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Voorwoord

Wat die afgelope vyf jaar tydsame ploegwerk was, het hierdie jaar, 
1975, 'n wedloop teen tyd geword. Vanjaar vier ons reeds ’n eeu 
van ontwikkeling in die Afrikaanse Taal, en hoewel die Griek 
Homerus al 23 jaar lank in die Afrikaanse letterkunde ingeburger 
is, het Vergilius se beroemde Latynse epos steeds ’n ereskuld aan 
Afrikaans gebly.1 Daarbenewens vier die Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat vanjaar sy vyf-en-twintigste jaar van 
selfstandigheid. Die wedloop teen tyd was dus ’n strewe aan my 
kant om met ’n Afrikaanse vertaling van Vergilius se Aeneïs ’n 
beskeie bydrae te lewer tot genoemde twee heuglike vierings. In 
daardie gees word hierdie eerste Afrikaanse prosavertaling van 
een van die mees klassieke digwerke uit die Wes-Europese 
kultuurskat aangebied. Mag dit dien ook tot verryking van ons eie 
Afrikaanse letterkunde.

Ek is terdeë bewus van die “onvertaalbaarheid” van Vergilius, van 
“all the charm of all the Muses 
often flowering in a lonely word”,2
en dus ook van die noodwendige tekortkominge in die vertaling. 
Hoewel ek nie J. Marouzeau se bekende voorskrif (nl. dieselfde 
Afrikaanse woord vir dieselfde Latynse woord) konsekwent

1 Intussen het N.A. Blanckenberg in 1975 ’n waardige Afrikaanse versvertaling van 
Vergilius se landelike poësie die lig laat sien.

2 Alfred Tennyson in sy gedig To Vergiï
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deurgevoer het nie, en ek ook ter wille van groter helderheid die 
groot aantal sinonimiese eiename in die epos tot ’n minimum 
beperk het, het ek tog probeer om sowel die Latyn as Vergilius se 
gelaaide, ernstige en verhewe verteltrant so getrou moontlik weer 
te gee.

Vergilius se epos is geen ontspanningslektuur nie — so min as wat 
enige groot woordkuns dit is. Maar elkeen wat hom met aandag en 
oorgawe lees, bevind homself spoedig vasgevang in 'n magnetiese 
bekoring. Daarom is hierdie vertaling nie net vir “viri doctissimi” 
bedoel nie, maar eerder om die literêr-estetiese van die Oudheid 
te help ontsluit vir almal wat dit voorheen moes ontbeer.

Ek is groot dank verskuldig aan proff. G. v. N. Viljoen (R.A.U.) en 
W.J. Richards (U.O.V.S.) vir waardevolle suggesties in verband 
met sekere dele van hierdie vertaling, maar bowe-al aan my 
leermeester Prof. H.L. Gonin (U.P.) vir sy allernoukeurigste 
kontrolering van die hele vertaling. Veel van wat mooi is daarin, is 
aan hulle skerpsinnigheid en fyn aanvoeling te danke, terwyl ek 
verantwoordelikheid aanvaar vir alles wat foutief of gebrekkig is.

Ook aan die Universiteit van die O.V.S. en die Universiteit van 
Suid-Afrika word hiermee dank gebied vir waardevolle hulp in 
verband met tikwerk. Besondere dank ook aan my kollega, prof. 
W.J. Richards, wat met groot offervaardigheid meer tyd aan my 
laat toeva; het vanjaar vir die vertaling; aan mev. D. O’Kennedy 
wat onder gT-oot druk die finale ms. getik het, en laaste maar nie 
die minste nie, aan my vrou, Bessie, wat altyd geduldig uitgesien 
het na die volgende stukkie voltooide vertaling, en dan uit die 
hiëroglifiese handskrif iets leesbaars kon optower.

Die vertaling is gemaak volgens die teks van Sir R.A.B. Mynors in 
die Oxford Classical Texts-reeks (1969). Waar ’n ander lesing of 
punktuering aanvaar is, word dit in ’n voetnota aangedui.

Ter wille van die korrekte uitspraak van persoons- en plekname 
wat in die Aeneïs verskyn, is ’n lys met die nodige aanduidings ná 
die vertaling bygevoeg. Oor die Afrikaanse spelling van eiename 
uit die Klassieke is die laaste woord nog nie gespreek nie. Daarom
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het ek die spelling van die W.A.T. gevolg, waar dergelike name 
opgeneem is, maar owerigens die Latynse spelling behou.

Ek maak verder dankbaar melding van die nuttige wenke wat ek 
vir my vertaling gekry het uit die Nederlandse versvertalings van 
die Aeneïs deur dr. J.L. Chaillet en Anton van Wilderode; ook die 
Nederlandse prosavertalings van Bke. 1-2 en Bke. 5-6 deur R. de 
Pauw, A. Clerckx en G. Timmermans; die Engelse prosavertaling 
deur H.R. Fairclough (Loeb Classical Library) en die versvertaling 
deur C. Day Lewis; die Duitse versvertaling deur W. Plankl en 
Karl Vretska, tesame met Eduard Norden se versvertaling van 
Boek 6; die Franse prosavertaling van Bke. 1-6 deur André 
Bellesort; die Nederlandse aantekeninge by die teksuitgawe van 
dr. J. Mehler; die Engelse aantekeninge by die teksuitgawe van 
R.D. Williams (Bke. 1-6, 1972 en Bke. 7-12, 1973)., R.G. Austin 
(Bke. 2 en 4), Sir Frank Fletcher (Bk. 6) en W.S. Maguinness (Bk. 
12).

Ten slotte betuig ek graag my dank aan die Universiteit van 
Suid-Afrika vir die vertroue en belangstelling wat hy in hierdie 
werk getoon het deur dit onverwyld uit te gee sodat dit nog in 1975 
die lig kan sien.

J.T. Benade
Bloemfontein.
September 1975
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Inleiding1

Die verreikende gevolge van keiser Augustus se staatsmansbeleid 
word op letterkundige vlak gewis geëwenaar deur die gevolge van 
een enkele verbod. Toe Vergilius in 19 v.C. op sy sterfbed sy 
vriende versoek het om die Aeneïs te verbrand, is die uitvoering 
van hierdie laaste wens van die digter deur Augustus verbied. So 
het hierdie epos vir die mensdom behoue gebly om te dien as 
maatstaf vir dit wat as klassiek, nie alleen in die Latynse 
letterkunde nie, maar ook in die wêreldletterkunde bestempel kan 
word.

Uit hoofde van sy grootse opset, sy geestelike diepte en die 
onafgeronde toestand waarin die Aeneïs aan ons oorgelewer is, bly 
hierdie gedig, nieteenstande twintig eeue se deurvorsing deur van 
die wêreld se knapste filoloë en letterkundiges, nog steeds ’n bron 
van onopgediepte skoonheid gepaard met onopgeloste probleme. 
Dit lê nou eenmaal in die aard van ’n groot kunswerk dat dit aan 
elke nuwe geslag opnuut sy boodskap bring, opnuut ’n geestelike 
impak maak. Daarom is dit die plig van elke nuwe geslag om die 
kunswerk te benader met die wapenrusting van vergange geslagte 
se ervaring, gepaard met die metodes van moderne letterkundige

' Enkele formulerings in hierdie “Inleiding” is ontleen aan die vertaler se 
ongepubliseerde doktorale proefskrif: 'n Literêr-esletiese waardering van Vergilius 
se Aeneis, Bk. VIII.
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navorsing. Eers dan kan dit sy boodskap bring wanneer die 
ewig-menslike van die kunswerk in lyn gebring word met eietydse 
begrip en ervaring; eers dan kan die nog onopgemerkte 
skoonheid, die nog onontginde juwele aan die lig gebring word.

DIE AENEÏS SE POSISIE IN DIE 
ONTWIKKELING VAN DIE ROMEINSE EPOS

Soos met die meeste Romeinse letterkundige genres die geval was, 
het ook die Romeinse epos se wortels diep in die aarde van sy 
Griekse voorganger gelê. Meer nog! Dit was ’n Griek, Livius 
Andronícus, ’n krygsgevangene uit Tarentum, wat in die middel 
van die derde eeu v.C. die Latynse mond in die epiese genre 
geopen het met ’n Latynse vertaling van Homerus se Odysseia. Van 
meet af aan was die epiese digkuns in Rome dus onafskeidelik 
verbonde aan Homerus se epiese kuns, en dit was die eerste 
wesenstrek van die Romeinse epos.

As ons die ontwikkeling vanaf Livius Andronícus tot by Vergilius 
stap vir stap in oënskou neem, tree die doelbewuste eenheid in die 
Romeinse epos na vore.2 Vergilius se voorgangers in die genre van 
die epos was sy wegbereiders. Elkeen van hulle het ’n bepaalde 
karakteristiek aan die genre verleen wat tot gevolg gehad het dat 
die Romeinse epos, toe dit sy toppunt bereik het in die hande van 
die meester Vergilius, wesenlik van die Griekse verskil het. Reeds 
by Livius Andronícus is daar ’n stoutmoedige selfstandigheid van 
gees in sy benadering van sy Griekse voorbeeld, maar dis veral by 
die eerste Romeinse eposdigter, Gnaeus Naevius, (c. 270-201 
v.C.), dat ons ’n sterk nasionale trots bespeur. In sy Bellum 
Punicum behou hy wel die vorm wat Livius aan die Romeinse 
epos gegee het, nl. die inheemse Saturniese3 versmaat, maar hy 
voeg die Aeneas-sage en die Puniese oorlog, sage en geskiedenis, 
oertyd en eietyd, Homeriese en Romeinse, alles saam tot een

2 Vgl. die insiggewende uiteensetting hiervan deur F. Klingner: Virgil Bucolica. 
Georgica, Aeneis, Zurich, 1967, pp. 367-82.

3 Dis nie presies te bepaal hoedanig hierdie versmaat was nie.



gedig. Deurdat hy die vorm behou maar die stof vernieu, het hy 
die Romeinse geskiedenis as gelykwaardige onderwerp langs die 
Griekse mite gestel, en so die eerste nasionaal-historiese epos 
geskep. Eietydse, selfdeurleefde geskiedenis was van nou af aan ’n 
gebiedend noodsaaklike element van die Romeinse epos. Hiermee 
is die tweede wesenstrek van die Romeinse epos vasgelê.

Quintus Ennius (239-169 v.C.), ook ’n Griekssprekende, het die 
volgende stap in die ontwikkeling van die Romeinse epos gedoen. 
Waar sy twee voorgangers in hoofsaak Homerus se Odysseia tot 
voorbeeld geneem het, kies Ennius die Ilias. A1 die oorloë deur die 
eeue in Rome se wordingsgeskiedenis, vanaf sy ontstaan tot by 
Ennius se eie tyd, is grotendeels die stof vir sy Annales. Maar waar 
Naevius in die nasionaal-historiese deel van sy epos die Romeinse 
annalistestyl, die styl van generaalsberigte aan die Senaat, gebesig 
het, is dit Ennius se strewe om ook die geskiedkundige oorloë in 
Homeriese styl te verhaal, met al die kleur wat ’n digterlike 
verbeelding kan optower. Ennius slaag nie volkome daarin om die 
Naeviaanse verteltrant, die beriggewerstyl, uit sy werk te weer nie, 
maar hy het tog aan sy opvolgers ’n heldere aanduiding gegee van 
hoe om met geskiedkundige materiaal op digtersvlak te werk te 
gaan.

Die gewigtigste vernuwing4 wat Ennius egter t.o.v. die Romeinse 
epos teweeggebring het, was die invoering van die Homeriese 
heksameter as versmaat vir sy Annales. Hy breek dus met sy 
voorgangers se epiese vormtradisie. Hy behou die nuwe stof vir die 
Romeinse epos soos deur Naevius aangedui, maar op sy beurt 
vernieu hy die vorm waarin dit gegiet moet word. Die 
heksametervorm open nuwe moontlikhede vir die verhouding 
tussen vers en sintaksis sodat beginsels vir woordposisie, sesúúr,

4 Vir die gewigtige vernuwings wat Ennius se invoering van die heksameter vir die 
Latynse digtertaal, besonders vir die epos, meegebring het, vgl. H. Oppermann 
in Gymnasium 61 (1954) (1954) pp. 535 e.v.; W.M. Lindsay: Early Latin Verse. 
pp. 307-09; M. Leumann in Museum Helveticum 4 (1947), pp. 120-21; F.J. 
Worstbrock: Elemente einer Poetik der Aeneis, pp. 122-29; E. Norden: Aeneis VI. 
pp. 176-77.
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woord- en versaksent, kolon en periodisering nou eintlik vir die 
eerste keer vasgelê word. Die uitwerking van Ennius se styl op die 
daaropvolgende heksameterpoësie was groot. Lucretius, 'n 
honderd jaar na Ennius, se natuur-filosofiese epos, die De Rerum 
Natura, is nog deurspek met talle direkte ontlenings uit die 
Annales. Ongeveer tydens Lucretius se lewe het die “novi 
poetae,” van wie Catullus met sy heksameterpoësie die 
belangrikste verteenwoordiger was, hulle egter beywer om die 
Enniaanse heksametervers na die Griekse voorbeeld van veral die 
Hellenistiese tydperk te “moderniseer” en te verfyn, en op daardie 
fondament sou Vergilius later voortbou.

