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Het gebeurt meermalen dat voorstanders der klassieke

opleiding zich bij de verdediging hunner overtuiging tegen-

over onverschilligen of vijandiggezinden voornamelijk op de

schoonheid der antieke literatuur beroepen; er wordt ge-

wezen op de letterkundige meesterstukken, die de kennis

der oude talen voor den klassieke gevormde toegankeüjk

maakt; de tegenstander echter stelt, zoo hij de voordeden

eener letterkundige vorming toegeeft, hier tegenover de

vraag, of men het nagestreefde doel niet even goed, misschien

zelfs nog beter, bereiken kan door de studie der moderne

literaturen. Menig kundig beoefenaar der nieuwere philo-

logie hoort men in dien geest spreken; en inderdaad, als

men het bekende argument der hersen-gymnastiek, die

het moeilijke Latijn en Grieksch den beoefenaar biedt,

buiten beschouwing laat, dan valt niet in te zien hoe de

classicus de vraag van zijn collega anders dan bevestigend

kan beantwoorden; maar er is nog een ander doel dat

de klassieke opleiding beoogt, zij moet meer zijn dan het



lezen van eenige literair-hoogstaande auteurs: ook tot de

cultuur-historische vorming van den leerling moet zij bij-

dragen. Om dat doel te bereiken dient de docent zich bij

zijn onderwijs voortdurend bewust te zijn van het contact,

dat er tusschen het geestesleven der Oudheid en dat van

onzen tijd bestaat. Te veel wordt de klassieke philologie

nog beschouwd als een geïsoleerd staande wetenschap,

zonder dat men zich het ,,commune vinculum artium"

voor oogen houdt.

En nu zal wel niemand den classicus van vooringenomen-

heid met eigen studievak verdenken, als hij de meening

uitspreekt, dat de beoefening der oude letterkunde, ook

reeds aan het Gjminasium, een unieke gelegenheid biedt

een meer dan oppervlakkig inzicht te krijgen in de zoo

bizonder belangwekkende periode der cultuurgeschiedenis,

waarin de grieksch-romeinsche wereldbeschouwing in

botsing kwam met het Christendom, en het geestesleven

in geheel nieuwe banen werd geleid.

Reeds bij de lectuur der Aeneis komen de nieuwere

stroomingen in de ideeënwereld van het Augustijnsche

Rome ter sprake; wie door artikelen als Conway's „The



Structure of the Sixth hook of the Aeneid, the Chivalry of

Vergil, om een enkelen greep te doen, geleerd heeft

Vergilius in een nieuw licht te beschouwen, gevoelt onge-

twijfeld bij zijn Aeneis-interpretatie de eigenaardige be-

koring met zijn leerlingen den drempel der Oude Wereld

te overschrijden; het inniger gevoel, het mystieke waas,

waarin Maro de dingen der zichtbare wereld doet ver-

schijnen, zijn voor den ingewijde voorboden van den

nieuwen tijd.

,,ln the story of Dido, Vergil's great picture of human

passion, as in his vision of the rest of life, his deepest

utterance is a cry of wonder and infinite pity; pity not

untouched by that faith which is perhaps the deepest faith

of all poetry and all religions that the power and radiance

of human love cannot be quenched by the brute forces

that surround our mortal condition," zegt Conway van hem.

De docent, die naar aanleiding van het 6de boek, zijn

beschouwingen in diepte en breedte laat gaan, zal onge-

twijfeld ondervinden, dat zijn onderwijs de klip der een-

zijdigheid zoowel als die der dorheid ontzeilt.

