
DIE SESDEBOEK

Aeneas se Besoek aan sy 
Vader in die Onderxvêreld

Hy verdryf die ander ek/mme uat op die !anq 
banke gesit het... J



DIE LANDING B Y CUMAE

Wenend sê hy dit, gee sy vloot die teuel, en dryf op langelaas nader 
na die kuste van die Euboïese stad Cumae. Hulle swaai die boeë 
om dat hulle see toe kyk, en nou omsoom die gekromde 
agterstewens die strand want met diep bytende tand het die anker 
die skepe stewig vasgehou. Gretig spring die jongelingskaar op die 
kus van Italië uit. Party soek na die saadjies van vuur wat in die are 
van die vuursteen verborge is; haastig deurkruis ander die bosse1, 
die digte skuilings van wilde diere, en wys na die nuutgevonde 
strome.

Maar Aeneas, die pligsgetroue, kies koers na die vesting waar 
Apollo in die hoogte heerskappy voer2, en na ’n ontsaglike grot nie 
ver daarvandaan nie, die afgeleë woning van die huiwering- 
wekkende Sibille, in wie die Deliese siener3 ’n magtige insig en 10 
profetiese inspirasie blaas en die toekoms onthul. Nou nader hulle4 
die heilige woud van Trivia en die tempeldak van goud.

’N BESKR YWING VAN DIE TEMPEL METDIE 
SNEEWERK VANDAEDALUS

Daar word vertel dat Daedalus tydens sy vlug uit Minos se 
koninkryk, die durf gehad het om homself op snelle wieke aan die 
lugruim toe te vertrou. Langs ’n ongewone roete het hy na die 
koue Noorde weggesweef, en uiteindelik liggies bokant die 
Chalcidiese5 vesting bly hang. Hier, vir die eerste keer, is hy aan 
die aarde teruggegee, en het hy sy vleuelstelsel aan u gewy, 
Phoebus, en ’n ontsaglike tempel opgerig. Op die deure het hy 20 
Androgeos6 se dood afgebeeld; daarnaas die kinders van 
Cecrops7 wat beveel is, ontsettend!, om jaarliks sewe lewende

1 Hulle soek vuurmaakhout.
2 D.w.s. na die Apollotempel hoog op ’n bergpiek.
3 Die god Apollo.
4 Aeneas en sy geselle.
3 Cumae, wat vanuit Chalcis gestig is.
6 Minos se seun.
7 Die Atheners.
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knape as boete te betaal; die urn staan daar, die lootjies reeds 
getrek. Op die ander deurvleuel verskyn die land van Knossos8 wat 
uit die see opsteek: hier is haar wrede liefde vir die bul, Pasíphaë 
se heimelike paring, en die Minotaurus, daardie basterras en 
dubbelstaltige telg, getuienis van hul goddelose hartstog; hier 
daardie huis van beproewinge, ’n onontwarbare doolhof. Maar uit 
medelye met die groot liefde van die prinses9 het Daedalus tog self 
die liste en misleiding van die paleis ontsluit, en met behulp van ’n 
garedraad die blinde skredes10 gelei. Ook jy, Icarus, sou ’n groot 30 
rol in so ’n grootse kunswerk gespeel het, as smart dit wou toelaat. 
Tweemaal het hy gepoog om jou val in goud uit te beeld, tweemaal 
het jou vader se hande neergesink.

Ja-nee, hulle sou alles verder volledig besigtig het, as Achates wat 
vooruit gestuur was, nie nou opgedaag het nie, en saam met hom 
die priesteres van Phoebus en Trivia, Deïphobe, dogter van 
Glaucus. Sy spreek die koning soos volg aan: “Hierdie uur vra nie 
om skouspele soos daardie nie. Dit sou beter gewees het om nou 
sewe stiere uit jou kudde, onaangeraak deur die juk, en net soveel 
uitgesoekte tweetand skape, volgens voorskrif te slag.” Met 
dergelike woorde spreek die priesteres vir Aeneas aan -  die manne 40 
talm ook nie om haar heilige bevele uit te voer nie -  en roep die 
Trojane die verhewe tempel binne.

DIE SIBILLE SE PROFESIE

Die flank van die Euboïese rots is uitgehol tot ’n ontsaglike grot 
waarheen ’n honderd wye gange voer, met ’n honderd toegange 
waaruit net soveel stemme, die orakelspreuke van die Sibille, 
uitstroom. Hulle het die drumpel bereik, toe die maagd uitroep:
“Dis tyd om jou lotsbestemming te vra! Die god, kyk! die god!” 
Terwyl sy hierdie woorde voor die deure uitskree, het haar gesig 
en gelaatskleur skielik verander. Haar hare waai los, haar boesem 
hyg, en haar hart swel van wilde vervoering.

8 Kreta.
9 Ariadne, Minos se dogter, wat op die Athener Theseus verlief geraak het.
10 Theseus s’n.
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Sy lyk groter, en haar stem klink nie soos ’n mens s’n nie, want sy 50 
is vervul met die god se teenwoordigheid, reeds hier na aan haar. 
“Talm jy met jou geloftes en gebede, Aeneas van Troje? Talm jy?
Dit vra ek, want daarsonder sal die magtige monde van die 
verstomde woning nie oopgaan nie.”

Dit het sy gesê, en geswyg. ’n Koue rilling het deur die stewige 
gebeente van die Trojane gesnel, en uit die bodem van sy hart het 
hul koning sy gebede laat stroom: “Phoebus, u wat nog altyd 
medelye betoon het met die sware beproewinge van Troje, u wat 
die pyl en hand van die Trojaan Paris teen die liggaam van Aeacus 
se kleinseun11 gerig het, onder u leiding het ek soveel seë bevaar 
wat om enorme vastelande spoel, en die verafgeleë stamme van 
die Massyliërs en die akkers wat teenoor die Syrtes lê besoek: nou 60 
op langelaas het ons die kuste van die immer terugwykende Italië 
in ons greep. Mag Troje se noodlot ons net tot hiertoe agtervolg 
het! O alle gode en godinne vir wie Troje en die groot roem van 
Dardanië in die weg gestaan het, ook u kan nou tereg die volk van 
Pergamus spaar. En u, allerheiligste profetes, u wat voorkennis 
van die toekoms dra, skenk -  ek vra geen koninkryk wat nie deur 
my voorbestemde lot aan my toekom nie -  dat die Trojane met hul 
swerwende gode en die vervolgde magte van Troje in Latium tot 
rus mag kom. Dan sal ek, Phoebus en Trivia tot eer, ’n tempel van 
massiewe marmer bou, en feesdae vernoem na Phoebus12 instel. 70 
Ook op u wag daar ’n groot heiligdom13 in my koninkryk: want 
daar sal ek u orakels en die raaiselspreuke aan my volk verkondig 
in bewaring gee, en, goedgunstige profetes, uitgesoekte manne as 
u priesters inseën. Vertrou tog net nie u profesieë aan blare toe 
nie, sodat hulle nie dwarrelend wegfladder, tot speelbal van die 
snelle winde nie; verkondig hulle persoonlik, dit smeek ek u.”
Hier het hy sy gebed beëindig.

11 Achilles.
12 ’n Verwysing na die Apollotempel wat in 28 v.C. deur Augustus op die Palatynse 

heuwel gewy is; ook na die Apollospele (ludi Apollinares) wat reeds in 212 v.C. 
ingestel is.

1J Dit verwys na die vertrek in die tempel van Jupiter Capitolinus waar die 
Sibillynse boeke bewaar is.
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Maar die besete priesteres duld nog nie die heerskappy van 
Phoebus nie, en storm wild in die grot rond om te kyk of sy nie die 
magtige god met geweld uit haar bors kan stoot nie. Des te meer 
vermoei hy haar rasende mond, beteuel haar wilde hart en dwing 80 
haar na sy wil. En nou het die honderd ontsaglike toegange tot die 
huis vanself oopgegaan, en dra die priesteres se antwoorde deur 
die lug: “O jy wat eindelik die groot gevare van die see deurstaan 
het, -  maar op land wag daar swaarder lye -  die seuns van 
Dardanus sal in die ryk van Lavinium aanland, -  verban hierdie 
bekommernis uit jou hart -  maar hulle sal ook wens dat hulle nie 
aangeland het nie. Oorloë sien ek, afgryslike oorloë, en die Tiber 
wat skuim van baie bloed. ’n Simoïs sal jou daar nie ontbreek nie, 
ook nie ’n Xanthus en ’n Griekse kamp nie. In Latium is daar 
reeds ’n ander Achilles gebore, self ook die seun van ’n godin.14 En 90 
nêrens sal Juno, hulle ewige plaag, nalaat om die Trojane te 
agtervolg wanneer jy as smekeling in benarde omstandighede alle 
volke en stede van Italië om hulp sal soebat! Die oorsaak van 
soveel kwaad vir die Trojane is andermaal ’n vreemde vrou, 
andermaal ’n huwelik met ’n buitelander. Moet jy nie voor 
teenspoed swig nie, maar gaan dit stoutmoediger teë langs die weg 
wat jou Noodlot jou sal toelaat. Die pad van redding sal eerste -  
iets wat jy die minste vermoed -  van ’n Griekse stad15 af oopgestel 
word.

Met sulke woorde verkondig die Sibille van Cumae die 
vreesaanjaende raaiselspreuke vanuit haar heiligdom, en laat die 
eggo’s uit haar grot weerklink terwyl sy die waarheid in 
geheimenisse hul: so heftig skud Apollo die teuels oor haar in haar 100 
waansin en kap hy die spore onder haar hart in. Sodra haar 
waansin gewyk en haar rasende mond stil geword het, begin 
Aeneas die held: “O maagd, geen nuwe of onvoorsiene denkbeeld 
van beproewinge rys voor my op nie; alles het ek vooraf vermoed

14 Turnus, Aeneas se grootste teenstander in Latium, se moeder was die nimf 
Venilia(vgi. Bk. 10.76).

15 Die stad Pallanteum wat deur die Griek Evander op die bouterrein van Rome 
gestig was. Vgl. die agste boek.
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en voor vandag al diep in my hart deurgemaak. Slegs een ding vra 
ek: aangesien die poort van die koning16 van die Onderwêreld en 
die donker moeras waar die Acheron sy oewers oorstroom het na 
bewering in hierdie omgewing is, laat dit my dan tog vergun word 
om na die nabyheid en teenwoordigheid van my geliefde vader te 
gaan; wys my die pad en open u die heilige poorte. Vir hom het ek 
deur vlamme en ’n duisend agtervolgende spere heen op hierdie 110 
skouers van my gered, en veilig uit die midde van die vyand 
gebring. Hy het my op my reis vergesel en saam met my al die seë 
en al die bedreigings van oseaan en hemelruim deurstaan. Swak 
soos hy was, het hy sy kragte ooreis en meer verduur as die 
toebedeelde lot van sy jare. Meer nog: hý was dit wat gepleit, en 
my die opdrag gegee het om as smekeling u op te soek en na u 
drumpel te kom. Toon medelye, goedgunstige maagd, ek smeek u, 
met sowel seun as vader -  want u is tot alles in staat, en Hecate het 
u nie sonder rede in beheer van die woude van Avernus gestel 
nie -  as Orpheus sy vrou se skim kon oproep deur op sy Thraciese 120 
lier en welluidende snare staat te maak, as Pollux deur 
beurtelingse dood sy broer losgekoop het en soveel kere met 
dieselfde pad kom en gaan. Waarom sou ek vir Theseus aanhaal, 
waarom die grote Hercules? Ook ek stam uit Jupiter die 
allerhoogste.”

DIE SIBILLE SERAAD

Met sulke woorde het hy gebid en die altaar vasgeklem, toe die 
priesteres soos volg begin praat: “Telg uit die bloed van gode, seun 
van Trojaanse Anchises, dis maklik om in die Avernus af te daal: 
dag en nag staan die deur van die swarte Dis17 oop. Maar om jou 
skrede terug te wend en na die lug hier bo te ontkom, dit is die 
taak, dit kos inspanning. Enkeles vir wie Jupiter in sy genade lief 
gehad het, of wat deur hul gloeiende deug na die hemel opgehef is, 130 
seuns van gode, het dit reggekry. Die hele gebied tussenin word

16 Pluto.
17 Dis -  Dives, die Latynse vertaling van Griekse Pluto. die Ryke; eers 'n 

epitheton, maar daarna 'n sinoniem van die onderwêreldse god Hades.
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deur woude beset, en die langsaam stromende Cocytus omring dit 
met sy sombere meanders. Maar as die verlange in jou hart so 
groot is, as jy so ’n intense begeerte koester om tweemaal die 
Stygiese meer oor te vaar, tweemaal die swarte Tartarus te 
aanskou, en dit jou behaag om jou aan die waansinnige 
onderneming toe te wy, hoor dan wat eers gedoen moet word.

Verskuil in ’n skaduryke boom sit daar ’n takkie, sy blare en 
buigsame stam van goud, en gewy aan Juno van die 
Onderwêreld.18 Die ganse woud bedek hom, en die skadu’s in 
die somber dale sluit hom weg. Maar dit is nie geoorloof om in die 140 
kuile van die aarde af te daal voordat iemand die goudlokkige 
groeisel van die boom afgepluk het nie. Lieflike Prosérpina het 
bepaal dat dit as haar eie besondere wygeskenk vir haar gebring 
moet word. As die eerste een afgepluk word, bly ’n tweede nie 
agterweë nie, ook van goud, en die twyg begin blare van dieselfde 
metaal uit te stoot. Speur dus met jou oë in die hoogte, en as jy 
hom gevind het, pluk hom na behore met jou hand af. Want hy sal 
jou self gewillig en gedwee volg as die noodlot jou roep, anders sal 
jy hom met geen geweld kan baasraak of met harde yster kan 
afskeur nie. Bowendien lê die lewelose liggaam van jou vriend 
d aa r- helaas, jy weet dit nie! en besoedel die hele vloot met die 150 
dood onderwyl jy na die gode se dekrete verneem en op my 
drumpel draal. Dra hom eers na sy voorbestemde rusplaas en lê 
hom weg in ’n graf. Bring dan swart offerdiere; laat hulle jou 
eerste soenoffer wees. So sal jy eindelik die woude van die Styx 
aanskou, en die ryk wat vir lewendes ontoeganklik is.” Sy het 
gespreek , haar mond gesluit, en geswyg.

MISENUS SE DOOD

Met bedroefde gelaat en neergeslane oë verlaat Aeneas die grot en 
stap voort; diep in sy hart dink hy na oor die duistere gebeure. Die 
troue Achates vergesel hom, en plant sy treë onder ’n ewe groot

18 Prosérpina.
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las van sorge. Lank het hulle in afwisselende gesprekke met 
mekaar geredeneer oor watter gestorwe makker dit is van wie 
priesteres gepraat het, welke liggaam dit is wat begrawe moet 
word. En kyk! toe hulle daar kom, sien hulle vir Misenus op die 
droë strand, weggeruk deur ’n onverdiende dood, Misenus, die 
seun van Aeolus. Geen tweede het hom oortref in die kuns om die 
manne met sy brons trompet op te roep en die Oorlogsywer met sy 
gesketter aan te vuur nie. Hy was ’n makker van magtige Hector, 
aan Hector se sy het hy die geveg ingegaan, uitnemend met 
klaroen sowel as speer. Nadat die seëvierende Achilles vir Hector 
van sy lewe beroof het, het die allerdapperste held hom as makker 
by die Trojaan Aeneas geskaar, en geen geringer vaandel gevolg 
nie.

Maar dáárdie dag, terwyl hy toevallig die see laat dawer met sy hol 
skulp, dwaas wat hy was!, en die gode met sy gesketter tot ’n 
wedstryd uitdaag, het die jaloerse Triton -  as ’n mens dit kan glo -  
die held voorgelê en hom in die skuimende water tussen die rotse 
verdrink. Daarom het almal nou met luide misbaar rondom hom 
geweeklaag, veral die pligsgetroue Aeneas. Daarna voer hulle 
wenend die Sibille se bevele uit, onverwyld en vinnig, en hulle 
doen moeite om die altaarvormige brandstapel met boomstv. ipe 
op te rig en hemelhoog uit te bou. Hulle gaan die eeue-oue v/oud 
binne, diep skuilplekke van wilde diere. Denne val neer, steeneike 
kraak onder die bylslae, esseboomstompe en splytbare eikehout 
word met wïe gekloof, en van die berge af rol hulle yslike bergesse 
aan.

DIE GOUE TWYG

Te midde van dergelike take is Aeneas ook aan die voorpunt, en 
hy moedig sy makkers aan en rus hom met dieselfde gereedskap 
toe. Terwyl hy na die eindelose bos kyk, dink hy diep in sy 
bedroefde hart na oor hierdie dinge, en soos die toeval dit wou, bid 
hy soos volg: “As daardie goue takkie aan die boom tog net nou 
aan my kon verskyn in hierdie ontsaglike woud! Want alles wat die 
priesteres in verband met jou gesê het, Misenus, was waar, helaas, 
al te waar.” Nouliks het hy dit gesê of twee duiwe, soos die toeval 
dit wou, kom voor die oë van die held uit die hemel aangevlie en
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gaan sit op die groen bodem. Toe herken die magtige held sy 
moeder19 se voëls, en verheug bid hy: “Wees julle my gidse, as 
daar ’n weg bestaan, en koers deur die lug die woude in waar die 
kosbare twyg die vrugbare grond beskadu. En u, goddelike 
moeder, ontsê nie u bystand aan my wankele lot nie.”

So het hy gesê, en sy pas vertraag. Aandagtig kyk hy welke tekens 
hulle bring, in watter rigting hulle verder vlieg. Wei-wei vlieg hulle 
telkens net sover vorentoe as wat die skerp oë van die agtervolgers 200 
hulle nog kan sien. Toe hulle vervolgens by die monding van die 
erg onwelriekende Avernus aankom, vlieg hulle vinnig die hoogte 
in, en swewend deur die wolklose lug stryk hulle neer op die 
gewenste sitplek, die tweesoortige boom, vanwaar die goudglans 
skerp afgeteken deur die takke heen blink. Soos voëlent in die 
bosse tydens die winterkoue altyd groen vertoon met nuwe lower -  
’n plant wat nie deur sy eie moederboom gesaai word nie -  en die 
sierlike stamme met sy geel ranke omstrengel: so het die goue 
lower in die skaduryke steeneik gelyk, so het die bladgoud in die 
sagte windjie geklingel. Dadelik gryp Aeneas dit vas, breek gretig 210 
die tak af wat maar taai is om los te kom, en dra dit onder die dak 
van die profetiese Sibille in.

