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DIE GOUE VERSE VAN PUTHAGORAS

J.C. Thorn, Departement Grieks, Universiteit van Stellenbosch
Die Goue verse (Xpvcra €nn) van die Puthagoreers is 'n kort gedig van 71 heksameters wat
more1e en godsdienstige voorskrifte bevat. Alhoewe1 dit vandag relatief onbekend is, selfs onder
klassici, was dit baie gewild en hoogaangeskrewe in die Antieke. In hierdie artike1 sal gepoog
word om sommige van die redes hiervoor aan te toon. t

1.

Resepsie- en navorsingsgeskiedenis

Die gewildheid van die Goue verse in die Antieke kan afgelei word uit die feit dat dikwels
aangehaal is, o.a. deur skrywers soos Chrusippos (281n7-208/04 v.C.), Seneca (4-65 n.C.),
P1utarchos (ca. 45-120 n.C.), Epik:tetos (ca. 55-135 n.C.), Galenos (129-199 n.C.), Clemens van
Aleksandri{! (150- ca. 215), Origenes (185-253 n.C.), Porphurios (234-301/4 n.C.), Jamblichos
(ca. 240-325 n.C.), Gregorios van Nazianzos (329130-390!91 n.C.), Hieronimus (345-419),
Calcidius (fl. 400) en Proklos (412-485).2 Daarbenewens gee Jamblichos 'n interpretasie van die
tweede he1fte van die gedig in hoofstuk 3 van sy Protreptik.os, terwy1 Hierokles van A1eksandrie
(5de eeu n.C.) 'n uitgebreide kommentaar (122 b1adsye in die Teubner-uitgawe) daaraan wy. 'n
Verdere kommentaar wat aan Proklos toegeskryf word, is s1egs behoue in 'n Arabiese vertaling
(teks en vertaling deur Linley in ~-Tayyib 1984). Daar bestaan 'n moontlikheid dat die outeur
van hierdie kommentaar nie die bekende Proklos, hoof van die Akademie in Athene was nie,
maar die sg. Proklos Prokleios wat heelwaarskynlik in die tweede helfte van die 4de eeu n.C.
geleef het (Westerink 1987; O'Meara 1989:231-232).
Aan die einde van sy kommentaar gee Hierokles 'n goeie weerspieeling van die gesindheid van
antieke lesers jeens die Goue verse:
Hierdie verse is ... niks anders nie as die mees volkome uitdrukking van fllosofie, 'n
samevatting van die be1angrikste 1eerstellinge daarvan, 'n e1ementere onderwysing
wat neergepen is deur diegene wat al gevorder het op die heilige weg vir diegene
wat n~ hulle kom. 'n Mens sou dit inderdaad ook 'n allermooiste teken van mens1ike
ade1 kon noem, 'n nalatenskap van nie slegs een Puthagoreer nie, maar van die he1e
heilige vergadering, en soos hulle self sou ~. 'n gesamentlike uitspraak van die
skoo1 as geheel. (Hierocl. inCA 27.11)
Die Goue verse is oorgelewer in 'n menigte manuskripte, sommige met uitvoerige glosse en
parafrases. Sedert die editio princeps (Venisi{!, 1494) is dit herhaaldelik uitgegee, gewoonlik met
kommentaar, en tot diep in die vorige eeu het dit geree1d 'n p1ek gevind in skooluitgawes van
Griekse digkuns.

Hierdie artikel is 'n vertaling en effense verwerking van 'n referaat wat gelewer · is by die
jaarvergadering van die Society of Biblical Literature in November 1989 te Anaheim, Califomie. Vir
'n omvattende studie van hierdie gedig sien Thorn 1990.
2

Chrusippos ap. Gellius 7.2.12 = SVF 2.100; Arr. Epict. Diss. 3.10.2-3, 4.6.32-35; Plut Consol. ad
Apo/1. 29.116ef; De superst. 7.168b; De curios. 1.515f; [Pl~t] Vit. Hom. 153; Galen. De propriorum
ankli cuiuslibet affectuum dignotione et curatione (ne:pllhayvwcre:wc; Kal 9e:pane:iac; 1:wv ev
<'tfj> €Kacr1:ov lflvxu ioiwv na9wv) 5.10, 6.10 de Boer(= vol. 5, bl. 26,30 Kiihn); Oem. Al. Paed.
1.10.94.1; Origen. frg. in Ps. 4:5, bl. 74.8-9 Cadiou; Porph. VP 40; Iamb!. VP 144; Greg. Naz. Or:.
4.102.6-7 Bernardi; Hieron. c. Rufin. 3.39; Calcid. in Tim. 136; Procl. in Tim. 1, bl. 203.26; 3, bl.
53.5 Diehl.
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'n Kritiese reaksie het egter ingetree in die tweede helfte van die 19de eeu. Vantevore is die
gedig geassosieer met Puthagoras of een van sy onmiddellike studente. Geleerdes soos Nauck
(1873, 1884), Cobet (1878:460-469) en Zeller (1923:1.378) het nou 'n veel latere datering
bepleit. Hulle wys op die gebrek aan samehang, die weerspreking van vroeg-Puthagorese
leerstellinge, die relatief lomp Grieks en metrum, en die gebruik van woorde wat nie elders
voorkom voor die laat-Hellenistiese of Keisertyd nie. Hierdie kritiese bydraes vorm die
vertrekpunt van modeme studies van die Goue verse, vera! die deur Armand Delatte (1915:3-79)
en P.C. van der Horst (1932).

