-52 en 309-329;
zie p. 23. — Zeer lezenswaard is het artikel van Friedrich KLINGNER, Philosophie
und Dichtkunst am Ende des zweiten Buches des Lukrez. Hermes 80 (1952)
p. 3-31. — BAILEY, die het werk ook voor voltooid houdt, geeft een overzicht van
de kwestie: BL I p. 31-37.
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leerdicht toespitst in een scherpe anticlimax: „De mensen, door angst
en zorg gekweld, kunnen vrede en genezing vinden in de juiste, Epicureïsche natuurbeschouwing. Ontleed het heelal: er is geen plaats voor
een onderwereld, de goden doen niets, de dood betekent niets, en wonderlijke verschijnselen zijn eenvoudig te verklaren. — En intussen vergaat het mensdom van pijn en angst!" 1 ) .
Sommigen voldoet dit schrijnend tragische slot evenwel niet 2 ).
Giussani had, nog voorzichtig, verondersteld dat het gedicht wel zou
hebben moeten eindigen met een overwinningslied, maar dat Lucretius
zelf uiteindelijk in plaats daarvoor Thucydides' verhaal over de pest in
het Cecropische land had gekozen. Sterker dan de compositor was de
artiest, die in dit aangrijpende tafereel een grandioos einde zag 3 ).
Maar Bignone b.v., evenals wij teleurgesteld over het uitblijven van
de largus sermo van V 155, neemt voor vast en zeker aan dat het gedicht, na het bloedig toneel van de Atheense brandstapek, zijn prachtig
slot zou hebben gevonden in een beschrijving van de godenverblijven ;
geopend met de hymne aan Venus, besloten met een uitzicht op het
serene bestaan der goden, zou het werk bovendien een voorbeeld zijn
geweest van evenwichtige compositie 4 ).
Dan zou echter, naar ons gevoelen, ook het hele gedicht een enigszins
ander karakter hebben gehad: een stempel van zekerheid, van hoopvol
uitzien naar een andere wereld. Dit is trouwens ook de bedoeling van
Bignone, en zijn opvatting vindt inderdaad steun in verschillende onsterfelijke verzen, waarin wij b.v. lezen dat de mens een leven kan
leiden, de goden waardig, en dat de rust der goden het ideaal is van
menselijk geluk 5 ). Maar dit kan ons toch niet winnen voor zijn optimistische interpretatie; want het motief van dergelijke verzen wordt
door andere, breder uitgewerkte thema's te zeer overstemd. Niet dat de
*) Voor de vormgeving van deze uiteindelijke wanhoop vergelijke men de
laatste vier verzen van D e Rerum Natura met die uit het laatste boek van de
Ilias, waar ook een brandstapel staat opgericht. M a a r de dood van Hector wordt
tenslotte gevierd met majestueuze rust en overgave.
2
) Α. DYROFF, Z u r Quellenfrage bei Lucretius. Bonn 1904. p. 7. — BIGNONE,
BiS p. 195. — N . W. D E W I T T , Epicurus and his philosophy, Minneapolis 1954
( = D E ) , spreekt eenvoudig over het zevende boek van Lucretius: p. 5; 197; 251;
vgl. p. 26.
s

)
)
sesto
Б
)
4

G C I I I p. 138.
Hij besluit zelfs met een artikel: „ Q u a l e doveva essere il perduto finale del
libro." BiS p. 318-322.
V 1169 w . ; V I 68 w . ; cn de teksten, geciteerd o p p. 24.
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goden verblijven zo heerlijk zijn is een troost voor de mensen, maar dat
de goden er niet aan denken, hen met de bliksem te treffen, of hen na
de dood te straffen. Dat is Lucretius' boodschap.
Als nu boek VI, dat zich in VI 92 aandient ab sluitstuk, apert onaf
was, zou het verleidelijk zijn — zelfs voor Bailey 1 ) —, het gedicht met
een triomfantelijke godenbeschrijving te laten eindigen. Nu echter lijkt
ons zulk een veronderstelling, die wezenlijk ingrijpt in de aard van het
gedicht, niet nodig, en daarom onverantwoord.
Dat boek III en VI, en ook wel boek IV, minder afgewerkt zijn dan
I, II en V ontkent wel niemand meer 2 ), al is het aantal enjambementen
— teken van een zekere verstechniek — in de eerste groep groter 3 ),
en al zijn er ook de sluitstukken telkens met liefdevolle, nauwgezette
overtuiging gecomponeerd en gepolijst. Terwijl immers in III, IV en VI
de verhandelingen over de dood, over de liefde en over de pest in
Athene 4 ) zelfstandig afgewerkte onderdelen vormen, lijken de grote
middenstukken van deze boeken wel aaneengeregen te zijn van feiten en
argumenten. Er is zeker met recht op gewezen 5 ) dat wij bij dergelijke
reeksen bewijzen 6 ) het bijzonder ritme van Lucretius' bewijsvoering
moeten zien in het onderling contrast van de verschillende argumenten,
waardoor de logische konsekwentie zulk een persoonlijk literair aspect
krijgt. Maar met dat al missen wij hierin toch al te vaak die flitsen van
poëtische visie op de natuur en het dagelijkse leven die zo'n cachet
van voltooidheid geven aan de boeken I, II en V 7 ) .
Hier komt nog bij dat I, II en V in de eerste inhoudsopgave (I 54' ) De laatste zin van BAILEY'S addenda luidt: "one would at least like to believe
that this was the poet's design." BL I I I p. 1759.
2
) D e mening van VAN DER VALK dat de enkele moeilijke of onverklaarbare
passages o p rekening komen van „aut librariis aut detritae archetypi condicioni",
is wel geheel uit de tijd. O.e. p. 16.
3
) Volgens de berekeningen van Karl BÜCHNER, Beobachtungen über Vers und
Gedankengang bei Lukrez. Hermes Einzclschriften 1936 p. 47 w . Vgl. BL I
p. 121 w .
4
) Resp. I I I 830 w . ; I V 1030 w . ; V I 1 1 3 8 w .
6
) Pierre SCHMID, Remarques sur les structures dans le poème de Lucrèce.
Voordracht waarvan een verslag is opgenomen in R E L X X X I I (1954) p. 61 v.
β
) Als voorbeeld willen wij de serie noemen die in I I I 425 begint met prin
cipio.
7
) Langs een heel andere weg, nl. door het tellen van verzen en het meten van
de techniek der „Gliederung", komt MARTIN ook tot een verband tussen I, I I en
V; hij concludeert echter tot de volgorde 3, 4, 5, 1, 2, 6. O.e. p. 24 w . ; 311 w .
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55) tezamen worden genoemd. Alleen in deze boeken ook noemt Lucretius zijn vriend Memmius met name. Daarom is het wel zeker dat
boek V nauw verbonden was met I en I I ; en is het ook aannemelijk
dat deze drie boeken eerder werden afgewerkt, aangevuld en herzien
dan de andere stukken. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Lucretius zelf
de boeken tenslotte gerangschikt kan hebben in de logische volgorde
waarin zij zijn overgeleverd: verschillende toevoegingen getuigen daarvoor 1 ).
Ofschoon al deze beschouwingen slechts op interne kritiek zijn gebaseerd, bieden zij ons voldoende waarschijnlijkheid, om, gegeven de
feitelijke inhoud van De Rerum Natura, ten aanzien van de godenbeschrijving tot een voorzichtige gevolgtrekking te komen, en zelfs ten
aanzien van de grondtoon van het gedicht tot een voorlopige hypothese.
Het gedicht ligt voor ons in logische, evenwichtige opbouw van driemaal twee boeken: is het nu noodzakelijk hierbij nog een aanvulling te
veronderstellen? Is de gegeven structuur in zich niet bevredigend genoeg?
Wij weten weliswaar zeker dat het werk slechts voor een deel zijn
definitieve vorm gekregen heeft, en dat Lucretius, had de dood hem
niet overvallen, naar alle waarschijnlijkheid het overige gedeelte nog
zou hebben bijgewerkt. Maar de veronderstelling van een aanvullend
zevende boek, of zelfs van een nieuw „lang verhaal", lijkt ons pas onvermijdelijk, als het werk in de gegeven opzet als geheel ons niet zou
kunnen bevredigen. De Rerum Natura, zoals wij die kennen van Lucretius' eigen hand, is ons te dierbaar dan dat wij, worden er geen nieuwe,
zeer dwingende argumenten gevonden 2 ), met een wezenlijke verandering zouden instemmen. De beklemmende verzen over de pest in het
Cecropische land immers lijken ons het gedicht een karakter te geven
dat door een hoopgevende visie op het goddelijk ideaal, toegevoegd aan
de overgeleverde tekst, wel ingrijpend zou worden gewijzigd.
De wanhoop der Atheense brandstapels is, om zo te zeggen, voor ons
het eigenhandig teken geworden voor de aard en de echtheid van het
geheel. De Rerum Natura begint met een hymne op de wording en de
vruchtbaarheid; zij eindigt met een wanhopige kreet van vergaan en
1

) Waarschijnlijk is b.v. juist de inhoudsopgave van het gedicht in driemaal
twee boeken (V 55-66) geheel of gedeeltelijk (55-63) zo'n toevoeging.
2
) VAN DER VALK durfde nog te hopen op een nieuw handschrift, dat „in Spanje
of ergens anders ter wereld" kon worden ontdekt: o.e. p. 151 v.
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vernietiging 1 ). De grote verwachtingen worden gewekt in het begin
van het gedicht en van de afzonderlijke boeken. Het eind, dat iets heeft
van een doel, en dat lang blijft naklinken, is zwaar. Het zwaarst is het
eind van het laatste boek. Lucretius, zegt Klingner, cultiveert met grote
intensiteit zowel de Werdelust als de Triumph des Untergangs; maar
het laatste schijnt toch wel te overwegen. Juist daarom is er voor een
troostende en hoopvolle blik op de eeuwigheid, zeker aan het eind van dit
gedicht, geen plaats meer.
En het verhaal dan dat in V 155 wordt beloofd? Voor een probatio
van de klaarheid der godenzetels kan V 1161-1203 niet gelden: deze
verzen gaan over de verschijning der goden en de juiste vroomheid.
Evenmin VI 50-79, waar de bijgelovige en de echte godsidee worden
bepaald. De enige verzen over de sedes deum zijn, behalve V 146 w . ,
III 18-22: als de grenzen van het heelal opengaan, verschijnen daar
met de goddelijke majesteit ook die zetels van rust in de heldere aether,
als bij Homerus op de Olympus 2 ), stralend van licht. Als nu het derde
boek zeer waarschijnlijk ontstaan is na boekV, vormt I I I 18-22 dan
misschien de vervulling der belofte in V 155? Het is mogelijk, maar wij
zouden er niet op willen insisteren, alleen al omdat men het niet een
largus sermo kan noemen.
Het zou trouwens niet de eerste keer zijn in de literatuur dat er een
verhaal wordt aangekondigd, maar niet komt 3 ). Als anderen echter, on
billijk genoeg, Lucretius beslist aan zijn woord willen houden, en daar
om gaan veronderstellen dat een essentieel deel ontbreekt — het
troostende uitzicht op de eeuwigheid — , dan veronderstellen wij dat
III 18-22 misschien zou zijn uitgegroeid tot een uitvoerig betoog, liever
dan dat wij aan het eind een grote lacune aannemen.
De zaak zou anders liggen, zo men kon aantonen dat de sfeer van
het gedicht zulk een extatisch slot eist. Maar uit de angsttermen althans
blijkt dit niet.

1

2

) Friedrich KLINGNER o.e. p. 25 w.

) Od. 6, 42-45. Hierbij is divum numen een onfeilbaar merkteken van Lucre
tius' Romeins-religieuze geest. Vgl. Edith Fr. CLAFLIN, The sense of Numinous in
Lucretius. Samenvatting in TAPhA LXVIII (1937) p. XXX v.
s
) HERODOTUS b.v. heeft, om welke reden dan ook, de volgende beloften niet
vervuld: και άλλοι έγένοντο βασιλέες, των έν τοίσι 'Ασσυριοισι λόγοισι
μνήμην ποιήσομαι 1,184; en in VII, 212: δι' άλλην αΐτίην, τήν έγώ έν τοΐσι
δπισθε λόγοισι σημανέω.
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§ 3. imitatio

maiorum

Een moeilijk, gecompliceerd gedicht als De Rerum Natura kan niet
zonder zware inspanning en zonder grote intellectuele activiteit zijn ge
schreven, nog minder worden verstaan. Laat het genieten van een kunst
werk niet altijd gediend zijn met bronnenonderzoek, Giussani en Robin
hebben hun sporen verdiend o.a. met de verhouding van Lucretius tot
de Griekse filosofie tot onderwerp van studie te nemen. Zij is veel meer
dan de achtergrond waartegen men deze dichter moet zien, zij is de
inhoud zelf van het gedicht, voor een groot gedeelte ook de vorm. De
μ[μησις^ίε door alle schrijvers van de oudheid bijna als een dwingende
plicht werd gezien 1 ), is in De Rerum Natura een zeer belangrijk, zelfs
wezenlijk element. Bailey zegt dat bij Lucretius ieder argument, zo niet
iedere illustratie daarvan, berust op een Epicureïsch document 2 ).
Dit stelt iemand die Lucretius wil lezen, voor een zware taak: Griekse
natuur- en levensfilosofie, atomisme en αταραξία te leren van een
Romein, in een didactisch epos, dat gloeit van hartstocht, atomen laat
schaterlachen 3 ) , en Epicurus aanbidt; van een Romein, die psychopaat
zou zijn en zelfmoordenaar, en die „als de grootsten der Grieken niet
zijn thema koos, maar erdoor gegrepen w e r d " 4 ) . Deze sententie van
Leonard, aanvechtbaar voorzover zij Homerus, Aeschylus, Thucydides
of Plato betreft, raakt bij Lucretius wel een van de meest wezenlijke
punten, misschien wel het kernpunt van de hele interpretatieproblematiek 5 ). Is het thema van het gedicht door Lucretius overgenomen uit
de Griekse filosofie en in didactische dichtvorm uitgesponnen, om het
volk bekend te maken met deze divina reperto, of heeft het hem vanuit
de Griekse wijsbegeerte aangegrepen en overweldigd en tot getuigenis
gedwongen? Of is het in de klemmende dreiging van die jaren de nood
van zijn eigen bestaan en de angst van zijn bewustzijn die hij in het
mensdom moet projecteren, om ze met geleende wijsheid te verdringen
of op te lossen?
:1

) Dr. H . H. JANSSEN, D e kenmerken der

Romeinse dichtertaal.

Nijmegen-

Utrecht 1941. ρ. 6 γ ν .
2
) BL I p . 25.
3
) f iet uti rìsu tremulo concussa cachinnent I et lacrìmis saisis umectent
ora
genasque. 1 919 v.; vgl. I I 976 v.
4
) LEONARD-SMITH o.e. p. 27: "the great Greeks did not choose their themes —
the themes chose them."
5
) Vergelijk WASZINK o.e., die ook de verschillende zienswijzen bekritiseert van
BOYANCÉ en van

BÜCHNER.
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In De Rerum Natura vinden wij bijna overal de leer van Epicurus,
en hier en daar sporen van Homerus, de Griekse tragici, Empedocles,
Thucydides en Ennius. Lucretius' afhankelijkheid, waaraan b.v. Barra
beslist te weinig aandacht besteedt, zal bij het speciale onderwerp van
deze studie voortdurend ter sprake komen.
Voor wij verder gaan, zij erop gewezen dat men onderscheid pleegt
te maken tussen afhankelijkheid naar inhoud en afhankelijkheid naar
vorm. Wij moeten daarbij wel bedenken dat inhoud en vorm zo verweven kunnen zijn dat het onderscheid illusoir wordt en verwarrend.
Heeft Lucretius zich b.v. door Homerus enkel willen laten inspireren
tot een bepaalde poëtische vormgeving 1 ), wanneer hij in III 18vv.
een dichterlijke visie op de goden ontleent aan de Odyssee? Of heeft hij
daarmee ook de goddelijke sereniteit van de Olympus overgebracht naar
het inane? Heeft hij aan het eind van zijn laatste boek de Atheense
brandstapels kunnen construeren, zonder zich daarbij bewust te zijn
dat de kem van dit machtig schouwspel Homerus had gediend tot slot
van zijn grootse epos? Wij laten het nu in het midden, of die enkele
uitgelezen verzen van Homerus later in een forgo sermone zouden
hebben moeten uitgroeien tot een nieuwe godenhymne, en of hij in een
zeer persoonlijke imitatio het eind van de Ilias ook als slot voor zijn
gedicht heeft willen overnemen. Zeker is in ieder geval, dat in de nabootsing, samen met het beeld, en zelfs nog meer dan dit, ook de inhoud
Lucretiaanse poëzie is geworden. Dit is misschien belangrijk voor wat
Lucretius over de godengestalten zal zeggen; het mag ons ook niet ontgaan bij de beoordeling van wat anderen hebben gezegd over een „perduto finale" 2 ).
Het is overbekend dat het laatste gedeelte van De Rerum Natura
een navertelling, bijna een vertaling is van Thucydides 2, 47-52 3 ) . Een
fragment van Euripides (fr. 839) uit de Chrysippus is het voorbeeld
voor II 991 w . Van meer invloed is Empedocles geweest, door Lucretius
grotelijks bewonderd; hij verheerlijkt hem in I 716 v. met woorden die
aan de lof op Epicurus doen denken 4 ). De sterk religieuze toon, die

1

) BAILEY: "The one poet of whom he makes a purely poetical use . . . is
Homer." BL I p. 29.
2
) Vgl. noot 4 op p. 28.
3
) H. SCHROEDER, Lucrez und Thycidides. Strassburg 1891.
4
) carmina quin etiam divini pectoris eius I vociferantur et exponunt praeclara
reperto I ut vix humana videatur stirpe creatus. I 731 w.
3
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herhaaldelijk in het gedicht is te horen 1 ) , en vooral die zuivere uiting
van natuurmystiek : Lucretius' Venus-hymne, wijzen mogelijk op invloed
van Empedocles 2 ). Dieper evenwel ligt een veel grotere feitelijke overeenkomst. Beiden zijn begenadigde zangers van de schoonheid en de
scheppende krachten in het heelal. Zij staan beiden onder de geheimzinnige bekoring van de oertijd der wereld. Ook dat Empedocles een
heilbrenger was, evenals Epicurus, moet Lucretius hebben gefascineerd 3 ).
Tegen het eind van het eerste prooemium wordt Ennius geroemd om
zijn duurzaam dichterschap 4 ), en de invloed van deze „onze eigen"
dichter, in het algemeen stimulerend tot het ijverig nastreven van de
dichterlauwerkrans 5 ), treedt vooral aan het licht in archaistische en
archaïserende woordvormingen 6 ). Dat het verschil tussen Ennius' en
Lucretius' hexameters meer te danken is aan een geleidelijke ontwikkeling van verstechniek en vocabularium dan aan directe invloed van
Cicero, heeft Merrill reeds bepleit 7 ).
Blijft nog te verklaren de invloed van de Meester zelf, Graius
homo6), graiae gentis decus9), deus Ule, deus10), ipse
Epicurus11).
De afhankelijkheidsverhouding tussen Lucretius en Epicurus, dikwijls

1
) Over de uitingen van Lucretius' religieusiteit vergelijk d e genoemde voordracht van Edith CLAFLIN.
2
) Constant MARTHA o.e. p . 275-283. — Overtuigend zet LEONARD uiteen,
waarin wij punten van overeenkomst en verschil tussen beide grote dichters te
zoeken hebben. O.e. p. 67 w .
3
) JOBST, Ueber das Verhältnis zwischen Lukrez und Empedocles. Erlangen
1907. Vgl. BiS p . 199-203.
4
) Ennius ut noster cecinit qui primus amoeno I detulit ex Helicone
perenni
fronde coronam, I per gentis Italas hominum quae clara clueret. I 117 w .
6
) Vergelijk met het zo juist geciteerde I 118 d e tweemaal voorkomende passus
over een eigen lauwerkrans: I 926-30 = I V 1-5; vgl. WASZINK o.e. p. 250 vv.
«) BL I p . 132-138.
T
) W. A. MERRILL, Parallelisms and coincidences in Lucretius and Ennius. University of California Publications in Classical Philology I I I 1918 p. 249-264. —
V a n dezelfde schrijver: Lucretius and Cicero's verse. l b . vol. 5 1921 p. 143-154. —
H . PULLIG, Ennio quid debuerit Lucretius. Halle 1888.
8

)

β

) I I I 3.

αο
11

)

I 66. Vgl. ENNIUS Annales 177.

V8.
) I I I 1042.
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als zo vanzelfsprekend geaccepteerd, is nog steeds niet gemakkelijk te
peilen.
Dat het methodisch niet verantwoord is om, wat Lucretius zegt,
zonder meer voor Epicurus' leer te houden, en om Lucretius eenvoudig
gelijk te stellen met Epicurus 1 ), is overtuigend aangetoond door
P. H. de Lacy 2 ). Wanneer Gigon 3 ) Lucretius' gedicht noemt „der
umfangreichste epikureische Text", is dit veel juister dan wanneer
Zeiler 4 ) als bronnen voor onze kennis van het Epicurisme noemt: de
werken van Epicurus zelf, „weitere Urkunden der epikureischen Lehre",
en dan: „die wertvollste Quelle aber ist Lucretius De natura rerum".
Met Zeller beroept Giussani zieh op de sterk organische eenheid van de
leer, die eeuwenlang onveranderd zou zijn gebleven, zoals de stichter
haar had vastgesteld 5 ).
Sindsdien is het onderzoek en de verklaring van het Epicurisme aanzienlijk gevorderd. Dat Lucretius hierbij een belangrijk studie-object is,
spreekt wel van zelf. Ook profiteert men bij de interpretatie van De
Rerum Natura van nieuwe inzichten in Epicurus' leer. Maar welke
plaats Lucretius nu juist toekomt in de geschiedenis of de ontwikkeling
van de leer, is nog niet recht duidelijk.
Neemt men a priori aan dat De Rerum Natura een van de voornaamste testimonia is waaruit wij het Epicurisme kennen, dan vormt
men zich een Lucretiaans Epicurisme, waarvan het een open vraag
blijft of dit Epicurus' ongeschonden erfgoed is. Wil men echter onbevooroordeeld De Rerum Natura met Epicurus vergelijken, hoe reconstrueert men dan het Epicurisme, waar wij van Epicurus' geschriften
slechts weinig kennen? Twee vragen, dunkt ons, kunnen deze moeilijkheid exact formuleren. Hoe kennen wij het Epicurisme buiten Lucretius
om? En hoe heeft Lucretius het gekend en onder nieuwe woorden gebracht?
Waarschijnlijk zal het altijd wel een opgave blijven, aan de oplossing
van dit vraagstuk voort te werken. Maar elke systematische benadering
1

) GIUSSANI schrijft herhaaldelijk achter de naam Lucretius: ( ^ Epicurus);
b.v. GS p. 153.
2
) P. H. DE LACY, Lucretius and the history of Epicureanism. TAPhA LXXIX
(1948) p. 12-23.
3
) O.e. p. L.
4
) Dr. Eduard ZELLER, Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie.
Leipzig 191411. p. 264 w.; zie p. 265 noot 1.
B

) GS p. XXXVIII; ZELLER o.e. p. 266.
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van het probleem kan ons dan ook misschien weer vrij maken van ver
onderstellingen 1 ) die nutteloos zijn, a b zij ons noch Epicurus noch
Lucretius naderbij brengen.
2

a. het Epicurisme )
Het uitvoerigste werk van Epicurus — πολυγραφώτατος noemt
Diogenes Laertius h e m 3 ) — bestond uit 37 boeken περί φύσεως.
Een samenvatting hiervan, of van de voornaamste punten hieruit was de
μεγάλη επιτομή. Beide werken zijn verloren gegaan. Wel bewaard is een
μικρά ε π ι τ ο μ ή 4 ) , ni. de brief aan Herodotus, een van Epicurus' leer
lingen. Het is een leerbrief, weliswaar geadresseerd aan Herodotus,
maar, evenals de brieven van Paulus 5 ), bedoeld voor een bredere lezers
kring; waarschijnlijk niet een eerste inleiding voor beginnelingen 6 ),
maar een recapitulatie van die punten uit de natuurleer die ieder voor
de practijk van het leven nodig heeft '7 ) : een beknopt algemeen over
zicht vooral van de theorie der fysica. Een eveneens bewaarde brief,
aan Menoeceus, en veertig kernspreuken ( Κύριαι Δόξαιοί Katechismus)
behandelen vooral de ethica. De brief aan Pythocles over de hemel
lichamen, atmosferische verschijnselen en enige curiositeiten op aarde,
1

) Als voorbeeld van dergelijke veronderstellingen zie m e n het overzicht van d e
discussie over d e Quellenfrage bij enige stukken van boek V en V I , zoals BAILEY
het geeft: BL I p. 25 w .
2
) Voor tekstuitgaven en vertalingen, alsook voor d e voornaamste literatuur,
zie d e opgave o p p. V I I . Wij willen hier speciaal wijzen o p d e studies van D E W I T T
(1954) en van BOEKWINKEL (1956). Een lijst met m o d e r n e literatuur geeft P. DE
LACY in C W 1955 p . 169-177.
3

) D L 26. D e rijkste bron voor kennis van levensbijzonderheden en geschriften
van Epicurus is voor ons het tiende boek van Diogenes LAERTIUS' β ί ο ι φ ι λ ο σ ό φ ω ν
(ed. СОВЕТ 1850); met D L eiteren wij dit tiende bock n a a r d e editie van BAILEY.
Oxford 1926. Dit werk zelf citeren wij als BE.
4
) Deze benaming is van Epicurus zelf: ep. ad Pyth. 85; vgl. ad Her. 35.
B
) Een enkele keer willen wij op deze overeenkomst attenderen. Beslist hinder
lijk echter worden de herhaalde vergelijkingen tussen Epicurus en Paulus bij
D E W I T T . Z i e b.v. D E p . 101.
e

7

)

Aldus D E W I T T : D E p . 5.

) I n d e inleiding van d e brief noemt Epicurus, naast het grote werk π ε ρ ί
φ ύ σ ε ω ς , een samenvatting van de hele leer: d e μ ε γ ά λ η ε π ι τ ο μ ή , voor degenen
die er niet toe komen d e π ε ρ ί φ ύ σ ε ω ς te bestuderen; en bovendien een andere
ε π ι τ ο μ ή , ni. deze brief aan Herodotus, welke tot doel heeft, de meer gevorderden
ervoor te behoeden dat zij d e eenheid van het systeem uit het oog zouden verliezen.
GS p . 7-9.
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is misschien niet authentiek 1 ). Spoedig moet er uit de verschillende
werken van Epicurus een spreukenboek zijn gemaakt, gnomologion
quoddam Epicureum, zegt Usener, dat door Seneca zeker gehanteerd
werd bij zijn eerste vijftig brieven aan Lucilius 2 ).
Zo zijn nu volledig voorhanden de katechismus en drie brieven,
waarin volgens Laertius de hele filosofie van Epicurus kort is samengevat 3 ). Een aanzienlijke hoeveelheid spreuken en fragmenten is bewaard in een handschrift van de Vaticaanse Bibliotheek 4 ), op papyri
die in Herculaneum zijn opgegraven 5 ), en in een tekst die een zekere
Diogenes omstreeks 200 na Chr. te Oenoanda in Klein-Azië op de muur
van een hal heeft laten beitelen 6 ). Tenslotte zijn er bij schrijvers van
de meest uiteenlopende richtingen citaten van Epicurus te vinden: bij
de Platonist Porphyrius 7 ), in Pythagoreische spreuken, bij de Stoïcijn
Seneca; bij Philodemus van Gadara, uit de Herculaneïsche papyri bekend als Epicureïsch epigrammenschrijver. Cicero, wiens oppervlakkigheid in philosophicis evenredig is aan de massa vaak onbetrouwbare
gegevens uit de Griekse filosofenwereld, zoals Usener terecht beklemtoont, mag ten opzichte van het Epicurisme terecht de tegenpool worden
genoemd van Lucretius 8 ). Ook Plutarchus, Orígenes, Lactantius en
nog veel anderen zijn in de Epicurea-edities vertegenwoordigd.
Het ligt buiten onze taak, de Epicureïsche leer of princiepen met
uitgebreide citaten op te bouwen. Nog veel minder willen wij een poging
doen, de ontwikkeling van het Epicurisme door drie of vier eeuwen heen
te kenschetsen, door van latere schrijvers die teksten te kiezen en te
1

) Is deze brief niet van Epicurus zelf, dan waarschijnlijk van een leerling:
USENER, Epicurea. Leipzig 1887. ( = Us.) p. X X X V I I w . ; BL I p. 25 v.
2
) Us. p . L V .
3
) D L 28.
4
) D e z.g. Sententiae Vaticanae. ( с = Sent. Vat.)
6
) Deze Volumina Herculanensia ontbreken geheel in d e Epicurea van USENER.
Zie de literatuuropgave.
β
) Johannes WILLIAM, Diogenis Oenoandensis fragmenta. Lipsiac 1907.
7
) Hierbij zij ook vermeld d e pseudo-Platonische dialoog Axiochus, waarvan
O. IMMISCH een analyse geeft in Philosophische Studien zu Plato l . H e f t . Leipzig
1896. USENER zegt van de Axiochus: „cuius scriptor dum Epicurea cum Platonicis
Orphicisque conponit, ne sensit quidem quam pugnantia sociaret." Us. p. L V I I .
Vgl. A.BRINKMANN, Quaestiones de dialogis Piatoni falso adscriptis. Bonn 1891.
8
) „ T a n t a facilitate et celeritate libros scripsit ediditque ut Graecorum exemplis vix legendis vacaret." Us. p. LXV. „Cicero's strijd tegen het Epicureïsme" is
hoofdstuk I V in de dissertatie van E. J. BOEKWINKEL o.e. p. 97-152.
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schiften die minder een populaire traditie dan echt Epicureïsche gedachten schijnen over te leveren. Wanneer het voor de interpretatie van
onze Lucretius-teksten nodig is, zullen wij naast Epicurus' authentieke
werken ook wel andere bronnen citeren, maar wij moeten ons er wel
van bewust blijven dat Lucretius de patria praecepta 1 ) geleerd heeft
van de Meester zelf.
Willen wij een reële basis hebben, om Lucretius' angsttermen met de
oorspronkelijke leer te kunnen vergelijken, dan moeten wij hier naar gegevens uit de boven genoemde bronnen een summiere samenvatting geven
van Epicurus' leer over de maatstaven bij inwendige ervaringen, van zijn
natuurverklaring en ethica. Over de Goden zullen wij later spreken 2 ).
De leer over de κανόνες 3 ), de maatstaven, bevat voor een groot deel
wat door anderen kenleer wordt genoemd. Epicurus blijkt wel grote
waarde te hechten aan zintuiglijke waarnemingen, maar er is bij hem
nergens te lezen dat de kennis slechts uit de zintuigen ontstaat. Integen
deel, er zijn ook dogmatisch vaststaande princiepen, Iwoiai, waaraan
nooit valt te twijfelen of te tomen: niets ontstaat uit niets; het heelal
bestaat uit atomen en ruimte; e.d. Hij is dan ook geen zuiver empirist,
nog minder scepticist. Als ethisch hervormer kan hij zich geen twijfels
veroorloven, interesseert hij zich niet voor logica, en voor kennis slechts
in zoverre zij het geluk kan dienen.
Wat de zintuigen waarnemen is een uit atomen bestaand εΐδωλον,
waaruit door verschillende momentindrukken het zintuiglijk kenbeeld
ontstaat, φαντασία 4 ) _ Deze atoombeweging in de zintuigen zet zich
voort tot in het bmnenste, waardoor in het denkvermogen, νόησις, het
begrip ontstaat, πρόληψις 5 ). Het typisch Epicureïsche in deze tamelijk

!) III 9v.
а

) Zie beneden p. 169 w .
) D e brief aan Herodotus, die hierover handelt, is een van de moeilijkste
stukken uit de Griekse literatuur; bij de interpretatie van enkele punten verschillen
BAILEY en D E W I T T zeer sterk. BE p. 173-274; D E p. 121-154; G S p. 171-182;
P. H . DE LACY, Contributions of the Herculanean Papyri to our knowledge of
Epicurean logic. T A P h A L X V I I I (1937) p. 318-325.
3

4

) Een φ α ν τ α σ ί α is altijd waar en echt, overeenkomstig d e ε ί δ ω λ α . Een vals,
ingebeeld of misvormd zintuiglijk kenbeeld heet φ ά ν τ α σ μ α . N . W. D E W I T T , Epi
curus, π ε ρ ί φ α ν τ α σ ί α ς . T A P h A L X X (1939) p . 414-427.
б
) D E W I T T houdt met Cicero (Nat. Deor. 1, 17, 44) de π ρ ό λ η ψ ι ς voor innata
cognitio.
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sterk Aristotelische г ) kenleer is niet het feit dat hij, tegen het scepti
cisme van Pyrrho, in de menselijke geest algemene begrippen erkent a b :
hond, goden, rechtvaardigheid. Ook niet, dat hij deze begrippen ieder
zelfstandig bestaan, zoals in Plato's hemel, ontzegt. Het Epicureïsche
element is dit: met iedere zintuiglijke waarneming en met elk begrip is
ook een prikkel van lust of onlust gegeven, waarmee de individuele
natuur waarschuwend laat blijken, of de beweging aan de natuurlijke
eisen voldoet of niet. Dit zijn de πάθη.
Deze waarnemingen, ideeën en gevoelens staan met de dogmatische
princiepen in wisselwerking. Zij zijn de natuurlijke maatstaven waarmee wij de praktische inhoud van de princiepen kunnen meten. En de
bewuste reflex op de princiepen doet ons in de ervaringen het ware van
het valse onderscheiden. Het alledaagse menselijk denken, διάνοια,
dat door analogie en combinatie uit de vaste princiepen moet conclu
deren tot praktische oordelen, vergist zich dikwijls. Het komt meestal
niet verder dan tot een mening, δόξα, die waar en niet waar kan zijn,
en in ieder geval met behulp van de drie door de natuur in het kenproces vastgelegde maatstaven moet worden gecontroleerd.
De wijze weet, dat de drie κανόνες de onfeilbare stem zijn van de
natuur. In dit vertrouwen ontkomt hij aan de scepsis, aan de mytho
logie en aan de door Plato romantisch gedramatiseerde logica: hij culti
veert de ideeën in zijn geest, met minachting voor een onbestaanbare
wereld van absolute ideeën. Hij respecteert bovenal de natuur, die met
gevoelens van welbehagen zijn ervaringen goedkeurt, of door pijn en
angst hem waarschuwt dat hij van de juiste weg is afgeweken.
Het is dan ook niet meer de Rede, maar de Natuur die de laatste
maatstaf is. De rede is onttroond. Daarom worden b.v. astronomie en
mathematica in de Tuin van Epicurus niet gedoceerd. De kenleer is
een stuk φυσιολογία. En wat de φύσις in het Epicurisme betekent, zal
wel nooit met overtuigender élan zijn bezongen dan in Lucretius' loflied
op de Rerum Natura Creatrix.
De princiepen van de fysica in engere zin stammen overigens van de
natuurfilosofen, vooral van Democntus. Niets ontstaat uit niets. Niets
vergaat tot niets. Het heelal is van eeuwigheid ruimte en lichamen.
Atomen zijn de elementen van de lichamen, van de stof, de levende
wezens en de goden. De stof verandert en werelden vergaan, want de
1

) DE LACY o.e.

1937.
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beweging der atomen is eeuwig. Wanneer atoomverbindingen, als beeld
van de dingen door de lucht zwevend, de mens bereiken, groeit zijn
kennis: die immers begint en gedeeltelijk gefundeerd is in deze zintuiglijke waarneming. Valt een atoomsamcnstel uiteen, dan is dat vergaan
en sterven. De goden vergaan niet, maar zij genieten van een eeuwige
rust, los van de voor onze ogen zichtbare natuur, in de vrije ruimten
tussen de werelden.
Deze beginselen zijn op zich niet belangrijk, tenzij inzover zij bij het
juist denken als dogma fungeren. En ook daar zouden wij ze niet nodig
hebben, als zij niet in staat waren de mens te bevrijden van zijn angstvoorstellingen.
Wijsbegeerte als kennis van de kosmos, zich ontwikkelend tot de leer
van het zijn en de waarheid, is nauwelijks ouder dan de roeping van
wijsgeren, om de mensenziel te vormen en te helen. De helden van
Homerus, zegt Gigon 1 ) , lachen nog luid en wenen heftig; maar in de
vijfde eeuw worden deze bewegingen van het gemoed de hartstochten,
die door filosofische wijsheid moeten worden beteugeld en genezen. Bij
Democritus reeds is de wijsheid artsenij die de ziel van hartstochten
bevrijdt. En als de Jonische filosofen er zo bij geïnteresseerd schijnen,
dingen ab duisternis, onweer en aardbevingen te verklaren, dan wijst
dat niet alleen op verwondering, maar ook wel op het ontzenuwen van
een bedreiging.
Als na Plato's idealisme Aristoteles weer naar de natuur terugkeert 2 ),
maar nu naar de organische natuur, ontwikkelt zich in de scholen een
zo hoge waardering van de ethica dat kenleer, ontologie en fysica veelal
slechts beoefend worden om tot een gelukkig leven te geraken. Zelfs
Theophrastus ontkwam hier al niet aan. En Epicurus, wiens filosofie een
totalitair, persoonlijk verweer was tegen de voorafgaande stromingen 3 ),
ziet in de filosofie geen ander doel meer dan de genezing van de ziel
tot een soort religieuze, smartloze, ongestoorde rust 4 ), die weliswaar
begint bij de afwezigheid van alwat de natuur onaangenaam is, maar
1

) O.e. Einleitung p. X .
) Zie de suggestieve beschrijving van D E W I T T : D E p. 22 w . GIUSSANI geeft een
uitgebreid overzicht, om Epicurus' plaats in de Griekse filosofie te bepalen: GS
2

p. XL vv.
) BOERWINKEL О.С. p. 11 W .
) Zo karakteriseert BICNONE in poëtische vaart de Hellenistische filosofieën:
„Religioni dello spirito; due grandi cattedrali laiche che accolgono gli uomini di
ogni fede e di ogni razza." BiS p. 179.
3

4
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wezenlijk ervaren wordt als ηδονή: een reflex van de geest op het
ήδύ, dat in het lichaam lustgevoel opwekt 1 ).
Daar het lust- en smartverwekkende niet stabiel is, maar fluctueert,
is het een ons door de natuur gestelde opgave en een ethische taak, door
een ook extensief zo groot mogelijke volheid van lust te komen tot de
„naturgemäsze Erfüllungszustand" 2 ). De tetrapharmakos 3 ) is een
richtlijn, om de hartstochten van vrees, begeerte en smart te overwinnen :
vrees voor de hemelverschijnselen door kennis van het ware wezen van
de wereld en de godheid; vrees voor de onderwereld door kennis van
het ware wezen van de ziel; begeerte door het inzicht dat natuurlijke
begeerten begrensd zijn en gemakkelijk te bevredigen; smart tenslotte
door de gedachte dat hevige smart niet lang kan duren en langdurige
pijn niet zwaar is.
Naast deze bezadigde wijsheid, waarin diepe sporen zijn te zien van
traditionele levenskunst, toont Epicurus tegelijk een fanatisme tot prediking van lustgevoel, dat als verlichte sofistiek in navolging van Aristippus
spot met de van Homerus, Hesiodus en Theognis geërfde heroïsche en
burgerlijke deugden, en ze herleidt tot het uitgangspunt van de primitieve
oerdrift van zuigeling en dier: genot. Zoals de mens het zijn niet k e n t 4 ) ,
maar in zijn zintuigen slechts beelden vindt van dingen buiten hem,
zo is hij zich ook slechts zijn voelbaar en gevoelig Ik bewust; en niet
alleen zijn geluk, maar ook zijn ethische relatie met de buitenwereld
bestaat in een bewegingservaring van zintuiglijke lust en smart. Zo ligt
b.v. de waarde van aphrodisia, maar ook van vriendschap en gerechtigheid, in het nut en genot.
Het levensgeluk — doel van het hedonisme van Aristippus, en trouwens van alle ethische systemen 5 ) — bereiken wij toch niet door een
1
) Rudolf SCHOTTLÄNDER, Kynisiert Epikur? Hermes 82 (1954) p. 444-450. Hij
neemt stelling tegen de te negatieve uitleg die GIGON (o.e. p. X X I I en 116) en de
meeste anderen van Epicurus' lustopvatting geven. D e ataraxia is in wezen positief:
„das Reinheitsmaximum der Lust" (p. 447). Het ideaal van menselijk geluk, dat
slechts door de onvergankelijke goden kan worden genoten, bestaat hierin d a t dit
maximum zich over de gehele individuele natuur in volle dichtheid en zonder
ophouden uitstrekt. ( Κ Δ 9 ) .
2

3

)

SCHOTTLÄNDER o.e.

p.

447.

) Aldus de spelling in de Vol. H e r e ; vgl. BE p. 347.
4
) U i t Κ Δ 8 en 9 ontwikkelt GIGON een soort atomistische ontologie van de lust:
o.e. p. 118 v.
s
) Wij zouden de christelijke Blijde Boodschap niet graag een ethisch systeem
noemen. M a a r het fundamentele princiep van de antieke ethica: dat wij o p de
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reeks, een oneindige reeks desnoods, van zoete bewegingen in het vlees.
Het vlees wordt aan lust niet verzadigd door een serie, aJ zou die van
blijvende duur zijn, zomin als de zintuigen door είδωλα. Het echte
levensgeluk bestaat in het kennen en het realiseren van het doel en het
voorwerp van het natuurverlangen, geconcretiseerd in: niet koud zijn,
geen honger hebben, niet treuren, niet bang zijn. Dit is tevens de grens,
die loopt tussen natuurlijke en onnatuurlijke of minstens niet noodzake
lijke begeerten. Buiten deze grens geeft nieuwe bevrediging niet meer
dan een schakering in het gevoel van voldaanheid. Momenten van
prikkelend genot hebben wij pas nodig, en slechts zo lang, als wij het
ontbreken ervan als smart ervaren. Jaag dan alle lust na; niets is af
keurenswaardig, tot de lust overwoekerd wordt door de onlust, die dan
immers het noodsignaal is van de natuur: wij zijn te ver gegaan. Wij
kunnen ook zeggen dat ieder genot gevangen ligt in de beperking van
de ermee verbonden smart, zoals bij Parmenides het zijnde gebed ligt
in het niet.
Maar als kennis de vrees oplost, en inzicht de tempering van lust en
onlust weet te vinden om volgens de begrensde begeerte een zich steeds
herstellende toestand van volmaakte bevrediging te scheppen, dan is het
τέλος bereikt, en dan tellen buitenwereld, goden, leven, dood of pijn,
macht en rijkdom niet mee. Dan gaat de wijze tenslotte door de wereld
„als een godheid, groot en eenzaam en vrij van alle banden" 1 ) .
b. De Rerum Natura en haar Epicureische bronnen
Hetgeen wij tot nu toe uit De Rerum Natura hebben gereleveerd —
systematisch en fragmentarisch, zo veel mogelijk een vergelijking met
Epicurus vermijdend — , en onze korte weergave van de Epicureische
leer, laten er geen twijfel aan bestaan tot welke wijsgerige richting
Lucretius moet worden gerekend. De lofzangen op de Meester zijn
trouwens een duidelijke professio. Door het gedicht nader te vergelijken
2
met de leer van Epicurus komen wij tot het volgende overzicht ) :
wereld zijn om gelukkig te worden, is door de christelijke moraal niet uitgebannen,
/oals GIUSSANI schijnt te menen (GS p. LXVIII), maar geordend. Wel heeft τήν
χαράν έμήν πειτληρωμένην, waarom Jesus bidt voor de rijnen, die in de wereld
blijven (Εν. s. Jo. 17, 13), een nieuwe inhoud, maar het princiep van levensgeluk
wordt daarmee eerder veredeld dan verbannen.
1
) Ferd. SASSEN, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
Antwerpen-Nijmegen 19433. p. 124. Vgl. ad Men. 135.
2
) Een nauwkeurige vergeli|king van de indeling van De Rerum Natura naast
de brieven geeft b.v. BAILEY: BL I p. 22-31; vgl. GIGON o.e. p. 128 v.
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boek I en I I van De Rerum Natura, over de beginselen der fysica,
beantwoorden grotendeels aan het eerste stuk van Epicurus' brief aan
Herodotus;
boek I I I en IV, over de geest en de ziel, aan het middengedeelte van
dezelfde brief;
boek V en VI aan de laatste paragrafen van deze brief en aan de
Pythocles-brief.
Het is dus niet verwonderlijk dat, na de eerste aarzelende verge
lijkingen tussen Lucretius en Epicurus door Lachmann en, al heel wat
degelijker, door Munro, J. Woltjer in 1877 in zijn dissertatie 1 ) de brief
aan Herodotus als Lucretius' voorbeeld en leidraad beschouwde. Sinds
de studies van Carlo Giussani echter 2 ) is het algemeen aanvaard dat
deze brief niet zo precies, en zeker niet alleen, Lucretius' handboek is
geweest. Want verschillende stukken van De Rerum Natura zoekt men
in de Herodotus-brief tevergeefs, en sommige gedeelten van de brief
heeft Lucretius niet verwerkt. Hij heeft zich enerzijds willen bepalen
tot de fysica: de ethische werken, met name de brief aan Menoeceus en
de kernspreuken, benut hij slechts terloops. Anderzijds vinden wij in de
brief aan Herodotus, de μικρά επιτομή, niets over de secundaire kwali
teiten van atomen ( I I 730-990), evenmin de argumenten tegen de on
sterfelijkheid ( I I I 417-829), noch de lange verhandelingen over liefde
en kuituur (resp. IV 962-1287 en V 925-1457), om slechts de voor
naamste punten te noemen.
De conclusie ligt voor de hand. Voor Lucretius is zeker niet alleen
de brief aan Herodotus het Epicureïsch voorbeeld geweest. Bij V en VI
moet hij ook de brief aan Pythocles voorhanden hebben gehad; of hij
zal, gezien de afwijkingen van de Herodotus-brief in de andere boeken,
voor het geheel de μεγάλη επιτομή of de volledige περί φύσεως hebben
gebruikt.
Wanneer wij nu in de ons bekende Epicurea — een paar brieven en
zeer veel spreuken, fragmenten en citaten — soms niet gemakkelijk een
parallel vinden voor een tekst of een gedachte bij Lucretius, wil dit nog
niet zeggen dat deze niet Epicureïsch of zelfs aan Epicurus ontleend
1

) J. WOLTJER, Lucretii philosophia cum fontibus comparata. Groningae 1877.
B.v. p. 79 en 84.
2
) GS p. 1-20. Wel gaat niemand meer akkoord met de door hem voorgestelde
tekstwijzigingen in de Herodotus-brief.
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is. Dit moet ons tot voorzichtigheid manen in onze conclusies. Het beeld
van Venus Genetrix of Vulgivaga 1 ) wordt bij ónze Epicurus niet gevonden; maar dit is op zich nog geen bewijs dat er in latere Epicurea
of in een verloren werk van de Meester zelf niet een soortgelijk idee
heeft bestaan. Zowel het feit dat er na Epicurus een Epicureïsche literatuur is gegroeid 2 ), als de zekerheid dat van Epicurus' eigen werk
slechts een gering gedeelte is bewaard, is voor een waardering van Lucretius' originaliteit van het grootste belang. Bovendien werden er van
Epicurus' dagen af ook bestrijders van de leer gevonden, van wie de
lateren de Epicureïsche ontwikkeling nauwelijks van Epicurus' leer
hebben weten te onderscheiden 3 ), terwijl het van allen zeer twijfelachtig
is of zij de leer van de Meester en haar ontwikkeling getrouw hebben
weergegeven.
Voor de verklaring van Lucretius' tekst zijn de andere Epicurea daarom nog niet te verwaarlozen, maar verreweg het belangrijkste zijn
Epicurus' eigen geschriften. En wanneer wij dan over deze vergelijkingen
heen zijn — een bronnenonderzoek, dat de kracht en de schoonheid van
de stroom zelf uit het oog zou dreigen te verliezen —, komt De Rerum
Natura pas tot haar recht, als zij met eigen gezag tot ons gaat spreken.
Niet trouwens het feit dat Epicurus al of niet de zegsman moet heten,
is belangrijk op zich; het kan belangrijk zijn om Lucretius te verstaan.
Als in een bepaald geval de Epicurea ons echter in de steek laten, hebben
wij geen reden tot klagen, omdat wij dan tenminste alleen naar de
dichter zelf te luisteren hebben. En dit is een noodzakelijke voorwaarde,
om tot een kritisch oordeel te komen. Zo willen wij de angstwoorden in
De Rerum Natura trachten te verstaan.

!) Resp. I 1 v. en IV 1071.
) Hierover vooral DE LACY o.e. 1937.
3
) DE p. 328-358.

2

IL

ANGOR

Het onderzoek naar het gebruik, de betekenis en de eventuele originaliteit van het woord angor verdelen wij over twee hoofdstukken:
ANGOR en ANXIUS ANGOR.
In de opbouw van het gedicht gaan de twee verzen waarin het woord
angor voorkomt, vooraf aan die met anxius angor. Die twee eerste
verzen (III 853 en 903) behandelen wij in het derde hoofdstuk, als een
eerste confrontatie met Lucretius' angstbegrip. Anxius angor (III 993
en VI 1158) doet ons een treffende nuance kennen, de angst van de
begeerten, waaraan wij onze aandacht besteden in het vierde hoofdstuk; hierbij komt anxius nog ter sprake in VI 14, en angere in IV 1134.

DERDE HOOFDSTUK
ANGOR
§1.

I I I 853

et nunc nil ad nos de nobis attinet, ante
qui fuimus, nil iam de Ulis nos adficit angor.

I I I 852 v.