VOORBEREIDINGS VIR DIE AFDALING:
I. Die lykvuur van Misenus
Intussen was die Trojane onverpoos besig om Misenus op die 
strand te beween, en om die laaste eer aan sy ondankbare20 
oorskot te bring. Eers het hulle ’n ontsaglike brandstapel gebou, 
ryk aan harsige dennehoutfakkels en gekapte eikehout. Aan die 
sykante daarvan vleg hulle donker lower vas, aan die voorkant 
plaas hulle sipresse, bome van die dood, en bo-op versier hulle dit 
met glinsterende wapens. Party bring warm water in gereedheid, 
brons ketels borrelend oor die vlamme, en hulle was en salf die 
koudgeworde liggaam. ’n Geweeklaag klink op. Vervolgens plaas

19 Duiwe was Venus se heilige voëls.
20 Ondankbaar omdat dit nie reageer op hierdie diens nie.
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hulle sy klaar beweende liggaam op die baar, en sprei purper 220 
gewade, die welbekende bedekking, daaroorheen. Ander het die 
ontsaglike lykbaar op hul skouers getel, ’n droewige diensbetoon, 
en volgens die gewoonte van hul voorvaders die oë afgewend en 
die fakkel onder die stapel gehou. Die opgestapelde geskenke 
word verbrand: wierook, vleis en kruike met hul uitgegiete olie.

Toe die vuur uitgebrand was en die asse ineenstort, het hulle die 
oorblyfsels, die dorstige sintels, met wyn besprinkel; Corynaeus 
het die beendere versamel en in ’n brons lykbus gebêre. Hy ook, 
het driemaal met suiwer water om sy makkers geloop en die 
manne gereinig deur hulle liggies met die dou aan ’n tak van die 230 
vrugbare olyf te besprinkel, en die afskeidswoorde aan Misenus 
uitgespreek. Maar die pligsgetroue Aeneas rig ’n massiewe 
grafsteen oor hom op en plaas vir die held sy eie wapens, ’n 
roeispaan en ’n trompet, aan die voet van ’n hemelhoë berg wat 
tans na hom Misenus genoem word, en ewig deur die eeue heen 
daardie naam behou.
2. Die offerande aan die Gode
Nadat hierdie dinge afgehandel is, voer Aeneas haastig die Sibille 
se voorskrifte uit. Daar was ’n diep grot, reusagtig groot en 
wydgapend, steil van wand en beskerm deur ’n swart meer en die 
skemering van die woude. Geen gevleuelde wese kon straffeloos 
oor hierdie meer op sy vlerke voortskiet nie: so ’n walm het daar 240 
uit die swart kake opgeslaan en na die hemelgewelf daar bo 
opgestyg. (Vandaar dat die Grieke dit Aornos, Voëllose, genoem 
het.21.) Hier laat die priesteres eers vier jong stiere met swart 
rue in ’n ry staan en giet wyn op hul voorkoppe uit. Tussen die 
horings pluk sy die langste borselhare uit en gooi dit in die heilige 
vuur as eerste offergawe terwyl sy luid vir Hecate aanroep, 
gebiedster oor hemel en hel. Ander sny die offerdiere keel-af en 
vang die louwarm bloed in skottels op. Aeneas self vel met sy 
swaard ’n lam met swart vag neer, tot eer van die moeder22 van die

21 Die meeste editeurs beskou hierdie vers as ’n kantaantekening wat die digter by 
hersiening van die gedig sou geskrap het.

22 Die godheid Nag; sy en haar groot suster Aarde was die dogters van Chaos.
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Wraakgodinne en haar groot suster, en vir u, Proserpina, ’n 250 
onvrugbare vers. Daarna begin hy op die nagtelike altaar te offer 
tot eer van die Stygiese koning23, plaas die volledige karkasse van 
die stiere op die vlamme, en giet vet olie op die brandende 
ingewande uit. Maar kyk!, net voor die eerste strale van die 
opkomende son verskyn, begin die grond onder hul voete te loei 
en die beboste ruens te skud, en dit klink asof honde deur die 
duister tjank toe die godin24 naderkom. “Gaan weg van hier, gaan 
weg, oningewydes.” skree die priesteres, “verwyder julle uit die 
ganse heilige woud! Jy, Aeneas, betree jy flink die weg en pluk jou 260 
swaard uit sy skede. Nou het jy moed nodig, nou ’n onverskrokke 
hart.” Net dit het sy gesê, en rasend die geopende grot binne- 
gestorm. Met vreeslose tred bly hy by sy begeleidster terwyl sy 
voortgaan.

O gode, u wat heerskappy voer oor siele, en u, spraaklose skimme, 
u, Chaos en Phlegethon, oorde van nag en oneindige swye, 
veroorloof my om te vertel wat ek gehoor het, veroorloof my om 
in ooreenstemming met u goddelike wil die geheimenisse te 
ontvou wat diep in die duisternis van die aarde versonke lê.

DIE AFDALING NA DIE INGANG VAN DIE 
ONDER WÊRELD

In die duister het hulle voortgestap deur die skadu’s van die 
eensame nag en die leë woning van Dis en sy spookagtige 
koninkryk: soos ’n pad deur die woude by die suinige lig van ’n 270 
flou maan, wanneer Jupiter die hemel in skadu verberg en swarte 
nag die kleur aan dinge ontneem het. Vlak voor die ingang self, 
heel voor in die kake van die Hel, het Droefheid en Gewetens- 
wroeging hulle tuiste gemaak; bleek Siektes woon ook daar, en 
bedrukte Ouderdom, en Vrees, en Honger wat tot kwaad verlei, en 
aaklige Gebrek -  skrikwekkende gedaantes om te aanskou -  en

23 Pluto.
24 Hecate, vergesel van haar helhonde.
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Nooddruf en die Dood. Naas hulle woon Slaap, Dood se eie broer, 
en die sondige Genietinge van die gees, en op die drumpel direk 
voor hulle, dodelike Oorlog, die ysterkamers van die Furieë, en 
waansinnige Tweedrag, haar slanghare met bloeddeurweekte 280 
hoofbande vasgebind.

In die middel sprei ’n skaduryke olm, ’n ontsaglike een, syjaarryke 
takke soos arms uit. Swerms ydel drome woon daarin, so beweer 
hulle, en kleef onderaan elke blaar. Verder is daar ’n menigte 
monsteragtige gedaantes van verskillende wilde diere: Kentoure 
staan by die ingang op stal, dubbelstaltige Scyllas25, die 
honderdarmige Briareus, die skrikwekkend-sissende ondier van 
Lerna,26 die Chimaera met vlamme gewapen, Gorgone en 
Harpye, en die gestalte van die drielywige skim.27. Onthuts deur ’n 290 
skielike vrees gryp Aeneas hier sy swaard en hou die getrokke 
skerpte voor die naderende gedaantes uit. As sy ervare metgesellin 
hom nie gewaarsku het dat dit maar net yl wesens sonder liggaam 
is wat daar in holle skyngedaantes rondfladder nie, sou hy 
ingestorm en die skimme tevergeefs met sy swaard aan stukke 
probeer kap het.

DIEPAD NA DIEACHERONRIVIER

Van hier af loop die pad wat na die waters van die Acheron, rivier 
van die Onderwêreld, lei. Hier kolk ’n bruisende maalstroom met 
’n diep, slykerige draaikolk en braak al sy sand in die Cocytus uit.
’n Huiweringwekkende veerman bewaak hierdie waters en strome, 
Charon, afsigtelik in sy vuilheid. Op sy ken koek ’n massa 
onversorgde grys baard, sy strak starende oë is vlamme, en morsig 300 
die mantel wat geknoop van sy skouers af neerhang. Eiehandig 
stoot hy sy boot met ’n paal vooruit, bedien die seile, en bring 
onverpoos die dooies met sy roesbruin skuit aan. Hy is reeds

25 Die digter gebruik die meervoud moontlik omdat die monster ses koppe gehad 
het.

26 Die Hydra, die veelkoppige waterslang wat deur Hercules doodgemaak is.
27 Geryon, ’n drielywige mens wat deur Hercules gedood is.
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bejaard, maar ’n god se ouderdom is fors en jeugdig. Telkens het 
die ganse ordelose skaar in sy menigte hier na die oewers toe 
gestorm, moeders en mans, die gestaltes van fiere helde wat die 
lewe voleindig het, seuns en ongehude dogters, jeugdiges wat voor 
die oë van hulle ouers op die brandstapel geplaas is: talryk soos die 
blare wat by die eerste herfskoue in die bosse neerfladder, of so 
talryk soos die voëls wat van die malende diepte af land toe swerm 310 
wanneer die ysige jaargety hulle oor die see voortdryf en na 
sonnige lande toe stuur. Daar het hulle gestaan en smeek om 
eerste die oortog te maak, hulle hande verlangend na die 
oorkantse oewer uitgestrek. Maar die norse veerman neem nou 
dié in, dan daardie, dog andere jaag hy ver weg en hou hulle op ’n 
afstand van die sanderige oewer.

Vanselfsprekend was Aeneas verbaas en ontroer deur die drukte, 
en hy vra: “Sê my, o maagd, wat beteken daardie gedrang na die 
rivier toe? Wat verlang die geeste? Op grond van watter onderskeid 
verlaat party die oewer en roei andere oor die donker waters?” Die 320 
bejaarde priesteres het hom kortliks soos volg geantwoord: “Seun 
van Anchises,onbetwisbare afstammeling van die gode, jy sien die 
Cocytus se diep poele, en die moeras van die Styx by wie se 
heiligheid die gode uit angs vir meineed nooit 'n eed neem nie. Die 
ganse menigte wat jy hier sien, is die armes28 en onbegraafdes; die 
veerman daar, is Charon; dié hier wat oor die water vaar, is die 
begraafdes. Hy word nie toegelaat om hulle oor die 
skrikwekkende oewers en hees-brullende strome te vervoer 
alvorens hulle beendere in ’n graf tot rus gekom het nie. ’n 
Honderd jaar lank dwaal en fladder hulle hier op die strande rond; 
eers dan, op langelaas, word hulle toegelaat en soek hulle weer die 330 
begeerde poele op.” Die seun van Anchises het sy skredes gestuit 
en gaan staan, diep in gedagte oor baie dinge, en in sy hart het hy 
hulle onregverdige lot bejammer. Daar sien hy vir Leucaspis en 
die kaptein van die Lyciese vloot, Orontes, albei bedroef en

28 Die armes het by hulle sterwe nie ’n muntstuk in die mond gekry om Charon 
mee te betaal vir sy vervoerdiens nie.
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verstoke van die eerbewys van die dood, want terwyl hulle saam 
van Troje af oor die onstuimige seë gevaar het, het die Suidewind 
hulle oorval en sowel skip as manne in die water bedelf.

Kyk! sy stuurman Palinurus was besig om daar verby te beweeg. 
Terwyl hy onlangs op die vaart van Libië af die sterre waargeneem 
het, het hy van die agterstewe afgestort, oorboord geslinger in die 
middel van die see. Toe Aeneas die bedroefde gestalte nouliks in 340 
die digte skemering herken, spreek hy hom eerste aldus aan: “Wie 
van die gode, Palinurus, het jou van ons weggeskeur en in die 
middel van die see verdrink? Kom, sê my! Want Apollo wat nog 
nooit tevore op leuns betrap is nie, het my gees met hierdie een 
antwoord mislei: hy het voorspel dat jy ter see veilig sou wees en 
ongeskonde by Italiaanse gebied sou aanland. Siedaar! is dit sy 
beloofde erewoord?”

Maar Palinurus antwoord: “Apollo se orakel het u nie bedrieg nie, 
my leidsman, seun van Anchises, en ’n god het my ook nie in die 
see verdrink nie. Want toevallig is die roer waaraan ek as sy 
toegewese bewaker vasgeklem, en waarmee ek ons koers gestuur 350 
het, met groot geweld afgeruk, en in my halsoorkop val het ek dit 
saam met my gesleur. Ek sweer by die onstuimige seë dat ek nie 
soseer iets vir myself gevrees het nie, maar eerder dat u skip, van 
sy roer beroof en met die stuurman oorboord, in sulke hoog 
opstygende bare sou ondergaan.

Drie onweersnagte lank het die Suidewind oor die water getier en 
my oor die eindelose seevlak voortgedryf. Teen dagbreek die 
vierde dag het ek Italië vaagweg bo van ’n golfkruin af gewaar. 
Allengs het ek land toe geswem en veiligheid was reeds binne by 
bereik, was dit nie dat ’n wrede volk my in hulle onkunde as buit 
aangesien en my met die swaard aangeval het nie, terwyl ek met 
gekromde vingers na ’n skurwe rotstop gryp, swaar belaai met 360 
deurweekte klere soos ek was. Nou is ek aan die golwe oorgelaat 
en wentel die winde my lyk heen en weer langs die kus. Daarom 
smeek ek u by die behaaglike lig en lug van die hemel, by u vader, 
by die verwagtinge wat u van die opgroeiende Julus koester, red 
my, o onoorwinlike, uit hierdie ellendes. Gooi óf grond op my 
lyk -  want u kan -  en keer terug na die hawe van Velia; óf as daar
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’n weg bestaan, as u godin-moeder u een toon -  want ek glo dis nie 
sonder die heilige wil van die gode dat u gereedmaak om hierdie 
ontsaglike strome en die moeras van die Styx te bevaar nie -  reik 
my u hand in my ellende en neem my saam met u oor die golwe, 370 
sodat ek ten minste in die dood in ’n vredige woning tot rus mag 
kom.”

Sulke dinge het hy gesê toe die priesteres soos volg begin: 
“Vanwaar, Palinurus, haal jy so ’n afgryslike begeerte soos hierdie?
Sal jy onbegraaf die waters van die Styx aanskou, die wrede 
stroom van die Furieë, en onbeveel die oewer nader? Hou op om 
te hoop dat die beskikkinge van die gode deur gebede verander 
kan word. Maar luister met aandag na my woorde as troos vir jou 
harde lot: deur hemelse voortekens sal die volkere in daardie 
buurt wyd en syd in hulle stede gedwing word om jou beendere 
met offers te versoen. Hulle sal ’n grafheuwel oprig en feestelike 380 
offerandes daarheen stuur, en tot in lengte van dae sal die plek die 
naam van Palinurus behou.” Deur hierdie woorde is sy sorge 
verban, is die smart ’n wyle uit sy bedroefde hart verdryf; die land 
wat sý naam dra, verskaf hom vreugde.

Hulle gaan dus verder op die reis wat hulle onderneem het en 
nader die rivier. Toe die veerman hulle sommer al daar ver van die 
Styx se water af bemerk waar hulle deur die swyende woud 
voortskry en in die rigting van die oewer aangestap kom, begin hy 
hulle eerste aan te spreek en sonder meer snou hy hulle toe: “Wie 
jy ookal is wat gewapen op pad is na ons rivier, kom, sê my, 
sommer van daar af, waarom jy kom, en bly staan waar jy is! Dis 
die oord van skimme hierdie, van Slaap en van Nag wat slaap 390 
meebring: lewende wesens mag ek nie in my Stygiese boot vervoer 
nie. Beslis het dit my geen vreugde gebring dat ek vir Hercules 
tydens sy reis hierheen op die meer ontvang het nie. Ewemin vir 
Theseus en Piríthoíis, hoewel hulle godeseuns was en onoorwinlik 
in krag. Eersgenoemde het getrag om die bewaker29 van Tartarus

29 Die driekoppige reusehond Cerberus.
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met geweld in kettings te slaan en het hom sidderend van die troon 
van die koning self af weggesleep; laasgenoemdes het onderneem 
om ons koningin uit Pluto se slaapvertrek te ontvoer.”

Hierop het die Amphrysiese30 profetes kortliks geantwoord: 
“ Dergelike bedrog is hier nie ter sprake nie -  moenie ontsteld 
wees nie -  en ons wapens bring ook geen geweld nie. Vanuit sy 400 
grot kan die kolossale deurwagter maar die bloedlose skimme met 
sy eindelose geblaf verskrik, en die kuise Prosérpina kan gerus in 
haar oom31 se paleis bly woon. Die Trojaan Aeneas, uitnemend in 
pligsbetragting en dapperheid, daal af na sy vader, na die skimme 
in die diepste dieptes van die Onderwêreld. As die toonbeeld van 
so ’n groot liefde vir ’n ouer u nie ontroer nie, herken dan hierdie 
takkie,” en sy ontbloot die twyg wat bedek was onder haar kleed.

Na die gramskap, bedaar sy onstuimige hart nou; niks meer as dit 
word gesê nie. Bewonderend staar hy na die gewyde geskenk wat 
hy nou weer na ’n lang tydperk sien -  die takkie deur die noodlot 
beskik. Hy swaai die donkerblou boot in hulle rigting en nader die 410 
oewer. Hy verdryf die ander skimme wat op die lang banke gesit 
het en laat die loopplank ontruim; terselfdertyd neem hy die grote 
Aeneas aan boord. Die bootjie van aanmekaargenaaide velle het 
onder sy gewig gekreun en baie moeraswater deur die splete 
ingelaat. Uiteindelik ontskeep hy die profetes en die held veilig 
oorkant die rivier in die smerige modder en vaalgroen biesies.

DIE VELDE VAN VERDRIET

Die reusagtige Cerberus laat hierdie omgewing weergalm van die 
geblaf uit sy drie kele, waar hy met sy enorme liggaam hier reg 
voor hulle in sy grot uitgestrek lê. Die priesteres sien dat die slange 
op sy nekke reeds orent staan en gooi vir hom 'n bedwelmende 420 
koekie deurtrek van heuning en towerkruie. Rasend van honger

30 Die Sibille word so genoem omdat sy die dienares is van Apollo wat as herder op 
die oewers van die Amphrysusrivier in Thessalië gewoon het. (Vgl. Georg. III,2).

51 Prosérpina was ’n dogter van Jupiter, die broer van Pluto.
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rek hy sy drie bekke oop en hap die toegewerpte koekie op; hy 
ontspan sy enorme liggaam en syg op die grond neer; lank 
uitgestrek lê die kolos oor die hele grot. Terwyl die wagter in slaap 
gedompel lê, gaan Aeneas haastig binne en stap ylings weg van die 
oewer van die stroom wat geen terugkeer toelaat nie.

Dadelik hoor hulle stemme en ’n luide gekerm: dis wenende 
kinderskimme. Voor op die drumpel van die heerlike lewe 
waaraan hulle nog geen deel gehad het nie, het ’n swart onheilsdag 
hulle van hulle moeders se bors weggegryp en meegesleur en in 
bittere dood gedompel. Langs hulle woon diegene wat op ’n valse 430 
aanklag ter dood veroordeel is. Maar hierdie woonplekke word 
gewis nie sonder die lot toegeken nie, nie sonder die uitspraak van 
’n regter nie. Minos, die voorsittende regter, skud die kruik wat 
die lootjies bevat; hy roep die vierskaar van die stilles byeen en 
vergewis hom van hulle lewens en misdrywe.

Die gebied aangrensend hieraan, word bewoon deur die 
treurendes. Hoewel onskuldig, het hulle met eie hand die dood vir 
hulleself berei en uit afsku vir die lig van hulle lewens afstand 
gedoen. Hoe graag sou hulle nie nou sowel armoede as sware 
ontberings wou verduur het op die aarde daar bo nie! Die noodlot 
versper die weg, die sombere moeras met sy haatlike water hou 
hulle gebonde; die Styx wat nege maal om hulle kronkel, sluit 
hulle volkome in.