Nog 'n vernuwing wat Ennius ingevoer het, was die verheerliking 
van ’n nog lewende persoonlikheid. Met sy ophemeling van sy 
beskermheer, Fulvius Nobilior, se krygsdade in die Aetoliese 
oorlog (189 v.C.), lê hy hierdie wesenkenmerk, nl. die 
verheerliking van die oorlogsdade van beroemde generaals, in die 
Romeinse epos vas.

Daar het weinig oorgebly van die werke van die digters van die 
eintlike nasionaal-historiese epos tussen Ennius en Vergilius. Van 
sommige het ’n aantal heksameterverse in die vorm van sitate5 
oorgebly, van ander niks anders nie as sy naam en moontlik 'n 
spottende6 of aanprysende7 opmerking in die werk van beter 
bekende Latynse skrywers.

Toe Vergilius dus teen ongeveer 30 v.C. op versoek van 
Octavianus8 instem om ’n epos te dig, het die tradisionele 
Romeinse epos die volgende voorvereistes gestel:

s Vgl. W. Morel Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum. Aulus 
Gellius, N.A. 18, 11.

6 Vgl. Juvenalis 10, 122-26 oor Cicero se De consulatu suo; Catullus 36, vir sy 
smalende oordeel oor die Annales van Volusius; Horatius, Sat. I. 10. 36-37 en 
2,5,40-41 waar hy die spot dryf met M. Furius Bibaculus se epos oor Julius 
Caesar se Galliese oorloë.

7 Vgl. Quintilianus 10, I, 89 se lof vir Cornelius Severus met sy Bellum Sicutum. 
Vergilius, Eclog. 9, 34-35 en Horatius, Carm 1. 6 en Sat. 1, 10. 43-44. se lof vir 
Varius Rufus se epiese werk.

8 Die latere keiser Augustus
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1. dit moet ’n nasionale epos wees wat die geskiedenis van Rome 
verhaal;

2. behalwe geskiedenis moet dit ook sage bevat;
3. ’n deel van die geskiedenis moet eietyds wees;
4. dit moet die roem van ’n nog lewende persoonlikheid besing;
5. dit moet in heksametervorm gedig word.

Pvlaar hierby het Vergilius 'n sesde eis gestel: dit moet werklik 
Homeries in styl en opset wees. Vir Vergilius het dit beteken dat hy 
’n epos tot eer van Rome moes dig waarin selfdeurleefde 
geskiedenis verhaal word in die loop waarvan hy keiser Augustus 
kon roem. Die artistieke eise van die epos soos deur Aristoteles 
geformuleer,9 was egter gebiedend: dit moet gebaseer wees op 
’n enkele handeling wat in homself ’n volkome geheel vorm, met ’n 
begin, ’n middel en ’n einde wat netjies inmekaar sluit sodat dit sy 
eie besondere bekoring uitstraal met al die organiese eenheid van 
’n lewende wese. Die Homeriese eposse voldoen hieraan, maar 
geen enkele Romeinse voorganger het aan Vergilius ’n voorbeeld 
nagelaat van hoe om die geskiedenis van Rome as een enkele 
handeling uit te beeld nie. Hoe kon die digter bowendien 
geskiedkundige feite met digterlike verbeelding hanteer sonder 
om die geskiedenis te verkrag? Hoe kon artistieke eenheid verkry 
word uit die heterogene elemente van sage en geskiedenis?

Met verstommend geniale insig het Vergilius hierdie struikel- 
blokke te bowe gekom: hy sou slegs die Aeneas-sage as enkele 
handeling neem! Eeue lank was hierdie verhaal al part en deel van 
die Romeinse sageskat, en daarby het dit reeds as epiese materiaal 
in die eposse van Naevius en Ennius verskyn. Dit bevat verder die 
oorsprong van die Juliese geslag, daar hulle die nasate was van 
Julus-Ascanius, seun van Aeneas: hierdie feit kon hy benut ter 
verheerliking van Augustus, neef en aangenome seun van Julius 
Caesar. Daarbenewens is dit ’n tema uit die Trojaanse sagekring, 
en as sodanig kon dit verbeeldingryk en werklik epies gehanteer 
word met onbegrensde benutting van Homerus.

9 Peri Poiélikes, 1459a 23: 18-21.



Maar hoe kon hy die Romeinse geskiedenis, ook eietydse 
geskiedenis, weergee binne die raamwerk van die Aeneas-sage 
wat bloot maar die legendariese ontstaan van die Romeinse volk 
verhaal? Weer eens verrassend kunssinnig: hy verplaas die 
konkrete geskiedenis van Rome tot binne die raamwerk van die 
sage deur dit in die vertelling indirek, in die verre toekoms, te laat 
verskyn. Slegs van uit die ontrukte sfeer van die sage word die 
geskiedenis waargeneem, en as beeld in die beeldewêreld van die 
sage word dit deel daarvan. Die balans tussen digterlike 
verbeelding en historiese feite is volmaak; ’n artistieke eenheid is 
uit die heterogene elemente geskep. En hierdie eenheid verryk die 
digter met ’n teleologiese siening: die geskiedenis van Rome is 
deur die gode gewil en beplan, en alles wat van legendariese tye af 
met die Romeinse volk gebeur het, was fases in die totstand- 
koming van die eie tyd, die Goue Eeu van vrede wat deur 
Augustus bewerkstellig is. Die begin en die einde van Rome se 
hele geskiedenis word omvat deur die onmiddellik vertelde sage 
met sy eie begin en einde. Op hierdie wyse voldoen die digter aan 
sowel die eise van die tradisionele epos, as dié van die Griekse 
kuns. Alles wat binne die sfeer van die Romeinse epiek geval het, 
alles wat daarin moontlik was, is in Vergilius se Aeneïs verenig.

Daarom is dit lig te verstaan dat Vergilius eintlik geen opvolger 
gehad het nie. Daar is wel verdienstelike10 eposse in die eerste eeu 
na hom, met ’n wisseling van mitologie en geskiedenis as 
onderwerp. Maar nooit is daar weer gepoog om ’n harmonieuse 
geheel te skep uit hierdie twee basiese elemente wat so 
kenmerkend van die Romeinse epos was nie.

In die tweede eeu na Christus het die epos in Rome klaarblyklik in 
onguns verval. Eers aan die begin van die vyfde eeu n.C. verskyn 
daar weer ’n Romeinse epiese digter11 van formaat. Die ander 
epiese digters12 van die vyfde eeu n.C. verdien nouliks vermelding

10 Bv. De bello civili van Lucanus; Argonautica van Valerius Flaccus; Achilleïs van P 
Statius; Punica van Silius Italicus.

11 Claudius Claudianus. Sy De raptu Proserpinae getuig van 'n groot digtersgawe.
12 C. Sidonius en Flavius Corippus.
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in hierdie verband, daar hulle sg. epiese poësie niks anders as 
lofredes in epiese vermomming was nie.

Twee eeue van ontwikkeling in die Romeinse epos gaan dus sy 
hoogtepunt in die Aeneïs vooraf; gevolg deur vier en ’n half eeue 
van geleidelike verval, met enkele ligkolle tot en met sy 
verdwyning.

DIE DOEL VAN DIE AENEïS

Die onderwerp van die Aeneïs is die verhaal van die held Aeneas 
se vlug uit die verowerde Troje, sy swerftog, en sy aankoms in 
Italië waar hy na sware oorlogvoering ’n stad gaan stig van waaruit 
Rome uiteindelik gestig sou word. Die geskiedenis van Rome, sy 
roem, sy mense, hulle godsdiens, sedes en gebruike is egter so nou 
verweef met die verhaal van Aeneas, dat die verhaal amper net 
soveel om Rome as om Aeneas gaan. Veral die belofte van ’n nuwe 
toekoms ná ontsaglike beproewinge, tree sterk op die voorgrond. 
Om die rede vir hierdie inslag van die epos behoorlik te begryp, 
moet ons na die Romeinse politieke toneel gedurende Vergilius se 
lewe kyk.

Na meer as ’n eeu van kortsigtigheid, selfsugtige ambisie en 
korrupsie aan die kant van die regerende adelstand, het die 
Romeinse Republiek ten slotte tot niet gegaan ten gevolge van 
geweld en burgeroorlog. Toe Octavianus in 31 v.C. sy teenstanders 
oorwin het en daar uiteindelik weer ’n stabiele regering en vrede 
in Rome ervaar is, het die Romeinse volk hierin ’n terugkeer 
gesien na die goeie ou dae voor die politieke getwis en geweld. Die 
keiser wou hierdie gevoel benut. Na die aaklige burgeroorloë, na 
die leeftyd van vrees en onsekerheid, moes hy weer aan die 
Romein 'n gevoel van nasionale trots gee, en in die proses die 
aandag op homself vestig as die kroon van die geskiedenisverloop 
en die bewerker van ’n Goue Eeu van rus en voorspoed in die 
Grieks-Romeinse wêreld. En in hierdie strewe kon die digters van 
Rome hom behulpsaam wees. Wat is geskikter hiervoor as juis die 
epos, die genre waarin grootse gebeurtenisse en grootse dade van 
heldefigure besing word?
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Toe Vergilius dus op versoek van Augustus instem om sy bydrae 
tot die nuwe bedeling te lewer, kon hy geen beter genre vind om 
die ontstaansgeskiedenis, die imperiale prestasies en die karakter 
van die Romeinse volk te besing nie. Vervui met ’n diepe 
oortuiging van die verhewe, godgewilde roeping van die volk van 
Rome, en bedeel met 'n teleologiese visie en indringende begrip 
van die lewe, het Vergilius met die Aeneïs ’n gedig geskep wat nie 
alleen die verwarde Romein van sy tyd kon besiel nie, maar ook 
vir die toekomstige geslagte ’n bron van besieling kon wees. Die 
lyding en volharding van die held Aeneas is nie slegs simbool van 
die lyding wat dit geverg het orn die Romeinse nasie tot stand te 
bring nie, maar ook van die lyding van die mens in die algemeen 
om sy ideale te bereik.

Tendenspoësie? Nee — Vergilius se fyn digtersiel het hierdie werk 
laat uitstyg bo die vlak van tendenspoësie. Deur sy begrypende 
gees, sy ruim hart en opregte meegevoel met die smarte van die 
lewe, word sy werk verhef tot die vlak van die algemeen-menslike. 
’n Grootse etos spreek uit die Aeneïs: die man en die volk wat hom 
onderwerp aan die wil van die gode word beloon vir sy 
regsinnigheid! Die pynlike spanning in Aeneas dwarsdeur die 
epos, die spanning tussen hunkering na beskutte geluk en die 
harde eise van geskiedkundige gebeure word des te frappanter as 
ons daardie spanning sien as ’n projeksie van die konflik in die 
digter se eie hart, ’n projeksie van die ewig-menslike verlange wat 
deur stryd en leed gelouter word. Die boodskap wat die Aeneïs 
uiteindelik simbolies aan elkeen van ons bring is dít: deur onvoor- 
waardelike aanvaarding van ons plig en gewillige onderwerping 
aan die wil van die hemel loop die pad na ons eie persoonlike 
Goue Eeu.