2.

Datering van die Goue verse

Die datering van die Goue verse is nog steeds 'n onopgeloste probleem: die datwns wat deur
moderne geleerdes voorgestel word, wissel met soveel as ag eeue, van die tyd van Puthagoras
self aan die einde van die 6de eeu v.C. (Farina 1962: 15-17) tot die tyd van Jamblichos in die
3de en 4de eeu n.C. (Nauck 1884). Die beskikbare getuienis is die volgende:
Die interne getuienis lewer nie juis spesifieke aanduidings vir die dal.ering op nie. Die titel
"Goue verse van Puthagoras" is nie baie oud nie en word slegs in sekere manuskripte aangetref.
Die titel in die oudste manuskrip (V) is slegs "Goue verse". Die vroegstc: eksplisiete verwysing
na hierdie gedig (Alkiphron 3.19.7 Schepers) is ook slegs na die "Goue vc!rse". Niks in die gedig
dui op Puthagoras as outeur nie; inteendeel, aangesien die eed in vv. 47-48 heelwaarskynlik by
Puthagoras gesweer word, kan hy beswaarlik die outeur wees!
Nauck (1884) en ander het verder veral gewys op die ongewone gebruik of laat attestasie van
woorde soos f:nw~E:ALJJ.O<:; (v. 6), 1C1:ilcr9at (v. 16), f:~aKE:crac:; (v. 66) en futo!..e:iljiac:; (v. 70), wat
vir hulle 'n aanduiding is van 'n redelike Iaat komposisie. 3 Aangesien die grootste gedeelte van
die corpus van Hellenistiese tekste egter verlore is, sou dit onverantwoordelik wees om tot heel
spesifieke gevolgtrekkings te geraak op grond van die feit dat 'n bepaalde vorm nie elders in
tekste van hierdie periode voorkom nie. Ons kan hoogstens aflei dat die Goue verse
heelwaarskynlik nie v66r die Hellenistiese tyd geskryf is nie. Aspekt1e soos styl en metrum
waama Nauck ook verwys, bied nog minder definitiewe aanduidings.
Kyk ons na die eksterne getuienis, is die probleem dat hoewel Chrusippos reeds v. 54 aanhaal
as iets wat "deur die Puthagoreers gese word" (SVF 2.1000), daar nie na die Goue verse by name
verwys word voor die tyd van Alkiphron (3.19.7 Schepers) en Jamblichos (Protr. 3, bl. 10) nie,
d.w.s., nie voor die 3de eeu n.C. nie. Die vraag is dus of Chrusippos en ander skrywers soos
Plutarchos, Epiktetos en Oemens wat wel v66r hierdie tyd verse uit die gedig aanhaal, die gedig
in sy huidige vorm geken het, en of hulle nie miskien na ander, vroeer Puthagorese tekste en
spreuke verwys nie. Hierdie materiaal kon dan ook deur die skrywer van die Goue verse gebruik
gewees het om die huidige gedig saam te stel. Lg. is die standpimt van die meeste resente
geleerdes, wat die gedig dus in die 2de eeu n.C. of selfs later dateer (Nauck 1884, Delatte 1915,
Vander Horst 1932). M.i. is die interne getuienis egter nie sterk genoeg om so 'n laat datering af
te dwing nie. Die gedig kon dus reeds in Chrusippos se tyd in die 3de e.eu v.C. bestaan het- of
op die laaste in die lste eeu v.C. ontstaan het, toe vele ander Pseudo··Puthagorese tekste ook
hulle verskyning gemaak het (s6 Zeller 1923:1.378)- maar eers in 'n latere stadium sy huidige
naam gekry het.

3

€n~E:AtJ.lO<; is 'n hapax legomenon; K'tacr8at word nie dikwels elders as 'n passief gebruik nie - in
elk geval nie voor Dio Cassius (2de/3de eeu n.C.) 38.38.3 Melber nie; €~o:K€crcx<; kom gewoonlik nie
in die aktief voor nie - die vroegste ander voorbeeld is Marcellus Sideti:s (begin 2de eeu n.C.) De
piscibus 98; en die lste aoristus van futo:>..€inw in die plek van 'n 2de ao11istus het geen parallel voor
Pseudo-Phokulides (lste eeu v.C. of lste eeu n.C.) 77 en Themistius (4de eeu n.C.) Orationes
25.310d nie, hoewel daar 'n onsekere voorbeeld van die lste aoristus van :>..einw in Antiphanes (4de
eeu v.C.) frg. 32 Kock voorkom.
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3.

