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KALLIOPE I bevat ’n bloemlesing van 30 gedigte 
uit die poësie van die volgende Griekse jambiese en 
elegiese digters: Archilochos, Kallinos, Turtaios, 
Semonides, Solon, Mimnermos, Xenophanes en 
Theognis (die eerste helfte van die sewende eeu tot 
die tweede helfte van die sesde eeu vC). Dit bevat 
telkens ’n kort inleiding oor die lewe en werk van 
elke digter, met ’n bibliografie. Die teks van elke 
gedig word telkens gevolg deur ’n apparatus criticus 
oor die teks, ’n fílologiese kommentaar, ’n 
struktuuranalise en ’n literêre of ander vertolking van 
die gedig as geheel, asook ’n bibliografie.

Alhoewel elk van die drie outeurs van KALLIOPE I 
die leiding met spesifieke gedigte geneem het, het al 
drie aan al die gedigte krities meegewerk. Hul eie 
bydraes word veral op die gebied van struk- 
tuuranalise en vertolking van die gedig as geheel 
gedoen.

Die werk sal gevolg word deur KALLIOPE II, ’n 
gelyksoortige boek deur dieselfde outeurs oor die 
suiwer liriese Griekse poësie vanaf Alkman tot 
Pindaros.

Die kunswerk op die voorblad van die omslag is 
ontleen aan die vaasskildery Achilles Painter. Muse 
playing the kithara on Mount Helicon. Lugano, pri- 
vate collection
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Dié afbeelding van Kalliope is afkomstig van die 
Frangois-vaas (ongeveer 570 v.C., Florence) en is die 
vroegste voorstelling van 'n identifiseerbare muse (die 
woord KALIOPE is regs van haarkop op die kruikgeskryf). 
Sy hou 'n stel panfluite vas. [Afbeelding na W. Roscher, 
Lexicon der griechischen und rómischen Mythologie, 

Georg Olms, Hildesheim, 1965]
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Voorwoord

Die lees en bestudering van die vroeë Griekse kortpoësie (jambe, elegie en 
liriek) word aan ons universiteite so te sê geheel en al verwaarloos. 'n Keur 
uit die eposse van Homeros en die tragedies van Aischulos, Sophokles en 
Euripides, of 'n komedie van Aristophanes, is al Griekse poësie waarmee die 
student (en so die uiteindelike dosent) kennis maak. Die Grieke se prestasie 
in epos en drama maak die insluiting van hierdie genres in die studie- 
program onvermydelik. Maar die beeld van die Griekse poësie bly gevolglik 
onvolledig: tussen die Ilias en Odusseia (agste eeu v.C.) en die Agamemnon 
(vyfde eeu v.C.) is daar 'n stilte. Dit is hierdie stilte wat deur die Griekse 
jambiese, elegiese en liriese poësie gevul is. In daardie drie eeue het die 
Griekse ideëwêreld en taalontginning in literêre gestalte ontwikkel, en is die 
Homeriese erfgoed bewaar, omvorm en vergroot, en aan die tragedie- 
skrywers bemaak. Die koorgedeeltes van 'n drama, byvoorbeeld, het 'n 
geskiedenis wat tot vóór Homeros teruggaan en veral in die liriese poësie tot 
die vyfde eeu vergestalt is.

Die huidige werk wil hierdie gaping minder maak deur die materiaal daar 
te stel wat die kontinuïteit van die Grieke se poësieskepping en denke van 
Homeros tot die tragici versinnebeeld. Hierdie volume, Kalliopë I, 
konsentreer op die poësie in jambiese en elegiese versmaat, terwyl Kalliope 
II die liriek sal betrek. In die antieke literêre tradisie was jambe, elegie en

xi



Xll VOORWOORD

liriek, vir ons almal "liriek", afsonderlike digsoorte, elk met 'n eie aard, 
geleentheid of funksie, en wyse van aanbieding.

Die soort hulp wat in die kommentaar verskaf word, is bedoel om die 
student te begelei in die drie fases wat by die ontsluiting van 'n antieke 
literêre teks ter sprake kom: die taalontleding (filologie), die vormontleding 
(metrum en struktuuranalise) en vertolking (interpretasie). Die apparatus 
criticus dien om die belangrikste teksvariante en -voorstelle (emendasies) 
aan te dui as hulpmiddel by die vertolking van die teks.

In die geval van die filologiese kommentaar is aanvaar dat 'n standaard- 
woordeboek en grammatikaboek gedurig geraadpleeg sal word. Verwysing 
na Liddell-Scott-Jones se groot Greek-English Lexicon is, byvoorbeeld, 
beperk tot gevalle waar die student probleme met die opspoor van 'n woord 
of die bepaalde betekenis van 'n woord mag ondervind. Na 
standaardnaslaanwerke soos die Oxford Classical Dictionary (redd. N.G.L. 
Hammond en H.H. Scullard, 2de hersiene uitgawe, Oxford 1970), die 
Realencyclopádie van Pauly-Wissowa-Kroll, en Schmid-Stáhlin se 
Geschichte der griechischen Literatur word net selde verwys aangesien hulle 
geredelik beskikbaar is, en in elk geval deel van 'n student of dosent se 
navorsings- en studieprogram behoort te wees. In die Interpretasiegedeeltes 
is eerder die belangrikste kritiese werke en resente bydraes in die 
vaktydskrifte deurgesif en bespreek om die hoofprobleme te belig en 
antwoorde te probeer vind. Ons is al te bewus daarvan dat die debat 
voortduur, dat ou teorieë en opvattings deur nuwes verander of vervang 
word. Die interpretasies bied dus geen finale oplossings nie. Ons doel sal 
vervul wees as verdere bespreking deur die vertolkings geprikkel word.

Die werk is bedoel vir studente in die derde- en honneursjaar van Grieks, 
alhoewel daar makliker gedigte is wat in 'n vroeër stadium met vrug 
behandel kan word. Die kort omvang van die tekste bied welkome verligting 
van die lang epos en tragedie. Daar is ook rekening gehou met die student 
wat deur middel van selfstudie met die kortpoësie van die Grieke kennis wil 
maak.

Die verskillende behoeftes van die studente vir wie die werk bedoel is, 
sowel as die aard van die tekste self en hulle relatiewe onbekendheid in die 
Griekse kursusse in ons land, het tot gevolg die soms oorbodige en 
eenvoudige filologiese hulp enersyds, en die meer gevorderde wetenskaplike 
debat oor die vertolking van die tekste andersyds. Daarby was dit vir ons 'n 
saak van hoë prioriteit om, anders as in die tradisionele tekskommentaar, 
voldoende aandag aan die interpretasie van die tekste te skenk.

Vir die Griekse teks van die gedigte is van verskeie uitgawes eerder as van 
enige besondere uitgawe gebruik gemaak. Aan die standaarduitgawes is 
natuurlik prioriteit gegee, en ons erken ons skuld aan die waardevolle werk 
wat die verskillende redakteurs oor die jare verrig het om 'n gangbare textus 
communis daar te stel. Ons het dit dus goedgedink om telkens by die gedigte 
die numerering in verskeie uitgawes aan te dui.

Elkeen van die skrywers het nagenoeg 'n gelyke verdeling van die stof vir
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sy rekening gehad, maar tydens gereelde samesprekings is al die gedeeltes 
deur almal deurgegaan en goedgekeur, en waar nodig die bibliografie 
aangevul. Wisseling van skryfstyl, aksentplasing in 'n betoog, en belang- 
stelling is in so 'n gesamentlike poging onvermydelik, en die skrywers hoop 
dat dit eerder stimulerend as irriterend op die leser sal inwerk.

Graag betuig die skrywers hulle opregte dank en waardering aan Emeritus 
professor W.J. Verdenius van die Rijksuniversiteit Utrecht, wat te midde van 
'n vol program en sy eie navorsing die manuskrip met sorg en 'n skerp oog 
deurgelees en verbeterings voorgestel het. Hy het ons nie net 'n eer bewys 
deur die manuskrip te lees nie, maar ons ook daadwerklik van vele foute 
gered. Ons bedank ook die Universiteit van Pretoria, die Randse Afrikaanse 
Universiteit en die Universiteit van Suid-Afrika vir die verskaffing van veral 
tydskrifmateriaal. Aan laasgenoemde inrigting is ons besondere dank 
verskuldig vir die bereidwilligheid om die publikasie van die werk te 
ondemeem, asook aan die Universiteit van Pretoria en die Randse Afrikaanse 
Universiteit vir finansiële steun deur hulle verleen. 'n Woord van dank word 
ook gerig aan mev. G.J. Hattingh wat die tik van 'n besonder moeilike 
manuskrip met inskiklikheid en bekwaamheid behartig het. Vir enige foute 
en gebreke berus die verantwoordelikheid natuurlik by die outeurs.

Die skrywers 
Pretoria/Johannesburg 
Januarie 1985.



Afkortings

1. Die name van Griekse en Latynse skrywers en hulle werke word meestal 
afgekort soos in Liddell-Scott-Jones (afgekort LSJ), Greek-English Lexicon 
xvi-xli, en Lewis-Short, A Latin Dictionary vii-xi.

2. Daar word na boeke verwys deur middel van die skrywer se naam as dit 
sy enigste werk is, of deur middel van 'n sleutelwoord van die werk se 
titel.

3. Die name van vaktydskrifte word afgekort soos in l'Année Philologique. In 
die Bibliografie word die titels van die artikels verskaf.

4. Die gedigte se nommers word vergesel van die volgende aanduidings van 
die redakteur(s) (vgl. die Bibliografie vir volledige gegewens):

A Adrados
B Bergk
D Diehl
E Edmonds
G—P Gentili-Prato
L-B Lasserre-Bonnard
Pr. Prato
T Tarditi
W West

xiv
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5. Die volgende afkortings is in die apparatus criticus gebruik:

add. (addidit)-. 
alii:

a.c. (ante correcturam):

ap. (apud):

cod. (codex): 
codd. (codices): 
cogit. (cogitavit): 
ceteri: 
correxit: 
edd. (editores): 
inferior(es): 
manus prima:

manus recentior:

manus secunda:

nonnulli:
om. (omisit):
p.c. (post correcturam):

sequitur:
suprascripsit:

''het bygevoeg''
"ander" manuskripte, getuies of geleer- 
des
die lesing van die manuskrip "voor kor-
reksie" aangebring is
"by", waar een antieke skrywer 'n ander
(soms verlore) bron aanhaal
manuskrip
manuskripte
"het oorweeg"
"die res" van die manuskripte of kritici
"het gekorrigeer"
die meeste redakteurs
"swakker" manuskripte
"die eerste hand", d.w.s. 'n korrigeerder
wat op die manuskrip self 'n "verbe-
tering'' aangebring het wat vroeër as
enige ander korrigeerder gedateer kan
word
'n "meer onlangse hand" wat 'n later 
korreksie op die manuskrip aangebring 
het
'n "tweede hand” wat die korreksie van 'n 
tweede persoon op die manuskrip aandui 
"sommige" manuskripte of geleerdes 
"het weggelaat"
die lesing van die manuskrip "na die 
korreksie"
"daar volg"
"het bokant geskryf", 'n aanduiding van 
'n korreksie wat bokant die hoofteks 
aangebring is

Benewens afkortings hierbo genoem, is daar ook vryelik gebruik gemaak 
van algemeen taalkundig aanvaarde afkortings soos vervat in Handwoorde- 
boek van die Afrikaanse Taal (Schoonees e.a.)

Vir volledige gegewens oor die tekskritici, raadpleeg Gentili-Prato, I, 
XIV-XLIV en West, I, xv-xvi; II, ix-x.

SKRYFWYSE VAN GRIEKSE EIENAME
Griekse eiename word in Afrikaans getranskribeer eerder as om 
die Latynse vorms te gebruik. Dus is k bo c, -os en -on bo -us en
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-um, en u (soos in Afr. uwe) bo y (die y-grec) verkies. Die ch, th en 
ph is behou omdat hulle 'n akkurater weergawe van die Griekse x, 
0 en <j) is. Die Griekse ou (as ou getranskribeer) moet soos die oe in 
goed uitgespreek word.