Nie ver hiervandaan nie, wydstrekkend na alle kante toe, verskyn 440 
die Velde van Verdriet -  so word hulle genoem. Hier versteek 
eensame voetpaadjies diegene wat deur ’n onhoudbare liefde 
wreed uitgemergel en verteer is, en rondomheen bedek ’n 
mirtebos hulle. Selfs in die dood verlaat die liefdespyn hulle nie. In 
hierdie oord sien hy vir Phaedra en Procris, en Eriphyle wat 
bedroef die wonde vertoon wat haar seun geslaan het, en vir 
Evadne en Pasiphaë. Laodamía vergesel hulle, asook die jonkman 
van vroeër, Caeneus, tans weer ’n vrou, deur die noodlot in haar 
ou gestalte herstel.

DIE ONTMOETING MET DIDO

Tussen hulle het Dido van Carthago in die eindelose woud 450
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rondgedwaal, haar wond nog vars. Sodra die held van Troje naas 
haar tot stilstand kom en haar herken, ’n onduidelike gestalte 
tussen die skadu’s, soos wanneer ’n mens aan die begin van die 
maand die nuwe maan sien verskyn of meen dat hy dit deur die 
newels heen gesien het, het hy trane gestort en haar met tere liefde 
aangespreek: “Arme Dido, was die tyding wat my bereik het dus 
waar: dat jy dood is en jy jou einde met die swaard gesoek het?
Was ek, helaas!, die oorsaak van jou dood? By die sterre sweer ek, 
by die hemelgode, en by die trou wat in die diepste diepte van die 
aarde mag bestaan, teen my sin, koningin, het ek van jou kuste 460 
vertrek. Maar die gode se opdragte wat my nou dwing om hier 
deur die skadu’s, deur oorde van verwildering en verrotting, deur 
die eindelose nag te stap, het my met hulle oormag voortgedryf.
En ek kon ook nie glo dat ek jou met my weggaan so ’n groot 
verdriet sou aandoen nie. Staan tog stil en moenie jou aan my oë 
onttrek nie. Vir wie vlug jy? Op bevel van die noodlot is dit die 
laaste maal hierdie dat ek met jou praat.”

Met hierdie woorde het Aeneas haar woedende hart en grimmige 
blik probeer versag terwyl hy onophoudelik trane stort. Maar sy 
het haar gesig van hom afgewend en strak na die grond gestaar.
Toe hy begin praat, verander haar gesigsuitdrukking niks meer as 470 
wat die geval sou wees as sy ’n blok harde graniet of Marpesiese32 
marmer was nie. Eindelik snel sy weg en vlug vyandig terug na die 
skaduryke woud waar Sychaeus, haar eertydse eggenoot, die sorge 
met haar deel en haar liefde met ’n ewe groot liefde beantwoord. 
Aeneas is eweseer geskok deur haar onregverdige lot, en met trane 
in die oë kyk hy haar lank vol medelye na terwyl sy gaan.

DIE ONTMOETING MET DIE OORLOGSHELDE

Van daar af beweeg hy moeisaam voort op die voorbeskikte weg.
En nou het hulle die allerverste velde bereik, afgesonder van die 
ander en dig bevolk deur diegene wat in oorlog roem verwerf het.

32 Van die berg Marpesos op die eiland Paros, beroemd om sy marmer.
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Hier kom Tydeus hom tegemoet, ook Parthenopaeus, deurlugtige 480 
krygsman, en die bleek skim van Adrastus; hier ook die Trojane 
wat in die stryd gesneuwel het en veel beween is deur mense op 
aarde. Hy sug toe hy hulle almal in ’n eindelose ry herken: Glaucus 
en Medon, Thersilochus en die drie seuns van Antenor, 
Polyboetes, priester van Ceres, en Idaeus, nog steeds in besit van 
sy strydwa, nog steeds met sy wapens. Links en regs verdring 
tallose skimme mekaar rondom hom, want dis nie genoeg om hom 
net een keer te gesien het nie! Dit verskaf hulle plesier om te 
vertoef, om saam met hom te stap, en om die redes vir sy koms te 
verneem. Maar toe die Griekse hoofmanne en die heerskares van 490 
Agamemnon die held gewaar, en sy wapens wat deur die duister 
skitter, het hulle van ontsettende vrees in paniek verval. Party 
slaan op vlug soos hulle destyds33 op hulle skepe afgepyl het; ander 
hef floutjies ’n oorlogskreet aan, maar die gepoogde kreet maak ’n 
bespotting van hul oopgesperde monde.

DIE ONTMOETING MET DEIPHOBUS

En hier bemerk hy Priamus se seun, Deiphobus, sy hele liggaam 
verskeur! Wreed is sy gelaat vermink, sy gelaat, ja, en albei sy 
hande. Sy slape is geskend, die ore afgeskeur en die neus afgekap 
deur ’n skandalige wond. Hy herken inderdaad nouliks die 
bewende gestalte wat die spore van sy verskriklike straf probeer 
bedek, en ongegroet spreek hy hom met vriendelike woorde aan: 
“ Deiphobus, magtige krygsman, spruit uit die edel bloed van 500 
Teucer, wie het dit goed gedink om so ’n wrede straf aan jou uit te 
meet? Aan wie was dit vergun om op so ’n afgryslike wyse op jou 
wraak te neem? Gerug het my die tyding gebring dat jy daardie 
laaste nag, uitgeput van die geweldige slagting onder die Grieke, 
op ’n verwarde hoop lyke neergestort het. Toe het ek persoonlik 'n 
leë graftombe op die kus van Troje opgerig en jou skim driemaal 
met luide stem aangeroep. Jou naam en wapens beskerm nou die 
plek.Jou liggaam, my vriend, kon ek by my vertrek nie vind en in 
vaderlandse grond begrawe nie.”

33 Tydens die Trojaanse oorlog, toe Hector en sy Trojane die oorhand gehad het.
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Hierop het die seun van Priamus geantwoord: “Niks, my vriend, is 
deur jou ongedaan gelaat nie. Alles wat aan Deiphobus en die 
skim van 'n gestorwene verskuldig was, het jy volbring. Maar my 510 
lot en die verderflike misdaad van die Spartaanse vrou34 het my in 
hierdie see van ellende gedompel. Dis sy wat vir my hierdie 
aandenkings nagelaat het. Want jy weet hoe ons daardie laaste nag 
in ongegronde feesvreugde deurgebring het -  en noodwendig 
moet ons dit maar al te goed onthou! Die oomblik toe die 
noodlottige perd met een sprong op die rysige burg van Troje 
beland en gewapende voetvolk in sy volgepropte buik daarheen 
gebring het, het sy ’n koordans geveins en die vroue van Troje 
onder die gil van luide jubelkrete aan Bacchus in die stad 
rondgelei. Sy self het in die middel van die optog ’n reusagtige 
fakkel gedra, en bo van die burg af die Grieke genooi om te kom.

In daardie stadium het ons heillose slaapkamer my gehuisves, 520 
afgetob deur sorge en beswaar met slaap. Rus, soet en diep, die 
ewebeeld van kalme dood, het my neergedruk soos ek daar lê. 
Intussen verwyder my voortreflike vrou elke wapen uit die huis, ja, 
selfs my vertroude swaard het sy skelmpies onder my kop 
uitgehaal. Sy gooi die deure oop en nooi vir Menelaus die huis 
binne, in die verwagting, natuurlik, dat dit vir haar minnaar ’n 
groot diens sou wees, en dat haar slegte naam ten gevolge van haar 
misdade van vroeër op hierdie wyse uitgewis kon word. Maar 
waarom vertel ek so omslagtig? Hulle bars by my slaapkamer in, 
begelei deur die nasaat van Aeolus35, daardie aanstoker van 
misdaad. O gode, laat daar vir die Grieke ook sulke dinge te beurt 530 
val, as ek met vrome lippe om wraak roep! Maar kom, en vertel jy 
op jou beurt watter toeval jou lewend hierheen gebring het. Is jy 
deur jou swerftogte oor die see hierheen gedryf, of kom jy op 
vermaning van die gode? Of deur welke lot word jy geteister dat jy 
besoek gebring het aan hierdie sombere wonings sonder son, aan 
hierdie oord van wanorde?”

34 Helena: haar naam wil hy egter nie op sy lippe neem nie.
35 Ulysses, volgens gerug die kleinseun van Aeolus.
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Gedurende hierdie tweegesprek het die Daeraad met haar 
rooskleurige vierspan reeds die middel van die hemel verby- 
gesteek op haar baan deur die lugruim. En miskien sou hulle al die 
toegestane tyd met dergelike gesprekke deurgebring het, maar sy 
begeleidster, die Sibille, het gewaarsku en hom kortliks 
aangespreek: “Die nag is aan daal, Aeneas; met geween verwyl 
ons die ure. Hier is die plek waar die pad in die twee rigtings 540 
vertak: regs is die een wat na die mure van die magtige Dis lei, en 
daarlangs lê vir ons die weg na Elysium. Maar die linkerhandse 
een voltrek die straf van die goddeloses en stuur hulle voort na 
Tartarus wat geen genade ken nie.” Ten antwoord sê Deiphobus: 
“Moenie kwaad word nie, magtige priesteres. Ek sal vertrek, 
myself aan die skadu’s gaan teruggee en die skimme voltallig 
maak. Gaan, ja, gaan heen, o sieraad van ons volk, en mag ’n beter 
lot jou deel wees.” Meer het hy nie gesê nie, en terwyl hy nog 
praat, het hy in sy spore omgedraai.

TARTARUS

Skielik kyk Aeneas om. Aan die voet van ’n krans aan die 
linkerkant sien hy ’n breë vesting, omring deur 'n driedubbele 
muur. ’n Snelstromende rivier van verskroeiende vlamme spoel 550 
daar rondomheen, Phlegethon van Tartarus, en donderend wentel 
hy rotse voort. Direk voor hom is die ingangspoort, ontsaglik 
groot, en massiewe suile van die hardste staal, sodat geen geweld 
van mense, nie eers die hemelbewoners self in staat is om dit in 
oorlog te verwoes nie. ’n Ystertoring staan daar, hoog die lug in, en 
met haar bloedbevlekte gewaad opgeskort sit Tisiphone hier 
slapeloos en waghou oor die ingang, nag en dag. ’n Gejammer 
klink duidelik daarvandaan af op, wrede géselslae klap, en dan die 
gerinkel van yster en die gesleep van kettings. Aeneas het gaan 
staan; beangs en gespanne bly hy na die rumoer luister. “Om 
watter soort misdaad gaan dit hier? Sê my tog, o maagd! Met welke 560 
strawwe word hulle gefolter? Welke ontsettende misbaar styg daar 
ten hemel?”

Toe begin die profetes só te spreek: “ Roemryke leier van die 
Trojane, niemand wat ’n vlekkelose lewe ly mag die vervloekte
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drumpel betree nie. Maar toe Hecate my in bevel geplaas het oor 
die woude van Avernus, het sy self vir my die strawwe uiteengesit 
wat die gode oplê, en my deur alles heen gelei. Rhadamanthus uit 
Kreta heers oor hierdie mees genadelose ryk. Hy gésel die skimme 
en hoor dan van hulle arglistigheid deurdat hy hulle dwing om die 
misdade te erken wat elkeen op aarde gepleeg het. Vrugteloos het 
die sondaar hom in sy skelmstreek verlustig en die verskuldigde 
boetedoening daarvan uitgestel tot sy dood eers lank daarna. 
Gewapen met ’n kats, bespring die wreekster Tisiphone die 570 
skuldiges sonder meer en jaag hulle voort. Met die linkerhand 
bedreig sy hulle met haar grimmige slange36 en roep die wrede 
bende van haar susters nader. Dan, op langelaas, swaai die heilige 
poorte met ’n aaklige geknars van die skarniere oop.

Sien jy watter soort bewaakster daar by die ingang sit, watter 
gedaante oor die drumpel waghou? Nog woester is die gedrog wat 
aan die binnekant woon, die monsteragtige Hydra met vyftig 
oopgesperde bekke. Daaragter gaap Tartarus self loodreg af. 
Tweemaal so diep strek dit omlaag die skadu’s in, as wat ons blik 
omhoog na die hemelse Olimpus reik. Hier krul die oeroue 
nakomelinge van Aarde op die bodem van die kuil rond, die volk 580 
van die Titane, neergevel deur ’n bliksemskig. Hier het ek ook 
albei die seuns van Alóeus gesien, reusagtige gedaantes wat 
probeer het om die grote hemel met hulle hande af te breek en om 
vir Jupiter van sy troon daar bo te stoot. Ek het ook vir Salmoneus 
gesien waar hy die grusame straf uitdien wat hom oorval het 
onderwyl hy besig was om Jupiter se blitse en die donder van 
Olimpus na te boots. Fakkelswaaiend is hy deur sy vierspan 
voortgetrek, en triomfantelik het hy tussen die Griekse stamme 
deur gery, ja, dwarsdeur die stad Elis37, en vir homself die verering 
opgeëis wat gode toekom, die dwaas! Om die onweerswolke en 590 
onnabootsbare donder met klinkende brons en die getrappel van 
horinghoewige perde te wil na-aap! Maar die almagtige Vader het 
sy skig deur digte wolke geslinger -  geen fakkels, hy, of die

56 Slange het vir haar as hare gedien.
37 Waar Jupiter besondere verering geniet het.
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rokerige gloed van dennehouttoortse n ie -  en hom met ’n 
ontsettende werwelwind halsoorkop neergeslinger.

Ook Tityus was daar te sien, troetelkind van moeder Aarde wat 
alles voortbring. Oor ’n volle nege akkers lê sy liggaam uitgestrek, 
en ’n monsteragtige aasvoël vreet met krom snawel aan sy 
onsterflike lewer en ingewande, vrugbaar vir nuwe foltering. Op 
soek na kos vroetel dit daar rond en woon diep binne in sy bors.
Geen respyt word gegun aan die vesels wat immer opnuut groei 600 
nie. Waarom sou ek vertel van die Lapithae, van Ixion en 
Pirithoiis? Dreigend hang ’n swart rotsblok bo hul hoof, op die 
punt om iedere oomblik neer te stort, presies asof dit reeds aan die 
neerstort is. Goue kussingstutte glans op die hoë feestelike 
aanlêsofas, en voor hulle oë is ’n maaltyd van koninklike weelde 
berei. Vlakby lê die oudste van die Furieë38 en belet hulle om die 
voedsel met die hand aan te raak: sy kom orent, lig haar fakkel, en 
dreig met 'n donderende stem.

Hier woon almal wat in die lewe hulle broers gehaat het, of wat ’n 
vader mishandel, of bedrog teen ’n afhanklike gesmee het; almal 
wat in afsondering oor hulle verkreë rykdom gebroei het sonder 610 
om ’n deel daarvan vir hulle eie familie eenkant te sit -  en dit is die 
talrykste skaar. Ook almal wat weens owerspel gedood is, of wat 
deelgeneem het aan ’n goddelose oorlog en nie geskroom het om 
die vertroue van hul meesters te verraai nie. Ingekerker sit hulle 
almal hier en wag op hulle vonnis. Vra nie dat ek jou moet inlig oor 
die straf wat daar op hulle wag, of oor die soort misdaad of die 
noodlotbestemming wat hierdie mense oorweldig het nie. Party rol 
’n ontsaglike rotsblok39 aan, of hang oopgespalk aan die speke van 
wiele.40 arme Theseus sit daar, en sal tot in ewigheid daar sit. 
Phlegyas, rampsaliger as enigeen, getuig met luide stem en

38 Die Harpy Celaeno noem haarself ook so (Bk. 3. 252), maar dis beslis nie sy wat 
hier in die Hel is nie.

39 Sisyphus se straf was om ’n swaar rotsblok teen ’n heuwel uit te rol; net sodra hy 
bo kom, rol dit vanself weer terug, en moet hy weer van onder af begín aanrol.

40 Ixion was aan ’n immer draaiende wiel vasgebind.
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vermaan almal deur die skadu’s heen: “Wees gewaarsku, leer om 520 
regverdig te wees en die gode nie te verag nie.” Hierdie een het sy 
vaderland vir goud verkoop en ’n magtige dwingeland daaroor 
gestel: vir omkoopgeld het hy wette gemaak en ongedaan gemaak. 
Daardie een het sy dogter se slaapkamer binnegedring en ’n 
verbode huwelik met haar gesluit. Almal het ’n gruwelike misdryf 
aangedurf, en volvoer wat hulle aangedurf het. AI het ek ’n 
honderd tonge gehad, ’n honderd monde en ’n stem van yster, sou 
ek nie in staat wees om al die vorms van misdaad te beskryf, en al 
die name van die strawwe op te noem nie.”

DIE BURG VANPLUTO

Nadat die bejaarde priesteres van Apollo hierdie woorde gespreek 
het, vervolg sy: “ Maar kom, gaan nou flink voort op jou weg en 
voltooi die taak wat jy onderneem het; ons moet ons haas. Ek sien 630 
die mure wat in die Siklope se smidsoonde vervaardig is, en onder 
die gewelf hier reg voor ons, die ingang waar hulle ons beveel om 
hierdie voorgeskrewe wygeskenke neer te lê.” Sy het opgehou met 
praat, en sy aan sy stap hulle met die donker paaie voort. Vinnig lê 
hulle die afstand tussenin af en nader nou die deure. Aeneas 
betree eerste die ingang, besprinkel sy lyf met vars water, en heg 
die twyg aan die deurpos voor hom vas.

ELYSIUM

Nadat hierdie seremonies eindelik uitgevoer en die diens aan die 
godin volbring is, bereik hulle die oorde van vreugde, lieflike 
groen drewe in die woude, geluksalige tuiste van die geseëndes.
Hier strek die lugruim wyer uit en klee die velde met stralende lig; 640 
hier ken die bewoners hulle eie son, hulle eie sterre. Party oefen 
hulle ledemate op die grasbegroeide worstelperke, wedywer al 
spelend en pak mekaar aan op die geel sand. Onder luide gestamp 
van voete voer ander reidanse uit en sing koorliedere daarby. 
Geklee in ’n slepende gewaad begelei die Thraciese priester41 hulle

41 Orpheus,’n priester van Apollo.
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ritme met die klanke van sy sewe verskillend gestemde liersnare; 
nou tokkel hy hulle met sy vingers, dan weer met 'n ivoor siterpen.
Hier woon die oeroue geslag van Teucer, ’n alleredelste nakroos 
van groothartige helde in gelukkiger tye gebore; Ilus en Assaracus, 650 
en Dardanus, die stigter van Troje.

Op ’n afstand kyk Aeneas met verbasing na die manne se wapens 
en die skimmige strydwaens. Roerloos staan hulle spere in die 
grond vasgesteek, en orals op die vlakte wei hulle uitgespanne 
perde. Dieselfde genot wat hulle in die lewe uit strydwaens en 
wapens geput het, dieselfde besorgdheid om blinkvet perde te 
onderhou, bly hulle by nadat hulle in die aarde weggelê is.