Zoo wordt de leerling zich tevens bewust van de



continuiteit \'an het menschelijk denken en voelen, en

maakt hij het proces mede, waardoor de grieksch-

romeinsche wereld zich langzamerhand aan de nieuwere

wereldbeschouwing aanpaste. Dat daarom dit hoogst-

interessante tijdperk door de lectuur van enkele goedge-

kozen en karakteristieke geschriften scherper belicht moet

worden, dan de tot nu toe gelezen schrijvers mogelijk

maakten, is een voor de hand liggende conclusie. Tijd

daarvoor is zeer zeker te vinden; tot nu toe was de

groote moeilijkheid slechts het ontbreken van voor ons

doel geschikte uitgaven. Toen nu eenige maanden geleden

de brochure ,,De Literatuur uit den Romeinschen Keizertijd

op onze Gymnasia" ^) voor het eerst in ons land deze

kwestie ter sprake bracht, vond de schrijver den eerst-

ondergeteekende gaarne bereid om met hem de leiding

op zich te nemen eener serie schrijvers uit den keizertijd.

Wij gaan uit van de gedachte dat de editie's vóór alles

1) De Literatuur van den Romeinschen keizertijd op on^e Gym-
nasia door Dr. D. P 1 o o ij met inleidend woord van D r. J. L.

Liezenberg, Rector van het stedelijk Gymnasium te Amsterdam,

Utrecht, G. J. A. Ruys, 1914.



een zuiver historisch karakter moeten dragen zonder het

stempel eener bepaalde richting te vertoonen. Zij kunnen

dan ook evengoed op openbare als op christelijke gymnasia

worden gebruikt. Wij hopen echter dat de kring lezers

zich niet tot gymnasiasten zal beperken ; ook de docenten

behooren, voorzoover hun speciale studiën zich niet bij

voorkeur op dit gebied bewegen, in de inleidingen en

aanteekeningen voldoende gegevens te vinden, om de

schrijvers met vrucht te lezen en — casu quo — te

behandelen. Ook theologen kunnen de gecommentarieerde

teksten, meenen wij, een welkom hulpmiddel bij hun

studie zijn. De literatuur-opgaven stellen den lezer boven-

dien in staat van den betrokken auteur en zijn tijd, een

meer diepgaande studie te maken.

Als eerste deeltje laten wij den Peregrinus van Lucianus

verschijnen, waarvoor Dr. D. Plooij een inleiding schreef.

Hij stelde zich daarbij bovenal voor de sfeer en het milieu

te schetsen, waarin het geschrift van Lucianus verstaan

kan worden.

De heer J. C. Koopman, litt. class. docts., bewerkte

tekst en commentaar.



Om misverstand te voorkomen wijzen wij er uitdrukkelijk

op, dat het volstrekt niet in onze bedoeling ligt hoofd-

zakelijk Christehjke auteurs op te nemen, zooals de uit-

gave van den Peregrinus reeds dadelijk bewijst. Zoodoende

is de keuze der schrijvers, die het geestesleven der eerste

eeuwen na Christus illustreeren kunnen, zeer ruim.

Onnoodig te zeggen, dat wij ons voor eventueele wenschen,

evenals voor welwillende op- en aanmerkingen gaarne

aanbevolen houden.

P. J. Enk.

D. Plooij.
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Signatuur Het chronologisch overzicht hierboven afgedrukt is

^^eeuw^^
meer dan een dorre Ujst van jaartallen en namen. Op zich

zelf teekent het voor een belangrijk deel de signatuur van

de antieke wereld der tweede eeuw. Het Christendom is

5 reeds met de macht van den Staat in botsing gekomen en

de Staat weifelt of zij het Christendom dan wel de misdrijven,

waarvan men de Christenen beschuldigde, zal strafbaar

stellen. Ter andere zijde openbaart zich een zeldzame

expansie van het heidensch-godsdienstige leven door den

10 keizer begunstigd in de ,,heiligverklaring" van Antinous,

door handige bedriegers als Alexander van Abonoteichos ^)

ten eigen bate geëxploiteerd op een wijze, die in den

modernen tijd in America nog wel haar parallel heeft.