Archilochos van Paros en
Thasos

1. INLEIDING

1.1 LEWE EN WERK
Een van die vroegste en letterkundig mees hoogstaande figure ná 
Homeros en Hesiodos, in 'n ander genre as die epos, was Archilochos, 
wie se aktiwiteit waarskynlik in die tweede en derde kwarte van die 
7de eeu (c.680-640) gedateer moet word. Teen hierdie tyd was daar al 
'n reaksie teen sommige van die tradisionele waardes van die 
aristokrate — nog nie in die gemeenskappe as geheel nie, maar onder 
die eerste individualiste van die tyd. 'n Totale individualis is 
Archilochos van die eilande Paros en Thasos (onderskeidelik in die 
sentrale en noordelike Egeïese See). Só altans leer ons hom ken in sy 
poësie, wat hoofsaaklik in die vorm van fragmente aan ons oorge- 
lewer is.

Hy is gebore op die eiland Paros wat blykbaar in die vroeë sewende 
eeu in 'n toestand van armoede verkeer het (eers later in die eeu sou 
die pragtige wit marmer van die eiland waardevol geag begin word 
vir marmerbeelde), en alhoewel sy moeder moontlik 'n slavin (as

1



2 ARCHILOCHOS VAN PAROS EN THASOS

krygsbuit?) was, het hy hom (blykbaar) nie geskaam om dit in sy 
poësie te meld nie — soos sy felle kritikus, die aristokraat Kritias in 
Athene, in die vyfde eeu vermeld het. (Aelian., VH  10, 13). Hy was 
trots op sy voorvaders soos 'n papirusfragm ent ons leer — trots 
altans op sy afkoms van sy vader, Telesikles, wat na alle waar- 
skynlikheid 'n aristokraat was, sy dit moontlik 'n verarmde aristo- 
kraat van Paros. (Vgl. die teks van die papirus in Treu, Archilochos p. 
10, reël 13 = fr.23,13 West).
Volgens letterkundige oorlewering het sowel Archilochos se groot- 
vader, Tellis, as sy vader, Telesikles, asook Archilochos self op Paros 
en Thasos geleef en gewerk. Voorheen is gemeen dat die grootvader 
(Tellis) of die vader (Telesikles) die oorspronklike Pariese kolonie na 
Thasos aangevoer het (volgens die Lidiër Xanthos, aangehaal deur 
Clemens Alexandrinus, Strom. 1,333, het die eerste kolonisasie van 
Thasos in c.708 v.C. plaasgevind). Dit sou dan moontlik wees dat 
Archilochos se vader in daardie gebied Enipo as slavin verkry het en 
haar as bywyf of selfs as vrou teruggeneem het na Paros, waar 
Archilochos blykbaar gebore is en vanwaar hy aan 'n later voort- 
gesette kolonisasie van Thasos (in c. 680?) sou deelgeneem het.
'n Resente heroorweging van sowel die literêre as die argeologiese 
getuienis het egter tot die gevolgtrekking gelei dat die eerste Griekse 
kolonisasie van Thasos in c. 650 of selfs vroeër gedateer moet word 
(bv. c. 660). Archilochos se deelname aan hierdie kolonisasie pas dan 
goed in by Jacoby se datering van Archilochos van 680 tot c. 640. 
('The Date of Archilochus', CQ 35, 1941, 97-109, saamgevat in 
Campbell 137). Vir die jongste datum van die kolonisasie van Thasos, 
kyk Graham, 'The Foundation of Thasos', BSA 73, 1978, 61-98, veral 
70-75, 82-87 en 95-98.
Die hoofgenres, of liewer versmate, waarin Archilochos geskryf het, 
was die jambiese (insluitende trogeïese) versmate en die elegiese 
versmaat.

1.2 ARCHILOCHOS EN JAMBIESE POËSIE
Vanaf Paros het ook die kultusse van die godin Demeter en die god 
Dionusos — afgesien van dié van Athena — na Thasos gekom. Dit 
was landelike vrugbaarheidskultusse, en 'n tipiese kenmerk daarvan 
was die gebruik van growwe en onwelvoeglike spotterny en geskimp 
(met 'n apotropaïese funksie, d.w.s. gerig op die afwending van die 
bose of euwel).
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Die letterkundige vormgewing van jambiese poësie met so 'n gespot 
en geskimp as belangrike kenmerk het waarskynlik deels uit hierdie 
religieuse kultusse voortgekom, veral as ons in aanmerking neem dat 
Archilochos persoonlik aan die kultusse van Demeter en Dionusos 
deelgeneem het. (Wat Demeter betref, vgl. fragmente 119D, 120E, 
asook die skolias oor Aristophanes, Voëls, 1764. Wat Dionusos betref, 
kyk fr. 77D,E, asook die nuwe inskripsies op die sg. Monumentum 
Archilochium, waarvoor Treu 46 e.v., 154 en 205 e.v. vergelyk kan 
word).
Alhoewel die jambes reeds vóór Archilochos bestaan het, was hy 
blykbaar die eerste belangrike digter wat die gebruik daarvan tot 'n 
hoë artistieke peil verwerk en verhef het en dit oorwegend — maar 
nie uitsluitlik nie — 'n middel van persoonlike kastyding gemaak het. 
Dit was nie alleen uiting van sy eie intense gevoelens nie, maar was 
ook dikwels teen spesifieke persone gerig.
Jambiese poësie was 'n Ioniese skepping, en is tiperend van die 
uitgesprokenheid van die Ioniërs. Dit is geskryf in die Ioniese dialek, 
met sterk elemente van die omgangstaal daarin. Die woord jam be  
(Grieks ïap|3og) kom in die oorgelewerde Griekse letterkunde die 
eerste keer in Archilochos voor (20D, 22E).
Kyk ook Gerber, Euterpe 20 oor Iambic Trimeters; West, Studies 
22-39.

In die hieropvolgende oorsig kom al die sitate uit die jam biese poësie 
van Archilochos, behalwe in een geval, nl. 6D,E wat in die elegiese 
versmaat (kyk daaroor onder, p. 4—5 par. 1.3) geskryf is. Die 
spottend-polemiese toon van die jambiese poësie het selfs in sy 
elegiese poësie ingedring.

Dit was waarskynlik om aan die armoede te ontkom dat Archilochos 
as kolonis na Thasos gegaan het. Die ekspedisie(s) daarheen het 
waarskynlik sowel landboukundige as handelsmotiewe gehad: 
enersyds was die grond vrugbaar en bosryk, andersyds was daar 
goudmyne op die eiland self en ook op die Thrakiese vasteland 
teenoor die noordelike kant van die eiland. Maar nóg die armoede van 
die koloniste, nóg die rykdom van die eiland aan skeepshout, kon 
hom gunstig stem tot 'n nuwe lewe op Thasos, waarvan hy sê: '(Hoe) 
het die ellende van al die Hellene (Panhellênes) in Thasos saam- 
geloop' (54D, 52E). In 'n ander fragment, aangehaal deur Plutarchos, 
verwys laasgenoemde na 'Archilochos w at die wyngaarde van 
Thasos negeer en die eiland smaad omdat dit so ru en ongelyk
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(bergagtig) is, deur te sê: "m aar hierdie eiland staan soos die 
ruggraat van 'n esel, dig bedek met woeste woud'" (Plut. de Exil. 12, 
604c = fr.l8D, 21E).

Archilochos kon hom nie vestig en op 'n konvensionele wyse sy lewe 
verdien nie — nie as 'n landbouer nie, en ook nie as 'n visserman of 
handelaar ter see nie. Sy afkeer van beide soorte lewenswyse word 
saamgevat in sy afwysende vers oor sy geboorte-eiland: 'Laat Paros 
gaan en daardie vye van hom, en die lewe op see' (53D, 51E).
Archilochos was wel soldaat, en uit sy fragmente blyk o.a. dat hy vir 
Thasos teen die Thrakiërs geveg het. Op twee dinge was hy trots, nl. 
sy lewe as soldaat, en sy digtergawe, maar origens het sy ongenoeë 
met die lewe daartoe gelei dat 'n groot deel van sy poësie 
polemies-satiries van aard is. In die besonder openbaar sy indivi- 
dualisme, en tegelyk die veranderde tydsomstandighede waarin hy 
leef, hulle in sy reaksie teen die ideale en standaarde van die 
Homeriese aristokrate. So skaam hy hom blykbaar nie om in 'n 
elegiese gedig te vertel dat hy in 'n geveg teen 'n Thrakiese stam sy 
skild by 'n bos sou agtergelaat het en homself gered het nie. 'Wat gee 
ek om om daardie skild? ... Ek sal my weer een koop wat net so goed 
is' (6D,E). Deur werklik sy skild op die slagveld te laat en weg te 
hardloop sou hy swaar teen die Homeries-aristokratiese erekode 
oortree het, maar hy self sien die saak bloot nugter: wat belangrik is, 
is eerstens dat hy met sy lewe daarvan sou afkom, en tweedens dat 
hy weer net so 'n goeie skild sou bekom om weer eens te veg. 
Archilochos het gesterf in 'n oorlog tussen Paros en Naxos.
Archilochos was 'n tydgenoot van Guges, koning van Lidië in 
Sentraalwestelike Klein-Asië van c. 682 tot c. 650 v.C. By monde van 
'n timmerman, genaamd Charon, verwys Archilochos na Guges in die 
volgende fragment: 'Die besittings van Guges ryk aan goud gaan my 
nie aan nie, en afguns het my nog nooit beetgepak nie. Ek is ook nie 
afgunstig op die werke van die gode nie, en ek begeer nie sy magtige 
koninkryk (monargie) nie. Sulke dinge is ver van my oë verwyder' 
(22D, 25E).

1.3 ARCHILOCHOS EN ELEGIESE POËSIE
Wat elegiese poësie betref, kom die woord 'elegeion' die eerste keer 
voor in Kritias (na wie bo verwys is) met verwysing na die versmaat 
waarin die elegie geskryf is. Dit staan ook in verband met 'elegos' wat 
oorspronklik nie noodwendig met 'n treurlied te doen gehad het nie, 
maar moontlik in verband gebring moet word met 'n Klein-Asiatiese
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woord vir 'fluit' (sodat 'elegie' oorspronklik 'n Klein-Asiatiese 
fluit-lied was, soos dit ook by die Grieke op die maat van fluitmusiek 
voorgedra is). Dit kon wel 'n treurlied wees, soos deels reeds by 
Archilochos wat blykbaar in een van sy elegiese liedere die dood van 
sy swaer in 'n skipbreuk betreur. In die antieke is die uitvinding 
daarvan verskeie kere aan Archilochos, Kallinos en Mimnermos 
toegeskryf. Hoe dit ook sy, dit het sy oorsprong in Ionië gehad, maar 
Mimnermos is te laat om vir die eer in aanmerking te kom.
Elegiese liedere is in die besonder voorgedra by drinkgeleenthede, 
sonder dat dit noodwendig oor wyn gegaan het. Geliefde temas was 
die militêre lewe asook dapperheid, sowel op die slagveld as in die 
persoonlike lewe.
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(CAvR)

2. FRAGMENTE VAN ARCHILOCHOS
(a) Fr. 7D (8A, 9E, ÍL-B, 10T, 13W)

Standvastigheid in leed
Kf|óea pêv oxovÓEvxa, nrQÍxXeeg, ouxé xig áoxwv 

Liepcpópevog 0aXír]g xégipexaL oí>óé jróXig’ 
xoioug yóq xaxá xupa JioXixp>,oía|3oio 0aXáoor|g 

éxXuoev; oíóaXéoug ó ’ áiitp’ óóúvrig1 éxopev

i Gaisford: óóóvi] ïoxofirv Stob.S
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jivEÚfiovag-2 áXká 0£oi yág  áv rixéoxo io i x a x o ío iv  5
d) cpíX’ , êjii XQaiEQiiv iXri|!oav'vr|v ëB eoav 

(pÓQ|iaxov. áXXoié t ’ ákkoc? ëx£l xóóe-4 5 vóv |iev sg fii-céag 
8TQájrE0’ , a í|.ia iÓ £v ó ’ ëXxog áv ao iév o |.i£ v , 

ê | a  1)115 éiéQOUt;3 £ jra |i£ Íip £ ia i. ákká  t á x i o i a
iX f|i£ yovaixE Ïov  Jiév0og á ju o o á |i£ v o i. 10

BRONNE

Die gedig is o.a. oorgelewer deur Johannes Stobaeus (4, 56, 30) wat 'n 
bloemlesing uit die digters en prosaskrywers vir sy seun Septimius gemaak 
het, waarskynlik in die vroeë 5de eeu v.C. Vgl. ook Philostr. Vita Apoll. 7, 26; 
P. Oxy. 2356a; Plut. Aud.Poet. 23 a-b, 33 a-b.

