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Bovendien maakt Pindarus achteraf zijn
reserves met betrekking tot het prijzen
van Menander expliciet: /ril niet langer',
zegt hi] in de laatste epode, direct nadat
Menander is genoemd. Dit wijst erop dat
er, ondanks het feit dat Pytheas zijn over-
winning aan deze man te danken heeft,
een algemene antipathic heerste bij het
Aiginetische publiek jegens Menander en
de reden hiervoor moet zijn dat hi] uit
Athene komt. 'Een architect van atleten
meet uit Athene komen', Atheense trai-
ners zijn nu eenmaal de beste, klinkt eer-
der als een excuus voor het feit dat
ondanks de oorlog gekozen is voor een
Atheense trainer dan als een oprechte
dankbetuiging.
Bovendien is, door het tekstexterne ge-

geven van de oorlog bij de interpretatie te
betrekken, in te zien waarom Pindarus
aan het begin van de tweede triade be-
halve 'geluk' en 'geweld van handen',
beide van toepassing op een overwinnaar
in het pancration, ook 'oorlog' noemt als
thema dat zijn enthousiasme weet te
wekken ('Maar als het erom gaat geluk/of
het geweld van handen/of ijzeren oorlog
te prijzen, /laat iemand dan een zandbak
graven/voor verre sprongen hiervan-
daan/). De aankondiging dat de oorlog
geprezen zal warden wordt letterlijk
waargemaakt in de derde antistrophe: 'Ik
ben blij dat de hele stad vecht voor een
goede zaak', hetgeen zich goed laatlezen
als een uiting van solidariteit van de dich-
ter met de polls Aigina die verwikkeld is
in een oorlog met haar aartsrivaal Athene.
Ook de relevantie van de mythe is te

verklaren op grand van de historische
realiteit ten tijde van de opvoering van
deze ode. De eerste episode van de
mythe, die wordt afgebroken met een toe-
speling op een Aiginetische broeder-
moord, moet mijns inziens worden gein-
terpreteerd als een waarschuwing aan het
adres van het Aiginetische publiek de in-
terne solidariteit te behouden, hetgeen

188 eeri zinvol advies is aan een stadstaat in

oorlog met een machtige opponent. De
verhulde wijze waarop Pindarus deze
wandaad ter sprake brengt kan volgens
mij warden opgevat als een retorisch
middel dat de ernst ervan benadrukt. De
interne solidariteit wordt ook op enkele
andere plaatsen in deze ode gethemati-
seerd.

De portee van de tweede episode van de
mythe is dat Peleus wordt beloond voor
zijn respect voor de wetten van de gast-
vriendschap, 'xenia/ Het is een bekend
gegeven dat 'xenia' van vitaal belang is
voor een staat die zich specialiseert in
handel over zee. Dit geldt bij uitstek voor
Aigina. 'Xenia' was de garantie voor de
veiligheid van Aigina's schepen in buiten-
landse havens en omgekeerd werden de
Aigineten door het besef van hun afhan-
kelijkheid van 'xenia' in vreemde havens
gestimuleerd dit zelfde recht te garande-
ren voor de vreemde schepen in hun
eigen haven. De tweede episode van de
mythe ontleent derhalve haar relevantie
aan het feit dat het voor de Aigineten
cruciale morele begrip 'xenia' wordt gele-
gitimeerd. Ook elders in deze ode komt
'xenia' ter sprake (vgl. vooral de opval-
lend vergaande omschrijving van Aigina
in de eerste antistrophe: /een land eigen
aan vreemdelingen').

NOOT
1 Herodotus (6.73,85-93) doet verslag van deze oor-
log.

Bolvormige goden
Cicero/De Natura Deorum 1, 18-24

Vincent Hunink

Bestaan er goden? En zo ja, wat doen ze dan?
Bemoeien ze zich met het menselijk reilen en
zeilen? Zorgen ze voor de mens? Zulke vra-
gen waren in de Romeinse godsdienst onge-
bruikelijk. Een Romeins burger werd geacht op
de juiste tijd de juiste rituelen te volbrengen.
Geloof en geweten hadden daar weinig of
niets mee te maken. Toch werd er wel over
zulke vragen gediscussieerd, met name onder
filosofen.