Regs en links, kyk!, sien hy ander skimme wat op die grastapyt ’n 
feesmaal nuttig. In ’n koor sing hulle ’n jubelende himne aan die 
gode te midde van ’n geurende lourierbos, vanwaar die magtige 
stroom van die Erídanus opwaarts deur die woud na die bowêreld 
kronkel. Hier woon die talryke skaar wat in die stryd ter 660 
verdediging van hul vaderland wonde opgedoen het, almal wat 
hulle lewe lank kuise priesters was, al die vrome digtersangers wie 
se woorde Apollo waardig is. Ook hulle wat die lewe veredel het 
met die kunste deur hulle uitgevind, en diegene wat deur 
verdienstelikheid gemaak het dat ander hulle onthou: hulle almal 
dra ’n sneeuwit hoofband om die slape.

Toe hierdie skimme aan alle kante om haar toestroom, spreek die 
Sibille hulle soos volg aan, maar rig haar veral tot Musaeus- hy 
was immers die middelpunt van ’n baie groot menigte wat na hom 
opkyk waar hy van sy skouers af boontoe hoog bo hulle uitstaan:
“Sê my, geluksalige geeste, en u, voortreflike digtersanger, watter 
streek, watter plek huisves vir Anchises? Om sy ontwil het ons 670 
gekom en die magtige riviere van die Onderwêreld oorgesteek.”
Die held het haar kortliks soos volg geantwoord: “Niemand het 
hier ’n vaste woonplek nie; ons woon in skaduryke woude en maak 
ons tuis op die rusbank van rivieroewers en in weides, groen van 
stromende beke. Maarasjul hartsverlange julle daartoe noop, stap 
dan oor hierdie heuwelrug en ek sal julle nou-nou op 'n gemaklike 
voetpad bring.” Dit het hy gesê en voor hulle uit aangestap. Van 
daar bo af toon hy aan hulle die glansende vlaktes; daarna daal 
hulle van die kruintoppe af.
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DIE ONTMOETING MET ANCHISES

Diep in ’n groen vallei was vader Anchises egter besig om met 
aandag en belangstelling die siele te beskou wat daar ingekluister 680 
was, en voorbestem om eendag na die lig daarbo te gaan. Hy het 
juis noukeurige oorweging geskenk aan die hele skaar van sy 
mense, sy geliefde nasate, en aan die lotgevalle en lotsbestemming 
van die manne, aan hulle sedes en prestasies. Toe hy vir Aeneas 
oor die grasveld na hom toe aangestap sien kom, het hy albei sy 
hande vreugdevol uitgestrek, en terwyl die trane oor sy wange rol, 
het hierdie woorde sy lippe ontval: “Het jy uiteindelik gekom? Het 
die kinderliefde wat jou vader van jou verwag het oor die 
moeitevolle tog geseëvier? Word dit my gegun om jou gelaat te 
aanskou, my seun, en om welbekende woorde te hoor en te sê? So, 
inderdaad, het ek geglo en gereken, terwyl ek die dae aftel, sou dit 690 
gebeur. En my verlange het my nie mislei nie. Deur watter lande, 
oor watter ontsaglike seë het jy gereis voor ek jou eindelik hier kan 
verwelkom! Deur watter ontsaglike gevare, my seun, is jy 
rondgeslinger! Hoe het ek tog gevrees dat die koninkryk van Libië 
jou enigermate leed sou berokken!” Maar Aeneas antwoord: “U 
beeltnis, vader, u gekwelde beeltnis wat so dikwels aan my verskyn 
het, het my gedwing om na hierdie wonings af te reis. My vloot lê 
voor anker in die Tirreense see. Vergun my om u hand te druk, 
vergun my dit, vader, en onttrek u nie aan my omhelsing nie.” 
Terwyl hy so sê, het ’n tranevloed oor sy wange gestroom. 
Driemaal het hy daar probeer om sy arms om sy vader se nek te 700 
slaan; driemaal het hy die beeld misgevat en het dit sy hande 
ontglip, soos ligte winde, en net soos ’n vlugtige droom.

Intussen sien Aeneas in ’n afgeleë vallei ’n eensame bos met 
ritselende struike, en ’n rivier, die Lethe, wat by die vredige 
wonings verbyvloei. Om hierdie rivier fladder daar ontelbare 
stamme en volkere rond: soos wanneer bye op ’n helder somersdag 
in die velde op die veelkleurige blomme gaan sit, en al om die 
blankwit lelies draai terwyl die ganse vlakte gons van hul gesoem.
By hierdie onverwagte skouspel skrik Aeneas, en vra in sy 710 
onwetenheid na die oorsake: welke rivier dit daar in die verte is, 
wie die manne wat in so ’n ontsaglike massa die oewers beset. Toe 
sê vader Anchises: “Langs die deining van die Lethestroom drink
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die siele aan wie ’n tweede liggaam deur die noodlot verskuldig is, 
water wat van sorge bevry, en eindelose vergete. Lank reeds, 
voorwaar, begeer ek om jou van hulle te vertel, om hulle van 
aangesig tot aangesig vir jou te wys, ja, om hierdie nageslag van my 
kinders vir jou af te tel, sodat jy des te meer saam met my bly kan 
wees dat Italië gevind is.” “Vader, moet ons dan aanneem dat 
sommige verhewe siele vanhier opstyg na die bowêreld, en weer na 720 
trae liggame toe terugkeer? Wat ’n heillose verlange na die lig het 
die ongelukkiges tog!” “ Dit sal ek jou gewis verklaar, my seun, en 
jou nie in onsekerheid hou nie”, antwoord Anchises, en een na die 
ander openbaar hy elke geheimenis.

“In die eerste plek word die hemel en die aarde en die 
watervlaktes, die ligtende bol van die maan en die Titaniese42 son 
en sterre, deur ’n gees binne in hulle gevoed. ’n Siel deurdring die 
ledemate, bring die hele massa in beweging, en word een met die 
groot geheel. Daaruit ontstaan die menseras en diere, die 
voëllewe, en die wanstaltige wesens wat die see onder sy helder 
oppervlakte voortbring. Vurig is die krag, en hemels die oorsprong 730 
van daardie lewenssaadjies, behalwe insoverre as wat skadelike 
liggame hulle belemmer, en aardse ledemate en sterflike gestaltes 
hulle afstomp. Dit is die oorsaak van hulle vrees en verlange, van 
hulle verdriet en vreugde, en omdat hulle in die duisternis van ’n 
donker kerker opgesluit is, het hulle geen uitsig na die hemelse lig 
nie. Ja, selfs as die lewe hulle met sy allerlaaste daglig verlaat het, 
wyk elke kwaad en alle plae van die liggaam nie algeheel van die 
rampsaliges af nie, en moet menige smet wat lank saam gegroei het 
noodwendig op wonderbare wyse diep ingewortel wees. Daarom 
word hulle deur straf gelouter en boet hulle vir misdade van 
vroeër. Party word oopgespalk en voor die yl winde uitgehang; by 740 
ander word die besmetting van misdryf in ’n ontsaglike draaikolk 
afgewas, of met vuur uitgebrand. Elkeen van ons ondergaan as 
skim sy eie loutering. Daarna word ons weggestuur deur die ruim 
Elysium en ons paar bewoon die velde van geluk, totdat ’n veraf 
dag, wanneer die kringloop van die tyd voltooi is, die vasgegroeide

42 Son (Sol, of Helios) was ’n seun van die Titaan Hyperion.
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verderf uitgewis het en die hemelse gesindheid en vlam van louter 
lug43 in ons suiwer laat. Wanneer die siele hier voor ons die wiel 
van die tyd ’n duisend jaar lank voortgerol het, nooi die god hul 
almal in digte skaar na die Lethestroom, sodat hulle sonder 
heugenis, natuurlik, die hemelgewelf weer kan besoek en ’n 750 
begeerte kan begin koester om in ’n liggaam terug te keer.”

Anchises het geswyg, en sy seun, met die Sibille saam, na die 
midde van die toeloop en die gonsende menigte getrek. Hy klim 
op ’n heuwel vanwaar hy almal kan onderskei waar huile in ’n lang 
ry daar voor hom staan, en die gesigte kan uitken soos hulle 
aankom.

ANCHISES SE VOORSPELLING

“Kom, nou sal ek jou ook in woorde meedeel welke roem die 
kroos van Dardanus hierna ten deel val, watter nasate van 
Italiaanse afstamming daar op jou wag, van die luisterryke siele 
wat bestem is om ons naam te erf, en jou inlig oor jou 
lotsbestemming. Die jongman daar, jy sien hom, wat op sy spies 760 
sonder ’n punt44 leun, hou kragtens lot die plek naaste aan die 
daglig. Hy sal deur vermenging uit Italiaanse bloed ontspruit en 
eerste na die hemelse lug opstyg. Silvius word hy genoem, ’n 
Albaanse naam, jou laasgeborene. Láát op jou oudag sal jou vrou 
Lavinia hom vir jou in die woude voortbring, ’n koning en vader 
van konings. Van hom af sal ons geslag in Alba Longa die septer 
voer.

Daardie een langs hom is Procas, roem van die Trojaanse ras. Dan 
Capys en Numitor, en hy wat jou met sy naam in herinnering sal 
roep, Silvius Aeneas, wat eweseer as jy deur pligsbesef en 
wapendade gaan uitblink wanneer hy Alba eendag as sy koninkryk 770 
ontvang. Ai, welke jongmanne tog! Watter ontsaglike krag lê hulle

45 Volgens sommige antieke filosowe was louter of elementale lug die substansie 
waaruit die siel bestaan het. In sy suiwerste vorm was dit identies aan vuur.

44 In vroeër tye was dit die beloning aan ’n jong stryder na sy eerste oorwinning.
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aan die dag, kyk!, en hulle slape is beskadu deur die burgerkrans 
van eikelower!45 Hierdie manne sê ek jou, sal Nomentum en Gabii 
en die stad Fidena stig; hierdie manne sal die vestings van Collatia 
op die berge bou, ook Pometii en Fort Invus en Bola en Cora. 
Hierdie name sal dán beroemd wees, maar tans is dit oorde sonder 
naam.

Meer nog, die seun van Mars, Romulus, wat deur sy moeder Ilia 
uit die bloed van Assaracus voortgebring sal word, sal in die 
bowêreld by sy grootvader46 aansluit. Sien jy hoe die dubbele 
helmpluim47 op sy hoof staan, en hoe sy vader hom in eie 780 
persoon met sy eie ereteken reeds nou al vir die bowêreld aanwys?
Ja, onder hierdie man se geïnspireerde leiding, my seun, sal 
daardie roemryke Rome sy gesag tot aan die grense van die aarde 
verbrei, en sy trotse gees tot aan die hemel bo. As een stad sal hy 
sy sewe heuwels met ’n muur omring, geseën met ’n nakroos van 
helde: so ry die Berecyntiese moeder48 met torings gekroon op 
haar strydwa deur die stede van Frigië, vergenoeg met haar 
nakroos van gode, haar arms om ’n honderd kleinkinders geslaan, 
almal hemelbewoners, almal besetters van die hoogtes daarbo.

Wend nou albei jou oë hierdie kant toe, aanskou hierdie volk, jou 
eie Romeine. Hier is Caesar, en Julus se hele nageslag, voor- 790 
bestem om onder die magtige hemelgewelf te verskyn.49 En hier, 
hier is die man wat jy so dikwels hoor aan jou voorspel word, 
Augustus Caesar, die seun van ’n god50, wat weer ’n Goue Eeu vir 
Latium sal grondves tussen die akkers lank gelede deur Saturnus 
regeer, en wat sy ryk tot by die Garamente51 en Indiërs verby sal

15 Hierdie krans is as beloning aan iemand gegee wat ’n medeburger se lewe tydens 
’n geveg gered het.

46 Numitor, in vers 767 genoem.
47 Dit verwys na Mars se helm wat met twee pluime versier was. Dit was sy 

besondere ereteken.
48 Cybele, wat op die Berecyntusberg in Frigië aanbid is.
49 D.w.s. om in die bowêreld gebore te word.
í0 Augustus was die pleegseun van Julius Caesar wat na sy dood ’n god verklaar is.
51 Die mees suidelike volk van Aftika destyds bekend.
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verbrei. Die gebied van sý heerskappy lê buite die sterre52 *, buite 
die jaarbaan van die son, waar die hemeltorser Atlas die 
firmament, getooi met vonkelende sterre, op sy skouer ronddraai.
Ten gevolge van goddelike orakels sidder die koninkryke aan die 
Kaspiese see en die land van die Maeotiërs reeds nou al by die 
vooruitsig van sy koms, en die monde van die sewevoudige Nyl is 800 
paniekbevange van vrees. Die kleinseun van Alceus33 het nie 
soveel van die aarde bereis nie al het hy die hert met die koper 
hoewe neergeskiet54 55 56, of vrede gebring aan ciie woude van 
Erymanthus en Lerna met sy boog laat bewe. Ewemin L'ber35 wat 
sy kar triomfantelik met leisels van wingerdranke stuur terwyl hy 
sy tiere van Nysa se hoë kruin af na onder dryf. Aarsel ons dan nog 
om ons dapperheid met dade uit te bou, of verhinder vrees ons om 
in die land van Italië te kom woon?

Wie, egter, is hy daar eenkant, wat met sy kroon van olyftakkies 
die aandag trek terwyl hy die heilige gerei aandra? Ek ken die hare 
en gryse baard van daardie Romeinse koning36 wat die jong stad op 810 
sý wette sal grondves wanneer hy van die skraal grond van die 
onbeduidende Cures na groot soewereine mag geroep sal word.
Vir hom sal Tullus dan opvolg, hy wat sy vaderland se rus sal 
verbreek en die gemaksugtige burgers en manskappe wat lank 
reeds nie meer aan triomfoptogte gewoond was nie, weer tot 
oorlog sal beweeg. Kort na hom volg die praalsieke Ancus wat 
reeds nou al te veel behae skep in winde van gewildheid.

52 Aan weerskante van die skynbare jaariikse baan van die son (ekliptika) loop daar 
twee stroke wat die sodiak genoem word, en waarin die twaalf konstellasies of 
tekens van die sodiak voorkom. Direk onder die sodiak lê die bekende wêreld; 
noord of suid daarvan lê die onbekende wêreld, d.w.s. "streke buite die sterre” .

41 Hercules.
54 Drie van die twaalf take van Hercules: om die verskriklik vinnige koperhoef hert 

te vang, om die wildevark op die Erymanthusberg te vang, om die veelkoppige 
Hydra te Lerna te vernietig.

55 Bacchus. Sy rit in 'n kar wat deur twee tiere van die Nysatop af in Indië waar hy 
gebore is, na die Weste getrek is, verteenwoordig die vooruitgang en sege van die 
beskawing.

56 Numa Pompilius, tweede koning van Rome, stigter van sy godsdienstige en 
wetlike instellings.
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Wil jy ook die Tarquiniese konings, die trotse skim van die wreker 
Brutus en die teruggewonne roedebundels57 sien? Hy sal die eerste 
wees wat die gesag van ’n konsul en die wrede byle sal ontvang. En 
ter wille van die lieflike vryheid sal hy as vader sy seuns wat ’n 820 
rewolusie stook tot straf veroordeel, ongelukkige man, hoe die 
nageslagte ook al daardie daad sal ophemel: die liefde vir sy 
vaderland en sy grenselose verlange na roem sal seëvier.

Kyk verder nog na die Decii en die Drusi daar eenkant, na 
Torquatus met sy wrede byl, en na Camillus wat die vaandels 
terugbring. Die skimme daar, wat jy in gelyke wapenrusting sien 
skitter, nou nog eensgesind solank hulle deur die nagduister in 
bedwang gehou word, -  maar ag, wat ’n ontsaglike oorlog, watter 
ontsaglike veldslae en slagting sal hulle wedersyds teen mekaar 
van stapel stuur as hulle die lewenslig bereik! Die skoonvader wat 
bo van die Alpynse skanse en die vesting van Monoecus af 830 
marsjeer, die skoonseun teen hom opgestel met leërmagte uit die 
Ooste58! Nee, my seuns, moenie julle denke gewoond maak aan 
sulke groot oorioë nie, en moenie jul vaderland se sterke krag teen 
sy eie hartslag keer nie. En jy59 wat jou afkoms aan Olimpus 
ontleen, neem jy eerste ’n gematigde houding in en slinger die 
wapens in jou hande weg, jy, my eie bloed!

En daar is die held wat oor Korinthe gaan triomfeer60, en roemryk 
weens sy verdelging van die Grieke as oorwinnaar sy strydwa na

57 Roedebundels om byle (fasces) was die simbool van die hoër Romeinse 
amptenare se gesag: die roedes simboliseer die reg om lyfstraf toe te dien; die 
byl, die reg om te dood.

58 Die skoonvader is Julius Caesar; die skoonseun, Pompeius wat met Julia, dogter 
van Caesar getroud was. In hulle burgeroorlog moes Caesar se troepe van Gallië 
af oor die Alpe marsjeer, terwyl Pompeius sy magte hoofsaaklik uit die Ooste 
verkry het. Die vestingstad Monoecus is die huidige Monaco.

55 Anchises spreek die siel van die ongebore Julius Caesar aan.
60 Mummius, wat Korinthe in 146 v.C. vernietig het.
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die rysige Kapitool sal dryf. Daardie ander een61 sal Argos verdelg, 
en Mykene, stad van Agamemnon, en die nasaat van Aeacus self,
’n telg van die wapenvaardige Achílles. So sal hy sy Trojaanse 
voorvaders en die ontwyde tempel van Minerva wreek. 840

Wie sou jou, grote Cato, onvermeld laat, of vir jou, Cossus? Wie 
die geslag van Gracchus, of beide Scipio’s, twee verpletterende 
oorlogskragte, vernietigers van Libië? Of ook vir Fabricius, ’n 
magtige man, hoewel arm, of vir jou Serranus, waar jy die saad in 
jou ploegvoor saai? Waar voer julle my heen, Fabii62, moeg soos ek 
is? Jy is daardie beroemde Grootste, wat man-alleen ons staat vir 
ons herstel net deur te draal. Andere -  dit glo ek gewis -  sal 
ademende bronsbeelde teerder smee, lewende gesigte uit marmer 
kap, beter pleidooie in regsake lewer, die hemelbane met ’n stif 
beskryf, en die opkoms van die gesterntes vasstel: jy, Romein, 850 
moet onthou om die volkere met gesag te regeer -  dit sal jou genie 
wees -  en om die vrede ’n vaste wet63 op te lê, om onderworpenes 
te begenadig en die hovaardiges in oorlog te verpletter.”