1. VERSMAAT
Die versmaat van die fragment is die sg. elegiese koeplet. Dit 

bestaan uit 'n tweereëlige vers waarvan die eerste reël 'n heksameter 
is en die tweede 'n pentameter. Eintlik bestaan die tweede reël 
telkens uit die eerste 2Vi voete van die heksameter (genoem 
'hemiépes').

Die skema van die heksameter is soos volg:

6

Die skema van die pentam eter is soos volg:

Die spondee (— ) kom nie in die tweede helfte van die vers voor nie.

2. Stob.codd.: JiXeúiiovas Fick
3. Stob. MA: joXho  ̂ Stob.S: b’aXkoq Frobenius: áXXov Bethe: áhhoTt áhhog West
4. Stob.codd.: xáóe Liebel
5. Frobenius: ÉTaígoug Stob.S



8 ARCHILOCHOS VAN PAROS EN THASOS

Die volgende is 'n skandering van die eerste twee reëls van fr. 7D:

Krjóea |iêv otovó evxa, fle QÍxXeeg, onxe Tig áoTwv

|ie[i.cpofie vog 0â .£ T15 TeQipeTai oíiÓê k ó

Daar is sunizesis in fi(iéag (reël 7).

2. KOMMENTAAR

1 xf|óea ... QTOvóevTa: dieselfde uitdrukking as in Homeros Od. 9, 
12. Toe Archilochos ongeveer die middel van die 7de eeu sy 
verse gekomponeer het, was die enigste letterkundige taal wat 
bestaan het dié van Homeros (8ste eeu) en Hesiodos (c. 700 v.C.). 
Die invloed van Homeros, en tot 'n mindere mate van Hesiodos, 
was so sterk dat nie alleen Archilochos nie, maar ook die ander 
liriese digters se taal sterk deur dié van die helde-epos en die 
didaktiese epos van genoemde skrywers beïnvloed is.
Vertaal oTovóevra liefs substantiwies: '(leed en) gejammer'.

1-2 Die vertolking van die betekenis van die eerste twee reëls is 
omstrede: vgl. Gerber, Euterpe 17: 'The prevailing view has 
been that the negatives belong to the participle and the verb, i.e. 
''no citizen will take pleasure”, but the position of the participle 
suggests that special emphasis is attached to it. Fránkel (DuP 
160), Treu, and Adrados are probably right in taking the 
negatives only with the participle, i.e. ''it is not in disap- 
proval ... that any citizen will take pleasure'' or "no citizen will 
disapprove ... when he takes pleasure'". (Kyk ook die res van 
Gerber se kommentaar.) Ons sluit ons by die tweede vertolking 
aan (Fránkel e.a.) wat die negatief aanbetref. Let egter daarop 
dat pépcpopai hier nie beteken 'blame' nie. Die beste vertolking 
van pépcpojiai (pepcpópiEvog, reël 2) is betekenis 2 van LSJ, met die 
datief van die persoon (hier veronderstel) en die akkusatief van 
die saak, 'impute as blameworthy (to)'. Vertaal dan, met 
inversie: 'Geeneen ... sal ons ons leed en gejammer verwyt 
wanneer hulle hul met feestelikhede vermaak nie'. Dit is nie 
nodig om pepcpó(ievog as korrup te beskou en dit deur (iupó(ievog
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(LSJ: 'weep for, bewail') of ander lesings te vervang wat in elk 
geval paleografies twyfelagtig is nie.
0aXír|g xéQ'ipetai: vgl. Od. 11, 603: Tépjxexai êv 0aXír|g. 0aXípg is die 
datief mv. van 0aXía, Ionies 0aXír], 'bloei' of 'oorvloed'. In die 
mv. beteken dit 'feestelikhede'.
onxe ... oíióé: onóé dui klem na oiixe aan; vgl. Denniston 193. 
jtóXig word verder beklemtoon deur die plasing daarvan aan die 
einde van die reël.

3 xoíoug = xoioúxoug.
xaxd: deur tmesis van die ww. ëxXuoev geskei.
xúpa jioA.u(pXoíoPoio 0aXáoor]g: Homeries, ook aan die einde van 
die reël soos in II. 2, 209 en 6, 347.

4 oióaXéoug: predikatief: 'ons het die longe geswolle'. Die uitdruk-
king vervat in oiÓaXéoug ... jxveúpovag is 'n variasie van o.a. II. 9, 
553: xó^og ... oióávei êv oxf|0eoai. Verder word die (geestelike) 
smart hier op 'n fisieke wyse beskryf. Die longe is beskou as die 
setel van die gemoed (vgl. bv. Soph. fr. 855 Nauck2, 15; vgl. ook 
ons 'hart' in 'my hart is seer'); maar Archilochos dink ook 
letterlik aan die werking van die longe gedurende geween.
óóúvrig Exopev: hoe het die Stobaeus-lesing óÓúvr| loxo|iev 
ontstaan? Waarskynlik deur 'n foutiewe verdeling van 
OAYNHIZEXOMEN met 'n haplografie en wegval van X deur 
verwarring van 2 en E.

5 jrvEÚjLiovag: kyk LSJ s.v. jiA,eÚ|ílov: die oorspronklike en Homeriese
asook korrekte Attiese vorm was blykbaar JxAeú[xa»v. Die vorm 
met v is veroorsaak deur 'n vermeende afleiding van Jtveúpa.

áAAá ... yáp: ellipties; vgl. Kamerbeek-Verdenius 11: 'm aar(toch 
moeten we hieraan niet toegeven) want'. Of: 'm aar (dit is nie reg 
nie) want ...'. Vertaal: 'nogtans'. Die áXXá word hier gebruik om 
die kontras met pév (reël 1) te gee, en sodoende 'to contrast 1-5 
with the more im portant pronouncement of 5-7: see Denniston 
G.P. 101' (Campbell 146). Vgl. ook Kiihner-Gerth II par. 529, 4: 
'Es versteht sich von selbst, dass auf piév sta tt óé auch jedes 
andere adversative Bindewort folgen kann', bv. áAAá, aú, aúxe, 
aú0ig, ens.
ávr]xéoxoLOL xaxoIaLv: vgl. Hesiodos Theog. 612: ávr]XEoxov 
xaxóv.
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6 êjti ... sOeaav: Kamerbeek-Verdenius 11: ‘êjuxiGévai zegt men voor
het "leggen” van kruiden "op” een wond; ... maar tevens 
betekent êjiinOévai: "instellen tegen'". Waarskynlik is albei 
gebruike hier ter sake. Vir eersgenoemde, vgl. II. 4, 190 e.v.: 
êjtiOfiaei/cpáQiAax’. By êjtí en £0eoav het ons waarskynlik tmesis 
vir êjtéGeaav. Indien wel, val daar spesiale klem op xpaieQiiv 
i}vripoaúvr|v deur die omlysting daarvan deur êjtí en ë0eaav.
xgaiepriv iXri|ioaúvr|v: 'n nuwe uitdrukking, afgesien van die feit 
dat iXrnroaúvri nie in Homeros of Hesiodos voorkom nie. LSJ gee 
slegs die volgende betekenisse vir die woord: I. 'misery', 
'distress'; en II. 'endurance', Archil. 9, 6; Plut. Crass. 26. Dit is 
ontoereikend. Vgl. die twee groot Duits-Griekse woordeboeke 
van Passow en van Pape, wat as tweede betekenis ook 
'Standhaftigkeit' gee. Dit hang saam met iXáio, wat volgens LSJ 
self nie alleen beteken I. 'hold out', 'endure' nie, maar II. 'dare or 
venture to do, bring oneself to do something contrary to one's 
feelings (whether good or bad), have the courage', ens. Dat 
iXrmoaúvri en iXáco hier met mekaar saamhang blyk duidelik uit 
die gedig van Archilochos — in die besonder uit die ringkompo- 
sisie tussen iXrmoaúvr) in die middelkoeplet en i X.ííie in die 
laaste koeplet. In r. 10 impliseer iA,fiie duidelik dat 'vroulike 
smart afgeskud' moet word, en dit vereis 'n sterk poging wat 
slegs deur durf en nie deur blote 'verduur' bewerkstellig kan 
word nie. (In Plut. Crassus 26,9 beteken iXrnroaúvri ook 'durf'.)

7 ióóe: Liebel emendeer onnodiglik die MSS ióóe tot mv. láóe —
omdat dit xaxá (reël 5) veronderstel. ióóe wys egter vorentoe, en 
is dan ook partikulier, nl. hierdie wet wat hy nou gaan beskryf, 
d.w.s. dat sm art noú oor die een, dán oor die ander kom. Vgl. 
verder ook reëls 7-9 en Archilochos fr.58D oor hierdie lewens- 
wet.

8 êiQájteO’: 'aorist with perfect force' (Campbell 147). Die aoristus
stel egter net die gebeure sonder implikasies oor tydsduur: dít 
word uit die konteks afgelei.
aiieaióev ó ’ëAxog: ëAxog, 'wond', verskyn hier vir die eerste maal 
as metafoor. Tesame met die adj. aípaióev en die ww. 
ávaoiévopev word 'n sterk beeld geskep wat Archilochos se eie 
siening dra. Vgl. die ander medies-fisiese beelde: oióaAéoug ... 
óóúvri5 ... / jtveúpova^ (4-5), iAr|jiooúvriv ... / qpáQpaxov (6-7) en 
yuvaixeïov Jtév0og (10).
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7-9 Oor die lewenswet in reëls 7-9, kyk Kamerbeek, The Plays o f 
Sophocles Commentaries II: The Trachiniae 55-56 oor Trach. 
129-131; kyk verder par. 4.2 van die Interpretasie.
êjiapEÍ^exai: die med. van ájtap£Í(5iú beteken: 'beurtelings raak'; 
vgl. Hom. II. 6,339: víxi] ó ’êjiapeíPeTaL ávópag: 'oorwinning kom 
beurtelings na dié, dan daardie manne'.
áXXá: met aansporende funksie soos in akX'áye: 'nee, kom!'

10 xXiÍTe: kyk bo by reël 6. Campbell 147 sê dat 'the advice is for 
Pericles and his fellow-mourners'. Die strekking is egter wyer: 
dit is ook 'n opdrag vir diegene wat in dieselfde omstandighede 
verkeer.

3. STRUKTUUR
3.1 Page, in Pouilloux, Archiloque 126-128 gaan in taamlike beson- 

derhede in op die Homeriese en ander epiese (o.a. Hesiodiese)
elemente in fr. 7D, en kom tot die slotsom dat '(i) in structure, (ii) in 
sentiment and (iii) in phrasing these lines are wholly within the 
limits of the traditional oral Epic . . . .  The whole could stand, in ju st 
these words and phrases, in a speech by a person in the Iliad' (p. 128).
3.2 Ons let eerste op die struktuur, en die eerste vraag is of die 

betrokke verse 'n fragment of 'n hele gedig is. Campbell 145
betoog: 'To me they have the air of a complete poem: 1.1 sounds like a 
beginning, and 9-10 sound like an end, as well as echoing the central 
couplet (Tb]pocmvr|v ... TX.f|Te)'. (Vgl. West I: 'forte carmen integrum'). 
Op p. 146 vestig Campbell egter die aandag daarop dat die verse 
algemeen beskou word as deel van 'n elegiese gedig wat Archilochos 
geskryf het oor die dood van sy suster se man wat in 'n skipbreuk die 
lewe gelaat het ('n opvatting waarop hy kritiek lewer). Verskeie 
filoloë wat hierdie mening huldig, beskou 7D as 'n deel van 'n gedig 
wat minstens ook 10-11D (12 en 10E) en moontlik 12D (11E) insluit; 
so bv. Treu 193-195. (Treu beskou ook die hoogs fragmentariese 
papirus wat hy op p. 26 van sy boek afdruk as deel van dieselfde 
gedig.)
Nie een van die twee bogenoemde standpunte, dié van Campbell en 
dié van Treu, kan tans bewys word nie, en dit bly 'n ope vraag. Indien 
7D wel betrekking het op die dood van Archilochos se swaer en 
andere in 'n skipbreuk, dan soek Archilochos in 7D na die algemene 
agter die partikuliere gebeure.
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Hoe dit ook al sy, Page 128 ontleed die struktuur van 7D soos volg: 
'statement of a theme (1-4) is followed by philosophic-consolatory 
maxims (5-9), ending in exhortation (9-10)'. Hy toon dat hierdie 
patroon dieselfde is as die rede van Sarpedon tot Glaukos in II. 12, 
310-328: 'statem ent of the present case (310-321), followed by 
philosophic reflection (322-327), ending in exhortation (328)'.