III 843-61 is een lange parenthese in de bekende redenering: de dood
gaat ons niet aan; want wat men niet voelt, daarmee heeft men niets
te maken; ak de dood daar is, is men er zelf niet meer om nog iets
te voelen (830-69). In de parenthese lezen wij: maar gesteld dat de
ziel zou voortbestaan en na de dood nog gevoel zou hebben, dan gaat
dit ons nog niet aan, want het Ik к niet de ziel, maar de verbinding
van lichaam en ziel (843-46). Veronderstel zelfs 1 ), dat er ooit van
dezelfde atomen waaruit dit Ik nu bestaat, al eens een zelfde conglome
raat geweest к of nog komen zal: de duur van het bewustzijn zou toch
voor goed zijn verbroken door het sterven. Aandoeningen van vroeger
zouden zijn weggedwaald 2 ). Daarom hebben wij niets te maken met
een Ik dat wij eens geweest zijn. Wij hebben daarover trouwens ook
geen gevoel van angor meer 3 ).
Dat de dood voor ons niets betekent, к een zuivere weergave van de
tweede der Κύριαι Δόξαι 4 ) . Epicurus had aan Herodotus ook ge
schreven dat de gedachte aan gevoelloosheid in de dood ons niet bang
mag maken, ak voor iets wat ons persoonlijk overkomt 5 ). De veertig
verzen van Lucretius (830-69) sluiten in hun geheel bij deze woorden
van Epicurus nauwkeurig aan. Verschillende verzen blijken ook overeen

*) WALTZ brengt hier het woord miracle in de vertaling: „un tel miracle (id
quoque factum I I I 850) demeurerait sans effet sur notre personne." Ervan afge
zien of factum ooit deze bijzondere betekenis heeft, lijkt zij ons in Lucretius' vocabularium zeer uit de toon te vallen.
2
) I I I 860 v.
3
) BAILEY vertaalt hier "torturing pain"; in 903 "anguish". WALTZ op beide
plaatsen „tourment". ERNOUT „angoisse".
*) ΚΔ 2: ό θάνατος ουδέν προς ημάς.
6
) Ad Her. 81: καί αυτήν τήν άναισθησίαν τήν έν τω τεθνάναι φοβού
μενους ώσπερ οδσαν κατ' αυτούς.
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te komen met de formulering die in een Epicureïsche traditie was gegroeid of levend gebleven.
Lucretius zegt dat wij geen narigheid ervaren hebben tijdens de
Punische oorlogen, zoals de schrijver van Axiochus zich geen kwaad
herinnert uit de tijd van Draco of Clisthenes 1 ). En zoals tegen Plato's
spiritualisme het Epicureïsche standpunt over de verhouding van evenwaardigheid tussen lichaam en ziel zonder enige dubbelzinnigheid staat
geformuleerd b.v. bij Sextus Empiricus 2 ), zo lezen wij ook bij Lucretius
in vs. 838, dat de mens een eenheid is van lichaam en ziel die bij de
dood uiteenvalt. Maar wat uiteengevallen is, zegt Epicurus, heeft geen
gevoel meer, en het missen van gevoel is de dood 3 ). Verweven met een
gedachte uit de Axiochus 4 ) vinden wij ook dit bij Lucretius terug: als
wij er niet meer zullen zijn, zal niets ons kunnen treffen of ons gevoel
in beweging brengen 5 ).
Wij kunnen ter vergelijking ook Cicero nog aanhalen 6 ), waar hij
Torquatus de leer van Epicurus over het hoogste goed laat ontwikkelen.
Torquatus verdedigt dat niet de deugd, maar de lust het hoogste goed
is. Dit schijnt een hardnekkig misverstand te zijn, waartegen onlangs
met veel vuur de hypothese in het geweer is gebracht dat voor Epicurus
niet de lust, maar het leven zelf het hoogste goed is geweest 7 ). Wat
daarvan zij, Cicero heeft zeker gelijk, wanneer hij laat zeggen dat
Epicurus de deugd aanprijst, voorzover zij lust voortbrengt 8 ). Zo ligt
de waarde van dapperheid b.v. hierin dat zij ons van druk en zorg
1

) Vgl. Ill 832 ν. met Axiochus 365 d: ώς οδν έπί της Δράκοντος ή
Κλεισθένους πολιτείας ουδέν περί σέ κακόν ήν.
2
) Pyrrh. hyp. 3, 229: είπερ συνεστήκαμεν έκ ψυχής και σώματος, ό δέ
θάνατος διάλυσίς έστι ψυχής καΐ σώματος. PLUTARCHUS, mor. 1118 d (Us.
314): τό έξ άμφοΐν ... σώματος τοιοΰδε καΐ ψυχής, ανθρωπός έστιν. Vgl.
PLATO, leges XII, 959 b: τον δέ δντα ημών Μκαστον οντως άθάνατον, ψυχήν
έιτονομαζόμενον.
3
) Κ Δ 2: το γ α ρ διαλυθέν άναισθητεΐ, τό δέ άναισθητοϋν ουδέν προς
ημάς; ad Men. 124: στέρησις δέ έστιν αίσθήσεως ό θάνατος.
4
) Axiochus 365 d: αρχήν yàp ουκ fjç, περί δν αν 7\ν.
5
) 840 v.; 867. Axiochus ib.: συ γ α ρ οοκ Ισει, περί δν Ισται.
β
) De fin. 1,42.
Τ
) DE p. 218 w. BAILEY houdt eraan vast dat τό μέγιστον αγαθόν voor
Epicurus het genot moet zijn geweest. De stelling van DEWITT echter, vooral dat
Epicurus in het genot doel en volheid van het leven heeft gezien (τέλος), lijkt
ons minstens een zeer aantrekkelijke hypothese.
8

) B.v. ΚΔ 5; ad Men. 132; DL 138: δια δέ τήν ήδονήν και τάς άρετάς
αίρεΐσθαι, ou δι' αϋτάς, ώσπερ τήν ίατρικήν δια τήν ύγ[ειαν.
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bevrijdt; m e n telt de dood niet, o m d a t men n a de dood in dezelfde
toestand zal zijn als voor de geboorte 1 ) .
Wel is de gedachte van 852-53 in deze s a m e n h a n g niet vreemd. Zij
is een combinatie van de veronderstelling d a t wij vroeger misschien ook
i e m a n d geweest zijn ( 8 5 4 w . ) , en de hoofdthese van dit derde boek, d a t
wij voor de dood niet b a n g moeten zijn. Dit laatste lezen wij herhaaldelijk 2 ) , ook in Epicurus' geschriften 3 ) , m a a r over de eigenaardige, door
de dood afgebroken individuele prae-existentie hoort m e n niets. W a a r
Lucretius deze zaak ex professo b e h a n d e l t 4 ) , bestrijdt hij trouwens zelf,
in Epicurus' v o e t s p o o r 5 ) , die veronderstelde mogelijkheid: w a t er geweest is, is v e r g a a n ; en wat er n u is, is een nieuwe s c h e p p i n g 6 ) . Dit
is m e t evenveel woorden een protest tegen de mystieke metempsychoseleer, w a a r v a n de oorsprong zich via de Pythagoreeërs in de verre oudheid verliest 7 ) , en het g a a t lijnrecht in tegen het anamnèsis-bewijs
v a n Plato 8 ) .
M a a r ook v a n enig effect om een vroeger Ik is in de genoemde teksten
geen spoor te vinden. Wel heeft Torquatus-Cicero vastgesteld dat de
Epicureïsche sterke en verheven geest vrij is van сита en angor, en later
zullen wij deze woordkeuze ook als een karakteristieke formulering in
De R e r u m N a t u r a aantreffen. M a a r bij de n u veronderstelde mogelijk1

) Tobustus animus et excelsus omni est liber cura
et angore,
cum et
mortem contemnit, qua qui affecti sunt in eadem causa sunt, qua ante quam nati
I.e. 49.
2
) Als thema van het derde boek staat het in het prooemium: et metus Ule
joras praeceps Acheruntis agendus I I I 37. Vgl. 89; 830; 866; 885; 926; 1045.
3
) ΚΔ 2; ad Men. 124 v.; Sent. Vat. 47: άλλ* δταν η μ ά ς τό χ ρ ε ώ ν έ ξ ά γ η ,
μ έ γ α προστττύσαντες τ ω ζην καΐ τοις οώτω κενώς περιπλαττομένοις
α π ι μ ε ν έκ του ζην. CICERO, De fin. 1, 62; SENECA, Ер. 26, 8 (Us. 205):

„meditare

mortem" qui dicit, meditan libertatem iubet.
*) H I 670-783.
δ
) Sent. Vat. 14: γ ε γ ό ν α μ ε ν α π α ξ , δίς δέ ούκ £στι γενέσθαι" δεί δέ τόν
αΙώνα μηκέτ' είναι.
θ
) quapropter jateare necessest quae fuit ante I interiisse et quae nunc est nunc
esse creatam III 677 v.
7
) Martin P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, I 1941 p. 654 w.;
II 1950 p. 574 w . Zie voor testimonia b.v. Hermès Trismégiste, ed. NOCK-FESTUGIÈRE. Paris 1945; vooral X, 7 w . PLUTARCHUS, Mor. 943 vv.
e
) PLATO, Phaedo 72c v.; Meno 81 ν. Hiertegenover Lucretius I I I 672 v.; 686 v.;
711 v.; 747; 754 v.; de argumenten culmineren in: quod mutatur enim dissolvitur,
intent ergo 756.
4

50

ANCOR

heid van een voor-bestaan, moet het ontbreken van angor als bewijs
dienen van onze onafhankelijkheid van iedere prae-existentie ; in de
afwezigheid van angor ligt zelfs een aanwijzing dat dit bestaan er nooit
geweest is. Ook het ontbreken van herinneringen is voor Lucretius, de
anti-Platonist, wel een bewijs, maar hier, in vs. 853, valt zwaar, onverwacht en vreemd voor de eerste keer het woord angor, aan het eind van
het vers en van de zin.
§2.

I I I 903

quod bene si videant animo dictisque sequantur,
dissolvant animi magno se angore metuque.
I l i 902 v.
De meer dan 250 verzen tellende zegezang over de dood, waarmee
Lucretius het derde boek sluit, kunnen wij met Bailey 1 ) de antistrofe
noemen op 41-86 van dit zelfde boek. Deze verzen uit de inleiding zullen
wij nog uitvoerig bespreken 2 ) . Wij vinden er de redenen opgesomd
waarom wij ons op de dood, dit vreselijk natuurverschijnsel, moeten
bezinnen: de mensen hebben er een verkeerde voorstelling van en zijn
er bang voor; dit voert tot bijgeloof en misdaden.
Als in een soort tegenzang hierop bekroont Lucretius zijn overvloedige
argumentatie 3 ) tegen de onsterfelijkheid van de ziel met een rijk
variërende compositie, die de indruk maakt, een evenwichtig tegenstuk
te vormen van de lange reeks rationele argumenten, en als zodanig juist
meer een integrerend deel moet heten van de totale bewijsvoering dan
een ontspanning of afleidende excursus. Want wanneer er niets meer
logisch te weerleggen valt, en de wetenschap met nil mors est ad nos
haar laatste woord heeft gesproken, blijft, zoak Heinze zegt 4 ) , toch nog
de droefheid van het open graf, die niet voor argumenten wijkt. Dan
zoekt de dichter niet langer in het atomisme, maar in het leven zelf het
juiste woord, dat het hart zal moeten treffen en het overwinningsidee
bezegelen.
Het zijn geen woorden van troost die Lucretius spreekt. Er is bij het
sterven evenmin behoefte aan troost als reden voor droefheid. In overrompelende vaart zoekt hij echter de laatste resten weg te vagen van
!) BL II p.993.
) Z i e p . 114 w .
3
) Wij tellen 29 bewijzen, alle Epicureïsch; vgl. BL II p. 1064.
4
) T. Lucretius Cams, De Rerum Natura. Buch III erklärt von Richard HEINZE.
Leipzig 1897. ( = HL) p. 170. O. TESCARI, Il libro III del „De Rerum Natura"
de Lucrezio, Torino 1958, hebben wij niet tot onze beschikking kunnen krijgen.
2
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die angst en twijfel die de sterveling bij het zien van een dode benauwen.
Hij ontwerpt daartoe een fantasievolle enscenering, een sterk oratorische
stijl, woorden van spot, en een bitter vermaan van de Natuur, ook een
flits van huiselijk leven en geluk, tenslotte nog een moraal, die het geheel
tot de proporties van een doeltreffende natuurbeschouwing wil terug
1
voeren ). Maar het einde is toch de machteloze aanvaarding van de
eeuwige dood.
O m het belang van verschillende teksten in dit sluitstuk van het derde
boek zal een parafrase ervan ons dienstig zijn, ook voor latere hoofd
stukken.
In de vorige bladzijden hebben wij 830 w . besproken: de dood gaat
ons niet aan, zelfs al zouden wij voor of na dit leven van nu een ander
bestaan leiden. Maar wat dan te denken van de man die erover klaagt
dat hij eens zal v e r g a a n ? 2 ) . Hij splijt zijn persoonlijkheid in iemand
die dood gaat, en iemand die nog blijft leven 3 ). Hij ziet niet dat er
in de dood, zoals deze in werkelijkheid is, geen ander Ik bestaat, geen
ander, levend Ik, dat zijn eigen lijk zou staan te bewenen, terwijl het
voor zijn ogen wordt verscheurd of verbrand 4 ).
En waarom bedroefd te zijn over de dood van iemand anders, van
een man wiens vrouw en kinderen niet meer zullen toesnellen om het
eerst een kus van hem te krijgen? Hij leeft immers niet meer in die
verlangens. Hij rust in een eeuwige slaap 5 ).
Plotseling 6 ) klinkt scherp en streng de stem van de Natuur zelf.
Waarom toch wel de dood zo betreurd? Als het leven u aangenaam is
geweest, waarom gaat gij dan niet, domme mens, ab een voldane gast

!) 1070 w .
) 870 w .
3
) Scherp typerend heeft MALAPARTE een dergelijk gespleten bewustzijn onder
woorden gebracht na zijn eerste agonie in een ziekbed te Rome: „une chose dont
je suis sûr, une chose que m'a apprise mon agonie, c'est que dans la mort on est
deux. Deux à mourir. A mourir l'un à coté de l'autre." Paris Match 13 juli 1957
p. 13.
4
) hinc indignatuT se mortalem esse creatum I пес videt in vera nullum fore
morte alium se I qui possit vivus sibi se lugere peremptum I stansque iacentem se
laceran urìve dolere III 884 w .
б
) 894 w.; пес tibi earum I iam desiderium rerum super insidet una 900 v.; aut
aliae cuius desiderium insideat rei 918.
β
) 931-962.
а
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heen, om welgemoed van een zorgeloze rust te genieten? 1 ) . Weg met
uw tranen; bedwing uw klachten; sta nu uw plaats eindelijk eens aan
een ander af. Het is trouwens noodzaak die u dwingt.
De tijd na onze dood kunnen wij zien als in een spiegel, die de natuur
ons voorhoudt: de spiegel is de eeuwigheid vóór onze geboorte. Is daarin
iets afschrikwekkends, iets droefs? Is zij niet zorgelozer zelfs dan de
slaap? 2 ) .
Vreemde figuren uit de onderwereld, als Tantalus of de Danaïden,
bestaan niet. Of eigenlijk zijn wij dat zelf 3 ), wij in onze angst, in onze
hartstocht, onze eerzucht, onze onvoldaanheid. En de hel bestaat slechts
hier op de wereld : het is het leven van domme mensen 4 ).
En tenslotte roept Lucretius de groten uit de geschiedenis voor ons
op, tot Homerus en Epicurus zelf. Ook zij zijn gestorven, en wij zouden
aarzelen? 5 ). Konden de mensen toch maar begrijpen 6 ), wat de last
is die hen drukt. Men vlucht hierheen en daarheen. Maar men moet
de natuur van het heelal onderzoeken, om de eeuwigheid te leren verstaan. Want het gaat niet om een uur, maar om de eeuwigheid, die ons
te wachten staat. Liever nog: wij hebben met de hele eeuwigheid niets
te maken, zomin als met de dood. Het gaat om de juiste gesteltenis
waarin wij de eeuwigheid moeten afwachten 7 ), een eeuwigheid, die
niet langer of korter wordt wanneer wij eerder of later sterven. Ook het
tijdstip van de dood is daarom onbelangrijk,. Maanden of jaren van
leven hebben geen invloed op de duur van het niet-bestaan. De dood
blijft eeuwig, mors aeterna 8 ) .
1

) Vgl. bij 938 HORATIUS, Sat. I, 1, 118 v.: contentus vita I cedat ufi conviva
satuT.
2
) 977: non omni somno securìus
exstat?
3
) mutato nomine de te I fabula паттаіит HORATIUS ib. 69 v.
4
) 978-1023; o p deze tekst komen wij nog herhaaldelijk terug.
6
) 1024-52.
«) 1053 w .
7
) Dit lijkt ons d e juiste interpretatie van I I I 1072-75: naturam primum
studeat
cognoscere rerum, I temporis aeterni quoniam, non unius horae, I ambigitur
status,
in quo sit moTtalibus omnis I aetas, post mortem quae restât cumque,
manenda.
ERNOUT vertaalt: „cette éternité dans laquelle les mortels auront à passer tout le
temps . . ."; hij laat quo in 1074 slaan op temporis van anderhalve regel naar
voren; aetaiem manere voor „passer le temps" heeft bij ons weten geen parallel;
tenslotte is de erkenning dat stervelingen in de eeuwigheid een tijd hebben door te
brengen, on-Epicureïsch en in strijd met de inhoud van dit hele derde boek.
8
) 1091 w .
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De passage van 894-911 is een retorische klaagzang van vrienden 1 )
die om een dierbare dode wenen, omdat hij zijn vrouw en kinderen en
bezittingen onverzorgd achterlaat en verder van alle levensgenoegens
beroofd is:
tam iam non domus accipiet te laeta.

III 894

non poteris jadis florentibus esse, tuisque
praendium. muero misere, aiunt, omnia ademit
una dies infesta tibi tot praemia vitae.

I l l 897 w .

Anderen klagen dat hun droefheid over de dode, die tot as vergaat,
nooit een einde zal vinden, al weten zij toch wel dat hij zelf van een
eeuwige rust geniet. Maar zij voegen hier niet aan toe, zegt Lucretius
laconiek, dat de dode na het vergaan van de praemia vitae er ook geen
verlangen meer naar kan voelen. Ak die treurende doodbidders dit
zouden inzien en er ook voor durfden uit te komen, zouden zij zich van
grote angst bevrijden:
dissoluant animi magno se angore metuque.

I l l 903

Deze 18 verzen spreken niet over de vrees voor pijnlijke straffen na
de dood, waarop de inleiding zinspeelt (37 w . ) , en waarover wij meer
zullen horen in 1014 w . Het betreft hier klachten over verlies, over gemis
van geneugten. Het is hier ook niet een levende dode, die in zijn eigen
lijk weer gevoel projecteert 2 ). Het is hier veel minder gecompliceerd:
overlevenden bewenen zichzelf, de nabestaanden en de doden. Waarom
verzwijgen zij echter juist het voornaamste, dat nl. de doden geen verlangen meer hebben naar de genietingen van het leven? Dit is het dus
wel waardoor de dichter ons met het lot van de doden wil verzoenen,
zou men denken. Evenwel, de conclusie van Lucretius is andere: geen
troost en verzoening zal deze gedachte brengen, maar bevrijding van
zieleangst, animi magno angore metuque.
Vanwaar deze vreemde wending? Was de klacht dan een uiting van
angor en metus? Wij horen er medelijden in, droefheid en zelfbeklag,
maar geen angst. In de Epicureïsche traditie is ook geen aanleiding te
1

) Dat de klachten retorisch zijn, maakt ze nog niet „banales et ridicules":

WALTZ o.e. p. 116, 19.
2

) "The idea was clearly a common thought in Epicureanism" lijkt ons een
onbewezen bewering: BL II p. 1139. In de twee Griekse teksten die BAILEY citeert,
staat niets wat ook maar een zwakke parallel mag heten van sensuque suo contaminât ad stans 883 en stansque iacentem se laceran иті е dolere 887.
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vinden voor deze onverwachte overgang van droefheid tot angst. De
algemene sententie van Epicurus dat de wijze soms ook zal treuren 1 ) ,
krijgt bij Plutarchus dit welsprekend commentaar 2 ) : bij de dood van
een vriend vinden de Epicureeërs het beter, ontroerd en bedroefd te zijn
en zelfs in tranen weg te smelten dan in Stoïsche apathie smart en
tranen te onderdrukken. Bailey suggereert dat Lucretius hiervan afwijkt :
"Epicurus himself appears to have taken a more natural and humane
view" 3 ) . Maar ten eerste keurt Lucretius in 909-11 niet de droefheid
zonder meer af, maar alleen het eeuwige gejammer:
cur quisquam aeterno possit tabescere luctu.

III 911

En vervolgens gaan de opvallende angstwoorden van 903 geheel om
buiten de teksten van Epicurus en Plutarchus.
Wij mogen dus niet concluderen dat Lucretius de natuurlijke menselijkheid van de leer verloochent. Maar van de andere kant hebben wij
geen testimonium om aan te tonen dat angore metuque in dit verband
tot de woorden van de Meester heeft behoord. Evenals in 853 blijft hier,
in 903, het woord angor vreemd en verrassend klinken.
Dat Lucretius uit de verzen 900-903 een andere conclusie schijnt te
trekken dan die voor de hand ligt, wordt minder verwonderlijk, wanneer wij bedenken dat, wat Bailey ergens "suspension of thought"
noemt 4 ), vaak een schijnbaar onlogische gedachtengang verklaart. Van
de voorbeelden die Bailey aanhaalt, zij hier het geval van de magneet
vermeld: VI 906-1089.
lapis hic ... I quem Magneta vacant patrio de nomine Grai. 907 ν.
Van deze steen wordt in 1002 gezegd dat er veel atomen afvliegen;
maar intussen heeft Lucretius in een lange uitweiding gesproken over
de werking van atomen en ruimte bij warmte, smaak, geur, transpiratie,
groei en geluid. Twee keer herinnert hij aan de zaak die hij wil ver
klaren:
cum primis hanc ad rem protinus ipsam,
939
ipsa quam dicere de re.
979
1

) KCCÌ λυπήσεσθαι δέ τον σοφόν DL 119.
) Moralia 1101a (Us. 120): πάσχειν τι βέλτιον είναι και λυττεΐσθαι καί
νή Δ [α λιπαίνε ιν τους οφθαλμούς καί τήκεσθαι.
3
) BL II ρ. 1143.
4
) BL Ι ρ. 165: "A peculiar characteristic of Lucretius' manner of writing ...
is his habit of holding over or suspending a thought or concept through an inter
vening digression, and then resuming it, as if there had been nothing in between."
2
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Er is dan geen vergissen mogelijk, wanneer hij na bijna honderd verzen
met lapis terugkomt op de magneet:
principio fluere e lapide hoc permulta necessestUemina.

1002 v.

De gedachte over de magneet bleef gedurende die verhandeling over
vliegende atomen leven, kwam tweemaal met ipsa res even te voorschijn, en wordt met lapide hoc als vanzelfsprekend weer opgenomen.
Wij willen de onverwachte conclusie van III 903 met dit voorbeeld
van gedachte-perseveratie vergelijken. De grondgedachte van dit derde
boek is: de angst voor de dood te overwinnen. Bij de vele bewijsvoeringen waarin de angst zelf niet genoemd wordt, blijft deze toch de
onzichtbaar aanwezige vijand. De onverwachte wendingen met angor
en angore metuque kunnen dan ook worden gezien als uitingen van een
grondgedachte die onder alle lering, weeklachten en rationalistische
mythenverklaring levend is gebleven; een soort belijdenis van een diepe
overtuiging. Als men van een hiaat zou willen spreken 1 ), dan is het er
een in vs. 903 zelf, bewust of onbewust door de dichter opgeroepen,
om te voorkomen dat zijn betoog door een al te lange digressie zou verzwakken. Hij weet het veeleer doeltreffender te maken door in het onverwachte angore metuque het hoofdthema van dit derde boek, en van
geheel het werk, met emfase te releveren.
Wij besluiten, dat het ook hier niet een Grieks voorbeeld geweest is
dat angore metuque geïnspireerd heeft; dat angor hier even opvallend,
plotseling te voorschijn treedt als in 853, op beide plaatsen een min of
meer latente grondgedachte onderstrepend; en tenslotte, dat wij voor
de betekenis ervan hier als nevenwoord metus hebben, dat wij in latere
hoofdstukken zullen onderzoeken.

*) De werkelijke lacune die BRIEGER veronderstelt na 903, zou ons aangenamer
zijn na 902; maar verantwoord is zij in geen van beide gevallen.

VIERDE HOOFDSTUK
ANXIUS ANGOR
In de inleiding op het derde boek geeft Lucretius na de lofzang op
Epicurus-Pater (vs. 9) het dan te bespreken onderwerp aan: de natuur
van de ziel moet worden verklaard ( 35 vv. ), en de vrees voor de onderwereld moet worden uitgebannen (37 w . ) .
In het derde boek bediscussiëert hij uitvoerig de natuur van de ziel,
vooral haar stoffelijkheid en sterfelijkheid. Vanaf 830 wordt het een
vreemd overwinningslied op de dood, en in 931 verheft de Natuur haar
stem tot harde verwijten aan degenen die om de dood treuren: „Hebt
gij van het leven genoten? Neem dan dankbaar afscheid als een voldane
gast; en sta uw plaats eindelijk aan een ander af." Het is de gewone
gang van zaken, gaat Lucretius zelf verder. Wij hebben het leven niet
in bezit, maar tot gebruik. En na de dood zal het zijn als vóór de geboorte: een tijd zorgelozer dan de slaap (977). Na bijna 50 verzen
sluit 1024 hier logisch op aan: gij moet trouwens ook wel bedenken dat
alle groten gestorven zijn; zoudt gij dan nog aarzelen?
Tussen 977 en 1024 valt wat vreemd, niet in gesprekvorm tot een
tweede persoon, maar als een traktaat, de verklaring van de mythen
over de onderwereld. Heeft Lucretius voor het laatste deel van dit boek
wellicht een of andere Epicureïsche troostbrief als voorbeeld gebruikt 1 ),
dan valt toch dit mythologisch gedeelte daarbuiten, zoals Heinze reeds
had vastgesteld 2 ). Dit zegt evenwel nog niets voor of tegen het Epicureïsch karakter van deze passage. Men ziet het wel te eng, wanneer
men hierin Ennius met Pythagoreische openbaringen Lucretius' zegsman wil laten zijn 3 ), maar wel is het mogelijk dat dergelijke allegorische verklaringen uit het Alexandrijnse, of zelfs uit het oude, Pythagorisme in de Epicureïsche traditie waren overgegaan, zoaLs zij trouwens
ook in de Hermetische geschriften en in de Stoa gemeengoed zijn geworden 4 ).
Lucretius' versie mag een voorbeeldig geconstrueerd stuk heten ; slechts
4 HL p.45v.
) Ib. p. 183 w.
3
) Franz CUMONT, Lucrèce et Ie symbolisme Pythagoricien des enfers. RPh
XLIV (1920) p. 229-240.
a

4

)

CUMONT o.e. p. 234 v.; BL II p. 1157 v.
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de voegen aan de rand zijn wat ruw 1 ). Na de leer over de sterfelijkheid
zeer omstandig te hebben uiteengezet, dringt hij de in nuchter overleg
verlichte zienswijze op, waarom de vrees voor de onderwereld ijdel is.
Het onderwereld-idee is slechts een schepping van de angstige en misdadige mens. Voor een echte Acheron is evenwel geen p l a a t s 2 ) . Wel
zijn er martelende wroegingen in ons leven, dat daardoor een hel wordt.
Met dit dogma begint Lucretius zijn verhandeling over de mythen van
de dodenwereld:
atque ea nimirum quaecumque Acherunte profundo
prodita sunt esse, in vita sunt omnia nobis.
I l l 978-79
De passage sluit met een subliem vers, dat uiterst compact deze inleidende verzen herhaalt, en als conclusie uit het exegetische middengedeelte de verklaring erbij voegt dat niet ieders leven, maar slechts
dat van de stulti a.h.w. een hel wordt, — Acherontisch:
hie Acherusia fit stultorum denique vita.

I l l 1023

Het ligt voor de hand, onder deze stulti degenen te verstaan die de
voorafgaande exegese niet kennen, de ongelukkigen die in de Epicureïsche leer niet zijn ingewijd 3 ), zoals hij die de kennis der natuur
en daarmee het levensgeluk verworven heeft, sapiens heet, σόφος. Voor
een juist begrip echter van deze verzen over de hel op aarde willen wij
vooruitgrijpen op een enkel vers in de prooemia van boek V en VI, over
de grens van begeerte en vrees ( § 1 ). Daarna zullen wij anxius angor
bespreken ( § 2 ). Cura, dat wij hierbij ook ontmoeten ( § 3 ), zullen wij
in het volgende hoofdstuk uitvoeriger behandelen.
§ 1. finem cuppedinis

atque

timoris

Epicurus verdient de hoogste lof, omdat hij een grens heeft gesteld
aan de begeerte en een einde gemaakt aan de vrees. Met woorden die
1

) Vergelijk wat wij boven gezegd hebben, p. 27 w., over de compositie van het
geheel en van boek III.
s
) III 25.
a
) Dit is ook de gewone verklaring van de commentatoren. WALTZ echter ver
taalt: „C'est en ce monde, en un mot, que se réalise la vie infernale telle que des
sots la décrivent." Zou Lucretius ooit zó over Homerus kunnen schrijven, die hij
in III 1037 de skepter over alle dichters toekent? WALTZ' vertaling is trouwens
ook te gezocht, om b.v. ERNOUT te verbeteren: „Enfin c'est ici-bas que la vie des
sots devient un véritable enfer."
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waarheid verkondigen, heeft hij de harten der mensen gezuiverd:
veridicis igitur purgavit pectora dictis
en finem statuii cuppedinis atque timoris.

VI 24 v.

Daarom verdient hij de naam god, eerder dan Ceres en Bacchus; want
wij zouden nog wel zonder brood en wijn kunnen leven, maar goed leven
zonder een aldus gezuiverd hart is niet mogelijk:
1

at bene non poterai sine puro pectore vivi ).

V 18

Dat er een einde te stellen is aan begeerte en vrees, is een elementaire
2
grondgedachte van het oorspronkelijk Epicurisme ). Tot een onge
3
stoord, gelukzalig leven ) komt men slechts door ernst te maken met
de ware φυσιολογία — leer en wijsheid — , zoals men ook gezondheid
4
ernstig neemt. Er bestaat immers een degelijke, nuchtere berekening ),
waardoor genot en pijn, vrede en onrust, minstens kunnen worden ge
temperd tot een duurzame toestand van behaaglijke onbewogenheid 5 ).
Het wezen van deze bevrediging, waardoor wij zelfs Zeus nabij komen,
ligt in de voldoening der oer-natuurlijke behoeften, geen pijn te lijden
in het lichaam en geen verwarring in de geest. Hiermee heeft de natuur
tevens de grens getrokken 6 ) tussen wat wezenlijk en wat bijkomstig is:
alle genietingen buiten deze eerste natuurlijke eisen zijn overtollig, zij
zijn sier en kleur 7 ), maar veranderen niet het wezen van dat elementaire
gevoel van voldaanheid.

*) De redenering is meer oratorisch dan logisch: tegenover het leven zonder
brood en wijn (vs. 16) stelt Lucretius het bene vivere zonder gezuiverd hart; het
eerste blijkt mogelijk te zijn (17), het tweede niet (18). Ofschoon er geen gelijk
heid is van vivere (17) en bene vivi (18), past de conclusie van vs. 19 {quo magis
hic merito e.q.s.) geheel in de stijl van het panegyrische prooemium, waarvan dit
eerste gedeelte uitvloeit in het sonore, aan klankwerking zo rijke vers: dulcia permulcent ánimos solada vitae (21).
2
) ΚΔ 1-3; ad Men. 128; Sent. Vat. 33; 54. Vgl. BE commentaar bij ΚΔ 10
en 18-21; vooral p. 360. DE p. 216-248.
3
) Ad Pyth. 87: αθορύβως; ad Men. 128: μακαρ(ως ζην.
4
) νήφων λογισμός ad Men. 132. Vgl. ΚΔ 19; DL 120: λογισμός του
συμφέροντος.
s
) Ad Men. 128: έπί τήν του σώματος ύγίειαν καΐ τήν της ψυχής άταραζίαν. Vgl. PLUTARCHUS 1089 d: ευσταθές κατάστημα. Us. 68.
e
) ΚΔ 3: δρος του μεγέθους των ηδονών ή παντός του άλγοϋντος
ύπεξαίρεσις. Vgl. ΚΔ 18; Sent. Vat. 33; ad Men. 128 en 130.
T
) ΚΔ 18: ουκ έπαύξεται . . . ή ηδονή, . . . άλλα μόνον ποικίλλεται.
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Het is een voorrecht van de wijze dat hij deze natuurlijke begrenzing
met zijn verstand inziet en beheerst 1 ), zoals hij trouwens ook de lege
nietigheid doorziet van ijdele schrikbeelden over goden en dood: de
goden bemoeien zich niet met ons en dood zijn betekent n i e t s 2 ) . O m
in deze angstloze geesteshouding de volle maat van levensgeluk te be
reiken — τόν παντελή βίον — , zal de wijze ook door berekenend inzicht
bepalen, hoe hij de begeerten van het vlees overeenkomstig de natuur
lijke begrenzing tot de voltooiing van het hoogste genot kan brengen.
Voorzover de begeerte wezenlijk bevredigd is als het lijden van een gemis
wordt opgeheven, is de toestand van welbehagen gemakkelijk te ver
werkelijken 3 ) . Als een uitgezochte genieting van spanning en bewogen
heid 4 ) niet te veel onlust meebrengt, kan zij een smartelijk gevoel her
stellen tot ηδονή. Door het aangename dat zij tot voorwerp heeft, kan
zij zelfs het gevoel van voldaanheid verruimen, dat reeds ontstaat aan
de gemakkelijk te bereiken grens van de eerste eisen van de natuur: geen
lijden in lichaam of geest 5 ).
Voor een groot gedeelte schijnt Lucretius de Epicureïsche leer van
het genot niet verwerkt te hebben. De betekenis van de grens der begeerten, het lijden dat voortkomt uit een gemis, de berekening van het
verstand waardoor het leven tot zijn volheid geraakt : wij vinden er niets
van in De Rerum Natura. Al mag dit ons eigenlijk niet verwonderen,
omdat immers de meer ethische werken, de Katechismus en de brief aan
Menoeceus, zeker niet de voornaamste bronnen van Lucretius waren, —
het is niettemin een feit 6 ) . Misschien heeft hij de ware betekenis van de
ethica onderschat of niet begrepen. Maar al missen wij bij hem dan ook
de voornaamste punten van Epicurus' leer van de ηδονή, in ieder geval

1

) ΚΔ 20: ή δέ διάνοια, του της σαρκός τέλους καί πέρατος λαβουσα
τον έπιλογισμόν, τον παντελή βίον παρεσκεύασεν.
2
) Vergelijk naast de genoemde Κύριαι Δόξαι ook ad Her. 81 en ad Men.
123 v.
3
) Ad Men. 133: εύσυμπλήρωτόν τε καί εύπόριστον.
4
) Over het verschil tussen „kinetisch" en „katastematisch" genot zie DL 136.
6
) Sent. Vat. 33: σαρκός φωνή τα μή πεινήν, το μή διψήν, το μή βιγουν.
θ
) Dat in De Rerum Natura dergelijke essentiële punten van Epicurus' genotleer niet ter sprake komen, schijnt BAILEY niet te willen erkennen (BL I p. 60-66).
Het blijft niettemin een feit.
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getuigt hij terecht en orthodox dat Epicurus de finem cuppedinis atque
timoris heeft vastgesteld, om het mensenhart tot die zuiverheid te
brengen die voor een goed en mooi leven onmisbaar is. En veel meer
dan de grens van de begeerten, schijnt het einde van de angst Lucretius'
grote ontdekking te zijn: want dit is het voortdurend motief, dit is het
object zelf van zijn gedicht geworden.

Om nu tot het derde boek van Lucretius terug te keren: hier op de
wereld hebben wij de Acheron te zien in het leven van de domme massa,
die nog gelooft in de mythen van hellepijnen en de wraak der goden.
Maar de wijzen weten beter.
De verzen 980-1022 vormen vijf duidelijk afgebakende delen: Tantalus (980-83), Tityus (984-94), Sisyphus (995-1002), de Danaïden
(1003-1010) en Tartarus (1011-22). Wij noteren in de tekst de volgende woorden. Bij Tantalus: timer e - cassa formido - metus inanis; bij
Tityus: anxius angor; bij Tartarus: korrifer - metus poenarum - horribilis - praemetuens - metuere. In de gedeelten over Sisyphus en de
Danaïden staan geen angsttermen. Zij kunnen evenwel eens te meer bewijzen dat Lucretius, al zijn hem uit de moeilijk te onthouden werken
van Epicurus 1 ) ook sommige dingen ontgaan, de poëtische heraut mag
heten van echt Epicureïsche gedachten.
Behalve misschien in het geciteerde vers VI 25 is hij er niet toe gekomen de noodzakelijke eisen der natuur: zonder vrees en zonder pijn
te zijn 2 ), in verband te brengen met de ethisch bepaalde grens van de
begeerten. Hij zegt wel dat de natuur om niets anders schreeuwt dan
vrij te zijn van pijn, zorg en angst, maar dat dit nu ook juist die door
Epicurus vastgestelde, gemakkelijk bereikbare grens is, die aan de ene
kant een natuurlijke toestand van vrede en rust verzekert, en aan de
andere kant dat wijde gebied opent waarin de mens door berekening
van het verstand tot de volheid van het leven kan komen 3 ), — dit zoekt
men in De Rerum Natura tevergeefs.
Met Epicurus' overtuiging van het fatale onheil van ijdel begeren

1

) Pythocles noemde de grote werken van Epicurus δυσμνημόνευτα. Ad
Pyth. 84.
2
) II 17 w.
3
) Zie vorige bladzijde noot 1.

62

ANCOR

stemt hij echter met volle overgave in 1 ). De passage over de straffen
in de onderwereld is veel meer dan een verklaring voor het ontstaan van
sommige legenden, het is ook meer dan een mythische illustratie van de
Epicureïsche grondgedachte dat men ongelukkig is ofwel door vrees
ofwel door onbegrensde, ijdele begeerte 2 ). Het zijn tegelijk waarschuwende symbolen, ak bij oud-testamentische profeten 3 ). De legende
van Sisyphus is bij Lucretius het verhaal, maar ook het oordeel over
ijdele verlangens. En de Danaïden dragen de vloek van onverzadigbare
begeerte. Ook al zou deze allegorische mythenverklaring dan al stammen uit de Pythagoreische school, zij wordt hier toch gedragen door
gedachten die tenminste een gedeelte, en een belangrijk gedeelte, van
Epicurus' κακοδαιμονία vertegenwoordigen. Maar het is zeker niet
waarschijnlijk dat de Meester, ook al had hij het gewild, deze zaken
ooit zo poëtisch onder woorden zou hebben kunnen brengen. Hiernaast
was het een zwak van Lucretius dat hij zich veel meer gegrepen voelde
door de luchtspiegeling van de finis timoris dan door de ordening der
begeerten.
Deze verlangens en begeerten nu vormen met de onbeheerste passie
van Tityus het middenstuk, dat voorafgegaan wordt door het beeld van
de angst voor goden en toeval, en besloten door Tartarus, product van de
angst voor de straf.
Tantalus en Tartarus zullen in een later hoofdstuk ter sprake komen 4 ).
Hier vraagt anxius angor onze aandacht, eerst op deze plaats (III 993),
dan in VI 1158.
§ 2. in amore anxius

angor

De mythologische gegevens over Tityus, die Lucretius hier en Vergilius in de Aeneis 5 ) gebruiken, zijn ontleend aan Homerus 6 ). Tityus
heeft zich vergrepen aan de echtgenote of geliefde van Zeus. In de
1

) Onbegrijpelijk dat BAILEY in de Prolegomena (BL I p. 63) naar deze plaats,
Ш 995-1010, slechts verwijst als een vreemde verklaring ("he oddly explains")
voor het ontstaan van legenden over zondestraffen na de dood. Het zijn juist deze
verzen die duidelijk in beeld brengen, wat Epicurus bedoelt met ijdele en onbe
grensde begeerten. Vgl. nog ΚΔ 26 en 29; Sent. Vat. 20; ad Men. 127.
2
) "Η γ α ρ δια φόβον τις κακοδαιμονεΐ ή δι' αόριστον και κενήν έπιθυμίαν. PORPHYRIUS, Ad Marc. 29 (Us. 485).
3
) Vergelijk b.v. JEREMÍAS 27, 1 w.; OSEE I, 1 w.
*) p. 164, 168, 176 v.
e
) 6, 595-600.
8
) Od. 11,576-81.
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onderwereld ondergaat hij daarvoor zijn straf: gieren vreten aan zijn
lever. Maar, zegt Lucretius, al zou hij zo groot zijn als de hele aarde,
tenslotte zou hij werkelijk verslonden zijn (985 w . ; 991). Bovendien zou,
volgens een Epicureïsch gronddogma 1 ), zulk een hevige pijn niet lang
hebben kunnen duren, laat staan eeuwig (990). Het verhaal moet,
evenals de andere mythen van de onderwereld en de ceremoniën van de
Magna Mater Idaea 2 ), allegorisch verklaard worden. En Lucretius'
verklaring is apodictisch. Tityus is degene die vastgekluisterd ligt in de
boeien van hartstocht, hetzij in de vorm van de liefde hetzij in de vorm
van andere verlangens. Het is alsof vogels zijn ingewanden verscheuren
en een beklemmende angst hem opvreet:
sed Tuyos nobis hic est, in amore iacentem
quem volucres lacérant atque exest anxius angor. I I I 992 v.
De vogels zijn maar een beeld, ook het verscheuren en het vreten; maar
wat werkelijkheid is, dat is de anxius angor.
Wat is voor Lucretius deze anxius angor geweest? Angor, verwant
met angere, betekent beklemming, welk woord men tegenwoordig vlot
gebruikt in plaats van beklemdheid. Hieruit heeft angor zich ook ontwikkeld tot de betekenis „angst". Anxietas is er wel mee verwant, maar
niet synoniem 3 ). De Thesaurus geeft onder anxius I I I : qui angorem
efficit. Logre 4 ) geeft een juiste omschrijving van angor: „à la fois une
angoisse et une anxiété, une oppression et une inquiétude."
De commentatoren geven over de betekenis of de waarde van anxius
angor geen opheldering, en de vertalingen die wij vergeleken hebben,
voldoen maar matig 5 ). Had anxius angor twee millennia geleden niet
1

) ΚΔ 4: ού χρονίζει τό άλγοΰν συνεχώς έν τη σαρκ(, άλλα το μέν
άκρον τον ελάχιστον χρόνον πάρεστι. Vgl. ad Men. 133.
2

)

I I 598-660.

3

)

CICERO, Tuse. 4, 12,27.

4

) O.e. p. 295.
) Voor anxius angor vindt men o.a. de volgende vertalingen, resp. in I I I 993

6

en V I

1158. ERNOUT: une angoisse anxieuse. W A L T Z : une angoissante inquiétude,

une angoisse extrême. BAILEY: aching anguish. ROUSE (W. H . D . ROUSE, Lucretius,
D e R e r u m Natura. With an English translation. London 1947): anxious anguish,
torments of anxiety. D I E L S : quälende Angst, beklemmende Angst. V A N IJZEREN
(Klassieke Bibliotheek X I I , Latijnse Varia. Haarlem 1954. p. 197 en 2 2 1 ) : angstige
onrust, folt'rende angst. Vergelijk hiermee h u n vertaling van het straks te noemen
werkwoord angat in I V 1134. ERNOUT: qui prend l'amant à la gorge. WALTZ: qui
leur serre la gorge. BAILEY: to choke them. ROUSE: to torment. D I E L S : der ihn
ängstet. — Vgl. voor de angstwoorden op -or: ERNOUT, Philologica I I , Paris 1957,
p. 37-52.
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een pregnanter en primitiever betekenis dan de bijna gelijkluidende
woorden in de moderne talen? Bovendien zouden wij graag zien dat
duidelijke parallelteksten ook in een vertaling als zodanig te herkennen
zijn. Wij betrekken daarom nu ook de laatste plaats waar angor voor
komt, in onze beschouwingen.
intolerabilibusque malis erat anxius angor
assidue comes et gemitu commixta querella.

VI 1158-59

Wij staan hiermee midden in het verhaal, dat in feite het gedicht van
Lucretius besluit, over de pest in Athene. De bron was het tweede boek
van Thucydides, с 47-52 1 ) . Lucretius houdt zich in zijn verhaal, zeker
in het begin, strikt aan de Griekse tekst, zodat men hem zelfs op enkele
vertaalfouten meent te kunnen betrappen 2 ).
Na met Thucydides de herkomst van de ziekte vastgesteld te hebben
begint hij de beschrijving met de persoonlijke noot dat de mensen bij
hopen een prooi werden van ziekte en dood (vs. 1144). Volgt bijna een
vertaling van Thucydides 3 ) : de eerste tekens van de ziekte waren een
gloeiend hoofd, vurig rode ogen, en de keel door bloed en zweren ver
stopt. Thucydides beschrijft dan 4 ), dat de ziekte verder trekt naar de
borst en de maag (ές τήν καρδίαν) ; het gevolg is gal braken en moeilijk
te verduren pijn (ταλαιπωρία). Lucretius vertaalt καρδία volgens de
algemene betekenis met hart, spreekt niet over de gal, maar voegt er
van zichzelf bij dat de sloten van het leven bedreigd worden. De zieken
raken aan het eind van hun krachten (misschien ταλαιπωρία) en ver
blijven reeds vlak op de drempel van de dood (1156-57). En die on
dragelijke rampen zijn voortdurend vergezeld van anxius angor en van
met kreten vermengd geklaag.
Het is natuurlijk niet onmogelijk dat Lucretius de diagnose van
4 Vgl. BL III p. 1723 w .
) Tegen deze mening van de commentatoren verzet zich ELDER in TAPhA 85
(1954) p. 88-120: Lucretius I. 1-49; zie p. 92 v.
2

3

) THUCYDIDES 2, 49, 2: πρώτον μέν της κεφαλής θέρμαι ίσχυραί και των
οφθαλμών ερυθήματα και φλόγωσις ελάμβανε, και τα εντός, ή τε φάρυγξ και ή γλώσσα, εύθυς αίματώδη ήν και πνεύμα άτοπον και δυσώδες
ήφίει. De walgelijke adem noemt Lucretius een paar verzen later.
4
) THUCYDIDES ib. 3: και έν où πολλω χρόνω κατέβαινεν ές τα στήθη 6
πόνος μετά βηχός Ισχυρού' και οπότε ές τήν καρδίαν στηρίξειεν, άνέστρεφέ τε αυτήν καΐ αποκαθάρσεις χολής πδσαι δσαι ύπό Ιατρών ώνομασμέναι είσίν έπήσαν, και αοται μετά ταλαιπωρίας μεγάλης.
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Thucydides wel verstaan heeft, maar in plaats van een aandoening van
de maag een aandoening van het hart als ziekteverschijnsel noemt. Als
men dan verder nog, met Elder 1 ), onder het hart de geest wil verstaan,
zou men hem misschien ook kunnen bijvallen in zijn these dat het ge
dicht hier van de fysische verschijnselen vervloeit naar wat hij het meta
fysische, geestelijke, spirituele plan noemt. Dit zou nl. een van de per
soonlijke kenmerken zijn in Lucretius' leerdicht. En juist het begrip cor
in deze passage en de uitdrukking anxius angor moeten zijn stelling
ondersteunen. Cor verklaart hij daarvoor als "mind", met een beroep
op anxia corda in VI 5, waarvoor wij in de handschriften echter cordi
lezen; en wij zien geen enkele reden dit eerder te verstaan als geest dan
als h a r t 2 ) . En ab Elder verder poneert: "every other use of anxius and
angor refers to a mental or psychic state", mag hij dit niet bewezen
achten door eenvoudig te verwijzen naar I I I 993, IV 1134, en III 903.
Voor ons is het voorlopig juist de vraag, in welke sfeer Lucretius' anxius
angor ligt. Het is juist ons probleem, — als wij de terminologie van
Elder eens mogen overnemen — of anxius angor minder fysisch dan
metafysisch of geestelijk is. In geen geval kan het woord cor hiervoor als
bewijs dienen.
In Thucydides' tekst heeft anxius angor geen voorbeeld. Dat Lucretius
het heeft ingevoegd, is des te gemakkelijker te verklaren, omdat hij,
hetzij opzettelijk, hetzij door een misverstand, καρδία heeft weerge
geven met cor, en zodoende door het hart in het ziektebeeld te betrekken,
de gedachte heeft opgeroepen van acuut doodsgevaar. De twee voor
naamste punten waarin hij van Thucydides afwijkt, het begin en het
einde van deze kleine passage, hebben nu juist dit bijzondere dat zij de
dood noemen 3 ). De grote nadruk die hij in het derde boek op de
sterfelijkheid gelegd heeft, en de passie waarmee hij de vrees daarvoor
heeft bezworen, billijken het trouwens dat hij vaker dan Thucydides,
en ook poëtischer 4 ), het sterven vermeldt.
Maar als het motief van de angor hier de dood is, des te meer
dreigend, wanneer wij cor de natuurlijke betekenis van het hart laten
behouden, is daarmee dan anxius angor verklaard, zij het als poëtische
ι

) O.e. p. 91.
) Zie p. 78.
3
) inde catervatim morbo mortique dabantur VI 1144; languebat corpus leti
iam limine in ipso ib. 1157.
·*) Voor leti iam limine in ipso vgl. II 960 en VI 1208.
2

5
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dictie voor de gewoon menselijke vrees voor de dood? Wordt de be
tekenis van anxius angor duidelijker, wanneer wij onder het woord cor
het begrip geest zoeken? In ieder geval is de uitdrukking sterk persoonlijk
en opvallend. En liever dan onze toevlucht te zoeken tot de verhouding
Kap5ta-cor, willen wij die andere plaats in herinnering roepen: I I I 993
over de angor van de verliefden. En om Lucretius' bedoeling met de
angor van de verliefden te begrijpen, moeten wij lezen wat hij over de
liefde geschreven heeft in het vierde boek, waar wij dan bovendien ver
rast worden met het werkwoord anger e:
medio de fonte

leporum

surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat.

IV 1133-34

Wat Lucretius over de liefde zegt is naar verhouding zeer veel en zeer
opmerkelijk. Hij begint ermee na zijn beschouwingen over de slaap en
de

droom, met als tussenschakel de erotische droomgezichten van

pubescenten 1 ).
Reeds in het eerste gedeelte 2 ) stelt hij scherp de noodzakelijke onder
scheidingen van geest en lichaam, van liefde en sexuele behoefte en
bevrediging. De geest wordt door liefde verwond, het lichaam begeert
naar bevrediging bij de geliefde

3

). Later 4 ) vergelijkt hij deze begeerte

met honger en dorst, waarover hij in ditzelfde boek geschreven heeft б )

*) IV 907-61 over de slaap; 962-1029 over de droom; 1030-36 over erotische
droomgezichten. Over de liefde: 1037-1287. Het laatste stuk, vanaf 1192, is voor
ons niet van direct belang, tenzij om termen die ook in het andere gedeelte voor
komen. Van het gedeelte dat hier wel van belang is, volgt hier een overzicht.
1037-57: liefde is iets van de geest, begeerte iets van het lichaam. 1058-72: men
moet liefde vermijden, de begeerte bevredigen. 1073-1120: wie de liefde niet ver
mijdt, vindt geen bevrediging van begeerte. 1121-40: in liefde verspilt men zijn
vermogen en lijdt men onder zijn hartstochten. 1141-91: men moet zijn ogen
openen voor de gebreken van een geliefde, om zich uit de sterke boeien van de
liefde los te maken.
2
) IV 1037-57. De volgende bladzijden willen een parafrase geven van Lucre
tius' tractaat. Wij citeren slechts de meest karakteristieke en belangrijke verzen.
3
) idque petit corpus, mens unde est saucia amore 1048; namque voluptatem
praesagit muta cupido 1057.
4
) IV 1089-93.
6
) 858-76. Deze verzen werden door LACHMANN tussen haken gezet, omdat ze
niet bij het voorafgaande aansluiten; door anderen worden ze verplaatst. Wij her
inneren eraan dat boek IV onafgewerkt is; wellicht zouden ook deze verzen bij
een revisie een andere plaats gekregen hebben. Maar dit is voor de gegeven inhoud
van geen belang.
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dat zij een pijnlijk gevolg zijn van het atoomverlies door transpiratie en
uitademing. Er ontstaat dan een amor edendi, een hol gevoel in ledematen en aderen, en voedsel moet weer aanvullen wat verloren gegaan
is. Zo wordt de begeerte naar eten en drinken bevredigd 1 ), in overeenstemming met het werk van de scheppende natuur, die alles voltooit 2 ),
het heelal laat volgroeien tot aan zijn eigen grens: daarna is iedere aanwas nog slechts herstel van verlies 3 ) . Zo is het ook met het stillen van
de honger. Het verlies aan atomen moet worden aangevuld tot de toestand van voldaanheid. De termen die wij bij Epicurus hebben gevonden, gebruikt Lucretius niet, maar het idee is zuiver Epicureïsch:
een ogenblikkelijk kinetisch genot moet het katastematisch welbehagen
heretellen 4 ).
Ook de liefde nu moet beleefd worden als een streving naar een hersteld welbehagen. Wat Venus ni. in het leven van gezonde, verstandige
mensen 5 ) kan bijdragen tot de toestand van rust en voldoening, volgt
uit de aard van deze begeerte. Er is hier geen sprake van een tekort,
maar van een overschot, in het hele lichaam gerijpt en naar één plaats
gestuwd, ab het beeld van een schoon mens daartoe prikkelt 6 ). Het is
een somatisch proces, dat natuurlijk en gemakkelijk zijn voleinding vindt.
Dat is Venus in het mensenleven.
Het gevaar echter dat ons bedreigt, is de amor, waardoor de geest
verwond raakt 7 ). De liefde is tegelijk pijl en pijlwond 8 ), waarvan
alleen het laatste onze waakzaamheid vereist. Tussen iactare amorem en
tacere umorem 9 ) bestaat immers niet slechts een ironische relatie van
woordspeling, maar, zoals Friedländer het voor het eerst gezien heeft 1 0 ),

1

) sic expletur ieiuna cupido IV 876.
) donec ad extremum crescendi perfica finem / omnia perduxit rerum natura
creatrix II 1116 v.
3
) nam certe fluere atque recedere corpora rebus I multa manus dandum est;
sed plura accedere debent, / donec alescendi summum tetigere cacumen II 1128 w.
4
) Vgl. p. 60.
β
) Zie de tegenstelling sani-miseri in IV 1073-76. Vgl. 1159, 1179.
β
) 1037 w.
7
) 1048; 1058-60.
8
) Vgl. 1052-54: telis-iaculatur-iactans; en 1068-70: ulcus-vulnera.
·) Resp. 1054 en 1056.
10
) FRIEDLXNDER, The pattern of sound and the atomistic theory. AJPh 1941,
p. 16-32: zoals de lettere ign zowel lignum als ignis worden (vgl. I 907-14), ont
staat uit verschillende bewegingen der atomen de ene keer hout, de andere keer
2
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aan de overeenkomst van letters in de woorden beantwoordt ook een
overeenkomst van atomen in de dingen: het gemeenschappelijk element
in amor en umor duidt op de innige relatie tussen liefde en zaad. Wanneer dus de bekoorlijkheid van een jongen of een vrouw liefde en begeerte oproept, is het lichaam door het werk van de natuur gemakkelijk
te bevredigen. Maar van de pijl blijft ook een wonde over: de liefde
die in de geest verwekt is. En als deze wonde niet spoedig geneest, wordt
de frigida cura, die tegelijk met de liefde het hart is binnengeslopen, tot
furor en aerumna, fiamma, ardor, rabies1). De begeerte wordt een
dira libido, muta cupido 2 ). Ongelukkigen zijn het, blind van hartst o c h t 3 ) , die bevrediging zoeken en ze niet vinden. Zij verwachten —
spes misella — dat het vuur, door een geliefde ontstoken, ook door de
geliefde zal worden geblust 4 ). Maar zoals een zweer ter genezing moet
worden opengesneden, zo moet de liefde genezen worden door een
nieuwe wond : alleen Venus Vulgivaga zal de wijzen voor de onbegrensde
liefdesbegeerte behoeden 5 ). De aanbidding van één geliefde als Palladium, eromenion, philema 6 ) , is een teken van blindheid, waardoor men
de gewoon menselijke, dikwijk weerzinwekkende dingen niet ziet die
zij tracht te verbergen achter de coulissen van het leven 7 ). En de minnaar, die zijn bezittingen verkwist en zijn erfdeel omzet in rijke kleren,
bloemen en maaltijden, vindt toch de pura voluptas niet, „want midden
uit de bron van geneugten rijst iets bitters omhoog, dat een beklemming
is, zelfs bij de bloesem der liefde" (IV 1133-34), ofwel omdat hij
wroeging voelt over zijn losbandigheid, ofwel omdat een duister woord
van haar in zijn hart is blijven branden als een vuur, of ook omdat zij
iemand anders toelacht 8 ) .
vuur. Lucretius' etymologie is atomologie. BAILEY zegt: "the atomism which the
Epicureans found in matter, time, and space is extended also to language." BL
I p. 159.
>) 1060; 1069; 1087; 1116; 1083; 1117.
2
) 1046; 1057; 1090.
3
) cupidine caeci 1153.
4
) namque in eo spes est, unde est ardoris origo, / restingui quoque posse ab
eodem corpore jlammam 1086 v. Vgl. 1096.
B
) 1063-73. Wat Lucretius vulgivaga noemt, sluit aan bij de Griekse 'Αφρο
δίτη Πάνδημος. Vgl. PLATO, Symposium 180b.
e
) 1160-69.
T) 1171-87.
8
) 1121-40; angat in 1134, en de redenen daarvan in het drievoudige aut: 1135,
1137, 1139.
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Door de liefde verblind ziet hij niet meer het doel en de grenzen van
zijn natuurlijke begeerte: de genoegens van Venus te genieten zonder als
straf daarvoor in de strikken der liefde gevangen te worden. Hij spant
zich met heel zijn lichaam in, om te bemachtigen wat onbereikbaar is.
Brood kan hij in zijn leden opnemen. Maar van een geliefde is het slechts
een ongrijpbaar beeld, kleur en schoonheid in zijn ogen 1 ) , een lieve
naam in zijn oren 2 ), waardoor zijn geest in verwarring is geraakt, terwijl
de hartstochten van wroeging, achterdocht en jaloersheid juist het echte
genot beletten, hem neerdrukken in een beklemming, en dat wat hoogtepunt van leven moest zijn 3 ), onder hun heerschappij verstikken. Zo
vergaat het gemakkelijk bereikbaar lichamelijk genot in het onverzadigbaar verlangen van de ondankbare ziel, die — een bodemloos Danaïdenvat — van de goede dingen des levens nooit genoeg krijgt, zomin als
van het leven zelf 4 ). Anger e (IV 1134) is dus wel een gevolg van onbeheerste hartstochten en begeerten. De anxius angor uit III 993 van
de man die in liefde of een andere hartstocht vergaat, stemt hiermee
wel overeen. Eer wij dit nader bepalen, willen wij nog enkele punten uit
de Epicureïsche leer ter vergelijking aanhalen.