Genre en funksie

Die verband wat die Goue verse bet met die Griekse gnomiese of wysheidsliteratuur, is
ooglopend. Die eerste 49 verse in die besonder vertoon 'n groot ooreenkoms met ander gnomiesparenetiese tekste soos die Spreuk.e van Axiopistos, die Spreuk.e van Chares, die Spreuke van
Demokritos, [Isokrates] Aan Demonikos (veral parr. 13-43), die Kuriai doxai van Epikuros, die
Spreuke van Pseudo-Phokulides, die Spreuk.e van Menandros, die Spreuk.e van Sextus, ens. (Sien
die waardevolle oorsig van hierdie materiaal by KUchler 1979:24~259 en Kloppenborg
1987:295-306, 337-340.) By nadere ondersoek blyk dit dat hierdie materiaal 'n groot
verskeidenheid moontlikhede verteenwoordig in terme van vorm, inhoud en funksie. Aan die een
kant van die spektrum is daar gnomologia soos die Spreuk.e van Menandros: dit is 'n "blote
versameling" van spreuke; daar is geen ordenende beginsel behalwe 'n alfabetiese rangskikking
nie; die funksie van die versame1ing is klaarblyklik net om die spreuke in 'n hanteerbare formaat
te bewaar vir kontempotire en toekomstige lesers. In die middel van die spektrum vind ons
versamelings wat losweg georden is rondom topoi soos rykdom en armoede, vriende en vyande,
goeie en slegte vroue, losbandigheid en kuisheid, ens. Die meeste van die tekste wat hierbo
genoem is val in hierdie groep. Aan die anderkant van die spektrum kom daar weer werke soos
die Goue verse voor: bulle vertoon dieselfde losse tematiese rangskikking as die vorige groep,
maar daarby het bulle ook 'n oorkoepelende betekenis en funksie. In die Goue verse (soos ons
binnekort sal sien) vind daar 'n lini~re en doelgerigte ontwikkeling plaas: 'n spesifieke
lewenswyse word in die eerste gedeelte van die gedig voorgehou, gevolg deur 'n aanduiding van
die (eskatologiese) voordele van so 'n lewe, in die tweede gedeelte. Die funksie van die Goue
verse is klaarblyklik om die leser op 'n samevattende wyse in te lei in 'n heel spesifieke
lewenswyse. Dit is ook die geval met die Kuriai doxai van Epikuros, en miskien ook waar van
Pseudo-Phokulides.
Die Goue verse kan dus beskou word as 'n samevatting (E:mtoJJ.ti) van die etiek en teologie van
'n Puthagorese groep (vgl. Hierocl. in CA 27.11 wat hierbo aangehaal is). As sodanig het dit
gefunksioneer as beide 'n inleiding vir nuwe lede en 'n samevatting vir ouer lede. Uit die
testimonia is dit verder duidelik dat dit gebruik is vir psugagogie, d.w.s., die begeleiding van
studente tot geestelike volwassenheid (vir psuchagogie, sien Rabbow 1954; I Hadot 1969, 1986;
P Hadot 1987); die gedig is nie net gememoriseer nie, maar ook minstens tweemaal per dag
opge~; spesifieke verse is in kritiese omstandighede gebruik om die student in sy morele
oortuiging te sterk en hom te herinner aan die beginsels wat in so 'n situasie toegepas moet word
(vgl. Alkiphron 3.19.7; Galenus De affect. dignot. 6.10; Hierocl. inCA 27.12; Arr. Epict. Diss.
3.10.1-4; Porph. VP 40; Diog. Laert. 8.22). Ander Griekse tekste wat op soortgelyke wyse
gebruik is, is die Kuriai doxai van Epikuros en die Encheiridion van Epiktetos.

4.

Teks en vertaling

Die teks wat volg is di~ van Diehl en Young (1971:86-94); die apparaat dui slegs aan waar ek
afwyk van bulle uitgawe. Ander resente teksuitgawes deur Nauck (1884), Vander Horst (1932)
en Farina (1962) verskil nie noemenswaardig van Diehl en Young s'n nie.
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1fY8ArOPIKA XPYLA EHH