3.3 Die struktuur van 7D is egter meer gesofistikeerd as wat uit Page 
se analise blyk. Daar is 'n verdeling in reël 5, en die tweede deel, 

nl. reëls 5b tot 9a, vorm 'n sterk kontras met die eerste deel, reëls 
l-5a, in inhoud. Die skeiding tussen die twee dele word ook formeel 
duidelik gemerk deur die áXká aan die begin van 5b teenoor die \iév in 
reël 1. Hierdie twee dele is van ongeveer dieselfde lengte, en daar kan 
geen twyfel bestaan dat Archilochos die stuk bewustelik so opgebou 
het nie. As derde deel is daar die epiloog of slot in die vorm van 'n 
aansporing in 9b-10. Alhoewel dit 'n slot vir die geheel is, bevat dit in 
tXtíxe baie duidelik 'n weerklank van xXr][xooúvr] in die eerste koeplet 
van die tweede deel van 7D (wat tegelyk die middel- of sentrale 
koeplet van die geheel is).
Hier kry ons dan 'n voorbeeld van ringkomposisie wat ons soos volg 
kan kenmerk (vgl. W.A.A. van Otterloo se werk, Beschouwingen over 
het archaïsche element in den stijl van Aeschylus, Utrecht 1937, p. 
19). Ringkomposisie kry mens as omraming van 'n opsigselfstaande 
passasie of van 'n excursus daarbinne of van 'n deel daarvan. Die 
spreker of skrywer plaas 'n bepaalde gedagte programmaties aan die 
begin en herhaal d i t — nie noodwendig deur presies dieselfde 
woord(e) nie — in 'n korter of langer passasie aan die slot. Daardeur 
beklemtoon hy dit en vestig hy die aandag van die hoorder of leser 
van die slot nog eens op die gedagte, of hoofgedagte waaroor dit 
gaan.

3.4 SKEMA
Alhoewel ons die algemene struktuur bo as drieledig ontleed het, 

kan dit ook soos volg in twee hoofdele verdeel:
A l-5a

(a) 1-2
(b) 3—4a
(c) 4b-5a

Die konkrete situasie 
smarte naas vreugde (temastelling) 
oorsaak van die smarte 
beskrywing van die fisiese pyn
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B 5b-10
(a) 5b-7a
(b) 7b-9a

(c) 9b-10

Universele toepassing 
iXrnroonvri as die heelmiddel
konsep' van die wisselgang van die lewe as fun- 
dering
oproep om die heelmiddel op te neem, d.w.s. vas te 
staan.

3.5 Binne bostaande kan daar weer kleiner struktuurpatrone met 
parallelle frases (dikwels kontrasterend) vasgestel word, nl.

xf|óea ... ixeiiiqpópEvog (1, 2) ~  0aXírig xépTjjexaL (2) (antiteties)
oúx£ xig áoxoáv (1) ~  oúóé KÓXLg (2) (klimakties)
ávrixéoTOioi (xaxoïoiv) (5) ~  tpáp(iaxov (7) (antiteties)
vúv pév (7) ~  e^auTLg 6 ’ (9) (antiteties)
êg f|péag (7) ~  exéQoug (9) (antiteties)

As die argaïese pendulum -komposisietegniek soos deur Fránkel, EGP 
493 n. 16 geïdentifiseer, hier toegepas word, blyk die volgende:

(a) 'n Pendulum-opbou om die wisselgang van die lewe te beklem- 
toon:

1 2 1
Deel A: xf)6ea— 0aXírjg xéQ4)eTaL— óóúvrig (teenpole: inhoud

en beweging)
Deel B: áXXoxé x’á 1

úv-
2

'ê^aêxig

(wisseling-formule)

(teenpole van bewe- 
ging)

(b) Twee chiastiese ringpatrone w aardeur die gedagte van pyn  en 
die oorwin-van-die-pyn beklemtoon word:

(i)
1 2

— xf|Ó£a qxovÓ£vxa
2 1 2

— aípoTÓev ëXxog ávagxéyopev
2 1

— yuvaLxeïov JiévBog
— ájicooápevoi (slotwoord: sterk klem op 

oorwin)
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(ii)
1 2

r—ávrjxéoToiai xaxoïoiv 
3

pxXrmoaTJvr]v
3

—xX.f|T8
1 2

— yovaixeïov jrévOog

4. INTERPRETASIE
Wat die struktuur van 7D betref, het ons nou gesien dat dit nie 

bloot tot 'n Homeriese struktuur herlei kan word nie. Vervolgens 
moet ons op die inhoud  en gedagtegang let en vasstel of dít bloot as 
Homeries bestempel kan word. Hier kom die prinsipe van xpaTEQr] 
TA.r)[Tooévr] ... tAt]te (6, 10) en die 'lewenswet' vervat in verse 7-9 ter 
sprake.

4.1 Die prinsipe van xgaTEpr] TAr]|ioorjvr|. Page 126-127 toon self aan 
dat XQUTEQr] TAr][ioaúvr] 'is a new combination, suitable to the 

pentameter verse'. Let tegelyk daarop dat waar die adjektief xpaTEpóg 
dikwels in Homeros voorkom, die naamwoord TAripoaúvri in die 
oorgelewerde Griekse letterkunde vir die eerste keer in Archilochos 
7D voorkom (vgl. egter ook Hymn. Apoll. 191). TAf|[j.u)v vind ons wel in 
Homeros (bv. II. 5, 670), ook tAt]tóv (bv. II. 24, 49), tetAt]Óti (bv. Od. 18, 
135), etAt]5 en TéTAaOi (bv. beide in Od. 20, 18).
Volgens Bruno Snell het ons in die nuwe woord en kombinasie iets 
nuuts in Grieks wat die betekenis en die belangrikheid van die 
betrokke prinsipe betref. Vgl. kortliks Snell in Pouilloux, Archiloque 
114 waar hy betoog dat 'die "kráftigere", "siegreiche" TAr][iooúvr| zum 
ersten mal das Bild von einem "inneren Kampf" auftauchen lásst'. 
Hiervolgens is daar dus vir die eerste keer, in 7D, 'n 'inwendige stryd' 
as nuwe element waarin die kragtiger tAthiooúvt] die neerdrukkende 
smart in die mens oorwin. Elders in dieselfde werk (p. 169) druk Snell 
dit versigtiger uit (vertaal): 'Op betekenisvolle wyse lyk in fragment 
7, vers 6D die verbinding xpaTEQpv TAr][rooúvr]v vir my nuut, en in vers 
10 die gebruik van die imperatief tAí]te in 'n samehang wat meer as in 
Homeros 'n sielkundige konfliksituasie aandui' — m.a.w. daar is 
slegs 'n graadverskil tussen Homeros en Archilochos op hierdie 
punt.
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Die vraag ontstaan nou wáár in Homeros ons 'n passasie kan vind — 
met een van die verwante woorde — wat met dié van Archilochos 
vergelyk kan word. Daar kan geen twyfel wees dat dit die volgende 
moet wees nie — w aar Apollo voor die Olimpiese gode vir Achilleus 
(in sy afwesigheid) soos volg betig oor sy woede teen Hektor wat 
Achilleus se boesemvriend, Patroklos, gedood het (II. 24, 48-49):

ctXX’r] xoi xXaúoag xai óbuQápevog peOérixE- 
tXt]tóv yáp Bupóv Oéoav ávOpíújioioiv.

J.P.J. van Rensburg, Ilias, vertaal dit soos volg: '('n Mens kan mos 
iemand nog dierbaarder verloor) ... en tog sal hy ophou om te ween 
en te weeklag; want lankmoedig  is die hart wat die Skikgodinne in 
mense geplaas het'.
Wanneer ons die passasie van nader bekyk, sal dit egter spoedig blyk 
dat die vertaling van Tkr]TÓv met 'lankmoedig' hier nie opgaan nie. 
Lankmoedig beteken '(geduldig) verdragend', terwyl daar hier (vs. 48) 
juis opgehou word (peOérixe) met ween en weeklag, net soos by 
Archilochos (vgl. yuvaixEÏov jiév0og ájra)oá|iEvoi). In die 7/ias-passasie 
moet ons dus vertaal 'want standvastig is die hart', ens.
Dit wil verder sterk voorkom of Archilochos direk deur die betrokke 
Homeros-passasie beïnvloed is; vgl. maar die parallelismes tXiitóv ... 
0u|iióv ~  T>a]|iooúvryv en 0éoav ~  E0eoav, afgesien van ander ooreen- 
stemminge in die samehang. Die enigste verskille is dat Archilochos 
van die konkrete tX.t]tóv ... 0upóv oorgegaan het tot die nuwe 
(abstrakte) skepping rXrijioaúvT] (waarmee hy dan nog verder xpaTEQTÍ 
verbind het) en dat die uitdrukking ájmraápevoi van Archilochos 
sterker is as die pe0ér]XE van Homeros. In beide outeurs is daar van 'n 
sielkundige konfliksituasie sprake, alhoewel tot 'n mindere mate in 
Homeros.
In ander Homeriese passasies is die vertaling van die betrokke 
stamverwante woorde met 'geduldig' en 'verdragend' soms wel voor 
die handliggend of aanvaarbaar.

4.2 DIE LEWENSWET
Reëls 7-9: áXkoré x’ak'koc, 'éxEl 'cóÓE' vúv pëv ég fniéa^/ETQájreh’ ... 

Ê aÚTig ó’ETépou  ̂ éjtapEÍryeTai.
Page, in Pouilloux, Archiloque 127 betoog dat 'this recalls Homer in 
thought and phrase (Od. 4, 236f. ákkoxz áXXqj/Zeúg áya0óv te xaxóv te 
ÓlÓoi, U. 15, 684 áXXoT’éji’áXXov ápELPeTai).'
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In die betrokke passasie van die Odusseia sê Helena in 'n gesprek met 
Menelaos dat 'Zeus nou aan die een en dan aan die ander sowel goed 
as kwaad gee'. Wat II. 15, 684 betref, is dit inhoudelik nie ter sake nie. 
Daar is egter 'n ander gedeeltelik parallelle passasie in II. 24, 527-531 
w aar Achilleus die bittere sedeles van die epos aan Priamos gee. Hy 
verwys na die twee kruike w aaruit Zeus geskenke aan die mensdom 
uitdeel, uit die een euwels, uit die ander seëninge, en gaan dan voort 
(529-531):

(b qév x’ánREÍ^ag 6á)í] Zeug XEQjnxÉQauvog, 
áXXote rév te xaxíl) o yE xÚQExai, áXXoTE Ó’ £a0Xq)• 
cp óé xe Tcbv Xuyqwv ócór), Xa)(3riTÓv eGtixe.

'Hy, aan wie Zeus wat die weerlig uitslinger, dit in 'n mengsel gee, dis 
hy wat nou die kwade kry en dan weer die goeie; maar hom, aan wie 
Hy (slegs) van die pynlike gee, maak Hy 'n skyf vir beledigings ...' 
(vertaling van J.P.J. van Rensburg).
Is daar enige verskil tussen Archilochos en Homeros se opvattinge 
van die 'lewenswet' waarvolgens goed en kwaad die mens afwis- 
selend te beurt val? Eerstens vind ons dat Archilochos slegs van die 
kwade praat, maar dat die goeie wel by implikasie daar is. Tweedens, 
blyk dit dat in Homeros daar 'n groep is aan wie Zeus slegs ellende 
uitdeel (II. 24, 531).
Dit blyk dus dat ten spyte van die ooreenstemming, in struktuur, 
gedagtegang en bewoording tussen Archilochos en Homeros, eers- 
genoemde nie heeltemal afhanklik van laasgenoemde is nie.

4.3 SAMEVATTING VAN DIE TEMA VAN DIE GEDIG

Kort gestel, is die tema van die gedig 'Standvastigheid in leed'. 
Die hooflyne van die gedagtegang is soos volg. Leed is verstaanbaar, 
veral as voortreflike mense deur 'n groot ongeluk getref is. Andersyds 
het die gode kragtige standvastigheid  ingestel om leed te oorwin. 
Daarby moet die 'lewenswet' steeds in gedagte gehou word, nl. dat 
euwels nou die één, nou die ander, tref. Daarom (beide faktore in ag 
geneem) moet die mens standvastig  wees en vroulike smart so 
spoedig moontlik afskud.