So het vader Anchises gesê, en hom verder soos volg tot sy 
verwonderde besoekers gerig: “Kyk hoe stap Marcellus daar, so 
opvallend in die rusting van ’n gedode veldheer, en hoe 
triomfantelik toring hy bo al die helde uit. Wanneer ’n groot onrus 
eendag verwarring saai, sal hy, ’n ridder, die Romeinse staat 
herstel. Hy sal die Carthagers en die rebelse Galliër terneerslaan, 
en ’n derde maal verowerde wapens vir vader Quirinus ophang.”
Toe vra Aeneas -  want hy het bemerk dat ’n jongman van 860 
buitengewone skoonheid en met glansende wapenrusting, maar

61 L. Aemilius Paulus, wat die Macedoniese koning Perseus in 168 v.C. verslaan 
het. Perseus het daarmee gespog dat hy 'n nasaat van Achilles was.

62 Anchises is reeds moeg van al die vertel, en nou merk hy die siele van die 
toekomstige Fabii, ’n familie wat ’n groot aantal beroemde Romeine opgelewer 
het. Hy kan nie almal vermeld nie, en daarom vestíg hy Aeneas se aandag op die 
belangrikste líd van die familie: Quintus Fabius Maximus Cunctator.

63 Die digter verwys na Augustus wat die vrede deur hom bewerkstellig, duursaam 
gemaak het deur dit met wet en orde te bekroon.
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met verdrietige gelaat en oë neergeslaan, saam met Marcellus 
stap: “ Wie, vader, is dit daardie wat die held so op sy weg vergesel?
'n Seun, of iemand uit die beroemde stam van sy kleinkinders? Wat 
’n rumoer van die gevolg rondomheen! Wat ’n indrukwekkende 
voorkoms het die man! Maar die swart nag huiwer met sombere 
skadu om sy hoof.”

Terwyl die trane in sy oë opwel, begin vader Anchises toe weer:
“ My seun, vra tog nie uit na die diepe verdriet van jou mense nie.
Die noodlot sal hierdie jongman net aan die wêreld toon, en nie 
toelaat dat hy langer bly lewe nie. Te magtig sou die Romeinse 870 
stam vir u geskyn het, o gode, as hierdie geskenk sy onvervreem- 
bare eiendom sou bly. Wat ’n eindelose weeklag van die manne sal 
daardie vermaarde vlakte64 65 van Mars na sy groot groot stad toe 
laat aanrol. Of wat ’n begrafnispraal sal jy aanskou, Tiberinus, as 
jy by die vars grafheuwel verbystroom! Geen enkele seun van 
Trojaanse afkoms sal sy Latynse voorvaders so seer in vervoering 
bring met die belofte wat hy inhou nie, en geen ander pleegseun 
sal ooit soveel deur die land van Romulus geroem word nie. 
Helaas, pligsvervulling! Helaas, trou van weleer, en ’n hand 
onoorwinlik in stryd! Straffeloos sou niemand hom, onder wapen, 
tegemoet getree het nie, of hy nou die vyand te voet bestorm, of sy 880 
spore in die flank van sy skuimbedekte perd kap. Helaas, 
rampsalige seun, as jy tog net op een of ander wyse die wrede 
noodlot kon verbreek! Jy sal Marcellus wees. Gee vir my handevol 
lelies aan! Laat ek donkerrooi blomme strooi. Laat ek ten minste 
hierdie geskenke op my nasaat se skim stapel en ’n troostelose plig 
vervul.”

So swerf hulle van plek tot plek deur die hele gebied, oor die wye 
newelige velde, en neem alles in oënskou. Nadat hy sy seun deur

64 Die Marsvlakte (Campus Martius), waar keiser Augustus in 27 v.C. ’n 
mausoleum vir sy familie laat bou het.

65 Die jongman Marcellus, seun van Augustus se suster Octavia. Hy is deur 
Augustus geadopteer en gekies om die keiser op te volg. Hy sterf egter in 23 v.C. 
toe hy slegs twintig jaar oud was -  ’n smartvolle verlies vir die Romeinse volk.
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elkeen van hierdie plekke gelei, en sy hart laat brand het van 
begeerte na die roem wat sou kom, vertel Anchises die held toe 890 
van die oorloë wat hy vervolgens moet voer. Hy lig hom ook in oor 
die volke van Laurentum en die stad van Latinus, en hoe hy elke 
ontbering sal kan vermy of verduur.

Daar is twee poorte van die godheid Slaap.Hulle sê een van hulle 
is van horing, en daardeur kan egte skimme maklik uitgaan. Die 
ander een, glansend, is van skitterwit ivoor vervaardig, maar 
daarlangs stuur die geeste vals drome na die bowêreld. Met hierdie 
woorde66 begelei Anchises toe sy seun daarheen, en die Sibille 
saam met hom, en hy laat hulle deur die ivoorpoort uit. Haastig 
volg Aeneas die pad na die skepe en besoek weer sy makkers.

Daarna vaar hy reguit met die kus langs na die hawe van Caieta. 900 
Die anker word van die boeg af uitgegooi; roerloos rus die 
agterstewens op die strand.

66 D.w.s. die woorde waarna in vv. 890-92 verwys word.
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DIE SEWENDE BOEK

Die oorlog in Latium



DIEDOOD VANCAIETA

Ook jy, Caieta, voedster van Aeneas, het met jou dood onsterflike 
roem aan ons kuste besorg1. En nou nog bekerm jou aansien jou 
rusplek, en dui jou naam jou stoflike oorskot in die uitgestrekte 
Italië aan -  as sulke roem iets beteken.

CIRCE DIE TO WENARES

Maar toe die laaste eer volgens gebruik bewys, en die grond van 
die grafheuwel netjies in ’n hoop afgewerk is, en nadat die 
stormagtige see tot bedaring gekom het, vaar pligsgetroue Aeneas 
verder op sy reis en verlaat die hawe. Die briese bly waai tot in die 
nag, die helder maanlig waarborg ’n veilige vaart en in sý triilende 
lig glinster die see. Rakelings vaar hulle langs die nabygeleë kus 10 
van Circe se land verby waar die ryk dogter2 van die Son haar 
ontoeganklike woude met onophoudelike gesang laat weerklink.
In haar statige woning maak sy vuur met geurige sederhout om lig 
in die nag te verskaf terwyl sy haar fyn gesponne weefsel met 
weerklinkende wewerskam deurkruis.

Hiervandaan word ’n toornige gegrom gehoor van leeus wat hulle 
teen hul kettings verset en diep in die nag brul; stekelige 
wildevarke en bere woed in hul hokke en gedaantes van reusagtige 
wolwe huil. Met kragtige towerkruie het Circe, wrede godin, hulle 
van hul menslike gestaltes verander en in die voorkoms en liggame 20 
van wilde diere gehul. Om te voorkom dat die goeie Trojane ’n 
dergelike onnatuurlike gedaantewisseling ondergaan, of dat hulle 
haar hawe binnevaar en die afgryslike kus nader, het Neptunus 
hulle seile met winde gevul, ontvlugting gebied en hulle by die 
kokende waters verbygevoer.

1 Net soos Misenus (Bk. 6, 232 e.v.) en Palinurus (Bk. 6, 381).
2 Circe.
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DIE LANDING AAN DIE TIBERMONDING

En nou het die see rooi begin gloei in die ligstrale, en vanuit die 
hoë hemel het die Daeraad goudgeel geskitter in haar rooskleurige 
tweespanwa, toe die winde gaan lê, elke vlagie eensklaps afneem 
en die roeispane moeisaam in die weerspannige seevlak beur.
Maar kyk! van die see af gewaar Aeneas hier ’n ontsaglike woud. 
Tussen die bome stort die Tiber met sy lieflike stroom hom in ’n 30 
kolkende maling en geel van baie sand in die see uit. Rondomheen 
en daar bo het veelkleurige voëls wat op die oewers en in die 
rivierbedding boer, die lug met gesang bekoor en in die heilige 
woud rondgedartel. Hy gee aan sy makkers opdrag om koers te 
verander, die boeë landwaarts te swaai, en opgeruimd vaar hy die 
skaduryke rivier op.

AANROEPING VAN DIE MUSE

Kom dan nou, Erato3: wie die konings, wat die tye, wat die stand 
van sake in aloue Latium was toe die vreemde leër die eerste maal 
sy vloot aan die kuste van Italië laat land het -  dit sal ek berig, en 
die voorspel tot die eerste geveg in herinnering roep. U, godin, lig 40 
u u digter in. Ek sal vertel van afgryslike oorloë, vertel van 
slaglinies en konings wat moedig op die dood afstorm, van die 
Etruriese bende, en die ganse Italië onder wapen verenig. Groter 
is die verhaal wat voor my ontvou, groter die taak wat ek 
onderneem.4.

LATINUS

Koning Latinus, reeds bejaard, het in langdurige vrede oor sy 
velde en rustige stede regeer. Die gerug wil dat hy uit Faunus en

3 Normaalweg die Muse van liefdespoësie, hier egter ’n godin van die lied in die 
algemeen.

4 Uit hierdie woorde kan ons opmaak dat die vernaamste deei van sy werk vir 
Vergilius hier begin, nl. met die gebeurtenisse in Italië.
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die nimf Marica van Laurentum gebore is. Faunus se vader was 
Picus, en met Saturnus spog hý as sy vader en die eerste bron van 
hulle bloed.

Deur die wil van die gode het Latinus nie ’n seun of ’n manlike 50 
nakroos gehad nie, want hulle is weggeraap terwyl hulle in die 
lente van hul jeug aan die opgroei was. ’n Enkele kind het sy huis 
en grootste woning bewaar, ’n dogter, nou ryp vir ’n eggenoot, nou 
volwasse en hubaar. Baie uit wydstrekkende Latium en die ganse 
Italië het haar die hof gemaak, maar die aansienlikste bo alle 
ander wat haar die hof gemaak het, is Turnus, ’n jonkman met ’n 
lang en deurlugtige voorgeslag, een wat die koningin-moeder met 
wonderbaarlike hartstog begeer het om as skoonseun aan haar te 
verbind. Maar die gode staan dit met allerlei verskrikkings in die 
weg.

VOORTEKENS VANDIE OORLOG

In die middel van die paleis, in die rysige binnehof het daar ’n 
lourierboom met heilige blaretooi gestaan, baie jare lank deur 60 
godsdienstige ontsag beskerm. Vader Latinus het dit na bewering 
daar gevind en eiehandig aan Phoebus gewy toe hy sy eerste 
vesting gebou het, en na die boom die naam Laurenti aan sy 
setlaars gegee. ’n Digte swerm bye het met luide gesoem deur die 
helder lug getrek, en wonderbaar om te vertel, op die kruin van 
hierdie boom gaan sit, en met die pote bymekaar ingehaak in ’n 
haastig gevormde tros van die blaarryke tak afgehang. Dadelik 
roep die siener uit: “Ek sien ’n vreemdeling aankom, en uit 
dieselfde rigting ’n leër op mars na dieselfde oord, en dit voer 70 
heerskappy in ons vestingtop.”

Meer nog, terwyl hy met gewyde fakkels die altare aansteek, en 
die meisie Lavinia langs haar vader staan, word daar gesien, o 
gruwel!, hoe sy die vuur in haar lang hare opvang, hoe haar hele 
hooftooisel in ’n knetterende vlam verbrand word, haar vorstelike 
hare aan die brand, aan die brand haar kroon, merkwaardig met sy 
edelstene; hoe sy toe in rook en ’n geel gloed gehul word en die 
vuur oral deur die paleis laat versprei. Onder die mense is daarvan 
gepraat as voorwaar ’n skrikwekkende en wonderbaarlike gesig:
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want, het hulle voorspel, sy self sal luisterryk wees na roem en lot, 
maar vir haar volk voorspel dit ’n groot oorlog. 80

LA TINUS RAADPLEEG DIE ORAKEL

Maar verontrus deur die voortekens nader die koning die orakel 
van Faunus, sy profetiese vader, en raadpleeg die heilige woude 
onder hoogliggende Albunea wat as die magtigste van alle woude 
met heilige bron ruis, en in skadu gehul ’n dodelike swaeldamp uit 
die aarde asem. Hiervandaan vra die stamme van Italië en die 
ganse land van Oenotrië antwoorde in tye van nood. So dikwels as 
wat die priesteres offergawes hierheen bring en sy onder die stille 
nag op die oopgespreide velle van geslagte skape gaan lê en die 
slaap begeer, dan sien sy menige skim wat op wonderbare wyse 
daar rondfladder, hoor sy velerlei stemme, voer sy gesprekke met 90 
die gode en praat met Acheron in die diepte van die hel.

Hier het vader Latinus toe self ook 'n antwoord kom vra, soos 
gebruiklik 'n honderd wollige tweetand skape geslag en op die 
uitgespreide velle, ’n kleed van vag, gelê. Skielik word die 
antwoord uit die diep woud gegee: “Streef nie daarna, my seun, 
om jou dogter in 'n Latynse huwelik te verbind nie, en plaas geen 
vertroue in die bruidskamer wat reeds gereed staan nie; daar sal 
vreemdelinge kom om jou skoonseuns te word, bestem om met 
hulle bloed ons naam tot aan die sterre te verhef, en wie se 
nakroos uit hulle ras die hele wêreld, waar die son op sy daaglikse 100 
tog albei oseane5 aanskou, onder hul voete neergewerp en regeer 
sal dien.” Hierdie antwoord van sy vader Faunus, en die 
waarskuwing wat in die stilte van die nag aan hom gegee is, hou 
Latinus nie in sy eie mond toegesluit nie. Gerug wat wyd en syd 
rondvlieg, het die nuus reeds deur die stede van Italië gedra toe die 
kinders van Laomedon6 hulle vloot teen die grasbegroeide hang 
van die oewer vasgemeer het.

! D.w.s. sowel die Ooste as die Weste, daar die Oseaan gesien is as ’n stroom wat 
om die aarde vloei.

6 DieTrojane.
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CELAENO SE VOORSPELLING WORD VERVUL

Aeneas, sy hoofleiers en die skone Julus vly hulle liggame te ruste 
neer onder die takke van ’n hoë boom. Hulle maak ’n maaltyd 
gereed, plaas oral op die gras speltkoeke onder die geregte -  so het 110 
Jupiter self dit by hulle ingegee -  en belaai die deegonderlaag met 
veldvrugte. En hier, nadat die res genuttig was en die honger vir 
nog iets om te eet hulle daartoe gedryf het om aan die dun koeke 
te byt en om met onbeskroomde hand en mond die ronding van 
die bestemde brood te ontwy en die breë stukke nie te spaar nie -  
hier roep Julus uit: “ Haai, eet ons ook ons tafels op?”, niks meer 
nie, en bloot in ’n grap.

Hierdie uitroep het by die hoor daarvan ’n perk gestel aan ons 
ontberinge7, en net toe dit die spreker se lippe ontval, het sy 
vader dit opgevang, en oorstelp deur die goddelike openbaring, 
hom verhinder om nog iets te sê. Onmiddellik roep Aeneas uit: 
“Gegroet, land aan my deur die noodlot verskuldig! Gegroet ook 120 
u, troue Huisgode van Troje! Hiér is ons tuiste, en dis ons 
vaderland dié. Want my vader Anchises- ek herinner my nou -  
het aan my hierdie lotsgeheim nagelaat: My seun, wanneer jy na ’n 
onbekende kus gevoer is en jy jou maaltyd geniet het, maar die 
noodlot jou dwing om ook jou tafels te verslind, dan moet jy in jou 
vermoeidheid hoop op ’n tuiste, moet jy onthou om daar met jou 
hand jou eerste huise op te rig en hulle met 'n stewige wai te 
omring." Dit was daardie honger dié, hierdie die laaste ontbering 
wat op ons gewag het en wat bestem is om ’n einde te maak aan 
ons wrede beproewinge. Kom dan, laat ons blymoedig met die 
eerste strale van die son verken watter land dit die is, watter mense 130 
dit bewoon, waar die stad van die inheemse nasie lê, en laat ons 
verskillende rigtings van die hawe af inslaan. Pleng nou jul bekers 
tot eer van Jupiter, roep my vader Anchises in jul gebede aan en 
plaas weer die wyn op die tafels.”

7 Vgl. Bk. 3,255 e.v.
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So sê hy, omstrengel vervolgens sy slape met ’n blaarryke takkie 
en aanbid die skutsgees van die plek, ook Aarde, die eerste van die 
gode, en die Nimfe en die tot dusver onbekende riviere; dan roep 
hy die Nag aan en Nag se opgaande hemeltekens, en Jupiter van 
die Idaberg en die Frigiese Moeder8, die een na die ander; en sy 140 
twee ouers9 10, in die hemel en in die Onderwêreld. Hier het die 
almagtige vader drie maal helder vanuit die hoë hemel gedonder, 
self met sy hand getref en ’n wolk wat van goue ligstrale gloei in 
die lug ten toon gestel. Plotseling verbrei die gerug hom nou onder 
die Trojaanse skares dat die dag aangebreek het waarop hulle hul 
beloofde stad moet stig. Wedywerend hernieu hulle die feesmaal, 
en verbly deur die magtige voorteken plaas hulle mengkomme 
neer en omkrans die wyn.'°

DIE TROJANE VERKENDIE LAND

Toe die volgende dag aanbreek en met sy eerste strale oor die 
aarde beweeg, soek hulle in verskillende rigtings na die stad11 en 
grense en kuste van die inheemse volk. Dit, verneem hulle, is die 150 
poele en bron van Numicus; dit die Tiberrivier; dat die dapper 
Latyners hier woon. Toe gee die seun van Anchises opdrag aan ’n 
honderd gesante, uit elke rang gekies, om na die majestueuse stad 
van die koning te gaan; hulle almal moet omkrans wees met 
takkies van Pallas12, en vir die held geskenke bring en vrede 
versoek vir die Trojane. Hulle talm nie en op sy bevel haas hulle 
heen met vinnige pas. Aeneas self baken sy mure af met ’n vlak 
grag en met inspanning maak hy die plek gereed. Soos gewoontlik 
by ’n laer, omring hy die eerste nedersetting aan die kus met ’n wal 
en borswerings.

8 Cybele.
9 Venus en Anchises.
10 Blomkranse is om die mengkomme geplaas.
11 Lavinium.
12 Olyftakkies; die olyf was Pallas se heilige boom.
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En nou het sy manne die reis afgelê, die torings en steil geboue van 160 
die Latyners in sig gekry en hulle mure genader. Voor die stad is 
seuns en jongmanne in die vroeë fleur van hulle lewe besig om 
perdry te oefen en onder ’n stofwolk perde vir die strydwa te tem. 
Ander span gretig hulle boë, slinger buigsame werpspiese 
warrelend van hul skouers af, of daag mekaar uit tot wedloop en 
boksgeveg -  toe ’n boodskapper vooruit ry en aan die bejaarde 
koning se ore berig bring dat magtige manne in onbekende drag 
opgedaag het. Hy gee opdrag dat hulle die paleis ingenooi word en 
gaan sit in die middel van die vergadersaal op sy voorvaderlike 
troon.