DIE BOU VAN DIE AENEÏS

Oppervlakkig beskou bestaan die Aenei's uit twee helftes van ses 
boeke elk. Die eerste helfte beskryf die omswerwinge van die held, 
en die tweede helfte die oorloë wat hy moes voer in sy nuwe 
vaderland. Vandaar die terme: Odysseïese en Iliadiese helftes. 
Daarmee word bedoel dat boeke 1-6 ’n imitatio van Homerus se 
Odysseia, en boeke 7-12 ’n imitatio van dieselfde digter se Ilias
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is. In die eerste helfte vertel die digter egter nie die verhaal 
chronologies nie: hy verplaas die leser “in medias res” deur hom 
die Trojane in Bk. 1 op die oop see te laat ontmoet nadat hulle 
reeds sewe jaar lank rondgeswerf het. Hulle word deur ’n storm na 
die kuste van Carthago gedryf waar hulle gasvry ontvang word 
deur koningin Dido. Op haar versoek begin Aeneas nou van 
vooraf die verhaal te vertel tot en met hulle aankoms in 
Carthago — voorwaar ’n artistiek doeltreffende kunsgreep om die 
einste man wat so ’n belangrike aandeel aan al die gebeure gehad 
het, persoonlik aan die woord te stel.

’n Indringender studie van die struktuur van die Aeneïs het 
inderdaad drie strukturele patrone aan die lig gebring wat mekaar 
gedeeltelik oorvleuel en verryk:13

1. Die beginsel van afwisseling.
Tussen die gelyk- en ongelyktallige boeke van die Aeneïs is daar ’n 
duidelike afwisseling bespeurbaar:14 tussen die ernstige en minder 
ernstige, tussen spanning en ontspannenheid, tussen sterker en 
minder sterk tragiese inslag. Die belangrikste boeke in die epos, 
die wat die diepste indruk op die leser maak, is dié met die sterkste 
tragiese inslag, nl. die gelyktalliges. Die boeke met ongelyke 
getalle is wel belangrik en essensieel, maar hulle is ligter van 
stemming en dien om die spanning te verlig. T.W. Stadler15 beskou 
die gelyktallige boeke as boeke van diepte wat hoofsaaklik oor die 
held, sy sending en die noodlot handel, en die ongelyktalliges as 
boeke van breedte wat meer ander karakters en gebeure tot 
onderwerp het.
2. Die tweeledige verdeling, of dieparallelisme van die twee helftes. 
Ons het reeds gewys op die voor die hand liggende tweeledige 
verdeling van die epos. Heel aan die begin van die gedig (Bk. 1,

13 Vgl. G.E. Duckworth: Structural Patterns and Proportions in Vergiïs Aeneid, Univ. 
of Michigan Press, 1962, pp. 1-13; B. Otis: Virgil. A Study in civilized Poetry, 
Oxford 1964.

14 Vgl. R.S. Conway: HarvardLeclures on the Vergitian Age, Cambridge, Mass.' 1928, 
p. 41.

1J Vergils Aeneis, Einsiedeln 1942, pp. 17-43.
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1-7) vermeld die digter self ’n tweeledige verdeling, en aan die 
begin van die tweede helfte (Bk. 7, 44) verwys hy weer daarna. Die 
twee helftes verskil wel diametraal in stof, maar hulle is deur talle 
gelykvormighede en kontraste tot ’n hegte eenheid saamgebind. 
Opmerklik is die veelvuldige ooreenkomste16 in die ooreen- 
stemmende boeke van elke helfte nl. 1 en 7, 2 en 8, ens.

Die parallelle is beslis nie toevallig nie, en ons moet dus aanneem 
dat Vergilius sy epos in twee groot parallelle panele geskep het met 
’n afwisselende styging en daling van spanning, en met elke boek 
in die tweede paneel as balans vir die ooreenstemmende boek in 
die eerste deel.
3. Die drieledige verdeling, of die Aeneïs as 'n trilogie.
Die digter kombineer nog ’n derde, belangrike, strukturele 
patroon met die reeds genoemde afwisselende spanning en die 
twee ooreenstemmende panele: ons vind ook ’n drieledige 
verdeling17 van die epos in drie groepe van vier boeke elk. G. 
Duckworth18 interpreteer die drieledige verdeling soos volg: 
Die Aeneïs is die verhaal van Aeneas, en ook die verhaal van die 
lotsbestemming van Rome onder Augustus. Laasgenoemde 
verskaf die sentrale kern van die gedig, d.w.s. Bke. 5-8, en sluit af 
met Augustus se oorwinnings en triomfoptogte aan die einde van 
Bk. 8. Die eerste derde, Bke. 1-4, is die tragedie van Dido, en die 
laaste derde, Bke. 9-12, is die tragedie van Turnus.

Die lotsbestemming van Rome onder Augustus is die sentrale 
boodskap wat die digter wil bring, en hierdie boodskap omraam hy 
met die twee tragedies van Dido en Turnus. Maar die tragedies is 
nie sonder historiese belang nie: Dido se dood is simbool van die 
historiese omverwerping van Carthago deur Rome, en Turnus s’n 
van die opperheerskappy van Rome in Italië.

16 Vgl. R.S. Conway, a.w., pp. 139-140; G. Duckworth, a.w., pp. 8-10.
17 Vgl. Stadler, a.w., pp. 50-61; W.A. Camps, A Note on the Structure of the Aeneid.

in C.Q. 4(1954), p. 215; K. Búchner. P Vergilius Maro. der Dichter der Rómer. 
RE. VIII A kol. 1440 en 1442; V. Póschl; Die Dichtkunst Vergils...... p. 279-80.

18 a.w. pp. 11-13.

10



BALANS EN VERHOUDING

Hierdie ingewikkelde struktuurkompleks, geïntegreer uit nie 
minder as drie verskillende struktuurpatrone nie, vorm die 
argitektuur van die Aeneïs, en hiervan is simmetriese harmonie die 
opvallendste kenmerk. Deurgaans word ’n mens getref deur die 
digter se weergalose sin vir proporsie en simmetrie in sowel die 
breër argitektuur as in die bou van elke individuele boek; 
simmetriese vormgewing ook aan periode, vers, versonderdele, ja 
selfs aan die ritmiese en musikale elemente — dit is die eienskap 
wat Vergilius uitwys as die groot meester van poëtiese tegniek, as 
die geniale beheerser van sowel die groot struktuurlyne as die 
kleinste nuanse.

Ook t.o.v. ontlenings aan sy voorgangers vertoon Vergilius ’n sin 
vir balans en verhouding. Met volle erkenning aan sy voorbeelde 
slaag hy daarin om die oorname as ’n deurleefde skepping in die 
weefsel van sy eie poësie te integreer, veelal gepaard met 
verdieping en kragvoller werking. Selfs uit die aanwending van sy 
voorgangers se kunsgrepe ter versiering van die vorm straal ’n 
onfeilbare sin vir ewewig: die taal en styl van die Aeneïs 
verteenwoordig ’n komprehensiewe sifting van argaïese en 
nuwerwetse poëtiese uitdrukkingswyses, ’n balans tussen die 
ongekunsteldheid van die oue en die hipergekunsteldheid van die 
nuwe wat aan die Latynse digtertaal die kwaliteit besorg het wat as 
klassiek geld. Deur oorwoë benutting van die taalmiddele wat sy 
voorgangers geskep het, en deur die verryking en versiering van 
die Latynse taal uit eie geesteskrag word Vergilius “the supreme 
voice of that language” .19 As sodanig het hy ’n enorme invloed 
uitgeoefen, nie alleen op alle daaropvolgende Latynse skrywers 
nie, maar ook op die poëtiese reuse van die hele Westerse kultuur.

DIE LEWE EN WERKE VAN VERGILIUS

Publius Vergilius Maro is op 15 Oktober in 70 v.C. in die

19 T.S. Eliot: On Poetry andPoets, London 1957. p. 68.



omgewing van Mantua in Noord-Italië gebore. Hy het as ’n 
gelukkige plaasseun grootgeword en het sy skoolopleiding te 
Cremona gehad. Daarna het hy sy studie in Milaan en Rome 
voortgesit. Aanvanklik wou hy hom vir ’n regsloopbaan bekwaam, 
maar het hom spoedig op filosofie en letterkunde toegelê.

Op dertigjarige leeftyd verloor hy sy vader deur die dood, en sy 
erfplasie word toegesê aan die ontslane veterane van die 
seëvierende Driemanskap na die slag van Philippi. Die gevolg is 
dat Vergilius in Rome by sy vroeëre leermeester Sirio gaan woon.

In 39 v.C. verskyn sy eerste digbundel, die Eclogae of Bucolica, tien 
idilliese herdersange wat hom dadelik roem en baie vriende 
besorg, onder andere Octavianus en sy eerste minister Maecenas. 
Van lg. kry hy ’n woning in Rome en ’n landgoed naby Napels 
present, en op sy beskermheer se versoek skryf hy sy tweede groot 
werk, die Georgica wat in 29 v.C. verskyn. Dit is 'n lang didaktiese 
gedig in vier boeke, waarin Romeinse landboumetodes, wingerd- 
en olyfboerdery, veeteelt en byeboerdery besing word. Met ’n 
suiwer poëtiese aanvoeling het hy egter hierdie oënskynlik 
prosaïese stof omgetower tot ’n heerlike gedig van die Italiaanse 
landelike lewe.

Op versoek van die keiser begin hy in 29 v.C. op sy landgoed naby 
Napels te werk aan die Aeneïs. Tien jaar later, in 19 v.C., was dit 
feitlik voltooi. Hy wou nog slegs in Griekeland en omgewing ’n 
paar plekke wat in die epos vermeld word persoonlik gaan besoek 
om sy beskrywings af te rond. Daarna sou hy nog drie jaar aan 
hersiening wy. In Athene ontmoet hy egter vir Augustus wat van 
die Ooste af op pad terug Rome toe was. Saam met die keiser 
onderneem hy ’n uitstappie na Megara en word daar ernstig siek 
aan koors. Augustus oorreed hom om saam met hom terug te vaar 
na Italië — die seereis sou hom dalk goed doen. Maar ’n paar dae 
nadat hulle in Brundisium aangekom het, op 22 September in die 
jaar 19 v.C. sterf Vergilius. Hy is te Napels naby sy strandvilla 
begrawe. Sy grafskrif lui soos volg: cecini pascua, rura, duces (ek 
het weivelde, landerye en generaals besing), ’n treffende verwysing 
na sy Bucolica, Georgica, en Aeneïs respektiewelik.

Vergilius was ’n groot man van growwe liggaamsbou. Sy hare was



kort en donker, die voorkop mooi gevorm, die mond sensitief met 
’n trek van weemoed, die ken prominent, die oë groot en helder.20 
Hy het weinig sorg aan sy uiterlike21 bestee, en was dikwels sleg 
geklee en ongeskeer. Sy soel vel het hom gesonder laat lyk as wat 
hy was, en ’n keelswakheid het veroorsaak dat hy ’n moeisame 
spreker was. Daarbenewens was hy skugter van geaardheid en het 
nie graag voor die publieke oog verskyn nie. As vriend was hy 
bemind en gesog.

20 Dit is op te maak uit die mosaiek in die vloer van ’n Romeinse villa wat in 1896 
te Sousse in Tunisië opgegrawe is, en waarskynlik van ’n egte portretskildery van 
Vergilius af nagemaak is.

21 Dié besonderhede is te lees in die Vitae Vergilianae Antiquae (uitgegee deur C. 
Hardie, hersien deur R. EIlis, Oxford 1960) wat almal in meerdere of mindere 
mate berus op die eerste biografie van die digter deur die geskiedskrywer 
Suetonius aan die begin van die tweede eeu n.C. Vgl. ook H. Holtorf: P. Vergilius 
Maro: Die grósseren Gedichte I : Einleitung. Bucolica, Freiburg 1959, pp. 80-83 vir 
’n bondige bespreking van die Vitae.
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DIE EERSTE BOEK

Aeneas se aankoms in
Carthago

*crq v&rfoonn hef Ay sy hoof Aj3Ím bo die ivdf&Yv/ak 
u i f ý e l / g ...



INLEIDING

Ek sing van oorlog, en van ’n held. Deur toedoen van die noodlot 
was hy ’n balling, en die eerste man wat van Troje se kuste af na 
Italië en die strande van Lavinium gekom het. Weens die 
onversoenlike wrok van wrede Juno is hy deur die mag van die 
gode op land en ter see veel rondgeslinger. Veel het hy ook in 
oorlog gely, totdat hy ’n stad kon stig en sy gode in Latium kon 
invoer, waaruit die Latynse ras, die Albaanse voorvadere en die 
mure van rysige Rome voortgekom het. Muse, noem my die 
oorsake. Hoe is haar majesteit geskend? Waaroor was die koningin 
van die gode gegrief sodat sy ’n man, merkwaardig in sy pligs- 
vervulling, gedryf het om soveel rampe deur te maak? Soveel 10 
beproewinge te trotseer? Is die toorn in die hart van hemelinge dan 
so fel?