Vir inhoudelik verwante temas, kyk Archilochos frr. 58D, 57aD en 
68D.
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4.4 WATTER SOORT LETTERKUNDIGE GENRE IS DIT?
Treu 166 stel dit dat ons hier 'n elegie in sy (vermeende) 

oorspronklike sin het, nl. dat dit 'n thrênos of dodeklag is. Op p. 171 
kwalifiseer hy dit deur te sê dat ons 'n thrênos of dodeklag voor ons 
het, 'aber einen Threnos ohne Klagen, mit dem Aufruf, gerade das 
nicht zu tun', m.a.w. om nie te kla nie. Vgl. Gerber, Euterpe 17: 'The 
elegy is not so much a threnody as an exhortation to forbearance'. Uit 
bostaande (p. 14-16) blyk dit egter dat ons xXripooúvTi nie deur 
'forbearance', d.w.s. 'verdraagsaamheid' of 'geduld' kan vertaal nie. 
Die korrekte Engelse vertaling moet 'resoluteness' wees.

LITERATUUR

Campbell 145-147.
Frankel, EGP 143-144.
Gerber, Euterpe 16-18.
Gundert, Archilochos und Solon.
Kamerbeek-Verdenius 11.
Page, in Pouilloux, Archiloque 126-128.
Perrotta-Gentili 70-74.
Treu, Archilochos 166-171, 193 e.v.
Treu, RE Suppl. Band XI, kol. 136—156.

(CAvR)

(b) Fr. 58D (207A, 56E, 123L-B, 94T, 130W)

Die mag van die gode en die wisselgang van die 
lewe

Toïg Oeoíg xiBeïv1 ajiavxa' ^oXXáxig pëv êx xaxmv 
ávbgac, óqOoúoiv peXaívr) xeipévoug ejií x^ovú 
jioXMxig ó ’ ávaTpéjiouoi xai páX’ eu PePrjxóxag

i. Jacobs: t ’eLeeïcutavTa Stob.S: ieeïa (sc. óíxr]) Hofmann: xéKeia Jtávxa Hommel: tí6ei 
tá návta Grotius: 6eoïaL £eïa Jtávta Wilamowitz: téXet’aJtavta Gerber: eï((D)8e Jtávta 

Tarditi: jteí8oi’ájtavta West, Studies 132
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í)n:TÍoug, xeívoig 6 ’2 ejieixa JtoXká yíyveTai3 xaxá,
xal píoi) XO^TI JtXaváTai xai, vóou JtaQf|OQog. 5

BRON
Stob. 4, 41, 24.

1. VERSMAAT
Trogeïese tetrameter (katalekties):

A

2. KOMMENTAAR
1 Ti0eiv: die Weense manuskrip (S) van Stobaeus lees T’eiOeíájtavTa, 

d.w.s. T’ei0eï ájtavTa. Hierdie lesing is verskillend geëmendeer 
om sin te maak. Hommel se ré^eia Jtávra (of TéX.ei’ájtavTa, 
Gerber) gee die betekenis 'alles (is) volmaak, vervul, finaal'. 
Maar Gerber se vertaling 'capable of fullfilment' plaps die fokus 
op die begin van die proses van goddelike doelmatigáeid, terwyl 
die gebruike van TéXeiog eerder die proses as geheel of volbring 
sien. Dit pas nie by die res van die fragment wat nie oor die 
'volmaaktheid' van die gode gaan nie, maar oor hulle almag. 
Jacobs se ti0£Ïv ájtavTa is paleografies moontlik en sou beteken 
'laat alles in die hande van die gode', of 'skryf alles aan die gode 
toe' (infinitief as im peratief gebruik; vgl. Buchholz-Peppmuller 
I, 131); vgl. ook Grotius se tí0ei tó jtávTa, wat goeie sin gee. In 
die geval van die emendasie van Wilamowítz (0eoïai peïa JtávTa, 
'alles is vir die gode maklik') is dit onwaarskynlik dat sulke 
eenvoudige Grieks tot die manuskriplesing verander kon word. 
Teen Wilamowitz se voorstel kan ook betoog word dat 
Archilochos twee opeenvolgende tweelettergrepige woorde aan

2. West: xlvoi3o, Stob.S: vjjtúouc;- x e ív o io ’ Friedlánder Lasserre: xXívono’ Valckenaer: 
XEÍVO15 Blaydes

3. Stob.codd.: y ív E t a i  Fick
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die einde van 'n versreël vermy (vgl. Campbell). Tarditi se 
eï< co> 0e jiávia: 'laat alles oor', is paleografies minder aanvaar- 
baar, alhoewel dit goeie sin gee. Die emendasie i0eïa as vroul. 
enk. met 'n veronderstelde 0605, of as nom. neut. mv. ('reguit 
(pad)' of 'reguit' — Lasserre, in navolging van Hoffmann se 
veronderstelde 6íxr|), verdien oorweging, behalwe dat dit nie by 
die tema van die gode se almag inpas nie.
peXaívi] ... êjcï x0oví: vgl. ook Sol. fr. 24, 5D en Semon. fr. 1, 14D. 
Page meen (in Pouilloux, Archiloque 159) dat ‘|xeX,aívr|c; is used 
here not because it is appropriate but because it is traditionally 
associated with "earth" (in Homer, always with ycáa, never 
X0(óv)'. Vgl. Harvey, CQ 51, 1957, 216: 'Perhaps ... the colour of 
rich soil is intended by péXag. This seems to suit phrases such 
as peX,aívT] xeipévou^ êjrix^oví (Arch. 58.2) Harvey sien voorts 
'some deep religious association behind the word, which was 
doubtless forgotten even by the time of Homer'. Kamerbeek-Ver- 
denius sien by die vaste epitheton tog 'n effek van patos.

3 eé) Peprixóxag: 'dié wat stewig staan'; vgl. LSJ (3aívaj A I, 2.

4 xeívoig 6 ’: die Stobaeus-teks se xivoúo’ ('hulle laat beweeg') is nie
paslik nie; die sterker xXívouo’ (Valckenaer) is aanvaarbaar, 
maar skep dan 'n tweede hoofsin deur xaí (3) verbind. Lasserre 
het ook beswaar daarteen gemaak omdat 'n elisie by 'n sterk 
pouse veroorsaak sou word: ÚJtxíoug xXLVO'ua, ■ éjieixa. Hy stel 
voor (in navolging van Friedlánder) {jjtxíoug- xeLvoio’ëjteLia wat 
ook aan xaí sy normale betekenis met páXa ('selfs') teruggee 
(vgl. Denniston 317-318). xeívoLg in so 'n teenstelling (ó’) verwys 
terug na die onmiddellik voorafgaande; vgl. Kúhner-Gerth I, 
649.

5 XQW  lonies vir xQeÍQ-
jtXaváxai: die enkelvoud ná die meervoud in die voorgestelde 
xeívoLo’ is nie ongewoon nie (vgl. bv. Theognis 381-382).
vóou: kan genitief van verwydering of betrekking wees.
jiagr|OQog: 'n metafoor: die verwysing is na 'n Jtapriopog ÏJtJtog, 'n 
perd wat langs die gebruiklike twee ingespandes vasgemaak is 
(vgl. Hom. II. 16, 471 en 474). Die frase vóou jtagr|OQog dui dus op 
'n situasie of toestand buite die normale (soos die ekstra perd). 
Vertaal met 'buite sy verstand'. Vgl. Archil. fr. 172, 2W: xíg oág 
jtaprieLQe cppévag ...; en Buchholz-Peppmuller I, 131.
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3. STRUKTUUR

Die gedagtegang verloop met antitetiese en balanserende stel- 
lings:

A la 

B lb-5

(a) lb - 2
(b) 3-5

temastelling: die gode se albeskikking
uitbreiding van tema: die wisselgang van die mens- 
like lewe: die mens in die gode se hande 
oprigting uit smarte
neerwerping in smarte met sware gevolge.

4. INTERPRETASIE

4.1 Die onsekerheid van die teks aan die begin maak die presiese 
betekenis moeilik om vas te stel. Dit gaan egter waarskynlik in

die eerste sin om die almag van die gode wat dan in die res van die 
fragment met die onsekerheid en veranderlikheid van die menslike 
bestaan in teenstelling geplaas word. Hierdie tema kom algemeen in 
die antieke letterkunde voor: vóór Archilochos by Homeros (bv. Od. 
18, 130 e.v.) en ook elders by Archilochos self (frr. 7, 5 e.v.; 8 ; 67, 7 en 
74, 1-2). Treu gebruik die term "Allmachtsformer' (p. 218). Die 'sw art 
aarde' is ook reeds by Homeros 'n geykte uitdrukking en as x^ívouo’
i.p.v. xeívoio’ gelees word, is daar 'n parallel by Homeros II. 7, 271-2: 
ávaxXivOsig jréoev uimog.

4.2 Dit is egter Archilochos se hantering van die tema wat sy vernuf 
en individualiteit as digter toon. Afgesien van die aanwending in

'n ander versvorm as die heroïese, is die strukturering van die 
gedagtes opvallend. Die goddelike en m enslike rolle staan in 
teenstelling met mekaar (xoíg Seotg, 1: ávópag, 2); maar die handeling  
van die gode word ook in 'n antitese gestel (jioX,Xáxi5 pêv ... jxoXA.áxi5 

6 ’..., 1-3) en uitgebou (óqGoúoiv ... xeifrévoug êjii xdoví ~  ávaiQéjtouoi 
... eú (3e(3rixóxag ÚJtxíoug, 2-4). Ons merk weer die pendulum -be- 
weging. 'n Eenheid word dan gevorm binne die raamwerk van 
jtoX,Xáxig p,év éx xaxtêv (1 ) en jtoM.á ... xaxá (4).
Die laaste reël van die fragment beklink die gedagte in die realistiese 
beeld van 'n mens wat sonder lewensmiddele en redeloos, na liggaam 
en verstand nietig en hulpeloos, ronddwaal — 'n skerp kontras met 
die almag van die gode aan die begin van die fragment. Selfs in so 'n 
kort fragment wat deel van 'n groter geheel gevorm het, blyk die 
digter se vermoë tot eie strukturering van woord en gedagte.
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4.3 Archilochos aanvaar die menslike toestand as 'n feit. Dit is 
onwaarskynlik dat hy in die verlore gedeelte van die gedig dit 

sou bekla of bevraagteken het. In ander fragmente (bv. 67a, enP. Oxy. 
2310 fr. 1 = fr. 25W) kom hy eerder na vore met troos vir en 
standvastige gedrag te midde van hierdie onvermydelike omstan- 
dighede. Direk en realisties kom Archilochos tot die slotsom dat 
gebeure en omstandighede (soos bv. armoede) die mens se gees vorm 
of bepaal (hier is die vernietiging van die gees die gevolg) — 'n heel 
ander beskouing as bv. in Homeros se tekening van die teruggekeerde 
Odusseus (vgl. Fránkel, EGP 135).

LITERATUUR
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(WJH)

(c) Fr. 67aD (211A, 66E, 118L-B, 105T, 128W)

Volharding te midde van leed
©upé, 0úp \ áp,r]xávoiai xfiáeaiv xuxcópeve,
áva 6é,1 óuopevwv2 ó ’ áXé^eu niQoapaXcuv êvavxíov

1. Liebel: ávaóeu Stob.SM: ává Ó’ ev Stob.A: áváóo Diehl: áva aó Pfeiffer: ávexe 
Grotius: ává Ó’éxev (ávaóúeu) ixévcov ó’ Bergk: áva xe Nikitas

2. Stob.codd.: óuafievéwv Lasserre
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oxégvov, évóóxolOlv, exBqójv jtXtioíov xaxaoxaGEÍg
áoq^aXéwg’ xaí jxr|i8 vixójv3 4 ájxcpáóriv áyáA.X.EO
gr|ÓE vixr|0EÍ5 ev oïxo) xaxaiiEotbv óóóqeo, 5
akhá xciqxoïoív xe x«ÏQ£ xai xaxoïoiv áoxá^a5

jxf) X.ír)v yíyvoroxE6 ó ’ 0 1 0 5  Quapóg7 ávGgcójioug ëxei.

BRON

Stob. 3, 20, 28.

1. VERSMAAT
'n Jam biese gedig in die trogeïese tetrameter katalekties (d.w.s. 

die slotvoet is onvolledig).

-  A

L.W. (i) die sunizesis by áatpaXéjjoi; (4).
(ii) áva = ~~ vir — aan die begin van die eerste voet. Ons kan 

dus 'n tribrach U~~) i.p.v. 'n trogee (— -) aan die begin van 
elke dipodie vind.