'A8avcrrouc; JJ.EV n:pii.l"ra 8€0\Jt;, VO}J4> we;; OtUKEl'tat,
rlJJ.a Kat a€f3ou opKOV. ETI€t8' +lpwac;; ayauouc;;
muc;; 1:€ Ka1:ax8oviouc;; a€13€ oaiJJ.ovac;; €vvoJJ.a p€<;,wv·
O'OU<;; 1:€ yovEt<;; 1:lJJ.a 1:0\Jt; 1:' ayxta'l:' €yyEyawmc;;.
'l:WV o' illwv apnn n:otEU $iAov 00'1:t<;; Cipta'l:ot;.
n:pa€at o' ElK€ A.6yota' €pyotai 1:' €n:w$EAtJJ.OlO't,
JJ.fl{)' €x8atpE $iAov aov aJJ.ap1:aOo<;; E'LVEKa JJ.lKptl<;;,
O<j>pa OUVlJ OUVaJJ.t<;; yap avayKTl<;; €yyu8t vat€l.
1:au1:a JJ.EV ou1:wc;; '(cr8t, Kpa1:EtV o' Ei8i<;,Eo 1:wvoE·
yaa1:poc;; JJ.EV n:pw1:t0'1:a Kat Un:vou A.ayvEtTl<;; 1:€
Kat8UJJ.OU. n:pi)~DC; 0' aiaXPOV TIO'l:€ JJ.fl1:€ JJ.€1:' MAOU
J..l.fl'l:' lOltJ n:aV'l:WV OE J..I.Ml0'1:' aiaXUV€0 aamov.
El'ta OtKatOaUVflV QO'KEtV EPY4J1:€ AOY4J1:€,
JJ.TP' &Aoyi0'1:wc; aau1:ov EXEtV n:Epl JJ.T)OE:v €8t<;,E,
ilia yvw8t JJ.EV, We; 8aVEElV n:€n:pw1:at an:aatv,
XPilJJ.a1:a o' illo'l:E JJ.EV K1:aa8at $tA.E1, illo1:' 6A.Ea8at.
oaaa o€ OOlJJ.OVlalO'l'l:UXat<;; 13po1:0t &AyE' EXOUO'lV,
f1v av JJ.Otpav EXDC;, 1:aU1:flV $EpE J..I.Tt o' ayavaK'l:El.
iaa8at o€ n:p€n:El Ka8' OO'OV ouvn, WOE o€ $pal;,EU"
ou n:avu 'tOt<;; aya8otc;; 1:0U1:WV n:oA.u Motpa OtOWO'lV.
n:oUot 0' av8pwn:otal A6yot OEtAOl 'l:E Kat €a8A.oi
n:poan:in:1:oua ·,
JJ.fl1: · €Kn:Ai)aaEo JJ.fl1: · Cip • €acme;
E'(pyEa8at aam6v. \j~Euooc;; o' f)v n:€p 'l:t AEYf11:at,
n:pawc;; ElX ·. oo€ 1:0t €p€w, €n:t n:av1:t1:EAEia8w·
JJ.TlOElt; JJ.fl'l:E A.6y41 aE n:apEin:n JJ.fl'l:E 1:t EPY4l
n:pil~at JJ.TlO' ElTIEtV, o 1:i 'tOt JJ.Tt f3EA1:Ep6v €a1:tv.
f3ouAEUoU o€ n:po €pyou, on:wc;; JJ.Tt JJ.Wpa TIEAT)'l:at"
OEtAOV 'l:Ol n:paaO'ElV 'l:E A.EyEtV 1:' QVOT)'l:a n:poc;; avop6c;;.
rua 1:ao · EK1:€AE€tv, a a€ JJ.it JJ.€1:En:€t1: · avtilaEL
n:paaaE o€ J..I.TlOEV 'l:WV JJ.Tt €n:ta1:aaat, ilia OtOOO'KEU
oaaa XPEWV, Kal1:Epn:v61:a1:ov l3iov WOE oui~Et<;;.
ou o · uytEiac;; 1:Tlt; n:Epl awJJ. · aJJ.EAEtav €xEtv XPil,
ilia n:o1:ou 1:€ JJ.hpov Kat ai1:ou yuJJ.vaaiwv 1:€
TIOl€ta8at. JJ.E1:pov OE A.€yw 1:00', 0 JJ.ll a' QVlflO'EL
Ei8i<;,ou o€ Olal'l:aV EXElV Ka8apEtOV Ci8pun:1:0V
Kat n:E$UAa~o 1:0lCXU1:a n:otEtV, 6n:6aa $86vov '(aXEl.
JJ.ft OCXTiaVCXV n:apa KatpOV OTIOta KaAWV ~V
JJ.fl{)' avEAEU8Epoc;; '(cr8t. JJ.ELpov o' €n:t n:aatv Cipta1:ov.
n:paaaE OE 1:au8 ', a O'E JJ.Tt f3A.a\j~Et, A6ytcrat OE n:po €pyou.
JJ.Tt 0' un:vov J..i.CXA.aKOtO'lV E-n:' OJJ.JJ.aO't n:poao€(aa8at,
n:plv 1:wv fu.J,Eptvwv €pywv 1:pl.c;; €Kaa1:ov €n:EA8E1v·
"n:n n:ap€13f1v; 1:i o · €pE(a; 1:i JJ.Ol o€ov ouK €1:EA.€a8T);"
ap~aJJ.EVOt; 0' ano n:pwmu ETIE(t8t Kat JJ.€1:ETIEl1:a
oEt.Aa JJ.E:v E-Kn:piJ~ac;; E-mn:AiJaaEo, XPflO"l:a oE: 1:€pn:Eu.
1:au1:a n:6vEt, 1:au1: • EKJJ.EA€1:cx, 1:ou1:wv XPTt E-pav aE·
1:au1:a aE 1:ilt; 8EiTl<;; · Apnilc;; Ei<;; '(xvta 8i)aEt
val JJ.a 1:ov aJJ.E1:Epc;x ljiux~ n:apa86v1:a 1:npaK1:uv,
n:ayav aEvaou $uaEwc;;. ill· €pxEu E-n: ' €pyov
8EOtO'lV ETIEU~aJJ.EVO<;; 1:€A€aat.
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1:0\rrwv OE Kpa1:f,am;;
yvwaml aSavchwv 1:€ 9Ewv 9VT)1:WV 1:' avSpwnwv
O'UO''l:aO'lV, D1:€ EKaa'l:a OlE:pxnal, D1:€ Kpa1:€LLal.
yvwO"(l o ', ft SE:J,J.u;; €m~ ~ualV 1t€plnav1:6<;; 6J,J.oirtv,
wa'l:€ a€ J.l.tl'l:€ a€A1t1:' €A.ni~€lV J.l.tl1:€ 'l:l A.f,9€lV.
yvwO"(l 0' avSpwnou<;; auSaipncx ntlJ.La1:' EXOV1:a<;;
1:AtlJlOVa<;;, o'(1: ' ayaSwv nE:A.a<;; OV'l:WV OU'l: ' €aopwalV
OU'l:€ KAUOUO'l, AUO'lV oE: KCXKWV naupOl auvtCialV.
1:0lll J.l.Olp' aU'l:WV f3A6:Tt1:€l ~pE:va<;;· w<;; oE: KUAlVOpOl
CiUo1:' €n' CiUa ~E:pov1:cxl anEipova nt1J.La1:' EXOV1:€<;;.
A.uypa yap auvonooo<;; "Epl<;; f3A.an1:ouaa A.E:A.118Ev
aUJ.l.~U'l:O<;;, ftv ou O€lnpooy€lV, €'LKOVLa oE: ~€UY€lV.
ZED 1t<l1:€p, flTtOAAWV K€ KCXKWV AUO'€la<;; anaVLa<;;,
Ei niialV o€i~au;;, o~ 1:4> OalJ.l.OVl xPWVLal.
ilia aiJ 9apa€l, €nEl 9E'lov yE:va<;; €a1:lf3po1:o'lalV,
ole; lEpa np~E:pouaa ~uau;; oEiKvualv €Kama.
llv €'( aoi 'l:l J.l.E1:€0'1:l, Kpa1:f,a€l<;; llv a€ K€A€UW,
E:~aKEaa<;; ljJuxT,v o€ n6vwv O:no 'l:WVO€ aaWaEu;;.
ill' E'(pyou l3pw1:wv llv E'(nOJ.l.€V €v 1:€ KcxSapJ,J.ol<;;
€v 1:€ AuaElljJuxfl<;;, Kpivwv Kal ~p6:~€U €Kama
f,vioxov yvwJ.LllV mf,aa<;; Ka9un€p9Ev apia1:11V.
ftv o' anoA.EiljJa<;; aWJ.l.CX E:<;; alSE:p' E:A.Eu9Epov €A.Snc.;,
EO'O'€CXl a96:va1:0<;;, 9€0<;; CXJ.l.f3po1:0<;;, OUKELl 9VT)1:0<;;.
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ol o€ V M Diehl-Young We; o€ Nauck Horst
1:€ MSS ye Diehl-You'ng Ke Nauck Horst