’N BESKR YWING VAN LA TINUS SE PALEIS

Die paleis, majestueus en groots en gestut deur ’n honderd suile, 170 
het heelbo op die vesting gestaan, eens die woning van Laurentiese 
Picus, ontsagwekkend met sy woude en vrome verering van die 
voorvadere. Vir die konings was dit ’n gelukvoorspellende gebruik 
om hier hulle septers te ontvang en die eerste keer die 
roedebundels op te neem. Hierdie heiligdom was hulle 
senaatshuis, hiér die plek vir hulle feesmaaltye; hiér het die vaders 
gewoonlik na ’n offer van ramme by die aaneenlopende ry tafels 
aangesit. Ja meer nog! Hier was die standbeelde van hul 
voorvadere van ouds, uit ou sederhout gesny, die een na die ander.
Ook Italus en vader Sabinus die wingerdplanter, wat in die 
uitbeelding nog sy gekromde snoeimes behou; en die grysaard 
Saturnus en die beeltnis van Janus met sy dubbele gesig het in die 180 
voorportaal gestaan. Ook die ander vorste uit die voortyd, en 
helde wat gedurende oorlog wonde opgedoen het in die stryd ten 
behoewe van hul vaderland. Baie wapens hang daar boonop aan 
die heilige deurposte: gebuite strydwaens, boogvormige byle, 
helmbosse, yslike poortgrendels, werpspiese, skilde, en boeg- 
snawels wat van skepe afgeruk is. Picus, die perdetemmer, het self 
daar gesit met Quirinus13 se wiggelstaf in die hand, sy kort toga met

13 Quirinus, d.w.s. Romulus, was die eerste voëlwiggelaar van Rome en het daarom 
die uiterlike kentekens van ’n Romeinse voëlwiggelaar gedra: die gekromde staf, 
die heilige skild en die kort toga met purper strepe.
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purper strepe opgebind, terwyl hy in sy linkerhand die heilige skild 
hou; sy aspirant-eggenote Circe, oorweldig deur liefdeslus, het 
hom met haar goue staf geslaan, met toormiddels in ’n voël 190 
verander en sy vlerke met helder kleure gespikkel.

Gesete op die troon van sy vadere in so ’n tempel, het Latinus die 
Trojane na hom in sy paleis genooi, en toe hulle binnekom, het hy 
hulle eerste met kalm gelaat soos volg begroet: “Sê my, Trojane -  
want ons is nie onbekend met julle stad en ras nie, en ons het 
gehoor van julle reis oor die see -  wat verlang julle? Welke oorsaak 
het julle skepe deur soveel donkerblou waters na die kus van Italië 
gevoer, of wat het julle van my nodig? Of as julle weens ’n 
vergissing in koers, of deur storms gedryf -  dinge wat matrose 200 
dikwels op die diepsee ervaar- ons rivieroewers binnegevaar het 
en in die hawe lê, moenie ons gasvryheid vermy nie. En weet ook 
dat ons Latyners, ’n ras van Saturnus, sonder dwang of wette 
regverdig is, en uit vrye wil selfbeheersing beoefen volgens die 
gewoonte van ons aloue god. En ek herinner my gewis -  maar 
weens die jare is die verhaal effens vervaag -  dat die Italiaanse 
grysaards altyd vertel het hoe Dardanus, in hierdie land gebore, 
deurgedring het na die stede van Trojaanse Ida en Thraciese 
Samos, wat tans Samothracië genoem word. Van hier af, van die 
Tirreense tuiste van Corythus af, het hy vertrek, en nou 
verwelkom die goue paleis van die sterrehemel hom op sy troon, 210 
en met sy altare vermeerder hy die aantal van die gode”.

ILIONEUS NEEM DIE WOORD NAMENS 
DIE TROJANE

Hy het geswyg, en met hierdie woord het Ilioneus daarop 
geantwoord: “O koning, deurlugtige spruit van Faunus, geen 
donker storm het ons op die golwe rondgeslinger en gedwing om 
in u land skuiling te soek nie. Ook geen ster of kus het ons mislei 
ten opsigte van die rigting van ons pad nie: doelbewus en met 
hunkerende harte nader ons hierdie stad van u, verjaag uit ons 
koninkryk, eenmaal die grootste wat die son daagliks met sy koms 
van die verste rand van Olimpus af aanskou het. Uit Jupiter stam 
die bron van ons ras, in Jupiter as voorsaat verheug die manne van 
Troje hulle, en uit die allerhoogste geslag van Jupiter spruit ons 220
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koning self: Aeneas van Troje het ons na u drumpel gestuur. Hoe 
geweldig die storm was wat van wrede Mykene af losgebars en oor 
die vlaktes van Troje getrek het, deur welke noodlot beide wêrelde 
van Europa en Asië gedryf is om in oorlog te bots -  dit het elkeen 
al gehoor, sowel hy wat van ons afgeskei word deur die verste land 
waar die Oseaan terugstroom, as hy wat afgesonder word deur die 
hemelstreek van die fel brandende son waar dit in die middel14 van 
die vier hemelstreke strek. Ontkom aan daardie vloed het ons oor 
menige onmeetlike see gevaar, en ons vra net ’n beskeie woning 
vir ons vaderlandse gode, ’n onskadelike landingsplek aan die kus 
en water en lug wat sonder belemmering vir almal tot beskikking 230 
staan.

Ons sal u ryk nie tot skande strek nie, u roem sal ryklik verkondig 
word; ons dankbaarheid vir so ’n groot weldaad sal nie verflou nie 
en dit sal die Italiane nie berou dat hulle Troje aan hulle boesem 
verwelkom het nie. By die noodlot van Aeneas sweer ek, en by sy 
magtige regterhand, of iemand dit nou in ’n saak van trou of met 
oorlog of wapens op die proef gestel het, baie volkere en baie 
nasies -  minag ons nie omdat ons uit eie wil met ons hande heilige 
bande15 toereik en smekende woorde tot u rig nie -  het ons al vir 
hulleself gesoek en begeer om ons as bondgenote aan hulle te 
verbind. Maar die noodlot van die gode het ons met hulle opdragte 
gedwing om u land uit te soek. Van hier stam Dardanus, hierheen 240 
keer ons terug en hier na Tirreense Tiber en die heilige poele van 
die bron van Numicus dwing Apollo ons met sy streng opdragte. 
Verder bied ons koning u hierdie klein geskenkies uit sy vroeëre 
rykdom aan, skamele reste uit die brandende Troje gered. Met 
hierdie goue bokaal het vader Anchises altyd by die altare 
plengoffers gebring, dié was Priamus se uitrusting wanneer hy 
volgens sy gewoonte reg gespreek het vir die versamelde volkere: 
die septer, die heilige tulband, en die ampsgewaad -  die werk van 
Troje se vroue.”

14 D.w.s. almal ver na die weste en anderkant die trope het al daarvan gehoor.
15 Die bande om die olyftakkies van smekelinge gedraai.
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LA TINUS NEEM DIE TR OJANE SE HAND 
VAN VRIENDSKAP AAN

Terwyl Ilioneus nog so praat, sit Latinus met neergeslane blik. 
Roerloos staar hy na die grond en beweeg sy oë heen en weer 250 
terwyl hy konsentreer. Maar dis nie die geborduurde purper, nie 
soseer Priamus se septer wat hom ontroer nie, as dat hy in sy 
gedagte gemoeid is met die huwelik en bruidskamer van sy dogter, 
en die orakel van aloue Faunus in sy hart oordink: hierdie man, 
reken hy, is die een wat van ’n vreemde tuiste afgereis het, wat 
deur die noodlot bestem is om sy skoonseun te word en na 
heerskappy met gelyke gesag geroep word; hy sal ’n nakroos met 
buitengewone dapperheid hê, wat die ganse aarde met manlike 
krag sal beheers. Eindelik sê hy bly: “Mag die gode my planne en 
hulle profesie begunstig! Jou begeerte Trojaan, sal vervul word. En 260 
ek versmaai ook nie die geskenke nie. Solank Latinus die koning 
is, sal julle die vetheid van vrugbare grond en die welvaart van 
Troje nie ontbeer nie. Laat Aeneas net self, indien hy so seer na 
ons verlang, indien hy gretig is om in vriendskap aan ons gebind en 
bondgenoot genoem te word, hierheen kom en nie terugdeins vir 
vriendelike gesigte nie. Vir my sal dit ’n voorwaarde vir vrede wees 
om die hand van julle vors aan te geraak het. Neem julle nou op 
julle beurt my boodskap aan julle koning terug: ek het ’n dogter 
wat deur die orakels van my vader se heiligdom en ’n groot aantal 
voortekens uit die hemel verbied word om haar aan ’n bruidegom 
van ons geslag te verbind. Van vreemde kuste sal daar skoonseuns 270 
opdaag -  dit, profeteer hulle, is die lot wat vir Latium wag -  wat 
bestem is om ons naam met hulle bloed tot aan die sterre te verhef.
Ek meen dat hý die een is vir wie die noodlot opeis, en as my gees 
enigsins ’n voorgevoel van die waarheid het, verkies ek hom ook.”

Toe die vader dit gesê het, kies hy perde uit sy hele stoet -  
driehonderd het daaar gestaan, blinkvet in hul hoë stalle. Dadelik 
beveel hy dat hulle vir al die Trojane16 op die ry af gebring moet

16 Die honderd gesante van v. 153.
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word. vlugvoetig en uitgedos in geborduurde purper dekklede.
Van17 goud is die kettings wat laag van hul nekke neerhang, met 
goud is hul beklee, en geel die goud waaraan hulle met hul tande 
kou. Vir Aeneas wat nie daar is nie, kies hy ’n strydwa en ’n 280 
tweespan. Hulle kom uit die geslag van daardie perde wat geslepe 
Circe van haar vader18 gesteel en toe hierdie twee as basters geteel 
het uit die merrie wat sy laat paar het.

Hoog op hulle perde keer die volk van Aeneas met sulke geskenke 
en woorde van Latinus terug, en bring die vredesboodskap oor.

JUNO BEMERK UIT DIE HEMEL DA T DIE 
TROJANEINLA TIUM AANGELAND HET

Maar kyk, Jupiter se heftige eggenote was besig om in haar 
strydwa deur die lug te ry, op pad terug van Argos, stad van 
Inachus. En ineens gewaar sy van ver uit die lug, sommer al daar 
van Siciliese Pachynus af, vir Aeneas in sy blydskap, en sy 
Trojaanse vloot. Sy sien dat hulle reeds huise aan’t bou is, reeds 290 
die land vertrou en hulle skepe ontruim het. Sy het stilgehou, 
getref deur bittere smart. Toe skud sy haar kop en laat hierdie 
woorde uit haar hart stroom: “Wee my! gehate geslag en noodlot 
van Troje wat teenoor my noodlot staan! Kon hulle dan altemit op 
die vlaktes van Sigeum gesneuwel het? Kon hulle wat gevange 
geneem was, dan werklik gevange geneem word? Het die vure van 
Troje die manne miskien tot as verbrand? Dwarsdeur linies, 
dwarsdeur vure het hulle ’n weg gevind. Maar my goddelike mag 
lê mos op langelaas verlam, nê? Of ek is sat van woede en het nou 
tot rus gekom! Inteendeel! Toe hulle uit hul vaderland gesmyt is 
het ék hul bedreig, het ék die durf gehad om hulle oor golwe te 
agtervolg en my oral op die see teenoor die vlugtelinge te stel. Die 300 
magte van hemel en see is teen die Trojane verkwis. Wat het die

17 Ek lees vv. 278-79 nie as ’n perifrase nie, maar wel as ’n selfstandige sin, nou 
verbind aan die voorgaande.

18 Die Son.
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Syrtes of Scylla my gebaat, wat die bodemlose Charybdis? Beveilig 
teen my en die see geniet hulle versekerde bewaring in die vurig 
begeerde bedding van die Tiber. Mars19 het dit reggekry om die 
woeste geslag van die Lapithae te verdelg, die Vader van die gode 
het self die eeue-oue Calydon aan Diana20 se toorn afgestaan: aan 
watter snode misdaad het óf die Lapithae óf Calydon hulle skuldig 
gemaak om straf te verdien? Maar nogtans word ek, magtige 
eggenote van Jupiter, ek wat in my ongeluk geen steen 
onaangeroer wou laat níe, wat elke middel aangegryp het, ek word 
deur Aeneas oorwin. Maar as my goddelike mag nie groot genoeg 310 
is nie, sou ek voorwaar nie aarsei om enige hulp af te smeek waar 
dit ook al is nie: as ek die hemelgode nie kan beweeg nie, sal ek die 
magte van die Hel in beroering bring! Vir my sal dit nie vergun 
word -  laat dit so wees -  om hom van die ryk van Latium weg te 
hou nie, en deur die noodlot bly Lavinia onbeweeglik sy vrou. Tog 
is dit geoorloof om die verloop van dinge uit te rek en vertraging 
te weeg te bring vir sulke gewigtige gebeurtenisse; tog is dit 
geoorloof om die volke van beide konings te vernietig. Laat vader 
en skoonseun teen so ’n prys van hulle mense se lewens ’n verbond 
sluit: bloed van Trojaan en Rutuliër sal jou bruidskat wees, 
meisie21, en Bellona wag om jou as bruid te versorg. En nie 
alleen Cisseus22 se dogter, swanger aan ’n fakkel, het aan 'n 320 
huweliksbrand geboorte gegee nie. Nee, Venus het net so ’n 
geboorte in haar eie seun, ’n tweede Paris, en weer eens is daar 
verderflike vuurfakkels vir herrese Troje.”

JUNO DAAL AFNA DIE AARDE EN ONTBIED DIE 
FURIE ALLECTO

Toe sy hierdie woorde gesê het, pyl sy met skrikwekkende gelaat

"  Volgens Servius was Mars nie na die bruilof van die Lapiet Pirithous genooi nie -  
vandaar sy toorn.

20 Diana het ’n wildevark gestuur om Calydon te verwoes omdat die koning, 
Oeneus, haar alleen van al die gode sonder offer gelaat het.

21 Lavinia.
22 Hecuba, wat net voor Paris se geboorte gedroom het dat sy aan ’n vuurfakkel 

geboorte sou gee.
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op die aarde af. Sy roep onheilbringende Allecto23 uit die huis van 
die Wraakgodinne in die onderwêreldse duisternis, sy wat lief is vir 
aaklige oorloë en woedebuie en liste en kwaadstigtende 
beskuldigings. Selfs haar vader Pluto haat die gedrog, selfs haar 
helsusters haat haar: in soveel verskynings verander sy haar, so 
wreed hulle voorkoms, van soveel swart slange krioel sy. Háár hits 
Juno nou aan met hierdie woorde en spreek soos volg: “Gun my, 330 
maagdelike dogter van Nag, hierdie een diens, net vir my, net 
hierdie werk, sodat my eer en roem nie afgetakel word en verdwyn 
nie; sodat die volk van Aeneas nie vir Latinus met ’n huwelik 
omkonkel en Italiese gebied beset nie. Jy is in staat om 
eensgesinde broers tot stryd teen mekaar te bewapen en huise 
deur haat omver te werp; jy is in staat om gésels en dodelike 
fakkels in die huise in te dra; jy het tallose voorwendsels, tallose 
slinkse maniere om leed te veroorsaak. Deursoek jou wemelende 
hart, verydel die vredesooreenkoms en saai beskuldigings wat tot 
oorlog aanleiding gee. Laat die weerbare manne terselfdertyd 340 
hunker en vra en gryp na die swaard.

ALLECTO ENAMATA

Deurdrenk met gif van die Gorgo, pyl Allecto hierop eers na 
Latium en die rysige paleis van die vors van Laurentum. Sy gaan 
sit voor die stil drumpel van Amata; bekommernisse en die woede 
van ’n vrou het haar laat broei oor die Trojane se aankoms en die 
huwelik van Turnus, todat sy van toorn brand. Op háár gooi die 
godin een van die slange van haar blouswart hare en laat dit in 
haar bors afdaal tot diep in haar hart, sodat sy, waansinnig van 
hierdie gedrog, die hele huis in rep en roer kan bring. Tussen haar 
kleed en gladde borste gly en kronkel hy sonder om aan haar te 
raak. Hy word nie deur die woedende koningin opgemerk nie en 350 
blaas sy adderasem op haar: die groot slang word die halssnoer van 
gevlegte goud om haar nek, hy word ’n lang lint in haar hoofband, 
hy deurvleg haar hare en gly glibberig oor haar liggaam rond. En

!3 "Die een wat nooit end kry nie” of, “die onversoenbare” .
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terwyl die besmetting in die begin ongemerk met klam venyn 
binnesluip, haar sinne bevang en die vuur haar diepste wese laat 
binnedring; terwyl haar siel nog nie die vlam in elke hoekie van 
haar bors gevoel het nie, het sy op die gebruiklike manier van 
moeders, met menige traan oor haar dogter en die Trojaanse 
huwelik op sagte toon gesê:

“ Word Lavinia aan Trojaanse uitgewekenes ten huwelik gegee, 
vader, en het jy geen medelye met jou dogter en jouself nie? Ook 360 
geen medelye met haar moeder nie, sy wat by die waai van die 
eerste Noordewind in die steek gelaat sal word terwyl hy hom met 
die ontvoerde meisie na die diepsee haas, die trouelose seerower?
Of het die Frigiese herder24 Sparta dan nie só binnegedring en vir 
Helena, dogter van Leda, na die stede van Troje weggevoer nie?
Wat dan van jou onskendbare woord van eer? Wat van jou vroeëre 
bekommernis oor jou mense, en die hand wat so dikwels in 
vriendskap aan Turnus, ons bloedverwant25, gereik is? As daar vir 
die Latyners ’n skoonseun uit ’n vreemde volk gesoek word, en as 
dit vasstaan en die opdragte van jou vader Faunus druk swaar op 
jou, dan, voorwaar, is my beskeid dat elke land wat as vry land nie 
onderworpe is aan ons septer nie, ’n vreemde land is, en dat die 370 
gode dit so bedoel. As ’n mens die vroegste oorsprong van Turnus 
se huis nagaan, dan is Inachus en Acrisius ook eintlik sy 
voorvaders, stam hy ook uit die hart van Griekeland26” .