En naast Alexander met zijn orakel zijn er tal van philo-

15 sophen, salonfdhige en gewone straatpredikers, die met hun

wijsheid de geestelijke leidslieden en biechtvaders zijn van

een breede schare, welke in de populaire godsdienstvormen

en theosophische mysteriën geen bevrediging vond en

het bij het wijsgeerig denken, nog meer bij het wijsgeerig

20 leven zocht.

Dat zijn enkele trekken van het beeld. Er is iets onvasts

in, wij kunnen geen krachtige lijnen trekken, theosophie

en mystiek en phüosophie, vulgair heidendom en antieke

mythologie, bijgeloof en philosophisch vergeestelijken der

25 oude mythen, devotie en spot, 't loopt alles dooreen. De

oude kracht, en daarmede de oude klaarheid der grieksche

en ook der grieksch-romeinsche wereld is weg. 't Is een

zoekende, een vragende wereld en de overtuiging, dat

1) Vgl. over hem o.a. het opstel van E. Zeiler in de Deutsche

^Q Rundschau, Bnd X (1877) S. 62 — 83: iaAlexander nnd Peregrinus,

ein Betrüger nnd ein Schwüi-jner^i ^ook opgenomen in » Vortrüge

und Abhandlungen 2te Sammlung, 1877).



„wat boven ons leeft ook buiten ons bereik" ligt, dringt

in de philosophie, die steeds meer een levenspractijk wordt,

hoe langer hoe dieper door. Dat daarmede de wetenschap

en de kunst, die beide de ideale, d. i. de metaphysische

wereld verbeelden, worden bedreigd, heeft het verloop der 5

geschiedenis bewezen. Het is wat de antieke wereld betreft

de tijd der décadence; in de doordringing van westersche

en oostersche cultuur kan de oude kracht van de in isole-

ment sterke klassieke wereld zich niet handhaven: en juist

de pij nlijk-nauwgezette stelregel dat de rhetoriek (de woord- 10

kunst en literaire wetenschap dier dagen) zich altijd weer

tot de oude gegevens der grieksch-romeinsche geschiedenis

heeft te keeren, bewijst de zwakheid van den eigen tijd: his-

toricisme wijst altijd op gebrek aan eigen scheppingskracht.^)

Marcus Uy^ ^^ bovenstaande lijst treden twee namen als bij 15

Lucianus. uitstck karakteristiek naar voren: Marcus Aurelius, de

ascetische keizer-wijsgeer of liever wijsgeer-keizer, want

hij was meer wijsgeer, was ook liever wijsgeer dan keizer,

en Lucianus, de mondaine viveur, wien in de grond van de

zaak iedere philosophie een dwaasheid was. Grooter tegen- 20

stelling is misschien niet denkbaar dan tusschen deze twee

1) Een geestig woord van Demonax den Cynicus — (ik schrijf

Cynicus, maar: Kynisme en kynisch omdat de schrijfwijze

Cynisme en cynisch gevaar geeft het woord in de moderne, verengde

beteekenis op te vatten) — tegen het archaïstisch atticisme : «Toen 25

Demonax eens iemand iets vroeg en een hyper-attisch antwoord

ontving, zei hij : »Ik vraag u «?^ iets, amice, maar je antwoordt mij

alsof we in den tijd van Agamemnon leefden !« P s. Lucianus,
Demonax c. 26. Vgl. ook wat Diogenes zegt, L u c. vit. auclio c.20

^kp^upoi Si yj foivr, Ï7T0) x«i i.i:y}yèi rb fbi-^[jM y.ul k.zsxv''"^ 0[j.oiov xuvc', en 30

Ta ti anus (de christelijke Cynicus) or. ad Gr. c. 26 Traüaai&s 16-/o\)i

a.\\oxpio\ic, Bpiiy./j.^-.uovTzi y.at ÓisTtzp h y.oloibc, ow iSioii ÈTZixoT/jLOÜy-Svoi TTTs-

poii .... SI yv.p (ZTTtztïïis oiiy. wj 'A&v;v«io5, /éyï ij.qi to'j /jv, SoipÜ^eiv t-^v atTt'av.