In zijn filosofische werk De Natura Deorum
(geschreven in 45 v. Chr. ) zet Cicero de theolo-
gische opvattingen van enkele antieke den-
krichtingen tegenover elkaar: de Epicureers, de
Stoici en de Academici. In het boek zijn deze
scholen vertegenwoordigd door respectievelijk
Velleius, Balbus en Cotta.
De Natura Deorum opent met een uitvoerige

inleiding van Cicero over zijn filosofische acti-
viteiten in het algemeen en op deze dialoog in
het bijzonder (c. 1-17). De rest van boek 1 is
gewijd aan de Epicureische goden-
opvattingen. In c. 18-56 geeft Velleius harde
kritiek op de godenleer van vrijwel alle filoso-
fen uit de Griekse geschiedenis. In de nu vol-
gende capita (c.18-24) trekt hij flink van leer
tegen de volgens hem absurde opvattingen
van Stoici en Platonisten. Zoals te verwachten
valt, deelt de schrijver Cicero de opvattingen
van zijn personage Velleius niet. In het tweede
deel van boek 1 (c.57-124) zal Velleius er op
zijn beurt genadeloos van langs krijgen in de
kritiek van Cotta1.

Toen began Velleius zijn betoog. Dat deed
hij heel stellig, zoals gebruikelijk bij men-
sen uit die school, want hij was voor niets
zo bang als dat hij de indruk zou wekken
ergens over te twijfelen: het was of hij z6
uit de vergadering der Goden en de Epi-
cureische tussenwerelden2 kwam!

'Luister dan', zei hij. 'Ik zal het niet heb-

ben over onbenullige en bij elkaar gefan-
taseerde ideeen - dus niet over de con-
structeur en bouwer van het heelal, de
God in de Timaeus van Plato, en niet over
die oude waarzegster, de Stoische Pronoia,
die we in het Latijn Voorzienigheid kun-
nen noemen, en ook niet over een met

ziel en bewustzijn begiftigd heelal, die
bolvormige, brandende, ronddraaiende
God: dat zijn allemaal bizarre beelden en
rariteiten die niet passen in filosofische
redenaties maar in dromen.

(19) Want met welke geestesogen heeft
jullie Plato dat enorme model kunnen
zien waarnaar hij de wereld door de God-
heid laat bouwen en optrekken? Wat voor
bouwmethode, wat voor werktuigen en
hefbomen en steigers, wat voor knechten
waren er bij zo'n enorm project? Hoe
konden lucht, vuur, water en aarde luiste-
ren en zich schikken naar de wil van de

architect? En waar komen die vijf patro-
nen3 vandaan die de basis vormen van al

het andere en precies de goede vorm aan-
nemen om tot de ziel door te dringen en
gewaarwordingen teweeg brengen?
Het zou te ver voeren om alle details te

bestrijden. Ze lijken meer producten van
de fantasie dan van wetenschappelijk on-
derzoek. (20) Maar dit spant wel de kroon:
deze man stelt de wereld voor als iets dat

ontstaan en vrijwel handgemaakt is, maar
zegt dan bovendien dat zij onvergankelijk
zal zijn. Kun je aannemen dat iemand ook
maar gesnuffeld heeft aan de natuurfilo-
sofie (dat wil zeggen de leer van de na-
tuur) als hi] beweert dat iets wat is ont- 189



staan, eeuwig kan zijn? Want welke
samenstelling kan niet ontbonden wor-
den? Wat heeft er wel een begin, maar
geen einde?
Als die Pronoia van jullie, Lucilius,

dezelfde is, dan heb ik dezelfde vragen als
daarnet, dus over de knechten en de stei-

gers, de algehele indeling en opbouw van
het hele werk. Als zij iets anders is,
waarom heeft zij dan een sterflijke wereld
gemaakt, en geen onvergankelijke zoals
de God van Plato?