JUNO SE WROK

Daar was ’n eeue-oue stad — koloniste uit Tirus het dit bewoon — 
Carthago, regoor Italië en die monding van die Tiber, ver weg, 
welvarend, en weens sy oorlogsugtigheid uiters onverdraagsaam.
Daar word beweer dat Juno hierdie stad by uitstek meer as alle 
ander lande gekoester en selfs vir Samos daarby tweede gestel het.
Hiér was haar wapens, hiér haar strydwa. Vir die volkere moes dit 
’n oppergesag wees, as die noodlot dit maar enigsins sou toelaat; 
reeds toe al was dit die godin se strewe en verlange.

Maar ja, sy het gehoor ’n geslag was besig om uit Trojaanse bloed 20 
te ontspruit, bestem om eendag die vesting van Carthago te 
verwoes. Uit hierdie geslag sou ’n volk ter verdelging van Libië 
voortkom, heersers oor ’n groot gebied en trots deur oorlog: so het 
die Skikgodinne dit immers bepaal.

Omdat die dogter van Saturnus' hiervoor bang was en omdat sy 
nog nie die langdurige oorlog vergeet het wat sy in die voorste linie

' Juno.
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by Troje vir haar geliefde Griekeland gevoer het nie — die ander 
oorsake van haar toorn, en die vlymende smart het ook nog nie uit 
haar siel gewyk nie: diep in haar gemoed verborge bly die 
uitspraak van Paris, daardie onreg aan haar versmaaide 
skoonheid; ook die gehate geslag1 2 en die eerbewyse aan die 
ontvoerde Ganymedes — is sy deur hierdie griewe nog verder 
aangevuur, en het sy die Trojane, die klompie wat aan die Grieke 30 
en die wrede Achilles ontsnap het, oor die ganse see heen rond- 
geslinger en hulle ver van Latium af weggehou. Baie jare lank het 
hulle rondgeswerf, deur die noodlot oor alle seë voortgedryf. So ’n 
geweldige taak was dit om die Romeinse volk tot stand te bring.

DIE STORM OP SEE

Nouliks buite sig van die land van Sicilië het hulle3 vol blydskap 
hul seile gespan op koers na die diepsee. Met koperboeg het hulle 
die skuimende sout golwe deurklief, toe Juno wat haar 
ewigdurende wond diep in haar hart bewaar, soos volg by haarself 
dink: “ Moet ek dan oorwonne van my doel afsien? Nie in staat 
wees om die koning van die Trojane van Italië af weg te hou nie? 
Natuurlik, ek word mos deur die noodlot verbied! Kon Pallas die 
Grieke se vloot aan die brand steek en die bemanning self onder 40 
die golwe laat verdwyn weens die waansinnige vergryp van een 
man, Ajax, seun van Oileus? Eiehandig het sy Jupiter se 
versengende vuur vanuit die wolke neergeslinger, die skepe 
uitmekaargejaag en die see met winde omgewoel. Terwyl hy uit sy 
deurboorde bors vlamme uitasem het sy vir Ajax met ’n 
werwelwind gegryp en hom aan ’n skerp rots vasgepen. Maar ek

1 Die Trojane word deur Juno gehaat omdat hulle afstam van Dardanus. die seun 
van Jupiter en Hlectra, Juno se mededingster. Hierbenewens het die Trojaan 
Paris tydens ’n skoonheidswedstryd tussen die godinne Venus. Juno en Minerva, 
die appel, die prys van die wedstryd, aan Venus toegeken. Verder is die pragtige 
Trojaanse seun, Ganymedes, deur ’n arend na Olimpus toe geskaak om as
Jupiter se skinker te dien in die plek van Juno se dogter Hebe. Al hierdie dinge 
verklaar Juno segroot wrok teen die Trojane.

3 Die Trojane, op koers na Italië, ná die gebeurtenisse soos verhaal ín die tweede 
en derde boeke van die epos. Die digter verplaas die leser "in medias res’’.
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wat as koningin van die gode optree, sowel suster as eggenote van 
Jupiter, ek voer soveel jare lank oorlog teen één volk! En aanbid 
iemand hierna miskien Juno se godheid, of sal iemand as 
smekeling 'n offerande op haar altare neerlê?”

Terwyl die ontstoke godin dergelike gedagtes in haar hart 50
oorweeg, kom sy in Aeolië aan, vaderland van donderwolke, ’n 
geweste vol woedende winde. Hier, in ’n ontsaglike grot, hou 
koning Aeolus die worstelende winde en gierende storms onder sy 
heersershand, en beteuel hy hulle met boeie en kerker. 
Weerspannig brul hulle rondom teen die versperrings, onder ’n 
magtige gedreun van die berg. In sy hoë burg sit Aeolus, septer in 
die hand, en hy sus hul gemoedere en laat hul woede bedaar. As hy 
dit nie gedoen het nie, sou hulle voorwaar seë en lande en die hoë 
hemel ylings saam met hulle gevoer en deur die ruimte gesleur het.
Maar die almagtige Vader het hulle uit vrees hiervoor in 60
pikdonker grotte verberg, massiewe hoë berge bo-op hulle 
gestapel, en aan hulle ’n koning gegee wat volgens vaste wet moes 
weet om hulle teuels vas te vat en te laat skiet na gelang hy beveel 
word.

Aan hom het Juno nou smekend die volgende woorde gerig: 
“Aeolus — want aan jou het die Vader van die gode en die Koning 
van die mense mag gegee om die golwe te laat bedaar, maar ook 
om hulle met wind op te swiep — ’n volk wat my vyandig is, bevaar 
die Tirreense4 see en bring Troje en sy oorwonne Penate5 Italië 
binne. Ontketen geweld in die winde, oorweldig en laat sink hul 
skepe, of dryf die bemanning uiteen en verstrooi hul liggame oor 70 
die see. Ek het twee maal sewe wonderskone nimfe en van hulle 
sal ek Deiopea, die allerskoonste van gestalte, aan jou verbind in 
’n duursame huwelik. Ek sal haar as jou eie toewys sodat sy, as 
beloning vir sulke dienste van jou, al haar jare saam met jou slyt en 
jou die vader maak van ’n pragtige kroos.”

4 Tirreense = Etruriese.
5 Huisgode.

19



Hierop het Aeolus geantwoord: “U taak is dit, o koningin, om te 
kyk wat u wil hê; my plig is dit om u bevele uit te voer. Dis u wat 
my hierdie hele ryk, ja, u wat my my septer en Jupiter se guns 
verskaf. U vergun my om aan te sit by die feesmale van die gode, 
en maak my heerser oor donderwolke en storms.” 80

Na hierdie woorde het hy die punt van sy lans na die wand toe 
gedraai en die hol berg in sy flank getref. Dadelik, asof in militêre 
gelid, storm die winde voort deur die uitgang wat aan hulle gegee 
is en waai met werwelwarreling oor die aarde heen. Hulle stort 
neer op die see; saam woel die Ooste- en die Suidewind. en die 
Suidwester, propvol storms, die ganse see van sy diepste bodem af 
om, en rol ontsaglike golwe aan strand toe.

’n Geskree van die manne volg, en ’n gekraak van die touwerk. 
Plotseling ontruk wolke die hemel en daglig aan die oë van die 
Trojane; swart nag oordek die see. Die hemelpole donder, die lug 
flikker van snel opeenvolgende vuurstrale, en alles bedreig die 90 
manne met onmiddellike dood. Daar en dan word Aeneas se 
ledemate lam van ysige skrik. Hy kreun, en met albei hande na die 
hemel uitgestrek, roep hy uit: “O driemaal, ja viermaal gelukkig is 
hulle wie se heerlike lot dit was om voor die oë van hul vaders 
onder die hoë mure van Troje hul dood te kon ontmoet! O seun 
van Tydeus,6 dapperste onder die volk van die Grieke, om te dink 
dat ek nie op die vlaktes van Troje kon sneuwel en daar deur jou 
hand hierdie lewe kon uitstort nie — daar waar die woeste Hector 
deur die speer van Aeacus se kleinseun7, waar die geweldige 
Sarpedon neergevel lê, waar die Simoïs onder sy golwe soveel 100 
skilde en helms en forse liggame van helde meesleur en aanrol!”

Terwyl hy sulke woorde uitroep, tref die gierende stormwind uit 
die Noorde sy seil vol van voor en jaag die golwe tot aan die hemel 
op. Die roeispane breek; die voorstewe swaai om en stel die flank 
aan die golwe bloot; 'n steil waterberg kom in ’n massa aangerol.

6 Diomedes.
7 Achilles.
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Party van die skepe hang bo-op die kruin van ’n golf; vir ander is 
die seebodem in die gapende water tussen die golwe sigbaar; die 
branding kook vol sand. Die Suidewind sleur drie skepe mee en 
slinger hulle teen verskuilde rotse aan — die Italiane noem dié 
rotse tussen die golwe die Altare: ’n ontsaglike rif bokant die 110 
seevlak. Die Oostewind dryf drie na vlakwater en sandbanke — ’n 
deerniswekkende skouspel — moker hulle teen die ondiepte en 
omring hulle met ’n wal sand.

Voor Aeneas se oë stort ’n ontsaglike golf uit die hoogte neer en 
tref juis dié skip wat die Lyciërs en die getroue Orontes vervoer, 
teen die agterstewe. Die stuurman word afgeslaan en hy tuimel 
vooroor, kop eerste. Die golf swaai die skip om en laat dit 
driemaal op dieselfde plek omtol. Toe verswelg ’n verslindende 
draaikolk dit in die see. Hier en daar verskyn swemmers op die 
ontsaglike diepte, ook wapens van die manne, wrakstukke en 
Trojaanse kosbaarhede— orals op die golwe. En nou oorweldig 
die storm die stewige skip van Ilioneus, nou dié van die dapper 120 
Achates, en die een waarin Abas en dié waarin die bejaarde Aletés 
gevaar het. Die voeë van die flanke het losgetrek; deur gapende 
splete laat almal die vyandige seewater binnespoel.

NEPTUNUS STIL DIE STORM

Intussen het Neptunus bemerk dat die see met luide gebruis in 
beroering gebring word, dat ’n storm ontketen en die stil poele van 
hul diepste bodem af omgewoel is. Erg vertoorn het hy sy hoof 
kalm bo die watervlak uitgelig en oor die see heen getuur. Hy sien 
Aeneas se vloot oor die ganse see verstrooi, die Trojane oorweldig 
deur golwe en ’n neerstortende hemel; en Juno se liste en woede 
het by haar broer nie onopgemerk verbygegaan nie. Hy roep die 130 
Ooste- en die Westewind na hom toe en sê: “ Het so ’n groot 
vertroue in jul afkoms julle beetgeneem? Waag julle dit al, winde, 
om sonder my gesag hemel en aarde om te woel en sulke groot 
massas water op te jaag? Ek sal julle ... maar dit is beter om eers 
die malende golwe tot bedaring te bring. Na dese sal julle vir julle 
misdrywe nie met dieselfde ligte straf teenoor my boet nie! Maak 
dat julle hier wegkom, gou, en sê dít aan julle koning: Nie aan hóm 
het die lot die gedugte drietand en heerskappy oor die see gegee
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nie, maar aan mý! Hy voer gesag oor die ontsaglike rotse, julle 
woning, Oostewind. Laat Aeolus in daardie paleis baasspeel, en 140 
laat hom heers in die toegegrendeide kerker van die winde!”

Dit was sy woorde, en gouer as gesê, bring hy die deinende see tot 
bedaring, jaag die saamgepakte wolke uiteen en bring die son 
terug. Cymothoë en Triton stoot met verenigde krag die skepe van 
die skerp rotsrif af. Die god self lig hulle met sy drietand op en 
stoot ’n pad oop deur die geweldige sandbanke, bring die see tot 
bedaring en gly op ligte wiele oor die golftoppe heen. Net soos 
wanneer daar oproer uitgebreek het onder ’n groot volk, soos 
dikwels gebeur, en die lae gepeupel driftig te kere gaan; fakkels en 
klippe vlieg reeds rond, want waansin verskaf die wapens; dan, 150 
wanneer hulle miskien ’n man opgemerk het wat weens sy 
regskapenheid en verdienstelike dade gesag afdwing, bly hulle stil 
en staan met gespitste ore en wag; hy beheers hul gemoedere met 
sy woorde en kalmeer hulle harte: so het al die gedruis van die see 
bedaar toe die vader oor die golwe heen kyk. En terwyl hy onder 
’n helder hemel voortry, pluk hy sy perde om en laat in vlieënde 
vaart die teuel skiet vir sy voortglydende strydwa.