tijdgenooten: Marcus Aurelius, keizer, door geboorte en

levensloop als vanzelf tot de hoogste waardigheden geroepen,

in de gelegenheid om de meest verfijnde weelde te genieten,

toch van der jeugd af asceet, de man met het peinzende,

5 zachte, fijnbesneden gelaat ^), de wijsgeer wien de philo-

sophenmantel meer was dan geestelijk ornament, wien de

contemplatie levensbehoefte was zelfs op een veldtocht '^)
;

de man wien de stoisch-aristocratische barmhartigheid tot

natuur geworden, beter gezegd als aanleg reeds ingeboren

10 was ^). Lucianus, de oppervlakkige, geestige, vlijmende

joumalist-pamphlettist, die met alles speelde, wiens spot

niets en niemand spaarde behalve dan de in den keizer

culmineerende bureaucratie die hem op z'n ouden dag

een lucratief baantje bezorgde •*), wien niets in hemel noch

15 op aarde heilig was, een dilettant-wijsgeer op zijn manier,

maar een wijsgeer wien het denken te veel was en die met

al dat onvruchtbare zoeken en redeneeren den draak stak,

een poseur bij wijlen, die nog wel zich het air wil geven

van eerbied voor ware philosophie, maar ze in den grond

20 eigenlijk evenzeer veracht als hare pseudo-vertegen-

woordigers, die van den wijsgeer slechts het kleed en de

brutaliteit overnamen. Lucianus is de man die 't houdt

met de platvloersche wijsheid van 't dusgenaamd ,,gezond

verstand", die het als 't er op aankomt nog 't best kan

25 vinden met Epicurus, maar zonder diens ernst, en wiens

1) Twee bijzonder fraaie portretten van hem als jongmensch en als

volwassen man in Domaszewski, Gesch. d. rö)>t. Kaiser, Leipzig

1909, Bnd II S. 216 en titelpagina.

-) Hij schreef zijn Eï; ir/.vró-j in de legerkwartieren aan den Donau.

30 3) ))Marc Aurèle tout pénétré de ces principes (du Stoicisme) ....

sut parier de la charité avec charité« Mart ha, Les moralistes sans

Vempire romain, 2e éd. Paris, 1881 p. 194.

*) Bernays, Lucian und die Kyniker, Berlin 1879 S. 44 f.



eigen systeem eigenlijk alleen principieele verwerping van

alle systeem is, een man die in alle opzichten „prend son

bien oü il Ie troiive".

Exponenten Lucianus en Marcus Am-elius, twee tegenstellingen dus,

decadentie, maar beiden exponenten van die decadentie, die voorbode 5

is van den ondergang. In zekeren zin mag men van Marcus

Aurelius zeggen dat hem het aureool van oude romeinschC'

keizerheerlijkheid nog omstraalt, maar tijdens zijn regeering

reeds openbaarden zich de eerste symptomen van die

wonde plekken in het romeinsche staatsorganisme en cultuur- 10

leven, die de voorboden waren der ontbinding. Fijnbesnaard

als hij was, kende Marcus de gevaren wel, die van buiten

en nog meer van binnen dreigden; zijn veldtocht tegen de

Germanen bewijst dat hij zijn plichten als keizer wilde

vervullen; maar tegen den innerlijken kanker wist hij of 15

althans hanteerde hij geen krachtig geneesmiddel. Zacht-

moedig menschenkenner als hij was, neigde hij meer tot

beklagen dan tot bestrijden. Er is in de wijze waarop hij

de fouten en zonden der menschen beoordeelt iets aristo-

cratisch-apathisch ; als contemplatieve geest miste hij de 20

kracht tot energiek ingrijpen.