AMATA SE WAANSIN

Toe sy na hierdie vrugtelose poging met woorde sien dat Latinus 
onversetlik teenoor haar staan, toe die slang se gif wat tot raserny 
dryf diep in haar hartslag neergesink het en haar hele wese 
deurstroom, toe, voorwaar, word die arme koningin aangevuur 
deur ontsettende verskynings en tier sy besete in tomelose 
opwinding deur die lengte en breedte van die stad. Soos 'n tol soms

24 Paris.
25 Turnus se moeder, die Nimf Venilia, was Amata se suster.
26 Turnus is dus van Griekse afkoms, en daarom eintlik ’n buitelander.
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onder die kronkelende sweepslag draai27, een wat seuns met 
oorgawe aan hul spel in ’n wye kring om en om deur die leë 
voorhof rondpiets -  deur die sweep aangedryf vlieg dit voort, kring 380 
op kring; die kinderskaar wat dit nie begryp nie buk verstom oor 
hom en bewonder die draaiende bukshout; die houe gee hom drif: 
met so ’n vaart as dié word sy deur die midde van stede en moedige 
volke voortgedryf. Meer nog! Sy veins die goddelike inwerking 
van Bacchus, onderneem ’n nog groter sonde, begin ’n nog groter 
dolsinnige daad, vlieg weg na die bosse en versteek haar dogter in 
die lowerryke berge om daarmee die Trojane van hulle bruid te 
beroof en die huweliksfakkel te vertraag. “Hoesee, Bacchus!” gil 
sy. “U alleen is die maagd waardig!” roep sy luid. “Tot u eer, 
voorwaar, neem sy die buigsame thyrsus28 op, dis u wat sy in die 390 
rituele dans vereer, vir u dat sy haar gewyde lokke laat groei.”

DIEITALIAANSE VROUE WORD 
TOTRASERNY GEDR YF

Die gerug vlieg heen, en dieselfde drif dryf al die moeders tegelyk, 
hulle harte deur woede ontstoke, om nuwe wonings in die bosse te 
soek. Hulle het reeds hul huise verlaat en stel nek en hare aan die 
winde bloot, terwyl ander die lug met trillende gille vervul; in 
hertevelle is hul geklee en die spiese wat hulle dra is met 
wingerdranke omwikkei. Self in die middel van die skare, hef sy 
driftig ’n brandende fakkel van dennehout omhoog en sing die 
bruilofslied van haar dogter en Turnus terwyl sy haar bloedbelope 
oë rol, en skielik roep sy woes uit: “Hoesee! Vroue van Latium, 400 
luister, waar elkeen ook al is: as daar in julle moederharte nog ’n 
mate van toegeneentheid jeens die arme Amata bestaan, as die 
bekommernis om ’n moeder se regte aan julle knaag, maak dan 
los29 die hoofbande om julle hare en vier die nagtelike fees

27 Die tol is laat draai deur dit met die voorslagpunt van ’n sweep te tref.
28 Die thyrsus was ’n staf waarom klimop of wingerdranke gedraai was, en wat deur 

Bacchus en Bacchante gedra is.
29 As teken van volkome oorgawe aan die god.
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saam met my.” Só was die koningin in die bosse tussen die 
skuilhoeke van wilde diere, terwyl Allecto haar van alle kante af 
rondjaag met Bacchus se prikkels.

ALLECTO BESOEK TURNUSIN ’N DROOM

Toe dit vir haar lyk asof sy die waansin voorlopig voldoende 
opgesweep, en Latinus se plan en sy hele huis ontwrig het, vlieg die 
afgryslike godin dadelik op donker vlerke vandaar na die mure van 
die onverskrokke Rutuliër. Die gerug lui dat Danaë hierdie stad 
vir haar Acrisiese setlaars gebou het toe sy deur die stormagtige 410 
Suidewind daarheen afgedryf is. Eens op 'n tyd is die plek deur ons 
voorvaders Ardea genoem, en nou nog bestaan Ardea, ’n 
roemryke naam, maar sy roem is iets van die verlede.

In die donker nag was Turnus hier in sy rysige paleis reeds besig 
om die middeldeel van sy rus te geniet. Allecto lê haar grimmige 
gelaat en duiwelse liggaam af, vervorm haar na die gesig van ’n ou 
vrou, laat plooi haar afskuwelike voorkop met rimpels, neem grys 
hare aan tesame met ’n hoofband en vleg toe ’n olyftakkie daarin.
Sy word die ou vrou Calybe, priesteres van Juno se tempel, en stel 
haar voor die oë van die jongeling met hierdie woorde: “Turnus, 420 
gaan jy gedweë toelaat dat soveel ontberinge vergeefs verspil is, en 
dat jou septer aan Trojaanse intrekkers oorgedra word? Die 
koning misgun jou die bruid en bruidskat wat met jou bloed 
verwerf is, en ’n buitelander word as erfgenaam vir jou troon 
gesoek. Gaan nou, konfronteer gevare sonder dank, veragte mens! 
Gaan, vernietig die Tirreense linies, beskerm die Latyners met 
vrede. Dit, ja dit was die boodskap wat die almagtige dogter van 
Saturnus in eie persoon my beveel het om aan jou te gee toe jy in 
die vreedsame nag lê en slaap het. Kom dan, tref blymoedig 
voorbereidings dat jou weerbare manne bewapen word en uit die 
stadspoorte opruk na die oorlog30, en verbrand die Trojaanse leiers 430

30 Hier lees ek arma i.p.v. arva.
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en hulle beskilderde skepe wat in ons lieflike rivier voor anker lê.
Die ontsaglike mag van die hemelbewoners beveel dit. En koning 
Latinus, tensy hy instem om jou bruid aan jou te gee en sy woord 
gestand doen, laat hy dit self voel en op langelaas ervaar watter 
man Turnus onder wapen is.”

TURNUS BESPOTDIE SOGENAAMDE 
PRIESTERES

Hier het die jongman die profetes uitgelag en op sy beurt die 
woord geneem: “Die berig dat ’n vloot die waters van die Tiber 
binnegevaar het, het nie, soos jy meen, aan my ore verbygegaan 
nie -  asseblief, moet tog nie sulke ontsaglike skrikbeelde versin 
nie. En Juno het my nie vergeet nie. Maar jou hoë ouderdom, 
afgetakel deur verval en ongevoelig vir die werklikheid, ou 440 
moedertjie, verontrus jou met nuttelose bekommernisse, en by die 
rusies van konings bespot dit jou sienersoog met ongegronde 
vrees. Jou plig is om die beelde van die gode en die tempels op te 
pas. Mans, wie se taak dit is om oorloë te voer, sal hulle met oorlog 
en vrede besig hou.”

ALLECTO VERERGHAAR VIR TURNUS

Oor hierdie woorde ontvlam Allecto in woede. En kyk, terwyl die 
jongman nog praat, oorval ’n skielike rilling sy liggaam, en sy oë 
staar stokstyf: met soveel slange sis die Wraakgodin, so ’n 
ontsettende gesig kom te voorskyn. Toe rol sy haar vlammende oë 
en stamp hom terug terwyl hy stamelend probeer om nog iets te sê.
Sy het twee van die slange uit haar hare gelig, met haar sweep31 450 
geklap en met rasende mond soos volg verder gepraat: “Kyk na 
my! Ek afgetakel deur verval! Ek vir wie die ouderdom, ongevoelig 
vir die werklikheid, by die rusies van konings met ’n ongegronde 
vrees bespot! Kyk hierna! Ek kom van die woning van die

31 Wat sy altyd by haar dra om die veroordeeldes in die Onderwêreld hel toe te 
dryf.
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wraaksugtige susters en in my hand hou ek oorlog en die dood.”
So het sy gesê, ’n fakkel na die jongman geslinger, en die toorts, 
rokend met sombere lig, onder sy hart laat vassteek.

TURNUS SKRIK WAKKER

Afgryslike vrees verbreek sy slaap, sweet bars oor sy hele liggaam 
uit en oorstroom gebeente en ledemate. Buite homself brul hy: 
“ Wapens!” , en wapens soek hy op bed en in paleis. In sy hart woed 460 
’n hunkering na die swaard, die misdadige waansin van oorlog, en 
woede bo-op alles: soos wanneer brandhout met knetterende vlam 
onder die wande van ’n siedende koperketel gepak word en die 
vloeistof van die hitte dans; stomend bruis en stroom die water 
daarbinne, en skuimend borrel dit hoog op; en nou kook dit oor, 
en swart rook vlieg omhoog. Daarom beveel hy die leiers van sy 
jongmanne, noudat die vrede geskend is, om teen koning Latinus 
op te ruk. Hy gee opdrag dat wapens gereed gemaak moet word, 
dat hulle Italië moet beskerm en die vyand uit hul grense moet 
verdryf. “Ek kom mans genoeg vir sowel Trojane as Latyners!” het 470 
hy geskree. Toe hy so gepraat en die gode aangeroep het om sy 
geloftes aan te hoor, wedywer die Rutuliërs32 om mekaar tot 
oorlog aan te spoor. Hierdie een word beïndruk deur die 
buitengewone bekoring van sy gestalte en sy jeug, ’n ander deur sy 
koningsgeslag, ’n derde deur die roemryke dade van sy 
regterhand.

ALLECTO ONTKETENDIEEERSTE VELDSLAG

Onderwyl Turnus die Rutuliërs met mannemoed vervul, haas 
Allecto op haar Stygiese vlerke na die Trojane. Met nuwe lis het 
sy die plek bemerk waar skone Julus langs die strand besig was om 
wilde diere met valstrik en vaart te jag. Hier veroorsaak die maagd 
uit die hel ’n skielike woede in sy honde, en raak hulle neuse aan 480

32 Turnus se volk.
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met die welbekende reuk, sodat hulle wild op die spoor van ’n hert 
voortstorm. Dít was die eerste bron van beproewinge; dít was die 
eerste ding wat die harte van die landelike volk tot oorlog 
aangevuur het.

TYRRHUS SE HERT

Daar was 'n hert met wonderskone liggaam en reusegewei, een 
wat die jong seuns van Tyrrhus van sy moer se uier af weggesleur 
en hans grootgemaak het, hulle en hul vader Tyrrhus wat beheer 
uitoefen oor die koninklike kuddes, en aan wie die bewaking van 
die velde oor ’n wye gebied toevertrou is. Hulle suster Silvia het 
hom geleer om bevele te gehoorsaam, sy gewei altyd met die 
grootste toewyding versier deur dit met sagte blomkranse te 
omstrengel, die wilde dier gekam en hom in ’n helder fontein 
gebad. Mak onder haar hand en gewoond aan die tafel van sy baas 490 
het hy in die bosse rondgedwaal, en hoewel laat in die nag, self 
weer huis toe gekom na die vertroude deur.

Terwyl hy besig was om ver van die huis af rond te dwaal, het die 
woedende honde van die jagter Julus hom opgejaag, juis toe hy 
stroomaf gedryf en daarna op die groen oewer afgekoel het van die 
hitte. Ook Ascanius33 self, aangevuur deur ’n verlange na 
voortreflike roem, het ’n pyl van sy gekromde boog af op hom 
afgestuur, en ’n godheid het sy mikkende hand nie in die steek 
gelaat nie: met luide gesuis het die riet aangevlie gekom en 
dwarsdeur sy maag, dwarsdeur sy flanke getrek. Maar die 
gewonde dier het die vertroude huis binnegevlug, hom steunend in 500 
sy stal gesleep, en bebloed, en net asof hy smeek, die hele huis met 
sy klaagtone vervul.

Heel eerste slaan hul suster Silvia haar arms met haar hande, skree 
om hulp en roep die stoere boere. Gouer as wat sy hulle verwag 
het -  want die grimmige furie34 skuil in die swyende bosse -  is hulle

33 Julus.
34 Allecto.
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by, die een gewapen met ’n stok wat in vuur hard gemaak is, die 
ander met ’n swaar knuppel met knopperige knoeste. Wat elkeen 
in sy soektog ook al vind, daarvan maak woede ’n wapen. Briesend 
van woede gryp Tyrrhus ’n byl en roep sy bendes op, net daar waar 
hy toevallig besig was om ’n eikestomp in vier te kloof met 510 
ingedryfde wïe.

ALLECTO HITS DIE BOERE NOG VERDER AAN

Maar van haar uitkykpos af benut die wrede godin die regte 
oomblik om leed te berokken, pyl na die steil dak van die opstal, 
blaas van die nok af die herders se brandwagteken, en stuur ’n 
onderaardse gesketter oor die gekromde horing. Terstond het die 
ganse bergwoud daarvan gesidder terwyl die bosse in hulle diepte 
weergalm. Ver weg het Trivia33 se meer dit ook gehoor, het die 
Narstroom, wit met swawelige water, dit gehoor, ook die fontein 
van Velinus- en beangste moeders het hulle kindertjies aan hul 
bors gedruk.

Toe, voorwaar, gryp die onverskrokke boere hulle wapens en 
storm ylings van alle kante af toe op die klank waarmee die wrede 520 
herdershoring die teken gegee het. Ook die Trojaanse jongmanne 
stort deur die geopende hekke van die laer hulle hulp aan 
Ascanius. Albei kante het reeds die slaglinies opgestel. Nou word 
daar nie ’n landelike rusie met stewige knuppels en stokke wat in 
vuur hard gemaak is gebaklei nie, maar huile veg met die 
tweesnydende swaard, en wydheen staan die sombere oes, stekelig 
van getrokke swaarde. Die brons skitter soos die son dit tref, en 
kaats sy skynsel omhoog na die wolke: soos wanneer 'n golf met 
die opsteek van die wind wit begin word, die see hom geleidelik 
orent rig en die golwe hoër en hoër laat opstaan totdat dit van sy 
diepste bodem af in ’n massa na die hemel oprys. 530

Hier, in die voorste linie, word die jongman Almo, hy wat die 35

35 Diana, aan wie die Nemi-meer geheilig was.



oudste was van Tyrrhus se kinders, deur ’n suisende pyl neergevel; 
want die verwondende pyl het onder sy keel vasgesteek, en die 
klam pad van sy stem en sy tenger lewe met bloed afgesluit. 
Rondom hom iê talryke lyke, onder andere die grysaard Galaesus, 
gedood terwyl hy hom tussen hulle gewerp het om vrede te maak, 
hy wat destyds die regskapenste van alle mense was, en die rykste 
man aan Italiaanse boulande: vyf troppe blêrende vee het hy 
gehad, vir hom het vyf troppe beeste van die veld af teruggekeer, 
en met ’n honderd ploeë het hy die aarde omgekeer.

ALLECTO STAAKHAAR DUIWELSWERK

En terwyl hulle oor die vlaktes ’n gelykop stryd voer, verlaat die 540 
godin Italië nadat sy haar beloftes uitgevoer het deur die oorlog in 
bloed te drenk en hulle die eerste dodelike geveg te laat aanknoop 
het. Deur die hemelse briese maak sy ’n regsomkeer, en 
selfvoldaan en op hooghartige toon spreek sy vir Juno aan: 
“Siedaar, vir u is die tweedrag tot aaklige oorlog volbring: sê nou 
maar gerus dat hulle in vriendskap moet verenig en ’n 
bondgenootskap moet sluit. Aangesien ek die Trojane met 
Italiaanse bloed bevlek het, sal ek dit ook nog daarby voeg, indien 
ek van u wil verseker is: met gerugte sal ek die aangrensende stede 
by die oorlog betrek, ek sal hulle harte laat ontvlam met ’n drang 550 
tot waansinnige stryd, sodat hulle van heinde en ver kom om hulp 
te bied; ek sal die velde met wapens besaai.”

JUNO STUUR ALLECTO TERUG 
NA DIE ONDER WÊRELD

Ten antwoord sê Juno: “Genoeg aan skrik en bedrog: die oorsake 
van die oorlog staan onwrikbaar vas. Man teen man veg hulle met 
hulle wapens, en die wapens wat die toeval eerste toegereik het, 
word deur vars bloed bevlek. Laat die voortreflike spruit van 
Venus en groot koning Latinus self so ’n verlowing en so ’n bruilof 
vier. Die allerhoogste Vader, heerser oor hoë Olimpus, sou nie 
wou hê dat jy al te vrylik hier bo in die hemelse lug ronddwaal nie.
Wyk uit hierdie oord! Indien daar miskien nog ’n geleentheid vir 
optrede oorbly, sal ek dit self reël.” So het die dogter van Saturnus 560

213



gesê. Die ander een lig egter haar vlerke, sissend van die slange, 
verlaat die hoogtes daar bo en haas na haar tuiste in Cocytus36.

In die hart van Italië is daar ’n plek aan die voet van hoë berge, 
gevierd, en in talryke lande in vertellinge aangehaal: die valiei van 
Amsanctus. Aan albei kante word dit ingesluit deur die rand van ’n 
bergwoud, somber van digte lower, en in die middel dreun ’n 
druisende bergstroom al draaiend en kolkend deur die rotse. Hier 
sien jy ’n huiweringwekkende grot, ’n luggat van wrede Dis en ’n 
ontsaglike afgrond sper sy verderflike kake oop waar Acheron37 ’n 
pad na die bowêreld oopgebreek het. Hierin het die Wraakgodin 570 
versink, die haatlike mag, en aarde en hemel van haar verlos.

LATINUS SWIG VOOR TURNUS 
ENSY ONDERSTEUNERS

Intussen is die vorstelike dogter van Saturnus nie minder besig om 
die laaste hand aan die oorlog te lê nie. Van die slagveld stroom die 
hele groep herders die stad binne. Hulle dra hul dooies terug -  die 
seun Almo en Galaesus, sy gelaat vermink. Hulie smeek die gode 
om hulp en beroep hulle op Latinus. Turnus is daar, en te midde 
van die aanklag van moord en brandende drif, verdubbel hy die 
ontsteltenis: “Trojane word opgeroep om hier te kom regeer! ’n 
Frigiese38 stam word met ons vermeng! Ek word uit my woning 
verdryf!”

Toe kom almal wie se gades deur Bacchus geïnspireer in die 580 
onbetreë woude in koordanse rondhuppel -  want die naam Amata 
het geen geringe gewig gedra nie -  van alle kante af byeen en roep 
onophoudelik na die Krygsgod. Dadelik, onder invloed van ’n 
godheid wat tot kwaad lei, en strydig met die voortekens, strydig 
met die beskikkinge van die gode eis hulle almal onheilige oorlog.
Die een is gretiger as die ander om Latinus se paleis te omsingel.

36 Die hel.
37 Die Onderwêreld.
38 Trojane.
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Soos ’n onbeweeglike rots in die see weerstaan hy hulle; soos ’n 
rots in die see wat hom met die koms van die magtige gedreun van 
’n brekende brander met sy massa handhaaf tussen die talryke 
loeiende golwe om hom heen; vergeefs dreun die kranse en 
skuimbespatte riwwe rondom hom, en die seewier wat teen sy 590 
kante geslinger is, dryf met die golwe terug.

Maar toe die krag hom nie meer geskenk word om hulle blinde 
besluit te oorheers nie en sake volgens die wil van wrede Juno 
verloop, het die vader menige gebed tot die gode en die leë 
lugruim gerig en gesê: “ Helaas! ons word deur die noodlot 
verbrysel! Ons word deur ’n orkaan meegesleur! Julle self, my 
arme kinders, sal met julle goddelose bloed die prys hiervoor 
betaal! Op jou, Turnus, op jou sal die onheil en bittere straf wag, 
en te laat sal jy die gode met gebede vereer. Want vir my is rus 
verkry, maar reeds volkome in die ingang van my hawe, word ek 
van geluk in die dood beroof.” Meer het hy nie gesê nie, hom in 600 
sy paleis opgesluit en sake hulle loop laat neem.

