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TUDSCHRIFT VOOR ANTIEKE CULTUUR

en wilde rivieren en stromen. Even later wordt Brindisi beschreven als een sterke ha-

Deserta
Stamus in

ven diede woestezeeentrotseert (2,610-27).Verderopin boek 3 wardende gevaarlijke Pomptijnsemoerassengenoemd(3,85). Kortom: 'la bellaItalia'lijkt verte zoe-

Urbe

bedrogenuit. Hetlijkt ofdedichtereropuitis om overalwaarhij kaneenzoongunstig mogelijk beeld van het land te geven. Ik wil proberen dat met een paar

het beeld van Italie in

voorbeelden te illustreren en er een verklaring voor te vinden.

Lucanus' Bellum Civile

het al, over een burgeroorlog. We kunnen er dus weinig vrolijke beelden van Italic

ken.

Italie-liefhebbers die de moed nog niet opgeven en Lucanus blijven lezen, komen

Op zichzelflijkt zo'nverklaring nogal eenvoudig. Bellum Civilegaat,de titel zegt
verwachten: de somberheid is inherent aan het ceotrale motief.

Demeestelezers van Bellum Civilezullen op een gegevenmoment ook niet meer
opkijken van het voor ons gevoel wat vermoeiende pathos van de tekst. De dichter is
constant aan het overdrijven en doorslaan. Dat grimmige Italic gedomineerd door
woeste natuurelementen kunnen we dus wel met een korreltje zout nemen.

Vincent Hunink

Aan het beginvan boek 3 van zijn epos Bellum Civile schildertde Romeinsedichter
Lucanus (39-65 n.Chr. ) hoe Pompeius wegvlucht voor zijn rivaal Caesar vanuit de
haven van Brindisi:
,p

ZodradeZuidenwindindewijkendezeilenbliesendevlootvoortstuwdeenzodradeschepen het midden van de zee in beweging brachten, keek iedere matroos uit over delonische
wateren: de enige die zijn ogen niet van het Avondland kon afwenden was Pompeius. De
havensvanzijnvaderiand,dekustendiezichnooitmeeraanzijnblikkenzoudenvoordoen,
de heuvelrug bedekt door wolken, en de vage contouren van bergen: hij zag ze langzaam

verdwijnen.- Toenzaktenzijnvennoeideledematenwegin eendiepeslaap....(1, 1-9)1
In dezepassage zien wehoeItalic zichgeleidelijk aandeblik van Pompeius onttrekt.
De dichter beschrijft de vervagende waarneming ervan met precisie en met een ondertoon van melancholie en pathos. Maar opvallender nog is het beeld dat van Italic
opgeroepen wordt: het land lijkt somber, nevelig, met hoge bergen, ontoegankelijk...
Dat is een nogal ongebruikelijkbeeld in de Romeinseliteratuur. Meestal is Italic
fris en zonnig, vriendelijk, vruchtbaar en harmonisch. Dat gangbare beeld zien wein
de oudheid bevestigd in de vele bewaarde laudes Italiae. Debelangrijkste speciminia
zijn onlangs in een Reclam-deelt]e bij elkaar gezet.2

Lucanuswijkthiervanhetgangbarebeeldaf.Verschillendegeleerdenhebbenerop
gewezen dat Lucanus hier met name zinspeelt op een passage in Vergilius' Aeneis
(3, 521-4), waarAeneas en zijn makkers Italic voor het eerst naderen. Ook zij bevindenzichop eenschip enzienvageheuvels, maar aanhunblikken doet Italic zichjuist
steeds duidelijker en toegankelijker voor. Ook door het ochtendgloren valt over de
Vergilius-passageletterlijk een anderlicht.3
Woeste natuur

Detekstuit Lucanusdieik citeerde,staatnietop zichzelf.In eersteinstantiekanhij
gezien warden als een uitloper van een passage in boek 2 (2, 392-438). Daarin wordt

Italicbeschreven alseenlanddatvolledig gedomineerd wordtdoorruigebergketens
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Verre landen