De onrustwekkende begeerten hebben ons doen denken aan een uitdrukking bij Porphyrius, dat de begeerte, in strijd met αταραξία en
άπονία, verwarring en zorgen b r e n g t 5 ). Het roept ons ook een waar
schuwing van Epicurus in de gedachte, dat men aan de liefdesbegeerte
slechts zou kunnen toegeven, zo men zijn bezittingen niet verkwist, zijn
lichaam geen schade doet, de naaste geen smart veroorzaakt ; maar deze
dingen zijn niet te vermijden 6 ) . En als men er dan nog maar de angst
mee kon oplossen, was er niets tegen in te brengen; deze spreuk staat
T
echter in de modus irrealis ). Dezelfde traditie trouwens die met
Aristoteles de begeerten verdeelt in natuurnoodzakelijke, natuurlijke
!) 1033; 1094.
) 1062.
3
) Voor deze betekenis van in ipsis floribus (1134) kunnen wij wijzen op flore
aetatis (IV 1105), jlorem aevi (I 564), jlorem aetatis (III 770).
2

*) III 1003-10; 935-39. Vgl. Sent. Vat. 69: το της ψυχής άχάριστον λίχνον
έποίησε το ζωον είς ¿πτειρον των έν διαίττ] ποικιλμάτων.
Β
) πάσα ταραχώδης και επίπονος επιθυμία. Us. 457.
β
) Sent. Vat. 51.
7
) ΚΔ 10.
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maar niet-noodzakelijke, en niet-natuurlijke, noemt de begeerte naar
liefdesgenot wel natuurlijk, maar niet noodzakelijk, en de begeerte naar
een of andere bepaalde liefdeservaring zelfs niet natuurlijk 1 ). En tenslotte vinden wij onder andere authentieke spreuken van Epicurus ook
nog deze: de wijze zal niet verliefd worden, en de liefde komt niet van
de g o d e n 2 ) . En een andere spreuk luidt: als men elkaar niet ziet, niet
met elkaar spreekt en omgaat, is de liefdespassie verdwenen 3 ) .
Wat Epicurus verder ook in zijn werk over de liefde 4 ) mag hebben
geschreven, zijn princiepen zijn duidelijk. Noch de hartstocht van liefde,
noch liefdesverkeer is bevorderlijk voor een aangenaam leven, maar
beide brengen verwarring.
Hoe staat nu ten opzichte van deze Epicureïsche leer de angor van
Lucretius' liefdesverhaal? In overeenstemming met een „Epicureïsche"
traditie die, begonnen bij de eerste apostaten en Stoïcijnen 5 ) , door
Cicero, Plutarchus, Athenaeus levend gehouden 6 ), ook door de Christenen als Epicurus' leer werd gezien, propageert Lucretius, als het middel
om aan de onrust van de liefde te ontkomen, een zeer vrij liefdesverkeer
in corpora quaeque, dat des te natuurlijker schijnt, omdat het zo gemakkelijk de spanning der materie tot rust brengt.
Ofschoon de vergoddelijkte leraar en stichter om dergelijke toepassingen van zijn ηδονή- leer de naam κύντατος kreeg 5 ), heeft hij ze zelf
uitdrukkelijk afgewezen. Hij ontkent, ook elders n o g 7 ), dat sexueel
genot een noodzakelijk middel is om aangenaam te leven. In de brief
aan Menoeceus heeft hij zelfs tegen die beginnende traditie stelling ge
nomen: als wij zeggen dat genot het doel van het leven is, dan bedoelen
wij daar niet mee losbandigheid en wellust, zoals sommigen menen,

*) ή δέ των τοιώνδε αφροδισίων (sc. επιθυμία) οϋτε φυσική οΟτε
αναγκαία. Scholion bij Aristoteles, Eth. 1118b. Vgl. BE p. 334.
2
) DL 118.
3
) Sent. Vat. 18.
*) Naast veertig andere titels noemt LAERTIUS ook περί £ρωτος. DL 27.
Б
) Bij LAERTIUS vinden wij testimonia uit geschriften van detractores vooral
over gula en luxuria van de ϋστατος φυσικών και κύντατος. DL 3.
β
) Norman W. DEWITT, Notes on the history of Epicureanism. TAPhA LXIII
(1932) p. 166-176. Ook DE p. 328-358: Extension, submergence and revival.
T
) Ad Men. 132: ούδ' απολαύσεις παίδων και γυναικών . . . τον ήδυν
γεννά ρίον, άλλα νήφων λογισμός.
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maar vrij zijn van pijn en verwarring 1 ). Sexueel verkeer heeft nog
nooit iemand goed gedaan ; men moet al blij zijn als het niet schaadt 2 ).
Met deze stellingen dat de απολαύσεις παίδων και γυναικών het
leven niet aangenaam maken, en natuurlijk ook niet het doel van het
3
leven zijn, en vooral dat αφροδίσια en συνουσίη ) niemand tot voor
deel zijn maar meestal tot nadeel, is de leer van Lucretius moeilijk te
verenigen. Giussani wil er slechts een verschil van intonatie en accent
in horen 4 ). Maar er is veel meer. De promiscuiteit, die Lucretius als
een geneesmiddel opdringt б ) — wat door Giussani ook op Epicurus
teruggevoerd wordt — , is in strijd met de teksten van Epicurus die hier
over te vinden zijn.
Wat Lucretius echter schrijft over de liefde, amor, is wel heftiger van
toon, scherper, rijker in aanschouwelijke uitbeelding dan de aphorismen
en de brieven van Epicurus, maar het zijn orthodoxe princiepen; het is
Epicurus' geest. De wijze huwt wel, maar vlucht de verliefdheid; hij
probeert deze wonde te voorkomen, of tenminste zo spoedig mogelijk te
genezen. Hem zal het diepste genot niet verstikt worden in razernij,
jaloezie en onrust. De wijze kent de angor der hartstochten niet.
Misschien volgde Lucretius in zijn breed uitgemeten bezwaarschrift
tegen de liefde wel Epicurus' περί Ιρωτος. Misschien spreekt hier ook
sterker dan ergens anders zijn eigen aanleg en ervaring. Wie zal dat
zeggen?
Men heeft herhaaldelijk getracht iets van Lucretius' persoonlijke
liefdeservaring te reconstrueren uit zijn ampel tractaat over de liefde.
In I V 1135-36 zouden wij een kostbare autobiografische belijdenis van
Lucretius hebben te zien e ) . Men heeft ook gemeend 7 ) dat deze hele
verhandeling moest worden gezien als een aanval op liefde en huwelijk.

1

) Ad Men. 131: ou τάς των άσωτων ήδονάς καΐ τάς έν απολαύσει
κειμένας λέγομεν, . . . άλλα τό μήτε άλγεΐν κατά σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχήν.
2
) DL118.
3
) Β.ν. Sent. Vat. 51; DL 118.
*) GC III p. 259 v.
δ
) IV 1065; 1070 v.
β
) Guido DELLA VALLE, L'amore in Pompei e nel poema di Lucrezio. Atene e
Roma 1937 p. 139-175; zie p. 159.
7
) John Barker STEARNS, Epicurus and Lucretius on love. TAPhA LXIII
(1932), Proceedings 1 p. xxxiv.
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Lucretius zou hierin niet van Epicurus afhankelijk zijn, omdat deze in
de werken die wij kennen, de liefde niet bespreekt; omdat het onwaarschijnlijk is dat Epicurus de strenge inzichten had over de liefde die
Lucretius tot uitdrukking brengt, was het niet de Epicureïsche, maar de
persoonlijke Lucretius die deze aanval op de liefde lanceerde, onder
invloed misschien van de liefdesdrank waarvan Hieronymus spreekt.
O p de twijfelachtige bijkomstigheden in deze redenering willen wij niet
ingaan, maar twee punten lijken ons belangrijk genoeg voor een nota
censoria.
Dat Epicurus' werk περί Ιρωτος verloren gegaan is, wil natuurlijk
niet zeggen dat Lucretius het niet gekend heeft. Afgezien nog van de
spreuken die wij zo juist geciteerd hebben, mist daarom de bewering:
"in his extant works Epicurus does not discuss love" iedere bewijskracht.
Maar nog veel minder verantwoord is de stelling: "he (Lucretius)
attacked love and marriage." Boerwinkel geeft in de summary van zijn
boek de nog krasser formulering: "he strongly denied the possibility of
any normal marital relation"; doch om dit bewezen te zien vinden wij
slechts een korte samenvatting „van wat Rozelaar dienaangaande geeft",
en dit is beslist niet voldoende 1 ). Lucretius' aanval op de amor in het
vierde boek, is immers een aanval op de razernij van verliefdheid 2 ) ; in
ieder geval niet op de huwelijksliefde, die openbloeit tot vruchtbaarheid.
Wij kennen reeds de tirade tegen de minnaars die hun bezittingen en
hun goede naam verdoen, hun plichten verwaarlozen en van wroeging,
achterdocht en jaloersheid vergaan 3 ) . Nog sterker spreken in deze zin
de hierop volgende verzen over de mislukte liefde, de amor adversus
atque inops, vooral 1177-91 over de exclusus amatar4).
Overigens
hebben verschillende uitdrukkingen een voldoende pregnante beteke
nis 5 ), om ons niet in het onzekere te laten over semel conversum unius
amore (1066) : dit is niet de liefde tot de ene echtgenote, maar de een1

)

2

BOERWINKEL o.e. p. 157 en 66 w.;

ROZELAAR o.e. p. 107-116.

) Vgl. Α. E. WiLHELM-HooYBERG, Peccatum, sin and guilt in ancient Rome.
Groningen 1954. "At that time married life was a complete chaos, at least among
the moneyed classes"; met testimonia vooral uit de tijd van Horatius, p. 21 w .
3
) IV 1121 w .
4
) F. O. COPLEY, Exclusus amator. A study in Latin love poetry. WisconsinOxford 1956.
6
) 1048: mens saucia amore; 1073 w.: sani qui vitant amorem et sine poena
commoda sumunt; 1077: ardor amantum; 1101: in amore Venus simulacris ludit
amantis; 1120: tabescunt vulnere caeco; 1053 v.: sive puer sive mulier.
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kennige verliefdheid die door knapen of vrouwen genezen moet wor
den1).
Ook over de huwelijksliefde spreekt Lucretius, en die blijkt van een
heel andere orde te zijn. Al verzwijgt hij het biologisch element hierin
2
3
n i e t ), nadrukkelijk sluit hij al te geraffineerd liefdesspel ervan uit ).
Ook met een minder schone vrouw kan men aangenaam leven in een
liefde die niet door de pijlen van Venus wordt gewekt, maar door dage
lijkse omgang, inschikkelijkheid en een welverzorgd lichaam. Liefdes
dranken noemt hij helemaal n i e t 4 ). En zo onvergetelijk de verzen zijn
over de uxor optima 5 ), die samen met haar lieve kinderen toesnelt om
oen kus, — het doet de man goed in zijn hart en hij weet zich in zijn
wektand de sterkte van zijn gezin, — even onvergankelijk, duurzamer
dan brons, staat het beeld van alma Venus aan de aanvang van De
Rerum Natura 6 ).
Lucretius heeft zich niet als andere Romeinen laten verleiden door
de klassieke schoonheidsgodin van Praxiteles of Apelles 7 ). En als hij
ons in het tweede deel van zijn Venus-hymne verbaast met een gebed
van overgave aan de minnende Venus met de op haar schoot rustende
Mars — een on-Romeinse, Hellenistische groep van zondige verliefd
heid — , dan is hierin wellicht de dichter bezweken voor de macht
van het symbool Venus, dat de denker had opgeroepen voor pax en

1

) DELLA VALLE O X . p. 155-164. Zijn vergelijking van d e „liete dispensatrici
d ' a m o r e " met I V 1121-69 lijkt ons wel wat gewild, en het door ons besproken vers
1134 vertaalt hij slap: „qualcosa di amaro che avvelanava ogni gioia." p . 159.
2
) M e t n a m e bespreekt hij, weer trouw atomistisch, d e vruchtbaarheid en erfe
lijkheid: I V 1209-67.
3
) coniugibus quod nil nostris opus esse videtur 1277.
4
) Dit had b.v. voor de h a n d gelegen in I V 1278 w . , wanneer wij daarmee ver
gelijken uit AFRANIUS en MENANDER: aetas et corpus tenemm et moTigeratio: / haec
sunt venena formosarum
mulierum.
O . RIBBECK, C o m . R o m . fr. 381; Mv έστ*

αληθές φίλτρον ευγνώμων τρόπος. / τούτω κοττακρατείν ανδρός είωθεν
γ υ ν ή . T h . К о е к , Com. Att. fr. I l l , 646.
β
) I I I 894 v.
β
) Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas, / alma Venus I 1 v. Aan
knopingspunten voor d e zeer uitgebreide literatuur: Robert SCHILLING, La religion
Romaine d e Vénus depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste. Paris 1954; vooral
p. 346-358. — Carl KOCH, Untersuchungen zur Geschichte der römischen VenusVerehrung. Hermes 83 (1955) p. 1-51. — P. GRIMAL, Lucrèce et l'hymne à Vénus.
R E L X X V (1957) p . 184-195. — ELDER o.e. — FRIEDLÄNDER o.e. — BiS p. 136 w .
7

)

SCHILLING o.e.

p.

312.

74

ANCOR

αταραξία 1 ) . O p zichzelf is bidden trouwens niet strijdig met de Epicureïsche beginselen, en men moet er dan ook niet versteld van staan,
als het gebed hier bijna onmiddellijk wordt gevolgd door de erkenning
dat de goden, in hun bestaan volmaakt gelukkig, buiten ieder werelds
gebeuren blijven. Eerst heeft men deze schone belijdenis hier niet willen
dulden 2 ), en nu weer zoekt Grimal op historische gronden te bewijzen
dat juist het gebed niet in het begin geschreven is, maar op het allerlaatst, vlak voor de dood 3 ) . Dan echter zou deze Venus-hymne eerst
recht onverklaarbaar zijn, omdat, naar wij menen, het gedicht in volkomen wanhoop eindigt, zonder enig uitzicht meer op goddelijke
vrede 4 ). Wel kunnen wij het voor een deel eens zijn met de scherpzinnige interpretatie die Elder van dit prooemium heeft gegeven 5 ) :
Lucretius verheerlijkt Venus, die de statische vrede en het dynamische,
kinetische genot van de voortplanting verwekt; de goden, de echte,
Epicureïsch gezuiverde goden, genieten een onverstoorbare vrede, de
pax waaraan ook de menselijke geest kan deelhebben, wanneer hij het
juiste inzicht heeft verworven; voor het animale leven is de prikkel der
generatio een der middelen, om tot een equilibrium van geneugte te
komen. Zo is Venus inderdaad de voluptas van mensen en goden.
Vreemder lijkt het ons, in Mars, een oude ongekuiste godheid, het symbool te zien van de blinde mens, die in zijn verliefdheid slechts frustratie
en onrust ervaart 6 ). Deze symboliek is ver gezocht. Wel heeft Elder
sterk sprekende argumenten, om Lucretius' schildering als een bewuste
antithese te verstaan van een Epicureïsche en een on-Epicureïsche,
m.a.w. een echte en een onechte godheid. Maar door Mavors, zelfs met
een beroep op de klankovereenkomst in mortalis 7 ), symbool te noemen
van stervelingen, maakt men het liefdespaar niet minder reëel. En ook
als men tenslotte de symboliek van deze omhelzing wil verklaren met de
1

) Dat het zwaartepunt van deze scène ligt in pax, verdedigt FRIEDLANDER o.e.
p. 371. BIGNONE betoogt met zijn aanstekelijk enthousiasme dat pax bijna identiek
is met αταραξία. Vgl. verder SCHILLING o.e. p. 357; BARRA o.e. p. 17 v.
2

) I 44-49 •= II 646-51; vergelijk b.v. de vroegere teksteditie van BAILEY,
Oxford 19212; ERNOUT, 1955e; BÜCHNER, 1956.
3

) GRIMAL o.e. p. 195, waar deze proloog heet: „probablement la dernière page
écrite par Lucrèce et comme Ie testament véritable du philosophe et du poète."
4
) Zie beneden p. 168 w.
e
) O.e. p. 96 w.
«) Ib. p. 115w.
T
) mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors I 32.
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twee wijsgerige princiepen van Empedocles — liefde en haat — , waar
door het heelal is gevormd 1 ), toch moet de eerste lezer, Cicero, evenals
wij nog, in deze schone gestalte het oeroude liefdesgebaar van Ares en
Aphrodite hebben erkend.
Evenwel, het onvergankelijk beeld van de Alma Venus Genetnx,
waarmee Lucretius zijn werk begint, is zonder enige tegenspraak de
stammoeder van Aeneas' nakomelingschap; lust van mensen en goden,
omdat zij hun hart onder de wet brengt van haar zoete begeerte 2 ) ;
de met Romeinse majesteit omklede 3 ) Olympische gestalte van het
kosmisch-amoureuze numen, dat het liefdesbegeren tot levenverwekkende
vruchtbaarheid m a a k t 4 ) .
Neen, Lucretius' hartstochtelijke strijd tegen de verliefdheid — wel
een blijvende antinomie met zijn aanbidding van Venus-Mavors 5 ) —
gaat niet tegen de vruchtbare liefde, waarvan de alma Venus de godde
lijke patrones is; ook niet tegen het huwelijk, waarvan hij man, vrouw
en kinderen soms idealiseert, soms verburgerlijkt, maar nooit in hun
relaties beschimpt, zoals hij het doet met de ijdel verliefden. Maar zijn
indringende, soms bijtend scherpe en lugubere analyse van de amor
geldt de onbeheerste hartstocht, waarvan het ergste kwaad, tevens de
straf, blijkt te zijn samengetrokken in de woorden rond angor.
§ 3. cuppedine

curae

6

)

Voor de liefde, zowel in begeerte als in genieting, geldt het Epicureische grondbeginsel, dat alwat de gemoedsrust stoort en verwarring
sticht, kwaad is. Wat in het oude dogma ταράττεσθαι κατά ψυχήν
1

) H St. Η VERTUE, Venus and Lucretius Greece and Rome 1956 ρ 140-152
) Vergelijk het begin van de vijfde Homensche hymne (ed T W ALLEN,
Oxford 1912, ρ 64) ΜοΟσά μοι Εννεπε äpya πολυχρύσου 'Αφροδίτης /
κυπριδος, ¥\ τε θεοΐσιν επί γλυκύν ίμερον <5ρσε / κα( τ' έδαμάσσατο
φΟλα καταθνητών ανθρώπων.
2

3

) pedes vestís defluxit ad irnos VFRCILIUS, Aen 1,404
*) Vergelijk d e juist genoemde H o m e n s c h e hymne in h a a r geheel
6
) Verschillende tegenstrijdigheden m het gedicht heeft REGENBOGEN (о с
ρ 76 ν ) teruggevoerd tot d e „tragische Grundantinomie seines Werkes, seines
Wesens" Lucretius was dichter en denker Zo ook SCHILLING о с ρ 357 BIGNONE
verzet zich hiertegen met grote nadruk en hij wil in de schoonheid van de poëzie
juist de mogelijkheid zien, het onvolmaakte hedonisme te voltooien „nella bellezza
della poesia ci fa dimenticare le angustie e le contradiziom del sistema " BiS
ρ 208
β
) Manfred HAUSER, Der romische Begnff Cura. Winterthur 1954.
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heette 1 ), wordt in veel verschijningen en op veel manieren door Lucretius bestreden. Een onverwachte, maar misschien meest eigen verschijningskarakteristiek geeft Lucretius in het geval van de verliefde:
exest anxius angor
aut alia quavis scindunt cuppedine curae.

III 993-4

De mens wordt opgevreten door de bange beklemming van liefde, verscheurd door de zorgen van welke andere begeerte ook.
Dit roept ons het prooemium van V voor de geest, waar Lucretius,
om de grote waarde van Epicurus' leer te verheerlijken, smalend vaststelt dat het niet zo veel te betekenen heeft voor de wereld, dat Hercules
een paar monsters heeft gedood. Maar als ons hart, ons inzicht, niet
gezuiverd is, wat hebben wij dan toch een strijd te leveren; wat wordt
de mens dan aangegrepen en verscheurd door grote vrees en door hevige
onrust en zorgen van begeerte:
quantae tum scindunt hominem cuppedinis acres
sollicitum curae quantique perinde timorés.
V 45-6
Uit de begeerten ontstaan curae, uit de liefdespassie anxius angor. Het
ligt voor de hand, het een met het ander te vergelijken en te verklaren.
In III 993 v. staat cura op één lijn met angor. Heinze gaat in zijn
commentaar zo ver, te zeggen dat angor synoniem is met cura. Hij
wijst daarvoor op angore metuque en cura metuque2).
Ofschoon de
mathematische en logische stelling van de derde gelijke, waarmee Heinze
hier speelt, in litteris natuurlijk niet opgaat, blijkt mede uit de door ons
aangehaalde teksten wel dat het cura-begrip dat van angor dicht nabij
komt, althans in III 993 v.
Het begrip scindunt, van curae gezegd, en exest, van angor, kan het
idee oproepen van vernielende en verterende krachten. In de episode
over de pest in Athene is anxius angor echter niet het dodende element,
maar een begeleidingsvorm daarvan, door Thucydides niet vermeld,
maar door Lucretius aan het eind van een vers geplaatst, met evenveel
nadruk als bij de verliefde, van wie Tityus het verdoemde voorbeeld
en symbool is.
De uitzinnige verliefdheid en andere onbeheerste hartstochten dragen
overigens, in de teksten die wij nu besproken hebben, veel sterker klemtoon dan de angst voor de dood. Dat er een vastgestelde, natuurlijke
' ) Ad Men. 131; zie p. 71.
*) Resp. III 903 en II 19.
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grens is voor de begeerten, waarbinnen wij gemakkelijk een bestendig
levensgeluk kunnen genieten, heeft Lucretius, lijkt het wel, voorbij gezien, om in de finis cuppedinis atque timoris slechts het eind van de
angst te zien en het aan de kaak stellen van begeerten waarvan angor en
cura de wrange, giftige vruchten zijn.
Uit deze teksten blijkt nu reeds een zekere verwantschap tussen cura
en angor: exest angor — scindunt curae. De verderfelijke kracht van
beide schuilt hier in de begeerten, waarvan Lucretius, evenals van de
angst, niet de begrenzing maar het einde propageert. En zoals de angor
blijvend het doodsgevaar in de pest vergezelt 1 ), zijn ook deze begeerten
nooit zonder angor en curae. De wanorde van het onbegrensd begeren
manifesteert zich juist in deze tekens, die, zoals wij nog zullen zien, als
noodsignalen fungeren: bepaalde zorgen en angsten — curae en timorés
—, en speciaal bij het liefdesbegeren die toestand van voortdurende beklemming — anxius angor —.
Van wezenlijk belang voor het begrijpen van de angor is verder het
surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat, dat de smartelijke
teleurstelling uitbeeldt van hen die het hoogste genot der liefde niet
weten te genieten zonder erdoor te worden verwond, gevangen en verstikt.
De verbinding van angor met het stamverwante anxius, waarvoor wij
niet alleen in Epicureïsche teksten geen voorbeeld hebben, maar ook niet
bij welke Latijnse auteur dan ook, maakt de betekenis van deze woorden
ongetwijfeld pregnanter, zowel bij de minnaar als bij de stervende 2 ) :
de herhaling van dezelfde stam, tweemaal aan het eind van een vers,
suggereert sterk de grondbetekenis van het semantisch element -ang-:
nauw, be-nauwd, be-nauwend 3 ) .
1

) assidue comes VI 1159.
) Resp. I l l 993 en VI 1158.
3
) Vergelijk, behalve de Thesaurus, de Dictionnaire étymologique van ERNOUTMEILLET (1951 3 ), die bij het grondwoord ango de betekenissen geeft: étreindre,
oppresser, serrer (la gorge); „se dit du physique et du moral"; ditzelfde geldt van
het afgeleide substantief angor; anxius ligt altijd in de morele sfeer; heeft bovendien actieve en passieve betekenis: angoissant en anxieux. Ook dit laatste steunt
op veel voorbeelden uit de Latijnse literatuur, maar voor Lucretius kan het slechts
geldend worden gemaakt, als de lezing van de handschriften in VI 14 veranderd
wordt; zie volgende noot. Daarom houden wij liever, aansluitend bij de grondbetekenis, ook voor anxius de actieve betekenis aan, ofschoon ERNOUT in zijn vertaling (zie p. 63 noot 5) de passieve betekenis neemt.
2
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Terloops zij nog opgemerkt dat anxius ons ook leert dat het gevoel
van angor: benauwing, beklemming, in de borst wordt ervaren, speciaal
bij het hart:
nee minus esse domi cuiquam tarnen anxia cordi,1)

VI 14

de mensen worden gekweld door dingen die beklemmend zijn voor het
hart. Hetzelfde blijkt trouwens ook uit I I I 140 v., waar Lucretius met
Democritus en Epicurus 2 ) de borst aanwijst als zetel van de geest, —
omdat juist daar de angst en de vreugde zich manifesteren, zegt Lucre
tius 3 ) .
De betekenis van anxius in anxia cordi en in anxius angor is overigens
niet geheel en al identiek: bij cordi heeft het de volle betekenis van qui
angorem efficit. In het tweede geval zou dit bijna een tautologie vormen
met angor. Omdat de woorden wel dezelfde stam en grondbetekenis
vertegenwoordigen, maar naar het getuigenis van Cicero 4 ) niet syno
niem zijn, is de juiste waarde van anxius angor, met mogelijke nuan
ceringen, niet zo gemakkelijk te bepalen. Wel lijkt het zeker dat de
toevoeging anxius bij angor door de treffende klankwerking van dezelfde
stam de grondbetekenis van angor versterkt. De vorm angat wijst in
dezelfde richting.
I. Het woord angor bevat het idee beklemming en druk in de borst,
zowel bij de gedachte aan een ander Ik, dat vroeger zou hebben bestaan
of dat er na de dood zou zijn, als bij de jaloerse minnaar en de stervende
pestlijder 5 ). In deze laatste twee gevallen wordt de stam van het woord
a.h.w. verdubbeld door het hier enigszins vreemde anxius, waardoor de
etymologische betekenis zich des te sterker opdringt.
1

) Dit is de lezing van O en Q, door DIELS en MARTIN gehandhaafd. Met de

meeste uitgevers leest ook BAILEY anxia corda, met de erkenning dat cordi mis
schien goed is. Wij houden ons aan cordi niet alleen omdat dit de handschriften
lezing is, en omdat het enkelvoud beter schijnt te passen bij cuiquam (zie BAILEY
ad loc. III p. 1556), maar ook en vooral, omdat anxia zo de betekenis „be
klemmend" heeft, overeenstemmend met de twee andere plaatsen, III 993 en
VI 1158.
2
) Δημόκριτος, 'Επίκουρος διμερή τήν ψυχήν, το μέν λογικον Ιχουσαν
έν τω θώρακι καθιδρυμένον. AETIUS IV, 4, 6.
3
) hie exsultat enim pavor ас metus, haec loca сітсит / laetitiae mulcent; hic
ergo mens animusquest III 141 v.
4
) Vgl. p. 63 noot 3.
6
) Resp. Ill 853; 903; 993; VI 1158.
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Angor staat ook naast cura en metus. De angor van onbeheerste begeerten, verliefdheid, jaloezie en wroeging kan in de betekenissfeer van
cura geïnterpreteerd worden a b angstige zorg en onrust; naast metus
schijnt het, als gevolg van een dreiging van de dood of van niet-bestaan
voor of na het leven, meer over te gaan in de afweerhouding van angst.
Maar wij zullen later nog een tekst bespreken waarin metus, waarschijnlijk als uiting van jaloerse liefde, zich weer eerder aanpast in de
sfeer van de zo juist genoemde bange onrust van angor-cura 1 ). Daarom
willen wij liever niet zeggen dat сита en metus de grondbetekenis van
angor in verschillende richting veranderen: eerder spreidt het sterke
angor iets van zijn betekenis over de andere woorden uit.
De anxius angor van de hartstochtelijke minnaars, die, omdat zij de
vast bepaalde grenzen der begeerten niet kennen, ook niet tot de Epicureïsche rust en vrede kunnen komen, kan wel worden omschreven met :
benauwende onrust, maar hiermee gaat het karakteristieke van Lucretius'
woordkeuze voor een groot gedeelte verloren. Wij willen in „benauwende
onrust" daarom niet meer zien dan een omschrijvende verklaring van
de goede vertaling „bange angst", welke uitdrukking, in klankwaarde
anxius angor getrouw weergevend, ook een nauwkeurige formulering
mag heten van Lucretius' idee, niet slechts bij de sterveling die zich
voorstelt dood te zijn, maar niet minder in het geval van de minnaar,
waar de bijzondere betekenis gestipuleerd wordt met de toevoeging: alia
cuppedine curae. En cura komt in het volgend hoofdstuk verder ter
sprake.
II. Naast de betekenisbepaling van angor en anxius angor kunnen
wij uit de tot nu toe besproken teksten nog tot de volgende conclusies
komen :
1. Lucretius' Epicurisme, dat, voorzover wij het hebben vergeleken,
zeer veel overeenkomst heeft met de leer van Epicurus zelf, toont na
dit gedeelte van ons onderzoek twee persoonlijke kenmerken. De keuze
van het woord angor, al of niet versterkt met anxius, om een toestand
van φόβος en τάραχος aan te duiden, die in alle geledingen van de
twee eeuwen oude school in de wezenlijke dogma's van de leer was
besproken, is noch door de geschriften van Epicurus zelf, noch door die
van anderen beïnvloed. Dit is des te opmerkelijker in de twee gevallen 2 )
*) III 152; ziep. 134v.
) III 853 en nog sterker VI 1158.

2
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waar de kontekst onomstotelijke bewijzen levert dat Lucretius zonder
veel reserve uit een nu nog controleerbare literaire bron heeft geput.
Een tweede kenmerk, niet zo strikt persoonlijk, en meer liggend op het
gebied van de ethische wijsbegeerte dan van de semantiek, is het verschil van opvatting tussen Lucretius en Epicurus betreffende de leer over
de begeerten, meer in het bijzonder over het liefdesverlangen en het bevredigen van aphrodisische behoeften. Dat de leerling hierin zoveel
minder gêne schijnt te tonen dan de meester, moet gedeeltelijk verklaard
worden uit de ontwikkeling van een Epicureïsche traditie, gedeeltelijk
uit onbegrip ofwel onachtzaamheid voor Epicurus' niet gemakkelijke
princiepen over de grenzen der begeerte, waarschijnlijk ook uit Lucretius'
gepassioneerde aanleg en misschien nog uit persoonlijke ervaringen.
Maar van dit laatste weten wij zo goed als niets.
2. Om het angstverschijnsel in De Rerum Natura te begrijpen is het
niet voldoende woorden te verstaan, wij moeten ook trachten te ontdekken, waarin Lucretius de bron van de onrust van de angst heeft
gezien. Later zullen wij hierop verder ingaan, maar nu reeds heeft angor
ons de begeerten als een zeer belangrijke oorzaak van zorg en onrust doen
kennen, vooral het onbeheerst begeren van liefdeservaringen.
3. Wij willen ons uitdrukkelijk distantiëren van de mening dat wij
uit het derde of het vierde boek iets over Lucretius' eigen, eventueel ongelukkig liefdesleven zouden hebben te leren; of, nog erger, over de
werking van een liefdesdrank. Wel is zijn vloek over de verliefdheid te
algemeen dan dat hij deze in het huwelijk nog zou kunnen prijzen,
maar hij eert en bewondert het gelukkig samenleven en de vruchtbaarheid. Patrones van de vruchtbare liefde is de stammoeder der Romeinen,
en wellicht heeft Lucretius de Griekse Venus gekozen als symbool van
de vrede.
Is zijn oordeel over de verliefdheid, in tegenstelling met zijn propaganda voor een zeer vrije liefde, nog wel Epicureïsch, de karakterisering
van het eigenlijke kwaad van de amor, als verterende anxius angor, is
een zeer persoonlijke trek, persoonlijker nog, en zwaarder van betekenis
dan de angor om de dreiging vanuit het niet-bestaan, dat de mensen
zich niet genoeg kunnen realiseren.
Epicurus had de kennis van de natuurlijke δρος aangewezen als de
weg ter genezing van de αόριστος επιθυμία; uit de tot nu toe be
sproken teksten hebben wij sterk de indruk dat Lucretius wel de jinis
timoris met klem van redenen wil bewerkstelligen, maar dat hij niet
geweten heeft, hoe tegen de acres curae cuppedinis in het geweer te
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moeten komen, dan enerzijds door een grote indulgentia, anderzijds door
een diep snijdend brandmerk.
Niet alleen bij de angst voor de dood heeft (anxius) angor de grote
expressieve kracht van het nog niet gehoorde, Lucretius herhaalt deze
woorden blijkbaar met voorliefde, ook daar waar hij in de diepte der
begeerte de obsessie van wanhopige teleurstelling blootlegt.

III. M E T U S
In de twee voorafgaande hoofdstukken hebben wij reeds een zekere
relatie ontdekt tussen het begrip angor en de woorden metus en cura.
Wij zullen nu, in het vijfde hoofdstuk, onderzoeken wat voor Lucretius
de angst is: naast metus en cura heeft dolor hierbij een belangrijke
functie.
De verschijningsvormen van de angst analyseren wij uit het woord
metus, met pavor en tenor, in het zesde hoofdstuk. Tenslotte bepalen
wij de voorwerpen van angst, in het zevende hoofdstuk, naar de woorden
metus, timor en formido.
De verzen waarin metus in een of andere vorm voorkomt, zijn:
boek

II:
III:
V:
VI:

19; 48; 623.
37; 141; 152; 312; 461; 826; 903; 982; 1014.
73; 1061; 1151.
1183; 1212.

VIJFDE

HOOFDSTUK

METUS
CURA en D O L O R
Voor een vergelijking van metus met cura komen in aanmerking de
verzen 19 en 48 uit het tweede boek, 461 en 826 uit het derde. Hieraan
moge een inleidende paragraaf voorafgaan over het prooemium van
boek II, waarin ons ook het woord dolor opvalt.
§ 1.

dolor

absit

Voordat Lucretius na het 1000 verzen lange technische stuk van het
eerste boek de Epicureïsche leer over de atomen en de leegte van het
heelal voortzet 1 ), releveert hij in het afwisselend lyrische, programmatische en exclamatorische prooemium van het tweede boek opnieuw het
eigenlijke, formele object en doel van zijn zang: de rust van het mensenh a r t 2 ) . Wat Cicero 3 ) prozaïsch omschreef: {sapiens) cum multorum
vitam cum sua comparât, magna afficitur voluptate, daarover dicht
Lucretius 4 ) het beroemde suave-suave van de veilige kust aan de hoogstormende zee en een gevaarloze uitkijkpost over het oorlogsveld ; sed nil
dulcius est: maar niets is zoeter dan vanaf hooggelegen zuivere gewesten,
goed verschanst door de leer van wijzen, op het gekrioel van de massa
neer te zien, die een levensweg zoekt, in schrandere naijver strevend naar
de hoogste plaats.
Een dubbele uitroep over de ongelukkige mensengeest en blinde harten
opent een periode waarin de ethische princiepen van Epicurus voor een
belangrijk gedeelte in een scherpe terminologie hun nieuwe uitdrukking
vinden 5 ), en tegelijk die poëtische karakteristiek krijgen die ze welhaast
*) Boek I en II vormen een zekere eenheid met als onderwerp de atomen,
ruimte en beweging. Boek I geeft meer princiepen, boek II gevolgtrekkingen.
BL II p. 794.
!!
) Wij zijn reeds opmerkzaam gemaakt op de woorden quies en pax (zie
p. 23 v. en index), die wij echter in dit prooemium missen. Wel vinden wij in De
Rerum Natura nergens zo duidelijk als hier Epicurus' ethische beginselen verkondigd: geen pijn in het lichaam, geen angst in de ziel. BL I p. 60 w .
3
) De fin. 1, 19, 62.
4
) II resp. 1, 5, 7.
Б
) Zoals BAILEY opmerkt, is het moeilijk na te gaan wat in feite Lucretius'
bron is geweest. Het hele tweede boek sluit trouwens niet zo nauw aan bij de brief
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tot een ander, dichterlijk Epicurisme omvormt. De periode is evenwichtig
van opbouw 1 ), sterk van inhoud, met meesterhand gepolijst, gesierd
met de glans van Homerische fakkels 2 ), de bloeiende graszoom langs
een rivier3), de ijdelheid van aardse schatten en r o e m 4 ) , en de aangrijpende vergelijking van het bange kind: misschien is er, om met
Plato's Kebes te spreken, ook wel een kind binnenin ons dat zich bang
maakt over dergelijke dingen als het spook van de dood 5 ).
De duisternis van het mensenleven is in dit prooemium, dunkt ons,
de donker gehouden achtergrond, waartegen de geïdealiseerde templa
serena en rationis potestas (vs. 8 en 53) moeten afsteken. Regenbogen
heeft erop gewezen dat de tegenstelling licht en donker voor Lucretius'
poëzie een fundamenteel gegeven i s 6 ) . De waarde zelf van de poëzie
bestond voor hem juist daarin, zegt Waszink, dat zij, zelf vol licht,
ook in duistere zaken de waarheid vermocht te onthullen en ook in het
werkelijke leven de duisternis kon doen verdwijnen 7 ). In het begin en
aan het eind van dit prooemium nu noemt Lucretius met grote nadruk
de duisternis. Het middenstuk, dat een welhaast volmaakt specimen is
van Epicureïsche princiepen in Lucretiaanse rijk uitbeeldende bewerking, wordt ingeleid met het exclamatorische qualibus in tenebris
vitae (vs. 15) en zelfs met een viervoudig tenebrae gesloten: omnis cum
in tenebris praesertim vita laboret. nam veluti pueri e.q.s. (vs. 54 w . ) .
Als wij afzien van de 12 inleidende verzen en van de als een poëtische
excursus ingelaste tonelen over wat niet en wat wèl nodig is voor een
aan Herodotus als het eerste. Misschien volgde Lucretius hier inderdaad liever de
Μεγάλη 'Επιτομή. BL II p. 794.
1
) 14-16 exclamatio: over de verblinding der mensen en over de duisternis en
de gevaren van het leven; — 16-19 thema: het is een eis van de natuur in het
lichaam geen pijn te lijden en in de geest bevrijd te zijn van сита en metus; —
20-53 corpus: 20-36 over lichamelijk welzijn, met een korte uitweiding over mooie
paleizen en natuurschoon; 37-52 over zielerust; metus en сита gaan niet op de
vlucht voor wapenen en rijkdom; 53 conclusio: het is een kwestie van inzicht; —
54-61 repetitio en transitio: angst is als de duisternis, die kinderen bang maakt;
hij moet worden verdreven door het licht van de natuurleer.
2
) 24 w . Vgl. Od. 7,100 w .
3
) 29 w.
4
) 50 w.
e
) 55 w. PLATO, Phacdo 77 E: άλλ' ίσως ävi τις καΐ έν ήμΐν παις δστις
τα τοιαύτα φοβείται.
e

)

REGENBOGEN o.e. ρ. 354.

7

)

WASZINK o.e.

U H ; V I I v.

ρ. 252 w.;

vgl.

IV

6w.

=

I 931 w.;

Ill

35 v.;

I

143

w.;
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aangenaam lichamelijk gevoel — typisch, dat Lucretius ook hier weer
niet uitdrukkelijk zegt dat de grens der natuurlijke begeerte zo ge
1
makkelijk te bereiken is ), — dan zijn er een 30 verzen over die bijna
stuk voor stuk iets bijdragen tot de formulering van de menselijke onrust
en angst. Maar het begin is de uitroep over de blinde harten, die in
duisternis en gevaar het korte leven slijten; en de samenvattende, tot
een climax stijgende slotverzen zijn het sterke beeld voor de tenor animi,
2
dat nog meermalen herhaald zal worden ) : weer die duisternis, waar
voor wij als kinderen bang zijn, en die ons doet beven voor wat er
niet is.
Na het begin van dit prooemium worden de kwellingen van lichaam
3
en ziel genoemd: voor het lichaam dolor, voor de ziel cura en metus ) .
Volheid van menselijk of goddelijk leven is hierin onbestaanbaar. Aan
het begin van het eerste boek toch lezen wij dat het volmaakt geluk
van de goden gelegen is in het genieten van vrede, zonder enige pijn 4 ).
Maar Lucretius is de dolor bij lange na niet zo agressief tegemoet ge
treden als de cura en metus.
Epicurus' dogma over de pijn in het vierde gedeelte van de tetrapharmakos 5 ) was wel aanvechtbaar 6 ) maar rationeel — zoals trouwens
het hele systeem. Waar hij in een al te doorzichtig woordenspel trachtte
aan de onoplosbaarheid van het probleem te ontkomen, vinden wij die
fundamentele instelling, die vanaf Homerus het Griekse gedachtenleven
over het lijden min of meer heeft beheerst: pijn is een vreemd element,
het is onschoon, een smet op het ideale beeld van de mens 7 ). Lucretius
*) Vgl. boven p. 60.
) I I I 87 w . en VI 35 w .
3
) corpore seiunctus dolor absit, mente fruatur / iucundo sensu cura semata
metuque II 18 v.
4
) omnis enim per se divum natura necessest I immortali aevo summa cum pace
fruatur I semata ab nostris rebus seiunctaque lange. I nam privata dolore omni
I 44 w .
5
) Zie p. 41, 59, 88 noot 3.
β
) GiGON vergoelijkt nog Epicurus' stelling dat hevige smart slechts kort duurt
en langdurige pijn niet hevig is, met de opmerking: „zweifellos aus der medizi
nischen Therapie übernommen. Dahinter steht die Lehre von den akuten und den
chronischen Krankheiten" (o.e. p. 116). Maar DEWITT brandmerkt de spreuk als
belachelijk: "this is among the more unfortunate doctrines of Epicurus and rightly
incurred the sharpest ridicule." DE p. 244.
' ) Dr. H. H. JANSSEN, Gedachten over het lijden in klassieke oudheid en Christendom. Nijmegen-Utrecht 1949. p. 6.
2
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evenwel schijnt zich hier, bij de eerste ontmoeting met dolor, aan een
moeilijke opgaaf te onttrekken. Later zal hij de pijn als fysisch ver
1
schijnsel wel ontleden ), maar nu leidt hij ons haast ongemerkt langs
genoegens, die de pijn kunnen opheffen, naar het idyllisch buitenleven,
dat ruimschoots opweegt tegen de pracht van koninklijke paleizen. Even
goed als njk versierde eetzalen en met purper gedekte rustbedden kan
een bescheiden tafel, een hard bed en Arkadische zomervreugd het
lichaam de aangename ervaring verschaffen van voldaanheid en pijn
loze rust, als wij maar met dat weinige tevreden weten te zijn dat de
2
natuur ons nooit zal onthouden ).
Intussen is dit in geen enkel opzicht een verzoening, of ook maar een
confrontatie met het inderdaad moeilijk te verantwoorden pijnverschijnsel, zoals Epicurus het tenminste geprobeerd had in de vierde
3
van zijn Κύριαι Δ ό ξ α ι ) . Aan het eind van het zesde boek pas zullen
wij de dramatische ontknoping zien in zijn „persoonlijk antwoord" 4 ),
maar hier zouden wij van Lucretius mogen verwachten dat hij het
lichamelijk genoegen zou prijzen, als een toestand waann men geen pijn
voelt. Dolor noemt hij echter niet meer, en met quapropter . .. quod
super est 5 ) sluit hij sterk emfatisch aan bij dat vertoon van grote weelde,
welke niets vermag wanneer men door koorts wordt gekweld : en zo ook
biedt machtige rijkdom de ziel geen voordeel in haar o n r u s t 6 ) . Of
zouden troepenmachten en vlootformatie te keer kunnen gaan tegen
!) III 252 w , 963 w , zie verder ρ 99 ν
) divitiae grandes komini sunt vivere parce I aequo ammo, neque enim est
umquam penuria pani V 1118 ν
3
) ΚΔ 4 ού χρονίζει το άλγοΟν συνεχώς έν τη σαρκΐ, άλλα το μέν
άκρον τον ελάχιστον χρόνον πάρεστι, τό δε μόνον ύπερτεΐνον τό ήδόμενον κατά σάρκα ού ιιολλάς ημέρας συμβαίνει, αϊ δέ πολυχρόνιοι των
αρρωστιών πλεονάζον Εχουσι τό ήδόμενον έν τη σαρκϊ ¥\ περ το άλγοΟν.
4
) F J J BuYTENDijK, Over de pijn Utrecht 19572 ρ 168 w
Б
) quapropter quoniam ml nostro in corpore gazae I proficiunt neque nobtlttas
nee gloria regni, I quod superest, animo quoque ml prodesse putandum II 37 w
e
) Deze visie van Lucretius heeft, dunkt ons, zo goed als niets gemeen met wat
CICERO zijn spreekbuis Torquatus laat verkondigen als de Epicureïsche leer over
voluptas en dolor het een is het hoogste goed, het ander het hoogste kwaad (De
fin 1,29-30) Simplistisch en met miskenning van Epicureïsche begnppen als
α τ α ρ α ξ ί α , τέλος, φόβος, μ α κ α ρ ί ω ς ζην, zal door Torquatus wel uitgesproken
zijn wat in die dagen als populaire traditie leefde Des te meer kan het ons ver
wonderen dat Lucretius juist cura en metus, met dolor zo breed uitmeet —
DEWITT zoekt een verzoening tussen Cicero's summum bonum en Epicurus' τέλος·
DE ρ 216 248
a
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bijgeloof en vrees? Wij zien de religiones al bang worden en angstig de
vlucht nemen; wij zien de mortis timorés het hart al leeg achterlaten,
bevrijd van cura. Het is belachelijk en bespottelijk, zegt Lucretius 1 ), en
hij roept het oxymoron van de harde realiteit op: vrees vreest niet, geen
wapengekletter noch felle projectielen.
Hier (vs. 44-50) voeren de angsttermen hevig de boventoon: timefactae religiones - pavidae - mortisque timorés - curaque solutum - metus
hominum curaeque sequaces - metuunt. Scheiden wij de ironie van de
werkelijkheid, dan vinden wij in het ironisch gedeelte, wel spottend maar
misschien des te meer vrij en persoonlijk, het bijgeloof en de doodsangst
vermeld, en in een laatste bepaling de onrust 2 ). Daarna noemt Lucretius nog samenvattend het algemene metus en cura, in de sfeer van de
voorafgaande ironie versterkt met de bepalingen sequaces, audacter,
metuunt en versantur.
O p psychologisch gebied heeft Lucretius zich aan een analytische of
curerende beschouwing van de lichaamspijn helemaal niet gewaagd 3 ),
misschien wel, omdat een populaire traditie de waarde van voluptas en
dolor had misvormd tot summum bonum en summum malum, en daarmee zowel αταραξία als φόβος van het echt Epicurisme dreigde te over
woekeren. Hij onttrekt er zich echter niet aan, woorden te zoeken om
de angst van de ziel te kwalificeren. In de vier verzen die in het prooemium voorafgaan aan het axiomatisch slot, — waarin hij met over
rompelende zekerheid de weg der genezing wijst 4 ), — resumeert hij
zijn eerste uitroep over verblinding en duisternis en zijn omschrijvende
bepalingen van de zieleangst met de opeenstapeling van tenebris - trepi
dant - tenebris - metuunt - timemus - metuenda - tenebris - pavitant 6 ) .
*) quod si ridicula haec ludibriaque esse videmus, I re veraque metus hominum
curaeque sequaces I nee metuunt II 47 w .
а
) 44-46: religiones — mortisque timorés — curaque.
3
) „Psychologisch" is trouwens ook niet het juiste woord voor Epicurus' interesse in het lijden; dit is fysiologisch. Evenmin zouden wij bij de Stoa spreken van
„psychologische aandacht", maar van een Stoïsche, d.i. louter rationele. Daarmee
eerbiedigen wij de princiepen van φύσις en ratio. Vgl. JANSSEN o.e. 1949 p. 10.
*) Of naturae species ratioque (II 61 = I 148 = III 93 = VI 41 ) de meer
subjectieve betekenis heeft „la vue (l'examen) de la nature et son explication"
(ERNOUT), of de meer objectieve "the outer view and the inner law of nature"
(BAILEY), in elk geval kondigt Lucretius hiermee de kennis van de natuur aan
(φυσιολογία) als het heilmiddcl tegen menselijke angst.
б
) Ook de klankwerking in deze verzen (55-58) is bijzonder scherp, o.a. de
16-voudige t en de 17-voudige i.
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En na het sonore, van geheimzinnigheid dreigend suggestieve finguntque futura vat hij beeldspraak en werkelijkheid samen in een termino
logie die, waarschijnlijk op deze plaats als logische conclusie ontstaan 1 ),
op vier plaatsen van het gedicht is ingebouwd als fundament voor het
wijd uitlopende systeem: terrorem animi tenebrasque, duisternis van
zieleangst, die niet door het zonlicht moet worden verdreven, — hier
wordt het beeld uiteindelijk terzijde geschoven, — maar door de be
schouwing en de verklaring van de natuur. Wij veroorloven ons de
laatste verzen van dit prooemium in de dichterlijke bewerking van
Leopold te citeren 2 ) :
Want zooals kindren bang in donker zijn
En alles vreezen, zoo in 't volle licht
Zijn wij beangst voor dingen, die zoo min
Schrikwekkend zijn, als wat het kind in donker
Ducht en zich inbeeldt, dat gebeuren zal.
Die zieleangst dus, deze duisternis
Moet worden heengejaagd, niet door de stralen
Der zon, niet door de schitterende pijlen
Van klaren dag, maar door het helder inzicht
In de natuur en haar wetmatigheid.
§ 2. сита

metuque

In de toestand van aangenaam gevoel die de natuur voor de ziel
opeist, is deze, zegt Lucretius, vrij geworden van cura en metus:
mente fruatur / iucundo sensu cura semata metuque.

I I 18 v.