PUTHAGORESE GOUE VERSE
Eer eers die onsterflike gode, soos die wet bepaal,
en eerbiedigjou eed. Betoon daama eerbied aan die luisterryke helde
en die onderaardse geeste deur die voorgesk.rewe rites.
Eer dan jou ouers en hul naaste bloedverwante.
W at die ander betref, maak hom tot vriend wat uitstaan in deug.
Gee toe aan sagte woorde en behulpsame dade,
en moenie jou vriend haat om 'n klein oortreding nie,
so lank as wat jy kan; want moontlikheid woon digby noodsaaklikheid.
Ken bogenoemde dus, en wees gewoond om oor die volgende te beers:
eerstens oor jou maag, oor slaap, oor wellus,
en oor woede. Doen nooit iets skandeliks nie, nOg saam met 'n ander,
nOg op jou eie. Behou bowenal respek vir jouself.
Beoefen verder geregtigheid in daad en woord,
en wees gewoend om in niks onnadenkend te wees nie,
maar weet dat dit vir almal bestem is om te sterwe,
en dat eiendom geneig is om een oomblik verwerf te word, dan weer verlore te gaan.
Waner pyne sterflinge ly weens goddelike lotgevalle,
watter lot jy ookal bet, dra dit sonder om kwaad te word.
Jy behoort dit te genees so ver as watjy kan, en dink s6 daaroor:
die Lotsgodin gee nie baie hiervan vir die goeies nie.
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Baie woorde kom mense tee, goed sowel as sleg moenie jou daaroor verwonder of jou laat
ontstel nie. As iets vals egter gese word,
geval gedoen word:
gee saggies pad. Maar wat ek vir jou sal se moet in
laat niemand jou met woord of daad oorhaal
om te doen of te se wat nie die beste vir jou is nie.
Besin voor die daad, sodat daar nie dwaashede gebeur nie;
dis tipies van 'n slegte mens om onbesonne dinge te doen of te se.
Bring dft egter tot uitvoer wat jou nie later sal pia nie.
Doen nie eers een ding wat jy nie verstaan nie, maar leer
wat nodig is, enjy sal s6 'n baie aangename lewe deurbring.
Jy moenie onversldllig staan teenoor jou liggaamlike gesondheid nie,
maar beoefen matigheid in drank en kos en oefening. Met matigheid bedod ek dit wat
jou nie sal pia nie.
Wees gewoond om 'n suiwer, onopgesmukte lewe te voer
en pasop om die soort dinge te doen wat afguns meebring.
Moenie ontydig geld uitgee soos een onkundig van wat goed is nie,
maar moenie vrekkerig wees nie. Matigheid is in alles die beste.
Doen dit wat jou nie sal skaad nie, en besin voor die daad.
Moenie die slaap op jou sagte oe verwelkom
voordat jy nie elkeen van die dag se handelinge driemaal oorgegaan het nie:
"Waar het ek oortree? Wat het ek verrig? Watter plig het ek nie nagekom rlie?"
Begin vanaf die eerste en gaan dit oor, en daarna,
as jy slegte dinge gedoen het, berispe jouself, maar as jy goeie dinge gedoen het, wees bly.
Werle aan hierdie dinge, oefen hierdie dinge, hierdie dinge moet jy begeer;
hierdie dinge sal jou in die voetspore van die goddelike Deug plaas,
ja, by hom wat aan ons siel die tetraktus oorgelewer het,
bron van die ewige natuur. Maar gaan oor tot die daad
en bid die gode om voltooiing.
As jy hierdie dinge bemeester,
sal jy die band tussen onsterflike gode en sterflike mense leer ken,
hoe dit elke ding deurdring, hoe elke ding daardeur beheer word.
Jy sal die natuur leer ken - wat geoorloof is - as dieselfde in alles,
sodat jy nie die onverwagbare verwag nie, en niks jou aandag ontglip nie.
Jy sal agterkom dat mense selfgekose smarte ly,
die ellendiges, wat die goeie wat naby is n()g sien,
n()g hoor, en min verstaan die verlossing uit hul ellende.
S6 'n lot skaad hulle verstand: soos tuimelende rotse
word hulle hierheen en daarheen gevoer terwyl hul eindelose smarte 1y.
Want 'n verderflike, ingebore metgesel, Tweedrag, skaad bulle
onbewustelik - wat 'n mens nie moet bevorder nie, maar van moet wyk en vlug.
Vader Zeus, u sou beslis almal van baie kwaad red,
as u vir almal sou wys watter soort daimon bulle het.
Maar bou jy moed, want daar is 'n goddelike geslag onder sterflinge
vir wie die natuur aile beilige dinge tevoorskyn bring en wys.
As jy ook deel daaraan het, sal jy bemeester wat ek jou beveel
en jy sal jou siel genees en van hierdie sorge red.
Weerhou jou egter van voedsel waarna ons verwys bet in die Reinigings
en die Verlossing van die siel, terwyl jy alles beoordeel en oorweeg
deur die beste oordeelsverm~ as drywer in bevel aan te stel.
As jy dan die liggaam verlaat en na die vrye eter gaan,
sal jy onsterflik wees, 'n onverganklike god, nie Ianger sterflik nie.
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Of, "hoe alles verbygaan, hoe alles beboue bly."
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5.