DIE LANDING OP DIE KUS VAN AFRIKA

Doodmoeg doen die Trojane hulle bes om gou die naaste kus te 
bereik en swaai hulle voorstewens in die rigting van Libië se 
strande. In ’n diep inham is daar ’n plek; met sy versperrende 
kuste vorm ’n eiland hier ’n beskutte hawe. Elke golf van die 160 
diepsee af loop hom daarteen te pletter en verdeel dan om in die 
baaitjies verder na agter te spoel. Aan albei kante van die inham is 
daar ontsaglike kranse, en twee hoë spitse toring dreigend die 
hemel in. Aan hulle voet lê die see ver in die rondte veilig en stil. 
Bokant die hawe strek daar nog ’n agtergrond van trillende bosse;
’n bergwoud, donker van huiweringwekkende skadu, hang 
daaroorheen. Onder aan die voorkant van die krans vlak voor 
hulle is daar ’n grot, gevorm uit rotse wat vooroor hang. 
Daarbinne is vars water en sitplekke in die natuurlike rots — die 
tuiste van Nimfe. Hier hou geen kabels die vermoeide skepe teë en 
geen anker meer hulle met sy krom snawel vas nie.
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Hierheen nader Aeneas met die sewe skepe wat hy van die hele 170 
aantal byeengebring het. Met ’n hewige verlange na die vaste 
aarde ontskeep die Trojane. Hulle bereik die lankbegeerde kus en 
vly hul ledemate, druipend van soutwater, op die strand neer. En 
allereers het Achates ’n vonk uit die vuurslag geslaan, die vuur in 
blare opgevang, dit gevoed met droë brandstof daaromheen, en 
vinnig die vlam in die tontel opgeraap. Toe, vermoei deur al die 
gebeure, haal hulle die koring, deur die golwe bederf, en die 
gereedskap van Ceres8 uit en maak gereed om die geredde koring 
oor die vlamme te rooster en met ’n klip te maal.

AENEAS BEMOEDIG SY VOLGELINGE

Intussen klim Aeneas op die krans en soek ’n onbelemmerde uitsig 180 
wyd uit oor die see om te kyk of hy nie dalk vir Antheus, deur die 
wind rondgeslinger, en die Frigiese tweeriemers, of vir Capys, of 
Caicus se wapens9 op sy hoë agterstewe gewaar nie. Geen skip in 
sig sien hy nie, wel drie herte wat in die verte op die strand 
rondloop. Die hele kudde stap agter hierdie drie aan, en wei in ’n 
lang streep deur die dale. Aeneas steek in sy spore vas, gryp 
haastig sy boog en snelvliegende pyle — die wapens wat troue 
Achates gewoonlik gedra het — en vel die leiers self, hulle koppe 
met getakte horings fier in die hoogte, eers neer. Toe saai hy 190 
wanorde onder die trop en jaag die hele spul met sy pyle tussen die 
lowerryke bosse deur. Hy hou ook nie op voordat hy triomfantelik 
sewe kolossale diere op die grond laat neerslaan en hulle aantal 
met sy skepe s’n gelyk maak nie.

Daarna keer hy terug na die hawe en verdeel hulle onder al sy 
makkers. Vervolgens verdeel hy die wyn wat goedhartige Acestes 
op die kus van Sicilië in kruike gegiet en by hulle vertrek, held wat 
hy is, aan hulle gegee het, en met sy woorde troos hy hul bedrukte 
harte: “Kamerade, o julle wat al swaarder gely het — want ons het 
tevore reeds met rampspoed kennis gemaak — ook aan hierdie

8 Bakgerei.
9 Die skild wat aan die agterstewe opgehang is om die bevelvoerder te identifiseer.
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rampspoed sal die god ’n einde skenk. Julle het Scylla se waansin 
getrotseer en haar kranse wat in hul diepte dreun; ook die rotse 200 
van die Siklope het julle leer ken. Skep moed en verban 
neerslagtige vrees; miskien sal dit eendag ’n genoeë wees om ook 
hierdie dinge te onthou. Deur ’n reeks avonture, deur soveel 
gevare heen, is ons op weg na Latium waar die noodlot aan ons ’n 
rustige tuiste voorhou. Dáár is dit bestem dat die ryk van Troje 
weer verrys. Volhard, en bewaar julleself vir ’n mooi toekoms.”

Met sy lippe sê hy dit, en hoewel siek van ontsaglike sorge, veins 
hy hoop op sy gelaat en onderdruk die verdriet diep in sy hart. Die 
manne spring aan die werk met die jagbuit, die fees wat voorlê. 210 
Gou slag hulle die velle van die ribbes af en lê die vleis bloot. Party 
sny dit aan stukke en ryg die trillende porsies aan braaispitte.
Ander plaas die koperketels op die strand en stook die vure. Dan 
herwin hulle hul kragte deur die voedsel, en uitgestrek op die gras 
doen hulle hul te goed aan ou wyn en vet wildsvleis.

Toe hulle honger deur die feesmaal verdryf en die eetgerei 
opgeruim is, roep hulle in lang gesprekke hul vermiste vriende in 
herinnering. Tussen hoop en vrees wankel hulle: moet hulle 
aanneem dat hulle nog lewe? Of het die ergste met hul gebeur en 
hoor hulle nie meer as hul geroep word nie? Veral treur die troue 
Aeneas in stilte nou oor die lot van manhaftige Orontes, dan weer 220 
oor dié van Amycus; oor die wrede lot van Lycus, oor dapper 
Gyas en dapper Cloanthus.

VENUS SE PLEIDOOI

En dit het reeds ten einde geloop toe Jupiter vanuit die hoogste 
hemel neerkyk op die seilbesaaide see, die aarde wat daar onder 
lê, sy kuste en volkere wyd versprei. So gaan staan hy op die nok 
van die hemel en kyk aandagtig af na die koninkryk van Libië. En 
terwyl hy dergelike sorge in sy hart oorpeins, kom Venus, 
droewiger as ooit tevore, met haar blink oë wat in trane swem, en 
sê vir hom: “O u wat die sake van mense en gode met ewige 
heerskappy reël en hulle met u bliksem verskrik, watter groot 230 
kwaad kon my Aeneas, wat kon die Trojane teen u begaan het? Al 
het hulle reeds soveel sterfgevalle gely, bly die hele wêreld nog vir
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hulle toegegrendel bloot omdat hulle na Italië wil gaan! U het 
beslis belowe dat daar eendag met verloop van jare uit hulle 
Romeine, dat uit hulle, uit die herrese bloed van Teucer, leiers sal 
ontspring wat die see en alle lande onder hul gesag sal hê. Watter 
oorweging, vader, het u van besluit laat verander? In hierdie 
belofte het ek altyd troos gevind vir die ondergang en deernis- 
wekkende puin van Troje terwyl ek dié lotsbeskikking teen die 
teenoorgestelde een opweeg. Maar nou word manne wat deur 
soveel rampe heen voortgedryf is, deur dieselfde ongeluk 240 
agtervolg. Welke perk stel u, grote vors, aan hul beproewinge? 
Antenor kon tussen die Grieke uit ontsnap, veilig die Illyriese golf 
tot in die hart van die Liburniërs se ryk binnedring en die bron van 
die Timavus verbysteek. Onder luide gedreun van die berg stort dit 
daar uit nege mondinge in ’n see van water uit en oorstroom die 
landerye met sy druisende vloed. Hier het hý nogtans die stad 
Patavium, ’n woonplek van Trojane, gestig, ’n naam aan die volk 
gegee en Troje se wapens as wygeskenk opgehang. Nou leef hy 
daar rustig in ongestoorde vrede. Maar óns, u kroos, aan wie u die 
hemelburg beloof, het ten gevolge van die woede van een vrou ons 250 
skepe verloor — o skande onuitspreeklik! -  en ons word verraai en 
ver van Italië se kuste af weggehou. Is dit die loon vir pligs- 
getrouheid? Herstel u ons só in heerskappy?”

JUPITER SE VOORSPELLING

Met die gelaat waarmee hy die stormbelaaide hemel laat opklaar, 
glimlag die Vader van mense en gode haar toe. Hy soen sy dogter 
liggies, en spreek toe hierdie woorde: “ Moenie bang wees nie, 
godin van Cythera, jou kroos se lot bly onverander staan. Jy sal die 
stad en beloofde mure van Lavinium aanskou, en die groot- 
moedige Aeneas hemelhoog tot aan die sterre verhef. Geen 
oorweging het my van besluit laat verander nie. Hierdie seun van 260 
jou — want aangesien hierdie bekommernis aan jou knaag, sal ek 
maar verder praat, die noodlotsgeskrif ooprol, en sy geheime 
onthul — hy sal in Italië ’n geweldige oorlog voer en woeste 
volkere verpletter. Vir sy mense sal hy wette en stadsmure daarstel 
totdat die derde somer hom in Latium sien regeer en drie winters 
ná die omverwerping van die Rutuliërs verbygegaan het. Maar die 
knaap Ascanius, aan wie nou die bynaam Julus toegevoeg word —
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Ilus was dit solank Ilium10 vas in sy heerskappy gestaan het — sal 
dertig groot kringlope van voortwentelende maande in oppergesag 
voltooi. Sy troon sal hy uit die setel van Lavinium verplaas en Alba 270 
Longa met groot mag versterk. Hier sal daar dan vir ’n volle 
driemaal honderd jaar ’n koninkryk bestaan onder gesag van die 
volk van Hector11, totdat die koninklike priesteres Ilia, swanger 
van Mars, aan ’n tweeling geboorte gee. Daarna sal Romulus, trots 
op die geelbruin vel van sy wolvin-voedster, die volk oorneem, 
stadsmure gewy aan Mars grondves, en die volk na sy eie naam 
Romeine noem. Vir húlle bewind stel ek geen grense of periodes 
vas nie: heerskappy sonder einde het ek hul gegee. Trouens die 
grimmige Juno wat nou in haar vrees see en aarde en hemel kasty, 280 
sal tot beter insigte kom en saam met my guns verleen aan die 
Romeine, heersers van die wêreld, die volk van die toga. So 
behaag dit my. Na mate die heilige kringlope verbygly, sal daar ’n 
tydperk kom wanneer die huis van Assaracus10 vir Phthia12 en die 
beroemde Mykene met die slawejuk sal druk, en heerskappy sal 
voer oor oorwonne Argos. Daar sal ’n Trojaan van roemryke 
afkoms gebore word, Caesar13, wat sy heerskappy met die oseaan, 
sy roem met die sterre sal begrens: Julius, ’n naam ontleen aan die 
groot Julus. Hom sal jý eendag in die hemel ontvang, belaai met 
buit uit die Ooste, en jou sorge sal verby wees; ook hý sal in 290 
gebede aangeroep word. Dan sal oorloë ophou en geslagte van 
geweld vreedsaam gestem word. Gryse Trou en Vesta, en Quirinus 
saam met sy broer Remus, sal wette voorskryf. Die poorte van 
Oorlog, verskriklik met hulle digte ystertralies, sal gesluit word. 
Daarbinne sal goddelose Waansin op ’n hoop wrede wapens sit, sy 
hande agter sy rug vasgeboei deur ’n honderd koperknope, en 
huiweringwekkend brul met bloedbevlekte muil.”

10 Troje.
11 DieTrojane.
12 Die drie Griekse state hier agtereenvolgens genoem = Griekeland.
15 Of Julius Caesar óf sy neef, die latere keiser Augustus. Uit die teks is nie op te 

maak watter een bedoel word nie. Moontlik was die digter doelbewus vaag.
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Dit was sy woorde, en hy stuur die seun van Maia14 uit die hoë 
hemel neer sodat die land en vesting van die nuutgeboude 
Carthago vir die Trojane gasvry mag oopstaan, en Dido, onbekend 
met die lotsbeskikking, hulle nie uit haar gebied sou weer nie.
Deur die wye lug vlieg hy op die wiekslag van sy vlerke, en weldra 300 
land hy op die kuste van Libië. En nou voer hy sy opdrag uit, en 
omdat die god dit wil, laat die Carthagers die wreedheid van hul 
harte vaar. Veral die koningin gevoel haar vreedsaam en 
goedgesind jeens die Trojane.