Maar een vergelijking met beschrijvingen van andere landen maakt duidelijk dat er
toch iets meer aan de hand is. In boek 9 vinden we bijvoorbeeld een merkwaardig
stukje over Afrika.
Het vruchtbare deel van Afrika ligt in het westen; maar er lopen, ook hier, geen stromen
doorheen: soms waait er een Noordenwind en krijgt het de regens van het Noorden. Doordat
wij mooi weer krijgen, kan het zijn akkers opfrissen. De grand wordt niet ten behoeve van
rijkdommen geschonden, of gesmolten terwille van koper of goud. Op zijn kluiten is niets
aan te merken: het is puur en tot in de diepte 'aarde'. De enige rijkdom van zijn bewoners is
Mauretanisch hout, maar zewisten daarvan geen gebruik te maken enleefden heel tevreden
met de lommemjke bladeren van de citrusboom. - In het nog onbekende woud zijn onze
bijlen doorgedrongen, en wij hebben aap het eind van de wereld luxe etenswaren en tafels
gehaald.

(9,420-30).
Een bijna idyllisch motief klinkt hier door: het land is vruchtbaar en wordt min of
meer automatisch gei'rrigeerd. Er is geen spoor van mijnbouw en de mensen leven er
in alle eenvoud - totdat de Romeinen komen. Zij zijn het die de oorspronkelijke onschuld van het land schenden, en hout komen kappen voor exotische tafels.
We zien hier heel duidelijk sporen van het gei'dealiseerde landschap van de vroegere Gouden Tijd, of eventueel een toekomstige utopische droomwereld, kortom: van
een wereld waar de corrumperende beschaving geen rol speelt. 4 Die afwezigheid van
metalen en ertsen bijvoorbeeld, geldt als een vast element in deze topos. 5 De tegen-

stelling tussen eenvouden weelde zal iedereclassicusvertrouwdvoorkomen.
Alleen al gezien de traditionele termen wil ik niet suggereren dat Lucanus hier serieuze cultuurkritiek bedrijft. Hij heeft dit 'mooie beeld' nodig als opmaat voor de
verschrikkelijke woestijnen waarin Cato en zijn mannen later in boek 9 de meest gruwelijke ontberingen zullen lijden. Scherpe contrasten en tegenstellingen vormen de

ruggegraatvan Lucanus'werk. Opvallendis dat die 'paradijselijke trekjes' niet aan
een geidealiseerdItalic warden toegeschreven zoals zo vaak bij antieke schrijvers
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(denk aanVergilius!), maarjuist aanhetbuitenland. Hetversterkt daardoordeindruk
van Italic als een woest en grimmig, gecorrumpeerd land.

Anderzijds ishetmet Italic nogniet zoerggesteld alsmet Thessalie, waardebeslissende slagbij Pharsalus tussen Caesar enPompeius gestreden werd. Vooral inboek 6,
dat onmiddellijk vooraf gaat aande strijdscenes van Pharsalus, richt de dichter zijn
verontwaardigingen protesten tot dat land. Het is eenlandvol onheil en monsters,
waar magische praktijken warden bedreven, waar de onheilspellende Gigantomachie plaatsvond en vanwaar de Argo voor het eerst de zee schond. En natuurlijk het

landwaarzoveelRomeinenzullenvallen,enwaardeakkersallerminst,zoalsinAfri-

ka, 'puur en tot in de diepte aarde' zijn, maar doordrenkt raken met bloed en vol komen te zitten met batten van gesneuvelde soldaten.