Het is alsof de borst leeg is en bevrijd van zorg, wanneer de angst
voorstellingen uit ons zijn gebannen of weggevlucht 3 ), zodat de daar
gelocaliseerde levensgeest 4 ) er rustig kan verblijven. In psychologisch
1

) Dit lijkt ons het meest aannemelijk, niet slechts om de moeilijkheid in I
een aansluiting te vinden voor hunc igitur, maar nog meer om de zo vanzelf
sprekende konsekwentie in II, waar deze verzen de kringcompositie natuurlijkerwijs
voltooien.
a
) Uit den tuin van Epicurus. Rotterdam 19202. Overgenomen in Klassieke
bibliotheek, Haarlem 1954, XII. p. 179 w .
3
) II 44-46.
4
) In de animus zetelt het denken ( I I I 94 v.) en heeft het leven zijn sterkste
kracht (396 v.). Hij woont in de borst (140), de anima is door de ledematen ver
spreid en gehoorzaamt aan de impulsen van de animus (143 v.; IV 886 w . ) . Reeds
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beter verstaanbare, en ook in De Rerum Natura geldende termen en
begrippen: de ziel, die het leven in stand houdt en de levensfuncties
leidt, die de zintuigen het waarnemen mogelijk maakt, en in een hogere
orde de mens tot ware kennis, oordeel en vrijheid in staat stelt, vindt
haar geluk niet dan in de overwinning op cura en metus.
Dit als een bevrijding ervaren geestelijk genot 1 ) wordt hier niet nader
bepaald dan met de scherpe formulering: cura semola me tuque. Bestaat
het in een verwijdering, een afwezigheid, die volgens Epicurus de grens
is van het natuurlijk verlangen en daarom zo gemakkelijk te bereiken? 2 ).
Lucretius schijnt ook hier dit begrip grens niet te kennen, en heel De
Rerum Natura is een getuigenis dat het veroveren van deze zorgeloos
heid niet gemakkelijk is, integendeel een strijd op leven en dood om de
materie te overwinnen, valse profeten te overstemmen, en de gevoelens
van het eigen bange hart te ontzenuwen.
Toch is dit vers een onvervalst getuigenis van echt Epicurisme. Waar
Epicurus tegen onorthodoxe volgelingen vindiceert dat de ηδονή, het
doel van ons leven, gerealiseerd wordt door afwezigheid van pijn in het
lichaam en van verwarring in de ziel 3 ), daar poneert Lucretius de
propagandistische stelling dat de natuur om niets anders roept, (on
danks de strijd op leven en dood schijnt hij hiermee te willen suggereren
dat hij het maar weinig vindt, of tenminste gemakkelijk te bereiken,)
om niets anders dan vrij te zijn van pijn en te genieten van een aan
genaam gevoel. Bovendien wordt deze these door dezelfde tekst van Epi
curus nog in een nieuw licht gesteld: dolor is het άλγεΐν κατά σ ώ μ α 4 ) ,
aan het ταράπεσθαι κατά ψυχήν beantwoordt cura en metus.
De meest exacte bepaling van αταραξία schijnt Lucretius hier dus
wel te geven met: vrij zijn van zorg en angst. Wil men — wellicht met

in het oudere Epicurisme bestond er een tendens het traditionele λογικόν en
Αλογον tot een enkele wczenhcid terug te brengen (GS p. 193 v.). Ook bij Lucre
tius wordt het onderscheid tussen animus en anima soms miniem, zodat hij de
woorden zelfs door elkaar kan gebruiken (III 421 w.). Zij vergaan ook gelijkelijk.
— GS p. 197 w. DE p. 197-215. Paul VALETTE, La doctrine de l'âme chez Lucrèce.
Paris 1934.
1
) Sent. Vat. 77: της αυταρκείας καρτιός μέγιστος ελευθερία.
2
) Ad Men. 133; zie boven p. 16.
3
) Ad Men. 131: το μήτε άλγεΐν κατά σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά
ψυχήν. Wij hebben erop gewezen hoe SCHOTTLÄNDER het positieve element van
dit princiep heeft belicht. Zie boven p. 41.
4
) Hierover meer onder § 3, p. 99 w.
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een beroep op de armoede van de jonge Latijnse dichtertaal 1 ) — in
het woord pax de weergave zien van Epicurus' αταραξία 2 ), zoals het
dat zeker is in de uitdrukking animi pacem, gezegd van de rust der
g o d e n 3 ) , even zeker is dat Lucretius er een equivalente Latijnse om
schrijving van heeft willen geven met cura semola metuque.
re veraque metus hominum curaeque sequaces
nee metuunt sonitus armorum nee fera tela.

II 48-49

In deze verzen, tegen het eind van hetzelfde prooemium, wordt cura
metuque in omgekeerde volgorde herhaald, nu in het meervoud.
Het is een bekend taalkundig verschijnsel dat een stofnaam in het
meervoud voorwerpen kan aanduiden die uit de genoemde stof be
staan 4 ). Zo geeft ook het meervoud van woorden die op zichzelf een
abstract idee, een hoedanigheid, een manier van zijn betekenen, dikwijls
een nieuw begrip aan, waarbij het abstracte geconcretiseerd is in een
uiting daarvan, meestal een daad 5 ).
Ofschoon wij deze functie van het meervoud in enkele nieuwe werken
over de Latijnse syntaxis missen 6 ), en ook Bailey, voorzover wij weten,
er geen melding van maakt, wil het ons toch voorkomen dat evenals
timorés 7 ), ook metus 8 ) en curae niet slechts het enkelvoud intensiveren
en een poëtische wijding hebben, maar de algemene ideeën als het ware
4 Vgl. b.v. I 832; III 260.
2

) Zoals BIGNONE het doet: BiS p. 136 w . ; 427 w . Vgl. p. 74 noot 1. De opvatting dat pax beantwoordt aan α τ α ρ α ξ ί α vindt nog een bevestiging in een
tekst van SENECA ( Е р . 66, 45; Us. 434), waarin pax staat tegenover dolor en per
turbatio.
3
) I I I 24.
4
) IJzers; les ivoirs; carnes. Vgl. dr. С. G. N . D E VOOYS, Nederlandse spraak
kunst. Groningen 1949 2 . p. 48. — Ferd. BRUNOT, La pensée et la langue. Paris
1926 2 . p . 96. — STOLZ-SCHMALZ, Lateinisrhe Grammatik. Handbuch der Altertumswissenschaft I I , 2. München 1928 5 . p. 371.
6
) „Les mots abstraits peuvent s'employer au pluriel pour désigner des actes
qui réalisent l'abstraction." MEILLET-VENDRYES, T r a i t é d e grammaire comparée
des langues classiques. Paris 1948 2 , p. 532.
e
) Franz BLATT, Précis d e syntaxe latine. Franse editie in Collection des langues
du monde. Lyon 1952. — ERNOUT-THOMAS, Syntaxe latine. Paris 1951.
7
) E R bij I I 45 timorés: „le pluriel, parce que la crainte d e la mort est un
sentiment complexe, dû à des causes diverses, et qui revient souvent."
8
) VERGILIUS, Aen. 1, 463 solve metus: „der Plural . . . in Beziehung auf alle die
Dinge, die den Achates mit Besorgnis erfüllten." Dr. R. KÜHNER, Ausführliche
Grammatik der lateinischen Sprache 2. Hannover 1878. p. 61.
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tot telbare verschijningsvormen concretiseren, die naar verschillende objecten ook van elkaar onderscheiden zijn. Cura metuque drukt in het
enkelvoud geen aparte verschijningsvorm uit, zomin a b b.v. nausee, angoisse, peur, waarvoor Sartre zo meeslepend getuigt in La Nausée. Dit
zijn geen incidentele ervaringen, maar het bewustzijn van een toestand.
Het meervoud geeft echter dikwijls meer gespecificeerde gevoelens: les
angoisses de la mort, les angoisses du remords 1 ). De woorden metus en
curae, in de pluralis, zijn voorbereid door de ironische personificaties van
de vluchtende religiones en timorés (vs. 44 v.). Hierop zijn ook de volgende bepalingen geïnspireerd 2 ), die naast de voorstelling van een oorlogstoneel die van macht en rijkdom oproepen 3 ).
Om een zekere verhouding tussen metus en cura te construeren, is het
verleidelijk en ook niet geheel onverantwoordelijk, bij de interpretatie
van het woord sequaces (vs. 48) dit adiectivum van curae te laten terugslaan op metus4 ) : op vrees volgt steeds de toestand van cura. Dem
vertegenwoordigt cura het Griekse ταράττεσθαι, waarin immers het
ongelukkig zijn bestaat dat volgt uit vrees en onbegrensde begeerten 5 ).
Wij zouden hiermee onze voorafgaande verklaring van cura metuque
(vs. 19) moeten aanvullen en corrigeren: cura is de onrust, en vrees
is hiervan de oorzaak. Omdat evenwel in de Epicureïsche teksten vrees
niet de oorzaak heet, maar een oorzaak van verwarring in de ziel, en
Epicurus zelf aan een leerling schrijft dat verwarring en angst samen
uit andere dingen ontstaan 6 ) , zou er waarschijnlijk een teveel aan
logische toeleg in Lucretius' woorden gelegd worden, wanneer wij juist

1
) Dictionnaire général de la langue française, HATZFELD-DARMSTETER-THOMAS,
s.v. angoisse.
2
) sequaces 48 — пес metuunt 49 — audacterque versantur 50 v. — neque
reverentur 51.
3
) Resp. 49, 50, 51 v. Terwijl de beelden uit de oorlog over het algemeen voor
typisch Romeins worden gehouden, stammen wel van Epicurus de waarschuwingen
tegen rijkdom en macht, zoals het b.v. bij PLÜTARCHUS (37 A) geformuleerd staat:
το εοδαιμον και μακάριον où χρημάτων πλήθος ουδέ πραγμάτων όγκος
οϋδ' άρχαί τίνες Εχουσιν ουδέ δυνάμεις. Us. 548.
4
) Zo wordt door HoRATius сита beschouwd als een gevolg van rijkdom: sequi
tur cura pecuniam. Od. 3,16, 17. BL ad loc.
β
) Ή γ α ρ δια φόβον τις κακοδαιμονεΐ ή δι* αόριστον και κενήν έπι-

θ υ μ ί α ν . PORPHYRIUS ad Marc. 29 (NAUCK 129,4). Us. 485.
β

) To δθεν ό τάραχος και 6 φόβος έγίνετο έξαιτιολογήσομεν ορθώς
και άπολΰσομεν. Ad Her. 82.
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om dit vers de correlatie van oorzaak en gevolg tussen metus en cura
zouden willen opdringen.
Sterker sprekend is wel de verhouding van dit vers (48) tot 44-45.
De religiones mortisque timorés, die voor de demonstraties van vloot en
landtroepen op de vlucht zouden moeten gaan, maar brutaal standhouden, worden samengevat in metus hominum curaeque sequaces. Ook
als men de boven voorgestelde interpretatie van sequaces, dat nl. uit
vrees verwarrmg voortkomt, om genoemde redenen niet aanneemt, en
het meer voor de hand liggend vindt dat sequaces de mensen tot object
heeft: de mensen worden aanhoudend door de curae achtervolgd, dan
blijft toch minstens te constateren dat religiones mortisque timorés de
gespecificeerde inhoud mag heten van metus curaeque, en dat wij vanzelfsprekend in deze laatste formulering metus als de bijzondere angstterm hebben te zien.
Zo hebben wij dan in dit prooemium drie momenten te onderscheiden.
Een onbepaald algemene aanduiding van het lijden in de geest, als een
wijze van zijn die te vergelijken is met duisternis en gevaren, terwijl de
natuur er voor zich aanspraak op maakt, vrij te zijn van cura en metus.
Dan de levendig ironische uitbeelding — als van soldaten die men in
angst ziet vluchten — van bang gemaakte bijgelovigheden en doodsangsten. En tenslotte weer metus en curae, nu, evenals religiones en
timorés, in het meervoud, meer als levende wezens dan als een toestand :
zij zullen worden verjaagd, niet door het gekletter van wapenen maar
door een overtuiging, door een juist inzicht in de natuurwetten. Ofschoon cura niet direct een eigenlijke angstterm kan worden genoemd,
kunnen wij nu wel de besproken woorden in een geheel bij elkaar zien.
Cura komt dan op de derde plaats, na metus en timorés.
Timorés is hier, met als aangewezen voorwerp de dood, het meest
strikt bepaalde idee 1 ). Het woord metus, dat als meervoud bij hominum
1
) Timorés is niet altijd meer bepaald dan metus. Eens schijnt het naast curae
eenzelfde functie te vervullen als metus hier, door het meervoud wel geconcretiseerd, maar zonder uitgesproken object: quantae tum scindunt hominem cuppedinis
acres I sollicitum curae quantique perinde timorés V 45 v. Ida GERHARDT vertaalt:
„Hoe verscheurt dan den mens van den hartstocht de stekende onrust / — opgejaagd als hij is —, hoe groeien zijn angsten gelijk'Hjk." Wij zouden liever denken
aan onrustprikkels der begeerte. „Angsten" willen wij van de Nederlandse dichteres
graag aanvaardden. De begrippen cupido en timor worden uit hun onbepaaldheid
nog opgenomen in het sterk beeldende ситатит tristis fluctus VI 25 en 34.
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in vs. 48 een parallel zou kunnen zijn van het poëtische meervoud miseras
hominum mentis in vs. 14, schijnt in zijn meervoudsvorm echter meer
de concreetheid van afzonderlijke angstverschijnselen te moeten uitdrukken. Deze betekenis dringt zich op krachtens de doorwerking van
het door mortis bepaalde timorés in vs. 45, en krachtens het onmiddellijk
volgende meervoud curae, dat ook niet louter een z.g. poëtische pluralis
schijnt te zijn, daar dit woord hier niet zo zeer een abstract begrip bij
ons oproept, als wel een sterk concrete voorstelling, door het misschien
ook wel aan de krijgswereld ontleende sequaces. Zo sluit metus van
vs. 48, door de meervoudsvorm geconcretiseerd en daarom ook verdeelbaar, eerder verschillende andere vormen van vrees in, b.v. angstideeën
die het gevolg zijn van religiones, dan dat het slechts om metrische
redenen de meervoudsvorm heeft gekregen.
Het begrip cura, dat Lucretius hier tweemaal oproept naast metus,
wordt in vs. 19 door metus naar een bepaald aspect gespecificeerd; en
in vs. 18 geldt het bijna gepersonifieerde curae als de gemeenschappelijke noemer waarop ook die andere duisternissen van de zieleangst 1 )
worden samengebracht die, met metus, tenslotte een nieuwe naam
krijgen in het alomvattende, weer onbepaald abstracte terrorem animi,
dat om een onmiddellijk beeld roept en dit krijgt in het laatste tenebras
van dit prooemium.
Een van de conclusies aan het eind van het vorige hoofdstuk was dat
de beklemmende angor met het woord metus meer de redding zoekende
angst beduidt, met cura eerder iets van wroeging en onrust. In het
prooemium van het tweede boek van De Rerum Natura ontdekken wij
een nieuwe wederkerige beïnvloeding tussen cura en metus. Tot de eigenlijke factoren in de angstterminologie behoort metus, dat in verbinding
met cura de wijdere, meer algemene betekenis hiervan wel handhaaft,
zelfs beklemtoont, maar tevens de betekenissfeer van angst heel dicht
bij die van cura brengt. Met metus is cura misschien wel verbonden als
oorzaak, zeker als een begeleidend verschijnsel. Als wij het nu goed
gezien hebben dat Lucretius vooral met cura semata metuque een omschrijving heeft willen geven van Epicurus' αταραξία, wat zal dan cura
en metus anders zijn dan de Epicureïsche τάραχος en φόβος? In сита
hebben wij dus wel het idee van onrust en verwarring te zien, waarvan
αταραξία juist de negatie is.
En metus zelf? Hier schijnt dit woord gebruikt te zijn ab de meest
г

) Wij moeten hierbij weer letten op de overvloed van angstwoorden in 54-58.
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algemene term, die in cura het element van angst naar voren haalt.
Het duidt, naast cura, speciaal de angst aan die met de verwarring
samengaat. Maar na religiones en mortis timorés is metus ook het meer
algemeen begrip, dat deze twee realiteiten, en mogelijk nog andere angstgevoelens omvat. Het staat in betekenis-bepaaldheid tussen het veel
ruimere cura, waarmee het hier overigens een sterke semantische wisselwerking heeft, en de door concrete objecten bepaalde angst, waarvan
mortis timorés een voorbeeld i s 1 ) . De tussenfunctie van het woord metus
in dit gedeelte menen wij het meest juist in het Nederlands weer te
geven, als wij het in vs. 19 vertalen met angstgevoel, en in vs. 48 iets
concreter met angstgevoelens.
§ 3. dolorem curas

metumque

Het meer dan 400 verzen tellende middengedeelte van het derde boek
(417-829) is een zeer overvloedige argumentatie tegen de oneindigheid
van het bestaan der ziel. Het zijn op de eerste plaats bewijzen tegen
het voortbestaan der ziel, d.i. tegen de gewone opvatting dat na de
dood de ziel blijft leven 2 ). Van niet minder belang is de bewijsvoering 3 ) tegen het geloof van de Akademie dat de ziel reeds vóór
het lichaam zou bestaan, omdat zij immers herinneringen heeft aan de
in een andere wereld bestaande ideeën 4 ). Tenslotte nog enkele aanvullende, algemene bewijzen 5 ) .
Men heeft — het spreekt wel vanzelf — in navolging van Lachmann
ook dit gedeelte opnieuw willen ordenen 6 ), om in de bewijsvoering
een logischer en soepeler verloop te scheppen. Het feit echter dat deze
lange rij van 29 bewijzen niet zonder horten en stoten aan een eind
komt, is geen bewijs dat Lucretius ze zo niet geschreven of vertaald kan
hebben. Wel is de bijna eindeloze opeenvolging van los aaneengeschakelde rationele bewijsvoeringen zeer merkwaardig. Dat het betoog
in een herziene ordening stringenter zou kunnen zijn, hindert ons veel
minder dan dat de lyriek ten enenmale ontbreekt. Wij missen de betoverende uitbeeldingen van de natuur, de kleine of de grote kosmos.
1

)
)
3
)
4
)
б
)
«)
а

In het zevende hoofdstuk zullen wij hierover meer moeten zeggen.
425-669.
670-783.
PLATO, Phaedo 72c en Meno 81.
784-829.
BL II p. 1064.
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Wij missen de bekoorlijkheid en de schone visie, die ons in de prooemia
en in tal van andere, soms uiterst technische stukken rijkelijk geeft wat
wij van Lucretius verwachten: poëzie. Daarom bestaat er ook geen
twijfel dat de dichter al deze argumenten geput heeft uit de grote
περί φύσεως of μεγάλη επιτομή van Epicurus, en er misschien ook
nog andere bij verzameld heeft uit latere Epicurea 1 ).
In deze lange passage komen geen angsttermen voor, behalve metus
(en сита) op de twee plaatsen die wij zullen bespreken. Het zou voor
barig zijn, daar nu al enige conclusie uit af te leiden; voorlopig willen
wij dit gegeven slechts benutten, om een door Bailey gecorrigeerde op
merking van Giussani aan te vullen.
In een eerste excursus bij I I I 830 (Giussani 8 2 8 ) w . wil deze auctor
gravis ons doen erkennen dat dit gedeelte het locale, tevens het ideële
centrum en het laatste doel van Lucretius' hele gedicht i s 2 ) . Onlangs
is deze stelling opnieuw verdedigd, weer door een Italiaan 3 ). Ofschoon,
zegt Giussani, het meer dan waarschijnlijk is dat boek VI had moeten
eindigen met een aan eind-III corresponderend overwinningslied op de
vrees voor de goden 4 ), ligt nu in feite het hoogtepunt in het overwinningslied op de dood; de drie nog volgende boeken zijn een aanvulling, psychologisch en kosmisch.
Bailey zegt hierover met recht dat Giussani dit onderdeel van het
gedicht te veel waarde toekent 5 ). De vrees voor een goddelijke werkzaamheid in de wereld en in het menselijk leven is minstens even fataal.
In alle vijf andere boeken spreekt Lucretius zelfs met groter nadruk
over de ellende van het geloof in goddelijke voorzienigheid dan over ongegronde vrees voor de dood. Voor de Epicureeër betekende zekere rust
in het leven meer dan zekere rust in het hiernamaals 6 ).
*) "It is fairly certain that Lucr. was following closely an Epicurean source
or sources and that it is improbable that any of the proofs are due to his own
invention." BL II p. 1065.
2
) „Come è materialmente il centro del poema, così ne è il centro ideale, lo
scopo ultimo." GC II p. 138.
3

) BARRA o.e.

4

) Vergelijk wat wij hierover hebben gezegd op p. 28 w.
«) BL II p. 1064.
ΰ
) De woordelijke formulering van BAILEY lijkt ons niet nauwkeurig. "Security
in this life is almost more to the Epicurean than security hereafter." In feite is
immers security in this life niet méér, het is het enige waarom het de Epicureeër
7
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Wij willen hier eerst a a n toevoegen — en wij houden dit voor een
wezenlijke zaak, die niet m a g ontbreken — , d a t Lucretius naast goddelijk wereldbestuur en dood ook n o g als bron v a n onrust en angst kent
de onbegrensde begeerten der z i e l 1 ) .
Vervolgens is het niet voldoende, slechts te erkennen dat Lucretius het
een en a n d e r als oorzaak van verwarring aanwijst. Giussani heeft er,
niet geheel ten onrechte, o p gewezen d a t de eerste twee boeken eigenlijk
een inleiding zijn o p het derde 2 ) , en d a t vooral het lange middengedeelte van dit boek — stukwerk van a r g u m e n t e n 3 ) — het triomfantelijke lied voorbereidt d a t in vs. 830 eindelijk losbreekt met de al lang
onweerstaanbare conclusie: nil igitur mors est ad nos. N u vallen in dit
laatste gedeelte verschillende bijzonderheden op, w a a r v a n het ontbreken
in de voorafgaande passage misschien even opvallend m a g worden gen o e m d . Wij herinneren a a n het, door Giussani wel overdreven, m a a r
toch bijzondere belang van dit stuk, d a t in een soort magische inspiratie
de laatste resten van doodsangst schijnt te willen bezweren, m a a r d a a r i n
ook reeds de vrijheid v a n de moeilijk bevochten overwinning viert. Wij
willen ook o p de a b u n d a n t e stijlfiguren wijzen, traditioneel-retorisch,
sarcastisch en lyrisch 4 ) , terwijl het geenszins vaststaat, of er voor de
uitweidingen a n d e r e Epicureïsche geschriften tot voorbeeld hebben gediend. G e e n v a n deze trekken n u vinden wij in de voorafgaande reeks
begonnen is. Hiernaast staat niet security hereafter, maar de zekere overtuiging
dat wij niet zullen bestaan in een hiernamaals. Een onnauwkeurige formulering
met dezelfde misleidende strekking hebben wij menen te moeten signaleren in
ERNOUT'S vertaling van III 1072-75. Zie boven p. 52 noot 7.
г
) Zie het hoofdstuk over anxius angor, vooral p. 61 w .
2
) De hele Epicureïsche fysiologie heeft nl. slechts reden van bestaan, voorzover
zij de ziel van angsten en begeerten kan verlossen: εΐ μηθέν η μ ά ς a l των
μετεώρων ϋποψίαι ήνώχλουν . . . ούκ α ν προσεδεόμεθα φυσιολογίας.
ΚΔ Π. Ουκ fjv άνευ φυσιολογίας α κ ε ρ α ί ο υ ς τ ά ς ήδονάς ά π ο λ α μ β ά ν ε ι ν .
ΚΔ 12. Voorzover de zieleangst doodsangst is, is het laatste gedeelte van het derde
boek (vanaf vs. 830) inderdaad een hoogtepunt. Maar het is in geen geval het
eindpunt of doel, voorzover de angst gewekt wordt door het geloof in een goddelijk
ingrijpen in het wereldgebeuren, en voorzover ook de begeerten onrust verwekken.
In de doodsangst van het zesde boek zien wij wel een definitief einde. GIUSSANI
beweert dan ook teveel, als hij zegt dat alles wat I I I 830-1094 voorafgaat en
volgt, slechts voorbereiding en supplement is. GC II p. 138.
3
) Wat GIUSSANI meer algemeen bedoelde, geldt wel heel zeker hier: Lucretius
werkte „pezzo per pezzo." GC II p. 144.
4
) Vergelijk b.v. de inleidingen die BAILEY bij de verschillende onderdelen
geeft. BL II p. 1131-1171.
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bewijsvoeringen, waarvan Bailey wel met recht meent dat er zeer waar
schijnlijk geen enkele van Lucretius zelf is.
Hier komt dan, betreffende ons onderwerp, dit bijzondere kenmerk
bij dat het aantal angsttermen in het laatste gedeelte, ofschoon dit amper
half zo groot is als het middenstuk, zeker het vijfvoudige is van het
twee keer voorkomende metus en cura in vs. 461 en 826.
Hue accedit uti videamus, corpus ut ipsum
suscipere immanu morbos durumque dolorem,
sic animum curas acris luctumque metumque.

I I I 459-61

Bij de voorafgaande stelling (vs. 445-58) dat de geest met het lichaam
ontstaat, sterker wordt, vervalt, en daarom ook wel zal vergaan, sluit
zich het engere dogma aan dat er in de geest iets beantwoordt aan wat
in het lichaam ziekte en pijn is ; de geest kent nl. curae, luctus en metus.
Het is een parallel, hier nog niet direct een kwestie van samenvoelen en
wisselwerking (συμπάθεια). Reeds omdat het lichaam ziekte en pijn
kent als bewerkers van de dood 1 ), zou ook de ziel, krachtens de invloed
van het lichaam, moeten sterven. Deze sympatheia is de kem van de
volgende argumenten. Hoeveel te meer echter deelt de ziel in de dood
van het lichaam, nu zij eigen gevoelens ervaart, welke parallel zijn aan
die lichamelijke zwakheden die op den duur of door hun hevigheid de
dood veroorzaken 2 ).
Het belang van deze tekst voor ons onderzoek ligt natuurlijk in de
vergelijking van cura en metus met ziekte en pijn. We zullen er daarbij
van moeten uitgaan dat Lucretius de vergelijking wel scherp en duide
lijk opstelt; maar tevens moeten wij ons ervoor hoeden, een al te nauw
keurige overeenkomst te willen zien, een bepaald parallelisme van de
verschillende onderdelen. Niets wijst erop dat hij in morbus-dolor en
cura-metus meer dan een vergelijking heeft willen zien. Zelfs niet meer
dan een zwakke vergelijking. Want ut-sic brengt vooral dit met elkaar
in betrekking dat lichaam en geest beide iets oplopen {suscipere): dat
de objecten min of meer gelijkenis hebben is een andere zaak. Nu hebben
de aandoeningen van ziekten en van verontrustende angst overigens wel
dit gemeen dat zij vernietigend schijnen te werken, maar dit punt van
overeenkomst wordt pas in de volgende argumenten opgenomen. De
1

) nam dolor ас morbus leti fabricator uterquest III 472.
) Ofschoon Lucretius dit verschil tussen chronische en acute ziekten niet noemt,
moet ook hij het wel gelezen hebben bij Epicurus: το μέν άκρον τον ελάχιστον
χρόνον πάρεστι, . . . αϊ δέ πολυχρόνιοι των αρρωστιών e.q.s. ΚΔ 4.
2
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bewijskracht echter van deze stelling dat angst met curae en luctus even
desastreus is als ziekte en pijn in het lichaam, ligt grotendeels in het
gegeven van het voorafgaande argument: met het vorderen der jaren
tonen de geest en het verstand, evenak het lichaam, tekenen van verval
en op een gegeven ogenblik schijnen zij te zijn uitgeput :l ).
De invloed van de lichamelijke ziektekiemen, waardoor ook de ziel
in haar atomen zo hevig kan worden getroffen dat zij gevaar loopt te
worden uitgestoten 2 ), spreekt in de door ons besproken verzen niet mee,
evenmin als het andere teken van sterfelijkheid dat de ziel van haar
ziekten kan genezen, juist als het lichaam 3 ). In beide gevallen is er
sprake van verandering; en wat verandert, sterft 4 ). Maar curae en
metus van vs. 461 staan daar los tussenin, in het wat vreemde conveniëntie-bewijs dat lichaam en ziel gelijkelijk zullen sterven, omdat zij
beide worden aangetast, hetzij door ziekte, hetzij door onrust, smart
en angst.
Wij zullen hieruit niet mogen besluiten dat angst en pijn zoveel gelijkenis hebben dat, zoals een mens kan sterven aan een lichamelijke
ziekte, hij soms ook sterft van angst. Dolor en morbus heten uitdrukkelijk
bewerkers van de dood. Metus, of enige andere angstterm, niet. Het ligt
evenwel geheel in de lijn van het atomisme, een parallel te zien in de
aandoeningen van het vlees en die van de geest. Zij kunnen immers
niets anders zijn dan bewegingen van diverse atomen. Daarom kan deze
vergelijking ons misschien toch wel tot nader begrip brengen van Lucretius' angstidee.
Pijn is een gewelddadige verwarring van lichaamsatomen, zegt Lucretius elders. Komen zij op hun eigen plaats weer tot rust, dan geeft dit
het gevoel van genot 5 ). Ook de ziel deelt in deze bewegingen en gevoelens van lust en onlust. Buitengewone waarde blijkt Lucretius er nu
aan te hechten dat iedere zintuiglijke waarneming, ieder lichamelijk
gevoel van pijn en genot, gebaseerd is op aanraking:
tactus enim, tactus, pro divum numina sancta,
corporis est sensus, vel cum res extera sese
*) III 453v.
) 470 v.; 252 w .
3
) 510 w.; 521 v.
4
) B.v. III 519 v.
e
) dolor est ubi materiai / corpora vi quadam per viscera viva per artus I sollicitata suis trepidant in sedibus intus, I inque locum quando remigrant, fit blanda
voluptas. II 963 w .
2
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insinuât, vel cum laedit quae in corpore natasi
aut iuvat egrediens genitalis per Veneris res,
aut ex offensu cum turbant corpore in ipso
semine confunduntque inter se concita sensum.
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II 434 w .

Niet alleen de lichamelijke, maar ook de geestelijke gewaarwordingen
zijn uiteindelijk atoombewegingen. Hoe moeilijk het ook is Lucretius'
kenleer te kristalliseren uit zijn verzen 1 ), het is wel zeker dat er geen
kennis mogelijk is, tenzij door het opnemen van beelden; en ook deze
beelden zijn atomen. Wat weten wij daarnaast van het streefvermogen
der ziel? De vrije wil schijnt Lucretius wel te willen sauveren naar
analogie van de willekeur van het clinamen 2 ). Van het wezen der
hartstochten, waarbij de angst hoort, geeft hij echter geen principiële
verklaring, en wij zullen ons ermee tevreden moeten stellen, uit de opmerkingen die Lucretius terloops maakt, zijn voorstelling van het angstidee op te bouwen.
Rechtvaardigt nu de vergelijking van cura-metus met morbus-dolor
in I I I 459 w . de conclusie dat angst evenals pijn bestaat in een verwarring van atomen, in dit geval een directe verwarring van atomen in
de ziel of in de geest? En als deze atomen weer tot rust komen, spreekt
de Epicureeër dan van αταραξία ? Niet op de eerste plaats omdat de
zwakke vergelijking in onze tekst dit kan suggereren, neigen wij tot deze
interpretatie. Maar de atoomtheorie, die in rigoureuze gestrengheid op
het kenbeeld 3 ) en o.a. op de hartstocht van liefde wordt toegepast 4 ),
1

) Het is een vraag, dunkt ons, of Lucretius zelf er een duidelijk idee van heeft
gehad. Dat de natura mentis animaeque uit vier delen bestaat (III 231 w . ) , schijnt
hij, hoe fundamenteel het ook is voor zijn kenleer, uit een niet-Epicureïsch geschrift
te hebben overgenomen (HL p. 78 w . ) , en hij komt er later niet meer op terug.
Voor het al of niet Epicureïsche van Lucretius' kenleer is de grote Epicurusstudie
van DEWITT te vergelijken; hij geeft nl. juist over de kennis en over de ziel zeer
bijzondere ideeën, waarbij Lucretius niet onaangetast blijft. Zie vooral DE p. 197215. Vgl. B L U p. 1033 w .
2
) II 251-60.
3
) Zowel zintuiglijke als geestelijke kennis komt tot stand doordat de atomen
van een simulacrum die van de zintuigen en de geest raken. II 434 v.: tactus enim,
tactus, pro divum numina sancta, I corporis est sensus. IV 754 v.: scire licet mentem
simili ratione moven / per simulacra. I 304: tangere enim et tangí, nisi corpus,
nulla potest res.
4
) Het lichamelijk begeren en de liefde worden gewekt en gevoed door simulacra. Zie het slot van het vierde boek, vanaf vs. 1030. conveniunt simulacra ...
nuntia praeclari vultus ... qui ciet irritans loca 1032; simulacra et pabula amoris
1063.
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laat nauwelijks enige andere verklaring toe. Om dit te verantwoorden,
moeten wij wel even aandacht besteden aan Lucretius' kenleer en de
simulacra.
De indruk die de zintuigen krijgen van een voorwerp, is een kenbeeld, niet anders dan het simulacrum, de imago van dat voorwerp.
Omdat het simulacrum evenals het object waarvan het afkomstig is, een
werkelijk atoomsamenstel is, is het ook ak zintuiglijk kenbeeld even
werkelijk en waarachtig ak ons bestaan zelf. De zintuigen bedriegen ons
nooit 1 ). Kennis wordt pas onjuist, wanneer de rede zich niet aan het
zintuiglijk gegevene houdt, maar met een creatieve werkzaamheid in het
kenbeeld legt wat er niet in gegeven is2). Ook bestaan er beelden die
niet zijn ak het vlies van één object, maar die vanuit verschillende objecten samengroeien tot gedrochten als Centauren, Scylla of Cerberus 3 ).
Kan de mens al in de war worden gebracht door dergelijke beelden, nog
veel meer door fantasiebeelden, die uiteindelijk op niets anders berusten
dan op een analogie van de werkelijkheid. Zo stelt men zich b.v. in een
vals beeld zijn gestorven Ik voor, dat onder de zware aarde gesmoord
wordt, of, erger nog, blijft voortleven, om zware hellestraffen te ondergaan, die weer naar voelbare pijn in het leven worden gefingeerd 4 ).
Men schept zich schrikbeelden van goden, van een mkdadige religio en
van een goddelijke macht over het wereldstelsel. Onder de druk van
dergelijke ideeën heeft het mensdom lange tijd angst uitgestaan, tot
Epicurus zijn blikken vrij durfde oprichten, om te ontdekken dat dit
angstaanjagende niet bestond 5 ).
Deze ijdele, angstverwekkende begrippen hebben echter slechts effectief kunnen zijn voorzover de geest geraakt was door misvormde combinaties van zuivere simulacra. Want alleen een werkelijk contact tussen
1

) Г 379 w . De zintuigen, ogen b.v., nemen eenvoudig waar wat ze bereikt.
Zij interpreteren het wezen van de dingen niet. Dit komt de rede toe; en deze
doet het soms foutief: hoc animi demum ratio discemere debet, I nee possunt oculi
naturam nascere rerum. I proinde animi vitium hoc oculis adfingere noli. IV
384 w .
2
) IV 462 w . opinatus animi quos addimus ipn 465; {rebus) dubiis, animus
quas ab se protinus addìt 468.
3
) In het vierde boek spreekt Lucretius uitvoerig over de kermis, zintuiglijke
216-721, geestelijke 722-822; zie over simulacra 33 w.; membranae 35, cortex 50,
monstra ac pórtenla 590, Centauros e.a. 732 v., quae sponte sua gignuntur 131;
over de misleidende werkzaamheid van de rede 379-468.
4
) III 870 w . Vgl. boven p. 51.
β
) I 62 w .
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de geestatomen en die van het schrikbeeld kan een kenact of een beweging van hartstocht te voorschijn roepen 1 ). AL· deze kennis dwalend
is, en een passie onnatuurlijk en onaangenaam, kan dit in Lucretius'
atomisme 2 ) niet anders verklaard worden dan door een gewelddadige
verwarring van ziele-atomen 3 ), corresponderend aan het misleidend
karakter van het onwerkelijke of hybridische of minstens tot ijdele begeerten betoverende simulacrum. Want ofschoon deze beelden wel door
het persoonlijk bewustzijn 4 ), zelfs door de rede worden geaccepteerd,
stroken zij niet met de eisen en de normen van de natuur 5 ). De atoombeweging die zij in de geest veroorzaken, leidt daarom, waar het kenbeelden geldt, tot vaL·e begrippen ; waar het gevoelens geldt, tot onaangename, pijnlijke beklemming. Het mag ons dan ook niet verwonderen
dat Lucretius zowel dolor ah angor kiest, naast cura, om de kwade
gevolgen van de verliefdheid een naam te geven 6 ) , al zijn het hier dan
ook onaangename gevoelens, die primair de geest kwellen.
Nu blijkt hieruit echter ook dat er tussen metus en dolor toch een
diepere overeenkomst bestaat: beide zijn een tegennatuurlijke beweging,
een verwarring van atomen. In het licht van Lucretius' kenleer is het
Epicureïsch karakter hiervan wel zeker. Maar de eigenlijke toestand van
onrust, de τάραχος, is cura.
In geen van de volgende argumenten wordt de zieleangst ook maar
met een woord vermeld. Lucretius neemt ook nergens anders de ver
gelijking van pijn en vrees weer op, al was het slechts om door de parallel
nog eens het Epicureïsch karakter van de vrees — atoomverwarring in
de geest — te bevestigen, of ook maar te noemen. En zoals de vergelijking metus-dolor in het hele gedicht niet vaker dan één keer verschijnt,
1
2

) Vgl. p. 101 noot 3 en 4.
) Ditzelfde geldt trouwens reeds voor Democritus' atomisme. Zie de teksten

bij BAILEY, BL III p. 1265 v.
3

) Als oorzaak van dolor noemt hij deze gewelddadige verwarring uitdrukkelijk:
II 963 w.; zij zet zich ook voort in de ziel: III 252 w . Zie p. 100.
4
) „Bewustzijn", als reflex op innerlijke ervaringen, mag als woord te modem
klinken, als feitelijke activiteit vinden we het in de oude wijsbegeerte voortdurend,
met name ook in de atomistische ontledingen van het geestesleven.
6
) Tegen het intellectualisme en rationalisme van de Akademie en de Peripatetische school is het juist een princiep van het Epicurisme dat níet de ratio
maar de natuur normatief is zowel voor de kennis als voor het geluk. Vgl. DE
p. 128 w . en 220 w .
e
) III 993 v. en IV 1067.
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staat in de vele verzen met sterfelijkheidsbewijzen het woord metus maar
twee keer, vreemd en geïsoleerd. Is het woord hier misschien meer
Lucretiaans dan Epicureïsch? Omdat de bron ons niet bekend is waaraan Lucretius deze serie argumenten heeft ontleend, moet dit een open
vraag blijven. Wel stemt het overeen met de conclusies uit de vorige
hoofdstukken, wanneer wij de woorden metus en cura als een kenmerk
zien waarin zich de onmiskenbare grondtrek van De Rerum Natura
aftekent. Een bijzonder reliëf krijgt metumque hier nog naast luctumque
en van het zware durumque dolorem, dat het voorafgaande vers sluit.
Zó eenzaam staat dolor-metus evenwel niet dat er geen verre echo
klinkt: in het laatste van alle argumenten doet Lucretius metus en cura,
zij het ook schijnbaar zwak, aanleunen tegen de morbi corporis:
praeter enim quam quod morbis cum corporis aegret,
advenit id quod earn de rebus saepe futuris
macerat inque metu male habet curisque fatigat
praeteritisque male admissis peccata remordent.
I l l 824-27
De laatste vier bewijzen voor de sterfelijkheid van de geest gaan nauw
met elkaar samen 1 ). Ab wij uit het eerste, tweede en derde de gedachten samenvatten die de draagwijdte van het laatste argument bepalen, is de constructie als volgt. Omdat alles een vast bepaalde bestaanswijze heeft, overeenkomstig de eigen, individuele natuur ( 1 ), zou het
dwaas zijn te menen dat het onsterfelijke verbonden was met het
sterfelijke, hiervan zelfs invloed zou ondergaan ( 2 ). Waardoor trouwens
is iets onsterfelijk? Ofwel omdat het zó vast is dat het niet uiteen geslagen kan worden: dat zijn de atomen. Ofwel omdat vernietigende
krachten er geen vat op hebben: dat is de ruimte. Ofwel omdat er geen
mogelijkheid gegeven is waarin iets zou uiteenvallen: dat is het heelal,
de som van al het bestaande (3) 2 ) .
x

) 1: III 784-99; 2: 800-805; 3: 806-18; 4: 819-29.
) Dit zelfde derde bewijs dient in V 351 w . om de vergankelijkheid van onze
aarde aan te tonen. Alleen de material corpora, het inane en de summarum summa
(resp. III 809 v., 812, 816 en V 354 v., 357, 361 ) zijn onveranderlijk. Omdat hierin
geheel de wereld en haar princiepen zijn vervat, is het in de kontekst van het
vijfde boek een volledig bewijs, dat geen andere mogelijkheden van onvergankelijkheid meer open laat. Daarom zal dit bewijs wel in boek V zijn ontstaan, en door
Lucretius in het derde boek overgenomen, waar hij echter voor de vergankelijkheid
van de mens de noodzakelijke aanvulling geeft in het volgende bewijs.
2
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Zo iemand nu echter niet voor andere dingen in de wereld, maar
alleen nog voor de menselijke ziel onvergankelijkheid zou willen be
pleiten om haar eigen leefkracht, of omdat niets schadelijks haar bereikt,
of, mocht het haar al bereiken, op een of andere manier wordt afge
stoten voordat het schade kan doen, dan staan hier de feiten tegenover.
De ziel lijdt onder de ziekten van het lichaam, zij wordt aangegrepen
door angst voor de toekomst en wroeging over het verleden, en tenslotte
bestaat er nog een furor animi, die juist de geest eigen is, vergeetachtig
heid en lethargie 1 ).
In het algemeen sluit dit vierde, en laatste argument aan bij de drie
voorgaande. De ziel is sterfelijk, omdat haar plaats en functie ligt in het
sterfelijk lichaam. Zij behoort bovendien niet bij de drie onvergankelijke
wezenheden der wereld. En zo het al waar zou zijn dat de menselijke
ziel door een bijzondere leefkracht sterk is 2 ), — met grote nadruk noemt
Lucretius hier anima en animus als afzonderlijke begrippen, terwijl hij
een laatste zwaar accent legt op animus: magis vitai claustra coercens
quam vis animai3), — dan valt toch een vergelijking met de onsterfe
lijke goden, die tussen de werelden een oneindig gelukzalig leven leiden,
in het nadeel van de menselijke geest uit. Want die zalige wezens, de
goden, zijn in hun onvergankelijkheid juist gelukkig, omdat niets hun
kan schaden en omdat zij geen angst kennen om verleden of toekomst,
terwijl de mens aan deze dingen juist ten onder gaat, met lichaam en ziel.
Het is Giussani die de fundamentele waarde van dit vierde argument
heeft onderkend 4 ). Naast atomen, ruimte en heelal bestaan ook de
goden onvergankelijk, άφθαρτον voor Epicurus, immortalis voor Lucre
5
tius ). De mens deelt niet in de oneindigheid der atomen, omdat deze
eigenschap wezenlijk slechts toekomt aan de eerste princiepen van het
compositum, dat zelf per definitie dit voorrecht mist, althans in deze
wereld. Maar hij heeft ook geen deel aan het oneindig bestaan van de
goden, omdat het grote verschil met dezen ligt in de aanwezigheid en
^) Een beschrijving van d e lichamelijke uiting van lethargie is te lezen in I I I
465 w .
2

)

Wij

volgen

de

interpretatie

die H E I K Z E ,

GIUSSANI en

BAILEY

van

vs. 820

geven. ERNOUT vertaalt: „à l'abri des causes d e destruction"; hij redt hiermee d e
normale betekenis van ab, m a a r moet vitalibus κ α τ ' ε υ φ η μ ι σ μ ό ν nemen voor
letalibus, dat door LAMBINUS zelfs in d e tekst was opgenomen.
3
) I I I 795 v.; 828; 396 ν. Vgl. 421 w .
4
) GS p. 224 vv.
5
) Vgl. b.v. V 165; Κ Δ 1 en ad Men. 123.
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de afwezigheid van de oorzaken tot vernietiging; en dit zijn, met de
ziekten van het lichaam, angst, wroeging en waanzin 1 ).
Het schuldbewustzijn over vroegere zonden 2 ), over een verbrast leven
b.v. 3 ) , kan aan de ziel knagen en bijten {remordent vs. 827). Het is de
wroeging, die, ofschoon er uitwendige tekens zichtbaar van kunnen zijn,
zelf inwendig is, een aandoening van de geest. Maar er zijn uitwendige
dingen, beelden of herinneringen van slechte daden, die deze aandoeningen verwekken. Dit geldt ook voor de angst, die hier immers dingen
betreft van de toekomst, al zijn het dan ook dingen die men zich slechts
inbeeldt. Er is een inwerking van buitenaf, vanuit een onzekere toekomst. Lucretius praediceert er vooral de uitwerking van met macerai,
male habet, fatigat (826) : de gedachte aan de toekomst verteert o n s 4 ) ,
kwelt ons 5 ), vermoeit ons. Wat is de inwendige kwelling en de vermoeienis? Metus en curae.
Door deze twee wezenlijke eigenschappen, dat de angst nl. verwekt
wordt door beelden, maar zelf toch een innerlijke ontroering is van de
geest, wordt tegelijk de overeenkomst en de tegenstelling geschapen met
de morbi corporis (824) en de furor animi proprius (828). De ziekten
van het lichaam toch werken door in de ziel en in de geest 6 ). De
lichaamspijn verwekt daarmee ook dolor in de ziel 7 ) . Dit wil zeggen,
dat bij lichaamspijn ook de ziele-atomen in een onaangename beweging
geraken, evenals bij de angst, maar de pijn blijft toch primair een aandoening van het vlees 8 ). Er is ook gelijkenis en verschil tussen angst en
datgene wat de ziel geheel eigen is. De overeenkomst is dat deze furor,
oblivia en lethargus, evenals angst, hun werkelijke haard hebben in de
geest; zij worden echter niet verwekt door beelden van buitenaf, maar
1

) Het
„l'assenza
l'angoscia
я
) Zie

meest in het oog lopend verschil tussen de goden en de mensenziel is
negli uni, Ia presenza nell' altra, delle maggiori cause di infelicità,
del passato e l'angoscia del futuro." GS p. 225.
over het zondebegrip in de oudheid de reeds geciteerde dissertatie van

Α. E. WILHELM-HOOYBERG: Peccatum.
3

) Vgl. IV 1135 v.
) Vgl. I l l 74 v.: ab eodem saepe timore I macerai invidia.
B
) Male habet is een uitdrukking uit de omgangstaal; BAILEY citeert hiervoor,
naast animo male factum III 597, TERENTIUS, Andria 436: hoc male habet ітит.
β
) Dit is de kem van de meeste sterfelijkheidsbewijzen die Lucretius gegeven
heeft. Vgl. b.v. III 470 v.; 252.
7
) III 252; 495 w.; IV 1015. Ook nog I I I 646, waar gezegd wordt dat de
geest zich in dit bijzondere geval niet van pijn bewust is.
8
) CICERO, TUSC. 2, 35: dolor est motus asper in corpore alienus a sensibus.
4
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mogen proprius heten, inzover zij op den duur als vanzelf uit de ziel ont
staan, als een zeker bewijs van haar vergankelijkheid.
Wij mogen niet zeggen dat metus tussen dolor en furor in staat.
Metus is, evenals juror, een werkelijke aandoening van de ziel. Nu lezen
wij echter bij Laertius dat Epicurus de pijnen van de ziel (άλγηδόνας)
erger vond dan die van het lichaam, omdat de ziel ook door het ver
leden en de toekomst wordt bestormd 1 ). En Lucretius zelf gebruikt het
woord dolor herhaaldelijk voor kwelling in de geest 2 ), waarmee hij
trouwens niet afwijkt van de normaal ontwikkelde en gebezigde be
tekenis van het woord 3 ). Daarom komen wij gemakkelijk op de ge
dachte, na de morbi corporis ook angst en wroeging en furor animi op
te vatten als een soort dolor. De furor zouden wij in deze gedachtengang
willen interpreteren als: waanzin, die een karakteristieke dolor is van de
geest.
Niet zo geheel eigen aan de geest is metus, omdat deze niet van zelf
uit de geest groeit, maar door beelden wordt veroorzaakt. Des te gereder
mag men metus na morbi corporis in verband brengen met dolor, zelfs
een dolor animi noemen, ofschoon Lucretius dit zelf niet doet. Het
stemt echter overeen met de boven besproken tekst van I I I 459 w . 4 ) ,
en maakt deze als vergelijking ook pregnanter. Leek dolor-metus bij een
eerste blik slechts een aanvulling bij ut corpus-sic animum, in werkelijk
heid blijkt het toch meer te zijn dan een vergelijking. Het is zelfs een
reële gelijkheid, die uit atomistische princiepen voortkomt, en ook door
Lucretius wordt beleden, zij het slechts één keer, en enigszins verscholen
achter het begrip morbi corporis.
Wij willen dit hoofdstuk niet besluiten, alvorens van het woord cura,
dat wij hier en daar hebben ontmoet, nu een samenvattend overzicht te
1

) DL 137: τήν γοϋν σάρκα το παρόν μόνον χειμάζειν, τήν δέ ψυχήν
και το παρελθόν και το παρόν καΐ το μέλλον.
») Zie vooral IV 1067; ook I 47 = II 649 en III 905, waar als het geluk van
de goden (en van de doden) genoemd wordt dat zij vrij zijn van dolor. Deze
dolor is niet op de eerste plaats lichaamspijn, maar onrust en hartstochten, die
tekens zijn van zwakte en angst: φροντίδες και ôpyai . . . έν ασθένεια και
φόβω. ad Her. 76. Vgl. ΚΔ 1. Wij zijn geneigd ook dolor van II 467 en VI 1277
zowel op het lichaam als op de geest te betrekken.
3
) De Thesaurus geeft bij dolor, na I generaliter, in II en III de twee onder
scheiden betekenissen: passio corporis en passio animi. Bij dit laatste vinden wij
de verbindingen: dolor animi, animae, cordis, mentis, pectoris.
4
) Boven p. 99 w.
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geven. Het komt ons voor dat in de onderhavige tekst enrisque fatigat
moet worden verstaan van de afmatting van telkens herhaalde, door
bijzondere angstvoorstellingen opgeroepen, bezorgdheid om de toekomst.
Het is niet de zorg om het dagelijks brood. Nergens is het de zorg voor
iets, het is altijd bezorgdheid over iets. Het is niet een taak, maar een
gemoedsgesteldheid 1 ). Het is onrust, die nauw verwant is aan angst,
zoals het woord cura dikwijls met een angstterm is verbonden. Het vindt
in het woord „zorg" maar zelden een juiste weergave.
Lucretius gebruikt het woord cura 22 keer 2 ) . Voor het eerst lezen wij
het in het begin van het eerste boek, om de zorgen te noemen die
Memmius van de studie der ware wijsheid zouden kunnen afhouden.
Dit is nog de toegewijde cura, waarmee de Romeinen van de oudere
republiek hun leven konden vullen, uit ware piëteit voor het vaderland;
het tegenovergestelde was otium 3 ). De tweede keer verschijnt het in
het reeds besproken cura metuque, herhaald in metus curaeque sequaces 4 ) ; het krijgt hier van metus een stempel die voor ons gevoel het
hele gedicht door kenmerkend blijft. In zijn exact materialisme aarzelt
Lucretius niet cura een plaats aan te wijzen: het is een gevoel in de
borst, evenals pavor en metus en angor 5 ). Tegenover blijdschap en
rust 6 ), ook tegenover het welbehagen dat een dier in zijn geest kan
genieten 7 ), staat het naast dolor, luctus, angor en timorés 8 ), vaker
nog naast metus ^). Als oorzaken van cura worden genoemd amor en
cupido, timor, invidia 1 0 ). De ongelukkige die van alle kanten door
curae gekweld wordt, treedt op in het beeld van een beschonkene: hij
*) HAUSER onderscheidt de betekenissen Sorgfalt u n d Fürsorge, Pflege e.d., en
dan: „сита als Bezeichnung des Gemütszustandes der Sorge"; onder dit laatste
hoofd bespreekt hij ook сита bij Lucretius: o.e. p. 72 w .
2
) D e verhouding enkelvoud-meervoud is 9 : 13. — I n I I I 420 is cura van
LACHMANN, MUNRO en BRIEGER door d e nieuwere editoren hersteld tot
3

)

vita.

I 5 1 ; vgl. HAUSER o.e. p. 44 w .