VENUS ONTMOET VIR AENEAS EN ACHATES 
OP VERKENNING
Maar dwarsdeur die nag oorpeins pligsgetroue Aeneas menig- 
vuldige sorge, en net toe die milde daglig verskyn, besluit hy om 
uit te gaan en die vreemde streke te verken; ook om te verneem by 
watter kuste die wind hom laat land het, wie dit bewoon, mense of 
wilde diere — want hy sien slegs onbeboude grond — en om sy 
bevindinge dan aan sy makkers mee te deel. Sy vloot verberg hy in 
oorkoepelende bergwoude onder ’n oorhangende rotswand, 310 
rondomheen ingesluit deur bome en trillende skadu’s. Vergesel 
deur Achates alleen stap hy voort terwyl hy twee spiese met breë 
ysterlemme in sy hand laat wieg.

In die middel van die woud kom sy moeder kom tegemoet. Haar 
gelaat en uiterlike voorkoms is die van ’n meisie, haar wapens ook 
die van ’n meisie, een van Sparta, of een soos Thraciese Harpalyce 
wat perde moeg hardloop en met haar spoed die vinnige 
Hebrusrivier verbysteek. Want as jagteres het sy volgens gewoonte 
’n Iigte boog oor haar skouers gehang, en haar hare aan die winde 
oorgegee om te laat wegstroom; haar knie was ontbloot en die 
golwende plooie van haar kleed in ’n knoop saamgebind. En eerste 320 
sê sy: “ Haai, jongmanne, as julle dalk een van my susters hier sien 
ronddwaal het, omgord met ’n pylkoker en ’n gespikkelde 
rooikatvel, of as sy dalk met luide geskree kort op die hakke van 
’n skuimbekkende wildevark was, wys dan vir my waar.”

14 Mercurius.
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So het Venus gevra, en Venus se seun het so daarop geantwoord: 
“Geeneen van u susters het ek gehoor of gesien nie, o maagd ... 
hoe moet ek u noem? Want u het nouliks die gelaat van ’n 
sterweling, en u stem klink nie soos ’n mens s’n nie. O, beslis ’n 
godin! — Miskien ’n suster van Phoebus? Of een uit die geslag van 
die Nimfe? -  Wees genadig, wie u ook al mag wees, en verlig ons 330 
swaarkry en sê vir ons asseblief onder welke hemel, op welke kuste 
van die aarde ons geslinger word. Onbekend met die mense en die 
landstreek swerf ons hier rond, hierheen gedryf deur die wind en 
ontsaglike golwe. Menige offerdier sal tot u eer onder ons hand 
voor u altare val.”

Toe sê Venus: “Nee, ek beskou my regtig nie sulke eerbewys 
waardig nie. Tiriese meisies dra gewoonlik ’n pylkoker en bind 
hulle kuite hoog met die purper jaglaars vas. Jy aanskou die 
koninkryk van Carthago, ’n Tiriese volk en die stad van Agenor13.
Maar die aangrensende gebied behoort aan die Libiërs, ’n volk 
ontembaar in oorlog. Dido wat uit Tirus vertrek het om haar broer 340 
te ontvlug, voer hier die bewind. Lank is die verhaal van onreg 
teen haar, lank die verwarrende verloop daarvan, maar die 
hoofpunte sal ek skets.

Haar eggenoot was Sychaeus, die rykste man aan goud onder die 
Feniciërs, en hartstogtelik deur arme Dido bemin. Haar vader het 
haar aan hom as maagd gegee en in eerste huwelik verbind. Maar 
oor Tirus het haar broer, Pygmalion, geheers, ’n man wie se 
misdadigheid monsteragtiger was as alle ander mense s’n. Tussen 
die twee swaers het waansin ingetree. Die goddelose en deur 
geldsug verblinde Pygmalion vel die niksvermoedende Sychaeus 
heimelik met ’n swaardhou voor die altare neer, sonder om te dink 350 
aan sy suster se liefde vir haar man. Lank het hy sy daad bedek 
gehou en in sy boosheid met baie gehuigel die liefhebbende vrou, 
siek van bekommernis, met ydele hoop bedrieg. Maar in haar 
slaap het die beeltnis van haar onbegraafde eggenoot self verskyn 
en sy gelaat, wonderbaarlik bleek, na haar opgehef. Hy het aan

13 Carthago.
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haar die wrede altaar en sy bors wat met die swaard deurboor was 
blootgelê, en die hele verborge misdaad van die huis ontsluier. Toe 
raai hy haar aan om haastig te vlug en uit haar vaderland te wyk, 
en as hulpmiddel vir die reis onthul hy skatte wat lank in die grond 
weggesteek was, ’n ongehoorde gewig aan silwer en goud.

Onthuts hierdeur, het Dido haar vlug en reisgeselle begin 360 
voorberei. Diegene wat meedoënlose haat of hewige vrees vir die 
tiran gekoester het, kom byeen; hulle lê beslag op skepe wat 
toevallig gereed lê en belaai hulle met goud. Die skatte van gierige 
Pygmalion word oor die see weggevoer; ’n vrou is die leier van die 
onderneming. Hulle het aangeland op die plek waar jy nou die 
ontsaglike stadsmure en die verrysende vesting van die nuwe 
Carthago sal sien, en soveel grond gekoop — Byrsa het hulle dit 
genoem, na die naam van die handeling — as wat hulle met die vel 
van ’n bul kon omspan16. Maar julle, wie is julle tog? Of van welke 
kuste het julle gekom? Of waarheen is julle op reis?” 370

Toe sy sulke vrae stel, sug Aeneas, en hy antwoord haar met 
woorde wat hy diep uit sy bors ophaal: “O godin, indien ek die 
relaas van ons beproewinge van sy vroegste begin af sou herhaal 
en aanhou vertel, en as u die tyd sou hê om dit aan te hoor, dan sou 
die Aandster die hemel gesluit en die dag ter ruste gelê het voordat 
ek klaar is. Van aloue Troje af — as die naam van Troje miskien u 
ore bereik het — is ons oor verskillende seë heen gevoer, en het ’n 
storm ons uit eie gril teen die kuste van Libië aangedryf. Ek is 
Aeneas die pligsgetroue, wat my huisgode, aan die vyand ontruk, 
op my skepe met my saamvoer, en wat deur my roem tot bokant 
die hemel bekend is. Ek is op soek na Italië, die land van my 380 
vadere, en na ’n ras uit die allerhoogste Jupiter ontspring. Met 
twintig skepe het ek die see van Frigië ingesteek, en terwyl my 
goddellike moeder die weg aantoon, my verklaarde noodlot 
gevolg; skaars sewe bly oor, gebeuk deur die golwe en die Suidoos.
Ek self, onbekend en nooddruftig, swerf deur die woestenye van 
Libië, verjaag van Europa en van Asië.”

16 Die bulvel is in baie dun rieme gesny wat dan ’n groot stuk grond kon insluit.
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Venus het dit nie verduur dat hy verder kla nie en hom midde-in 
sy smart aldus in die rede geval: “Wie jy ook al is, ek glo jy adem 
nie die lewenslug in as iemand wat deur die hemelbewoners gehaat 
word nie, aangesien jy by die stad Carthago aangeland het. Gaan 
maar net verder, en begeef jouself hiervandaan na die paleis van 
die koningin. Want ek bring jou die nuus dat jou makkers 
ongedeerd teruggekeer het en dat jou vloot teruggebring is, na ’n 390 
veilige hawe gedryf deurdat die winde gedraai het— tensy my 
ouers my die waarsêerskuns verkeerd en tot geen nut geleer het.
Kyk na daardie twaalf swane in ’n vrolike swerm, wat so pas deur 
Jupiter se voël17, neerskietend uit die eteriese ruim, in die oop 
hemel verjaag is. Nou sien jy dat hulle in ’n lang ry óf op die grond 
neerstryk, óf reeds afkyk na waar hulle makkers klaar neergestryk 
het. Net soos hulle by hulle veilige terugkeer met suisende vlerke 
baljaar, en eers in ’n swerm saam in die rondte gevlieg en gekrys 
het, net so is jou skepe en die manne van jou geselskap óf reeds in 
die hawe óf nader hulle die monding met bollende seile. Gaan 400 
maar net verder en rig jou skrede na waar die pad jou heen voer.”

Sy het gespreek, en toe sy wegdraai, glans dit om haar roserooi 
hals, en van haar hoof af adem die onsterflike lokke ’n goddelike 
geur; haar kleed vloei neer tot onder op haar voete, en deur haar 
tred word sy geopenbaar— ’n ware godin. Toe hy sy moeder 
herken, roep hy haar, terwyl sy verdwyn, hierdie woorde na: 
“Waarom bedrieg u u seun -  wreed ook u -  so dikwels met 
skyngestaltes? Waarom word nie toegelaat om mekaar ’n 
handdruk te gee, en om ongehuigelde woorde aan te hoor en uit te 
spreek nie?” So verwyt hy haar, en stap aan in die rigting van die 410 
stadsmure. Maar terwyl hulle voortstap het die godin Venus hulle 
met ’n ondeursigtige mistigheid omring en in ’n digte wolkekleed 
gehul, sodat niemand hulle sou kon opmerk of aanraak, en 
niemand vertraging sou kon teweegbring, of die redes vir hulle 
koms sou kon vra nie. Sy self vertrek deur die lug na Paphus en 
besoek blymoedig haar tuiste weer, waar sy ’n tempel het; waar ’n 
honderd altare met wierook van Saba gloei en van vars 
blomkranse geur.

17 Die arend.
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CARTHAGO

Intussen het hulle haastig voortgestap met die voetpad wat hulle 
weg aantoon. Nou was hulle besig om op te klim teen die heuwel 
wat reusagtig bokant die stad opdoem en van bo af op die vesting 
hier voor hom neerblik. Aeneas bewonder die massiewe geboue 420 
waar voorheen slegs hutte was; hy vergaap hom aan die poorte, die 
rumoer en die geplaveide strate. Die Carthagers is met oorgawe 
besig: party trek die mure op, bou moeitevol aan die stadsburg en 
rol rotsblokke van onder af met die hande aan. Ander kies ’n 
perseel vir hulle woonhuis uit en trek ’n ploegvoor daaromheen.
Hulle kies vir hulle wette en amptenare en ’n eerbiedwaardige 
senaat. Hier grawe sommiges die hawe uit, daar lê ander die diep 
fondamente vir hulle skouburg, en hulle kap reusagtige suile uit 
die rotse, paslike sierade vir die toekomstige toneel: soos bye in 
die vroegsomer oor blomryke velde aan ’t werk in die son, 430 
wanneer hulle die volwasse jonges van hul geslag na buite bring, of 
die vloeiende heuning in die koeke instop en die selle laat swel van 
soet nektar; party neem die vragte van die aankomendes oor; in 
militêre gelid hou ander die hommels, ’n lui trop, van die korwe af 
weg; in koorsagtige haas gaan die werk voort, en die geurende 
heuning ruik na tiemie. “O gelukkig is hulle wie se mure reeds 
verrys!” sê Aeneas, en hy kyk op na die gewelspitse van die stad.
In die newel gehul stap hy binne — wonderbaar om te sê — deur 
hul midde, en meng met die mense maar word deur niemand 440 
gesien nie.