(iii) die ictus val op die arsis van die lste , dan die 3de, 5de, en 
7de voet.
Hierdie metrum word opgebou as dipodie (tweevoetig) en 
verdeel konstant in die middel.
Ionies skemer veral deur in áXé^Ee (2) en puojxóg (7), terwyl 
ep iese navolging blyk uit die vermyding van sametrekking 
in áyáM-Eo (4) en óóúqeo (5).

Page meen ook dat in die trogeïese tetrameters die epiese formuletaal 
w eerspieël word, en dat in die frasering van 67aD steeds naby aan 
die epos beweeg w o r d — vir voorbeelde sien p. 157. Daarnaas wys 
sowel Bowra as Scherer op die feit dat Archilochos epiese taalgebruik  
in sy jam bes vermy. Die frase pnj Xír)v yíyvtooxE ... peapióg is egter 
beslis on-Homeries: vgl. die latere Delphiese spreuke van (xr)Ó£v áyav 
en Yvá)0i oeauxóv.

3. Valckenaer: óoxoïaiv Stob.SA: óóxoiaiv Stob.M: êv Xóxoiaiv Kiinger
4. Stob.codd.: vixécov Lasserre
5. Grotius: aaxa\\e Stob.SA Apostol.: áoxaXs Stob.M
6 Stob.codd.: ymooxe Apostol.
7. Stob.S manus prima, Apostol.: éuSpóg Stob.S a.c. Stob.MA



2. KOMMENTAAR
Tekskritiese probleme
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2.1 In reël 2 lees Stobaeus áváósu óuopEvcúv wat 'n onaanvaarbare 
anapes (~ - -) oplewer, en miskien uit ávaóë kon voortgevloei het.

Die emendasies kan basies in twee kategorieë ingedeel word:
(a) om een of ander vorm van ávaóúopai te aanvaar: Búcheler, Diehl, 

Bergk, Kamerbeek. Maar áváóu van Bucheler en Diehl is ook 
metries onaanvaarbaar (w w —); daarom lees Kamerbeek ávaóúeu 
pévwv met die u kort (~ w w) in navolging van Bergk, wat egter ook 
óuopEvwv afwys en ávaóúsu, pévaiv le e s— vgl. onder (2 ).

(b) 'n Tweede moontlikheid is Liebel en Pfeiffer se áva = áváoxriGi. 
ferw yl dit vir Campbell onoortuigend voorkom, meen Gerber 
tereg dat dit die maklikste oplossing bied, alhoewel Pfeiffer se oú 
afgewys moet word as palaeografies minder geslaagd as Liebel 
se óé: áva óé staan reeds in 'n cod. van Grotius (Perrotta-Gentili). 
Nikitas, gevolg deur Nancy Rubin, lees áva te.

2.2 In reël 2 wil Bergk pévwv lees i.p.v. óuopEvcóv. Dit word 
oorgeneem deur Kamerbeek, maar die beeld van 'die bors wend

teen die golfslag van die smarte (?)', 'n beeld wat gesuggereer word 
deur xuxcúpEVE (= maalstroom-beeld: Treu en Kamerbeek), doen hom 
vreemd voor. Die gedagte van die bors teen die vyand te wend (= 'to 
face the enemy') pas beter in die lig van die beeldspraak van reëls 
3-5. Vgl. Turtaios fr. 9,22D. Campbell meen dat Lasserre se 
óuopevéajv dalk beter is, met verwysing na Od. 2,72. Maar dáár is dit 
part. ml. nom., terwyl uit Lasserre se vertaling blyk dat hy dit as 
onsamegetrokke genitief mv. van óuopevrig verstaan: 'W eerstaan jou 
vyande'!

2.3 In reël 3 lees Stobaeus SA év óoxololv en M lees ev óóxoiolv. 
Valckenaer se evÓóxoloiv word meestal aanvaar ooreenkomstig

Hesuchios se ëvóoxoq = 'hinderlaag'. Bergk lees óoxfíoLV (gevolg 
deur Wilamowitz) met heenwyse na II. 4, 107: ÓEÓEypévô  êv 
jipoóoxfioL. Jaeger, Klinger en nóú ook weer Nikitas en Rubin, 
emendeer na êv Xóxoioiv, wat dieselfde sin gee as evóóxololv. Vroeër 
is ook gemeen dat hier miskien 'n heenwyse is na 'spiese' 
(óoxóg = 'spies') of 'verwagting' (óóxoi = 'verwagting') van die 
vyand. Friedlánder vertaal 'wenn wir den Feind annehmen' en 
verwys na die tegniese gebruik van óéxopaL (LSJ II, 2). Sien ook onder 
3 hieronder.
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1 0v|i£: Vgl. hier LSJ s.v. Buiióg: Ovjxóg omvat drie fasette van die
hele persoonlikheid, te wete — as setel (i) van sy emosies; (ii) 
van sy wil, en (iii) van sy intellek. Rubin argumenteer oor- 
tuigend (a) dat 0upó$ in al drie hierdie manifestasies hier 
voorkom, sodat ons dus hier 'n geval van polisemie het, en (b) 
dat ons hier 'n semantiese verskuiwing van 0upóg in hierdie 
gedig het van een vlak na die ander. Sien hier onder Interpre- 
tasie. 0upóg is hier verder die aangesprokene by elke imperatief, 
al word dit net aan die begin vermeld, dus: 'n geval van ellips.

2 óuopevwv: is nie afhanklik van nie (so Lasserre), maar van
êvavxíov. Kyk ook bo onder Tekskritiese probleme.

3 êvóóxoioiv xt :̂ die vertaling en interpretasie lewer met hierdie
reëls (3—4) probleme, wat spruit uit die funksie, d.w.s. die 
plasing van jiXtioíov xtX,: drie moontlikhede kan gestel word:

(i) dit is 'n voorsetsel met die datief en bepaal dus 
êvóóxoioiv = 'nadat jy naby die hinderlae van die vyande 
jou gevegsposisie ingeneem het/onbeweeglik vas';

(ii) dit is 'n voorsetsel met die genitief en bepaal dus 
£X0Q(I)v = 'nadat jy in die hinderlae naby die vyande jou 
gevegsposisie ingeneem het ...' — Gerber (p. 30) se beswaar 
is egter: 'the simple dative after xaraoTa^eíg is hard';

(iii) dit word hier adverbiaal gebruik saam met xaTaara0£Íg, en
(a) êvóóxoioiv word vertaal 'midde in die hinderlae' of
(b) ev Xóxoioiv kan gelees word indien die 'simple dative' 

na xaraoT a0£Íg problematies sou wees = 'nadat jy in 
die hinderlae van die vyande jou gevegsposisie digby en 
onbeweeglik vas ingeneem het'.

Ten opsigte van bogenoemde moontlikhede die volgende:

(a) Die eerste moontlikheid is die onwaarskynlikste omdat die 
woord 'hinderlaag' semanties gemerk word as iets wat 
'heimliks' voorberei word sonder dat die persone vir wie dit 
bedoel is, dit verwag. 'n Mens is primêr eers bewus daarvan 
as jy in die hinderlaag te lande kom.

(b) Die blote datief na xaTaara0£Íg is heeltemal in orde, omdat 
die datief ook lokatief is, en êv + datief as lokatief eers 
later dominerend geraak hët, terwyl die datief sonder 
ev = lokatief ook later stééds voorkom.

(c) Die tweede moontlikheid is aanneemlik behalwe dat die
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orde/posisie êvóóxoioiv êx0Q(I>v 'hinderlae van die vyande' 
(d.w.s. 'n noue verbinding) suggereer.

(d) Die derde moontlikheid met óf êvóóxoioiv óf êv Xóxoioiv lyk 
die waarskynlikste. Vir êv kóxoioiv pleit onlangs nog ook 
Rubin: 'while you are stationed close at hand, firmly set 
midst their ambu'shes'.

4 áoqpaXétog: hier met die volle etimologiese krag (á-ocpáko), d.w.s.
'onwrikbaar'; vgl. Kamerbeek-Verdenius 17 by Archil. fr. 60, 4D. 
ápcpáÓT]v: net hier in oorgelewerde Grieks; ekwivalent aan 
Homeros se ápicpaóóv, 'openlik'.

5 pir]óé: vir die orde pr|T£ ... pirióé vgl. Archil. fr. 7, 1-2D: oui£ ... auóé.

7 pifi kíriv moet saam met sowel xa í0£ as áoxáXa gelees word.
YÍyvcooxe: miskien konatief 'probeer verstaan', of net 'verstaan' 
(Snell), in elk geval nie 'erken' ('recognize') nie. Kyk Rubin 5 n. 
17.
Quopiói;: Ionies vir QuGpió;: Dié woord het vele opvattinge ontlok, 
terwyl vir hierdie passasie veral 3 moontlikhede gestel word. 
Vir 'n detailuiteensetting met bibliografie kyk Wolf, WS 68, 
1955, 99-119:

(i) Met verwysing na Theognis 964 en Anakreon 65D word 
Quopióg verstaan as 'karakter/aard', 'n moontlikheid wat vir 
hierdie passasie deur Schroeder goed afgewys is.

(ii) Dit word afgelei van qeiv ('vloei', 'stroom') en dui vervol- 
gens op die golfagtige wisselgang van geluk en ongeluk — 
'n betekenis wat op die oog af goed inpas by Archilochos se 
lewenskonsep soos blyk uit o.a. frr. 7D, lOb, 67aD. (Só 
Schroeder, Pliiss, Chantraine, Dict.Etym.; anders Leemans; 
vgl. LSJ s.v. QuOpió;).

(iii) Dit gaan terug op die indg. *eru, *ru, Grieks QúoOai/eQuoOai 
(kyk LSJ £QÚco B) ('vashou') en beteken dus schema, 'that 
which imposes limit on flow or change' — wetmatigheid of 
patroonmatigheid (Jaeger, Renehan, Rubin; anders Chan- 
traine).

(iv) Wolf kies 'n eie standpunt: die woord kom van qeÍv af (= ii), 
maar beteken 'wetmatigheid', 'patroonm atigheid' (= iii).
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Terwyl groep (ii) dit sien as 'flux/alternation', wil groep (iii) dit 
sienjuis as dit wat die 'vloei' beheer — vgl. J a e g e r : t h e  Greek 
discovery of rhythm in music and dancing is not flow but pause, 
the steady limitation of movement'. Lg. betekenis (groep (iii) ) 
word natuurlik bevestig deur die gedigte van Archilochos: dit is 
nie net die wisselende gang van geluk en ongeluk nie, maar die 
patroonmatigheid daarvan wat hierin na vore kom. Miskien is 'n 
kombinasie die mees waarskynlike oplossing, en kan ons die 
slotreël soos volg vertaal: 'Leer die veranderende/wisselende 
wetmatigheid wat die mens beheer, ken'. Vgl. hieroor Seiden- 
sticker: 'the idea of a puopó^, a constant change of ebb and flow' 
(GRBS 19, 1978, 17), en ook Schnabel 52: 'puSpóg ... bezeichnet 
hier den steten Wechsel im Leben'.

'beheers': vgl. Schnabel 52.

3. STRUKTUUR
3.1 Campbell meen dat 67aD die indruk van volledigheid skep, en dat 

67b nie noodwendig uit dieselfde gedig hoef te kom nie. Net soos
in die geval van 7D en 10-12D, het ons ook hier geen vaste grond om 
fragmente met dieselfde inhoud as 'n noodwendige eenheid te beskou 
nie.

3.2 Die opbou-motief van die gedig is 'n ketting van imperatiewe wat 
vanuit 'n situasie van smarte op drie vlakke ontplooi word, en

waar die derde vlak die basis van die voorafgaande vorm:
A 1 Aanspreek van die eie-self in 'n situasie van leed wat

dien as agtergrond en vertrekpunt van die gedig 
B 2^ta Oproep om op te staan en die vyand onbeweeglik vas te

trotseer (vlak a)
C 4b-7a Oproep tot selfbeheersing in alle lewensomstan- 

dighede (vlak b)
D 7b Oproep tot lewensinsig (vlak c).
Ten spyte van probleme meen ons dat die ontplooiing van hierdie 
imperatiefketting beeldryk geskied:

1. A beeld van 'n maalstroom van leed (xuxcópeve)
2. B militêre beeld van vasstaan in jou gevegsposisie

(xaiaoiaSeig xx^.)
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3. B via vik(I)v en vixriBeíg 'n voortvloeisel van die militêre beeld
van 2

4. A die beeld van 'n reëlmatige golfslag/wisselgang (QnojAÓg).

Indien die gedagte van hierdie beeldryke ontplooiing korrek is, sou 
ons hier 'n beeldontplooiing in 'n chiastiese patroon kon aandui: 
A B B A.