Ookhierwerpt hetbeeldvaneen anderland meer licht opdatvanItalic. Lucanus
wil zijn zwaarste retorische vuurwerk gebruiken om flink tegen Thessalie tekeer te

gaan,enspaartzijnkrachtenzolanghetomItalicgaat.Datlandisnietzozeerbloede-

Een soortgelijk beeld zien we al aan het begin van BeUum Civile in 1,21-32, waar de
dichter een vermanend woord spreekt:
Maaralsjezo'nverlangenhad,Rome,naaronzaligeoorlog,danhadje eerstdehelewereld
onderLatijnsgezagmoetenbrengen,voordatjedewapensrichttetegenjezelf.Tot dantoe
ontbrak hetje niet aan vijanden! Maar dat nu in de steden van Italic de huizen halfverzakt

zijn, de stadsmuren wankelen, enorme rotsblokken van ingestorte wanden op de grond
liggen en huizen onbewaaktblijven, dat in oude steden nog slechts een enkele bewoner
ronddwaalt,dathetAvondlandmet struikenbegroeidstaatenal velejarennietmeeris geploegd, dat de mankrachtontbreekt waarom de akkers vragen - al die rampspoedis niet
jouw schuld,woestePyrrhus,ofdievanPunier;geenanderzwaardvermochtzoverdoorte
dringen: het zijn de diepe wonden toegebracht door burgerhand.
(1,21-32)

rig en monsterlijk, zoals Thessalie, als wel onherbergzaam en veriaten.

Hier wordt Italic niet eens meer bebouwd, maar is het begroeid met onkruid en struikgewas, en dwalen de laatste bewoners in de steden rond.

Ruines

InteressantisdetoespelingdieLucanushiermaakt.Latenweditbeeldeensvergelijken met eenpassageuit Vergilius'Georgica.Vergiliusprijst deharmonischenatuur
en vruchtbaarheid van Italic en vervolgt:

Vandie'verlatenheid'vanItaliczijnin BellumCivileenkeleindrukwekkendestaaltjes
te vinden. Dit is een fragment uit een lange klacht van de dichter in boek 7 over de
vreselijke gevolgen van Pharsalus:
Dezeoorlogzaldevolksstammenvandetoekomstbedelven,endevolkerenvandegeneratie die ter wereld komt beroven van hun geboortedag en meesleuren. Dan zal heel het La-

tijnserasbehorentothetrijkderfabelen:Gabii,Veii,enCorazullennauwelijksnogkunnen
wardenaangeduiddoormet stofbedektemines. Datgeldt ookvoor de huizenvan Alba
Longa,dewoningenvanLaurentum- hetplattelandzalverlatenzijn,zozeerdaterniemand
woont tenzij een senator gedurende een voorgeschreven nacht, onder zuchten en steunen
dat Numa het zo bevolen heeft. Niet de tand des tijds heeft dit aangetast,en deze monumenten in verval laten liggen; het is de schuld van burgers dat we zoveel lege steden zien.
Waartoe is demensheid gereduceerd! Wij, alle volkeren dieop aardegeboren warden, kunnen de steden niet meer vullen met mensen, en de akkers al evenmin: 6enenkele stadkan ons

bevatten. Vastgeketende gravers bebouwen develden des avondlands. Dehuizen staan nog
met verrotte voorvaderlijke daken, maar ze zullen boven niemand meer kunnen instorten.
WehebbenRome, datnu niet langer dichtbevolkt ismet eigenvolk, maarvolgepakt methet
schuimderwereld,tot eendergelijkegraadvanverioederinggebracht,dat in een zo groot
Rijk geenburgeroorlog meer gevoerd kan warden.
(7, 389-407)

Met stofbedekte mines van Italische steden, veriaten platteland, en een wereldstad
volgepakt met immigranten, zo ziet Italic er hier uit.

SommigeelementenvanLucanus'beschrijvinghebbenweleenhistorischfundament. Het is een feit datin de Ie eeuwv.Chr. schaalvergrotingoptradin deItalische
landbouw; de welbekende kitifundia bebouwd door slaven zien we hier even door-

schemeren.Enin dezelfdetijd warenerinderdaadenkelestedenin verval geraakt.6
Maar Lucanusheeft het wel weer erg zwaar aangezet.
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Dan zoveel steden overschoon en grootse werken,
zovele sterkten op de steile rots gestapeld,
en onder de oude muren glijdend de rivieren.
(Verg. G. 2, 155-7)(vert. Ida Gerhardt)

Bij Vergiliustrotsestedenmetstevigemurenaanfraaierivieren,bij Lucanussombere
rui'nesmetverzaktemuren.Detoespelinglijkt onmiskenbaar.Hetmeestintrigerende
is dat Vergilius'passagedeel uitmaakt van de welbekendebus Italiae. Op een heel
opvallende plaats in zijn werk lijkt Lucanus afstandte nemen van zijn prominente
voorganger.