*) I I 19 en 48.
6
) I V 908; vgl. I H 141 en V I 14.
β
) I I I 16; I V 908.
τ
) I I 363; 365. I n de aangrijpende scène van het moederdier d a t haar verloren
jong terugzoekt, treffen ons de woorden cura en animus, die het leed van het dier
sterk in menselijke verhoudingen uitbeelden: animus is zeer uitdrukkelijk een pars
hominis ( I I I 9 6 ) , niet " a part of the body": BL I I p . 1004. Vgl. ook mens in
I 261 en I I 265; voluntas in I I 256 w .
8

) I V 1067; I I I 461; 994; I I 46; V 46; V I 34.
) I I 19; 48; I I I 461; 826.
10
) I V 1060; I I I 994; V 46; I I I 82; V 1423.
e
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wankelt en verdwaalt door de onzekerheid van zijn geest ). Hij leeft
in een verwarring van hartstochten en van angst voor de goden, wilde
2
dieren en vuurspuwende bergen ). Hij zwoegt voor niets en verdoet
zijn leven in ijdele zorgen, omdat hij niet weet hoever zijn streven naar
bezit kan gaan, en, in het algemeen, hoelang het aangename gedijt 3 ).
O p een enkele uitzondering na roept Lucretius met cura telkens de
gedachte op aan perturbatio animi. Het woord „zorg" heeft een sterke
inslag van „goede zorg" en „verzorgen", en voldoet daarom dikwijls
niet. Van de vijf keer dat Ida Gerhardt het vertaald heeft, gebruikt zij
4
twee keer het woord „ z o r g e n " ) , anders „onrust", „kwelling" en
5
„angst" ) . „Verwarring" legt misschien teveel een atomistische ver
klaring in de tekst. Omdat cura echter in zulk een opvallende relatie
staat tot begeerte en angst, de oorzaken van τάραχος, ligt de vertaling
„onrust" in plaats van „zorg" wel voor de hand, voor de pluralis „ge
voelens van onrust".
Samenvatting
Aan het eind van dit hoofdstuk formuleren wij, naast een voorlopige
bepaling aangaande metus, ook over Lucretius' idee van dolor en cura
enkele conclusies.
1. Dolor is op de eerste plaats een onaangename ervaring in het
vlees, maar evenals andere schrijvers gebruikt Lucretius het woord ook
overdrachtelijk voor het lijden van de ziel. In beide gevallen is dolor
atoomverwarring, en staat als zodanig uitdrukkelijk tegenover voluptas.
Pijn in het lichaam werkt door in de ziel. Bij hevige pijnen kunnen de
ziele-atomen zelfs door de lichaamsporiën naar buiten worden gestoten;
zo is pijn oorzaak van de dood. Lucretius vergelijkt cura en metus met
dolor, om met lichamelijke pijn en ziekte de twee andere begrippen aanschouwelijker te maken. De beroemde stelling van Epicurus' tetrapharmakos over het troostvolle aspect van hevige en langdurige pijn heeft
1

) III 1051. Het woord ebrius doet ons denken aan de „nuchtere" berekening
van Epicurus (ad Men. 132), waardoor de wijze tot de volheid van levensgeluk
kan komen. leiunus (II 845 en IV 876) heeft bij Lucretius deze overdrachtelijke
betekenis niet.
2
) V 1207; 982; VI 645. Voor de hartstochten zie de eerder genoemde woorden
en plaatsen.
3
) V 1430-33.
*) I 51 en V 1423.
6
) V 46; 982; 1207. In dit laatste vers heeft zij voor aliis malis: „andere
zorgen".
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Lucretius niet overgenomen. Het eigenlijke probleem van lichamelijk
lijden en pijn schijnt hij te ontwijken.
2. Het woord cura staat heel dikwijls verbonden met woorden van
angst en begeerte; deze worden herhaaldelijk als bron, oorzaak, inhoud
van cura genoemd. Een enkele keer wordt het verbonden met dolor. In
het enkelvoud lijkt cura ons een algemene toestand te bedoelen, in het
meervoud concreter voorgestelde, afzonderlijke ervaringen. Terwijl Lu
cretius anders graag beelden ontleent aan de strijd en het noodweer —
aanvallen en stormen — , vinden wij bij сита niet een dergelijke ver
gelijking met invloeden van buitenaf. Meestal is „zorg" niet het juiste
equivalent van wat Lucretius bedoelde weer te geven met de vertaling
van τάραχος en θόρυβος 1 ). Dat cura deze functie heeft, is vooral
duidelijk uit cura semola metuque. Het is perturbatio animi, het tegen
overgestelde van αταραξία en van de oorspronkelijke betekenis van securitas, die in de oneindige rust der goden is geïdealiseerd. Het is, evenals
angst, een gevoel in de borst of het hart. „Onrust" en „gevoelens van
onrust" zijn dikwijk een goede vertaling.
3. Naast cura heeft metus de functie een gedeelte te bepalen van
datgene wat onrust verwekt, van wat het meest in strijd is met het
Epicureïsch ideaal van rust en vrede der ziel (II 19). Na mortis timares
is het in II 48 het ruimere begrip, als meervoud bijna gepersonifieerd
in moeilijk te verjagen vijanden, waarin naast deze timorés ook andere
angstbegrippen kunnen worden ondergebracht. Metus is, evenals cura,
vergelijkbaar met ziekten en pijn in het lichaam, en kan zo ook als bewijs
dienen voor de vergankelijkheid van de mens, speciaal van de ziel
(III 461). Als het lichaam wegkwijnt door ziekte en pijn, verzwakt ook
de ziel. Maar bovendien heeft zij ook haar geheel eigen ziekte in de
juror, die zich, omdat wisselwerking een wezenlijke trek is in het menselijk compositum, weer in het lichaam zal manifesteren. Ook metus is
een aandoening van de ziel, maar deze wordt opgewekt door beelden.
Het is vooral angst om de toekomst (III 826), even erg als wroeging
over het verleden.
Door al deze dingen zijn wij ongelijk aan de goden, en vergankelijk.
Maar daarom juist, omdat wij vergaan, heeft de dood voor ons niets te
betekenen en moeten wij het aandurven een hymne te zingen op onze
sterfelijkheid (ib. 830 w . ) .
1

) Vgl. ad Men. 132: πλείστος τάς ψυχάς καταλαμβάνει θόρυβος. Ad
Pyth. 87: αθορύβως ζην.
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PAVOR en T E R R O R
O p zoek naar de verschijningsvormen van Lucretius' angstidee, vinden
wij na het begin van het derde boek een belangrijke tekst, waarin metus
verbonden is met pavor; een zwakke parallel hiermee vormt animi ter
rores in het prooemium zelf. Leert ook horror in hetzelfde prooemium
ons iets over uitingen van angst?
In een tweede en derde paragraaf bespreken wij metus, voorzover
het iets zegt van de angstverschijnselen bij dieren en mensen. Wij be
trekken daarbij telkens pavor en terror, welke woorden wij met horror
als een afgerond geheel in dit hoofdstuk behandelen 1 ).
De te bespreken teksten met metus zijn:
§ 1: III 141
§ 2: V
1061
§ 3: III 152 en 312
§ 1. metus - pavor - terror - horror
(a)

hic exsultat enim pavor ас metus, haec loca circum
laetitiae mulcent; hic ergo mens animusquest.
I I I 141 v.

Als Lucretius aan het begin van zijn grote verhandeling over de
menselijke ziel, zo niet naar de letter dan toch zeker naar de geest ge
trouw Epicureïsch 2 ), de juiste verhouding tussen lichaam, ziel en geest
heeft geformuleerd naar de atomistische beginselen, stelt hij vast dat de
ziel niet de evenwichtige harmonie is van lichaamsatomen, maar een
wezen op zichzelf, met het levende lichaam verbonden ; dat er bovendien
zelfs een werkelijk onderscheid bestaat tussen de geest en de ziel 3 ). Wel
zijn deze zo nauw met elkaar verwant dat zij samen één natuur vormen.
1

) De woorden die wij in dit hoofdstuk naast metus zullen behandelen, verdelen wij als volgt over drie paragrafen. Pavor in § 1: III 141; § 2: III 305 en
743; § 3: V 1219. Terror in § 1: III 16; 68; 91 ( = I 146; II 59; VI 39); § 2:
V 1307 en 1336; § 3: III 157; V 40; VI 218 en 596. tforror in § 1: III 29; 290;
1034; V 1165; VI 593; 1011.
2
) Vgl. BL II p. 1003 w .
3
) III 94-135.
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Maar de geest is bij wijze van spreken het hoofd van de samenstelling;
in de geest — consilium, animus en mens genoemd — ligt de leidende
functie 1 ). Hij heeft een vaste plaats midden in de borststreek. Het be
wijs hiervoor leveren o.a. de gevoelens van pavor en metus, die immers
juist in de borst opspringen, waaromtrent wij ook de streling van blijd
schap ervaren; daar zetelt dus de geest. De ziel echter is, als levens
beginsel, over het hele lichaam verspreid 2 ).
De woorden ziel en geest sluiten, evenals anima en animus, eigenlijk
meer aan bij de zeer oude wijsgerige termen ψυχή en νους dan bij het
Epicureïsche ¿tXoyov en λογικόν als twee delen van de ene ψυχή 3 ). Wij
zijn wel genoodzaakt, deze woorden — ziel en geest — te gebruiken,
maar wij moeten ons er wel van bewust zijn dat Lucretius met de
etymologische overeenkomst tussen anima en animus een sterke gelijk
vormigheid van wezen suggereert 4 ). Ofschoon animus dan ook een
enkele keer een verklaring krijgt met consilium en regimen — waar
schijnlijk het Aristotelische λογικόν en ήγεμονικόν — , kan Lucretius
toch later 5 ) het verschil met anima tot een minimum reduceren, voor
zover het nl. aankomt op de sterfelijkheid.
Dit neemt evenwel niet weg dat de anima het beginsel van leven en
de ontvanger van zintuiglijke waarnemingen is, de animus echter de
zetel van het denken en van de ontroering. Dit is voor Lucretius en voor
Epicurus 6 ) zo'n duidelijke zaak dat zij in de ontroering van angst en
vreugde, die men, zoals gezegd, in de borst voelt, een bewijs zien dat
daar ook de geest zijn plaats heeft.
Er is geen enkel aanknopingspunt om in de woorden pavor en metus
hier een bepaald betekenisverschil te ontdekken. Zij staan hier samen
tegenover laetitiae, niet slechts zoak curas cordis inanis er iets eerder
naast was gesteld 7 ), maar — en dit is belangrijker — de begrippen
voeren nu ook een apart predikaat.
4 Ib. 136-39.
2

3

) cetera pars animae per totum dissita corpus vs. 143.
) Zie p. 78, 2 en 90, 4; zie hierbij nog het bekende scholion bij de Herodotus-

brief 67: και το μέν τι αλογον αυτής, δ τω λοιπω παρεσπάρθαι σώματι,
το δέ λογικόν έν τω θώρακι. Us. 311.
4
) Zie boven p. 67 v.
6
) III 421 w.
0
) Hetzelfde scholion bij ad Her. 67: το δέ λογικόν έν τω θώρακι, ώς
δήλον Ικ τε τών φόβων και της χαράς.
7

) laetitiae motus et curas cordis inanis I I I 116.
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Het spreekt nu wel vanzelf dat beide ervaringen bestaan in atoombewegingen 1 ). De functie van het aangename der blijdschap is een
natuurlijke motie van tevredenheid en aanvaarding; het onaangename
van de angst fungeert daarentegen als alarmsignaal tegen onnatuurlijke
penetraties in de menselijke geest. Het verschil van emoties wordt nu
ook uitgedrukt in de woorden exsultat en mulcent. Pavor en metus
schijnen in een gewelddadige atoomverwamng op te springen, uit te
springen zelfs, in de hevigheid van het frequentativum ; maar de blijdschap streelt als een zachte hand, een pijnstillend geneesmiddel 2 ).
De macht van de tragediedichter over het gevoel van zijn hoorders
wordt later door Horatius geanalyseerd met angit - mulcet - terroribus
implet 3 ). Een soortgelijke tegenstelling heeft Lucretius geschapen tussen
de streling van blijdschap en het gevoel van angst. Nog enger dan in
exsultat pavor - laetitiae mulcent vinden wij deze begrippen samengetrokken in perterrita mulcere van de ruiters die hun verschrikte paarden
strelend tot bedaren brengen 4 ). Om voor Epicurus de godentitel op te
eisen spreekt hij ook van de door hem geboden zoete levenstroost, waarin
de mensenziel zich, gestreeld, koestert 5 ).
Exsultare heeft in De Rerum Natura nimmer de vervlakte betekenis
van jubelen; het is ook nooit opspringen van vreugde. Zoals Plinius het
nog in de oerbetekenis gebruikt, waar hij van het nitrum zegt dat het
bij verhitting in een kruik wordt bedekt, opdat het niet wegspat — ne
exsultet 6 ) , — zo spreekt Lucretius van het bloed dat uit een wond
omhoog spuit 7 ), en van ijzerschilfers die door de werking van een
magneet bijna uit een bronzen pot wegspringen 8 ) . Bij de rituele dans
van gewapenden, die zich in de processie van de Grote Moeder tussen
de Phrygische priesters bewegen, lijkt het woord misschien niet zo
sterk 9 ) ; lezen wij echter de gehele passage bij Lucretius en bij Ovidius,
1
)
*)
tare;
3
)

Vgl. boven p. 101 w., en motus in de zo juist geciteerde tekst.
Vgl. FORCELLINI s.v. mulceo: universim est leviter tangere, leni manu tracsaepe pcrtinet ad leniendos dolores.
meum qui pectus inaniter angit, / irritât, mulcet, falsis terroribus implet

HORATTUS, Ep. 2,1, 211 v.
4

)
)
β
)
7
)
e
)
β
)
6

8

nee poterant équités fremitu perterrita equorum I pectora mulcere V 1316 v.
dulcia permulcent ánimos solada vitae V 21.
nitrum uritur in testa opertum, ne exsultet PLINIUS, Nat. hist. 31, 46, 8.
sanguis I emicat exsultans alte II 194 v.
exsultare etiam Samothracia ferrea vidi e.q.s. VI 1044.
I I 610-43; exsultant 631. Vgl. Ovroros, Fasti IV, 179-372.
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dan blijkt het exsultare in razernij en bloeddorst 1 ) veeleer woest op
springen dan dansen. Van veel minder waarde is tenslotte de vorm
exsultantes in een zeer corrupte tekst 2 ), maar ook hierin ligt toch zo
goed als zeker de betekenis: hoog opspringen, gesteund door het zeld
3
zame woord succutit, dat bij Ovidius de bepaling alte draagt ).
Zo zien wij dan ook in exsultat pavor ас metus van I I I 141 geen
beeldspraak, maar een exacte formulering, die gegroeid is en verklaard
moet worden uit het streng atomisme van Lucretius' mensbeeld, zonder
een overdrachtelijke zin zoals b.v. Cicero die k e n t 4 ) . Ook nog sterk
beklemtoond aan het begin van twee opeenvolgende verzen, moet hic
exsultat enim pavor en laetitiae mulcent wel worden verstaan volgens
het absolute beginsel van de atoombeweging: in de blijdschap is deze
een streling, in de angst een dreigende uitbarsting.
Dat metus en pavor voor Lucretius zo vanzelfsprekend aandoeningen
zijn van de geest, zodat deze zetelt op de plaats waar wij de angst
voelen, vindt een parallel in het woord terror, dat zes keer met het
woord animi verbonden is, in het prooemium van dit zelfde derde boek
tweemaal. Omdat er ook veel andere angsttermen in voorkomen, moge
straks een parafrase van het geheel de hier te bespreken verzen inleiden.
Wij laten nog een kritische opmerking voorafgaan.
De inleiding op het derde boek kan in taaitechniek en inspiratie tot
de best geslaagde stukken van De Rerum Natura worden gerekend 5 ).
Evenals in het begin van boek I en V zingt de dichter ook hier de lof
van Epicurus. Na de eerste inhoudsopgave van het werk laat hij Epi
curus, strijdend tegen een godsverering die zwaar op het mensdom
drukt, als triomferend overwinnaar vanuit het heelal in onze wereld
terugkeren met de boodschap van zijn nieuwe openbaring 6 ). Bij de
aanvang van de twee laatste boeken eert Lucretius hem zeer nadrukke
lijk met de naam god. Want buiten elke valse religio om staat Epicurus
als uitdeler van goede gaven met andere goden minstens op één lijn 7 ).
1

) violenti fuToris 621; sanguine laeti 631.
) VI 550: nee minus exsultantes dupuis OQ; exsultant ea ubi lapi' BAILEY;
exultant, scniposum ubi BÜCHNER. Vgl. BL III p. 1637 v.; BÜCHNER o.e. 1956.
3
) dat in aera saltus I suecutiturque alte Ovmros, Met. 2, 165 v.
4
) exsultare, immoderateque iaetari CICERO, De div. 1, 29.
2

5

) REGENBOGEN o.e. p. 34 en 39.

β) I 62 w.
7
) V 14 w.: de solacio vitae zijn kostbaarder gaven dan die van Geres en Liber.
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Hier aan het begin van het derde boek is hij de vindingrijke Vader, die
wijze lessen en voorschriften geeft 1 ).
Regenbogen heeft sterk de nadruk erop gelegd dat de titels die Epi
curus in deze drie „Auszenprooemicn" krijgt, een stijgende lijn vormen:
Victor, Pater, Deus; en dat, hiermee omgekeerd evenredig, het kwaad
waarvan hij ons heeft verlost, door Lucretius in dezelfde prooemia wordt
gesplitst tot drie gedeelten, die in belangrijkheid met de genoemde titeb
een eigenaardig chiasme vormen: φόβος των &νω, φόβος των κάτω,
εντός πάθη. Wat door de dichter het hevigst gevoeld wordt, zou voorop
staan, met de hartstochtelijkste accenten geformuleerd 2 ).
Hoe waardevol deze verklaring ook kan schijnen voor een dieper in
zicht in de opbouw van Lucretius' gedicht, en met name in de functie
die de angstformulering erin vervult, zij toont in feite meer oprechte
bewondering voor zijn architectonisch talent dan objectieve bewijsgrond
hiervoor. In haar absolute tendens is de stelling niet aanvaardbaar,
omdat zij al te eng gebaseerd is op enkele woorden : Victor, Pater, Deus,
die in de inleiding op de drie hoofddelen van het gedicht zeker wel een
zeer pregnante betekenis hebben, en religio, Acheruns, curae, die daar
naast ook zeker een opvallend kenmerk of thema genoemd mogen
worden in de respectieve episoden. Maar dat er blijkens deze woorden
in de drie bijzondere prooemia een stijgende en een dalende lijn elkaar
zouden kruisen, is een sterk persoonlijke visie van Regenbogen gebleven.
Lucretius' enthousiasme voor Epicurus Victor is zeker niet zwakker dan
dat voor Deus Ule. Nog zekerder is het dat goden en onderwereld en
innerlijke onrust één geheel vormen van een angstcomplex waarvan
Lucretius op de genoemde plaatsen wel telkens een ander facet beklemtoont; maar uiteindelijk wordt het hele gedicht beheerst door de totaliteit van die angst. Dat de mens Lucretius als het ware geobsedeerd is
geweest door het idee van de valse religio, blijkens de bijzondere zeggingskracht waarmee hij deze in I 62 w . aan de kaak stelt, is nog heel iets
anders als dat van daar af de belangrijkheid of de intensiteit van de
angstobjecten daalt. Wat de inleiding van boek I I I aangaat, welke wij
nu bespreken, willen wij niet beweren dat de bijzondere angstformulering die van het eerste prooemium overtreft, maar het komt ons voor
dat de dichter hier het algemene angstidee minstens even abundant en
suggestief heeft willen uitbeelden, in alle woorden die hij voor de angst
*) tu pater es, rerum inventor, tu patria nobis I suppeditas praecepta III 9 v.
2

)

REGENBOGEN o.e. p. 64.
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disponibel heeft gehad — slechts angor uitgezonderd. Maar angor is bij
Lucretius dan ook een zeer bijzonder woord, dat in I en II helemaal niet
voorkomt, en juist in boek III sterker gebonden is aan de onrust der
hartstochten dan aan een formeel object.
(b)

diffugiunt animi terrores.

I l l 16

his ibi me rebus quaedam divina voluptas
percipit atque horror.

ib. 28 v.

Epicurus heeft de ware zin van het heelal gevonden, de natuur opengelegd, en zijn goddelijk inzicht geopenbaard in spreuken die als goud
zo kostbaar zijn. Want hiermee heeft hij voor altijd het levensgeluk
zeker gesteld 1 ). Voor zijn machtwoord immers vluchten de schrikbeelden van de menselijke geest uiteen -—• diffugiunt animi terrores —,
de wanden van onze wereld splijten open, en wij zien in de oneindige
ruimte waarin zich al het gebeuren voltrekt, ook de onbewogen glans
der goddelijke majesteit. Anders niets. Dan verzwindt de angst voor
toornige goden en voor hellestraffen; en er blijft slechts een goddelijke
wellust en huiver om deze ontdekking van de natuur.
Er valt niet aan te twijfelen dat divina voluptas atque horror een
typisch Romeinse formulering is van de religieuze ontroering 2 ). Voor
ons is het niet zo van belang deze begrippen voluptas en horror te peilen
ak wel de tegenstelling te schatten die deze woorden vormen met de
reeds genoemde animi terrores. Het wezenlijke van de tegenstelling ligt
weer uitgedrukt in het predikaat. Een direct gevolg van de Epicureïsche
natuurbeschouwing is de vlucht van ziele-angst, maar tegelijk bevangt
ons iets als een goddelijk welbehagen en huivering. Bailey parafraseert
deze uitdrukking driemaal, maar verzwijgt daarbij telkens het element
voluptas3). Waar hij zelfs het begrip "awful terror" oproept ter verduidelijking, sticht hij juist verwarring in de begrippen terror en horror.
De terrores animi zijn zeer beslist onaangename gewaarwordingen,
waarvan Epicurus ons kan bevrijden. Dat er in de Romeinse religieuze
ervaring ook een sterke factor van angst meespreekt, doet nu niet ter
zake. De horror, door Lucretius met voluptas verbonden, к ak huiver
!) Vgl. ib. vs. 2; 12 w.
2

3

) Vergelijk b.v. HEINZE en BAILEY in hun commentaar bij deze verzen.

) Vergelijk zijn vertaling: "Some godlike pleasure and a thrill of awe" met
de omschrijvingen: "a divine and awful terror — something like a holy awe — a
deep religious awe". BL II resp. p. 985, 986, 992.
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van welbehagen goed te begrijpen. Dit is, in tegenstelling met terror,
een aangenaam ervaren. Lezen wij Lucretius goed, dan wordt dit lustgevoel aan het eind van het prooemium zelfs beloofd als de hoogste
graad van natuurextase, waarop vooral Bignone onze aandacht heeft
gericht 1 ).
De stam horr- draagt in De Rerum Natura trouwens slechts zelden
en zwak een kenmerk van angst en vrees. Het woord horror zelf betekent drie keer niet anders dan rilling, opgewekt door koud ijzer 2 ),
of als beeld van de aardbeving 3 ), of als gevolg van een koude luchtstroom 4 ). Al is in dit laatste geval de koude lucht en bijgevolg het trillen
of huiveren juist een begeleidend verschijnsel van formido, dit verandert
zo min het wezen van de lucht als van de horror: de huivering kán
wel een uiting zijn van angst, maar even goed van een andere passie. Is
horror naast divina voluptas hiervoor geen bewijs? Zeker heeft horror
hier een wat zwaarder betekenis, ongeveer zoals huiver, vergeleken met
huivering, soms een meer gewijde zin draagt. Zo kan Lucretius ook het
oprichten van godentempels toeschrijven aan een de mensen ingeplante
horror 5 ). Maar op zichzelf brengt dit het woord nog niet in de angstsfeer. De Carthaginis horror, Scipio, transcendeert tenslotte „rilling" en
„huiver", maar in dit min of meer heroïsch vers moet het naast Scipiadas en belli fulmen dan ook wel fungeren als een gewild in het oog
vallend woord, zo iets als „schrikbeeld" 6 ) .
De afgeleide woorden — horrificus, horridus, horribilis, horrifer —
sluiten bij deze interpretatie goed aan. Zij vertegenwoordigen het ook
bij ons afgesleten huiveringwekkend, soms, iets sterker, schrikwekkend 7 ).
Terwijl deze woorden op zichzelf geen eigenlijk gezegd angstidee oproepen, suggereren zij wel, meer dan de verba horrere, abhorrere, horrescere, het beven en trillen dat een uiting kan zijn Van angst.
1

) Zie vooral het achtste hoofdstuk van zijn Storia: BiS p. 209-342.
) validi fern natura et frigidus horror VI 1011.
3
) fera vis venti per crebra foramina terrae / dipertitur ut horror et incutìt inde
tremorem VI 592 v. Als interpretatie van Lucretius' moeilijk verstaanbare beschrijving van de aardbeving zie vooral ER III p. 270-283.
4
) frigida multa comes formidinis aural quae ciet honorem membris III 290 v.
5
) mortalibus insitus horror V 1165.
e
) Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis horror III 1034.
7
) Zo horrificus telkens: II 609; III 906; IV 36. Horribilis slechts in I 65 en
III 976. Van horridus wil ERNOUT de etymologische betekenis behouden in III 170:
„la pointe barbelée d'un trait"; dit lijkt ons te gezocht en het heeft bij de nieuwere
vertalers geen navolging gevonden.
a
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De huiver van Lucretius' horror, ofschoon soms wel een teken van
angst, mogen wij dus niet betrekken bij de wezenlijke inhoud van zijn
angstidee: ook wanneer het ons lukt de angst uit onze ziel te verdrijven,
moge er een huiver blijven, samen met een soort goddelijke wellust, om
dat wij de natuur van het heelal hebben leren doorschouwen.
Zijn er bij verschillende verzen van dit gedeelte van het prooemium
wel enige parallelteksten te vinden bij oudere en nieuwere schrijvers,
met name betreffende de passage over de godenverblijven 1 ) en be
treffende het woord horror, dat nog al eens voorkomt in verbinding met
gaudium, laetus, venerabundus2),
op de uiteenvluchtende animi ter
rores schijnt Lucretius wel het alleenrecht te hebben gehad.
se falso terrore coacti I effugisse volunt.

I l l 68 v.

hunc igitur terrorem animi tenebrasque.

ib. 91

Na de korte hymne op de stille majesteit der goden vormen de verzen
31-93 de eigenlijke inleiding op boek I I I en IV: de princiepen over
atomen en ruimte zijn nu voldoende duidelijk, om ook het wezen van
geest en ziel te verklaren en de vrees (metus vs. 37) voor de onder
wereld te ontzenuwen, die de ergste kwelling is in het leven van sterve
lingen 3 ). De mensen zeggen immers wel dat zij eerder bang zijn ( timendos vs. 41) voor ziekte en oneer dan voor de dood, maar toch
proberen zij, ook in ballingschap en ongeluk, hun leven te redden door
waardeloze praktijken van de oude religie. Hun grootspraak is een
masker, dat hun ontvalt als het leven gevaar loopt: dan pas blijkt hun
ware aard 4 ).
De diepste levenswonden, hebzucht en begeerte, groeien juist uit angst
voor de dood (formidine vs. 64). Want als tegenpool van een aange
naam leven geldt armoede en oneer, weinig beter dan een voortdurend
sterven. Door dit waandenkbeeld afgeschrikt poogt men aan zichzelf te
ontkomen: se falso terrore coacti effugisse volunt longe (vs. 6 8 ) ; men
vlucht in rijkdom en hoge functies ten koste van burgeroorlog en broe
dermoord, waarvan men ook de dreiging altijd moet vrezen {timentque
5
vs. 73) ) .
!) III18 w.
2

) Vergelijk HEINZE en BAILEY bij vs. 28 ν.

s

) vs. 31-40. Metus Acheruntis bespreken wij in het volgend hoofdstuk, evenals

verderop formido, timor, timere.
*) 41-58.
(,
59-73.
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In een zelfde vrees (timore vs. 74) kwijnt men weg van afgunst op
invloedrijke mannen, wier geld en macht, evenak in het primitieve
stadium van de cultuurontwikkeling 1 ), het steeds weer schijnen te
winnen zelfs van sterkte en schoonheid. Verlaten, als in een donkere
modderpoel, voelt men uit angst (formidine vs. 79) voor de dood haat
groeien tegen het leven en tegen het licht. En wij denken er niet aan
dat deze onrust en zoveel andere schendingen der pietas resultaten zijn
van vrees (timorem vs. 82) : om aan de hel te ontsnappen verraadt men
ook vriendschap, ouders, vaderland 2 ).
Tenslotte legt Lucretius in het wel niet fonkelnieuwe, maar van angstwoorden zwaar geladen beeld uit de prooemia van I en II 3 ), naast het
formeel aspect van zijn natuurverklaring, ook de overgang naar het
volgend gedeelte, waarin hij ons de atomen van de mensenziel zal laten
vinden. Zoals kinderen beven en bang zijn in het donker (metuunt
vs. 88 ), zo hebben wij soms vrees ( timemus ib. ) op klaarlichte dag om
dingen die ons evenmin bang moesten maken (meluenda vs. 89) als
wat die kinderen in hun angst (pavitant vs. 90) zich inbeelden 4 ) .
Hunc igitur terrorem animi tenebrasque: dit schrikbeeld van onze
geest is als een duisternis die niet door zonnestralen moet worden ver
dreven, maar door het juiste inzicht in het wezen van de natuur
(vs. 91-93).
Van een eigenlijk gezegd psychologisch interesse is er in het oor
spronkelijk Epicurisme nauwelijks sprake 5 ). Onder de werken van de
Meester vinden wij er geen dat een werkelijk psychologisch probleem
aan de orde stelt. Slechts de kenleer en het lot van de ziel na de dood
— het zeker komende niet-bestaan — hebben de volle aandacht ge
kregen. Er zijn dan ook voor Lucretius' tenor animi en falsus tenor
tot nu toe geen parallelteksten te citeren. Ook kunnen wij nu nog niet
een volledige bepaling geven van hun begripsinhoud. Wel blijkt tenor,
evenals pavor en metus, een ervaring te zijn in de geest, een onaange
name ervaring, in tegenstelling met horror.

1

) Vgl. V 1115-35: divitioris enim sectam plerumque sequuntur I quamlibet et
fortes et pulchro corpore creti e.q.s.
2
) 74-86.
3
) I 146 w.; II 55 w. Vgl. boven p. 85 w.
*) 87-90.
в
) Vergelijk HL p. 33.
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Het karakteristieke attribuut fabus, te vergelijken met het elders voorkomende cassa en inanis 1 ), heeft een meer propagandistische, tendentieuze, dan werkelijk begripsbepalende waarde. Lucretius eist en veronderstelt hierbij een houding van geloof ten opzichte van het Epicureïsch gronddogma dat armoede, dood, goden en onderwereld in de
geest van domme mensen weliswaar verwarring teweeg brengen, maar
in het licht van de ware wijsheid elk element van verschrikking verliezen. De wel bestaande terror is de uiting van een waanidee waaraan
niets anders ten grondslag ligt dan de inbeelding van niet bestaande
dingen: fingunt futura (vs. 90).
Duisternis is de afwezigheid van licht; waar het zonlicht begint te
stralen, wijkt gelijkelijk de duisternis. Zulk een macht heeft ook Epicurus' fysiologie over de tenor animi.

In deze paragraaf is gebleken dat horror uit zichzelf niet met het
angstverschijnsel is verbonden. In het prooemium van boek III is het
zelfs een huivering van welbehagen. Waar het in dit zelfde boek, vs. 291,
ook een gevolg van formido wordt genoemd, levert het een eerste bijdrage voor de fenomenologie van de angst. Het is huiver, met een rilling
als van koude lucht.
Pavor en metus staan hier tegenover laetitiae. Naast de aangename
ontroering van blijdschap zijn zij een gewelddadige beweging van
atomen in de geest. Dit schijnt veel vertalers te zijn ontgaan. Het oorspronkelijk begrip van exsultat, dat overeenkomstig de atomistische beginselen ook wel de conatu zou kunnen worden verstaan als: dreigt uit
te barsten, is toch minstens: springt op. Het wordt zeker te zwak weergegeven met "throb" door Bailey, „hüpfen" door Büchner, „palpitent"
door Waltz.
Het belang van deze tekst uit het begin van boek III ligt overigens
vooral hierin dat de angstgevoelens primair genoemd worden als aandoeningen van de animus, waarin Lucretius trouwens overeenstemt met
Epicurus. Een eigen vondst is misschien wel de tegenstelling exsultatmulcent. Juist tegenover laetitiae mulcent wordt door de zuivere betekenis van exsultat de angst bepaald tot een bruuske, voor het gevoel
onaangename beweging van atomen.
Ook tenor, dat wij hier voor het eerst hebben aangetroffen, is een
!) Zie p. 164 v.; 173; 177.
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atoomverwarring in de geest. Evenals bij metus, timorés, curae,
spreekt Lucretius erover in eenvoudige, wekprekende beelden. De terrores animi zijn weer bange vijanden, die voor de wijsheid van Epicurus
Pater uiteen vluchten. De terror aan het eind van het prooemium is
verblindende duktemk, die wordt uiteen geslagen door de heldere lichtpijlen van zijn natuurleer.
§ 2. patrius

pavor

De woorden metus, pavor en terror gebruikt Lucretius ook voor angstgevoelens bij dieren. In verband met de verschijningsvormen van metus
komt hiervoor één tekst in aanmerking. Daarna bespreken wij de betreffende teksten met pavor en terror.
(a)

cum metus out dolor est et cum iam gaudia gliscunt.

V 1061

Van de mysterieuze oorsprong van de menselijke taal heeft Epicurus
in zijn brief aan Herodotus een niet minder scherpzinnige historische
verklaring gegeven ak Plato in zijn Cratylus een logkche 1 ). Tegenover
de intellectualktische interpretatie van de wijsgeer der eeuwige Wetten
en zijn geïdealkeerd beeld van de νομοθέτης, die, als een soort Adam,
de van nature passende namen aan de dingen zou hebben gegeven 2 ),
heeft Epicurus een exacte, en in haar geheel nog bevredigende, ont
wikkeling ontdekt, waarin hij de werking van de natuur en het conven
tionele element elk hun eigen waarde toekent.
In den beginne waren de stemklanken spontane uitingen van emoties
en impulsen (πάθη en φαντάσματα), die bij een saamhorige groep
(καθ' Μκαστα Εθνη) zoveel gelijkenis vertoonden dat men in overleg
of op grond van een stilzwijgende overeenkomst, in elk geval ge
meenschappelijk, de geëigende woorden kon vaststellen (κοινώς τα ίδια
τεθηναι) om onderling in korte uitdrukkingen ondubbelzinnig verstaan
baar te zijn. Deze conventie, die de aanleg en de eerste uitingen van de
natuur tot een voor de hand liggende ontwikkeling bracht, breidde zich

1

) Ad Her. 75-76; PLATO, Cratylus 388e-390e.
) PLATO I.e.: τό έκάστω φύσει πεφυκος δνομα τον νομοθέτην εκείνον
είς τους φθόγγους και τάς σύλλαβος δει έπίστασθαι τιθέναι . . . δνομα
йра διδασκαλικόν τ[ έστιν όργανον και διακριτικόν της ουσίας. Vgl.
Genesis II, 19: каі παν δ έάν έκάλεσεν αυτό 'Αδάμ ψυχήν ζώσαν, τοϋτο
δνομα αύτω. De vraag of Epicurus in feite tegen Plato reageert, laten wij hier
onbesproken.'Vgl. BL III p. 1489; GS p. 267 w.; ER bij V 1041.
2
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tenslotte nog uit tot die woorden die aan naburige of vreemde volkeren
werden ontleend.
Evenals andere navolgers van Epicurus heeft Lucretius in ontstaan
en ontwikkeling van de taal de factor van θέσις niet, maar die van φύσις
1
wel erkend, en blijkbaar met voorkeur en liefde uitgewerkt ). Slechts
de utilitas (V 1029 en 1048) voegt aan de spontane werkzaamheid van
de natuur het begrip bruikbaarheid toe, wat doet denken aan Epicurus'
tweede fase van gemeenschappelijke overeenkomst tot minder dubbel
zinnige woordbetekenissen 2 ). Overigens echter is de gehele episode in
De Rerum Natura (V 1028-90) een illustratie van wat de natura in de
taal heeft gegeven.
Het is daarom ook niet te verwonderen dat, afgezien van het pole
mische gedeelte tegen het postulaat van één taaiuitvinder 3 ), deze verzen
een waardebeschrijving zijn van de klanken bij baby's en dieren: eerst
om te bewijzen dat ieder wezen zijn natuurlijke aanleg zoekt te activeren, dan, vanaf 1056, om uit de gedragingen der dieren te besluiten
tot de gewone gang van zaken dat ook de mens „de dingen naar den
verschillenden indruk aangaf met verschillende woorden" 4 ).
En wat zijn nu wel bij de dieren de verschillende emoties waardoor
hun geluid een bepaalde klankbetekenis krijgt? Dat zijn metus, dolor
en gaudia.
Lucretius geeft zeer treffende voorbeelden van markante gedragingen
van honden en paarden en vogels, wanneer zij uiting geven aan hun
gevoelens, of reageren op een situatie. Deze voorbeelden hebben te bewijzen, wat er onmiddellijk aan voorafgaat, dat nl. de dierlijke klankuitingen kenmerkend verschillen naar de twee toestanden van vreessmart en van vreugde. En de conclusie is dat, waar de muta ammalia
hun gevoelens kenbaar maken met diverse geluiden, toch zeker de
mensen door een passende benaming het verschil tussen de dingen
hebben kunnen weergeven 5 ).
!) BE p.246w.
) Ad Her. 76: προς το τάς δηλώσεις ^ττον αμφιβόλους γενέσθαι
άλλήλοις.
3
) 1041-55.
*) pro vario sensu varia res voce notaret 1058; vertaling van GERHARDT. Vgl.
vs. 1090.
8
) ergo si varii sensus animalia cogunt, I muta tarnen cum sint, varias emitiere
voces, I quanto mortalis magis aequumst turn potuisse I dissimilis alia atque alia
res voce notare V 1087 w.
s
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De metus der dieren wordt hierdoor niet op één lijn gesteld met die
van de mensen ; het woord blijft hier integendeel beperkt tot de dierenwereld. Maar in deze dierenwereld is het angstverschijnsel dan ook
evident, zoals b.v. in de hond, die voor de zweep jankend ineenkrimpt,
terwijl, wanneer hij stoeiend met zijn jongen speelt, zijn geblaf een
uiting is van dartele blijdschap 1 ). Het contrast van deze animale emoties releveert Lucretius met zijn bekende voorliefde voor dergelijke
natuurtaferelen, en de tegenstelling in de formulering metus-dolor en
gaudia beklemtoont hij nog zwaar, door met gaudia het zeldzame
gliscunt te verbinden, dat het vers (1061) vloeiend sluit.
Wij hebben reeds gezien dat dolor, naast metus, bestaat in een gewelddadige verstoring van de juiste orde der atomen 2 ). Het tegenovergestelde heet hier gaudium, elders voluptas3). Zo is metus ook bij de
dieren een tegennatuurlijke verwarring in de geest, welke zich, evenals
de aangename gewaarwording van vreugde, naar buiten manifesteert:
in het ene geval uitingen van welbehagen, in het andere het noodsignaal
van pijn en angst.
(b) Niet alleen metus, ook pavor en tenor vindt Lucretius in de
dierenwereld. Vooral de teksten met pavor, in het derde boek, zijn van
belang. In het vijfde boek noemt hij terror.
natura boum
nee gelidis torpet telis perfixa pavoris.

III 302/5

juga cervis
a patribus datur et patrius pavor incitât artus.

ib. 742 v.

Hoe Epicurus zich de atoomstructuur van de ziel heeft voorgesteld,
is uit de enige tekst die ons dienaangaande is bewaard gebleven, moeilijk te reconstrueren 4 ). De zeer fijne deeltjes waaruit de ziel bestaat,
gelijken het meest op wind, met een mengsel van warmte. Nog een
ander element echter, subtieler dan deze, is wel nodig voor zintuiglijke
kennis en vooral voor het bewustzijn van de gedachte.
») 1067-72.
) Zie p. 100.
3
) II 963-66.
4
) Ad Her. 63, vooral: ή ψυχή σώμα έστι λεπτομερές . . . προσεμφερέστατον δέ πνεόματι θερμού τίνα κράσιν Εχοντι . . . ίστι Ы το < ν >
(DiELs) μέρος . . . πολλήν παραλλαγην είληφός τη λεπτομέρεια καί
αυτών τούτων. Vgl. Ill 238-40; BL II p. 1029 v.
2
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Uit hoeveel soorten bestanddelen is de ziel nu gevormd? Gewis kun
nen wij uit deze tekst niet besluiten tot de vier elementen waarover
Lucretius spreekt: aura of ventus, vapor of calor, aer en nog een vierde,
zonder naam 1 ). Het is zelfs niet evident dat Epicurus hier over drie
delen spreekt, al heeft Diels dit met το y μέρος uitdrukkelijk in de
tekst opgenomen. Van de andere kant zal het moeilijk te bewijzen zijn
dat de indeling in vieren juist van Lucretius stamt. DeWitt beweert dit
wel, maar kan het niet bewijzen, daar ook hij de vergane Epicurea niet
k e n t 2 ). En waar hij anders direct klaar staat met Epicurus' grote
Epitome, om daarin alles onder te brengen wat we overigens slechts uit
Lucretius kennen, wil hij er niet van weten dat ook de vier elementen
tenslotte toch van Epicurus kunnen zijn overgenomen. De oudere
mening, van Giussani en Heinze, dat de leer van de vier elementen
werkelijk Epicureïsch is, heeft een nieuwe verdediger gevonden in
Bailey 3 ), maar ook hij komt niet verder dan testimonia die minstens
anderhalve eeuw jonger zijn dan De Rerum Natura 4 ).
Op de eerste plaats is van belang het verschil in terminologie bij
Lucretius en de Griekse Epicureïsche geschriften. Waar Epicurus zegt
dat de ziel voor een gedeelte het meest gelijkt op wind, en wij uit Aetius
het adiectivum πνευματικός kennen, zegt Lucretius botweg dat een
gedeelte van de ziel wind is. Hier speelt de armoede van de Latijnse
taal hem parten, zegt Heinze. Liever zouden wij hierin, met DeWitt, een
bewijs zien dat Lucretius niet altijd even nauwkeurig was.
Vervolgens is het wel verleidelijk, met Giussani het verschil tussen
de drie benoemde elementen te zien in warmtegraad. Het Griekse
•πνεύματι θερμού τίνα κράσιν Εχοντι geeft hiertoe gerede aanleiding,
evenals het latere ποιου πορώδους. Ook Lucretius zelf noemt in de
uitvoerige beschrijving van natuurverschijnselen, in het zesde boek 5 ),
herhaaldelijk de koude wind — frigida vis venti 6 ) — tegenover warme
lucht7).
*) III 232-42.
) DE p. 198.
3
) HL p. 79; GS p. 184 w.; BE p. 226; BL II p. 1026.
·*) B.v. AETIUS IV 3,11 (Us. 315): Επίκουρος (τήν ψυχήν) κράμα έκ
τεττάρων, έκ ποιου πυρώδους, έκ ποιου άερώδους, έκ ποιου πνευματι
κού, έκ τετάρτου τινός ακατονόμαστου.
Ε
) VI 96-702.
β
) Ib. 310, 319.
Τ
) inusta vaporis signa VI 220; frìgore desunt ignes ventique calore I dejìcìunt
360 v.; hinc flammis illinc ventis 378.
2
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In deze passage komt het woord ventus meer dan 50 maal voor, drie
keer het woord aura, dat weliswaar niet het predikaat koud draagt, maar
toch met ventus tegenover vapor en calor, de warme lucht, staat. Hier
tussen is aer niet de lucht die warm en koud kan zijn, maar de stille
lucht, waaruit in stotende beweging de koude wind kan ontstaan 1 ).
Epicurus noemt als voorbeeld de lucht in diepe holen, die door neer
2
vallende zandmassa's als harde wind wordt uitgedreven ).
Voor het Epicurisme in het algemeen valt uit het een en ander slechts
de gevolgtrekking te maken die in de brief aan Herodotus reeds ge
formuleerd was: dat de atomen van de ziel zo fijn zijn en zo vlug dat
zij kunnen worden vergeleken met wind en warmte, nu eens meer over
eenkomend met wind, dan weer met warmte. Of zoals Aetius het heeft
overgeleverd: zij zijn vuur-, wind- en luchtachtig. Voor een deel gaat
de snelheid van de atomen deze vergelijking nog te boven; dan hebben
ook Aetius en Plutarchus geen andere aanduiding als: άκατονόμαστον 3 ).
Als Lucretius echter, om welke reden dan ook, de vergelijking eenmaal
heeft omgezet in werkelijkheid, zodat de levende ziel, afgezien van het
onnoembare element, inderdaad uit wind, warmte en lucht bestaat, toont
hij ons hierna in een verbazende visie de atomistische verklaring van
karaktereigenschappen bij mens en dier.
Wanneer warmte en kou in de herfst samentreffen, plegen zij de stilte
van de lucht te verstoren in uitbarstingen van storm en hemelvuur 4 ).
Zo verwekken ook in de ziel de elementen van warmte en kou een voort
durende spanning in de windstilte der gemoedsrust. Ontbreekt deze
spanning, dan bewerkt de trage lucht de loomheid van ossen. De woeste
leeuw manifesteert een overvloed aan warmte in zijn ziel, maar in het
bange hert, dat „verlamd staat, doorboord met ijzige pijlen van angst",
overheersen de elementen van koude wind 5 ).
Feitelijk heeft Lucretius met de ijzige pijlen niet direct de angst van
het hert uitgebeeld, maar constrasterend wil hij hiermee die andere
1
) pacati status aeris I I I 292; ventus enim fit, ubi est agitando percitus aer
VI 685.
2
) Ad Pyth. 105: έκ του πίπτειν είσω εδάφη είς άντροειδεΐς τόπους της
γης έκπνευματοΰντα τον έιτειλημμένον αέρα.
3

) PLUTARCHUS lllBd; AETIUS zie p. 124 noot 5.

*) VI 362-78: calor extremus primo cum frigore mixtus / volvitur 371 v.;
magnoque tumultu I ignibus et ventis furibundus fluctuet aer 366 v.
s
) III 282-306: ventus et aer ¡ et calor ínter se vigeant 282 v.; ventosa magis
cervorum frigida mens est I et gélidas citius per viscera concitai auras 299 v.
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natuurlijke geaardheid verklaren, van het rund nl., dat in zijn ziel noch
koud is noch warm : nee nimis irai fax umquam subdita percil I I I 303 ;
nee gelidis torpet telis perfixa pavoris ib. 305. De fakkel van toom is
kenmerkend voor de leeuw, de koude angstpijlen voor het hert, voor de
blijvende natuur van het hert. Want dat een hert niet pas bang wordt
in latere jaren, als het de dreigende gevaren heeft leren onderkennen,
maar vanaf het begin van zijn bestaan schrikachtig op zijn poten staat
te beven, als van kou, is een bewijs dat met een hert een herteziel wordt
meegeboren, die wezenlijk anders is als andere zielen. De bevende angst
van ieder hert ligt in het zaad van zijn voorouders, zoals ook zijn altijddurende vlucht: fuga cervis a patribus datur et patrius pavor incitât
artus I I I 742 ν. i ) .
Deze pavor verschilt aanmerkelijk van de angor: het hert draagt niet
het bange gevoel van beklemming, dat verstikt, maar het wordt telkens
opgeschrikt door plotselinge uitwendige impulsen, waarop het volgens
zijn erfelijke aard met overmatig trillen reageert. De pavor van het hert
is eerder een sterke horror: geen huiver alleen, maar, dieper geworteld,
schrik en beven.
belli terroribus
vulneribus clamore fuga terrore tumultu

V 1307
ib. 1336

Het zeer evenwichtig opgebouwde en nauwkeurig afgewerkte vijfde
boek heeft de wereldverschijnselen tot onderwerp. In de werkelijk grootse
tweede helft ontvouwt de dichter het natuurlijke verloop van de ont
wikkeling op onze aarde. Als hij in de laatste vierhonderd verzen het
begin van onze beschaving reconstrueert, komt hij daarbij ook te spreken
over de wonderlijke ontdekking van tot dan toe verborgen natuur
krachten waardoor de mensen de waarde leerden kennen van koper,
goud, zilver en ijzer. Hieruit wisten zij zich instrumenten te vervaardigen
zowel voor de werken van vrede als tot vemielingskracht in de oorlog 2 ).
Ook dieren krijgen een plaats in de slaglinies 3 ), paarden en olifanten,
om de verschrikkingen van de oorlog nog te vergroten: belli terroribus
vs. 1307. Heeft men het zelfs niet geprobeerd met stieren, leeuwen en
1

) et iam cetera de genere hoc сит omnia membris I ex ineunte aevo generascunt ingenioque, Ι ή non, certa suo quia semine seminioque I vis animi panter
crescit cum corpore quoque? I l l 744-47.
2
) V 1241-96.
3
) Ib. 1297 w .
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zwijnen, die, eerst wel beteugeld, in het gevecht hun ontembare woest
heid herkregen als gevolg van wonden, geschreeuw, vlucht, verschrikking
en paniek? — terrore tumultu vs. 1336. Men kan zich haast niet voor
stellen, zo komt Lucretius aarzelend in verweer tegen zijn eigen ver
onderstellingen dat de mensen niet zouden hebben voorzien dat zij mèt
hun paarden door deze roofdieren werden verscheurd. Misschien is het
daarom op onze aarde wel nooit zo geweest, maar ergens anders in het
heelal, waar mannen in uiterste wanhoop zich met vriend en vijand in
de vernietiging wilden storten.
Voor de oudere uitgevers was dit gedeelte, vooral het laatste, vs. 134149, een steen des aanstoots. In de hele voorafgaande literatuur heeft
men nergens een voorbeeld of parallel kunnen vinden van deze hallucinatie van losgebroken wilde dieren midden op het slagveld. Dat het
waarschijnlijk hier niet gebeurd is, maar eerder in anders ontstane
werelden, — zo iets heeft de dichter niet kunnen zeggen, vindt men:
de verzen werden geschrapt of verplaatst. Bailey twijfelt bij deze passage
zelfs aan Lucretius' helderheid van geest, terwijl W. E. Leonard er slechts
in ziet "a sign of unfinished literary work, not of a tottering sanity" 1 ).
Ons lijkt het een vrije fantasie van Lucretius over steeds dreigende
krachten van vernietiging in de natuur, waarover wij later nog meer
zullen horen. Soms is het een verborgen kracht, soms verwoestend als
de branding van de zee, soms een dreunend ineenstorten 2 ). Is het niet
een zelfde obsessie, hier tegen het eind van het vijfde boek, dat, waar
dan ook in het heelal, mensen en dieren meewerken aan de vernietiging
waarvan zij zelf ook het slachtoffer worden? Gezien in de angstwereld
van De Rerum Natura is deze fantastische verdelgingsoorlog een grandioos objectiveren van de idee dat heel de kosmos ten ondergang neigt.
Mens en dier beleven die vernietigingsdrang van de natuur in de verschrikkingen van de oorlog die zij zelf ontketenen.
De passage over de belli terrores is een logisch niet geheel verantwoorde uitweiding en eindigt in vs. 1349 abrupt. Maar juist zó zijn
deze verzen een onvervalst getuigenis, niet van waanzin, maar van een
haast onvoorstelbaar besef van dodelijke dreiging.
Uit de angstsituaties van dieren leren wij dat terror voor Lucretius
meer dan eens het angstaanjagende beduidt, verschrikking of schrik1

2

) BL III p. 1529 w.; LEONARD-SMITH o.e. p. 14.

) V 1233; II 551 w.; V 109; II 1144 v.; VI 606 ν.
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beeld, in overeenstemming met wat wij eerder hebben gevonden 1 ).
Pavor is hier een kenmerkende eigenschap van het hert, te verklaren
uit een erfelijke ongelijkmatigheid in het conglomeraat van ziele-atomen.
Door een teveel aan koude wind verkeert het hert in een aanhoudende
toestand van schrik.
Ook bij de dieren is metus evenak gaudium en dolor een beweging
van atomen. Een onaangename beweging, evenals pijn. En even duidelijk
als vreugde en genot. Het janken van dieren in angst en pijn is een onmiskenbaar natuurlijk noodsignaal over hun inwendige disharmonie.
§ 3. sic hominum genus est
Direct aansluitend bij de leer over de natuurlijke geaardheid der
dieren, welke berust op een zeker overwicht van bepaalde atomen, zoals
wij in de vorige paragraaf hebben besproken, keert de dichter terug op
beschouwingen over de mensenziel: zo is het ook gesteld met het geslacht
van de mensen 2 ) . De verschijningsvorm van het begrip metus, en, hoewel minder sterk, van pavor, komt hiermee in een bijzonder licht te
staan, in bijkomstigheden nog duidelijker getekend in een bekende
passage na het begin van hetzelfde derde boek. Hierbij karakteriseert
Lucretius ook de menselijke terror, die hij tenslotte nog in het vijfde en
zesde boek noemt.
(a)

Ule metu citius paulo temptetur
cui non correpunt membra pavore

III 312
V 1219

Dat naast de primaire beweegkracht van het vierde, onnoembare
element de drie componenten van calor, ventus en aer in de mensenziel
schuilen, is al geconstateerd voordat de vergelijking met dieren gemaakt
werd 3 ). De hitte is werkelijk aanwezig in de vurig stralende ogen van
een toornig mens, koude wind veroorzaakt het beven van angst, en een
rustig gelaat weerspiegelt de windstille lucht van een tevreden hart.
Nu is het bij de mensen als bij de dieren: de een heeft teveel van dit,
de ander van dat, zodat sommigen te prikkelbaar zijn, anderen te onbewogen 4 ). Ook wordt menigeen, evenals het hert, al te licht door
1
) Zie p. 118w.
*) III 307.
3
) Vgl. I l l 258-322: mobilis illa I vis, initum motus ah se quae dividit ollìs
270 v.; ex oculis micat acrius ardor 289; frigida multa comes formidinis aura 290;
pacati status aeris ... pectore tranquillo ... vultuque sereno 292 v.
4
) Ib. 311-13.
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ziekelijke vrees aangegrepen 1 ) : een natuurlijk kwaad, waarvan de
diepste oorzaak niet met wortel en al kan worden uitgerukt — nee
radicitus evelli mala posse putandumst, quin . .. Ule metu cuius paulo
tempteturUl
310/12.
Voor de schrik van het hert gebruikte Lucretius niet metus, maar
pavor 2 ). De woorden staan in betekenis niet ver van elkaar af, ofschoon
de verschijnselen van pavor iets heftiger zijn. Dit was immers een ijzige
wind, of ijzige pijlen, die het dier doen trillen. Blijkens V 1219, een vers
dat wij in zijn kontekst later nog zullen bespreken, werkt de menselijke
pavor zich uit in krampen: correpunt membra is een parallel van animus
contrahitur3).
Metus van III 312, in vs. 290 nog formido genoemd,
treedt naar buiten als een door koude wind opgewekte huiver 4 ). Straks
zal echter blijken dat het lichaam in een bepaald geval ook op metus
veel sterker reageert.
Al kan de mens in zijn diepste wezen niet van dit euvel worden verlost, toch kan hij zich hierbij een levenshouding vormen die zelfs goden
waardig is. Uiteindelijk wordt men nooit bevrijd door dat wat men zich
aanleert, al kan men er wel een zeker beschavingsniveau mee bereiken 5 ).
Het kwaad zit echter zo diep geworteld, en men kan trouwens ook van
andere, min of meer verborgen, karaktertrekken zo moeilijk de duistere
redenen bij de juiste naam noemen, dat er maar één weg is tot bijna
goddelijk leven, de weg nl. van persoonlijk inzicht en overtuiging 6 ) .
Hiermee wordt vrees, althans in de kern, onttrokken aan de macht
van de doctrina, terwijl men, wel niet tot een absolute, maar toch tot
een meer dan menswaardige gemoedsrust kan geraken door de ratio.
Alle aangeleerde kuituur, zij het dan, zoals DeWitt bepleit, speciaal
Plato's geometrie, retorica en dialectiek, had Epicurus reeds als minderwaardig gebrandmerkt 7 ). Zeker kende hij b.v. aan de kuituur der opvoeding zeer grote waarde toe, al was deze, evenals zijn verheven heils1
) templare is bij Lucretius het gewone woord voor een aanval van ziekte. Vgl.
HL p. 70.
2
) III 743; vgl. vs. 305 en boven p. 125 v.
3
) Zie p. 179 v.
4
) frigida aura quae ciet horrorem III 290 v.; gélidas auras quae tremulum
faciunt motum ib. 300.
e
) quamvis doctrina potitos I constituât panter quosdam III 307 v.
e
) usque adeo naturarum vestigia linqui I párvula quae nequeat ratio depellere
nobis I ut nil impediat dignam dis degere vitam III 320 w .
7
) παιδείαν be πασαν, μακάριε, φεύγε. DL 6; Us. 163. Vgl. DE p. 44 ν.
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boodschap, danig autoritair. „Wij houden zo van je," schreef hij aan
een kind, „omdat je in alles aan je oudere gehoorzaamt" 1 ) . Lucretius
verklaart de dichterlijke fantasie van beteugelde leeuwen voor de wagen
van de Magna Mater als een beeld van het nog wilde kind dat door de
2
zorg van de ouders overwonnen en tot bedaren gebracht moet worden ).
Deze liefdevolle zorg van de ouders, om de kinderen door opvoeding
meer buigzaam en zacht te maken, is te vergelijken met de doctrina, die
de mensen tot een zekere graad van beschaving kan brengen, en die
elders de sterkte heet van de verheven tempels der wijsheid 3 ).
Maar nog minder als bij Epicurus de παιδεία, is deze doctrina in
staat de zware zielewonden te helen. In de Κύριαι Δόξαι is het immens
niet de ontwikkeling of de vorming, hoe ruim dan ook, maar uitsluitend
de bezinning op de natuur die ons geleidt tot de pure ervaring van alle
vormen van genot 4 ). Waar Lucretius echter anders toch wel in een
soort profetische zekerheid, die nooit mag aarzelen, de volmaakte levens
waarde van het Epicureïsch ideaal durft verkondigen, komt hij hier —
nu niet in extatische overgave aan de Meester, als in de prooemia, maar
onweerstaanbaar gedrongen door de princiepen van de atoomleer — tot
de erkenning van wezenlijke ontoereikendheid: de diepste sporen van
het kwaad en van de metus zijn niet te vernietigen, zelfs niet door
Epicurus' φυσιολογία, omdat zij inherent zijn aan de atomen zelf. Ver
heven leerstellingen werken slechts beschavend, hoogstens kalmerend.
Wel dringt men met de ratio — inzicht in het wereldstelsel — dieper
door tot de wortels van het bestaan, zodat zelfs een aangeboren angst
tot bijna niets verschrompelt. Maar vernietigd wordt het laatste spoor
niet5).