Ook zijn wijsbegeerte, een loot van den breeden stoischen

stam, toont teekenen van decadentie. De oude Grieken

peinsden over de groote, de diepe vragen des levens; over

het wezen der dingen en de ideale goederen, over de pro- 25

blemen van eeuwigheid en oneindigheid, — de latere

philosophie in haar gansche phalanx van Epicurus tot de

Cynici is moraliseerende wijsbegeerte geworden, die zich

met een theorie der levenspractijk vergenoegt: de vraag

hoe de mensch gelukkig wordt en waarin het geluk bestaat 30

praedomineert en dringt de metaphysische vragen op den

achtergrond. Niet alleen Lucianus, maar eigenlijk alle



philosophen van zijn dagen mee, achten de vragen van de

eeuwigheid, de vraag naar wat achter de dingen schuilt,

naar de diepte des levens buiten ons bereik. Bij Marcus

AureUus krijgt de wijsheid een naar binnen gekeerd karakter,

5 dat ziekeHjke trekken begint te vertoonen en althans de

enthousiaste kracht van het zoeken dat op vinden uit is,

mist.

Zóó wordt het een zelfonderzoek tot zelfkennis ; en beide is

goed en onmisbaar, mits ze niet tot ziekelijkheid ontaarden en

10 de kracht tot forsche zelf-tucht verteeren. Zoo ver is 't bij

Marcus Aurelius nog niet, maar wel is er ontegenzeggelijk iets

sentimenteels in hem, dat de kracht van den toorn tegen

de zonde en tegen de ontaarding breekt. Marcus was streng

tegenover zichzelf, maar zijn zachtmoedigheid tegenover

15 anderen werd zwakheid. ^)

Decadentie ook bij Lucianus en daar wel 't meest droevig

in zijn geestigen spot'. Zelf oosterling, heeft hij woordkunst

en literaire smaak bij de Grieken geleerd, en nu gebruikt

hij ze om het grieksche pantheon en de grieksche wijsheid

20 beide zonder eenige piëteit aan den spot prijs te geven -).

Dat Lucianus bijzonder veel bijgedragen heeft tot het

ineenstorten van het eeuwenoude gebouw van antieke

1) Vgl. over hem o. a. J. Ré vil Ie, La religion d Rome sous les

Sévères, Paris i886 p. i sv. — Martha /. c. p. 171—214 nexainen

2= de conscience (Vun empereur ro?nain, E. Renan, Mare Aurèle et

la fin du monde antique, 3e éd. Paris 1892; Zeller-Wellmann
Die Philosophie der Griechen III : i, 4e Aufl. Leipzig 1909 S. 781 — 791

;

Schiller, Gesch. d. röm, Kaiserzeit 1:2 Gotha 1883, S. 651—659;
Domaszewski, a. IV. Bnd 2. S. 217—232

30 -) Martha /. c. p. 384. «Cette satire universelle contre les héros,

les sages constate la décadence et la précipite. Car pour les sociétés

comme pour les individus Ie dernier dégré de la chute est Ie mépris

de soi-même<(.



godenvcreering en wijsheid, mag betwijfeld worden. Natuur-

lijk heeft hij een breeden kring van lezers gehad, maar de

tijd in zijn geheel was veel te devoot en, Lucianus' eigen

polemiek bewijst het, liet zich veel te gemakkelijk zelfs

tot absurd bijgeloof leiden, dan dat een geestelijk nihilist 5

als Lucianus op zijn tijdgenooten overwegenden invloed

kan hebben gehad. Maar we gunnen eigenlijk den ,,barbaar"

den ongevoeligen lach niet, waarmee hij zich vroolijk maakt

over wat den ouden Grieken heilig was en wat de grootheid

van oud-Hellas en ook van Rome heeft gegrondvest en 10

bestendigd. ^)