In het modeme Vergilius-onderzoek heeft de sombere ondertoon in de A.eneis te-

recht veel aandachtgekregen.7 Mede als gevolg hiervan zijn in de laatstejaren ook
twijfelsgeuittenaanzienvandeoptimistischestrekkingvandeGeorgica,enzelfs,hoe
vreemdhetookmogeklinken,vandekiusItaliae.Erblijkentochelementenin te zittendiezichnietzoeen-twee-drielatenverklarenalspositief.Inzijnrecentecommentaar op de Georgicawijst R.F. Thomas (Cambridge 1988) op een aantal onrustbarende gevallen, zoals de vermelding van oorlogspasiTden CVerg. G. 2, 145), de ommu-

ringvandestedeninhetgeciteerdefragment- murenwijzenimmersookopdreiging
enoorlog -;krijgshaftigeItalischevolkeren(166-7),ende aanwezigheidvan ertsenals
zilver,bronsengoud(165-6).Bij datlaatsteroepikdeveelzeggendeafwezigheidvan
die metalen in het Afrika-fragmentvan Lucanusin herinnering. Italic- liefhebbers
krijgenhetzwaarteverduren.Nulijkt zelfsdeloftrompetvandegroteMantuaaneen
wat schelle bijklank te krijgen...

Thomas'pessimistischeduidingvandeGeorgicaheeftnogalwatstofdoenopwaaien. Hoewel enthousiaste reacties niet ontbreken, staan de meeste critici afwijzend
tegenover zijn ideeen. Maar als er ook maar een kem van waarheid in zou zitten, wordt

dezaakerhiernietmakkelijkerop.Wezoudendannietslechtsmeteenenkelvoudige
contrast-immitatie te maken hebben: dus 'Vergilius' versus 'Lucanus', en 'harmo201

nisch,vredig,lieflijk' tegenover 'onevenwichtig, grimmig enverwoest'_D^be, eld^n

van Italic vormen een contrast met het brute geweldvan de veroveraar Caesar. Om

terwijl bij

deRomeinsestaatskas.Lucanuslaatdandekansnietvoorbijgaanomlijstentegeven

^a'nb'ei-"de^ch"te7szoudendan ookinzekerezincomplementair zyn,zyhetdatby

V^guTusutocTookonmskenbaar~oprechteliefde

voor het

land doorstraalt,

Lucanusvan zulkegevoelensnietste merkenis.

eenvoorbeeldtegeven:CaesartrektopeengegevenmomentnaarRomeenplundert
van deeerbiedwaardige Romeinse cultusplaatsen die Caeserdaarbij schendt enhistorische Romeinseoverwinningenwaarvanhij de buit zanderblikken ofblozenin
beslag neemt (3, 84-97 en 154-68). Het gaat niet om die grote namen zelf, maar om
het extra negatiefeffect dat zehebben op de karakterisering van Caesar.9

Urbs deserta.

ookzynJlCTSl^d;;
treurige
v7nde^ Rome.Wehoordenaldatalhettuigvandewereld^ndifaex^°^
;rchuha7"verzameld:en'dat^n enkele ^stad, nl^R^

Patria ruens

beeld van Italic in Bellum Cmk heeft "iteraard

Het

beTatten".Maa"raIs"Caesar~wifgaanplundereninRome,roeptdetribuunMetellus
hem cynischtoe:
in urbe

Ontblootgerusthetzwaard:jehoeftnietbangtezijndateenmassamensengetuigeisvanje
misdaden:veriaten is de stad waarinwe staan.
(3, 128-9)