Struktuur

Gnomiese tekste is berug vir hul gebrek aan struktuur en die meeste geleerdes kritiseer dan ook
die Goue verse vir sy onsamehangendheid. Na my mening is die gedig egter nie net 'n
versameling van losstaande spreuke nie, maar toon dit blyke van 'n redelike mate van organisasie
en integrasie. Dit sou egter te veel tyd in beslag neem om hierdie standpunt in detail te verdedig;
ek volstaan dus met 'n kort oorsig van die gedig se komposisie (vir 'n meer omvattende
bespreking, sien Thorn 1990).
1-49a

I.

Voorskrifte wat bemeester moet word

1-8
1-4
5-8

A.

Verhoudings met ander
1. Vertikale verhoudings
2. Horisontale verhoudings

9-49a
9-20
9
10-12
13
14-16
17-20
21-26
27-44
27-39
27-31
32-38
39
40-44
45-49a

B.

Beoefening van deug
1. Die kardinale deugde
a) Opsommende bevele
b) Voorskrifte aangaande selfbeheersing ( crw<f>poc:nJVT'I)
c) Voorskrif aangaande geregtigheid (OLKCXLocruvn)
d) Voorskrifte aangaande morele insig(~pOVT'\CTL<;;)
e) Voorskrifte aangaande morele moed (O:vopdcx)
2. Morele insig en lering
3. Besinning en nabetragting
a) Besinning oor dade en hul gevolge
(1) ~pOVT'\CTl<;;
(2) crw<f>pocruvn
(3) ~POVT'\CTl<;; (samevatting)
b) Nabetragting en selfondersoek
4. Samevattende bevele om voorskrifte te beoefen

49b-71

II.

Uiteindelike doelstellings en voordele

49b-64
49b
50-51
52-53
54-60
61-62
63-64

A.

Insig in metafisiese probleme
1. Voorwaarde: bemeester voorskrifte
2. Belofte van insig in verhouding tussen gode en mense
3. Belofte van insig in die natuur
4. Belofte van insig in die die oorsake van lyding
5. Gebed om verlossing uit ellende
6. Trooswoord

65-71
65
66
67-69
70-71

B.

Slot

1.
2.
3.
4.

Belofte dat voorskrifte bemeester sal word
Belofte van verlossing uit swaarkry
Voorskrif aangaande onthouding van sekere voedsel
Finale belofte van onsterflikheid

