
. I 

DIE VERSBOU VAN DIE GALLUSKLAG IN 

VERGILIUS SE XDE ECLOGA 

'n Mens staan voor die versoeking om kortliks aan te stip hoe nou die 
versbou met die gedagte- en gevoelsontwikkeling in die Galluslied verbonde 
is. By uitstek geld hier wat ook H. Holtorf! opgemerk het: vorm en inhoud 
het so een geword dat in geval van twyfel oor die inhoud, die vorm selfs 
met bate geraadpleeg kan word. Vergilius is vir ons 'n tweede Proteus. 

Reel 31, oorwegend daktilies, is in ooreenkoms met die gewone opge
ruimdheid van die herders; Gallus is ook bly om by hulle 'n uitkoms te 
vind. Reel 32 met sy vier spondee teken sy bedruktheid; hy dink weer aan 
sy eie smart: haec. In r. 33, oorwegend daktilies, gee die gedagte om na sy 
dood deur herders besing te word, hom 'n sekere verligting. In r. 34, met 
sy eweredige verdeling van spondee en daktiele, laat die gedagte aan sy 
smartlike amores sy pyn weer effens toeneem, en in r. 35 wat oorwegend 
spondei:es is, is hy so volkome terneergedruk dat hy aanvanklik nouliks 
ordentlik kan praat (elisies atque utinam ex). Die volgende vyf reels, 36-40, 
is volgens 'n enerse patroon gebou: twee daktiele as tweede en vyfde voet. 
Hulle gebalanseerde struktuur dui aan dat Gallus hardop bespieel hoe 
mooi sy lewe as herder sou wees. Die eweredige verdeling van spondee 
en daktiele in r. 41 wys aan dat die gewenste lewe hom 'n gelykmatige 
gemoedstoestand sou skenk. In r. 42, oorwegend daktilies, raak Gallus weer 
meer opgewonde; hy kry 'n blye visioen: as Lycoris hier was, sou alles reg 
wees. Reel 43 met sy oorwegende aantal spondee onderstreep die kalmte 
wat hy met sy beminde in Arkadie sou geniet. In rr. 44-5 wat elk weer twee 
daktiele as tweede en vyfde voet bevat, dink hy weer hardop. Die inbreuk 
van die werklikheid (sien K. Buchner, P. Vergilius Mara, Real-Encyclo
piidie VIII A 1-2) word dus nie brutaal gestel nie; dit kom geleidelik in 
sy gedagte op. Die elisies in r. 45: tela inter media atque adversos stel plasties 
voor hoedat Gallus hom nie uit die krygsdiens lean losmaak nie, net soos 
daar op die slagveld altyd weer 'n nuwe vyand verskyn wat jou die pas 
afsny, en die enjambement (rr. 44-5) versterk nog die gevoel van ingeslo
tenheid. Die oorwegend daktiliese r. 46 druk Gallus se opgewonde ongeloof 
oor Lycoris se ontrou uit. Reel 47 is oorwegend spondei:es: dis 'n swaar slag 
vir hom. Die eweredig verdeelde aantal spondee en daktiele in r. 48 toon 
dat die opwinding egter dadelik (enjambement 47-8) weer styg, en in r. 49 
met sy vyf daktiele breek die hartstog volop deur: die ridderlike minnaar 
skreeu die pynlikste gedagte uit wat haar ontrou by hom laat opkom. Dit 
is so erg dat hy in die ge-enjambeerde rr. 50-1 wat saam oorwegend daktilies 
is, die ingrypende besluit neem wat hom van sy smart sal verlos. Sy haas 
word speel-speel onderstreep deur die elisie ibo et, wat aan 'n effense struikel 

1 P. Vergilius Mara, die grosseren Gedichte, Bd. I: Einleitung, Bucolica, bl. 298. 
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laat dink, en suggereer die onrype ywer van die neofiet. Die vyf spondee 
van r. 52 laat hom stadig, met plegtige nadruk, sy homself oortuigende 
belofte aan homself uitspreek, maar slaan vinnig (enjambement rr. 52-3) 
om in 'n onoortuigde haastige gretigheid om sy skepe agter hom te verbrand 
in die oorwegend daktiliese r. 53, waarna die oorwegend spondei:ese rr. 54--6 
hom 'n bedrieglike kalmte skenk. Gallus lean selfs met 'n sekere blydskap 
die honde dartel sien opspring in die oorwegend daktiliese r. 57. Maar dis 
alles tevergeefs: die ge-enjambeerde rr. 58-9 met hulle eweredige aantal 
daktiele en spondee, waarin dit lyk of hy weer reg voel, lei gou (enjambe
ment rr. 59-60) oor na die oorwegend daktiliese rr. 60-1 waarin die 
ongelukkige tandeknarsend (dentale) sy verbete woede oor sy magte
loosheid uiter. Reel 62 met sy eweredige aantal daktiele en spondee lei 
gou (enjambement rr. 62-3) oor na die spytige afskeid in r. 63 wat vier 
spondee bevat: na 'n kort verblyf in 'n hemel van kalmte word die gemar
telde deur die noodlot wat in hom woon, weer daaruit weggedwing. 
Reel 64 stel met vyf spondee sy volkome wanhoop voor. In die eweredige 
r. 65 word die gang weer meer daktilies om in die vyf daktiele van r. 66 
'n laaste vlam van verontwaardiging te laat oplaai, terwyl die onverskil
lige ritme van rr. 67-8 die lusteloosheid van die slagoffer, asook die literere 
waardeloosheid van die retoriese kontras voorstel. Die besluit in r. 69 is 
kort en afdoende: die eerste drie woorde, suiwer daktilies, eindigende by die 
manlike sesuur, is 'n triomfbasuingeskal van Amor, met pyn uitgeskreeu 
deur sy oorwonneling; daarna kom, meer spondei:es, die slaafse onder
werping, asof met hewige snikke. 

So beskou is Vergilius se meesterskap oor die heksameter, waarin hy 
niks aan die toeval oorlaat nie, indrukwekkend, miskien onnavolgbaar. 
Nogtans voel 'n mens 'n sekere vermoeidheid, 'n sekere weersin opkom by 
die grondiger lesing van die Galluslied. 2 Ek dink dis 'n rede te meer om 
aan te neem dat Vergilius wel kritiek bedoel het (vgl. voorgaande artikel). 

Daar hier duidelik 'n knap navolging gedig is, mag ons m.i. uit hierdie 
ondersoek ook iets meer aangaande die aard van Gallus se kuns afiei: dit 
was in elk geval treffend, maar te heftig en deur onophoudelike kontraste 
vermoeiend, hoewel die eerste groot Romeinse elegiedigter blykbaar wel 
meestal vir redelike maar te kort oorgange gesorg het. 

Universiteitskollege van die Noorde H. L. F. DRIJEPONDT 

2 Die baie wisselende sesure bring natuurlik heelwat verligting. 
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