Nuisdestadineensgeheelverlaten.Hetisnatuuriijkeen
retorischeoverdryvi^e
zouve:elste"^ts"eerderh ad Caesar ook al uitgeroepen dat zijn tegenstanders Rome

In tegenstelling tot Vergilius' Aeneis,diehetontstaan endegroeivandeRomeinse
staatbezingt,gaathetbij Lucanusomhetverval ervan. Ditthema wordtindesecundaireliteratuur vaak kernachtigaangeduidalspatriamens, 'de teloorgang van het
vaderiand'.Welnu,in de somberebeeldenvanItaliczienwedit themaheelconcreet

uitgedrukt. Meer dan met abstracte bespiegelingen entheorieen werkt Lucanus met
beelden, symbolen enillustraties. Wezienhethoofdthema uitgewerkt in allerlei elementen in detekst. In deverwijzingen naardeRomeinse geschiedenis, in devergelij-

kingen, decatalogi, deredevoeringenja, zelfsinveelpersonages enindeloop vanhet
verhaal. Maar aanschouwelijker dan in de beelden van een letterlijk vervallend land

zander meer verlaten hadden.

OOTeenJa^li ; h^^
watexttarcliefd,
legendarische Troje. Die stad ziet

Het beeld van de veriaten stad krijgt nog
het
aarbrengt Caesar een bezoek aan

bo^rD

^

kan het haast niet.

er

inmiddels ook al vervallen uit:

NOTEN

Hijwandelderondmhetafgebrandejroje(eenberoemden_aamj),

^STnd"elmuu7vTn6 Apollo:Do^stniikenenrotte^^^
^{SrvTnZs^cuTenhTdde'nmetli un^nmiddelsuitg^^^^^^^^
schuil onder doornbossen:
ging

^zo^aa^e^
zo waren

zelfs de ruines

verioren gegaan(etiam periere ruinae).
9,964-969.

WezienCaesardaamaopbekendeplekjeslopendiev^kniet^ofnauwelyksm^

he^nba^zyn^^nmmu'scuurs tr^^^^^^^
graszet,~zeg-tmenhem'nietophetgrafv^nHectortelopen'^enzo^oo^rt. ^^^ ^
laHe7beho6eftgeenbetoogda^ertussenTrojee"Romeeenzeernau^^rban^^
Lucanu7w"eidt&met'evenve°el-dichterlijk plezieruitoverhetvervaUenTrojeakover

R^mTcaeTarswandeimgin hetveriatenen^erganejroj^ ^ ^lz^^m;

Sod'^dewrwo^tmg^het Avondlanddatvoo^doo^psAu^eri^e^

"De'melanchoUschetoOT bij hetvertrek vanPompeius uitBrindisiblijkt nieUnci-

denteeLHerhaaldelijk schotelt dedichterjezers beelden^or^aneen, gnmm1^:
^lumpel erd7n7oUedi^^^^
w"a^deF7ositieve'kwa'meitenvan hetItalischelandenzyncultuur. Maardanistet
glorie
teaml d"m£lyl kom iets~anders'te doen dan conventionele lofprijzingen:
roem en

202

lische dichters enkeizers, maar zulkeverklaringen zijn nutoch wel echtuit detijd. De
sleutel is eerder te vinden in het werk zelf.

detegeiamferrum,nequeenimtibiturbaverendaest/ spectatrixscelemm:desertastamus

^i<tgleiu)mu en;HeelPer7amum

De vraag blijft natuurlijk waarom het Italic van Lycanus zo negatief getekend is. In
een meer biografische benadering had ik natuurlijk vrijuit kunnen speculeren over
Lucanus'-Iberischeachtergrond(hij isgeborenin Cordoba)ofzijnrivaliteitmetIta-