Midde-in die stad was daar ’n heilige bos, vol weelderige skadu, 
die plek waar die Carthagers heel aan die begin, nadat hulle deur 
golwe en werwelwind rondgeslinger was, die teken uitgegrawe het 
wat vorstelike Juno aangedui het, naamlik die kop van ’n vurige 
perd. Want dit was die teken dat die volk in oorlog sou skitter, en 
deur die eeue in oorvloed sou lewe. Hier was Dido van Carthago 
besig om tot eer van Juno ’n ontsaglike tempel te bou, weelderig 
deur wygeskenke en die majesteit van die godin. Sy brons ingang 
het met trappe na bo geloop, van brons plate was die hoofbalke 
saamgeklink, en aan brons deure het die skarnier geknars.
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DIE AFBEELDINGS IN DIE JUNOTEMPEL

In hierdie bos het hy op ’n ongewone skouspel afgekom wat vir die 450 
eerste maal sy vrees laat bedaar het. Hier het Aeneas vir die eerste 
maal durf hoop op redding en dit gewaag om meer vertroue in sy 
haglike omstandighede te hê. Want terwyl hy in die ontsaglike 
tempelgebou op die koningin wag en elke voorwerp in oënskou 
neem, terwyl hy verwonder staan oor die voorspoed van die stad 
en oor die verskeidenheid in die bedrewenheid van die 
kunstenaars en hulle moeitevolle arbeid, sien hy, een na die ander, 
die gevegte om Troje, die oorlog wat deur sy roem reeds oor die 
ganse wêreld bekendheid verwerf het. Hy sien die seuns van 
Atreus18 en vir Priamus, en vir Achilles, meedoënloos teenoor 
albei19. Met trane in sy oë het hy gaan staan en gesê: “Watter oord, 
Achates, watter streek op aarde lê teen hierdie tyd nie vol van ons 460 
lyding nie? Kyk, Priamus! Ook hier het verdienste sy paslike 
belonings, ook hier is daar trane vir die ongeluk op aarde, en raak 
mensesmart die hart. Laat vaar jou vrees! Hierdie roem së ek jou, 
sal ons ’n mate van veiligheid besorg.”

So sê hy, en onder veel gesug voed hy sy siel met die lewelose 
uitbeelding; sy gelaat is nat van die trane wat vryelik vloei. Want 
hier het hy gesien hoe die Grieke tydens die gevegte rondom Troje 
op die vlug slaan met die Trojaanse vegters kort op hul hakke; 
daar, hoe die Trojane vlug, en hoe Achilles, met helmkam versier, 
hulle met sy strydwa op die hakke sit.

Nie ver daarvandaan nie herken hy met trane in sy oë Rhesus se 
tente van sneeuwit seil. Die seun van Tydeus, bloedbevlek van die 470 
groot slagting, het hulle verwoes, verraai deur die eerste slaap; die 
vurige perde het hy na sy kamp afgekeer voordat hulle van Troje 
se voer of van die Xanthus se water kon proe.

Op ’n ander plek vlug Troïlus nadat hy sy wapens verloor het, 
arme knaap wat as ongelyke van Achilles met hom die stryd

18 Agamemnon en Menelaus, twee aanvoerders van die Grieke.
19 D.w.s. teenoor sowel Agamemnon en Menelaus as teenoor Priamus.
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aangeknoop het. Hy word deur sy perde voortgesleep; agteroor- 
geval hang hy aan die leë strydwa, maar klou tog nog aan die 
leisels vas; sy nek en hare sleep oor die grond en sy omgekeerde 
lans skryf in die stof.

Intussen het die Trojaanse vroue met loshangende hare die tempel 
van die vyandige Pallas genader, smekend die oorkleed gebring, 480 
en bedroef hul borste met die handpalms geslaan: met gesig 
weggedraai het die godin haar oë star op die grond gehou.

Driemaal reeds het Achilles vir Hector om die mure van Troje 
gesleep, en nou was hy besig om die lewelose liggaam vir goud te 
verkoop. Toe, voorwaar, slaak Aeneas ’n swaar sug uit die diepte 
van sy hart, toe hy die buit, toe hy die strydwaens, toe hy sy vriend 
se lyk self sien, en vir Priamus wat sy weerlose hande uitstrek.

Ook homself het hy herken waar hy in stryd gewikkel is met die 
Griekse vorste; ook die leërs uit die Ooste en die wapenrusting van 
die swartman Memnon. Tierend lei Penthesilea haar Amasone- 
kolonnes met hul halfmaanskilde, en sy gloei van drif te midde van 490 
haar duisende — ’n vroulike kryger met ’n goue gordel onder haar 
ontblote bors vasgebind, ja, ’n meisie wat dit waag om met manne 
die stryd aan te knoop.

DIDO

Onderwyl Aeneas, nasaat van Dardanus, hierdie wonderbare 
taferele beskou, onderwyl hy hom verbaas en in ononderbroke 
aanskouing versonke vasgenael staan, het die koningin na die 
tempel toe aangestap gekom, wonderskone Dido, met ’n groot 
skare jeugdiges wat om haar toestroom. Soos Diana haar reie op 
die oewers van die Eurotas of oor die rúens van Cynthus in 
beweging bring, met ’n duisend bergnimfe in haar gevolg wat aan 
alle kante om haar saamdrom; sy dra ’n pylkoker oor haar skouer, 500 
en terwyl sy voortstap, staan sy bokant al die godinne uit — en 
stille vreugde deurtril Latona se hart — só was Dido, só het sy 
blymoedig deur hul midde gestap en die werk van haar wordende 
ryk aangemoedig.
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Toe het sy onder die sentrale koepel van die tempel by die deur 
van die godin plaasgeneem, omring deur gewapende manne en 
gesetel op haar hoë troon. Reg en wette het sy aan haar mense 
gegee, en die las van die arbeid regverdig in gelyke dele verdeel, of 
deur die lot laat beslis, — toe Aeneas skielik vir Antheus en 
Sergestus onder ’n groot toeloop van die volk sien aankom, en 510 
dapper Cloanthus en die ander Trojane wat deur die swart 
werwelwind op see uiteengejaag en ver na ander kuste weggevoer 
was. Verstom was hy self, verstom ook Achates, ontroer deur 
vreugde en vrees. Hulle brand van gretigheid om mekaar die hand 
te druk, maar die onsekerheid van die toestand verontrus hulle 
harte. Hulle verberg hul gevoelens, en bedek deur die omhullende 
wolk probeer hulle uitvind watter lot die manne getref het, op 
watter kus hulle hul vloot agterlaat, en waarom hulle kom. Want 
verkose manne van al die skepe was op pad met ’n pleidooi om 
genade, en was besig om onder geskree hul weg na die tempel te 
baan.

Nadat hulle binnegegaan het en daar geleentheid gegee is om in 520 
die koningin se teenwoordigheid te praat, het die oudste, Ilioneus, 
kalm en bedaard soos volg begin: “O koningin, aan wie Jupiter dit 
gegun het om ’n nuwe stad te stig en hovaardige volkere met 
geregtigheid te beteuel, ons ongelukkige Trojane, deur die winde 
oor alle seë heen gedryf, smeek u: weer die afgryslike vuur van ons 
skepe af, spaar ’n godvresende volk en beskou ons omstandighede 
in ’n gunstiger lig. Ons het nie gekom om die wonings van Libië 
met die swaard te verdelg, of om geroofde buit na die kus toe mee 
te sleep níe; sulke geweld lê nie in ons bedoeling nie en sulke groot 
hoogmoed het oorwonnenes ook nie. Daar is ’n plek, die Grieke 530 
noem dit Hesperië, ’n oeroue land, magtig deur wapens en die 
vrugbaarheid van sy bodem; Oenotriërs het dit voorheen bewoon; 
nou wil die gerug dat ’n jonger geslag dit die naam Italië gegee het 
na die naam van hulle leier. Daarheen het ons koers gelei, toe 
stormagtige Orion met ’n skielike vloedgolf verrys en ons in die 
verskuilde ondieptes invoer. Met tierende winde slaan hy ons 
geheel en al uitmekaar tussen berghoë golwe en ontoeganklike 
rotse; hier na u kuste toe het ons paar aangedryf.

Watter menseras is dit dié? Of watter land is so barbaars dat dit
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hierdie sede toelaat? Ons word die gasvryheid van die strandsand 540 
ontsê! Hulle ontketen oorlog en verbied ons om ons voet op die 
grens van hul land te plaas! As u en u volk die menseras en die 
wapens van sterwelinge minag, vrees dan tog die gode wat reg en 
verkeerd altyd sal onthou.

Ons koning was Aeneas, en geen ander was regskapener as hy in 
pligsvervulling, of groter in oorlog en heldedade nie. As die 
noodlot hierdie man spaar, as hy van die hemelse lug lewe en nog 
nie in die wrede skadu’s lê nie, dan het ons geen vrees nie, en sou 
dit u nie berou as u die eerste in vriendediens gewedywer het nie.
In streke van Sicilië is daar ook nog stede en wapens wat ons sal 
help, en ook die beroemde Acestes, uit Trojaanse bloed gebore. 550 
Laat ons toe om ons windgebeukte vloot aan wal te sleep, en om 
in die bosse planke reg te kap en roeispane glad te skaaf, sodat ons 
blymoedig na Italië en Latium mag soek as dit ons vergun word om 
met ons teruggevonde koning en kamerade na Italië koers te kry.
Maar as redding uitgeskakel is, en as die see van Libië u gevange 
hou, allervoortreflikste vader van die Trojane, en daar nou geen 
hoop op Julus oorbly, nie, laat ons dan tog ten minste na die 
see-engtes van Sicilië soek vanwaar ons hierheen gevoer is; na die 
tuiste wat vir ons gereed lê, en na koning Acestes.” So het Ilioneus 
gespreek, en al die seuns van Dardanus20 het luid hul instemming 560 
betuig.

Toe slaan Dido haar oë neer en antwoord kortliks: “Verban die 
vrees uit jul harte, Trojane, verdryf julle sorge. Harde noodsaak en 
die jeugdige bestaan van my ryk verplig my om sulke streng 
maatreëls te tref en my grense oor ’n wye gebied met wagte te 
beskerm. Wie sou die volk van Aeneas, wie die stad Troje, die 
heldedade, of die brande van so ’n groot oorlog nie ken nie? Ons 
Puniërs het nie sulke verstompte harte nie, en die Son span sy 
perde nie so ver van Carthago af in nie21. Of julle nou die groot 
land van die Aandster met die velde van Saturnus22, en of julle die

!0 Trojane.
21 D.w.s. ons woon nie onbereikbaar ver in die wêreld nie.
!! Italiê.
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gebied van Eryx23 en Acestes as koning verkies, ek sal julle onder 570 
veilige geleide heenstuur en met my middele help. Of wil julle julle 
ook op gelyke voet saam met my in hierdie koninkryk vestig? Die 
stad wat ek oprig, is julle s’n; sleep julle skepe aan wal; Trojaan en 
Carthager sal sonder onderskeid deur my behandel word. Ag, ek 
wens julle koning was deur dieselfde wind as julle aangedryf, en 
kon hier teenwoordig wees — Aeneas in eie persoon! In elk geval 
sal ek betroubare manne met die kus langs uitstuur, en opdrag gee 
om die uithoeke van Libië te fynkam, in geval hy dalk as skip- 
breukeling in wie weet watter bosse of stede ronddwaal.”

Bemoedig deur hierdie woorde het sowel dapper Achates as vader 
Aeneas lank reeds gebrand om uit die wolk te voorskyn te breek. 580 
Eers spreek Achates vir Aeneas aan: “Seun van 'n godin, watter 
plan rys nou in u gees op? U sien alles is veilig, u vloot en kamerade 
is gered. Een man is nie hier nie, die een wat ons self in die middel 
van die golwe verswelg gesien het; die res stem ooreen met u 
moeder se woorde.” Nouliks het hy dit gesê, of die omringende 
wolk skeur skielik oop en verdamp in die oop hemel. Daar het 
Aeneas gestaan, stralend in die helder lig, na gelaat en skouers net 
soos ’n god. Want self het die moeder haar seun die bekoorlike 
haardos, die skitterende glans van jeug en die vrolike bekoring aan 590 
sy oë toegeadem: ’n skoonheid soos die wat kunstenaarshande aan 
ivoor gee, of wanneer silwer of marmer van Paros met geel goud 
omrand word.

Toe spreek hy die koningin soos voig aan, en onverwags vir almal 
sê hy skielik: “ Hier voor u staan ek vir wie u soek, Trojaanse 
Aeneas, gered uit die golwe van Libië. O, u, die enigste wat haar 
ontferm het oor die onuitspreeklike ellende van Troje, u wat ons, 
die paar wat aan die Grieke ontkom het en reeds deur alle rampe 
van land en see uitgemergel is en aan alles gebrek het, deelgenote 
maak van u stad en van u huis: om aan u, Dido, waardige dank te 600 
betuig, lê nie in ons vermoë nie, ook nie in die vermoë van

23 Sicilië.
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enigiemand van die Trojaanse ras wat waar ook al oorbly, versprei 
oor die wye wêreld nie. Mag die gode aan u waardige belonings 
bring indien daar goddelike magte is wat na pligsbewuste mense 
omsien, indien daar êrens enige regverdigheid bestaan, en ’n 
gewete wat van reg bewus is. Watter gelukkige tye het aan u 
geboorte gegee? Watter roemryke ouers het aan so ’n dogter die 
lewe geskenk? Solank riviere in die see vloei, solank skadu’s op die 
berge oor die hellings gly, solank die hemel die sterre voed, immer 
sal u eer, u naam en u lof bly voortbestaan, watter lande my ook 
al mag roep.” Nadat hy so gespreek het, gryp hy sy vriend Ilioneus 610 
met die regter- en vir Serestus met die linkerhand; daarna die 
ander, dapper Gyas, en dapper Cloanthus.