3.3 Verdere struktuurpatrone blyk ook uit reëls 4—5 en 6, wat 'n 
duidelike parallellisme vertoon:

(a) 4-5 pr|ie (4): |rr|óé (5) (vgl. 7D 1-2: oute ... ouóé)
vixó)v (4); vixr|0ei5 (5) = kontrasterend
áp(páór|v(4): ev oïxq) (5) = kontrasterend 
áyáXX,eo (4): óóúqeo (5) = kontrasterend met endrym

(b) 6 xa QT°ïaLV + xaLQ£ (b): xaxoïoiv (a) + áoxáXa (b).
Ten slotte kan ons daarop wys dat die woorde Ouné, 0ú|i’ (1), oxéQvov 
(3 ), áoqpaXéwg (4), en áXXá (6), asook pf| Xír]v (7) klem verkry deur hulle 
reliëf-posisie, veral deur die gebruik van enjambement in 3,4 en 7.

4. INTERPRETASIE
4.1 Terwyl 67aD inhoudelik verwant is aan 7D, 58D en 68D, vertoon 

dit beslis die mees persoonlike karakter deurdat Archilochos 
daarin direk tot sy eie hart spreek, met die gevolg dat die digter hier 
sowel die spreker is wat adviseer as die hoorder wat reflekteer. 
Jaeger, Paideia, noem die gedig dan ook die eerste groot monoloog in 
die Griekse letterkunde. Daar word gewoonlik na Od. 20, 18-21 
gewys as voorbeeld, w aar Odusseus sy xQaóír| aanspreek:

xéiXaOi órj, xQaóír|- xai xúvteqov áXXo 71ot’ ëTXrig.

Die woorde TérXaOi en ETXr|5 vind veral weerklank in tXthaooúvt]v (6) en 
TXfjTE (10) van fr. 7D. Tog is hier nie 'n blote oordra van vorm en 
inhoud nie, en kan ons op 'n wesentlike verskil tussen die twee wys: 
Odusseus spreek uit die afstand van herinnering (verlede) en 
vooruitsig (toekoms), terwyl Archilochos midde-in die smarte van die 
teenwoordigheid staan (Gundert 85-86); ons hoor hier die nood van 
die vrye individu wat die probleem van die lewe sien en probeer 
oplos buite die mitiese inhoud van die epiese digkuns (Jaeger, 
Paideia 124; Will, 101). Die sprokiesdroom van die epos is verby,
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want vir Archilochos is volharding (tXf|vai) nie langer 'n geduldige 
verdraging van euwels soos vir Odusseus nie (vgl. Hom. Od. 18, 135), 
maar 'n middel om weerstand te bied teen die wisselgang van die 
lewe van dag tot dag (Fránkel, EGP 143). Die tLrmooúvr] van Odusseus 
het 'n bepaalde doel in die toekoms en spruit uit 'n tXrniooúvri in die 
verlede, maar daar is by hom geen aanvaarding van verantwoordelik- 
heid nie (Kirkwood 36). Vir Lasserre (39) dra Archilochos se poëtiese 
bepeinsing in 67aD dan ook 'n meer dramatiese én liriese aksent. Dit 
word veral bevestig deur die sterk herhaling van Bnpóg aan die begin.
4.2 Hierdie teenwoordige situasie van leed, waarna bo verwys is, 

hierdie nou waarin die liriese 'ek' hom bevind, word in reël 1
verbeeld in die woorde: ápr]x«voLaL xr|óeaLv xuxwpEve, w aar Bupóg op 
die setel van die emosies wys (Rubin). Sowel Kamerbeek (17) as Treu 
(2 2 0 ) sien in xuxcópeve die beeld van 'n maalstroom van smarte, met 
verwysing na Solon 1, 61D: voúooioi xuxtúpevov aQyaLépoLv. Dit bly 
natuurlik altyd 'n probleem om vas te stel of 'n digter die 
grondliggende beeld in 'n woord in gedagte gehad het. Duidelik is in 
elk geval dat áprixávoLOL xt|óeoLv sowel xr|óea en veral ávqxéotoLOL 
xaxoioLv in 7,1 en 5D weerspieël. In beide gedigte word die smarte 
aan die begin ongeneeslik, sonder teenmiddel omskrywe, waardeur 
die gedagte van die á|ir)xavír| gesuggereer word, 'n tema wat Pfeiffer 
oortuigend uitgewys het as kenmerkend van die argaïese digkuns: 
die hulpeloosheid van die mens wat vasgevang is in die wisselgang 
van die lewe. Maar soos uit 7D geblyk het, het ons ook hier die 
beginsel van tXrn.iooúvrj as middel teen hierdie áprixavír]: die weer- 
stand-bied van 'n aktiewe wil wat wil oorwin, en nie 'n passiewe 
gaan lê midde selfbejammering nie. Hierdie wil-tot-oorwinning vind 
hier uitdrukking in die sterk militêre beeld van reëls 2-4, w aar Oupóg 
nou die setel van moed of krag is, en selfs vermenslik word. Dit gaan 
hier oor die opstaan uit die ellende, die uittree van die 'ek', die 
onverskrokke vasstaan in die aangesig van die vyand.

4.3 Die etiese voorskrifte in reëls 4-7, waar Oupóg nou die setel van 
die emosies is, kan via vixcóv en vixr]0eÍ5 gesien word as

uitvloeisel van hierdie militêre beeld. Dit hou inhoudelik sowel as 
formeel verband met die Griekse gedagte van 'niks te veel nie', van 
matige selfbeheersing, 'n gedagte wat telkens in die argaïese liriek 
tot uiting kom. Die naasmekaar-stel van vreugde en smarte in 4-7 
vertoon dieselfde pendulum-komposisietegniek en -motief van 7D en 
verskeie passasies in latere outeurs (vgl. Fránkel, EGP 493 n. 16). Hier 
word egter meer klem gelê op die wyse hoe die 'ek' hom in beide



Fragmente van Archilochos 29

omstandighede, by beide pole van die lewe, moet handhaaf — nie in 
oormaat nie! Uit reël 6 blyk — net soos immers uit 7D — dat nóg die 
blywees nóg die treur verkeerd is: verheug jou, en verknies jou — 
maar in beide gevalle is daar 'n beperking: pf] kír|v. Dit is die ápcpáóriv 
(4) en die êv oïxcp xaiajiEocúv (5) wat afgewys word as kípv. Roem en 
vreugde sonder 'n besef dat daar ook 'n teenkant is, én 'n oorgawe 
aan smarte, 'n soort passiewe resignasie, is beide 'n teken van die 
onkunde van die lewenswetmatigheid wat die mens beheers. Om dié 
onkunde te verhoed en tot insig te lei, geld die oproep van die 
slotreël, waar 0upóg die setel van die intellek is, soos blyk uit 
yíyvcoaxE. Kamerbeek-Verdenius 19 wys tereg op die verwantskap 
van YÍyvcooxe met die latere Delphiese yvcóBi oeauxóv. Maar vir 
Archilochos gaan dit om meer as die eie-self; dit gaan meer bepaald 
om 'n universele aangeleentheid as objek van die 'kennis': die puopóg 
wat die mens beheers: die wetmatige orde van wisselende geluk en 
ongeluk wat die mens vashou en waaraan hy nie kan ontkom nie.
Maar juis in die erkenning van dié patroonmatigheid lê die oorwin- 
ning oor die leed: die wete dat daar naas die skadukant ook 'n 
vreugdekant is wat mekaar met onafwendbare reëlmaat afwissel. Die 
gedagte van die x^ripooúvïi as middel teen die leed, wat in 7D reeds 
geblyk het, word hier egter verder geneem deur te wys op die soeke 
na kennis en insig in dié wetmatigheid as bron vir dié volharding te 
midde van leed (vgl. die praesens yíyvwaxE teenoor die aoristiese 
yvd)0L).

In hierdie opsig wys Nancy F. Rubin goed daarop dat die gedig in 'n 
lineêre lyn beweeg van 'emotion to understanding'. Hierdie beweging 
loop hand aan hand met 'n beweging van individuele  Gupós tot die 
algemene ávGpcúnous, wat 'n voortgang van die spesifieke en 
konkrete setel van die emosies (0upé, 0úp’) tot die universele beginsel 
wat die mensdom beheer, aangedui deur Quopóg, suggereer. 'The 
chain of imperatives addressed to the 0upós is broken only in the 
climactic final line, where a shift in syntax accompanying the 
semantic shift from specific to general signals the dramatic change. 
A command to behave steadily and not too emotionally precedes the 
order to understand the principle behind such action. It is the 
understanding, however, that will initiate a change from ápiTixavca 
(line 1) to eujioQÍa or EÚprixctvía (implied)' (6).
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(d) Fr. 68D (212A, 70E, 115+ 116L-B, 107 + 108T, 131 + 132W)

Die mens 'n dagwese
Toiog1 ávOowjioioi Oaiióg,2 Dcaúxe, Aejitíveco jrái, 
yíyveiai 0vr|Toïa’ , óxoír|v3 Z evc, êcp’ rjjAéQT̂v áyr),4 
xai cpQOVEÍ'oi toï’, óxoíoio’ EyxaQécooiv EQYpiaaiv.

BRONNE

0. a. Stob. 1, 1, 18; 4, 31, 117; Diog. Laert. 9, 71.

1. VERSMAAT

Trogeïese tetrameter (katalekties)

met sunizesis by Aejitívexo (1) en êyxnQÉcoaiv (3); en let wel: óxoír|v (2) 
en óxoíoia’ (3).

2. KOMMENTAAR
1 Oepióg: 'geestesgesteldheid'.

Aejttíveco: Ioniese genitiefvorm.
2-3 óxoír|v en óxoíoio’ is Ionies vir ÓJtoír|v en ÓJioíoia’.

ecp’ ... áyr\: tmesis; hier word áv in die onbepaalde bysin (met 
áyr] en êyxnQÉcoaiv, 3, in die subjunktief) verswyg soos dikwels in 
Homeros wanneer die verwysing algemeen is. 
cpQOveuai: Ionies vir q)QOvoí'ai.
EQYpiaaiv: 'gebeurtenisse', soos dikwels by Homeros.

i [Plut.l Theon, Stob.codd: t o ï? Stob.F, Suda
2 . [Plut.) Theon, Stob.codd: vóoc (voúg) Diog.codd., Suda, Syr. Rhet.
3. Diog.codd.: ójroír|v Sext.codd.: oixoíriv Stob.codd.: óxoïov [Plut.) Theon, Syr.Hheí.
4 Stob.codd., Syr.: áyei ceteri.
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3. STRUKTUUR EN INTERPRETASIE
'n Inskripsie van die einde van die 7de eeu v.C. by Thasos gevind 

en in 1955 gepubliseer, dui daarop dat Glaukos steeds in Thasos 
vereer is as een van die leiers van die kolonisasie van Thasos deur 
Paros waaraan Archilochos deelgeneem het en waarna hy meermale 
in sy poësie verwys: vgl. frr. 19D (19T, 20W, 280L-B), 89W (81L-B, 
99T), 54D (88T, 97L-B, 102W), 51D (120T, 98L-B, 93W); vgl. ook frr. 
129B (124L-B, 157T, 228W), 159T (148L-B, 104W). Vgl. Pouilloux, 
Archiloque 1-36, wat die inskripsie in die tweede helfte van die 7de 
eeu dateer.
Dit is onseker of die derde reël deel van dieselfde fragment is: die 
versmaat, die poluptoton  in xoïog (1)— ioïa (3) en óxoíriv (2) — 
óxoíoio’ (3 ), en die gedagtegang skep die indruk van 'n eenheid.