JUNO GOOIDIE OORLOGSPOORTE OOP

In Italiese Latium was daar ’n gebruik wat die Albaanse39 stede 
sedertdien sonder onderbreking as heilig gehandhaaf het, en wat 
Rome, gebiedster van die aarde, vandag nog as heilig handhaaf 
wanneer hulle die Oorlogsgod beweeg om die stryd te begin, sy dit 
dat hulle gereed maak om met hulle hand jammerlike oorlog teen 
die Getae te ontketen, of teen die Hyrcaniërs of die Arabiere, sy 
dit om teen die Indiërs40 op te ruk, of die Daeraad te agtervolg, of 
hul oorlogsvaandels van die Parthe terug te eis. Daar is twee 
oorlogspoorte41 -  só noem die mense hulle -  geheilig deur 
godsdienstige ontsag en vrees vir die wrede Oorlogsgod. ’n

39 Die eerste ryk in Latium wat deur vorste uit Trojaanse bloed regeer is.
40 Die Ooste in die algemeen.
41 Poorte in die tempel van Janus vgl. Bk. 1, 294. In tye van oorlog is hulle 

oopgemaak, en in vredestyd toegesluit. Vir die eerste maal sedert 235 v.C. is 
hulle in 29 v.C. toegesluit.
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Honderd brons grendels en die ewige krag van yster sluit hulle toe, 
en Janus, hulle bewaker, wyk nooit van hul drumpel nie. As die 610 
besluit op oorlog onherroeplik in die harte van die Vaders gevestig 
is, ontgrendel die konsul, opvallend met sy staatsiemantel van 
Quirinus42 en die gordstyl van Gabii43, met eie hand hulle 
knarsende deure, en roep met eie mond die oorlog op. Dan volg 
die res van die manskappe sy voorbeeld, en hees sketter die brons 
horings hul instemming.

Nou ook is Latinus beveel om volgens hierdie gebruik die volk van 
Aeneas die oorlog aan te sê, en die sombere poorte oop te sluit.
Maar die vader het hom weerhou om hulle aan te raak, met afsku 
teruggedeins vir die afskuwelike plig en hom in blinde duisternis 
verberg. Toe sweef die koningin van die gode uit hemel neer, gee 620 
die weerspanninge deure met eie hand ’n stamp, en op hulle 
draaiende skarniere breek die dogter van Saturnus die ysterhekke 
van Oorlog oop. Italië, voorheen vreedsaam en rustig, brand van 
hewige hartstog. Party maak gereed om te voet oor die vlaktes te 
marsjeer; hoog in die lug op hulle hoë perde storm ander in ’n 
stofwolk voort; almal vra wapens. Met ryk spek vryf party hulle 
skilde glad en hulle spiese blink, en slyp hulle byle op die 
slypsteen. Hulle geniet dit om die vaandels te dra en die gesketter 
van trompette te hoor. Vyf magtige stede het aambeelde opgestel 
en maak nuwe wapens: sterk Atina, en Tibur die trotse, Ardea, 630 
Crustumeria en Antemnae met sy torings. Hulle hol helms uit om 
die hoof te beskerm en vleg skildgeraamtes van wilgertakke. 
Ander hamer borspantsers van brons uit, of blink skeenplate van 
smeebare silwer. Hierop het hulle agting vir die ploegskaar en 
sekel, hierop het al hul liefde vir die ploeg uitgeloop: in die 
smeltoonde smee hulle opnuut die swaarde van hul vadere. En

42 ’n Mantel met een of meer breë wit of purper strepe deur Romeinse konings en 
voëlwiggelaars en verskillende priesters gedra.

43 Die Gabynse gordstyl was ’n besondere manier om die toga te dra, nl., die slip 
oor die linkerskouer en dan onder die regterarm deur tot by die bors opgetrek. 
veral in gebruik by godsdienstige plegtighede.
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reeds sketter die trompet, die wagwoord loop deur die geledere -  
die teken tot oorlog. Die een gryp in brandende haas ’n helm uit 
sy huis; ’n ander dwing sy bewende44 perd onder die juk in, trek sy 
drie-laag harnas met goue skakels aan, heg sy skild aan sy arm vas 640 
en gord sy vertroude swaard aan.

DIE OPMARS VANDIE ITALIAANSE 
KONTINGENTE

Gooi nou oop die poorte van Helicon45, godinne, hef aan julle lied 
en sê vir ons welke konings tot oorlog opgesweep is, welke 
leërskares elkeen gevolg en die vlaktes oorstroom het; met welke 
helde die milde aarde van Italië reeds toe al geblom, met welke 
wapens dit gegloei het. Want u, godinne, onthou en kan vertel, 
maar tot ons dring daar nouliks ’n ligte luggie van die sage deur.

MEZENTIUS EN LA USUS

Heel voor gaan Mezentius, veragter van die gode, die oorlog in -  
vol gramskap het hy van die kuste van Etrurië af gekom -  en 
bewapen sy kolonnes. Langs hom is sy seun Lausus, die mooiste 
van almal behalwe die voortreflike liggaamsbou van Laurentiese 650 
Turnus- Lausus, temmer van perde en oorwinnaar van wilde 
diere. Hy lei ’n duisend manne wat hom vergeefs46 uit die stad 
Agylla gevolg het, ’n jongman wat verdien het om meer vreugde 
van sy vader se bewind te belewe en om nie vir Mezentius as vader 
te hê nie.

A VENTINUS

Na hulle volg Aventinus, mooi seun van mooi Hercules. Op die 
grasvlakte spog hy met sy seëvierende perde en sy strydwa,

44 ’n Ander aanvaarbare lesing vir irementes isfrementes = runnikende, proesende,
4! ’n Berg in Boeotië aan Apollo en die Muses gewy.
46 Omdat hulle hom nie van die dood kon red nie.
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opvallend vanweë die palmtak47, en hy dra sy vader se kenteken op 
sy skild: ’n honderd slange van die Hydra, omgord met hul 
wringende lywe. In ’n woud op die Aventynse heuwel het die 
priesteres Rhea hom met ’n heimlike geboorte die lewenslig laat 660 
sien -  ’n vrou met ’n god gepaar -  toe die Tiryntiese oorwinnaar48 
die boulande van Laurentum aangedoen het nadat hy vir Geryon 
gedood en sy Spaanse beeste in die Etruriese rivier49 50 gewas het. In 
hulle hande dra sy troep werpspiese en gedugte ystergepunte 
stawe na die oorlog, en hulle veg met fyn gepunte swaarde en 
Sabynse werpspiese. Hy self is te voet, swaai ’n yslike leeuvel, ru 
van skrikwekkende maanhare, en dra die wit tande op sy kop. In 
hierdie mondering het hy die koninklike paleis genader, stek.elig 
en ru, sy skouers beklee met die drag van Hercules.

CATILLUS EN CORAS

Hierna verlaat twee broers die mure van Tibur en die nasie wat na 670 
die naam van hulle broer Tiburtus vernoem is, Catillus en dapper 
Coras, jongmanne van Argos. In die voorste linie stap hulle tussen 
’n digte plaat spiese: soos wanneer twee newelgebore Kentours 
van ’n hoë bergkruin afdaal en Homole of sneeubedekte Othrys op 
volle vaart verlaat; die magtige bos bied vir hulle ruimte terwyl 
hulle aankom, en die struikgewas wyk met oorverdowende 
gekraak.

CAECULUS

Ook die stigter van die stad Praeneste was nie afwesig nie, hy wat 
iedere geslag geglo het tussen landelike kuddes uit Vulcanus 
gebore is om ’n koning te wees, en op die haard gevind is -  680 
Caeculus. Wyd en syd vergesel ’n legioen van boere hom: hulle 
wat steil Praeneste bewoon en die saailande van Gabiniese30 Juno

47 Waarom hy as oorwinnaar ’n palmtak dra, weet ons nie.
48 Hercules -  hy is in Tiryns opgevoed.
49 Die Tiber.
50 Juno is in Gabii vereer.
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by die koel Anio en die beekdeurstroomde rotse van die Hernici; 
hulle wat jý voed, ryk Anagnia, en u, vader Amasenus. Hulle het 
nie almal harnasse of skilde of rammelende strydwaens nie; die 
meeste van hulle laat blouerige koeëls van lood neerreën. 'n Deel 
dra twee jagspiese in die hand, en het geelbruin musse van wolfsvel 
as beskutting vir die hoof. Gewoonlik marsjeei hulle met 
ongeskoeide linkervoet, terwyl ruwe leer die regtervoet bedek. 690

MESSAPUS

Kyk! Messapus, temmer van perde en spruit van Neptunus, hy vir 
wie niemand met vuur of swaard mag neervel nie. Volke wat lank 
reeds gemaksugtig is, en bendes nie meer aan oorlog gewoond nie, 
roep hy skielik op tot die stryd en gryp weer sy swaard aan. Hulle 
hiér bewoon die skerp rotswande van Fescenninum en die Aequi 
Falisci; hulle dáár, die hoogtes van Soracte en die velde van 
Flavinia, die Ciminusmeer met sy berg, en die bergwoude van 
Capena. Op die maat marsjerend het hulle hul koning besing: soos 
sneeuwit swane soms tussen die vogtige wolke, wanneer hulle van 
die weiplek af terugkeer en melodieuse geluide uit hul lang nekke 700 
laat hoor; in die verte weerklink die rivier en moeras31 in Asië. En 
niemand sou dink dat ysterbeklede linies mekaar in daardie groot 
gewemel verdring nie, maar wel dat ’n wolk hees krysende voëls 
hoog in die lug ywerig van die diepsee of kus toe vlieg.

CLAUSUS

Kyk! Clausus, ontspruit uit die aloue bloed van die Sabini, voer 'n 
magtige leër aan, en is self die gelyke van ’n magtige leër. Sedert 
Rome aan die Sabyners gegee is om deel daaraan te hê, vertak tans 
uit hom, dwarsdeur Italië, sowel die sibbe as die stam van die 
Claudii. Saam met hom kom die ontsaglike afdeling van 710 
Amiternum en die aloue Quirites51 52, die ganse bende van Eretum en

51 Die moerasse langs die Caýsterrivier in Klein Asië -  ’n verwysing na Homerus, 
Ilias 2,459-461.

52 Die inwoners van Cures.
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olyfdraende Mutusca; hulle wat die stad Nomentum bewoon, en 
die roosdale van die Velinusmeer, die ruwe kranse van Tetrica en 
die Severusberg, Casperia, Foruli en die Himellarivier; hulle wat 
die water van die Tiber en Fabaris drink; hulle wat deur koue 
Nursia gestuur is, die Ortiniese afdelings en die Latynse volke, en 
hulle tussen wie die Allia, heillose naam53, deurvloei en sy koers 
oopsny: talloos soos die golwe wat aangerol kom in die Libiese see 
wanneer woeste Orion54 in die wintergolwe duik; of dig soos die 
koringare wat deur die vroeë son in die vlakte van Hermus of die 720 
geel velde van Lycië gebak word. Die skilde kletter, en die aarde 
is verskrik van die slag van voete.

HALAESUS

Hierna span die seun van Agamemnon en vyand van die Trojaanse 
naam, Halaesus, sy perde voor sy strydwa in en bring haastig vir 
Turnus ’n duisend strydlustige volke, hulle wat Massica, vrugbaar 
vir die druif, met kielhouers omspit, en hulle wat deur die vaders 
van die Aurunci van hulle hoë heuwels af, en deur die gelyk 
vlaktes van die aangrensende Sidicini gestuur is, hulle wat Cales 
verlaat, hy wat in die nabyheid van die drifryke Volturnusrivier 
woon, en sy aan sy ook die ruwe Saticulaner en die bendes van die 
Osci. Glad afgewerkte knuppels is hulle wapens, maar dis hulle 730 
gewoonte om saggebreide rieme daaraan vas te heg. ’n Leerskild 
bedek hul linkersy en die sekelswaarde is bedoel vir die stryd van 
man teen man.

OEBALUS

Ook jy, Oebalus, sal nie onvermeld deur my lied weggaan nie, jy 
wat hulle sê deur Telon op sy oudag uit die nimf Sebethis verwek 
is, toe hy oor die stad Capreae, koninkryk van die Teleboae, 
regeer het. Maar ook die seun, nie tevrede met sy vader se velde

53 Omdat Rome daar in 390 v.C. deur die Galliërs verslaan is.
54 D.w.s. wanneer die sterrebeeld ondergaan.
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nie, het toé al die volkere van die Sarrastes en die vlaktes wat deur 
die Sarnus besproei word wyd en syd aan hom onderwerp; hulle 
wat Rufrae en Batulum en die velde van Celemna bewoon, en 
hulle op wie die mure van Abella met sy appelboorde neerkyk en 740 
wat die gewoonte het om hulle boemerange33 op die manier van 
die Teutone te slinger. Hulle hoofbedekking is bas wat van die 
kurkeik geskeur is; van brons is hulle flitsende swaard.

UFENS

Ook jy is deur bergagtige Nersae na die slagveld gestuur, Ufens, 
merkwaardig in jou roem en krygsgeluk. Sy volk, die Aequiculi 
van die harde kluite, is besonder gehard, gewoond aan die 
menigvuldige jagtogte in die bergwoude. Gewapen bewerk hulle 
die grond, en immer is dit hul genot om nuwe buit weg te dra en 
van die roof te lewe.

UMBRO

Ja, ook van die Marruviese volk36, en gestuur deur koning 750 
Archippus, het daar ’n priester gekom, sy helm bo-op getooi met 
blare van die vrugbare olyf -  allerdapperste Umbro, wat gewoond 
was om met towerspreuk en die aanraking van sy hand slaap te giet 
oor die addergeslag en waterslange met giftige asem. Hulle woede 
het hy gestil en hulle byte met sy kuns genees. Maar die hou deur 
’n Trojaanse spies toegedien, kon hy nie genees nie; teen wonde 
het sy slaapbringende towerspreuke hom nie gebaat nie, ook nie 
die towerkruie wat in die Marsiese berge gepluk was nie. Jou het 
die bergwoud van Angitia beween, jou, Fucinus met sy 
deurskynende water, jou, die helder poele. 760 55 *

55 Die cateia is ’n onbekende wapen. Sommige navorsers meen dit was ’n soort 
strydbyl.

!6 Die Marse; hulle hoofstad was Marruvium.
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VIRBIUS

Ook Virbius, Hippolytus se hoogs voortreflike seun was op weg na 
die oorlog57. Op die kruin van sy roem het sy moeder Aricia hom 
gestuur, ná sy opvoeding in Egeria se heilige woude rondom die 
moerasagtige kuste waar die ryk en goedaardige altaar van Diana 
gestaan het. Want die legende lui dat Hippolytus met sy bloed die 
wraak van sy vader bevredig het, en, uitmekaar geskeur deur 
verskrikte perde58, sy lewe gelaat het ten gevolge van die lis van sy 
stiefmoeder; dat hy daarna weer na die eteriese sterre en die 
hemelse bolug gekom het, uit die dood opgewek met die kruie van 
Paeon en die liefde van Diana. Toe het die almagtige Vader uit 770 
verontwaardiging dat ’n sterweling uit die skadu’s van die 
Onderwêreld na die lewenslig opgestyg het, met eie hand die 
uitvinder van sulke medisyne en kuns, die seun van Phoebus59, met 
’n bliksemskig na die waters van die Styx teruggeslinger. Maar 
Trivia, die genadige, het Hippolytus in ’n geheime tuiste versteek 
en hom weggestuur na die nimf Egeria en haar woud waar hy 
eensaam en sonder aansien sy lewe in die bosse van Italië moes 
slyt, en waar hy ’n ander naam sou hê en Virbius sou heet. Vandaar 
ook dat gehoefde perde weggehou word van Trivia se tempel en 
heilige woude, omdat hulle van skrik vir die seemonster die 
strydwa en jongeling op die strand neergeslinger het. Nietemin, 780 
sy seun het sy vurige perde oor die gelyk vlakte gedryf en met sy 
strydwa oorlog toe gestorm.

TURNUS

Turnus self, wonderskoon na liggaam, stap wapen in die hand 
onder die voorstes en troon ’n hele kop bokant hulle uit. Sy helm 
is met ’n drievoudige helmbos versier, en hoog bo-aan het dit ’n 
embleem van die Chimaera wat vure van Etna by haar kake

57 ’n Ander vertaling vanpulcherrima bello is: "voortreflik in die stryd."
38 Sy naam het dié betekenis in Grieks.
39 Aesculapius, seun van Apollo die Geneser.



uitblaas; hoe hewiger die geveg word in stromende bloed, hoe 
meer brul en raas sy met afgryslike vlamme. Maar op sy blink skild 
het hy as wapen ’n goue beeld van Ino aangebring -  ’n grootse 
voorstelling: haar horings opgelig, reeds oortrek van ruie hare, 790 
reeds ’n vers- en die meisie se oppasser Argus, en vader Inachus 
wat sy stroom60 uit ’n gesiseleerde kruik giet. Agter hom kom ’n 
wolk voetvolk aan, en kolonnes met skilde bewapen pak dig saam 
oor die hele vlakte: Argiviese manskappe en Aurunciese bendes, 
Rutuliërs en Sicaners van ouds, die leërskares van die Sacrani en 
die mense van Labicum met hulle beskilderde skilde; hulle, Tiber, 
wat jou dale en die heilige strand van Numicus ploeg, hulle wat die 
Rutuliese heuwels en Circe se hoogte met die ploegskaar bewerk; 
hulle oor wie se velde Jupiter van Anxur regeer, en ook Feronia 
wat vreugde vind in haar groen heilige woud; waar die swart 800 
moeras van Satura lê, en ysige Ufens sy weg ver onder tussen die 
dale deur soek en in die see uitstort.

CAMILLA

Benewens hierdie leiers het Camilla van die volk van die Volsci 
ook gekom, aan die hoof van ’n kolonne ruiters in eskadronne wat 
skitter van die brons. ’n Vroulike kryger was sy, wat nie werklik 
haar vrouehande aan Minerva se spinstok en wolmandjies 
gewoond gemaak het nie. Maar sy was as meisie gehard om oorlog 
te verduur en om met die vlugheid van haar voete skoon onder die 
winde uit te loop Sy sou óf oor die halmtoppe van gesnyde koring 
kon vlieg en nie die teer are in haar vaart kneus nie, of swewend 
bo ’n bultende golf haar weg oor die middel van die see baan 810 
sonder om haar vlugge voetsole met die water be benat. Uit huis 
en veld het die ganse jeug gestroom, en hulle en die moederskaar 
bewonder en staar haar aan terwyl sy voortbeweeg, oopmond van 
verbasing oor hoe vorstelike prag haar gladde skouers met purper 
bedek; oor hoe die goue gespe haar hare bymekaar hou; oor hoe 
sy in eie hand ’n Lyciese koker dra, en ’n herder se mirtestaf met 
’n punt voor aangeheg.

60 Die Inachusrivier word voorgestel as ’n riviergod wat water uit ’n kruik gooi.
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