(21) Aan beiden zou ik graag de vraag
voorleggen waarom die bouwers van de
wereld opeens zijn opgestaan na eeuwen-
lang slapen. Want het is niet zo dat als er
nog geen wereld was, er ook geen eeu-
wen waren! (Ik bedoel nu niet 'eeuwen'

die bestaan uit een aantal dagen en nach-
ten in jaarlijkse cycli. In die zin konden
eeuwen natuurlijk niet tot stand komen
zander de beweging van het firmament.
Er was echter vanaf oneindig ver terug in
het verleden een soort eeuwigheid die
niet in vaste tijdsperioden werd gemeten,
maar waarvan het wezen toch begrepen
kan worden in termen van extensie. Het

is namelijk niet eens voorstelbaar dat er
ooit een periode was dat tijd niet be-
stand.) (22) Mijn vraag is dus, Balbus,
waarom jullie Pronoia heel die onafzienbare
tijdsspanne heeft geluierd. Had ze soms
geen zin in inspanningen? Maar die raken
een God niet, en waren hier ook niet aan

de orde, aangezien de goddelijke macht
gehoorzaamd werd door alle elementen:
hemel, vuur, aarde en zee. Waarom zou
een God eigenlijk verlangen opvatten om
een wereld op te tuigen met sterretjes en
lichtjes, net als een aediel? Als het was
om zelf beter te wonen, dan had hi] in de
oneindige tijd daarvoor blijkbaar in het
donker gewoond, net als in een oud krot!
Of moeten we soms aannemen dat hij
sindsdien behagen schepte in de variatie
waarmee we hemel en aarde getooid
zien? Hoe kan een God aan zoiets genoe-

190 gen beleven? En als hij het kan, dan had

hi] het toch niet zo lang zander kunnen
stellen!
(23) Of is dat alles door de Godheid

ingericht ten behoeve van de mens, zoals
jullie meestal zeggen? Ten behoeve van
de wijzen inisschien? Dan is heel die
geweldige onderneming opgezet voor
slechts een paar mensen. Ten behoeve van
de dommen dan? In de eerste plaats had
de Godheid geen reden om slechte men-
sen weldaden te bewijzen. En verder, wat
zou hij er dan mee hebben bereikt? Alle
domme mensen immers zijn er zonder
twijfel ellendig aan toe, vooral omdat ze
dom zijn (is er iets ellendigers dan dom-
heid?) Bovendien is er veel leed in het

leven, dat de wijzen wel weten te ver-
zachten en af te wegen tegen de aange-
name kanten, maar dat voor domme men-

sen zowel onvermijdelijk als onverdraag-
lijk is.
Degenen die beweren dat de wereld zelf

met leven en wijsheid is begiftigd, hebben
volstrekt niet begrepen welke vorm een
redeli]k, levend wezen kan krijgen. Daar-
over zal ik straks wat meer zeggen, maar
voor het moment slechts dit: (24) ik ben

verbaasd over de traagheid van begrip bij
mensen die zich een levend en onsterfe-

lijk wezen als 'bolvormig' voorstellen,
omdat dat volgens Plato de mooiste vorm
is. Welnu, ik vind die van een cilinder, of
een kubus, een kegel of een piramide
mooier!

En wat voor leven schrijft men aan die
bolvormige God toe? Welnu, dat hij
roteert met een snelheid die zo hoog is
dat we het ons niet eens meer kunnen
voorstellen. Ik zie niet in, hoe daarin
plaats kan zijn voor een standvastige
geest en een gelukkig leven. En boven-
dien: als zich bij ons iets manifesteert in
ons lichaam, zelfs in een heel klein deel,
dan hebben we er last van; waarom zou
datzelfde dan niet gelden voor een God-
heid? De aarde is stellig, als deel van de
wereld, deel van de God. Maar we zien
dat uitgestrekte gebieden op aarde onbe-

woonbaar en woest zijn: een deel ervan is
verzengd door de inwerking van de zon,
en een ander deel verstijfd door sneeuw
en ijs en langdurige afwezigheid van de
zon. Dat zijn delen van de wereld, en als
de wereld God is, moeten we dus aanne-
men dat de ledematen van de God ge-
deeltelijk verbrand en bevroren zijn/

NOTEN
1. Het hier vertaalde fragment maakt deel uit van
een volledige vertaling van De Natura Deorum:
Cicero, De Goden, vertaald door Vincent Hunink,
(Athenaeum, Polak & Van Gennep) Amsterdam 1993
(te verschijnen).
2. tussenwerelden: de intermundia, tussenruimten tus-

sen de werelden, waarin volgens Epicurus de Goden
verbleven.

3. patronen: piramide, kubus, octahedron, dodecahe-
dron en eicosihedron, volgens Plato de elementaire
vormen horend bij vuur, aarde, lucht, aether en
water.
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