Beoordee- Trouweus in dit opzicht was Lucianus een uitzondering,

den volks- Frivole verachting van den overgeleverden volksgodsdienst

godsdienst ^a.s recds lang uit den tijd, zoo zij al ooit anders dan in

tijdens beschaafde kringen in zwang was geweest. In Cicero's 15

dagen moge een irreligieuse, materialistische stemming

in de leidende kringen geheerscht hebben, zelfs toen zou

men aan de overgeleverde godsdienstige ceremoniën niet

raken, al was het alleen maar uit utilistische overwegingen ^)

en slechts enkelen, als Lucretius en Plinius Major stonden 20

beslist vijandig tegenover den volksgodsdienst: in 't alge-

meen zochten ook de philosophen meer naar een middenweg,

die ruimte liet voor de populaire voorstellingen en tegelijker-

cicero

1) Cicero, anders ook waarlijk geen bigot, voelt als Romein toch

anders: «etenim quis est tam vecors, qui aut cum suspexerit in 25

caelum, deos non esse sentiat . . . aut cum deos esse intellexerit, non

intelligat eorum numine hoc tantum imperium esse natum et auctum

et retentum?.., nee numero Hispanos, nee robore Gallos nee . . . etc,

sed pietate et religione atque hac una sapientia quod deorum immor-

talium numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnes gentes 30

nationesque superavimus» (i^e harusp. resp. c. 9.

-) Ovidius Ai's aviandi I 637:

expedit esse deos et ut expedit esse putemus.



tijd deze voorstellingen door allegorese genietelijk maakte

voor den sceptischen beschaafde ^).

tijdens Maar met Lucianus zijn we een of twee eeuwen later
Lucianus. ^^ ^^ geheele levenstoon is anders ge^^orden.

5 In de diepere volkslagen waren geloof en devotie eigenlijk

Behoefte nooit gestorven -), ook niet in de dagen dat onder hoogere
aan devotie

j^j-^nggn onverschilligheid voor of wijsgeerige allegorese

van de oude mythen en den overgeleverden cultus tot de

goeden toon behoorden. Het was wel uitgekomen wat

10 Strabo had gezegd, dat het volk niet met philosophie,

maar alleen met godsdienst bevredigd worden kan. Maar

wat Strabo en menig geestesaristocraat voor 't ,,lagere volk"

noodig achtten bleek onmisbaar evenzeer voor de hoogere

kringen. En waarlijk deze hoogere kringen stonden niet

15 minder aan bijgeloovige afdwaling en overdrijving bloot,

dan het volk. Bij het uitbreken van den oorlog met de

Marcomannen liet Marcus Aurelius priesters uit alle landen

naar Rome komen en in gehoorzaamheid aan een orakel

van den aartsbedrieger Alexander van Abonoteiches twee

20 leeuwen levend in den Donau werpen.

Een vloedgolf van het meest krasse bijgeloof 3) volgde

1) Vgl. in 't algemeen Friedlander, Darstelhingen cuis der

Sittengeschichte Ro?ns, 8e Aufl. IV Leipzig 1910 S. 121— 141.

-) Dat is het verschil met den modernen tijd, waarin 't gevaar

25 zooveel grooter is omdat negatieve theorieën veel gemakkelijker ook in

den vierden stand doorsijpelen en dan tot practische consequenties

leiden, waarvoor de verdedigers dier theorieën de verantwoordelijkheid

niet gaarne dragen zouden.

3) Hoe dit bijgeloof met sceptisch rationalisme gepaard kon gaan

30 bewijst het voorbeeld van Aelius Aristides (bloeitijd ± i5op. Ch.n.)

en diens ziekelijke devotie voor Asklepios (vgl. W. Schmid in

Pauly-Wissowa's Real. Enz. II col. 891 ff.; Friedlander a.a.0.