Verstom was Dido van Carthago, eers toe sy die held sien, toe 
weer oor sy geweldige lot, en so het sy geantwoord: “Watter lot, 
seun van ’n godin, agtervolg u deur sulke groot gevare heen? 
Watter mag dryf u na wrede kuste? Is u daardie Aeneas aan wie 
genadige Venus by die waters van die Simoïs van Troje die lewe 
geskenk het as seun van die Trojaan Anchises? Ja, gewis onthou ek 
dat Teucer na Sidon toe gekom het, nadat hy uit sy vaderland 
verban is en met Belus se hulp op soek was na ’n nuwe koninkryk. 620 
My vader Belus was toe besig om vrugbare Ciprus te verwoes, en 
dit as oorwinnaar onder sy gesag te hou. Reeds van daardie tyd af 
is die lot van die stad Troje my bekend, ook u naam, en die 
Griekse vorste. Hoewel persoonlik hul vyand, het Teucer met 
merkwaardige lof van die Trojane gepraat, en hy het daarop 
aanspraak gemaak dat hy van die oerou geslag van die Trojane 
afstam. Kom dus, jongmanne, en tree ons woning binne. ’n 
Soortgelyke lot het ook vir my deur baie beproewinge gedryf, en 
gewil dat ek my op langelaas in hierdie land moet vestig. Self met 
rampspoed vertroud, leer ek om mense in hul ellende by te staan.” 630

VOORBEREIDINGS VIR DIE FEESMAAL

So vertel sy; dadelik lei sy Aeneas die paleis binne, en dadelik 
kondig sy ’n dankoffer in die tempels van die gode aan. Boonop 
stuur sy intussen twintig stiere strand toe vir sy kamerade, ’n 
honderd groot varke met stekelige hare op die rug, ’n honderd vet 
lammers saam met hul moeders — geskenke vir die vrolikheid van
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die dag. Maar binne word die pragtige paleis met vorstelike 
weelde ingerig, en in die middelsaal berei hulle ’n feesmaal voor.
Daar is kunstig geborduurde spreie van trotse purper, en massiewe 
silwer op die tafels; in goud is die dapper dade van die voorvaders 640 
gesiseleer, ’n baie lang reeks gebeurtenisse oor menige held vanaf 
die oeroue oorsprong van die volk gevoer.

Aeneas — want sy vaderlike liefde het sy gemoed nie toegelaat om 
tot rus te kom nie — stuur vir Achates inderhaas vooruit na die 
skepe om hierdie nuus aan Ascanius te bring en om die seun self 
na die stad te begelei. A1 die sorg van die dierbare vader is op 
Ascanius gerig. Hy beveel hom daarbenewens om geskenke te 
bring wat uit die puin van Troje gered is: ’n mantel, styf van figure 
met gouddraad gestik, en ’n sluier met geel beerklou omsoom, 
sierade van Spartaanse Helena, wat sy van Mykene af 650 
saamgeneem het toe sy op koers was na Troja en haar 
ongeoorloofde huwelik -  ’n wonderlike geskenk van haar moeder 
Leda. Daarbenewens, die septer wat Ilione, oudste dogter van 
Priamus, eens op ’n tyd gedra het, ’n pêrelhalssnoer vir die nek, en 
’n dubbele kroon van goud met edelstene beset. Hierdie bevele 
voer Achates haastig uit, en baan sy weg na die skepe.

VENUS SE LIS

Maar die godin van Cythera24 bedink in haar hart nuwe liste, nuwe 
planne: hoe Kupido met veranderde voorkoms en gelaat in die 
plek van die liewe Ascanius na Carthago kan gaan, en met sy 
geskenke die koningin in waansin kan laat ontvlam en die vuur 660 
deur haar gebeente kan stuur. Ja, want sy vrees die onbetroubare 
huis en verraderlike Carthagers. Die gedagte aan Juno se toorn 
vreet aan haar, en as die nag daal, storm haar kommer terug. 
Daarom spreek sy gevleuelde Amor25 met hierdie woorde aan:
“My seun, my krag, my groot mag, jy die enigste, my seun, wat die 
opperste Vader26 se skigte waarmee hy vir Typhoeus26 neergevel

24 Venus.
25 Kupido, of, Liefde.
26 Jupiter, wat die honderdarmige reus Typhoeus met ’n bliksemstraal neergevel en 

onder Etna begrawe het.
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het, minag, na jou neem ek my toevlug en smekend versoek ek jou 
goddelike mag. Jy weet hoe jou broer Aeneas ter see van strand tot 
strand geslinger word ten gevolge van meedoënlose Juno se 
haatgevoelens, en dikwels het jy vanweë my smart, ook smart 
ervaar. Nou het Dido van Carthago hom in haar mag en hou hom 670 
terug met vleiende woorde. Ek vrees die resultaat waartoe Juno se 
gasvryheid27 mag lei: by so ’n gewigtige keerpunt in die gang van 
sake sal sy nie ledig sit nie. Daarom beoog ek om die koningin 
vooraf met lis te pak en met liefdesvuur te omring, sodat sy nie 
onder invloed van een of ander godheid28 van gesindheid mag 
verander nie, maar saam met my vasgehou kan word deur ’n groot 
liefde vir Aeneas.

Verneem nou my plan waarmee jy dit kan regkry: die koningseun, 
my grootste sorg, maak hom gereed om op versoek van sy geliefde 
vader na Carthago toe te kom, en hy bring geskenke saam wat die 
see en vlamme van Troje oorleef het. Ek sal hom in slaap dompel 
en op die hoogtes van Cythera of op Idaliumberg in ’n geheiligde 680 
woonplek versteek, sodat hy my lis op generlei wyse kan 
agterkom, of tussenbei tree en ’n stok in die wiel kan steek nie.
Boots jy listig sy gestalte n a— nie langer as een nag nie — en 
neem as seun die welbekende gelaatstrekke van die seun aan, 
sodat wanneer Dido jou in die volheid van haar geluk gedurende 
die koninklike eetmaal en onder die drink van die wyn op haar 
skoot neem, wanneer sy jou omhels en teer kus, jy ’n heimelike 
vuur oor haar kan adem en haar ongemerk kan vergiftig.”

Amor gehoorsaam die woorde van sy geliefde moeder, haal sy 
vlerke af en stap opgeruimd voort met die tred van Julus. Maar 690 
Venus laat kalme rus oor Ascanius se ledemate vloei, troetel hom 
op haar skoot en bring hom met goddelike mag op na die rysige 
bosse van Idalia waar tere marjolein hom met blomme omgewe en 
met soetgeurende skadu toeadem.

27 D.w.s. die gasvryheid wat Aeneas in Carthago, stad van Juno, geniet.
28 O.a. Juno.
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DIE FEESMAAL

En nou was Kupido op weg, gehoorsaam aan haar woorde, en 
onder geleide van Achates blymoedig besig om die koninklike 
geskenke vir die Carthagers te bring. Toe hy daar aankom, het die 
koningin reeds tussen kosbare behangsels haar plek in hul midde 
ingeneem en op haar goue sofa aangelê. Nou kom vader Aeneas, 
nou kom die Trojaanse jeug byeen en strek hulleself op die purper 700 
spreie uit. Die diensknegte bied water vir hulle hande, bedien 
brood uit mandjies, en bring servette waarvan die vesels netjies 
geknip is. Dis vyftig diensmaagdc binne se plig om die lang reeks 
disse ordelik te rangskik, en om die haardvuur goed te laat brand.
’n Honderd ander diensmaagde is daar, en net soveel diensknegte 
van gelyke ouderdom as hulle, om die tafels met voedsel te belaai 
en die drinkbekers voor te sit.

En ook die Carthagers het in groot getalle oral in die feestelike 
saal byeengekom. Nadat hulle genooi is om op die geborduurde 
sofas aan te Iê, bewonder hulle Aeneas se geskenke, bewonder 
hulle vir Julus, die gloeiende gelaat van die god en sy veinsende 710 
woorde, die mantel en die sluier met geel beerklou geborduur.
Veral die arme vrou van Carthago, gedoem tot naderende 
ondergang, kan haar siel nie versadig nie en ontvlam by die 
aanskouing daarvan: deur die seun word sy net soveel ontroer as 
deur die geskenke. Nadat hy in omhelsing om Aeneas se nek 
gehang, en voldoening geskenk het aan sy bedroë vader se groot 
liefde, gaan hy na die koningin. Met haar oë, met haar hele siel 
kleef sy aan hom en troetel hom telkens aan haar boesem, en sy 
weet nie, arme Dido, watter magtige god hom daar tot haar 
ellende vestig nie. Maar hy dink aan sy Acidaiiese moeder29 en 720 
begin om Dido se herinnering aan Sychaeus geleidelik uit te wis, 
en trag om haar gemoed, lank reeds sonder hartstog, en haar hart, 
nie meer aan liefde gewoond nie, met ’n lewende liefde te verras.

n Venus.
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Nadat daar eers ’n verposing in die feesmaal ingetree het en die 
tafels afgeruim is, plaas die bediendes groot mengvate neer en 
omkrans die wyn met lower. ’n Gedruis ontstaan in die paleis en 
die gaste laat hulle stemme deur die ruim sale rol. Brandende 
lampe hang aan die goue plafon wat in panele afgewerk is, en 
fakkels verdryf die duister met hulle vlamme. In hierdie stadium 
het die koningin die drinkbeker, swaar van edelstene en goud, 
gevra, die beker wat Belus en al die konings na Belus gewoonlik 
gebruik het, en dit met wyn gevul. Toe kom daar stilte in die paleis 730 
en Dido sê: “Jupiter, — want hulle beweer dat u die wette van 
gasvryheid voorskryf — wil dat hierdie ’n blye dag mag wees vir 
sowel Carthagers as vir hulle wat van Troje af vertrek het, en dat 
ons nageslagte hierdie dag onthou. Mag Bacchus, gewer van 
blydskap, en die goeie Juno teenwoordig wees. En vier julle, 
Carthagers, die byeenkoms in toegeneë stemming.” Sy het 
gespreek, ’n offerande van wyn op die tafel uitgegiet, en eerste, 
nadat sy gepleng het, die beker met haar lippe aangeraak. Toe reik 
sy dit met vriendelike aandrang aan Bitias. Flink het hy die 
skuimende beker geledig en diep teue uit die vol goud gedrink; 
daarna die ander vooraanstaandes.

Langlokkige Jopas wat deur die groot Atlas leer speel is, laat die 740 
saal weerklink met sy vergulde siter. Hy sing van die swerwende 
maan en die verduisteringe van die son, van die oorsprong van die 
menseras en die diere, van die ontstaan van reën en van vuur. Hy 
sing van Arcturus30 en die reënryke Hyades31, en die tweeling 
Triones32, waarom die son in die winter so erg haastig is om in 
die Oseaan af te duik, en welke hindernis die trae winternagte in 
die weg staan. Keer op keer juig die Carthagers hom toe, en die 
Trojane volg hul voorbeeld.

Ja, ook arme Dido het die nag met afwisselende gesprekke 
uitgerek en die liefde met volle teue ingedrink terwyl sy baie vrae

30 ’n Groot ster wat storms aankondig.
31 Reëngesternte.
32 Die Groot en Klein Beer.
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oor Priamus stel, en baie oor Hector; nou; in watter wapenrusting 750 
Aurora se seun33 na Troje toe gekom het, dan; hoedanig Diomedes 
se perde was, dan weer: hoe groot Achilles was. “Nee, kom, my 
gas,” sê sy, “en vertel vir ons van die vroegste begin af van die 
Grieke se hinderlae, van die lotgevalle van u mense en van u eie 
swerftogte. Want dit is nou reeds die sewende somer wat u al 
swerwend deur alle lande en op alle seë heenvoer.”

53 Memnon.
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