Die eerste twee reëls stel dit as 'n aanvaarde feit (vgl. Hom. Od. 18, 
136-7) dat die mens se wese verander na gelang van wat Zeus daardie 
bepaalde dag op hom laat kom. Die derde reël breek effens deur die 
fatalisme van aanvaarding soos by Odusseus (vgl. die kommentaar 
op 67aD) en fokus op die individu se wil of denke te midde van 
eksterne gebeure of omstandighede. Laasgenoemde gedagte sluit aan 
by die slotreël van fr. 58D. Gebeure of omstandighede dring van buite 
af in die menslike gemoed in en vorm of vervorm dit, elke dag. Dit is 
hierdie fokus op die individu en sy wese en lot, op die hier en nou, 
wat Archilochos die voorloper van die liriese digters maak.
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(e) Fr. 74D (206A, 74E, 74L-B, 74T, 122W)

Die ongelooflike gelooflik!
XQrmáxtov aEXjrcov oúóév eotiv oi)6' ájicófioiov
oi'Óé Gavfxáoiov, éjieióf] Zróg JiaTf]Q ’O^uitjtícov
êx (,i8or](.iPQLr|gl £0r]xe vtjxt’ ájTOXQÍ'Tpag q̂ áog
f|Xío\r XájrjTOVTog. óyQÓv2 ó ’ f)X0’ ejt’ áv0Q(ójroui; óéog.
êx óé toó xai jriOTá3 jrávTa xájríeXjTTa yíyveTai 5
ávÓQÓoiv. (ir|óeig e0’ {'(iétov eiooQétov 0ai'(tat,éTto,
(trjó3 êáv4 Óe7.cpíoi OfiQeg ávTa(LeÍTptovTai vojióv 
êváfaov xaí oqxv 0aXáaoqg qxéevTa xó|iaTa 
tpíÁTEQ’ f|jreÍQOD yévr]Tai, toíoi ó ’ ófáieiv5 ÓQog.

BRONNE

Stobaeus 4, 46, 10; Aristoteles Rhet. 3, 17, p. 1418b28 (slegs reël 1). Daar is 
ook 'n papirus-fragment (P. Oxy. XXII, 1954, nr. 2313, fr. la) wat slegs die 
laaste woorde van reëls 5-16 bevat. Dit gee die volgende vir reëls 10-16:

’ Ap]xr|vaxTÍÓTi5 10
]titoo jcótig
]tú0t| Yápco.
]..-YVE..
]VÉ8LV
] 15
áv]ópáoiv

(Kyk verder onder Interpretasie)

1. VERSMAAT
Die versmaat is die trogeïese tetrameter katalekties:

Vir variasies hierop, vgl. Raven, Greek Metre Seksie 35, pp. 33-34.

1. Schneidewin: -ag Stob.S: neoanpQÍric Hoffmann
2. Valckenaer: \vygó\ Stob.S: d>XQÓv Bentley: aóov Kamerbeek
3. Liebel: ovx ámora Stob.S: xoouoxa Doederlein
4. Valckenaer: ïva Stob.S: ïv’ áv Thiersch
5 Bergk: ].eiv ogog pap.: f| óóeiv ópog Cook: fión r(v Stob.S: fión r|v ÓQog Gerber: vXéeiv 

ógog Lobel: óXériv Fick: f| óúveiv cogit. Lobel
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2. KOMMENTAAR
1 xQ’móxíjO'v: Volgens LSJ beteken XQfm<* hier: 'thing, matter, affair'; 

volgens Muller se Grieksch Woordenboek: 'saak, aangeleent- 
heid, handeling, gebeurtenis'. Vertaal vryelik: 'in die wêreld'.
áeXjttov: Volgens LSJ beteken die woord hier 'beyond hope, 
despaired of'. Dit beteken hier egter 'unexpected', d.w.s. 
'onverwags' (so korrek Campbell 155). Oor die oorspronklike 
betekenis van ëXjug as 'verwagting', vgl. Verdenius, Mnem. 24, 
1971, 230. Vgl. verder by Semon. fr. 1,6D; 28,8D.

3 peori|j.Ppú)g: Ioniese vorm; die Attiese is pear|pppLa. Dit was
middag  toe die sonsverduistering plaasgevind het. Dit word vry 
algemeen aanvaar dat die verduistering dié van 6 April 648 v.C. 
was (en nie die een van 711 v.C. nie). Oor die datering en 
probleme in dié verband, kyk Jacoby, CQ 35, 1941, 97-98. 
Gerber, Euterpe 32 meen korrek dat 'the language suggests that 
it was a recent event'. Die hele kwessie hang saam met die 
waarskynlike tydperk waarin Archilochos gelewe het en met die 
vertolking van die inhoud en betekenis van die fragment.

4 úyQÓv: Valckenaer se emendasie van die onmetriese Xeypóv van
Stobaeus; úypóv beteken hier predikatief 'wat natmaak', d.w.s. 
'wat laat sweet' (vgl. Engels 'cold sweat' wat angs vergesel). 
Renehan 37 e.v. verkies Bentley se wxpóv ... óéog, 'vrees wat 
bleek maak'; a)XQÓv ook Lasserre-Bonnard.

5 êx ... loë: 'sedertdien' (veronderstel dan xqóvou) of 'gevolglik'.
xaí: 'dan ook'. Wat die teksprobleem betref, lees met Liebel êx óë 
xoë xai juaxá jrávTa: 'sedertdien (gevolglik) is dan ook alles 
geloofwaardig ...'
xáju'eXjiTa: krasis vir xai êjtÍ8Á.jrTa.

7 0f)QEg: hier as algemene woord vir landdiere gebruik. Kontrasteer:
ÓEXcpioi, 'n spesifieke woord wat hier die seediere verteen- 
woordig.
vopóv: Let op die aksent (nie vópov, 'wet', nie).

8 acpLv: d.w .s. v ir die 0r|QEg.

9 toloi ó* i) f̂)Eiv óqoc: 'terwyl die bosryke berg (aangenamer word)
vir die dolfyne'. ú>.f)£iv is Bergk se emendasie vir Stobaeus se 
f)ói' f)v (die papirus het, volgens verskillende opvattings, slegs
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veiv of ïieiv of bloot eiv). Die vorm óXf|eiv kom slegs in die laat 
grammatikus Choiroboskos (4de tot 5de eeu n.C.) voor, en moet 
dan as 'n ongewone onsydige vorm van úXfieig-eaaa-ev beskou 
word.

7-9 Die skynbare ommekeer van die natuurw et is 'n vorm van die 
adunaton-tema, 'n topos of gemeenplaas wat in die antieke 
literatuur dikwels voorkom. Van hierdie topos van die 'omge- 
keerde wêreld' is die huidige fragment die eerste voorbeeld in 
die oorgelewerde Europese literatuur. Vir later voorbeelde kyk 
bv. Herodotus 5,92a w aar Sokles die Korinthiër spreek: 'Voor- 
waar die hemel sal onder die aarde wees en die aarde hoog bo 
die hemel' ens. met verwysing na die optrede van die Spartane; 
en Theokritos 1,132-136: 'Dra viooltjies nou, julle doringstruike, 
en julle distels ook' ens.
Tegelyk kry ons in die Archilochos-fragment 'n tweede topos, 
die Gaëpa- (verbasing ) motief (vgl. 6aupáaiov 2 , 0aup.a^éicu 6) 
oor die dade van die gode; vgl. verder Bakchulides 3, 57-58: 
'niks is ongelooflik, wat die sorg van die gode ook al bewerkstel- 
lig nie', en Pindaros, P. 10, 48-50, 'maar wat my aangaan, in die 
dinge wat deur die gode voltrek word lyk niks ooit te ongelooflik 
om oor te wonder nie'.

3. STRUKTUUR
3.1 Die fragment val min of meer in twee helftes, 1^1 en 5-9.

SKEMA
I A 1 - 2 stelling: niks is meer bo verwondering nie

B 2b--4a rede: sonsverduistering deur Zeus
C 4b gevolg: vrees by mense.

II D 5-6 a stelling herhaal: alles is geloofbaar
E 6b-9 oproep: laat niemand verbaas staan oor 'n omme- 

swaai in die natuur nie.

3.2 Detail-elemente in die struktuur is die volgende:
(i) Die triade in reëls 1-2 áekjtxov ouóév ... ouÓ’ ájuófxoTov ... ouóë 

Baupáatov.
(ii) Die volgende kontraste of kontraselemente, ook tiperend van die 

argaïese liriese poësie:
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qeXjctov oi)6év ... oí)Ó’ ájrtúpoTov (1) ~  Jtioxá Jiávxa xájueXjixa (5) 
(indien jnoxá die korrekte lesing is).
Moontlik Zeú<; jtatrjQ ’OXnjajTÍtJúv (2) teenoor ávGQWjrovg (4) en 
ávÓQáoiv (6).

4. INTERPRETASIE
4.1 Volgens Aristoteles wat slegs een reël van die fragment siteer 

(Rhet. 3, 17, 1418b28) spreek Archilochos in hierdie gedig nie in
eie persoon nie, maar laat die digter 'n vader sy dogter berispe — 
klaarblyklik omdat sy haar aan onmoontlike (adunaton-) gedrag 
skuldig gemaak het. Ons weet nie wie die vader of dogter was nie, ook 
nie wat haar wangedrag was nie (vir verskillende teorieë hieroor kyk 
Gerber Euterpe 31e.v. of Treu 223). Ons het hier natuurlik slegs 'n 
fragment van die gedig. Een teorie (vgl. Treu en Campbell 155) kan 
daarby aansluit dat, soos ons weet, 'n sekere Lukambes die 
verlowing van sy dogter Neoboule met Archilochos gebreek het, as 
gevolg waarvan Archilochos vir Lukambes van verbreking van (trou) 
belofte beskuldig het (96E, 95D, en vgl. Treu 223). Hier kan die paar 
beweerde woorde van die papirusfragm ent van ons gedig 74D 
moontlik lig op die omstandighede van die gedig werp. Moontlik wou 
Lukambes hê dat Neoboule liewer met die aristokraat Archenaktides 
moes trou (vgl. ’AQjxTyvaxiíÓrig in r. 10 en yápa) in r. 12  wat met 
huwelik te doen het), en het sy geweier om aan haar vader se wens en 
opdrag te voldoen.
So 'n weiering sou ondenkbaar gewees het, 'n adunaton, maar indien 
dit wel gebeur het, dan sou die vader in die gedig 'n vergelyking tref 
tussen sy kind (jráig van r. 1 1 ?) se weiering en 'n adunaton  in die 
natuur wat tog moontlik geword het: by name 'n sonsverduistering, 
'n natuurgebeure wat 'n hoogs ontstellende verskyning was vir die 
mense van die argaïese tydperk wat in die sewende eeu v.C. altans 
die betrokke natuurwette nog glad nie geken het nie.
4.2 Om hierdie gedig te kan waardeer moet die moderne leser die 

vrees — Archilochos sê die vrees 'wat laat sweet' (indien die
emendasie úyqóv vir XuyQÓv korrek is) — of minstens die verbasing 
probeer besef wat oor mense van dié tyd gekom het om te sien dat in 
die m iddel van die dag (êx ytecfrmpQLr|g, 3), terwyl die son geskyn het (r. 
4), dit nag (vúxt’, 3) word. Hulle kon dit slegs aan die aksie van Zeus 
die oppergod toeskryf, met verbasing vervul word (vgl. die 6aúpa- 
motief), en dit vrees vir die slegte voorteken wat dit vir hulle moes 
wees. Wat ons gedig of fragment betref dra die digter die onverwagte
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gebeure in die natuur of kosmos oor op die onverwagte in die 
menslike lewe, die gedrag van 'n dogter, iets wat selfs haar vader na 
aanleiding van die sonsverduistering nie meer as 'n áEXjtxov of 
ojtcópoxov of Oaupáoiov kan beskou nie.
4.2 Op sonsverduisterings en die gevolge daarvan ook later in die 

antieke tyd kan hier nie ingegaan word nie. Vergelyk egter 
verduistering van die m aan  wat ook 'n gevreesde voorteken was, bv. 
in die sewende boek van Thukudides met verwysing na die finale 
mislukking van Athene se militêre ekspedisie na Sicilië. Toe die 
Atheense leër en vloot in 413 v.C. nog gered kon word deur tydig van 
Sirakuse terug te trek, het Nikias geweier, en die twee ander 
generaals, Demosthenes en Eurumedon, het hulle — altans on- 
willig — aan sy beslissing onderwerp, veral toe daar op 27 Augustus 
'n maansverduistering plaasgevind het. As gevolg van hierdie slegte 
voorteken het die meerderheid van die Atheense troepe toe ook by die 
generaals aangedring om te wag, en die bygelowige Nikias het toe 
selfs heeltemal geweier om oor 'n terugtrekking te praat (Thuc. 7, 50, 
4).
44. Archilochos was natuurlik geen Nikias nie, en 'n sonsverduis- 

tering was in die digter se tyd niks nuuts nie. Weens die 
onvolledigheid van die gedig (fragment) is dit moeilik om te besluit of 
dit as ernstig of as ironies van die kant van Archilochos beskou moet 
word.
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