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zonder uitzicht op uiteindelijk succes. Hierdoor dreigt dan een woord van 
erkentelijkheid voor die passages, die met instemming gelezen zijn, achter
wege te blijven. Dat mag echter bier niet gebeuren. Stellig geloof ik, dat Dr. 
Dietrich op veler dank aanspraak kan maken8 • Wat bet echter aan mij on
mogelijk maakt hem in vele van zijn conclusies te volgen is ten dele in het 
bovenstaande aangegeven: 1e. de scheiding van volksgodsdienst en epos kan 
m.i. niet worden aangebracht zoals dat in dit hoek geschiedt; 2e. de a-rationele 
factoren in het epos komen te weinig tot hun recht; 3e. de behandeling van 
de Olympische godenwereld als een eigen schepping, uiting van een zeer 
bepaalde godsdienstige ervaring (volgens Otto's typering ,Religion der 
Gestalt') ontbreekt. En als 4e punt mag ik hieraan dan nog toevoegen, dat ik 
de waarde van de bronnen te weinig getoetst vind aan hun ouderdom. Zo kan 
men uit Herodotus I 65 geenszins concluderen, dat de1ficatie van heroen al 
voor een vroegere periode (dan Homerus) bestaan heeft. Want bet is geens
zins van belang ontbloot na te gaan, welke opvatting over Lycurgus, de 
wetgever van Sparta-die Herodotus aldaar noemt-, de meest waarschijn
lijke is, en eventueel welke de oudste is, die de overlevering ons heeft nage
laten (beide criteria zijn echter niet van dezelfde aard). De ouderdom van 
Lycurgus als gehero1seerde figuur onttrekt zich evenwel volkomen aan onze 
kennis. Derhalve is de bewijsvoering op p. 40 niet ter zake, daar het aldaar 
juist gaat over een tijdsbepaling. Dit is slechts een detail, ik weet het, maar 
ook in passages van meer algemene aard vindt men hetzelfde euvel. Het gaat 
niet aan Plutarchus en Pausanias, de homerische hymnen en Euripides, 
Proclus en Herondas op dezelfde wijze als bronnen te waarderen. Aileen de 
afstand in tijd reeds moet de moderne onderzoeker voorzichtig maken9 • 

Rijksuniversiteit, Leiden W. DEN BOER 

Kultuurbei'nvloeding in die Oudheid, onder redaksie van Professor G. Cronje 
(J. L. van Schaik Bpk., Pretoria, 1966), 99 bladsye. 

Hierdie publikasie in die reeks Openbare Fakulteitslesings van die Fakulteit 
Lettere en Wysbegeerte van die Universiteit van Pretoria bevat die volgende 
ses voorlesings oor aspekte van die onderwerp in die titel hierbo genoem :
Professor P. S. Dreyer sleets die oorgang van 'n mitologiese tot 'n weten
skaplike benadering, soos dit voorkom in die pre-Sokratiese Filosofie; 
Professor A. van Selms gaan nog verder terug en toon aan hoe verreikend en 
blywend die invloed van die Sumeriese kultuur was; Professor P. van War-

8. Zoals ook terecht door F. Vian in REA 1966, 413-414 is betoogd. 
9. Dit is vooral een gebrek bij zijn behandeling van de ,Orphische' gedichten. Het gevaar 

. van een soortgelijke expose is duidelijk aangetoond door bet (bier ontbrekende) werk van 
I. M. Linforth, The Arts of Orpheus (1941). 
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melo waarsku teen oorhaastige gevolgtrekkings t.o.v. onderlinge bein
vloeding van regstelsels in die Oudheid; Professor P. V. Pistorius bespreek 
die wisselwerking tussen die Ooste en die Weste in die Hellenisme, veral na 
aanleiding van die latere Filosofie en die Misteriegodsdienste, en kom tot die 
slotsom dat die kulturele eindproduk tog oorwegend Westers is; Professor 
H. L. Gonin ondersoek die invloed van die Griekse godsdiens op die ou 
Italiese animisme en bewys dat dit op verenging en vervlakking uitgeloop 
het; en Professor H. M. van der W esthuysen rond die hele ontsaglik bree 
doek af deur die buitelyne van twee beginsels in die Beeldende Kuns van die 
Weste, t.w. die neo-Platoniese simboolstandpunt en die neo-Aristoteliaanse 
vormstandpunt, deur die eeue tot vandag toe aan te bring. 