S. 138 ff.; uitvoerig de afzonderlijke monographie van Dr. H. Bau m-



Bijgeloof Qp ^Q g^-be van alle godsdienstig geloof. Men had niet meer

mysteriën, genoeg aan de oude grieksche en romeinsche tradities,

talrijke nieuwe vereeringsvormen en mysteriën doken op

en hoe exotischer van karakter hoe gemakkelijker zij ingang

vonden. Allerhande oostersche culten vonden een plaats 5

naast de oude, thans min of meer theosophisch en syncre-

tistisch genuanceerde godsdienstvormen. En de algemeene

behoefte aan godsdienstige verzekerdheid komt vooral

daarin uit, dat de voorbeelden alles behalve zeldzaam

waren dat dezelfde persoon zich in onderscheidene mysteriën 10

liet inwijden. Er zal wel iets van waar zijn, maar geheel

juist kan 't toch niet wezen wanneer Lucianus beweert

dat de oude eerediensten onder de populariteit der nieuw

opgekomene hadden te lijden i): er is misschien nooit een

tijd geweest die principieel zóó polytheistisch-ruimhartig 15

was, juist omdat zekere theosophische vervloeiing van alle

bepaaldheid der goden in alle goden het universeel-goddelijke

vermoedde.

Het is deze geestesgesteldheid, die verklaart hoe en in

welke kringen aanvankelijk het meest, niet slechts het 20

christendom, maar ook een mystisch asceet als Peregrinus

en een charlatan als Alexander van Abonoteichos aanhang

gart, Aelius Aristides als Representant der sophistischen Rhetorik

des ziveiten Jahrh, der fCaiserseit, Leipzig 1874.

Ij Icaro)nentppus c. 24. Zeus klaagt er over, dat de menschen hem 25

vroeger als orakelgever en geneesheer en wat niet al in eere

hielden; »toen waren vol van Zeus alle straten en markten der

menschen» ; toen kon ik van wege den rook der offers m'n oogen

niet open houden ; maar sedert in Delphi Apollo z'n orakel en in

Pergamon Asklepios z'n khniek heeft opgezet, sedert er een Bendi- 30

deion is in Thracië, een Anubideion in Egypte, een Artemision in

Ephese, loopt heel de wereld daar naar toe ... ze vinden 't al

mooi als ze mij ééns in de $ jaar te Olympia offeren».
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Lucianus vonden. ]\Iaar dan is ook duidelijk, dat Lucianus er de
als

caricaturist. rnan niet naar is om een dergelijke geestesstemming psycho-

logisch te verstaan en om een psychologisch juist beeld

te schetsen van een man als Peregrinus, die meer dan

5 eene zijde dezer geestesgesteldheid typisch vertegenwoordigt.

Lucianus is een buitengewoon geestig satiricus en een

meesterlijk-eenzijdig karakterteekenaar, maar daarom veel

meer een scherp caricaturist dan een bezadigd historicus.

Zijn karakterteekening heeft in menig opzicht de groote

10 waarde, maar dan ook slechts de waarheid van de caricatuur

:

sommige trekken zijn sterk overdreven, andere geheel

genegeerd. Aan alles, heilig of pervers, verheven of burgerlijk

ziet hij een belachelijke kant; hij speelt met alle dingen.

Men moet van Lucianus niet ^'erwachten en niet verlangen,

15 dat hij den ontroerenden ernst, de diepe tragiek der dingen

ons zal laten zien: ten slotJ,e is heel de wereld een klucht,

tot zelfs over de grens van den dood toe ^). Daar is waarheid

in, maar de heele waarheid is 't toch, gelukkig! niet.

Maar dan is Lucianus ook allerminst de man om aan

20 Peregrinus recht te doen wedervaren. Peregrinus was

Peregrinus Cynicus, en geen slag van menschen was den mondainen
verteekend. Lucianus meer antipathiek dan deze schunnige, sombere

Capucijners der oude wereld. Zoo miste dus Lucianus alle

kwaliteiten, niet om een geestige bespotting te schrij\'en

25 van Peregrinus, ook niet om sommigetrekkenvan Peregrinus'

karakter scherp en naar waarheid te doen uitkomen, maar

wel om inderdaad onpartijdig en liefdevol te verstaan en te

beoordeelen menschen, wier geheele streven in uiterlijk en

in practijk volstrekt gericht was tegen de overbeschaving

30 en weelderige verfijning dier dagen. ^)

1) Ik heb natuurlijk 't oog op de «doodengesprekken» en dgl.