Die gedig kan in twee basiese dele verdeel word. Deel I (vv. 1-49) bevat hoofsaaklik voorskrifte
en word gekenmerk. deur die oorheersende gebruik van imperatiewe. Dee! II (vv. 50-71) bevat
beloftes en dui die uiteindelike doelstellings aan; gevolglik tref ons hier meer indikatiewe as
imperatiewe aan. Die hele gedig vertoon dus 'n voorwaardelike struktuur op die makrovlak: "As
jy doen wat ek jou in die eerste deel beveel, dan sal jy deel he aan die voordele wat in die
tweede deel beloof word."
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Deel I begin met 'n gedeelte wat te make het met ons verhoudings met ander: eers met wescns en
persone wat ons meerderes is (vv. 1-4), dan met persone op ons eie vlak. (vv. 5-8). Eg. groep
word in 'n dalende hierargie opgenoem (gode, helde, daimones, ouers en ander familie); die
gepaste houding is respekvolle vroomheid. Die bepalende verhouding binne die tweede groep is
vriendskap.
Die volgende gedeelte bevat voorskrifte aangaande die deugde wat bemet:ster en beoefen moet
word ten einde vordering te maak wat betref geestelike volwassenheid. Dit is verrewcg die
langste gedeelte (vv. 1'0-49) en maak die etiese kern van die gedig uit. Dit kan self weer in vier
onderafdelings verdeel word. Die eerste het te make met die kardinale deugde: selfbeheersing
(crw~pocruVTJ, vv. 9b-12), geregtigheid (oLKatocruvT], v. 13), morele insig (~po:'>VTJcrL<;, vv. 14-16) en
morele moed (avopEia, vv. 17-20). Die volgende onderafdeling (vv. 21-26) formuleer die
korrekte maatstaf om t.o.v. leringe aan te le: vermy wat nie die beste vir jou is nie. Hierdie
formulering is 'n toepassing van morele insig. Die derde onderafdeling fokus op twee van die
deugde in die besonder, nl. morele insig en selfbeheersing. Die eerste gedeelte hiervan (vv. 2739) het te make met besinning v66r handeling om moontlike negatiewe ge·volge te vermy, terwyl
die tweede gedeelte (vv. 40-44) weer betrekking het op nabetragting en selfevaluering na
handeling. Die laaste onderafdeling (vv.45-49a) sluit Deel I af deur die student te vennaan om
die gegewe voorskrifte te beoefen ten einde die verlangde toestand van deug te bereik. Ter
bevestiging haal die skrywer die bekende eed by Puthagoras, die ontdeldcer van die tetralaus,
aan. Die tetrak.tus was 'n komplekse simbool vir die Puthagorese insig in die geheimenisse van
die natuur, en as sodanig funksioneer die verwysing daama as 'n draaipunt in die oorgang na
Deel II waarin na sommige van hierdie geheime verwys word. 4
Deel II dui die uiteindelike doelstellings en voordele aan van die lewenswyse wat in die gedig
gepropageer word. Hierdie deel is aansienlik meer kompleks as die eerste, hoofsaaklik omdat
daar slegs verwys word na toekomstige insigte en meer gevorderde leerstellinge sonder om hulle
te verduidelik. Die eerste gedeelte (vv. 50-64) noem die insigte op wat die student sal verkry:
insig in die verband tussen gode en mense (vv. 50-51), in die natuur (vv. 52-53) en in die
oorsaak van lyding (vv. 54-60). Dit sluit af met 'n gebed aan Zeus om die persoonlike daimon5 te
openbaar (vv. 61-62) en met 'n vertroosting wat gebaseer word op die goddelike oorsprong van
die mens en op die moontlikheid om deel te he aan die misteriekultus van die natuur (vv. 63-64).
Die slotgedeelte (vv. 65-71) bevat finale beloftes en bevele. Hierdie bevele hou weer verband
met selfbeheersing en morele insig. Daar is ook 'n verwysing na twee ander geskrifte van
hierdie groep, t.w .. die Reinigings en die Verlossing van die siel. Dite fmale belofte maak
eksplisiet wat tot dusver slegs gesuggereer is, nl. dat die uiteindelike doel 'n onsterflike en
goddelike bestaan in die hiemamaals is.

6.

Godsdienstige idees

Die basiese tema van die Goue verse kan in een woord saamgevat word, nl. insig. Dwarsdeur die
gedig word nadruk gele op insig. In die eerste deel van die gedig gaan dilt oor morele insig, insig
in die morele implikasie van 'n mens se dade. Die doel van hierdie insig is di~ vermoe om
enigiets te vermy wat die siel kan verhinder onderweg na morele volkomenheid. Alhoewel
hierdie insig 'n suiwer praktiese toepassing het, behels dit nie spesifieke, inhoudelike kennis nie;
dit behels veel meer 'n lewenswyse, 'n ingesteldheid jeens handeling en praktiese alledaagse
aangeleenthede.

4

Die t:Et:paKtilc; beteken leuerlik "viertal" en het vir die Puthagore<!rs o.a verwys na die feit dat die
som van die eerste vier integers die getal 10 vorm; dit "bevat" dus in 'n st:kere sin aile ander getalle
en dus (vanuit Puthagorese perspektiet) aile numeriese verhoudinge waallllit die natuur saamgestel is
(Delatte 1915:253-264; Burkert 1972:72-73, 186-188; VanderWaerden 1979:105-110).

5

Die 6aiuwv verwys Of na 'n mens se lot, Of na 'n tipe beskermengel wat eUice mens gedurende hierdie
!ewe begelei.