1
) εο y à p ίσθι, ή αΙτία, δτι καΐ εγώ και ol λοιποί πάντες σε μέγα
φιλοϋμεν, δτι τούτοις πείθτ] πάντα. Vol. Неге. 176 kol. 18; Us. 176.
2
) II 604 v. In officiis parentum 605 verstaat alleen WALTZ parentum als gen.
obj.: „des devoirs qu'ils (sc. les enfants) ont envers leurs parents." Vgl. zijn o.e.
p. 91 noot 24. ERNOUT: „les bienfaits des parents"; BAILEY: "the loving care of
parents"; BÜCHNER: „die Liebesdienste der Eltern".
3
) munita edita doctrina sapientum templa serena II 7 v.
4
) Vgl. b.v. ΚΔ 12: ώστε ούκ ήν άνευ φυσιολογίας άπεραίους τάς
ήδονάς άπολαμβάνειν.
") Bij ratio III 321 zegt HEINZE: „gemeint natürlich die ratio Epicuri." HL
p. 93. Voor een analyse van de betekenis van ratio zie BL II p. 605 ν. De verge
lijking met Epicurus' heilmiddcl van dc φυσιολογία brengt ons tot een combi
nane van 1. "reasoning" en 2. "(the Epicurean) system".
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Wij hebben er reeds op gewezen dat met deze metus, in de diepste
kern een ongeneselijke ziekte die huivering en beven verwekt, de krampachtige pavor wel verwant is. Ook kinderen die bang zijn in het donker
— pavitant1 ), beven huiverig. En wellicht treedt de volle betekeniskracht van de stam pav- nergens zo sterk naar voren als in de sublieme
beschrijving van de primitieve mens, die met eigen ogen zag dat zijn
nog levende ingewanden in het levende graf van een leeuwenmuil
konden worden begraven. Gillend van angst — paventes2) — ontvluchtte hij midden in de nacht zijn bladerbed, om het over te laten
aan een schuimbekkend zwijn of een machtige leeuw. Men zou ook
kunnen denken dat hij in een dergelijk angstgeschrei door de duisternis
van de nacht dwaalde, op zoek naar de dag, bang — pavidi 3 ) —,
dat de aarde voor eeuwig van het zonlicht zou zijn beroofd. Maar neen,
als de wilde dieren hem met rust lieten, 's nachts, wachtte hij stil slapend
het roze licht van de zonnefakkel af.
Ook op de vier overige plaatsen waar Lucretius pavidus gebruikt,
is het telkens: angstig, vol angst. Wanneer de vloot van een admiraal
met legioenen en olifanten over de zeevlakten gebezemd wordt door de
sterkste kracht van een geweldige wind, dan neemt hij met geloften en
gebeden zijn toevlucht tot de rust der goden, — uit angst, maar natuurlijk tevergeefs 4 ). Een uitbarsting van de Etna waarbij het hele hemelgewelf als in vlam stond, vervulde alle omwonenden met angstige bezorgdheid over deze omwenteling van de natuur 5 ). Hoeveel verschijnselen zijn er trouwens niet, op de aarde en aan de hemel, die de mensen
angstig en weifelmoedig doen neerbuigen onder goddelijke macht en
heerschappij? 6 ) . En wat is het toch bespottelijk — wij hebben het reeds
gelezen in het tweede boek —, te menen dat men de religiones ontzag
kan inboezemen voor militair vertoon, zodat zij, als barbaren misschien,
vol angst de vlucht zouden nemen 7 ) .
Het zijn telkens de heftigste angstsituaties waarin Lucretius de met
pavor verwante woorden gebruikt. Nog moeilijker dan van metus zullen
de diepste wortels van pavor kunnen worden uitgerukt. Wij dragen ze
immers in de elementen van ons bestaan.
1

) II 58 = III 90 = VI 38; vergelijk resp. vs. 55, 87, 35; voor trepidare zie
verder p. 136 v.
2
) V 986; gemitu silvasque replebat 992.
8
4
8
)VI50w.
) V1229V.
) VI 641 w.
e
7
) V973v.
) II40w.
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verum ubi venienti magis est commota metu mens,
consentire animam totam per membra videmus.
I l i 152 v.
Emoties van de geest hebben niet per se een zichtbare weerslag in de
ziel of in het lichaam. Zoals wij hoofdpijn niet met heel het lichaam
ervaren als een foltering, zo zijn er ook gedachten en vreugden in de
geest waaraan ziel noch lichaam deelhebben. Wij voelen droefheid of
grote blijdschap, zonder dat de ziel in onze leden erdoor wordt geprikkeld 1 ). Maar zodra de geest sterker in beweging is geraakt door
hevige vrees — vementi metu 2 ) —, zien wij dat de ziel in haar geheel
meelijdt, tot in alle ledematen : over heel het verblekende lichaam komen
zweetdruppels staan, de tong breekt en de stem vergaat, de ogen raken
omfloerst en de oren suizen, de gewrichten bezwijken, ja zelfs zien we
soms mensen neervallen tengevolge van een dergelijke terror in hun
geest 3 ).
Het woord pallor (vs. 154), dat soms voor angst gebruikt w o r d t 4 ) ,
heeft bij Lucretius de oorspronkelijke betekenis: vaalheid, bleekheid,
zowel in deze tekst, waar pallor met het transpireren het hele lichaam
overtrekt, als ook in IV 336: de geelzucht werpt uit iemands ogen een
valse weerschijn over alles wat hij aanziet 5 ).
Als parallel van de zo juist weergegeven beschrijving van metus en
animi terror is al dikwijls het welbekende gedicht van Sappho aangehaald 6 ) . W^aarom vond Heinze het toch zo onwaarschijnlijk dat Lucretius dit gekend had? Zeker, de genoemde angstverschijnselen kunnen
telkens opnieuw, onafhankelijk van een oudere observatie, worden waargenomen. Maar hier is de overeenkomst in opbouw en woordkeuze al te
opvallend dan dat men Robin en Bailey niet zou bijvallen, wanneer zij
imitatie zeer waarschijnlijk achten.
!) I I I 145-51.
) Ook BÜCHNER betrekt magis o p commota: „Wenn in heftiger Furcht aber
stärker der Geist sich bewegt hat, — " . Veel minder gelukkig is de vertaling van
WALTZ: „une peur trop violente."
3
) I I I 154-58.
4
) PORCELLINI: metonymice est timor, cuius est indicium. PLAUTUS, Men. 4, 2,
46: nihil equidem paveo: palla pallorem
incutit.
ε
) I V 332-36: quae contage sua palloribus omnia pingunt.
e
) Wij citeren de tekst uit: Sappho and Alcaeus, van Denys PAGE, Oxford 1955,
p. 19. Zie verder T h . BEROK, Poetae lyrici Graeci, Leipzig 1882 4 , vol. I l l , Sappho
2; P. С. BOUTENS, O d e n en fragmenten van Sapfo, Den H a a g 1946 3 , p. 11. H L
p. 70 v. E R I I p. 30. BL I I p. 1014.
2
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Het is ons echter niet voldoende op een zekere gelijkheid in woord
keuze te wijzen. Wat dit betreft, vertoont Catullus' 51e ode een nog
sprekender overeenkomst met die van Sappho. Maar toch zegt Kroll in
zijn commentaar zeer terecht dat de ode van Catullus iets geheel anders
is geworden : bij hem geen spoor van jaloersheid, waardoor Sappho zich
juist heeft laten dicteren 1 ) . Aan de argumenten die Kroll hiervoor
heeft gevonden, voegen wij nog toe dat eripit sensus in vs. 6 bij Catullus
slechts een zwakke weerklank is van έιττόαισεν in hetzelfde vers bij
Sappho. Juist dit woord onthult mede de ware zin van de ode: een
jaloerse angst van begeren.
Die man lijkt gode gelijk te wezen,
Die van tegenover gezeten toehoort
Hoe gij vlak nabij in uw zoeten stemval
Over en weer praat
En verlangenstekelend lacht, wat noodschiks
In mijn borst het hart mij in angsten opjaagt;
Immers amper zie ik u aan — geen woord meer
Laat zich verklanken,
Maar mijn tong blijft star en gebroken ; aanstonds
Onderloopt een sijpelend vuur mijn leden,
Niet meer kan ik zien uit mijn oogen, gonzend
Suizen mijn ooren;
't Vocht breekt me alzijds uit, en van top tot teenen
Vangt mij beving, valer dan gras verbleek ik;
Nog een oogenblik, en in alverbijstring
Voel ik mij sterven.
Met de tekst van Lucretius heeft deze Sappho-vertaling van Boutens
merkwaardige overeenkomst: angsten - verbleek ik - alverbijstring met
metu - palloremque - terrore. Maar het zou ons niet verwonderen, als
juist Lucretius' tekst de Nederlandse dichter-classicus bij zijn vertaling
parten heeft gespeeld. Ook echter als wij ons houden aan de Griekse
1

) W.KROLL, C.Valerius Catullus. Leipzig 19292. p. 91. Vgl. L.HERMANN,
Catulle et Lucrèce. Latomus XV (1956) p. 465-480.
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tekst, en het twijfelachtige άλλα in de laatste regel, dat Boutens hoe
dan ook tot het enorme „in alverbijstring" heeft omgeschapen, laten
voor wat het i s 1 ), dan blijven toch de algemeen erkende typische
parallellen als: sudoresque pdloremque exsistere — κάδ' δέ μ* ίδρως
ψυχρός έχει, χλωρότερα δέ ποίας Ιμμι; infringí linguam
vocemque
aboriri — φώναισ' ούδ' Ιν ёт' είκει, άλλ* άκαν μέν γλώσσα Εαγε
enzovoort.
Naast deze overeenkomst in woordkeuze is nu juist het begrip vekemens metus zeer belangrijk om aan te tonen dat de beschrijving in De
Rerum Natura dieper dan die van Catullus tot de kern van Sappho's
ode doordringt, waarin het genoemde έπτόαισεν de beklemming en ver
bijstering van de hartstocht uitdrukt. Vragen wij immers, wat het uit
eindelijk is dat bij Sappho „het hart in angsten opjaagt", dan antwoordt
D. Page, dat op zichzelf het relativum in vs. 5 zowel kan aansluiten bij
het horen van de meisjesstem, als bij het zien van het intieme paar; in
het ene geval is het een obsessie van verliefdheid, in het andere van
jaloezie. Nu opent Sappho echter haar gedicht met de zeer levendige
waarneming van „die man daar" — minnaar en geen bruidegom — ,
die met háár geliefde speelt, terwijl zij zelf als versmade derde kan toezien. Zalig dicht bij haar gezeten, zegt Sappho, vangt hij haar zoete
woorden op en haar verlangen-wekkende lach. Hoe zou het emotionele
antwoord op deze scène niet spreken van afgunst en jaloersheid, de
onvermijdelijke reactie van de menselijke natuur op een dergelijke
situatie? 2 ) .
Het kan Lucretius niet ontgaan zijn dat de door Sappho genoemde
lichamelijke reacties uitingen waren van hevige jaloezie. Zouden hem
dan ook bij zijn accurate herschepping niet de bange onrust en angst
van jaloerse verliefdheid voor de geest hebben gestaan, eerder dan vrees
voor goden of dood? Ook Propertius signaleert bij een minnaar deze
zelfde verschijnselen als uiting van curae3). En zo duidt Lucretius, zij
het slechts een enkele keer, de bange angst van de verliefde hier ook aan
1

) Bij φαίνομαι vs. 16 geeft BERGK: αλλά i.e. ήλεή (démens) adieci. Verder
απνους, Άτθ(, άλυι. PAGE: the worst of many bad guesses is the vocative of a
fictitious proper-name. Zelf plaatst hij na φαίνομαι een crux. Ά λ λ α ziet hij als
het begin van een volgende strofe. O.e. p. 26.
8
) PAGE o.e. p. 21: the note of envy in ίσος θέοισιν and ενάντιος τοι Ισδάνει
is sustained in πλάσιον and perhaps further in the preposition in υπακούει,
"listens attentively" or "subserviently". Verder p. 28-33.
3

)

PROPEBTTOS 1,5, 10

w.
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met metus. Mogelijk is deze kracht van het woord metus in I I I 152 de
eerste lezers en hoorders ontgaan, maar het is toch meer dan waarschijnlijk dat het hier verwijst naar πτόα en πτόησις: de bange angst van de
hartstocht, waarvan zowel de Lesbische als de Romein de manifeste
reacties hebben waargenomen over heel het lichaam.
(b)

denique concidere ex animi terrore videmus
saepe homines.

I I I 157 v.

Aan het eind van de zo juist besproken verzen, waarin Lucretius een
bewijs levert voor de verbondenheid en συμπάθεια van lichaam, ziel en
geest ( I I I 136-60), hebben wij gelezen dat men dikwijls mensen kan
zien neervallen tengevolge van een animi tenor. Getroffen door een
impuls van de geest, brengt de ziel de stoot over in het lichaam (vs. 159).
De hevige angst, metus, van vs. 152 wordt gekenmerkt door de ge
noemde verschijnselen van stagnatie in bloedsomloop en zintuiglijke
waarneming, van wankele knieën zelfs. Maar wanneer de krachten van
het lichaam soms geheel bezwijken, zodat men ineenstort, is dit de uitwerking van een animi terror, nog heviger, minder te voorzien of te
weerstaan dan de bange angst: een plotseling schrikbeeld. In het prooemium van dit boek is het gebrandmerkt als een dwingend waanidee,
dat echter als duisternis of als een bange vijand door Epicurus wordt
verjaagd 1 ). Wij vinden ook nog een typisch attribuut bij tenor in twee
andere teksten.
terra . . . trepido terrore repleta est.
ancipiti trepidant igitur terrore.

V 39 v.
VI 596

Stelt men, zoals Lucretius in het begin van het vijfde boek, de zegenrijke invloed van de Epicureïsche levensbeschouwing naast de echte
levenswaarde van wat sommige goden en helden hebben gepresteerd,
wie is dan het meest waard god te worden genoemd? Epicurus heeft
ons hart gezuiverd, dat is waarlijk godenwerk. Maar een leeuw of een
slang meer of minder deert ons niet. Ondanks Hercules' heldendaden
wemelt de aarde toch nog van wilde dieren en is zij eigenlijk vol verschrikking — tenore repleta — in berg en bos. Maar geen nood: deze
plaatsen vermijden wij eenvoudig 2 ).
In het zesde boek wordt de aardbeving verklaard uit de stootkracht
van de wind die in ondergrondse holen verborgen zit. Soms barst hij
1
2

) Zie boven p. 118 v.
) V 22-42.
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los, zodat steden ineenstorten. Soms vindt hij, minder vernietigend, een
uitgang langs talrijke spleten, waarbij hij lichtere aardschokken veroor
zaakt. Вал snelt men in de steden her- en derwaarts. Zullen de daken
boven onze hoofden instorten? Zal de aarde splijten en haar muil met
puinhopen vullen? Dit is de anceps terror (vs. 596) in de steden: geen
panische schrik, geen banges Entsetzen 1 ) maar een tweevoudig of
dubbel schrikbeeld.
Een bijzondere moeilijkheid biedt trepidus als bepaling bij tenor in
V 40. De vertaling van Ida Gerhardt: „dreiging en angsten" voldoet
nog minder dan „effroit et terreur" van Emout. Het woord angst, dat
angor en metus meestal goed weergeeft, mag men niet willekeurig, bijna
als stopwoord, gebruiken ; des te minder, als men daardoor een opvallend
woord als trepidus van zijn eigen karakter berooft. In De Rerum Natura
vinden wij het woord nog één keer, bij belli tumultus III 834:
„dreunende oorlogsberoering" (Van IJzeren), „angstvoller Aufruhr"
(Büchner).
De twee teksten die wij hier bespreken, hebben echter niet slechts
het woord tenor gemeen, maar naast het moeilijke trepidus in het eerste,
vinden wij in het tweede citaat trepidare, beide als een verschijnsel van
terror. Kan trepidare de verbinding trepidus terror misschien verklaren?
Van de zeven keer dat Lucretius het werkwoord trepidare gebruikt —
in het beeld van de bange kinderen nog tweemaal herhaald —, beduidt het drie keer zonder twijfel „heen en weer rennen": als er iemand,
zoals men dat noemt, flauw gevallen is, wordt er druk heen en weer
gelopen, om het leven nog aan zijn laatste banden te kunnen vasthouden 2 ). Zo snelt ook iedereen heen en weer in de verwarring bij de
brandstapek, omdat men zich tenminste wil beijveren de laatste eer te
brengen aan een dode 3 ). Wij voelen pijn, wanneer de lichaamsatomen
van hun plaats raken, en door een of andere kracht in verwarring gebracht zich snel heen en weer bewegen 4 ).
En als Lucretius aan het eind van het derde boek uitroept dat een
grote, kwade begeerte om te leven ons ertoe brengt tanto opere in dubiis
trepidare periclis, is dit dan wel: in onrust en gevaar te beven? Het sluit
1

2

) VAN IJZEREN o.e. p. 217; BÜCHNER o.e. p. 575.

) III 597 w.
3
) VI 1280 v.
4
) II 963 w .
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beter aan bij de dan juist geconstateerde vergeefse poging zichzelf door
de vlucht te ontvluchten, als men hier leest: die rampzalige levensbegeerte is zo groot dat zij ons ertoe drijft heen en weer te snellen, onzeker
en bedreigd 1 ). Bij de waarneming van het bliksemvuur worden wij vermaand: ne trepides unde pervenerit; „vraag u niet bevend af" zou ons
hier heel wat beter lijken dan : in bezorgdheid en angst 2 ). Maar dezelfde
waarschuwing wordt iets verderop herhaald met het werkwoord perquirere, dat noch angst noch beven inhoudt 3 ), en daarom verkiezen wij
voor ne trepides, analoog aan de vier genoemde teksten: loop niet heen
en weer om te zoeken waar dat vuur vandaan komt en waarheen het
gaat.
De enige keer dat trepidare stellig een andere zin heeft, is de reeds
vaker aangehaalde vergelijking van bange kinderen, die in het donker
niet heen en weer rennen, maar beven van angst 4 ).
Ofschoon het dus niet uitgesloten is dat ook bij de aardschokken de
mensen in de steden onder het dubbele schrikbeeld beven, is het van
Lucretius eerder te verwachten dat hij ze met trépident ziet heen en
weer rennen.
En trepidus nu? „Dreunend" of „angstvoll" komt niet meer in aanmerking. Ak wij, zoals zo vaak in De Rerum Natura, ons moeten laten
leiden door de kern der woordklanken, kan trepidare ons voor de trepidus belli tumultus wellicht brengen tot een druk bewegend, krioelend,
onstuimig oorlogsrumoer. Maar wat betreft de terror, waarvan de aarde
vol is, levert onze lange uitweiding tenslotte toch slechts weinig resultaat.
Het vreemde trepidus kan hier niet verstaan worden als: heen en weer
snellend; het kan met trepidare slechts het idee beven gemeen hebben,
maar dan: beving veroorzakend. De juiste weergave is dus wel: huiveringwekkende verschrikking.
sine taetro terrore et sonitu fulgit.

VI 217 v.

Een van de meest angstaanjagende natuurverschijnselen lijkt het onweer. Ofschoon tamelijk nauwkeurig de bronnen zijn aan te geven
*) III 1076 v.; vgl. 1068 w . BAILEY verstaat trepidare hier iets zwakker, maar
toch in dezelfde zin: to live so restlessly in doubt and danger. ERNOUT b.v. daarentegen: trembler ainsi.
2
) VI 8 6 w . WALTZ: afin que tu n'ailles pas . . . te demander tremblant.
BAILEY: that you may not . . . ask in (frenzied) anxiety.
3
) VI 382 w .
4
) trepidant — metuunt II 55 v. = III 87 v. = VI 35 v.
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waarvan Lucretius bij zijn dichterlijke beschrijving gebruik heeft ge
maakt, toont wel geen enkele daarvan zulk een fijne zin voor waar
neming en aanschouwelijke weergave, juist van nuances 1 ).
In de passage over het onweer, VI 96-378, en trouwens in het hele
zesde boek, zijn angstwoorden uiterst schaars. Hoe vaak heeft Lucretius
de bange angst en vrees gestalte gegeven, ook op plaatsen waar men het
niet zou verwachten ! Maar hier, bij het vreeswekkende van felle donder
slagen, moet men eerder naar een echt suggestieve formulering speuren
dan dat een angstgedachte zich uit de verzen opdringt. Slechts het beeld
van de formido is overweldigend 2 ).
Het geluid — vlakweg sonitus en een keer magno clamore — heet
naast ingens ook terribilis 3 ), dat bij Lucretius zeker niet verzwakt is
zoals ons „vreselijk". Vergelijken wij hiervoor de andere tekst, waarin
het een bepaling is bij de duisternis van de nacht. In werkelijkheid be
dekt de nacht onze aarde met dauwbrengende schaduw, waarvoor de
oermens helemaal niet bang was. Maar voor de beschaafde mens is de
nacht vaak een schrikwekkend donker — terribilis caligo — , als zodanig
een beeld van de terror animi. En zo is ook het vlammengeraas in een
brandend bergwoud van laurierbomen — een beeld voor het hemelvuur — : schrikaanjagend 4 ).
Met perterricrepo sonitu schijnt de dichter zich bijna te overspannen
— zeer schrikwekkend krakend — , maar juLst hier kalmeert hij de ge
moederen, niet zonder ironie, met het beeld van een ploffend blaasje Б ).
Meer angstwoorden zijn er in deze passage van 300 verzen niet te
vinden. Zonder geluid en zonder verschrikking vlamt soms aan de hemel
het weerlicht. In de brief aan Pythocles, waaraan De Rerum Natura
6
hier tamelijk getrouw, zij het in verkorte vorm, beantwoordt ), vindt
men de toevoeging over het geluid en de verschrikking niet, natuurlijk
ook niet de nadere bepaling taetro bij terrore. Lucretius voegt dit woord
ook toe aan sapor en nox 7 ) : evenak de nacht en een bepaalde smaak
werkt de verschrikking afschuwwekkend.

1

)
)
»)
*)
s
)
β)
7
)
2

BL III p. 1587; voor de bronnen ER III p. 199 w.
Zie verder p. 164.
147; 151; 155.
Vgl. VI 852 en 864; V 973; III 91.
VI 129 w.
Ad Pyth. 101-102. Vgl. BL HI p. 1578 w.
VI 22; 253.
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Behalve terribilis vinden wij nog zes andere woorden die van tenor
zijn afgeleid. Het zwakst spreekt het grondbegrip in absten ere 1 ). De
verliefde moet alles van zich weren wat zijn liefde voedsel zou geven.
Als een man geen kinderen kan verwekken, is het niet een goddelijke
macht die hem het vruchtbaar zaaien belet. Tevergeefs heeft moederaarde in haar eerste vruchtbaarheid monsters willen scheppen: zij zijn
uitgestorven, omdat hun door de natuur groei en voortplanting was
ontzegd.
Wel is het idee schrik nog te bespeuren in contenere: in de processie
van Cybele houden de priesters de messen waarmee zij zich hebben
ontmand, voor zich uit, om degenen die de ouderlijke macht niet eren,
in angst schrik aan te jagen door de macht van de godin 2 ).
Ook exterrere3) voert één keer de betekenis van hevige schrik, met
nog een aanduiding van begeleidingsverschijnselen, en zelfs van het
eigenlijke wezen van schrik: wie in een droom met lichaam en al van
een hoge berg op de grond neerstort, schrikt hevig, hij raakt als het
ware buiten zinnen en komt uit zijn slaap nauwelijks weer tot rust, hevig
ontsteld door een soort branding in het lichaam, — aestu, wat niets
anders is dan een door de droombelevenis teweeggebrachte wirwar van
lichaamsatomen 4 ). Deze branding immers, de lichamelijke reactie op
een hevige verschrikking, is te vergelijken met de nog niet tot vaste voorwerpen gegroeide chaos van atomen in de oneindige ruimte. Ook daar
woedt een branding — aestus material ( II 562 ), die Lucretius uitbeeldt
in het vijandig geraas van de zee: na een grote schipbreuk worden
balken, riemen, masten en alle stukken scheepstuig ordeloos uiteengesmeten, en het aanspoelende drijfhout is voor de mensen slechts een
waarschuwing zich zelfs niet aan de listige verlokking van een spiegelgladde zee toe te vertrouwen; zo zijn ook de wordingselementen der
dingen ontelbare keren uiteengesmeten, in een branding van de materie,
voordat zij ook maar één keer samenkomen tot voltooiing van het toeval: ontstaan en groei van een bepaald wezen. Iets dergelijks is de ver*) Resp. IV 1064; 1234; V 846.
) II 614 w.; 623. BAILEY behoudt in 623 numine OQ. Voor de betekenis van
conterrere behoeven wij ons niet bezig te houden met de lastige interpretatie van
de hele passage.
3
) IV 1022 (exterruntur OQ; vgl. BL ad loc.) en II 1040.
4
) permoti corporis aestu IV 1023. In permoti zit zeker niet het idee quiver;
turmoil en disturbance of the body wordt zeer onvoldoende verklaard met: "e.g.
the heart-beating". BL ad loc.
2

140

METUS

warring van lichaamsatomen in iemand die plotseling hevig schrikt.
Het is dezelfde aestus die vaak het ontstaan belet, en soms een bestaan
vernietigt. Maar dit laatste is pas het geval, wanneer in de hevigste pijn
of angst de ziele-atomen door de poriën uitbreken 1 ) .
Exterritus in het tweede boek is wel niet zo sterk, maar toch in de
kontekst nog pregnant genoeg: wat nieuw is verbaast de mensen altijd,
en wordt maar moeilijk geloofd, totdat men eraan gewend is; spuw
daarom uit uw geest de natuurleer niet weg, afgeschrikt door dit novum,
maar weeg ze nauwkeurig in uw oordeel, en dan — geef u gewonnen
of gord u ertegen !
Terrificare lezen wij tweemaal 2 ). In het tweede prooemium van het
eerste boek 3 ) wordt vanaf vs. 130 de inhoud van III en IV aangegeven: waaruit bestaat de ziel en de geest, en wat zijn het voor dingen
die in ons komen als wij waken, om ons in de slaap of gedurende een
ziekte te verschrikken? Dit zijn de simulacra, waarvan het in het prooemium van IV heet dat zij als vliesjes van de oppervlakte der dingen
losraken, door de lucht zwevend op ons afkomen, hetzij wij waken of
slapen, en ons verschrikken. Zo is het mogelijk dat het beeld van een
gestorvene, huiveringwekkend — horrifiée vs. 36 —, ons uit de slaap
opjaagt.
Terrificus 4 ) fungeert in twee bijna gelijkluidende verzen als bepaling
bij crista: schrikaanjagend zijn in de processie de helmbossen, die de
bloeddorstige Cureten, met het hoofd slaande, schudden. Zo ook de
manen van de op het slagveld woest geworden leeuwen. En met schrikaanjagend geluid schudden de goden de lichtende hemelstreken, wanneer zij het vuur werpen waarheen ieder maar wil. Soms zult gij ook
zelf u door de schrik-kondende — terriloquis 5 ) — verhalen van dichters
laten overmeesteren en onze natuurverklaring afvallen.
Pavor, en de hiermee samenhangende woorden, gebruikt Lucretius in
de heftigste angstsituaties. Het is vrees of angst, in de grond evenmin
geheel uit te roeien als metus. Verschijnselen ervan zijn krampen, luid
geschreeuw, vlucht, wcifelmoedigheid en kruiperige onderdanigheid.
*)
)
3
)
4
)
6
)
2

II 547-64; vgl. I l l 252-55 en boven p. 99 vv.
I 133 en IV 34.
Zie boven p. 26 w .
II 632 (vgl. BL ad loc. en p.899); V 1315. Verder VI 388.
I 103; ha pax legomenon.
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Terror, bepaald door huiveringwekkend en afschuwwekkend, heeft
soms een nog bruusker uitwerking in het lichaam dan metus. Het is in
de mens: schrikbeeld; in de buitenwereld: verschrikking. Evenak samen
stellingen met horror vinden wij in De Rerum Natura opmerkelijk veel
woorden die met tenor zijn samengesteld. Bijna al deze uitdrukkingen
vertegenwoordigen het schrikaanjagende.
Een kenmerk van metus is huiver en beving. Dit is een rilling ak van
koude wind, gemakkelijk te verklaren uit de aanwezigheid van windatomen in de ziel. Bij een heftiger ontroering, ak jaloerse angst, worden
zo goed ak alle lichaamsfuncties gestoord. In de diepste kem к angst
een ongeneselijke ziekte, waarvan de sporen echter door een jukt natuurbegrip onbetekenend klein worden.
Samenvatting
Naast horror kunnen wij ook pavor en tenor aan het eind van dit
hoofdstuk sluitend samenvatten. Van metus hebben wij enkele nadere
bepalingen gevonden die bij de conclusies van het vorig hoofdstuk aan
sluiten.
1. Meestal staat het begrip horror los van welk angstidee ook. Het
к een huivering van kou. Slechts één keer is deze huivering een begeleidingsverschijnsel van angst: I I I 291. Het к schrikbeeld ak eretitel
van Scipio: I I I 1034. In I I I 29 (en V 1166) к het huiver, een soort
religieuze ervaring, verbonden met goddelijke wellust; een aangenaam
gevoel, dat blijft wanneer alle verschrikkingen zijn overwonnen.
De van horror afgeleide naamwoorden zijn afgesleten, evenak ons
huiveringwekkend. Horrifiais en, een enkele keer, hombilis zijn wat
sterker: schrikwekkend.
2. Heftiger en dieper geworteld dan huiver is de schrik en het beven
in het hert: pavor, met een werking ak van ijzige pijlen; door een be
paald atoomoverwicht een erfelijk, en dus blijvend kenmerk van zijn
natuur ( I I I 305; 743).
Ook bij de mensen к pavor een van de hevigste emoties, die zijn lede
maten in krampen samentrekt (V 1219). Het is de belevenk van de
meest aangrijpende angstmomenten, evenak pavere en pavidus. Met
metus wordt het direct ervaren in de borst ( I I I 141 ). Daar genieten wij
met onze geest ook de zoete streling van de blijdschap, maar pavor en
metus voelen wij ak een dreigende uitbarsting van atomen, die groot
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alarm slaan, meestal tegen wanbegrippen omtrent krachten in de natuur.
Pavor ligt in betekenis niet ver af van metus. Het kenmerkt zich door
trillingen, bevingen, krampen. Lucretius concretiseert het niet in een
beeld — van vijanden of iets dergelijks —. Evenals angor en formido
komt ook pavor slechts in het enkelvoud voor. Het schijnt in de abstracte
sfeer van het onzichtbare idee te moeten blijven. Het is daarom des te
meer geëigend iets van een obsessie te verwoorden; maar in momenten
van acuut gevaar is het eerder paniek dan beklemming. Angst is vaak
wel een goede weergave. Vooral echter met het oog op die passages
waar een plotselinge, onverwachte gebeurtenis deze emotie verwekt,
wellicht het meest adekwaat: hevige schrik.
3. Terror is schrikbeeld en verschrikking. In oorlogen (V 1307;
1336) en in woeste bergen en bossen, vaak vol wilde dieren ( V 4 0 ;
VI 596 ), dringen zich de verschrikkingen van de natuur aan ons op,
huiveringwekkend en afschuwwekkend.
In onze geest wordt deze terror een schrikbeeld. Het is duisternis die
ons verblindt; vijanden die ons dreigend omringen. Maar de duisternis
zal doorstraald worden met licht, de vijanden zullen uiteenvluchten
(III 9 1 ; 16).
Het begrip wordt ons niet duidelijker door het attribuut falsus, dat
ons slechts wil overrompelen (III 68). Het is meer verhelderend, wanneer wij lezen dat bij terror ook de atomen van het lichaam heftig geschokt zijn (IV 1022). En uit III 157 weten wij nog preciezer dat het
schrikbeeld van de geest zich door middel van de ziel, zelfs heftiger dan
erge angst, in het lichaam manifesteert, zodat dit soms machteloos neerstort (III 157). Gewoner is het dat men in een situatie van verschrikking heen en weer rent (VI 596).
Ook alle met terror samengestelde woorden — en dit zijn er vele -—
hebben de betekenis schrik aanjagen of verwekken. Alleen absterrere is
verzwakt tot: beletten. In perterricrepo (VI 129) lijkt de dichter slechts
te spelen met de klank van het eigen gemaakte woord. Maar dit vermindert niet de huiveringwekkende kracht van het zo vaak herhaalde
tenor en terrores animi.
4. Voor een nadere bepaling van Lucretius' begrip metus levert dit
hoofdstuk ons belangrijke gegevens. Wij wisten al dat het een aandoening was van de ziel. III 141 zegt nauwkeuriger dat bij metus de atomen
in de geest wild opspringen, terwijl daarentegen de vreugde ons hart
streelt.
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Bij dieren treedt metus duidelijk aan de dag, evenals pijn (V 1061).
Het is een toestand waarin zij zich met een bijzondere klank in hun
geluid verzetten tegen een inwendige verwarring van pijn of angst,
wezenlijk anders als het geluid waarmee zij in gevoelens van vreugde of
wellust instemmen (vgl. II 963).
De hevige metus van III 152, met in het lichaam een plotselinge
storing van normale functies, is wel de jaloerse angst van verliefdheid,
en heeft ons doen denken aan de karakteristieke betekenis van angor.
Tenslotte hebben wij ontdekt dat metus niet alleen met pijn en ziekte
kan worden vergeleken, maar dat het inderdaad, evenals pavor, een
erfelijke ziekte is. De diepste wortek hiervan zullen nooit geheel en al
genezen. Alleen kan de leer van Epicurus de overblijvende sporen zó
klein maken dat de wijze toch een leven leidt dat goden waardig is
(III 312).

ZEVENDE HOOFDSTUK

METUS
T I M O R en F O R M I D O
Het laatste gedeelte van ons onderzoek naar Lucretius' angstterminologie omvat behalve metus de woorden timor en formido; de drie
woorden zijn gerangschikt over twee paragrafen, waarin wij de negen
nog te bespreken teksten met metus hebben verdeeld. O p deze plaatsen
vinden wij bij metus een formeel angstobject vermeld. Bij timor en formido noemt Lucretius bijna altijd een voorwerp.
Het minst gevarieerd is dit voorwerp bij timor. Wij menen het te
kunnen samenvatten in : aangrijpende natuurverschijnselen. Hierbij komt
de dood het meest frekwent ter sprake; metus heeft zelfs geen ander
natuurverschijnsel als object. De formido betreft, behalve de dood, o.a.
ook het vuur en het onweer. Met een aanvulling over timor en timere
is dit de inhoud van de eerste paragraaf 1 ) .
In een tweede paragraaf bezien wij de laatste teksten met metus,
waarbij als voorwerp staat : straffen in het leven of in de eeuwigheid, en
verder de goden. Ook bij formido gaat het tenslotte vaak over deze vrees
voor vergelding. Wij besluiten deze paragraaf met een samenvatting van
formido en van metuere 2 ).
Met deze indeling maken wij een nogal scherpe scheiding tussen de
vrees voor de dood en de vrees voor straffen na de dood. Niet in de
eerste plaats het feit dat timor bijna uitsluitend de dood tot voorwerp
heeft en nooit de straffen, heeft ons hiertoe gebracht. Er is een voornamere reden. De natuur beangstigt de mensen door haar schijnbaar
vernietigende krachten, als aardbevingen, bliksemvuur, ziekte, sterven.
De vergelding na de dood echter is geen natuurmacht, maar een fantasiebeeld, oneindig vergroot in proporties van onsterfelijke wraakdemonen.
Het hoofdmoment in de angst voor eeuwige vergelding is daarom niet
de dood — dit is een natuurverschijnsel —, maar het wanbegrip aangaande de goddelijke majesteit.
1

) De teksten met timor zijn in deze paragraaf aldus verdeeld: (a): II 45;
III 74; 82; V 1180; VI 1179. (b): VI 604. Aanvullend: I 106; V 46; 1223; VI 25.
2
) Van formido behandelen wij in § 1 de plaatsen III 64; 79; (in a). I I I 981;
IV 173 = VI 254; V 1246; (in b). In § 2: I 151; III 290; 1049; V 1218; VI 52.
10
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Een aanmerkelijk andere zienswijze hebben Regenbogen en Bailey.
Volgens de eerste zou Lucretius in het begin van de boeken I, I I I en V
programmatisch hebben geformuleerd wat het geluk van de mensen in
de weg staat. Het voornaamste zou zijn genoemd in I: de godsdienst;
daarna de onderwereld in I I I , tenslotte de hartstochten in V 1 ) . Men
vindt in de bedoelde prooemia goede grond voor deze groepering, maar
het is geenszins duidelijk dat Lucretius hiermee ook heeft willen zeggen
dat b.v. de hartstochten in mindere mate onrust verwekken dan de
godsdienst. En in geen geval is hier sprake van een schema dat aan de
compositie van het gedicht ten grondslag ligt. Angst voor ziekte en dood
ontleedt Lucretius in boek VI niet minder indringend en suggestief dan
in boek I I I . En voor zijn verbeten strijd tegen volks bijgeloof leze men
b.v. boek V en VI (resp. 1194 w . ; 387 vv.).
Wanneer Bailey echter poneert dat de rust van de menselijke geest
verstoord wordt door twee dingen: vrees voor de goden en vrees voor
de dood en voor straffen na de dood, dan ontgaat hem ten eerste de
grote onrust der hartstochten, die vooral in angor en сита staan uitge
drukt; en ten tweede schijnt hij dan te vergeten wat hij, met Giussani,
elders toch erkent, dat er ni. in De Rerum Natura een zeer belangrijk
verschil is tussen de angst voor de dood en die voor eeuwige straffen 2 ).
Als werkhypothese verdelen wij de angstobjecten, niet alleen voor zo
verre zij in de prooemia worden aangeduid, maar zoals zij ons vanuit
het hele gedicht tegemoet lijken te treden, in werkelijk bestaande en
louter fictieve: natuurverschijnselen en dreigende vergelding. Geen van
beide is aan een bepaald boek gebonden, soms wel min of meer aan een
bepaald woord. De dood — het aangrijpendste natuurverschijnsel —
domineert sterk aan het eind van de boeken I I I en VI. En de goden?
Wij zullen hier en daar sterke uitingen vinden van echte godsdienstig
heid. Na de angst voor vergelding te hebben ontzenuwd, had Lucretius
ons over het geluk der goden zelfs nog een lang verhaal willen ver
tellen, zoals wij vroeger reeds hebben besproken 3 ). Is het na deze angst
studie misschien minder onverklaarbaar dat hij er niet toe gekomen is?
Over het samenstel van verschijnselen die volgens Epicurus de mens
verontrusten, is nauwelijks enige twijfel mogelijk. Waar hij, in een van
1

) Zie boven p. 115.
) BL II p.984; 993; 1131.
3
) Ziep. 27 w.
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de kernspreuken, uitdrukkelijk de oorzaken opsomt waarom zijn nieuwe
natuurverklaring onmisbaar is, noemt hij de onzekerheid betreffende de
verschijnselen in de lucht, het bange vermoeden dat de dood ons toch
wel aangaat, en het feit dat men de grenzen van pijn en begeerte niet
k e n t 1 ).
In de traditie is Epicurus' „begrenzing van de pijn", zoals die was
vastgelegd in de tetrapharmakos, niet aanvaardbaar gebleken. De
troostende en overtuigende waarde hiervan was al te gering, wanneer
men iemand in zeer langdurige, hevige pijnen zag vergaan 2 ). Ook de
natuurlijke begrenzing van de begeerten, die Epicurus in de zo juist
geciteerde spreuk noemt, is er in de traditie slecht afgekomen. Wij hebben al gezien dat dit juist de voornaamste oorzaak is van het bijna
onmiddellijk meegegroeide, en onuitroeibare misverstand over de zuivere
Epicureïsche leer aangaande het genot 3 ). Daarentegen hebben de dreiging vanuit de hemelruimte en de telkens terugkerende belevenis van de
onontkoombare dood niet alleen de eeuwen getrotseerd, maar ook sterke
fantasieën geschapen over een willekeurig machtsvertoon van goden door
middel van de natuurkrachten en door middel van wraakoefeningen in
de onderwereld. Zo wordt het een populaire traditie dat de angst, die
het Epicurisme wil wegnemen, slechts de goden en de dood betreft.
Bailey's formulering van de angstobjecten in De Rerum Natura steunt
op deze gesimplificeerde Epicureïsche traditie. Regenbogen vindt in de
prooemia een indeling die inderdaad meer overeenkomst heeft met die
van Epicurus zelf. Maar met geen van beide methodes dringt men door
tot het bestaan van de eigen angstwereld in De Rerum Natura. Anderen
hebben Lucretius' Epicurisme wellicht onderschat, Logre b.v. en Rozelaar, maar dit heeft hun dan toch juist de mogelijkheid geboden, een
wat eenzijdig belicht, maar daarom niet minder interessant facet van
Lucretius' persoonlijkheid te ontdekken. Wij nu willen niet ontkennen
dat de invloed van het Epicurisme, zowel in de prooemia als in de
diverse bewijsvoeringen, stellig aanwijsbaar is; evenmin, dat voor het
Epicurisme in het algemeen de onrust van de angst het vijandig fenomeen is waarin het bestaan van de leer zijn rechtvaardiging vindt. Maar
1

) Et μηθέν ημάς al των μετεώρων ύποψίαι ήνώχλουν και al περί
θανάτου, μη ιτοτε προς ημάς fj τι, Ιτι τε το μή κατανοεϊν τους δρους των
άλγηδόνων και των επιθυμιών, ούκ &ν προσεδεόμεθα φυσιολογίας.
ΚΔ 11. Vgl. ΚΔ 10; ad Men. 133; ad Her. 81.
2
) ΚΔ 4; DE p. 244.
3
) Zie boven p. 59 v.; 70.
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hoe dit verschijnsel in De Rerum Natura tot uiting komt, en met welke
bijzondere gevoelswaarde Lucretius de voorwerpen van angst onder
woorden heeft gebracht, moet het gedicht zelf openbaren.
Zonder ophouden, en met bezielende overredingskracht bestrijdt
Lucretius de angst voor de goden en voor de dood. Maar hij kent ook
de angst van de hartstochten. En wat de goden betreft, hun eigen vredig
bestaan is wel te onderscheiden van de angstwekkende strafdreiging die
het goddelijk numen is toegedicht, en van de hieruit voortgekomen
vormen van religio. Het angstmoment van de dood tenslotte ligt zowel
in het sterven als in het dood zijn.
De verschillende facetten van deze angstobjecten in Lucretius' wereldstelsel komen niet voldoende tot hun recht, als men wil vasthouden aan
een tevoren aan Epicurus ontleende indeling. Herhaaldelijk toch hebben
wij reeds kunnen constateren dat Lucretius met zijn angstwoorden
buiten iedere vergelijkbare Epicureïsche tekst om g a a t 1 ). Wel stemmen
wij met Bailey in dat hij in het algemeen aansluit bij de traditie, en
met Regenbogen, dat hij zich in beginsel en in opzet wil houden aan
het drievoudige angstobject van Epicurus' spreuken. Daar hij evenwel
in de uitwerking meer dan eens het contact met Epicurus en de traditie
verliest, bestuderen wij de angsttermen met hun voorwerpen niet naar
de oer-Epicureïsche, noch naar de traditionele bestanddelen, maar naar
het gegeven zelf van de Lucretiaanse angstideeën, zoals zij in het gedicht
te zien liggen. Deze blijken dan betrekking te hebben op een feitelijk
ervaren overmacht van de natuur, waarvan de onrust der jaloezie en
het sterven wel het meest angstaanjagende zijn, ofwel op iets waarvan
men zich als een bang kind inbeeldt dat het zal komen, vooral van de
kant der onsterfelijke goden.
De bange angst van de hartstochten hebben wij bij het woord angor
gevonden en besproken. Tastbare natuurverschijnselen en dreigende vergelding vormen voor ons het uitgangspunt in de twee paragrafen van
dit hoofdstuk.
De plaatsen met metus die wij in dit hoofdstuk bespreken, zijn de
volgende:
§ 1: III 903; VI 1183; 1212.
§ 2: II 623; III 37; 982; 1014; V 73; 1151.