Hiermee wil ek glad nie te kenne gee dat die sprekers bulle take so breed 
opgevat het dat bulle noodwendig oppervlakkig en vaag sou moes word nie. 
Inteendeel, elkeen het hom wyslik beperk tot 'n onderdeel van sy onderwerp: 
ek verwys in die besonqer na van Warmelo se uitstekende bespreking van die 
Lex Rhodia (bl. 40 volgg.), ter illustrasie van sy hele betoog; en ook na Gonin 
se hele lesing, wat myns insiens 'n model is vir die regte benadering van 'n 
bree onderwerp binne beperkte tyd of ruimte. Trouens, al die sprekers het 
bulle na my mening goed gekwyt van bulle taak. En die feit dat hierdie 
stukke in eerste instansie voorlesings was, blykbaar voor bree studente
gehore (vide bl. 49: ,ter wille van die oningewydes'), moet in aile billikheid 
deur 'n resensent in ag geneem word as hy bulle in gepubliseerde vorm 
betrag. Daarom moet dit gese word dat al die bydraes maklik lees, en dat 
elke spreker nie aileen sy onderwerp deeglik beheers nie, maar ook die kuns 
verstaan om sy geleerdheid op onderhoudende wyse weg te steek: die oor
sprong van die Egiptiese piramides moet ,nie in die een of ander diepsinnige 
simboliek' gesoek word nie, ,maar in die tegniese noodsaaklikheid om die in 
die grond begrawe lyk van die dode deur 'n klipstapeling teen die vraatsug 
van die hienas te beskerm' (van Selms, bl. 13); en: ,Venus' was ,in haar 
oergedaante nog nie die mondaine godin van die skoonheid en die liefde nie, 
maar 'n meer beskeie plaasnooi' (Gonin, bl. 76); en van Neptunus: ,die 
nederige bekie het skielik gevind dat hy deel van die magtige Oseaan geword 
het' (Gonin, bl. 78). 

Die publikasie in Afrikaans van hierdie lesings behoort derhalwe welseker 
verrykend in te werk op die algemene kennis van die Afrikaanslesende pu
bliek, en die werklike kulturele waarde van die Klassieke erfenis in ons 
Westerse beskawing bier te lande terdee onder die oe te bring. Dit is seker 
ook so bedoel, en as sulks sterk aan te beveel. 

Dat besondere kenners van die kulturele aspekte wat bier bespreek is dalk 
geen nuwe probleemstelling of oorspronklike bevinding in die lesings sal 
aantref nie, hoef dus nie as 'n leemte beskou te word nie. 

Redaksioneel en tegnies is die boekie ook goed versorg, alhoewel die druk 
soms te swaar op die bladsy is, met te min ruimte tussen die reels. Verder sou 
'n index, hoe klein ook al, baie nuttig kon gewees het vir die Ieser wat meer 
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as net kursoriese aandag wil gee. Daar is maar min drukfoute: genatief 
(bl. 12), vereers (bl. 13) en godel/ike (bl. 61); maar die Griekse aksente het 
blykbaar verskuiwings (en 'n paar drukfoute) veroorsaak by die paar woorde 
wat in Grieks gedruk is. Die spelling van Klassieke Eie- en Plekname in 
Afrikaans is helaas nog onseker: dis seker daarom dat Pistorius ,Aischulos' 
skryf en Gonin ,Dionysos'. Vir die betekenis van twee Afrikaanse (?) woorde, 
,awery-grosse' (bl. 45) en ,areaal' (bl. 14), kon ek W AT raadpleeg, maar 
,bematiste' (bl. 53) moet 'n mens, so lyk dit vir my, by Athenaeus gaan haal. 
Ook sou dit dalk 'n glimlag kon ontlok dat Dreyer, ter dokumentering, 
Dreyer aanhaal (bl. 1), en Pistorius Pistorius (bl. 58); en dalk ook dat laas
genoemde dit nodig vind om terloops te se dat Apuleius waarskynlik swart 
van kleur was (bl. 60). 

Maar dit is nietige puntjies die, vergeleke by die werklike verryking van 
ons ernstige leesstof in Afrikaans, wat met al die lesings in hierdie reeks aan
gebied word. Die Klassikus kan weliswaar meen dat net Gonin en Pistorius 
eintlik kultuurbei:nvloeding in die Oudheid bespreek het, terwyl die ander 
bei:nvloeding uit die Oudheid beklemtoon het. Maar ook dit kan niks anders 
as wins wees nie. 

Universiteit van Stellenbosch J. P. J. VAN RENSBURG 

D. R. Beeton and others: The Purpose of Studying Literature (Communica
tions ofthe University of South Africa, B 24; Pretoria, 1965), 53 pp. 

On September 4th and lith, 1965, a symposium was held at the University 
of South Africa in Pretoria on The Purpose of Studying Literature. The papers 
delivered on this occasion have now appeared in a slim volume as no. B 24 
in the series of Communications of the University. The papers are: Prof. 
J. L. Steyn, 'Die Doel van Literatuurstudie'; Prof. P. Haffter, 'Psychology 
and Literary Criticism'; Mr L. H. Hugo, 'The Purpose of Studying Litera
ture'; Prof. G. v. N. Viljoen, 'Literatuurstudie in die Klassieke'. 'Chairman's 
Notes' by Prof. D. R. Beeton, and a 'Resume and Review' by Mr E. Pereira 
have been included. 

The literary principles raised by the various speakers are largely common 
knowledge among literary critics in general. The critical writings of T. S. 
Eliot, D. H. Lawrence, I. A. Richards, Wellek and Warren, David Daiches, 
and others have brought about changes in the approach to literary art. But 
these principles and new techniques of literary criticism have taken longer to 
leaven the criticism of classical literary works. Classical scholarship would 
do well to consider the applicability and importance of these principles to 
the literatures of ancient Greece and Rome. 
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