114

http://akroterion.journals.ac.za

•

Meer spesifiek het dit enersyds te make met 'n bewuswees van die eksistensiele parameters van
die menslike kondisie en die beperkings wat daardeur op die mens se aktiwiteit geplaas word.
Die mens is in die eerste plek betrokke in allemande stelle verhoudings, jeens die gode, familie
en ander mense, wat almal 'n bepaalde respons vereis (vv. 1-8). Die mens is ook onderworpe aan
fisiese drange en irrasionele hartstogte wat beheer moet word indien hy 'n dierlike bestaanswyse
wil oorskry (vv. 9-12). In die derde plek het die mens baie min beheer oor die omstandighede
wat sy bestaan bepaal; die dood veral bied 'n finale grens waaraan die mens nie kan ontkom nie.
Aangesien die wisselvallighede van die lewe nie beheer kan word nie, moet bulle verduur word
(vv. 14-20). Vierdens is die mens blootgestel aan die wil en menings van sy medemens; hy moet
dus 'n modus vivendi vind om hom self te kan handhaaf teenoor die mag van oorreding (vv. 2126). Die mens het ook 'n liggaam waarvoor hy moet sorg; hy het eiendom om te bestuur; konom,
hy moet vir homself'n lewenstyl uitwerk (vv. 32-38).
Andersyds behels morele insig 'n stel maatstawwe om aan te le in alles wat 'n mens doen, die
basiese beginsel synde of 'n bepaalde handeling bydra tot die uiteindelike morele goed van die
agent aldan nie (vgl. vv. 25-26, 27, 29, 31, 34, 39). Dit bring mee dat handeling bewus, besonne
en rasioneel moet word. Om hierdie doe1 te bereik moet die morele agent homself daaraan
gewen om voortdurend te besin voor enige handeling om so ver as moontlik 'n voordelige afloop
te verseker (vv. 27, 39); hy moet ook daaglikse retrospeksie beoefen om sy vordering te monitor
en om 'n herhaling van foute te vermy (vv. 40-44). Beheer, oefening, gewenning, besinning en
nadenke is dus sleutelwoorde in hierdie lewenswyse (vgl. vv. 9, 13, 14, 27, 35, 39,40-45,49, 65,
67-68).
In die tweede deel van die gedig word 'n ander vorm van insig belowe, nl. insig in verskillende
metafisiese aangeleenthede. Hierdie insig is afhanklik van vordering in morele insig en dit het
ook morele implikasies. Die bepaalde metafisiese vraagstukke word ook vry algemeen gevind in
ander Grieks-Romeinse filosofiese en fll.osofies-godsdienstige tekste, veral in werke wat ten doel
het om die Ieser in te lei in 'n bepaalde fllosofiese of godsdienstige tradisie (l)(jrrie en l)(jrrie
1966; Norden 1923:99-109). Die eerste probleem het te make met die band wat gode en
sterflinge saambind (vv. 50-51). Die tweede probleem bet betrekking op die struktuur van die
natuur (vv. 52-53). Insig sal verwerf word in die verweefdheid en homogeniteit daarvan. Op
grond hiervan sal die student in staat wees om valse verwagtings te vermy; dit sal ook sy
bewussyn van gebeurtenisse rondom hom verhoog. Die derde en belangrikste vraagstuk vir die
skrywer het te make met die oorsaak. van lyding (vv. 54-60). In ooreenstemming met 'n lang
tradisie waarin Plato hom ook o.a. bevind (vgl. Resp. 617e), verklaar die skrywer dat die mens
self vir sy lyding verantwoordelik is; lyding is inderdaad "selfgekose". Anders as by Plato egter
die geval is, word die oorsprong van lyding nie teruggevoer na 'n protologiese keuse voor die
inkarnasie van die siel nie, maar word dit eenvoudig toegeskryf aan onkunde jeens die goeie en
jeens die moontlikheid van verlossing. Onkunde bring mee dat 'n mens onderworpe is aan 'n
innerlike tweespalt. Omdat mense nie beskik oor duidelike maatstawwe op grond waarvan 'n
rasionele keuse tussen verskillende moontlikhede gemaak kan word nie, word bulle been en
weer geslinger, en in die proses ly bulle skade soos rotse wat buite beheer teen 'n berg af tuimel
(vir die interpretasie van KuA.LvopOL sien Chrusippos SVF 2.1000; Vollgraff 1924).
Aangesien die oorsaak. van lyding onkunde of die gebrek aan insig is, is die oplossing, soos te
wagte is, die insig wat in die gedig gepropageer word. In die eerste deel van die gedig word die
student beveel om lyding te verduur sonder om ergerlik te word omdat lyding beperk is wat
goeie mense betref (vv. 17-20). Die beoefening van die deugde wat in die eerste deel aanbeveel
word, het ook meestal 'n voorkomende doel: om dit te vermy wat 'n mens sal ontstel en benadeel
(vgl. vv. 27, 29, 34, 36, 39). Hier, in die tweede deel, word die insig in 'n mens se metafisiese
status en jou plek in die natuur aangebied as 'n teeruniddel vir lyding (vgl. vv. 61-64), aangesien
sodanige insig 'n mens in staat sal stel om handelinge met negatiewe gevolge te vermy. Aan die
einde van die gedig herhaal die skrywer dat deelname aan die geheime insig wat deur sy groep
verskaf word, en die bemeestering van die voorskrifte wat in die gedig gegee word, die siel sal
genees en dit van lyding sal verlos (vv. 65-66). Hierdie bevrydingsproses kulmineer in die dood,
wanneer die siel weer vry is om terug te keer na sy inheemse eter as 'n goddelik een onsterflike
wese (vv. 70-71).
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Om op te som: die gedig bied 'n program vir die lewe; sy doel is om die l•eser te lei sodat lg. die
slaggate van hierdie lewe sal vermy en sy regmatige metafisiese status as familielid van die gode
sal herwin. Die gedig se doel is dus uiteindelik godsdienstig van aard. Aangesien hierdie
bedoeling herken en gewaardeer is deur opgevoede lesers in die Antiek(:, is die Goue verse 'n
waardevolle getuienis van 'n vorm van filosofiese godsdiens. Die gedig vorm dus deel van 'n
beweging wat kenmerkend was van die laat Antieke, 'n beweging wat bestempel kan word as 'n
heiliging van die filosofie, waarin die ftlosofie gepoog het om te voldoen aan die godsdienstige
behoeftes van die opgevoede mens (vgl. Nock 1972:1.508; Colpe 1988:211-215).
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