») Zie b.v. boven p. 49, 55, 60, 65.
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vrees voor natuurverschijnselen

Zowel metus als timor en jormido hebben als voorwerp de dood. De
twee laatste woorden worden ook gebruikt met betrekking tot andere
natuurverschijnselen.
a. mors aeterna
Wanneer Lucretius, na het moeizaam aanvoeren van zeer omvangrijk
bewijsmateriaal, de laatste overblijfselen van angst voor de dood in geforceerde juichkreten wil wegvagen, laat hij zesmaal zwaar het refrein
klinken waarmee hij dit overwinningslied ook inzet: nil igitur mors est
ad nos 1 ). Deze woorden zijn het herhalen waard. NU ad nos is de kern
van Epicurus' leer over de dood: ó θάνατος ουδέν προς ημάς 2 ) .
Epicurus spreekt over de dood een rustige, heldere taal. De zo juist
aangehaalde, dogmatische formulering heeft hij breder uitgewerkt in de
brieven aan Herodotus en Menoeceus, die weer in aforismen samen\'atten wat in de hoofdwerken omstandig was uiteengezet. Wij para
fraseren de belangrijkste gedachten hieruit.
Het inzicht dat de dood, die immers juist verlies van waarneming
is, ons niet aangaat, bevrijdt ons van het verlangen naar onsterfelijk
heid. — Als men eenmaal begrepen heeft dat er niets verschrikkelijks
steekt in niet-leven, is het ook niet verschrikkelijk te leven. — Het meest
huiveringwekkend verschijnsel, de dood, beroert ons levenden niet, en
evenmin de doden, die immers niet bestaan. — De wijze probeert niet
zo lang mogelijk, maar zo aangenaam mogelijk van zijn leven te ge
nieten. — De jongeling en de grijsaard hebben niet elk een verschillende
taak: edel te leven en edel te sterven; want het leven is voor iedereen
beminnenswaard, terwijl de zorg om goed te leven en die om goed te
sterven een en hetzelfde is. — Wie vast besloten is liever niet te be
staan, hij ga vrij heen, maar laat hij met dergelijke woorden niet licht
zinnig spotten. (En als hij geldige redenen meent te hebben, om uit het
leven te scheiden, is hij toch wel heel klein 3 ). — De toekomst ligt niet
geheel in onze macht, noch er geheel buiten, zodat wij er niet zeker op
moeten rekenen en er ook niet aan mogen wanhopen 4 ).
De dood komt zeker, zegt Epicurus nog ; voor al het andere kan men
*)
*}
3
)
4
)

I I I 830; 845; 850; 852; 926; 972.
KA 2; ad Men. 124.
Sent. Vat. 38.
Ad Men. 124-127; vgl. ad Her. 64-65.
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zich beveiligen, maar tegenover de dood wonen wij allen in een open
stad 1 ). En van Metrodorus, Epicurus' voortreffelijkste leerling en volgens Laertius een goed mens in alle opzichten 2 ) , is de volgende spreuk:
wij zullen ons niet gevangen geven aan het noodlot of aan omstandigheden; maar wanneer het onze tijd is om te sterven, zullen wij met verachting op het leven spuwen en heengaan, het uitjubelend dat wij goed
geleefd hebben 3 ). En inderdaad verdiende hij ook, zegt Laertius, het
getuigenis dat hij zich met de dood voor ogen niet liet verschrikken.
Groots was het sterven van Epicurus zelf, dat ons doet denken aan het
levenseind van Socrates. Als grijsaard van 72 jaar leed hij de hevige
pijnen van een steen in de urineleiding, veertien dagen lang. Toen nam
hij een heet bad, dronk een beker ongemengde wijn, vermaande de leerlingen zijn woorden in herinnering te houden, en stierf.
Is er wel een beter mens denkbaar dan hij die juiste begrippen heeft
over de goden, altijd vrij is van vrees voor de dood, en de grenzen van
het geluk weet te berekenen waarbinnen de natuur het leven voltooit? 4 ).
Hiermee formuleert Epicurus nog eens scherp dat bij de eigenschappen
die nodig zijn om de volle maat van inwendige vrede te vinden, behoort,
onbevreesd te zijn voor de dood. Geen vrees voor de toekomst past ons,
maar hoop, met dankbaarheid ten opzichte van het verleden. Deze hoop,
zegt DeWitt in het hoofdstuk over de nieuwe Epicureïsche deugden, is
uiteindelijk hetzelfde als geloof, en het tegengestelde is onzekerheid 6 ) .
In dankbaarheid voor het verleden blijft een oud man jong; door onbevreesd te zijn voor de toekomst is de jeugd tegelijk jong en oud 6 ) .
Zo betekent de dood werkelijk niets voor iemand die de volmaakte
wijsheid kent. Slechts het leven telt. Een goed, gelukkig leven, met vroeg
of laat een definitief einde, dat geen angstschaduw over zijn bestaan
werpt, maar het leven zelf tot de hoogste waarde bestemt, en ieder verlangen naar onsterfelijkheid buitensluit 7 ).
!) Sent. Vat. 31.
) DL 22-23.
3
) Sent. Vat. 47, met commentaar BE p. 383.
4
) Ad Men. 133; over het τέλος φύσεως vgl. DE p. 216 w.
β
) DE p. 318; vgl. ib. p. 182-183 en 304.
β
) Ad Men. 122. Vergelijk b.v. nog over de hoop: ad Men. 127. Verder DL 118;
Us. 469 (BAILEY fr. 67). Epicurus had ook een boek over de dankbaarheid ge
schreven: DL 28.
T
) Ad Men. 124. Sent. Vat. 42: 6 αυτός χρόνος καΐ γενέσεως του με
γίστου αγαθού καΐ απολύσεως (άττολαύσεως Usener Bailey). DE WITT ver2
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Voordat wij nu die teksten van Lucretius analyseren waarin de dood
voorwerp is van angstgevoel, willen wij ter oriëntatie vooraf nog de
plaatsen zoeken waar hij de dood noemt als een verschijnsel ten opzichte waarvan men een houding aanneemt. De positie die Epicurus
gekozen heeft, hebben wij met een keuze uit zijn brieven en spreuken
proberen te bepalen. In De Rerum Natura willen wij de woorden mors
en obitus nagaan 1 ), om eerst buiten de angsttermen om Lucretius'
standpunt te benaderen. Want wij zouden misschien een eenzijdig belicht
beeld oproepen, wanneer wij ons de dood alleen voorstelden als voorwerp van angst.
Obire, dat 13 keer voorkomt, wordt slechts één keer gezegd van
sterven: de stervelingen staat een zeker levenseinde te wachten, en zij
kunnen er niet aan ontkomen de dood te ondergaan 2 ). Anders betekent
het ondergaan of óndergaan. Obitus (4 keer) is één keer het tijdstip
van het sterven: na onze dood verzamelt zich mettertijd weer dezelfde
materie 3 ). Het betekent ook het ondergaan van maan en zon; in de
zeer sterk geïroniseerde schimprede van de verontwaardigde natuur
tegen de mens die niet sterven wil, is het daarom wel het beste te vertalen met: ondergang. Men leze hiervoor III 931-977. Wij releveren
enkele verzen. „Waarom gaat gij niet heen als een gast die aan het leven
verzadigd is, dwaas? En als alles u tegenstaat, waarom maakt gij er niet
liever een eind aan?" En tegen iemand die, al wat ouder, over zijn
ondergang — obitum — zou jammeren en weeklagen: „Weg hier met
die tranen, stuk ongeluk ! Je bent afgeleefd. Je hebt altijd begeerd wat
er niet is. Daarom ben je onvoldaan en ontevreden over het leven dat
je ontglipt. Maar nu moet je plaats maken voor anderen" 4 ) .
Lucretius' idee van de dood tekent zich tamelijk vastomlijnd af in
het 51 maal gebruikte woord mors. Er vallen duidelijk twee begrippen
te onderscheiden: sterven en dood zijn. Sterven is het in grote verwarring
uiteenvallen van de atomen waaruit een levend wezen bestaat, atomen
van ziel, geest en lichaam. Met de ziel wordt het leven uit het lichaam

taalt juist: the same span of time includes both beginning and termination of the
greatest good (nl. van het leven). DE p. 219.
1
) Mori, moribundus, mortifer geven ons, buiten de nog te bespreken teksten,
geen belangrijke aanwijzingen.
s
) III 1078 v.
s
) I I I 848.
4
) III 938 w.; 952 w .
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geperst, de atomen verliezen hun onderlinge binding en verspreiden zich
in de ruimte. Ook het lichaam ontbindt zich tot de oorspronkelijke stof,
waaruit weer andere lichamen kunnen ontstaan 1 ). Maar de dood is ook
dood zijn, dit is onverstoorbare rust, zonder leven, zonder gevoel, voor
eeuwig 2 ).
Dat wij in de dood niet meer bestaan, en daarom niets te vrezen
hebben van straffen in de eeuwigheid, was een eenvoudige Epicureïsche
overtuiging. Lucretius echter stelt zich er niet mee tevreden dit als een
louter natuurgegeven te constateren. Hij maakt ernst met de verhalen
over de onderwereld, — oude wijvenpraatjes, zegt Cicero, waarin toch
niemand meer gelooft 3 ). Maar misschien droegen deze mythen toch een
toen reeds traditionele symboliek, of misschien leefden de hellestraffen
nog werkelijk in het volksgeloof 4 ). In ieder geval vervullen zij een niet
onbelangrijke functie, waar Lucretius overrompelend ook de instinctieve
angst voor de dood poogt te bezweren in het fel gedramatiseerde slot
van het derde boek. Niet minder dan 15 keer lanceert hij hier het woord
mors, telkens in de betekenis: dood zijn 5 ) . De dood is niets voor ons,
minder dan niets. We bestaan immers niet meer. Bespottelijk, te denken
dat er een ander Ik is, dat lijdt omdat het zich dood ziet. Men denkt
dat het erg is in de dood dorst te lijden, straffen te ondergaan, verscheurd of opgevreten te worden en tot ontbinding over te gaan. Maar
dit is dom, er is niets te vrezen, want de dood is niets, niets. Tenminste
— deze dood, eeuwig niet bestaan, waarvan De Rerum Natura na de
eerste helft de onaantastbare zekerheid postuleert: mors aeterna immortalis 6 ).
Hetzelfde woord mors draagt evenwel ook het begrip sterven. Enkele
keren met de vlakke betekenis van een tijdsbepaling: na de d o o d 7 ) ;
ook, buiten iedere emotie om, in een natuurwet: verandering is de dood
1

) III 253-829 passim; b.v. 253 w.; 329 v.; 343; 347; 400 ν. enz.
) III 214 v.; 869; 1087 v.; 1091.
3
) Tuse. 1,21,48: quae est anus tam delira quae timeat ista. De nat. deor. 1,
31, 86: quaeve anus tam excors inveniri potest.
4
) BL II p.994w.; 1157 v.
6
) III 830-1091 passim; met dezelfde betekenis staat het nog in I 111; III 214;
IV 761; VI 1196.
e
) III 869; 1091. Zeer terecht noemt BARRA in zijn genoemd werk het eind van
boek III herhaaldelijk: „il canto della mors immortalis". Vergelijk verder zijn
capitolo III, o.e. p. 89 w .
7
) B.v. I 135; III 338; 571; 1075; IV 39; 734.
s
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van wat er eerst was 1 ). Tien keer echter heeft het de pregnante betekenis van het moment van sterven, het moment van vernietiging. In
de schimprede van de natuur staat de dood zo aan het hoofdeind van
een sterfbed 2 ) ; de andere negen keren is het de persoonlijke macht, de
vijand aan wie de stervende pestlijders zijn uitgeleverd. Hij is het die
de lijken opstapelt, tot in de heiligdommen der goden. Deze dood —
waartoe de besmetten van Athene zich veroordeeld wisten in smarten
en angst — sluit schokkend het zesde, het laatste boek, zonder enige
reminiscentie aan het triomfantelijke mors nil ad nos, zonder een glimp
van hoop of gelatenheid.
Wij lezen nu de betreffende teksten in het derde en het zesde boek 3 ),
daama nog mortis timor in II 45 en V 1180.
De aanhef van boek III is de hymne op Epicurus pater inventor, die
Lucretius zonder wedijver, maar uit liefde wil nabootsen. Want met zijn
gouden spreuken verdrijven wij de schrikbeelden uit onze geest: het
heelal ligt voor ons open ; in zalige huiver doorschouwen wij de sereniteit
van het goddelijke bestaan; nergens ook maar een spoor van een zogenaamde onderwereld.
Nu moet echter — wij hebben het al eerder gelezen 4 ) — de natuur
van de ziel worden verklaard, om de nu eenmaal bestaande vrees voor
de onderwereld {metus Ule Acheruntis III 37), die het menselijk leven
zo grondig verwart en ieder genot bederft, met één slag uit te drijven.
Zelfs domme mensen zeggen wel dat ziekte en oneer meer te vrezen zijn
(magis esse timendos 41) dan de dood, omdat de ziel later natuurlijk
niet meer bestaat. Wat een grootspraak! Als zij eens uit de gemeenschap zijn weggevlucht, getekend door schande en in grote ellende,
durven zij toch de dood nog niet aan. Waar zij ook komen, zijn ze ingesloten in de ban van de godsdienst, zodat zij zelfs weer offers brengen
aan de goden en de schimmen van het dodenrijk. Tegenspoed heeft hun
het masker afgerukt en, wat er diep in hun hart schuilt komt te voorschijn : onderworpenheid aan de religio, bijgeloof 5 ) .

!)
)
3
)
timor
4
)
B
)
2

I 670 v. = 792 = II 753 = III 519.
III 959; verder VI 772; 1095-1273 passim.
In III 64, 74, 79, 82, 903 formido, timor, metus; in VI 1179, 1183, 1212
en metus.
Zie p. 114w.
III 35-58.
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Ook hebzucht en het streven naar ereambten 1 ) wordt, wel niet uitsluitend, maar toch voor een niet gering gedeelte, gevoed door angst
voor de dood:
haec vulnera vitae
non minimam partem mortis formidine aluntur.

III 63 v.

Deze wonden van het leven vinden wij op dezelfde manier gehekeld
tegen het eind van het vijfde boek, in het prachtig verhaal over de ontwikkeling van de cultuur. De mensen begeren naar macht en vechten
om de hoogste baan, waarin zij hun geluk menen veilig te stellen 2 ).
Maar men vergeet dat afgunst werkt als de bliksem: zij slaan in op de
hoogste toppen. De machtigsten worden met des te meer verachting
neergeworpen en vertrapt, naarmate zij meer gevreesd waren (metutum ) 3 ). In dit vijfde boek ontwikkelt Lucretius dan zijn gedachten over
de vrees voor de altijd dreigende straffen van de wettelijke gerechtigheid
en van de toornige goden. Het zijn nieuwe wonden die de mensen zich
zelf aandoen, daar zij de echte vroomheid niet kennen. Ook de passie
van hebzucht is zulk een levenswonde, omdat men de grenzen niet kent
waardoor elk genot, ook het genot om iets te hebben, moet worden beperkt4).
De inleiding van het derde boek echter blijft gericht op de angst voor
de dood, die voor een niet gering deel de hebzucht en de ambitie voedt.
De hartstochten die Lucretius hier aan de kaak stelt, vormden mee het
grootste kwaad ten tijde van de republiek 5 ). In zoverre kritiseert hij
zijn eigen tijd, ofschoon ook de Griekse filosofie hiertegen wel stelling
nam 6 ). De bewering dat angst voor de dood er een van de hoofdoorzaken van was, mag zelfs wel Epicureïsch heten, al is het pas Porphyrius op wie men zich hiervoor kan beroepen 7 ). Lucretius werkt dit
1
) quae miseros homines cogunt transcenderé finis I iuris et interdum socios
scelerum atque ministros I nodes atque dies niti praestante labore / ad summas
emergere opes I I I 60 w .
2
) Vgl. ΚΔ 7: Ενδοξοι και περίβλεπτοι τίνες έβουλήθησαν γενέσθαι,
τήν έξ ανθρώπων άσφάλειαν οοτω νομ[ζοντες περιποιήσεσθαι.
8
) V 1120-40.
«) V1146W.; 1194W.; 1430 w .
6
) Zie b.v. de uitvoerige karakteristiek welke SALLUSTTOS geeft van het zedenbederf: Cat. coni. 10 w., beginnend met primo pecuniae, deinde imperi cupido
crevit: ea quasi materies omnium malorum fuere.
e
) HL p. 57 v.
7
) PORPHYRIUS, De abst. 1,54: είπερ δι' ήδονήν απτεται κρεωφαγίας, τόν
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aforisme breed uit, maar geen tekstkritiek kan verhelpen dat hij niet
tot een heldere formulering van gedachten is gekomen 1 ). Zeker is een
van de belangrijkste oorzaken waardoor de levenswonden van de ge
noemde hartstochten blijven bestaan, de angst voor de dood. Want in
verachting en armoe te leven is bijna dood zijn. Het is de schrik van
een waanidee (falso terrore 68) die ons daarvoor doet vluchten. Akof
wij onszelf konden ontkomen!
En ten gevolge van diezelfde vrees voor het niet, of bijna niet bestaan
mergelt ons de afgunst uit, wanneer wij vanuit het donkere slijk van
onze onbekendheid de machtigen in de glans van hun eer zien voort
schrijden:
ab eodem saepe timore I macerai invidia.

I l l 74 v.

Soms zelfs vervalt men tot haat tegen het leven uit angst voor de
dood:
mortis formidine vitae / percipit humanos odium.

ib. 79 v.

In een gevoel van droeve teleurstelling pleegt men zelfmoord, ver
getend dat de bron van die onrust juist is deze vrees voor de dood:
fontem curarum hunc esse timorem.

ib. 82

Dezelfde vrees is het immers ook waardoor men eer, vriendschap,
vaderland en ouders verraadt, om aan het rijk van de doden te ont
komen, een Acherontisch rijk van hellestraffen, dat niet bestaat tenzij in
het leven van de stulti, die met begeerten, goden en dood nog niet in
het reine zijn gekomen, nog geen inzicht hebben in het wezen van het
2
heelal ).
Is het een wel omschreven idee dat Lucretius ons in dit prooemium
van het derde boek oproept met zijn gewraakte vrees voor de dood?
Ondubbelzinnig klinkt de toespeling op de eeuwige straffen van de
onderwereld, waarover hij later inderdaad zal uitweiden. Maar is de
mortu formido (vs. 64 en 79) ook de vrees voor deze straffen? Neen.
Deze formido voedt de rampzalige begeerte naar geld en eer, omdat men
θάνατον φοβείται' . . . παρά δέ τάς τοιαύτας καΐ τάς ομογενείς αΐτίας
καί ή του ζην άπληστος δρεξις γίγνεται και πλούτων και χρημάτων και
δόξης.
1
) De moeilijkheden schuilen vooral na vs. 82; zie het kritisch apparaat bij
BAILEV.
2

) Vgl. Ill 86 w.; 978-1023.
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zonder deze geen aangenaam leven meent te kunnen genieten en zich
bijna dood voelt. Door deze formido gaat men het leven haten tot zelf
moord toe. Dit nu is niet de vrees voor eeuwige straffen, noch voor het
moment van vernietiging, maar angst voor het totaal verworpen bestaan
in de dood, waarvan oneer en armoede in het leven het afschuwwekkend
beeld zijn. Vandaar de vlucht in rijkdom en macht of, hoe paradoxaal
ook, in het sterven. Men sterft liever dan dit gehate levenslicht te
blijven zien. Waarom gehaat? Omdat het in oneer en armoe geen levens
licht mag heten, maar duisternis, de duisternis bijna van een bestaan in
de dood. Daarvandaan de gewelddadige poging tot zelfvernietiging.
Maar zij vergeten dat zij juist zo ongelukkig zijn door dezelfde vrees
die hen de dood in drijft, de vrees nl. voor een ondraaglijk bestaan. In
deze zelfde vrees vergaan zij van afgunst (eodem timore 74), deze vrees
doet hen ook alle grenzen van recht en van eerbied vergeten (hunc
timorem 82).
Dit begrip, de angst voor de dood als voor een verworpen bestaan,
lijkt ons de kwintessens van de inleiding op dit derde boek. De tekst
van Epicurus die hieraan ten grondslag ligt, is onbewogen, zoals altijd:
de ergste verwarring ontstaat in de ziel o.a. hierdoor dat men vreest in
de dood alle gevoel te verliezen, alsof men dat werkelijk zelf zou kunnen
ervaren 1 ). Deze stelling neemt Lucretius over in zijn programma voor
het derde en vierde boek. Veel meer gepassioneerd, maar niet wijder.
Het zo exprssieve formido beduidt hier die zelfde angst voor het verlies
van innerlijk besef, αυτήν τήν άναισθησίαν van Epicurus. Het gaat hier
immers niet over de angst voor het sterven, want dit lijkt sommigen die
door de bedoelde formido gekweld worden juist verkieslijk boven het
leven. En weliswaar noemt hij aan het eind ook de Acherusia templa,
wat zeker de gedachte oproept aan eeuwige straffen. Maar wat de heb
zucht en afgunst levend houdt, is slechts de dood zelf in zijn oneindig
lege angstwekkendheid. Want het ongelukkig, armzalig bestaan waarin
men zich als het ware al op de drempel van de dood voelt verwijlen, zich
wentelend in duisternis en vuil, is voor velen een voorsmaak, niet van
Tantalus of Sisyphus, maar van het louter dood zijn, van het totaal arm
en veracht zijn in een eeuwig donker.
Wanneer Lucretius deze timor hier twee keer mortis formido noemt,
1

) Ad Her. 81: τάραχος ό κυριώτατος ταΐς άνθρωπίναις ψυχαΐς γίνεται
. . . αυτήν τήν άναισθησίαν τήν έν τω τεθνώναι φοβούμενους ώσπερ οΟσαν
κατ' αυτούς.
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is dit sterker dan „vrees" voor de dood. Immers, bij het idee vrees is het
object een min of meer bekende grootheid. Hier echter is de dood juist
het onbekende duister. „Doodsangst" heeft bij voorkeur betrekking op
het moment van sterven. Mortis formido heeft zowel in 64 als in 79
een opvallend sterke betekenis, juist tegenover vitae: „de wonden van
het leven worden gevoed door angst voor de dood" en „haat tegen het
leven uit angst voor de dood". De formulering wekt bijzondere belangstelling, en niet toevallig zal Lucretius het woord formido hebben gekozen. Het is zwaar en tamelijk zeldzaam. Waar hij hierop tweemaal
terugwijst, afwisselend en minder pregnant, met eodem timore en hunc
timorem (74 en 82), blijft dit verschil bewaard in de vertaling: deze
zelfde vrees 1 ).
quod bene si videant animo dictisque sequantur,
dissolvant animi magno se angore metuque.

I l i 902 v.

Terwijl wij in het prooemium van dit derde boek een poging zien,
het diepste wezen van de angst voor het dood zijn te ontleden, horen
wij Lucretius na een lange reeks argumenten een andere toon aanslaan,
wanneer hij met middelen van retoriek de ijdelheid van deze angst wil
demonstreren 2 ). Hij spot wel wat met de gemeenplaats dat men een
dode betreurt, omdat hij nu van vrouw en kinderen gescheiden is, en
omdat hij plotseling de genietingen van het leven moet missen 3 ) . Maar
als men zou inzien, en met woorden ook erkennen dat hij naar dergelijke dingen nu geen verlangen meer heeft, dan zou men — het spreekt
zo vanzelf dat Lucretius het niet zegt — over een dode niet zo jammerlijk klagen. Wat belangrijker is, men zou zodoende ook zichzelf bevrijden
van grote zieleangst.
Evenals in angor van vs. 853 klinkt hier het thema weer door dat het
derde boek beheerst: de angst voor de dood. Angore metuque heeft in
dit verband geen parallel in een Epicureïsche tekst, en ook in de eigen
kontekst klinkt het onverwachts, een toverformule bijna, eerder dan een
troostwoord. Als formule is de uitdrukking nog geenszins gestandaardiseerd en verzwakt, ofschoon het een echo vindt tegen het eind van het
1
) VAN IJZEREN vertaalt timor ook met „vrees"; zijn vertaling van mortis
formido met „vrees voor den dood" en „vrees voor het sterven" kunnen wij moeilijk
waarderen (o.e. p. 191 v.). BAILEY gebruikt viermaal zonder onderscheid "fear";
ERNOUT insgelijks „crainte". Vgl. ook ERNOUT o.e. 1957 p. 7-56: metus, timor.
2
) III 830 w.; zie boven p. 151 w .
3
) III 894 w .
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zesde boek in moerore metuque 1 ). In het ene geval, juist in die passage
waar mors de toestand van dood zijn betekent 2 ), is metus met angor
de uitgebannen ijdele vrees voor het eigen niet bestaan in de dood: een
benauwende angst. In het zesde boek betekent het met moerore de niet
te overwinnen, weemoedige angst voor het einde, waaraan de geest, op
het punt van te sterven, zich gewonnen geeft.
Het eind van het zesde boek is nog zwaarder dan het derde getekend
door de angst voor de dood — een voor Lucretius' dichterschap zelf
fatale angst voor het sterven.
De dreigende duisternis van de dood overvalt de mensen met een benauwdheid van bange angst, die hen niet meer verlaat zolang zij in hun
laatste ziekte wegkwijnen 3 ). Toen b.v. de dood brengende gloed van
de pest — mortifer aestus VI 1138 —, uit Egypte gekomen, over het
land van Cecrops viel, werden de burgers massaal een prooi van de dood.
De ogen werden rood, de mond zweerde bloedig, de adem rook naar
bederf. Van binnen brandde de maag als een oven. Men wierp zich
naakt in het water; stortte neer in de put waar men in onverzadigbare
dorst gulzig wilde drinken. En overal lagen, zonder rust, doodmoe, de
lichamen. Wanneer de zieken hun wijd-open, brandende ogen wendden
tot de geneeskunde, wist deze slechts iets te mompelen, in zwijgzame
angst:
mussabat tacito medicina timore.

VI 1179

En de dood kondigde zich aan met verwarring van geest in weemoed
en angst:
perturbata animi mens in moerore metuque.

ib. 1183

Het gelaat scherp door de dood getekend, scheidden zij uit het leven
op de achtste of negende dag.
Wie deze crisis doorstond ervoer de ontbinding verder in zweren,
hoofdpijn en walgelijke bloeding van de ingewanden. De ziekte drong
door tot in de voortplantingsorganen. Maar uit hevige angst — graviter
metuentes 1208 — voor de drempek van de dood sneden zij deze af,
om hun leven te rekken. Zo zeer was een vlijmende angst voor de dood
in hen gevaren:
1

) VI 1183; vgl. cura semola metuque II 19.
) Vgl. boven p. 151 w.
3
) leti iam limine in ipso ... anxius angor asndue comes VI 1157 w.
2
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De besten werden besmet bij het verzorgen van de zieken, maar wie,
al te begerig naar het leven, uit angst voor de dood — mortisque timentis
1240 — de zieken ontweek, kreeg dit te boeten met een schandelijke
dood in eenzaamheid.
Dan ziet Lucretius, met Thucydides, de heiligdommen der goden
ontwijd door stapels lijken. De pijn verdringt het ontzag voor de goden.
En de oude begrafenisriten gaan teloor in geschreeuw en bloedig gevecht
rondom de brandstapek.
Wij hebben reeds gelegenheid gehad Lucretius' tekst met die van
Thucydides te vergelijken 1 ). De benauwende angst die de ondraaglijke
rampen vergezelt — anxius angor 1158 —, was een toevoeging van
Lucretius zelf. Een uitvoeriger vergelijking van de twee teksten is te
vinden in een opstel van Büchner 2 ). Thucydides geeft een nauwkeurige
beschrijving van de verschijnselen bij de afzonderlijke personen en bij
de massa, wetenschappelijk, diep navorsend, oorzaken en werking verklarend. Lucretius beleeft de epidemie opnieuw, niet uit medische belangstelling, maar in een diep medelijden, waarin de poëtische bewogenheid moeilijk te onderscheiden is van een persoonlijke weerzin. Hij beeldt
in bijzonder scherpe trekken het verschrikkelijke van de ziekte uit. In
de chaos van het uitstervende Athene schijnt hij, boven Thucydides uit,
de onoverwinbare zedelijke grootheid van enkelen te bewonderen, de
allerbesten, die ondanks het besmettingsgevaar er niet voor terugschrikken de zieken te verplegen en met hen te sterven 3 ). Büchner vindt
deze enkele verzen zó imponerend dat ze voor hem de standvastigheid
van Lucretius' ethische wereld en geloof redden: de pest is het grootste
staal van zinloosheid, waarbij slechts de sterke geest intakt blijft. Maar
deze sterke geest, de wijze, de door Epicurus verloste, blijft dan ook,
zelfs in dit uiterst zinloos bestaan, vrij en rustig van het leven genieten,

1

) Zie boven p. 64 w .
) Karl BÜCHNER, Die Pest, Ihre Darstellung bei Thukydides, Lukrez, Montaigne, Camus. In: Humanitas Romana, Heidelberg 1957, p. 64-79.
a
) optimus hoc leti genus ergo quisque subibat 1246. Thucydides constateert
slechts dat zij zich niet spaarden uit schaamtegevoel en om aanspraak te hebben
op heldhaftigheid: μάλιστα ol άρετης τι μεταποιουμενοι' αίσχύνη γ α ρ
ήφείδουν σφών αυτών. II, 51.
2
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verschanst in de onaantastbare burcht van zijn doorzicht in de natuur,
jong, optimistisch en heroïek. Zover Büchner 1 ).
Maar kan men, het boek ten einde toe gelezen hebbend, werkelijk een
indruk overhouden van fris heldendom? Wel heeft Lucretius met optimus quisque een positief waardeoordeel gegeven over wie zich aan de
ziekenzorg wijdden. Maar het feit zelf dat de besten zich daarmee de
besmetting op de hak haalden, terwijl de anderen, de zieken ontvluchtend 2 ), als straf voor hun nalatigheid in eenzaamheid een schandelijke dood stierven, verhoogt slechts de tragiek van de situatie. Büchner
overschat zeer de geladenheid van dit ene woord optimus, dat als bewijs
moet gelden van een heldhaftige moraliteit. Doordat Lucretius juist de
edelsten het eerst ziet sterven, wordt de sfeer van weemoed eerder verzwaard dan dat zich hiermee een bevrijdend vergezicht van hoopvol
optimisme opent.
En dan de andere verschillen nog die Lucretius' persoonlijke visie
openbaren. Dat de pestlijders hoop hadden te genezen, en, als zij de
ziekte eenmaal doorstaan hadden, er zeker van meenden te kunnen zijn
geen nieuwe infectie op te lopen, verzwijgt hij, ofschoon Thucydides dit
uit eigen ervaring verzekert 3 ). Maar zodra deze constateert dat sommigen bang waren — δεδιότες — voor besmetting, spint Lucretius dit
breed uit:
vitai nimium

cupidos mortisque timentis.

VI 1240

Overigens spreekt Thucydides nergens over angst. Des te meer ken
merkend is het voor Lucretius dat hij de machteloosheid van de artsen
weergeeft met tacito timore 4 ), en dat hij nog vier keer in opvallend
1

) „Bei aller Schwermut ist so etwas Junges, Optimistisches, Heroisches in
diesem Schluszbild zu spüren, das dem Leben in seiner furchtbarsten Gestalt unerschrocken ins Auge sieht." BUCHNER o.e. 1957 p. 72.
2
) Lucretius geeft Thucydides niet juist weer, waar deze zegt dat anders de
7icken in eenzaamheid omkwamen: είτε γ α ρ μή 'θέλοιεν δεδιότες ά λ λ ή λ ο ι ς
προσιέναι, ά π ώ λ λ υ ν τ ο έρημοι. II, 51.
3
) Ib. 48 en 51.
4
) THUCYDIDES noemt slechts de α γ ν ο ί α (II, 47). „Wanneer de arts zich over
het ziekbed buigt, zal hij in de angstige spanning der gelaatstrekken, de wijde
pupillen, de bleke huid, het koude zweet, het kreunen en de motorische onrust, de
woorden van wanhoop en de vraag naar verlossing het integrale beeld van de pijnlijdcnde mens voor zich z i e n . . . Tegenover de pijn staat de arts echter ook
zwijgend, want hij weet zich niet alleen tegenover een probleem, maar ook tegen
over een geheim geplaatst." BUYTENDIJK o.e. p. 45.
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versterkte uitdrukkingen msisteert op de angst om te sterven : het is angst
en vrees — angor en metus — voor de drempel van de dood, beklemmend, zwaar, weemoedig, doordringend scherp ook, de geest
troeblerend 1 ).
Deze angst, die, nog meer geprononceerd dan in het derde boek, als
vanuit Lucretius' persoonlijk beleven zich herhaaldelijk in de tekst opdringt, stempelt dit slot met wanhoop. Vlak voor de dood heerst één
macht, de angst. En als uiteindelijk de religiones verdreven zijn, niet
door de lichtende stralen van wijsheid, maar door de fysieke pijn van de
laatste ogenblikken 2 ), vergaat de dode in het vuur. De overlevende
schreeuwt en bloedt.
Over de twee andere plaatsen waar Lucretius nog spreekt over de
vrees voor de dood, kunnen wij kort zijn. Het prooemium van het
tweede boek, dat wij reeds gelezen h e b b e n 3 ) , vat bondig de Epicureïsche princiepen samen. Het geeft een ironische tekening van banggemaakte bijgelovigheden, die vol angst zouden moeten vluchten voor
een gewapende macht. In dezelfde persiflage ziet Lucretius, concreet en
tastbaar, het hart al ontruimd worden door alle gestalten van vrees voor
de dood:
mortisque timorés
tum vacuum pectus linquunt curaque solutum.

II 45 v.

Het is een belachelijke veronderstelling, want in werkelijkheid wint het
hart zijn rust slechts, zonder angstgevoelens en bekommernissen, in juist
begrip van de natuur.
Dit is in De Rerum Natura de eerste benadering van de vrees voor
de dood. In deze mortis timorés, een onderdeel van de metus hominum
curaeque sequaces (vs. 48), vertoont zich nog hoegenaamd niets van
de beklemmende angst en verschrikking die later ontdekt worden. Dan
zal het zijn angor, metus, formido. Maar dan geldt het ook het leven
zelf, hier nog slechts de princiepen van de leer.
Ook in het vijfde boek wordt de vrees voor de dood één keer genoemd, maar ook hier zonder de expressieve geladenheid van de twee
1
) anxius angor 1158; perturbata mens in moerore metuque 1183; graviter
metuentes limina leti 1208; mortis metus acer 1212.
2
) nee iam religio divum nee numina magni / pendebantur enim: praesens dolor
exsuperabat VI 1276 v.
3
) Zie boven p. 85 w .
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overigens zeer verschillende passages uit het derde en het zesde boek.
De mensen hebben zich de goden voorgesteld als veel gelukkiger dan
zij zelf, omdat zij de overtuiging hadden dat de goden eeuwig leefden
en dat niemand van hen gekweld werd door vrees voor de dood:
quod mortis timor haud quemquam

vexaret eorum.

V 1180

Over de goden zullen wij nog te spreken hebben. Men meende te
weten, constateert Lucretius hier, dat zij geen vrees kenden voor de
dood: timor, zonder nadere bepaling, in het enkelvoud nu, algemener
dan de angstvoorstellingen die de mensen zich maken, meer abstract
ook, vrij van alle persoonlijke gevoelswaarde. Men heeft de goden nooit
zien beven. ledere schijn zelfs van vrees moet hun vreemd zijn.
b. aestus material
De vrees voor andere natuurverschijnselen dan de dood vinden wij
één keer aangeduid met timor, vier keer met formido 1 ) .
Waar wij reeds de mensen heen en weer hebben zien rennen in een
stad die door een aardbeving dreigde te worden verwoest, gebruikt
Lucretius voor het dubbel schrikbeeld dat hierdoor ontstaat, de twee
werkwoorden timere en metuere niet helemaal synoniem; men vreest
de daken boven zijn hoofd en men is bang voor de holten beneden 2 ).
Met sterke verbeeldingskracht, ruig en geweldig, vergroot Lucretius het
schrikbeeld van de aardbeving tot een alverwoestend natuurgebeuren.
Sterker dan een bewijsvoering zal de belevenis van gevaarlijke aardschokken de mensen overtuigen van de vergankelijkheid der aarde, die
het eeuwigdurend samenbotsen in de branding van de oeretoffen niet
kan uithouden 3 ). Hierdoor komt dan echter tevens weer een nieuwe
kwelling op, uit de diepte van een soort vrees 4 ) :
vis ipsa perieli
subdit et hunc stimulum quadam de parte timoris. VI 603 v.
Zwaar, met episch-dramatische woordkeus, brengt Lucretius de macht
van het natuugeweld in beeld — vu abdita quaedam V 1233 —, in het

!) timor VI 604; formido III 981; IV 173 = VI 254; V 1246.
) tecta superne timent, metuunt inferné cavernas VI 597.
3
) velut aeterno certamine II 118; aestus material ib. 562.
4
) Met BÜCHNER kiezen wij deze vertaling; anderen lezen: ook deze prikkel
van vrees.
2
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eerste en tweede boek vooral de ontembare kracht van water en vuur 1 ),
in het zesde de aardbevingen en vuurspuwende bergen. Menselijke angst
vermeldt hij hierbij nauwelijks: één keer angstige bezorgdheid — pavida
сита 2 ) — ; nog een keer, zwak, metuere: men is bang te geloven dat
3
onze wereld zal vergaan ). Waar Epicurus de aardbevingen verklaart,
vindt men trouwens de angst helemaal niet genoemd 4 ). En als wij ons
de geladenheid herinneren van angor en metus in verschillende passages,
zijn ook timent, metuunt en timoris slechts matte trekken in de felheid
van dit aardbeving-tableau:
Sidd'rend, in panischen schrik 5 ) lopen allen gejaagd door de
steden,
Dat niet plots'ling het lichaam der aarde zal scheuren en splijten,
Dat ze niet uit haar geleding gerukt een gaping zal tonen,
Dan, in een chaos herschapen zich vullend met eigen vernieling.
Laat men dan g'loven, zoveel als men wil, dat hemel en aarde
Vrij van schending bestemd zijn voor eeuwig, onwankelbaar
welzijn —
Toch brengt somtijds de kracht van het eensklaps dreigende onheil,
And're gedachten verwekkend, den prikkel tot beven en vrezen,
Dat in werv'ling de aarde, zich losmakend van onzen voetstap,
Stort in den afgrond en dat haar de massa van al het bestaande
Volgt, als verraden, omlaag naar de diepte gesleurd ten
verderve e ) .
Een hevig onweer, bosbrand en de mythe van Tantalus leveren nog
het woord formido.
Evenals de aardbeving heeft het onweer zijn plaats in het zesde boek.
Weer een zelfde volheid van dramatische uitbeelding 7 ). Door de hele
4 I 68 w.; 271 w.; 897. II 114 w.; 188 w.; 552 w.; 589 w . Zie nog III 842.
Vgl. W . M . G R E E N , The dying world of Lucretius. AJP LXIII (1942) p. 51-60.
"His attitude seems rather to be one of fascination than of dread." p. 60.
а
) VI 645. Zie boven p. 131.
8
) et metuunt magni naturam credere mundi I exitiale aliquod tempus clademque manere VI 565 v.
«) Ad Pyth. 105.
б
) Voor ancipiti trepidant terrore VI 596 zie boven p. 135 v.
β
) VI 596-607; timent metuunt 597; timoris 604. Vertaling van VAN IJZEREN
o.e. p. 217 v.
T
) VI 251-55.
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lucht groeien de wolken tot een massa samen, alsof van alle kanten
onderaardse duisternis de grote holten van de hemel opvult. En wanneer
in deze afschuwwekkende wolkennacht storm de bliksemstralen in beweging begint te brengen, hangt hoog dreigend het gelaat van donkere
angst :
impendent atrae formidinis ora superne.

VI 254 ( = IV 173)

Dezelfde verzen fungeren in het vierde boek als een illustratie bij de leer
over de simulacra die zich in minder dan geen tijd in de lucht vormen.
Hoe plotseling steekt de storm op, met onweer, en hoog dreigend het
gelaat van donkere angst. Maar hoeveel sneller maakt zich dan wel van
de dingen het beeld los dat in vergelijking met de wolkenmassa's onnoemelijk klein is 1 ).
In de waarlijk visionaire fantasie over het begin van leven en beschaving op onze wereld 2 ) hebben wij in het middenstuk verscheidene
angstwoorden aangetroffen; wij zullen nog gelegenheid hebben deze
samenvattend te bespreken 3 ). In de overige bijna 600 verzen komt het
angstidee maar sporadisch voor 4 ). Wij hebben hieruit nog slechts één
tekst te citeren: de mensen hebben de metalen ontdekt, toen het vuur
met zijn gloed geweldige bossen verbrandde, ofwel omdat het hemelvuur
erin was geslagen, ofwel omdat men, oorlog voerend in de bossen, de
vijanden met vuur te lijf was gegaan, om angst te verwekken:
hostibus intulerant ignem formidinis ergo.

V 1246

Tenslotte lezen wij formido nog, waar de mythen over de onderwereld
worden verklaard. Het verhaal wil, aldus Lucretius, dat de ongelukkige
Tantalus een in de lucht hangend groot rotsblok vreest ( timet ), verlamd
van ijdele angst:
cassa formidine torpens.

III 981

Wat echter van de onderwereld verteld wordt is iets in ons leven: wij
stervelingen worden neergedrukt door een zinloze angst voor goden.

!) IV 143-75.
) V 772-1457.
3
) metutum 1140; metus poenarum 1151; horror 1165; mortis timor 1180;
formidine divum 1218; pavore 1219; tremunt 1222; divum timore 1223; pavidus
1230. Zie p. 169 en 179.
4
) pavidi 974; paventes 986; metus aut dolor 1061; formidinis 1246; horribile
1306; terroribus 1307; perterrita 1316; terrore 1336; CUTÍS 1423 en 1431.
2
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Jukt bij de verklaring van deze mythen noemt Lucretius weer volledig
de ware oorzaken van de menselijke angst en ongerustheid: de benauwenis van de hartstocht, de grenzeloze onvoldaanheid van de begeerten,
vrees voor straf, zowel in het leven als nog meer in de dood; maar
vóór alles staat de zinloze angst voor de goden, die in de cassa formido
van een toch niet vallend rotsblok gesymboliseerd is.
Tot besluit van deze paragraaf kunnen wij een samenvatting geven
over timor en timere en over de vrees voor natuurverschijnselen in De
Rerum Natura.
1. De elf plaatsen waar Lucretius timere gebruikt, hebben wij besproken. Drie keer komt het voor in de bekende passage van de prooemia: wij vrezen soms in het volle daglicht dingen waarvoor men niet
méér bang behoeft te zijn dan waar kinderen voor in angst zitten in het
donker: timemus — metuenda — pavitant1).
Verder vinden we bij
timere telkens welomschreven voorwerpen: Tantalus vreest het dreigende
rotsblok, men vreest de zware slag van het noodlot, het instorten van
een dak, de drank door een begerige erfgenaam aangeboden 2 ). Bij de
epidemie vreest men de dood door besmetting; zolang het immers geen
diepe overtuiging geworden is dat er voor ons in de dood niets is te
vrezen, is het, wat men ook beweert, niet zo zeer de ziekte die men
vreest, als de dood, soms de eeuwige vergelding 3 ). Dit laatste is het
object bij timendum in vs. I l l van het eerste boek, waar het woord
zwaarder betekenis heeft dan waar ook. Het zoeven genoemde, driemaal
functionerende timemus interdum is onbepaald en tamelijk zwak: wij
vrezen soms iets waarvoor wij in het geheel niet bang behoeven te zijn
— juist kinderen. De andere zeven keer betreft timere telkens een verschijnsel dat min of meer het gevaar van sterven in zich draagt. Maar
van beklemmende angst geen spoor.
Timor staat zes keer in de prooemia 4 ). In die van boek II en III
geldt het telkens de vrees voor de dood, die Lucretius, smalend, in alle
gestalten al ziet wegvluchten voor wapengeweld; die hij echter ook, in
ernst, aanwijst als de eigenlijke bron van jaloersheid en bange zorgen,
sterker geaccentueerd, tweemaal, met mortis formidine. Meer algemeen
!)
)
3
)
4
)
8

II 56 w.; III 88 w.; VI 36 w .
III 980; 983; VI 597; III 73.
VI 1240; III 866; 41; I 111.
I 106; II 45; III 74 en 82; V 46; VI 25.
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is timor eerst de angst waarmee de droombeelden van zieners ons geluk
geheel en al kunnen verstoren 1 ). In het begin van het vijfde boek zijn
het de grote angstgevoelens en de schrijnende zorgen van begeerte die
de mens verwarren en verscheuren 2 ), begeerte en angst, waaraan
Epicurus paal en perk heeft gesteld : dit is zijn glorie in het prooemium
van boek VI 3 ). In dit zelfde boek is timor nog de zwijgzame angst
van de geneeskunde, die gedurende de epidemie machteloos staat; bij
een aardbeving is het de diep gewortelde vrees voor een totale ineenstorting van het heelal 4 ). Het is nog een keer, zeer zwak, vrees voor
de dood — vrees die de goden niet kwelt. En in een van angstwoorden
zeer sterke passage in hetzelfde vijfde boek betekent het de hevige angst
voor de goden om een op handen zijnd strafgericht 5 ). Dit is de enige
keer dat timor, met formido en pavor, betrekking heeft op de goden;
het komt hier de zwaardere betekenis van metus nabij: de angst om
dreigende straffen vanuit de eeuwigheid, waarover wij in de laatste
paragraaf zullen spreken.
2. Sommige machtige natuurverschijnselen, zoals het geweld van
vuur en water, vinden in De Rerum Natura een indrukwekkende uitbeelding, zonder dat het vreeswekkend karakter uitdrukkelijk onder
woorden wordt gebracht. Eén keer noemt Lucretius de angstige onrust
der mensen: bij de uitbarsting van vuurspuwende bergen. Een aardbeving doet de mensen heen en weer rennen, bang dat de huizen zullen
instorten, nog meer bang dat de holen van de aarde alles zullen opslokken; ergens schuilt zelfs een diepe angst dat zo het heelal zal vergaan. In oeroude tijden heeft men misschien wel opzettelijk grote bosbranden gesticht, een primitief middel om de vijand schrik aan te
jagen6).
Veel grootser is de fantasie waarin Lucretius de zware onweerswolken
dreigend boven zich ziet als het gelaat zelf van de donkere angst 7 ).
*) somnia quae vitae rationes vertere possint / fortunasque tuas omnis turbare
timore I 105 v.
2
) quantae tum scindunt hominem cuppedinis acres / sollicitum curae quantique perinde timorés V 45 ν.
3
) et finem statuit cuppedinis atque timoris VI 25.
4
) VI 1179; 604.
Б
) V1180; corripiunt divum percusa membra timore V1223. Zie verder
p. 177 w.
β
) Resp. VI 645; 604; V 1246.
7
) atrae formidinis ora VI 254 = IV 173.

167

metus - timor - formido

Ofschoon wij niet willen beamen dat dit een uiting is van zijn diepst
religieus gevoel 1 ), zien wij in dit beeld toch ook wel een sterke verwantschap met de gepersonifieerde religio, die vanuit de hemelstreken
dreigend en huiveringwekkend haar kop toont aan de mensen 2 ). De
verschrikking van het onweer ziet de dichter in dezelfde gestalte waarin
hij ook het rampzalig godsgeloof van het volk wil zien.
De eeuwigdurende dreiging van het rotsblok boven Tantalus is maar
een verhaal dat die andere angst symboliseert, de ijdele angst voor goden
en noodlot 3 ).
Vrees voor de dood eindelijk staat op tien plaatsen uitgedrukt in de
woorden metus, formido en timor. In II 45 zijn het de verschillende
vormen van vrees, wij zouden met Marsman misschien mogen spreken
van „de vrezen zonder tal", waaruit men tenslotte vervalt „tot steeds
dieper vreesachtigheid" 4 ) . Deze vrees kennen de goden niet (V 1180),
maar voor de mensen is mortis timor, versterkt tot formido, de vreselijke
angst voor algehele verdelging, waarvan natuurrampen en het meest
armzalig bestaan slechts voorboden zijn 5 ) . Die angst, de diepste grond
van afgunst, roofzuchtige ambitie en verraad, klinkt vooral in het derde
boek telkens door, het meest emotioneel in angore metuque, dat Lucretius lanceert ak een bezwering: men kan zijn ziel toch zo gemakkelijk
bevrijden van die grote benauwende angst 6 ).
Anderzijds is de vrees voor de dood — metus en anxius angor 7) —
de onoverwinnelijke angst voor het moment van sterven. Deze angst
overheerst het eind van het zesde boek zo geprononceerd dat van hieruit
een schaduw van wanhoop terugvalt over heel het gedicht.
De weemoed van deze uiteindelijke catastrofe kunnen wij moeilijk
zien als een artktiek doordachte voltooiing van een meesterwerk dat tot
doel heeft de wereld van angst te bevrijden. Lucretius heeft zijn Griekse
meester wel trouw willen vertolken, maar nergens is hij zo on-epicureïsch
ak in dit einde, waar hij de epidemie gekozen heeft als beeld van massale
ellende, culminerend in onontkoombare doodsangst. Dit is een macht
1

2

)

)
super
3
)
4
)
B
)
0
)
7
)

ROZELAAR o.e. p. 122

w.

gravi sub religione I quae caput a caeli regionibus ostendebat / horribili
aspectu mortalibus instans I 63 w .
cassa formidine ... divum metus inanis III 981 v.
H. MARSMAN, Verzamelde Gedichten. Amsterdam 19452. p. 101.
III 63; 74; 79; 82. Vgl. VI 601-7.
III 903. Zie boven p. 50 w .
VI 1158; 1183; 1212. Vgl. 1179; 1208; 1240.
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van duisternis geworden: de angst dat men gaat vervallen tot niet bestaan, en de dodelijke pijn, die zelfs sterker is dan de religio. In deze
duisternis gaat De Rerum Natura ten onder. Het is een tragisch einde.
En wij verwachten niet dat Lucretius hierna nog zijn Epicurisme zou
hebben willen redden met de troost of de hoop van een gelukzalige
godenwereld.
§ 2. vrees voor vergelding
Men vreest, zegt Lucretius, de vergelding waarmee de mensen een
misdrijf straffen, maar veel groter is de angst voor de wraak der goden,
die men zich geschapen heeft als een willekeurige macht van vergelding,
niet slechts in het leven maar vooral in de eeuwigheid.
a. metus in vita poenarum
Tegen het eind van het derde boek 1 ) fungeren de gruwelverhalen
over de onderwereld als uitingen van angst, onrust en wroeging in het
leven. Wellicht zijn zowel de voorbeelden — Tantalus, Tityus, Sisyphus,
de Danaïden en Cerberus — ak de allegorische interpretatie hiervan uit
een of ander Epicureïsch geschrift genomen. Reeds sinds Democritus
was een dergelijke verklaring traditie geworden 2 ). Het zijn dezelfde
verhalen die ook hier dienen om de oer-epicureïsche ideeën van φόβος
en τάροτχος te illustreren. Het Epicureïsche waarde-element in deze
mythen is nl. dat zij een uitbeelding zijn van de angst voor de goden en
het noodlot; van de angstige onrust der hartstochten; de kwelling van
de heerszucht; de eeuwige onvoldaanheid van eindeloze begeerten; en
tenslotte van de vrees voor straf als vergelding van slechte daden :
metus in vita poenarum pro male jadis.

I l l 1014

De straffen die hiema worden opgesomd, waren in Rome gebruikelijk:
gevangenis, verplettering vanaf de rots, geselslagen, onderaardse kerker
en brandend pek 3 ). Dit is dus wel een toevoeging van Lucretius zelf.
Misschien ook het echt Romeinse beeld terminus: als men niet gestraft
wordt, vreest men toch van tevoren — praemetuens — de prikkel der
slagen, zonder de grenssteen 4 ) te zien van deze pijniging of het eind
!) III 978-1023.
*) ZieBL II p. 1157w.
3

)

4

) III 1020; vgl. I 77; V 90; VI 66.

HL p. 191; vgl. BAILEY bij vs.

1017.
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van de straffen ; men vreest daarentegen — metuit — dat zij in de dood
nog erger worden.
Ook in V 1222-25 wordt deze vrees voor straffen genoemd; het
formeel object is dan evenwel de angst voor de goden — divum timore
—, die wij straks zullen bespreken.
Iets eerder geeft Lucretius een meesterlijke weergave van de Epicureïsche opvatting over de eigenlijke strafdreiging 1 ). Eens golden
schoonheid en sterkte van lichaam als titels voor macht 2 ). Daarna de
rijkdom, waaruit afgunst en eerzucht voortkwamen, vroeger en nu en
altijd 3 ). Na de macht te hebben vertrapt die men eerst zo had gevreesd -— nimis ante metutum 1140 —, schiep men, om aan de chaos
van anarchie te ontkomen, ambten en wettelijk recht. Liever onderwierp
men zich hieraan dan altijd maar weer tot eigen bescherming geweld te
moeten gebruiken 4 ). Maar van dat ogenblik af zijn de genoegens van
het leven ook besmet met de vrees voor straffen :
inde metus maculât роепатит proemia vitae.

V 1151

Ieder raakt nu verstrikt in de netten van eigen misdaad. Wel kan men
lange tijd zijn straf ontlopen, maar zo licht wordt ooit de schuld ont
dekt: men behoeft maar hardop te dromen of in koorts te ijlen. Deze
vrees voor vergelding bederft iedere levensvreugde, te meer omdat men
immers uitziet op een dood van eeuwige straffen 5 ).
b. inanis metus divum
Om de teksten te verstaan waarin Lucretius de angst voor de goden
noemt, moeten wij een beeld voor ogen hebben van Epicurus' leer over
de goden, en van het algemeen idee dat De Rerum Natura ons aan
gaande hen blijkt te ontvouwen. Wij zullen trachten zowel het een als

1

) V 1136-60. De leer van Epicurus is te lezen in ΚΔ 34 en 35; Sent. Vat. 7.
PLUTARCHUS geeft deze formulering: καν λαθειν δύνωνται, πίστιν περί του
λαθεΐν λαβείν αδύνατον έστιν δθεν ό <περΙ> του μέλλοντος άεΙ φόβος
έγκεΐμενος ούκ έά χαίρειν ουδέ θαρρεΐν επί τοις παροϋσι. Contra Ер.
beat. 6; 1090 с; Us. 532.
2
) nam facies multum valuit viresque vigebant V 1112 e.q.s.
3
) res inventasi 1113; invidia 1126 v.; ambitionis 1132.
4
) defessum vi colere aevum 1145; pertaesum vi colere aevum 1150.
5
) Vgl. Ill 1022; I 106 en 111: jortunasque tuas omnis turbare timore — aeternas quoniam poenas in morte timendumst. WILHELM-HOOYBERG o.e. p. 71 w.
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het a n d e r te schetsen, zonder al te zeer n a a r bijkomstigheden af te
dwalen.
Epicurus heeft in zijn leer, die geen a n d e r doel h a d d a n het levensgeluk te ontdekken en veilig te stellen, ook een oplossing moeten zoeken
voor de eeuwige angst die de goden de mens inboezemen 1 ) . D e nieuwe
goden v a n de filosofen uit de vierde eeuw waren, in h u n onvoorstelbaar
wezen van het absolute idee en van de onbewogen beweger der uiterste
hemekferen, tenslotte nog meer angstaanjagend d a n de traditionele
figuren, die m e t de mensen plachten te verkeren, hetzij in de heldhaftige
grootsheid v a n het epos, hetzij in de geheimzinnige entourage v a n de
mysteriën. Deze goden lieten zich althans b e n a d e r e n en zij w a r e n ontvankelijk geweest voor smeekbeden. Zij kenden de zwakheid, m a a r ook
de onbestemde verlangens van het menselijk hart. D e m a c h t v a n de
nieuwe hemelgoden echter manifesteerde zich in een onwrikbare noodzaak v a n de n a t u u r w e t , die zowel de kosmos als de menselijke ziel voor
eeuwig in h a a r b a n hield, de b a n v a n een tevoren vastgestelde fysieke
en ethische orde.
D e angstgevoelens, door dit godenbegrip opgeroepen, w a r e n voor
Epicurus het onfeilbare teken dat foutieve ideeën signaleert. D e correctie
was eenvoudig. D e goden onderscheiden zich juist van mensen door h u n
feitelijke onvergankelijkheid 2 ) en oneindig geluk, welke beide gevaar
zouden lopen bij ook m a a r enige bezorgdheid voor wereld of mensen.
D e sterveling heeft d a a r o m niets v a n de goden te vrezen ; w a t hij in angst
lijdt is slechts een gevolg v a n de valse voorstelling die hij zich v a n hen
heeft gemaakt. D e echte goden moeten veeleer een onverstoorbaar ideaal
zijn v a n de rust w a a r i n ook het menselijk geluk bestaat. D e goden zijn
*) Vergelijk voor het volgende A. J. FESTUGIÈBE, Epicure et ses dieux. Paris
1946, vooral p. 71-131. — Wolfgang SCHMID, Götter und Menschen in der Theologie Epikurs. RhM94 (1951) p. 97-156. W.H.FITZGERALD SJ., Pietas Epicurea. CJ 46 (1950-51) p. 195-199. — GS p. 227-265; DE p. 249-327; BE vooral
bij de volgende teksten van Epicurus: ΚΔ 1; ad Her. 76 w.; ad Pyth. 85 w . ad
Men. 123 v. Belangrijke teksten staan ook in de verhandelingen van PHILODEMUS
περί θεών en π ε ρ ί εύσεβεΙας (Us. 12; 13; 169; 387); FESTUGIÈRE o.e. p. 88 v.