1.VanLucanus'werkisgeenmodemeNederlandsevertalingbeschikbaar.Devertalingenindezebijdrage
zijn van mijn hand. Eenbloemlezing van enkele fragmenten in eenwat stroeve proza-vertaling is te vinden
in: H.W. FoUgens, De bloedige burgerhyg (fragmenten uit het Bellum Civile van Lucanus), 's-Gravenhage
1982.BruikbareeditiesvanLucanuszijntevindenindeLoeb-reeks,deBude-reeksendeTusculum-reeks.
Een uitzonderlijkfraaievertalingin Engelsehexametersis dievan P.F. Widdows(Bloomington/Indianapolis 1988). Een wat vrijere poetische vertaling is die van Susan Braund (Oxford 1992).
Over Lucanus is vooral de laatste decenniaveel gepubliceerd. In Nederiandstaligetijdschriften is de
belangstelling betrekkelijk beperkt gebleven. Nogal verouderd is: J. van Gelder, 'Lucanus als dichter, in:
Hermeneus 26, 1955, 182-92. Recentere artikelen zijn: J.H. Brouwers, 'Vergilius en Lucanus', in: Lampas
15, 1982, 1/2, 16-27; en J. Verbeme, 'Lucanus en Vergilius', in: Lampas2l, l9SS, l,25-33.

Voormeerbibliografische informatie zie:F.H.M. van C ampen, M. AnnaeiLucanidebellocicililiberII,een
commentaar, Diss. Nijmegen (Amsterdam) 1991; VJ.C. Hunink, M Annaeus Lucanus, Bellum Civile book
///, a commentary, Amsterdam 1992 (-Diss. Nijmegen 1992);J.Masters, Poetry andcivilwarin Lucan's
BeUum Civile, Cambridge 1992.

2. Laudes Italiae, Lob ItaUens, Griechische und Lateinische Texte, ausgewahlt und herausgegeben van
BemhardKytzler, Stuttgart 1988.
3. DeLucanus-passage bevat nog meer echo's. Zie daarvoor mijn commentaar (zie noot 1)bij vers 5 en 8.
4. Ziehiervoor ondermeer: B. Gatz, Weltalter, goldene ZeitundsinnverwandteVorstelbingen,Hildesheim
1967; G. Schonbeck, Der Locus Amoenus van Homer bis Horaz, Diss. Heidelberg 1962.

5. Zie hierover, en over de hele geciteerde passage: R.F. Thomas, Lands and peoples in Roman poetry: the
ethnographicaltradition, Cambridge 1982,108-12.
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^O^S^^^^^'^^^M^^

Een curieuze

Ss^^s^^^t^'ss^^^

statuette

van Livius kunnen terugzien.

C. M. Stibbe

Eenklein standbeeld uit gebakken klei, een terracotta statuette, die om verschillende
redenen curieus genoemd mag warden (afb. 1). Het beeldje is slechts 11 cm hoog, 2
tot 5.5 cmbreedenuitoranje-rodekleiineenmatrijsgevormd.Hetwerddoorschrijver dezesin het magazijnvan het museum te Sparta aangetroffenonderveel ander
materiaal afkomstig uit het heroon van Agamemnon te Amyklai. Onderde overige
statuetten envooral de talloze terracotta

plaques met voorstellingen uit de wereld der geheroiseerde doden, die in dat
heroon gevonden waren, viel ons
beeldje geheel uit de toon.
Wat stelt het voor? Het is alsof we

door een waas, dat alle contouren vervaagt, moeten kijken. Toch ontwaren
we met enige moeite drie menselijke
gestalten, die dicht tegen elkaar aangedrukt staan. De middelste is de langste.
Geen spoor van een kledingstuk. Het is
een naaktevrouw diehaararmen opgeheven houdt en haar handen op haar

hoofd gelegd schijnt te hebben. Haar
houding is enigszins gehurkt, haar onderlijfietsteruggetrokkenenhaarknieenzijnietsnaarvorengebogen.Detwee.
gestalten naast haarvertonen dezelfde,
iets gebogen, haast zittende houding.

I

fe

Hun hoofden reiken niet verder dan tot
de oksels van de vrouw, maar hun voe-

ten lijken lets lager te staan dan de hare

- alsofzij in het midden op een verhoging, misschien een voetenbank, steunt.

Eigenaardig zijn bun zware hoofden:

Fig. 1 Terracotta statuette uit Amyklai
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