Günther FREYMUTH, Zu Philodem. Philologus 102 (1958) p. 148-153.
2
) Epicurus noemt de godheid niet αθάνατος, maar een ζ ω ο ν άφθαρτον
(ad Men. 123; ΚΔ 1), door FESTUGIÈRE vertaald met „être immortel". Van nature
zijn de goden echter niet onsterfelijk, omdat ook zij zijn samengesteld uit atomen.
Door hun uitzonderlijke kracht weten zij zich eeuwig te handhaven: "(in the
intermundia) the forces of preservation remained superior to the forces of destruction." DE p. 272; verder p. 249; 267 w . Vgl. GS I.e.

metus - timor - formido

171

verheven boven iedere functie 1 ), en het enige kontakt dat wij met hen
kunnen hebben, is de θεωρία, contemplatie, die ons het best lukt op
religieuze feestdagen 2 ). Zoeken wij' in een dergelijke beschouwing de
goden te naderen, dan verinnigt zich ons geluk, omdat wij hiermee de
ethische verbondenheid met het goddelijk bestaan versterken: de wijze
streeft met meer overtuiging naar het geluk, naarmate hij zich dieper
bewust wordt dat de goden, dit geluk in volheid genietend, hem er
kennen en aanvaarden, voor zover hij meer aan hen gelijk wordt 3 ).
Voor angst is er dan geen plaats meer. Bijgevolg ook niet voor bange
bezorgdheid de goden te verzoenen. Wel is het goed de godsdienstige
gebruiken in ere te houden, zoab bij gepaste gelegenheden het aanbieden
van offers. Want dit ligt in de menselijke natuur. Het stevige fundament
voor de godsdienstigheid is echter alleen een heldere voorstelling van de
dingen 4 ).
In grote trekken vinden wij deze opvatting over de goden ook in De
Rerum Natura. Er kan nooit reden zijn hen te vrezen, want in de on
metelijkheid buiten onze wereld is hun bestaan in zich zo volmaakt ge
lukkig dat alleen al het idee van straffende of ook maar beledigde goden
een absurditeit is. De ware vroomheid bestaat hierin dat men zich open
stelt voor de in de lucht zwevende, onzichtbare afstralingen van hun
goddelijke gestalte. Wordt men hierdoor geraakt, dan is dit als een bood
schap van onsterfelijkheid en geluk. De eeuwige rust van de goden is
voor stervelingen weliswaar niet weggelegd, maar wij benaderen deze
gemoedsrust toch in de beschouwing van de ware aard en oorzaak der
dingen б ).
Maar Lucretius' houding ten opzichte van de gangbare godenverering
is in zoverre reeds verschillend van die van Epicurus dat zijn religieuze
revolte niet zo zeer Homerische goden of Platonische hoogste Ideeën
betreft, als wel de eeuwenoude erfenis van een eigen Romeinse ge*) Evenals άφθαρτος en μακάριος hoort dit αλειτούργητος (ad Pyth. 97)
bij het wezen van Epicurus' goden.
2
) FESTUGIÈRE o.e. p. 94 w.; 98. Vgl. BE p. 418: "especially religious ceremonies" en p. 408: "it was probably a quite genuine religious feeling that the
αταραξία of the gods could communicate itself to men in their devotions."
3
) Vgl. ad Men. 124, volgens tekst en interpretatie van SCHMID o.e. p. 105 w.;
over θεωρία των θεών ib. p. 134 v.
4
) Naar een aan Epicurus toegeschreven brief aan een onbekende vriend: Pap.
Oxyrrh. II, 215 (p. 30); FESTUGIÈRE o.e. p. 98 w.
8
) Vergelijk vooral V 1194; 1203; VI 69; 71 v.; 76-78. Verder ook I 44-49 =
II 646-51; II 1090-1104; III 18-24; 322; V 146-73; 1161-1240; VI 52-78; 387-422.
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bondenheid aan de religio en aan het goddelijk numen. Hiernaast heeft
het Epicurisme zelf zich ook ontwikkeld, o.a. door invloed van de
Akademie, zoals De Lacy in zijn al vaker genoemd artikel betoogt 1 ).
Daaruit is het feit te verklaren dat niet Epicurus, maar pas zijn latere
volgelingen tegen de Stoa polemiseerden over de voorzienigheid, waarbij
Lucretius een extreem afwijzende argumentatie ontwikkelt en tot een
pessimisme vervalt — tanta stat praedita culpa 2 ) — dat maar moeilijk
met het oorspronkelijk Epicurisme te rijmen valt. Over deze evolutie in
de leer en over het voor de Romein zo machtige numen moet nog een
opmerking worden toegevoegd.
Ofschoon Lucretius herhaaldelijk zijn afschuw uitspreekt over de
voorstelling die men zich van de goden maakt, en over de ceremonies
waarmee men ze denkt te dienen 3 ), opent hij zijn gedicht dan toch maar
met wel de mooiste Romeinse godenhymne op Venus, en roept hij tegen
het slot zonder enig gewetensbezwaar de hulp in \ an de fijnzinnige muze
Calliope 4 ). Het was niet deze mythologische godenwereld die hem zozeer verontrustte. Zelfs niet Mars of Juppiter in hun machtige heerschappij. Een sterk intuïtief gevoel voor de onaantastbare majesteit van
de buitenwereldse goden, een huiver van goddelijk welbehagen over de
bevattelijke schoonheid in de natuur, diep ontzag voor grote denkers
ab Empedocles, Democritus en Epicurus, die, zo niet zelf goden, met
goddelijk inzicht het wezen van het heelal hebben doorschouwd, — dit
alles pleit wel voor Lucretius' religieuze n a t u u r 5 ) . Maar angstwekkend
is pas de dreiging van die geheimzinnige macht van bestuur en wraak
1
) D E LACY O C 1948 ρ 1 6 w ρ 19 " E v e n Lucretius went to an extreme in
pointing out the evils that providence has not removed from the world, and so
committed himself to a pessimism that is quite alien to Epicurus "
2
) I I 181 = V 199 Zie, naast het reeds genoemde artikel van GREEN, ook
Margaret TAYLOR, Progress and primitivism m Lucretius A J P L X V I I I (1947)
ρ 180-194. Over het pessimisme van Horatius en Seneca betreffende deze culpa
" a s collective guilt" 7ie WILHELM-HOOYBERG o c ρ 5 6 w
3
) I I 1090-1104, 1091 dominu superbis, V 87 = V I 63 dominos acris, V 146194, 1161-1240, 1194 w
о genus infelix humanuni, taha dims / cum tnbuit
facta,
1198 w
nee pietas ullast velatum saepe viden vertier ad lapidem ... accedere ad
aras .
procumbere humi prostratum .
pondere palmas .. aras sanguine spar
gere . . votis nectere vota, (vgl. het Iphigcnia-offer I 84 w ), V I 50-95; 54 ν
ignorantta causarum conferre deorum I cogit ad imperium res, 69 dis indigna
putare, over Juppiter tonans V I 387-422.
4

) V I 94.
) CIAI-LIN o c ρ xxxv Vergelijk о a
I I I 371 = V 6 2 2 , V 7 v , V I 7
6

I I 434, I I I 28 ν , Ι 730 w ;

I I I 15,
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die zieners en schijnvromen de goden hebben toegedicht :1 ). Wel zijn
de sporen schaars van echt godsdienstige begrippen als divinatio en van
oud-Romeinse goden, nog zonder gestalte en zonder behuizing 2 ). Toch
wordt juist door dat onzichtbare numen, door de grote eerbied van de
massa voor de spreuken van waarzeggers en voor traditionele vormen
van godsverering, de anti-godsdienstige sfeer van De Rerum Natura
bepaald 3 ). De religio, die dieper moet worden vertrapt, naarmate zij
dreigender haar kop verheven had, is de angstige onderworpenheid aan
de traditie van godenverering waaruit zo onnoemelijk veel kwaad is
ontstaan 4 ). Al die vormen van bijgelovige praktijken die vooral in
noodgevallen moeten dienen om de godheid kruipend te benaderen, ziet
Lucretius als vijandige troepen, als stijf vastgeknoopte boeien of teugels,
als een besmetting 5 ). Zijn scherpe aanklacht en hartstochtelijke strijd
richt zich niet tegen goden van dichters en wijsgeren, maar tegen het
geloof in een door de mensen geschapen, niet bestaande, goddelijke
m a c h t 6 ) , welk geloof de stervelingen in de hevigste angst houdt neergedrukt, en — even blind als de angst voor de dood — ze tot misdaden
brengt als het offer van Iphigenia. Slechts acute stervenspijn overwint
de macht van religio en numen 7 ).
Maar ook oorspronkelijk Epicureïsche gedachten krijgen hier en daar
een vertolking die zich onder invloed van de traditie aanmerkelijk heeft
gedistantieerd van de eerste bronnen. Het grandioos cultuurpessimisme
1

) Het numen divinum, dat uit zichzelf niet angstaanjagend is (III 18), wordt
pas schadelijk als men de heiligheid ervan miskent: VI 70 v., en als men het een
functie in de wereld tracht op te leggen: I 154 fieri divino numine rentur; II 168:
non posse deum sine numine credunt; V 1186 v.: omnia dims tradere. Vgl. I l l 18;
V 122. Aan de genoemde tekst in de inleiding van het eerste boek gaat nog vooraf:
vatum terriloquis dictis 102 v. en oppressa gravi sub religione 63; vgl. nog I 931 v.
= IV 6 v.: artis religionum nodis.
2
) Zie het hoofdstuk „De Goden" (p. 57-72) in Dr. J. D E LEPPER, De godsdienst der Romeinen. Roermond 1950. Een vermelding van religieuze waarzeggerij
vinden we in VI 381 v.: Tyrrhena retro volventem carmina frustra I indicia occultae divum perquirere mentis. Onder de oorspronkelijk Romeinse „Sondergötter"
is wel te rekenen Matuta V 656, en „la religiosa immagine del Terminus." (o.a.
I 77) BiS p. 130.
s
) In alle zes boeken zijn hiervoor testimonia te vinden; vgl. de hier genoemde
plaatsen met religio en numen; zie ook het einde van dit hoofdstuk.
4
) I 63; 78; 83; 101.
6
) III 54; II 44; I 932 = IV 7; V 114; II 660. Vergelijk V 1194 w .
e
) I 109; V 86 = VI 62.
T
) VI 1276.
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van het vijfde boek is wellicht niet zó on-Epicureïsch als b.v. Giussani
en Robin meenden, maar Lucretius' formulering is in ieder geval persoonlijker en meer afwijkend van Epicurus' visie dan Bignone in zijn
reactie wil doen geloven 1 ). Niet minder belangrijk is een opvallende
uiting van verlangen naar een soort mystieke vereniging met het goddelijke 2 ). In ons leven immers, zegt Lucretius uitdrukkelijk, zijn wij in
staat de beelden die van het heilig lichaam der goden overkomen naar
onze geest als boden van de goddelijke schoonheid, in rust en vrede te
aanvaarden: suscipere haec animi tranquilla pace valebis VI 78. Niet
dat deze gedachte geheel en al on-Epicureïsch is. Maar het bewustzijn
een beeld van de goddelijke schoonheid in zich te dragen en ervan te
genieten, is een verdieping van het louter deelnemen aan godsdienstige
plechtigheden, ook van het louter denken aan het goddelijk bestaan. Die
beelden, die meestal in de rust van de slaap tot ons komen als divinae
nuntia formae (ib. 77) brengen weliswaar niet de minste verandering
in het onverstoorbaar absolute systeem van slechts stoffelijke atomen en
ruimte, maar wel vertegenwoordigen zij in ons nog levendiger het ideaal
van voldaanheid, rust, vrede.
Tenslotte zijn alle dichterlijke en volkse verhalen over besturende en
wrekende goden niet alleen onwaar, zij zijn ook in strijd met de goddelijke waardigheid: dis indigna alienaque pacis eorum VI 69 (vgl. V
122 ν. ). Slechts de van alle angst en ongerustheid gezuiverde goden
opvatting is de ware vorm van vroomheid, zij brengt ons mee tot de
voltooiing van die volmaakte r u s t 3 ) waarin ons leven, zij het niet ge
makkelijk, de waardigheid der goden nabijkomt: dignam dis degere
vitam I I I 322.
Dit leven dat goden waardig zou zijn, beantwoordt wel aan Epicurus'
4
trotse woord: tussen de mensen te leven als een god ) . Minder orthodox
echter is de bitterheid van Lucretius' pessimisme, het verlangen naar
eenwording met een goddelijk beeld — misschien bevorderd door de
!) V 199 w.; 783-1457 passim. Vgl. GC IV bij V 195 w.; ER bij V 221; BiS
p. 180-199. Dit pessimisme heeft ook een hoogtepunt tegen het eind van het derde
boek: III 1053 w.; vgl. BARRA o.e. cap. II en V.
2

) Vooral VI 75-79. Vgl. V1169w. en de algemene leer over de simulacra
IV 722 w.
3
) Vergelijk het zojuist genoemde tran quilla pace VI 78; pacata mente V 1203.
Ook de goddelijke rust wordt aangeduid met het woord pax; zie index.
4
) Ad Men. 135: ζήσεις δέ ώς θεός έν άνθρώποις. Vgl. Us. 140: άφθαρτος
μοι περιιτάτει probably ironical BE p. 394.
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populaire mysteriën 1 ) —, en vooral de onophoudelijke strijd tegen angst
voor goddelijke almacht. Omtrent dit laatste zullen wij de teksten met
metus en formido lezen 2 ).
1. metus
Niet zonder reden, zegt Lucretius (II 598 w . ) , hebben sommige geleerde dichters uit Griekenland het universeel moederschap van de aarde
verheerlijkt in de allegorische voorstelling van de Grote Moeder. Wil
men de aarde moeder van dieren en mensen noemen 3 ), ja zelfs van de
goden, wat zou erop tegen zijn, als men zich maar niet laat vangen in
het bijgeloof dat deum mater iets meer is dan een naam (655 w . ) . De
ware goden staan immers buiten onze aangelegenheden, in eeuwigheid
genietend van hun volmaakte vrede, zonder pijn, zonder gevaar 4 ). Nu
schijnt men echter in een huiveringwekkende demonstratie van ontmande en woeste priesters rondom het beeld van Cybele de mensen
schrik te willen aanjagen door het machtsbetoon van deze godin:
conterre metu quae possint numine divae.

II 623

Dit numen, geschonden door wie niet dankbaar is voor het bestaan,
wreekt zich in de razernij van die bloedige dienstbaarheid: de schendere
zijn niet waardig zelf nog nazaten te kunnen verwekken 5 ). De dichterlijke uitbeelding van deze devotie komt Lucretius goed en voortreffelijk voor — bene et eximie 644 —, maar beantwoordt geenszins aan
het door Epicurus gezuiverde natuurbegrip. In werkelijkheid kent het
numen van de goden geen wraakgedachten, het is geen machtsbetoon,
wel majesteit, onaantastbaar ver van ons, buiten de muren van de
wereld 6 ).
Maar het mensdom leeft nu eenmaal in angst voor de goden, sedert
het een z.g. wereldorde ontdekt heeft, en zich bewust is geworden van
schuld. Het heeft de goden functies toebedeeld van een werkzaamheid
1

2

) DE LEPPER o.e. p. 157; 167 w.

) Metus: II 623; III 37; 982; V 73. Formido: I 151; III 290; 1049; V1218;
VI 52.
3
) Vgl. V 795 v.; 821.
4
) omnis enim per se divum natura necessest I immortali aevo summa cum pace
fruatur e.q.s. II 646 w. = I 44 w.
6
) II 614 w.; 621.
e
) Vergelijk bij de hier besproken tekst (II 598-660) ook III 16 w.: moenia
mundi discedunt ... apparet divum numen e.q.s.
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in de wereld en van wraakoefeningen zelfs tot in eeuwigheid, zodat deze
uit ontzag en angst geboren godenmacht het gehele menselijk bestaan
angstwekkend beheerst.
Om nu nog maar niet te spreken van al die rampzaligheid waardoor
1
de wereld voor de mens met zo grote schuld beladen is ), staat tevoren
toch al vast dat zij niet het onvolprezen werk is van goden, maar een
toevallig conglomeraat van atomen, dat te zijner tijd weer uiteen zal
vallen in huiveringwekkend gekraak 2 ). O p een of andere manier echter
— en het wordt later met onweer, aardbevingen en de sterrenhemel wel
verklaard 3 ) — heeft men de goden in dit vergankelijk heelal betrokken,
zodat wouden en meren hun werden geheiligd, met altaren en beelden,
als uitingen van een angst die de harten der mensen was binnenge
drongen :
divum metus insinuant I pectora.

V 73 v.

Deze angst, ook huiver genoemd — horror V 1165 —-, is in oorsprong
gemakkelijk te verklaren. Tegen de ontzagwekkende macht van de
natuur stelde men zich in de schutse der goden. Maar hoeveel wonden
en tranen kost het, nu men in dit bestel die zelfde goden ook toomuitbarstingen toeschrijft 4 ). Men kent niet meer de ware vroomheid, om
alles met inzicht en tevredenheid te aanschouwen, en om de goden ook
als goden te erkennen in hun bestaan zonder bezorgdheid en zonder
gramschap 5 ). Overweldigd door de machtige grootheid van de natuur,
heeft men een toevlucht willen zoeken buiten deze wereld, maar tegelijk
is angst voor die goden de borst binnengedrongen, een huiver die zich
heeft vastgeworteld, — zoals ook de huiveringwekkende onrust van de
liefdespassie als iets zoets het hart was binnengedruppeld 6 ).
Als het waar zou zijn dat de goden het heelal besturen, ja, dan wordt
het noodlot waarom de wijze lacht 7 ), een persoonlijk gerichte, vijandige
aanval tot vernietiging. De macht der goden, als een boven ons hoofd
i) V199 = II 181.
) V 65 w.; 109; allaudabile opus divum 158.
3
) V 1183-93; 1218w.; 1236w.
•») V1186W.; 1194w.
8
) V 82 i= VI 58; V 1203.
e
) divum metus insinuant pectora V 73 v.; nunc est mortalibus insitus horror
ib. 1165; Veneris dulcedinis in сот I stillavit gutta et successit frigida сита IV
1059 v.
') Vgl. ad Men. 133: τήν δέ υπό τίνων δεσπότιν είσαγομένην πάντων
έγγελώντος είμαρμένην.
2
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oprijzend schrikbeeld, is dan als de zwaar dreigende rots boven Tantalus.
Eeuwen lang gaat de mensheid gebukt onder dit schrikbeeld van de
religie. Maar er is geen rotsbok, er is geen losgeslagen goddelijke macht.
Even doelloos en ijdel als die verstijvende angst van Tantalus is de
angst voor de goden, die het leven van de mensen voortdurend benauwt :
in vita divum metus urget inanis.

I I I 982

Niet alleen echter in het goddelijk wereldbestuur hebben de mensen
zich een wezenlijk loos angstvoorwerp geschapen. Zo mogelijk nog fataler
is het geloof dat de goden tot over de grenzen van de dood heen macht
hebben over de mens, om hem in een eeuwigheid van pijn te straffen
voor zijn misdaden. Hier zijn de vrees voor straf en de angst voor de
goden samengegroeid. Zeker, de misdaad schijnt boete te eisen. Zo
hebben de mensen het van oudsher ingesteld, om zich tegen elkaar te
beveiligen 1 ). Sindsdien dragen de genietingen van het leven altijd het
risico te worden afgestraft. En voor degene die het onder de mensen
geldende bestand door slechte daden schendt, is het al heel moeilijk in
zijn leven de zalige rust deelachtig te worden 2 ). Zij zijn al bang voor
die bepaalde straffen van gevangenschap, geseling en folterwerktuigen 3 ),
maar veel groter is hun angst voor de Acheruns. Zij kunnen wel pochen
dat deze eeuwigheid hun niet aangaat, omdat hun ziel immers maar
van bloed is, of van wind. Maar zijn zij daarvan overtuigd? Is dit hun
eigen inzicht, of praten zij slechts iets na wat zij hebben horen zeggen?
Pas in het uiterste gevaar zal zich hun ware gestalte tonen 4 ). Dan
roepen velen de schimmen en de goden van de onderwereld aan, om
te worden gered van eeuwige straffen. Maar intussen heeft deze angst
hun elk genot overgoten met het duister van de dood. Om het levens
geluk te redden en zuiver te houden moet die alles vertroebelende angst
voor de onderwereld hals over kop naar buiten worden weggedreven:
metus Ule foras praeceps Acheruntis agendus.

I I I 37

*) V 1143 w.; vgl. ΚΔ 31-35; ούχ δπως μή άδικώσιν άλλ' δπως μή άδικώνται. Us. 530.
2
) V 1151-60: nee facilest placidam ас pacatam degere vitam I qui violât factis
communia foedera pacis 1154 v.; vgl. 1223-25. Sent. Vat. 7: άδικοϋντα λαθείν
μέν δύσκολον, ιτίστιν δέ λαβείν υπέρ του λαθεΐν αδύνατον.
3
) III 1014-22.
4
)
ПЗЗ .; Ill 55-58.
12
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2. formido
De angst voor de goden duidt Lucretius ook aan met formido. Het
voorwerp blijft dezelfde heersende en wrekende almacht. Juist deze eenvormigheid in telkens andere situaties 1 ) markeert het karakter van taaie
strijd tegen een welhaast niet te overwinnen misverstand. Het verlangen
om de goden met het bestuur over de wereld te belasten, lijkt wel te
behoren bij die hartstochten waarvan de diepste kern niet is uit te
rukken 2 ).
Het woord formido klinkt sterker dan metus. Van formido heet het,
evenals van het zware pavor3), dat zij vergezeld is van veel koude lucht,
die huivering verwekt:
est et frigida multa comes formidinis aura.

I l l 290

Tegen het eind van het derde boek vinden wij nog een passage welke
de geladenheid van formido demonstreert 4 ). Het is geen verheffend
beeld dat Lucretius hier tekent van de mens, die het grootste deel van
zijn leven slapend doorbrengt, en ook als hij niet slaapt, voortdurend
snurkt en droomt en in zijn geest de ontsteltenis draagt van angst om
niets:
sollicitamque gens cassa formidine mentem.

III 1049

Hij begrijpt echter niet wat hem scheelt. Als een dronkeman wordt hij
van alle kanten door ongerustheid gekweld, en besluiteloos wankelt hij
in onzekerheid. Hij voelt wel in zijn geest een zware last, die hem afmat,
maar waar een zo enorme plaag zijn oorsprong heeft ziet hij niet. Hij
zou zichzelf willen ontvluchten, om een plaats te vinden waar hij die
last kon afleggen.
Heel deze ziekte heeft maar één oorzaak: onwetendheid. En er is
maar één geneesmiddel dat alle bange zorg en angst verjaagt: inzicht
in de natuur 5 ).

1

) Alleen in boek IV wordt de angst voor de goden niet genoemd.
) Zie boven p. 128 v.
3
) III 305; vgl. boven p. 123 w.
4
) III 1045-59: quid sit saepe mali 1050; pondus inesse animo 1054; tanta mali
moles 1056; onus 1059.
fi
) III 1070: morbi quìa causam non tenet aeger; 1072: naturam primum stu~
deat cognoscere rerum.
2
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Een van de princiepen uit de atoomleer is dat nooit iets kan ontstaan
uit niets, ook niet door het ingrijpen van goden 1 ). Maar als mensen
van de dingen die zij op aarde en aan de hemel zien gebeuren de oorzaken niet kennen, menen zij dat die door goddelijke macht tot stand
worden gebracht — divino numine. Dit is de fatale oorsprong van die
huiver en angst 2 ), van het schrikbeeld zelfs dat alle stervelingen geboeid houdt:
ita formido mortalis continet omnis.

I 151

Dezelfde gedachte lanceert Lucretius, in sterker bewoordingen, aan
het begin van het zesde boek 3 ). De mensen verkeren dikwijls in bange
angst — pavidis mentibus VI 51 — over natuurverschijnselen. Zij weten
niet dat in de natuur iedere kracht nauwkeurig bepaald is door een
onwrikbare grenssteen. Al is het de goden onwaardig, men stelt hen aan
tot almachtige heersers, zwaar belast met gezag en bestuur. En dan is
het weer het schrikbeeld van de goden — soms ak het ware zichtbaar
aan de hemel 4 ) —, dat in bliksem en noodweer de mensenziel klein
maakt en neerdrukt tot op de grond:
et faciunt ánimos humilis formidine
depressosque premuní ad terram.

divum
VI 52 v.

5

Ook in het vijfde boek ) steekt bange zorg de kop op, reeds gewekt
door de glans der sterren en de vaste loop van zon en maan. Is ook dit
immers niet een teken van de onmetelijke macht der goden? Hoe is de
wereld toch ontstaan, en wat zal het einde zijn? Of zullen de wereldmuren door goddelijke kracht deze kosmos kunnen blijven omvatten
tot in eeuwigheid? Voortdurend heerst er in de spanning der atomen
een verborgen geweld, dat om al het menselijke lacht en het verbrijzelt.
Aardschokken, onweer in de lucht en zeestorm drijven de sterveling
ertoe een goddelijke macht te erkennen, om hem in dit overweldigend
1

) I 150 w.: nullam rem e nilo gigni divinitus um quam 150. Ad Her. 38: ουδέν
γίνεται έκ του μή δντος. Anden als Epicurus valt Lucretius in dit axioma
reeds de religio aan, door de toevoeging divinitus; zo ook in vs. 116, en opera sine
divum in 158. BL II p. 625.
a
) Horror V 1165; metus V 73.
s
) VI 50-95.
4
) IV 173 = VI 254; vgl. I 62 w.
8
) V 1204-40: cura 1207; formidine 1218; pavore 1219; horribili 1220; timore
1223; pavidus 1230; verder nog divinitus 1215; quae cuneta gubement 1240; vis
abdita quaedam 1233.
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heelal te beschermen. Maar als dan het hemelvuur de aarde schudt,
waant men zich in schuldbesef een prooi voor de toorn der goden, en
wiens binnenste krimpt dan niet ineen van angst:
cui non animus formidine divum / contrahitur?

V 1218 v.

1. De formido is wel een zuiver inwendige ervaring, waarbij door de
atomen van koude lucht vaak huivering en beven wordt verwekt, maar
tweemaal verschijnt deze angst ook geprojecteerd aan de hemel, als een
hoog, dreigend gelaat 1 ). Cassa is het kenmerkend attribuut : de mens
die bang is voor de goden en voor het noodlot, de mens die de zware
druk voelt van een groot lijden waarvan hij noch de oorsprong noch het
einde kent, leeft voortdurend met zorg en angst in het hart — zonder
enige r e d e n 2 ) . Werd door de primitieve mensen oorlog gevoerd in de
bossen, dan was vuur wel in staat de vijand vol angst te verjagen, of
in verschrikking te verdelgen 3 ). Nu zijn het echter slechts domme
ideeën die eenzelfde formido verwekken, waanvoorstellingen over een
verval tot niet bestaan en over een goddelijke macht van bestuur en vergelding. Deze angst voor de goden houdt de stervelingen in krampen
geboeid en beklemt ze in wanhopige nietigheid 4 ), terwijl uit de formido
voor de dood de levenswonden van gierigheid en eerzucht groeien, tot
men het leven zelf en het licht gaat verafschuwen 5 ).
Metuere heeft een enkele keer de zeer zwakke betekenis van: ervoor
terugschrikken 6 ). Iets sterker, ironisch, wordt het gebruikt van de ziel
die bang is in een rottend lichaam te blijven, en van de angst zelf die
het wapengekletter niet vreest 7 ). In een passage die wij reeds herhaaldelijk hebben moeten citeren, staat tweemaal, gedrongen tussen
andere woorden van angst, ook metuere: wij zijn zo bang voor dingen
waarvoor men evenmin bang behoeft te zijn als voor de duisternis, die
de kinderfantasie zo benauwt 8 ). De sententieuze verzuchting dat men
begerig vertrapt wat men tevoren al te zeer gevreesd heeft 9 ), moet wel
!)
)
3
)
4
)
B
)
e
)

III 290; IV 173 = VI 254.
III 981; 1049.
V1246.
I 151; V 1218; VI 52.
III 64; 79.
VI 565; I 659.
Ï ) III 773; II 49.
8
) II 56-57 = III 88-89 = VI 36-37.
e
) V 1140; vgl. I 63 en 78 v.
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een zeer reële inhoud hebben gehad voor de man die de zwaar drukkende religio op haar beurt wil zien neergeworpen, om ze met zijn
voeten te vertrappen. Erger nog dan voor de holten van de zich opensplijtende aarde is men bang voor de dreigende straffen van vergelding
na de dood; tegen het eind van het zesde boek wordt het zware angst
— graviter metuentes — voor de drempel van de dood, voor het moment
van sterven 1 ).
Bij metus, dat in De Rerum Natura nog sterk genoeg is om zwaar
tegen timor af te steken 2 ), staat als voorwerp zowel het niet meer bestaan
in de dood (met angor III 903), als het moment van sterven zelf (met
moer or e en acer VI 1183 en 1212). De straffen waarmee de mensen
onderling zogenaamd slechte daden wreken, besmetten het leven reeds
met vrees (III 1014; V 1151). Maar doodongelukkig wordt de mens
door een ijdele angst voor de macht der goden (II 623), van wie men
gelooft dat zij de natuurkrachten naar willekeur kunnen hanteren
(V 73) ; niet slechts in het leven maar zelfs ook na de dood nog zouden
zij — metus inanis! III 982 — de sterveling kunnen kwellen met de
dreiging van noodlot en Acheron (III 37).
2. Angst voor vergeldende straffen in het leven hebben wij bij ons
onderzoek slechts op twee plaatsen gesignaleerd, maar dan ook als een
hevig kwaad dat het genieten van het leven aantast en het leven zelf
tot een hel maakt. Des te erger, omdat deze dreigende vergelding een
voorbode is van de grenzeloze goddelijke wraak na de dood 3 ). Jukt de
angst voor deze eeuwige vergelding, een volkomen hersenschim, brengt
Lucretius bijna in elk boek ter sprake, met alle angstwoorden die zijn
arme moedertaal beschikbaar had 4 ). Angst voor de dood en een lang
!) VI 597; III 1022 (vgl. praemetuens 1019; IV 824); VI 1208.
) In een latere ontwikkeling zal het voor timor wijken: ERNOUT o.e. 1957
p. 17 w .
3
) VI151 (vgl. 1450); III 1014 w .
4
) Alleen het zeldzame angor gebruikt Lucretius slechts bij de kwelling der
hartstochten en bij de onmiddellijke angst voor de dood: III 903; VI 1158.
Overigens in bock I: formido 151; boek II: conterrere metu 623; boek III: metus
37; timendos 41; formidine 64, 79; falso terrore 68; timentque 73; timore 74;
curarum 82; timorem 82; verder nam veluti pueri trepidant e.q.s. 87 w . cassa
formidine 981; metus inanis 982; timent 983; boek V: metus 73 met horror 1165;
formidine 1218 met cura 1207; pavor 1219; tremunt 1222; timore 1223; pavidus
1230; boek VI: pavidis 51; formidine 52.
2
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onderdrukt schuldbewustzijn groeien hierin samen met een uit verwondering en ontzag geboren vrees voor de goden. Dit met zoveel klem
gewraakte schrikbeeld van eeuwige vergeldmg willen wij tenslotte nog
samenvatten.
De onaantastbare majesteit van de goden is miskend — hoe vaak
hebben wij dit niet gelezen —, vanaf het ogenblik dat men het numen
divinum ging zien als wereldbestuur en straffende gerechtigheid. De
eeuwige rust van het goddelijk bestaan had men slechts moeten bewonderen en verlangend nastreven, en nooit had men de goden mogen
betrekken in de werking van de natuurelementen. Deze toch is geheel
verklaarbaar uit de beweging van atomen, hoe wonderbaar en indrukwekkend zij ook moge schijnen, vooral waar zich een verborgen, maar
onweerstaanbare macht van vernietiging openbaart. Nu nog vreest men
voor zich persoonlijk deze verborgen macht, omdat, volgens menselijke
instellingen, de misdaad om een dergelijke straf roept. Men zoekt toevlucht bij de goden, maar in plaats van een veilig gevoel van zekerheid
is angst en huiver het menselijk hart binnengedrongen. Akof Juppiter
werkelijk de bliksem hanteert, en akof de mens door de dood niet wordt
vernietigd, maar voor eeuwig gestabiliseerd tot een object van wraak 1 ).
Naast het natuurgeweld is het de religie met de priesters en de domme
massa — vates en stulti ignorantes2), — waardoor het waanidee van
goddelijke toom en vergelding in stand wordt gehouden en gecultiveerd
tot angsten die het leven tot in de diepste wortel verwarren, maar in
zich iedere grond missen. Er is immers geen onderwereld, en de macht
der goden bedreigt ons evenmin ak dat een niet bestaand rotsblok boven
een zekere Tantalus zou hangen. En toch blijft de mens maar het schrikbeeld van het numen divinum dragen ak knellende boeien, zonder reden
en zonder zin; het wordt in zijn ziel ak een zware last, die hem neerdrukt, ineenkrimpend van angst. En daar hij de grenzen niet kent die
toch zo onwrikbaar in de natuur zijn vastgelegd, benauwt hem in dit
kortstondig leven reeds die eindeloze eeuwigheid, waarin hij zichzelf
zonder ophouden gescheurd en gemarteld ziet krachtens goddelijk
wraakgericht.
Samenvatting
In enkele trekken heeft Lucretius de schoonste formuleringen getroffen voor de goddelijke majesteit en de ware vroomheid. Toch is de
1
2

) Vergelijk p. 172 v.
) I 102 w.; ignoratUT ib. 112; stultorum III 1023.
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sfeer van zijn gedicht uiterst anti-godsdienstig. Hoe dikwijls getuigt het
immers niet van hardnekkig verzet tegen alle vormen van gangbare
vroomheid ! Er is geen relatie met de goden mogelijk dan door middel
van een droombeeld. Er is geen verzoening voor schuldgevoel. Er bestaat voor de mens ook geen eeuwigheid. Geen hoop. Er is alleen angst,
met luid daar overheen klinkend de toch wat vage zekerheid van Epicurus' heilige boeken: alle angst is ijdel, omdat er niets angstwekkends
is. Ondanks deze gepostuleerde zekerheid is ook voor Lucretius een groot
deel van het mensdom, dat zich nu eenmaal wil bevinden in een natuur
die door goden bestuurd wordt, niet te verlossen van de angst voor dit
bestaan, van de angst voor de eeuwigheid als zwaarste tijd van uiteindelijke vergelding, van de angst ook, verworpen te worden tot eeuwig
niet bestaan.
Is dit laatste: de drempel van de dood te overschrijden, niet juist het
uiterste moment van verschrikking? Alle andere angst is dom. Men kent
niet het ware wezen noch de beperktheid van de natuurkrachten. Men
kent de goden niet in hun onveranderlijke rust. Men kent ook niet de
eeuwige dood, en daarom voedt men zijn armzalig leven met duizend
angsten. Om niets. Maar is het dan toch zeker dat het leven uiteindelijk
te voltooien is tot enige vorm van geluk? Blijft er tenminste een hoopvolle belofte? Het kan er in het vijfde boek nog wel de schijn van
hebben dat De Rerum Natura overstraald zou worden met de schoonheid van het goddelijk bestaan, als beeld van het menselijk leven. Maar
de pest in het land van Cecrops dooft alle hemelglans onder hartstochten,
angst en pijn. Nergens troost van goddelijke vrede, zelfs niet als de religio
is uitgebannen. In het vreselijk levenseinde heerst alleen het meest angstwekkend schrikbeeld van vernietiging.

BESLUIT
De conclusies die wij aan de voorafgaande studie willen verbinden,
betreffen vooreerst Lucretius zelf ( 1 ) en zijn werk ( 2 ), aansluitend bij
het eerste en het tweede hoofdstuk. Onder ( 3 ) concluderen wij, vooral uit
de hoofdstukken 5 en 6, wat de angst in De Rerum Natura is (a) en
hoe deze zich uit (b) ; in de hoofdstukken 3, 4 en 7 hebben wij vooral
de inhoud of het object van de angst ontleed (c). Ook willen wij nog
aangeven wat wij als zeer eigen en karakteristiek Lucretiaans hebben
kunnen onderscheiden (4).
1. Lucretius
Omtrent de bestaanswereld van Lucretius hebben wij enig positief
gegeven voorzover hij er zelf hier en daar iets van openbaart. In de
laatste rampjaren'van de Romeinse republiek een weinig opzienbarend
leven leidend, heeft hij zich sterk verbonden gevoeld met de schoonheid
en de macht van de natuur, afzijdig van de massa, eenzaam in diepe
bezinning op het menselijk bestaan, vooral op de kwelling van menselijke
angst, die hij in zijn poëtische scheppen ook schijnt te hebben doorleefd.
Verder is het moeilijk uit zijn leerdicht biografische bijzonderheden
te puren, al heeft deze kwestie de laatste tientallen jaren juist speciaal
de aandacht gehad. De soms verrassende visies op een mogelijke ziekte
en de dood van Lucretius zijn dikwijls met elkaar in strijd. Voor ons
wordt het historisch beeld dat van hem is overgeleverd, versterkt, nu
wij zien welk een overheersende functie de angst in De Rerum Natura
vervult. Lucretius is een psychisch gekwelde, die, nog eer hij zijn dierbaar werk voltooid had, in wanhoop de dood is ingegaan — hoe dan
ook.
2. De Rerum Natura
Overeenstemmend met het doel dat Epicurus zich gesteld had, dient
ook in De Rerum Natura de gehele leer over atomen en ruimte, over
de sterfelijke ziel en de zichtbare natuurverschijnselen er slechts toe, om
uit de kwelling van onrust en angst bevrijd een leven te leren leiden
dat goden waardig zou zijn, in het bestendig genieten van verzadigende
vrede en rust. Dit Epicurisme in een nieuwe taal vertolkend, heeft
Lucretius behalve de ons bekende spreuken en brieven van Epicurus ook
andere werken bij de hand gehad. Hij is een trouwe discipel en een
machtig heraut. Voor niets ter wereld zou hij van de leer die hem is
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overgeleverd, willen afwijken, en hij verkondigt ze, hoewel soms moeizaam, in heldere Romeinse woorden, waarin ook telkens weer zijn persoonlijke deelname, zijn intens beleven mee doorklinkt. Zulk een navolging van de Griekse meester zou voorbeeldig genoemd mogen worden
voor wat de Ouden onder imitatio verstonden, was er niet door heel
het gedicht heen een dreiging van overmacht te vernemen die zich uiteindelijk in een catastrofe ontlaadt.
Ondanks een groeiende tendens om in de opbouw van het geheel
en in de ordening van de onderdelen geen feilen te erkennen, blijven wij
overtuigd van een zekere onstandvastigheid aangaande de plaatsing van
het vijfde boek. Nog zekerder lijkt het ons dat het abrupt einde van
het zesde boek niet in de oorspronkelijke compositie was voorzien. De
door Lucretius eenmaal gekozen rangschikking in driemaal twee boeken
is logisch en functioneel zo sterk dat wij niet geloven dat het sluitstuk
van het derde boek compositorisch als het eind van de eerste helft moet
worden gezien, of zelfs als het hoogtepunt van heel het werk. Wel treft
ons dit gedeelte als een opvallende uiting van Lucretius' zeer persoonlijke, gepassioneerde overredingsdrang. Ook toont zich hierin, onder het
uiterlijk van een overwinningslied, een defaitistisch pessimisme dat zijn
genoegen zoekt in de onvergankelijkheid van het niet bestaan. Maar ook
de volgende boeken worden zwaar en bijna destructief gesloten door de
zangen over liefde, kultuurdecadentie en de pest. Hiertegen steekt het
wrange zegelied over de dood niet af als het voornaamste hoogtepunt.
Pas als ook de andere boeken zijn uitgelopen op een haast gretige ontleding van alle vergeefse inspanningen der begeerte en op de weemoedige
erkenning van een onstuitbare ondergang, kan men zeggen dat het gedicht in zijn geheel bestempeld is met de angst voor totale vernietiging.
Het alles beheersend hoogtepunt is het definitief einde in de onsterfelijke
dood van de laatste verzen uit het zesde boek. In deze uiterste wanhoop
is er geen hymne op de goden meer te verwachten, is er ook voor een
huiverend verlangen naar goddelijke vrede geen plaats meer. In deze
wanhoop kan Lucretius zich ook gewonnen hebben gegeven aan die
dodelijke haat tegen het leven die hij zelf een gevolg noemde van angst
voor de dood.
3. het angstverschijnsel
Over het eigenlijk angstfenomeen in Lucretius' De Rerum Natura
kunnen wij nu de volgende conclusies formuleren.
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a. Angst is een verwarring en botsing van atomen in de geest, als
reactie van de natuur tegen het binnendringen van valse en misvormde
voorstellingen. Wij ervaren dit als een beklemmend, benauwend gevoel
in de borst, dat als in een donkere nacht een noodsignaal is van gevaar
en onveiligheid. De waanideeën die deze angst oproepen, houden ons
gevangen in de ban van onrust en bedreigen zelfs ons bestaan. Want
al wordt de dood eerder veroorzaakt door pijnen waarvan Lucretius pas
op het allerlaatst de ondraaglijke verschrikking erkent, angst is hiermee
nauw verwant, als een ziekte in de ziel, diep geworteld in de eerste
elementen van haar bestaan, waardoor zij, niet minder dan door het
ergste lichamelijk lijden, wordt afgepijnigd tot vernietiging toe.
b. Een enkele keer ziet Lucretius de angst in het onheilspellend beeld
van verschrikking •— atrae formidinis — als een gelaat in zwarte wolken.
Maar in werkelijkheid heeft iedere angst zijn zetel slechts in de geest of
in de ziel, vanwaar hij zich in het lichaam manifesteert door een
huiverend beven en trillen, door haastige beweeglijkheid en geschreeuw,
door krampen, duizelingen, bleekheid en totale lichamelijke onmacht.
Tegenover het zacht strelend gevoel dat wij bij blijdschap ervaren,
en tegenover een zekere huiver van wellust, is de emotie die door angst
wordt teweeggebracht, onaangenaam, schrijnend ; alle atomen van koude
lucht in ons springen op, hard en wild, of worden heen en weer geslingerd als wrakhout. Een dier jankt het uit, een mens gilt, stottert,
buigt zich of stort machteloos neer: alles als afweer tegen de inwendige
disharmonie van schrikbeelden en hartstochten.
с Het is zeer onvolledig, te zeggen dat vooral de goden en de dood
de angstvoorwerpen zijn in De Rerum Natura. Ook de begeerten zijn
een bron van zeer kwellende, bange angst. En de goden zijn schrik
wekkend niet uit zichzelf, maar in een hun toegekende macht van be
stuur en vergelding, die door Lucretius hartstochtelijk wordt ontkend.
De dood is, vooral als moment van vernietiging, niet de enige, maar
zeker de meest angstaanjagende uiting van een onweerstaanbare ver
delgingskracht in de natuur.
Voor de kwelling van de hartstochten — onrust en angst die het hart
drukken en benauwen — gebruikt Lucretius, naast cura en metus, bij
voorkeur angor. Dit woord dient ook wel voor de beklemmende angst
die het sterven onmiddellijk voorafgaat, tevens, zeer opmerkelijk, voor
de angst om een vroeger Ik, dat wij ons bewust zouden moeten zijn,
hadden wij reeds eerder bestaan. Maar vooral is het de onrust en angst
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waarin de minnaar vergaat; de bange zorg van eindeloos begeren, dat
het mensenhart scheurt en zelfs het zoetste genot verstikt in teleurstelling
en afgunst.
Geweldige natuurkrachten als water, vuur, onweer, aardbevingen,
worden dramatisch uitgebeeld als eerste voortekenen van de totale ineenstorting van onze wereld. Zo vernietigend is de kracht van de natuur
zelf, verborgen in de spanning der atomen, waarbij Lucretius slechts
zelden de menselijke reactie noemt van vrees en grote angst en bange
bezorgdheid — timor, formido, pavida cura —. Angst voor de dood
domineert sterk in het derde boek en aan het eind van het zesde. De
dood, eens verheerlijkt als een toestand van rust, wordt de absolute
duisternis van het niet meer bestaan. De angst hiervoor — formido en
timor — blijkt de bron te zijn van onrust en van alle wonden in het
leven. Aan het eind van het gedicht echter verwekt de dood, een onoverwinbare, persoonlijke vijand die het moment van sterven verbeeldt,
die beklemmend zware, weemoedige angst — anxius angor, moerore
metuque — waarin met de pestlijders De Rerum Natura zelf vol wanhoop eindigt.
In vroege tijden zijn de mensen tot een verdrag gekomen om slechte
daden te straffen. Dit is op zichzelf al vreeswekkend genoeg. Er kleeft
aan ieder levensgenot een vlek van deze dreiging. Maar het leven is
voorgoed een hel, sinds men de goden een soortgelijke, maar dan
eeuwige, vergelding in handen heeft gelegd. Zeker, de goden bestaan,
in eenzame verten, zonder pijn, zonder zorg of vrees, in onvergankelijke
majesteit. Soms daalt een beeld van hun wezen als bode van schoonheid
in de menselijke geest. Bewonderend heeft de sterveling dit ideaal van
volmaakte rust in zijn leven te verwerkelijken, door zich de juiste begrippen omtrent de natuur van het heelal eigen te maken. Dit is de ware
vroomheid, die door alle andere vormen van godenverering wordt gedood. Deze religiones immers miskennen juist de majesteit van het
goddelijk numen, waarin het volk naar menselijke maat een bestuursfunctie en een strafbevoegdheid heeft geschapen die de goden onwaardig is. Door de ontzagwekkende natuurmachten onder leiding te stellen
van de goden heeft men zich in grote onrust — cura — gestort, want
deze leiding is een macht van eeuwige wraak geworden voor de mens,
die zijn eigen strafverordeningen geldigheid toekent tot na de dood.
IJdele angst en huiver — metus, horror—zijn zijn hart binnengedrongen.
Om schimmen en goden te verzoenen en aan een gefantaseerde onderwereld te ontkomen verricht hij rituele gebeden en offers en bouwt hij
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tempels. Tevergeefs. Want er is in de goden niets te verzoenen en de
hel draagt hij in zichzelf mee, doelloos en fataal. Voor de natuur
vluchtend in de hoede der goden krimpt hij ineen van de hevigste angst
en schrik — formido, pavor —, lijdend onder een zware last in zijn ziel,
een boven hem dreigend schrikbeeld van ontsteltenis.
4. Lucretius' stempel
Ab wij erkennen dat De Rerum Natura een voortreffelijke imitatio
is van het levenswerk van Epicurus, sluit dit reeds in dat Lucretius het
voorbeeld in zijn totaliteit heeft omvat en het weergeeft met een sterk
persoonlijk getuigenis. Hoe hij met het Epicurisme ook in contact mag
zijn gekomen, hij heeft er de heilsleer in gezien welke verlossing moest
brengen van die verderfelijke ramp in het mensenleven, de bange onrust
van alle angsten. Hoe dieper Lucretius deze onrust peilt, des te sterker
dringt de algemene nood zich aan zijn bewustzijn op. In niet geringere
mate dan in de mooiste natuurbeschrijvingen, vindt hij een eigen taal,
wanneer hij de angst analyseert. En hierdoor juist krijgt het Epicurisme
in De Rerum Natura dat fascinerende karakter van ondergang en wanhoop dat de werken van Epicurus zelf vreemd is.
Kenmerkend is reeds dat Lucretius in de angst zelf zoveel nuances
weet te onderscheiden met de woorden metus, angor, pavor, timor,
terror, formido. Tegenover de summa pax van de goden staat de onuitroeibare onrust van de mensen — cura —, vaak geheimzinnig dreigend
als tenebrae, soms woest als de branding in een oerchaos — aestus —.
Sterk geladen zijn vooral de verbindingen anxius angor, angore metuque, cura metuque.
De woorden religio en numen, die bepaald Romeinse ideeën invoegen
in de Epicureïsche godenleer, hebben een dominerende functie bij de
ontleding van de menselijke angst voor de goden. Het kernpunt van
deze angst is het ijdele schrikbeeld van een eeuwig dreigende macht van
vergelding. Niet minder Romeins is voluptas et horror, de huiver van
welbehagen die ons doortrilt als wij het wezen van heel het wereldstelsel
met gelouterd inzicht doorschouwen. Met een zeker verlangen aan de
schoonheid van de goddelijke rust deelachtig te worden, is dit de ware
pietas, vroomheid zonder bijgelovigheden.
Een beklemming van bange angst — anxius angor — hebben de
mensen te dragen als gevolg van hartstocht en eindeloos begeren, van
amor vooral en van invidia, avarities, honorum cupido. De begeerten
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zijn niet te verzadigen; de hartstochten, met de daardoor veroorzaakte
angst, zijn onuitroeibaar geworteld in de atomen, de elementen van ons
bestaan. Nequiquam en nee radicitus getuigen ondubbelzinnig van dit
fatalisme.
Terwijl de schoonheid en de vruchtbaarheid van de natuur Lucretius
vervullen met een weergaloos poëtisch enthousiasme, schijnt dit telkens
weer te worden verdrongen door de zekerheid dat in de natuur zelf
een ontzagwekkende, vernietigende kracht schuilt waardoor zij wordt
uitgeput en zeker eens met groot geweld zal ineenstorten. Op zich geeft
dit De Rerum Natura al een grondtoon van weemoedig pessimisme. De
zwaarste druk van angst en zorg echter is de dreiging van de eigen onontkoombare ondergang in de dood. De eeuwige dood, het vervallen zijn
tot niet meer bestaan, sluit het derde boek af in een sinister overwinningslied. Nog erger is aan het eind van het laatste boek de verschrikking van
het sterven, uiterste moment van vernietiging. Er is dan geen enkel teken
meer van bevrijding of van hoopvol uitzicht. Alles is duisternis, pijn en
angst. Dit is Lucretius' stempel. Na een telkens opnieuw aangevangen,
veelbelovend begin volgt een verbeten strijd tegen duistere machten van
hartstochten, angst en onrust. Maar de begeerten zijn grenzeloos, de
kiem van de angst is niet te vernietigen, en alle menselijke weerstand
bezwijkt tenslotte in pijn en doodsangst. De paniek in de stervende stad,
zoals Lucretius die gezien heeft, beantwoordt aan een doorlopende
grondtrek in De Rerum Natura en zij is een uitgesproken persoonlijk,
niet-Epicureïsch getuigenis van teleurstelling en wanhoop.

RÉSUMÉ
Après qu'on avait redécouvert le De Rerum Natura de Lucrèce et
qu'on avait pu composer un texte assez fidèle tiré des meilleurs manuscrits, plusieurs livres très importants ont paru ces dernières dizaines
d'années. Parfois ce sont des études littéraires, parfois ces études sont
d'une nature historique, philosophique ou psychologique. Les réflexions
qui occupent une place importante presque dans chaque étude, portent
sur le problème de la personnalité de Lucrèce, sur sa vie et sa mort et
surtout sur le caractère fort spécial qu'il a par sa propre existence conféré à l'Epicurisme.
Ce qui saute aux yeux comme un des traits le plus indéniablement
personnel dans le poème du De Rerum Natura, c'est que Lucrèce seul
a mis en lumière l'angoisse dans toutes ses nuances et dans toutes ses
manifestations. Pour le φόβος d'Epicure il se sert tout au moins de six
dénominations dont chacune a un sens différent. A des endroits beaucoup plus fréquents que nous le trouvons dans l'œuvre d'Epicure il
parle de l'angoisse, souvent d'une manière tout à fait inattendue, et il
pénètre jusqu'au fond des choses; il n'en parle pas comme un étranger,
mais comme quelqu'un qui en a fait l'expérience lui-même. Il en connaît la solitude terrible et il lutte contre cet isolement d'une manière
farouche et opiniâtre. Personnellement nous sommes profondément
touchés par sa terminologie angore metuque qui est le point de départ
d'où nous envisageons l'angoisse sous ses différentes formes telle qu'elle
se dégage du De Rerum Natura.
En disant cela nous ne nous sommes aucunement proposé de résoudre
le problème de la personnalité de Lucrèce ni de le remettre en question,
bien que notre étude puisse y contribuer dans une certaine mesure. A
notre avis le sens de cette angoisse dans le De Rerum Natura est assez
important pour que nous y consacrions cette étude analytique. C'est
une étude verbale. Nous avons examiné minutieusement tous les passages où on trouve les termes qui expriment l'angoisse et nous les avons
comparés avec les textes correspondants d'Epicure. Nous avons procédé
à une analyse préliminaire du terme a'angor et ensuite nous avons
rassemblé systématiquement sous le terme de metus tous les autres termes
employés pour exprimer l'angoisse, afin de faire ressortir dans ces trois
derniers chapitres ce qui était l'angoisse pour Lucrèce, comment il la
voyait se manifester et quels objets d'angoisse il a connus.
Le résultat de ces recherches peut être résumé succinctement dans les
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conclusions suivantes. Comme la souffrance, l'angoisse est pour Lucrèce
une perturbation des atomes, spécialement des atomes dont se compose
l'esprit. Par là la nature réagit contre une sorte de déséquilibre provoqué
dans la personne humaine par telle blessure corporelle, par de vains
appétits ou par des idées fausses. La vibration de ces atomes de l'esprit
se répand aussi dans les atomes de l'âme et du corps. On se met à
trembler et à pâlir. Parfois on s'évanouit. Ces atomes peuvent même
s'échapper en se frayant de force un chemin à travers les pores, comme
cela arrive en effet quand quelqu'un meurt. Une profonde anxiété est
surtout causée par la mort, l'événement le plus terrible dans l'ordre de
la nature, et par le numen divinum comme puissance maléfique qui
nous menace de ses punitions. Il s'y ajoute encore une angoisse non
moins terrifiante, telle qu'elle provient des passions effrénées.
Nous croyons que, d'une façon générale, Lucrèce suit de près la
doctrine épicuréenne, mais dans les passages où il parle de l'angoisse,
il s'en écarte à plusieurs reprises. Tantôt il prend l'air agressif de quelqu'un qui doit combattre un ennemi palpable, tantôt il dérive insensiblement vers un pessimisme plein de défaitisme foncier, surtout vers la
fin de ses livres qui tranche avec le début nettement optimiste. Ce qui
est plus déprimant encore que les numen et religio romains, ce sont les
tentations insatiables des cuppedines que Lucrèce guette incessamment
pour les sonder complètement.
Entraîné par les puissances de destruction il glorifie la mort immortelle et il dénigre l'amour, pour autant qu'il est plein de passions passagères, et il voit comment par suite d'une déchéance de ses forces la
nature succombe dans un assourdissant écroulement total. Mais ce n'est
que la catastrophe décrite à la fin du sixième livre qui jette l'ombre la
plus épaisse sur tout le poème: l'angoisse que le poète éprouve en face
de l'anéantissement total dans la mors immortalis. C'est la peste à Athènes
qui constitue vraiment l'ultime fin sans lendemain, sans aucune perspective de paix et de bonheur.
Au terme de cette recherche il y aura lieu de se demande/ si Lucrèce
n'a pas sombré lui-même dans ce désespoir qui est la fin si tragique du
poème du De Rerum Natura.
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Lucretius' propaganda, om in vrij sexueel verkeer liefdeswonden te
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III
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IV
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V
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Denys PAGE, Sappho and Alcaeus. Oxford 1955.
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Vili
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dient wel te worden overwogen, of „Het volkomen huwelijk" van dr. Th.
H. van de Velde hierop moet worden gehandhaafd.
IX
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X
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