2) Bij de beoordeeling van Lucianus' verhouding tot de Cynici
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Bovendien is de morie Peregrini met een bepaald polemisch

doel, waarschijnlijk ook wel naar bijzondere aanleiding

geschreven. Reeds de viezige, ruw-ascetische verschijning

van Peregrinus wekte Lucidnus' weerzin, maar zijn gal.

liep over toen hij zag, dat de in zijn oog walgelijk-waanzinnige 5

vertooning in Olympia ^), waar Peregrinus ten aanschouwe

van heel een menigte zichzelven op den brandstapel ge-

worpen had, bewondering, zelfs een soort van religieuze

vereering vond, niet alleen bij de domme massa, maar zelfs

in beschaafde kringen. En nu kwam daar nog bij, dat Pere- 10

grinus' discipel Theagenes te Rome onder grooten toeloop

zijn kynische toespraken hield en een heele beroemd-

heid werd.

Met een en ander is voldoende gemotiveerd, dat alles wat

Lucianus van Peregrinus vertelt met het noodige voorbehoud 15

en met nauwlettende kritiek moet worden aanvaard. Ter

andere zijde is echter de algemeene methode van Lucianus

een aanwijzing, dat de feiten wel in eigenaardig licht ge-

moeten nog twee punten in 't oog gehouden worden lU. dat er zekere

verwantschap tusschen L. en de Cynici bestaat ten aanzien van de be- 20

strijding van den overgeleverden godsdienst en de fabellae, en van

den spot met de vluchtige goederen, die den menschen in 't algemeen

begeerenswaardig voorkomen: rijkdom, aanzien en macht. De motie-

ven zijn verschillend, maar in de feiten zelve is overeenstemming.

2O. dat Lucianus' satire een navolging is van Menippus den Cynicus. 25

Vgl. over dit verband o.a. J. Geffcken, Kynika und Verwandtes,

Heidelberg 1909 S. 1--14 en Bolderman, Studia Lucianea 1893

p. 60 vgg. Helm Lucian u. Menipp. Leipzig 1906 (vgl. W. Capelle,

Berl. Phil. Wochenschr. 1914 no. 9 Sp. 260 ff.).

1) In de Fugitivi steekt Lucianus er aldus den draak mede:30

Zeus. »Ik herinner me, dat ik schrikkelijk misselijk werd van dien

ellendigen stank van gebraden menschenvleesch. Als ik toen niet,

haast je rep je, naar Arabië was gevlucht, geloof ik dat ik 't bestorven

was van die walgelijke lucht.

«

'
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plaatst en ons met niet altijd billijk sarcasme worden

meegedeeld, maar dat aan de juistheid van de feiten als

zoodanig geen twijfel behoeft te bestaan. Waar hij voor de

feiten niet persoonlijk kan instaan, deelt hij ze ons mede
5 als ,,on dit 's" en geeft ons zoo zelf den maatstaf aan waarnaar

\N\) de innerlijke waarde \'an zijn \-erhaal hebben te beoor-

deelen.

Inhoud Xaar den vorm is Tvsp) tvjc Wspsypbov rsXsii-ijc een
van t ge-

. .

'

schrift, brief aan zekeren Kronios ^). \Toeger had Lucianus dezen

al een en ander verteld van Peregrinus met wien hij op

't zelfde schip een zeereis van Syrië uit gemaakt had (c. 43).

Toen was 't al niet veel moois wat hij van dien Peregrinus

kon vertellen, maar nu zal Kronios, die blijkbaar nogal

15 goedlachs was (c. 2 ; 37) alle reden hebben om zich vroolijk

te maken, vooral wanneer hij hoort, dat er nog menschen

zijn die een ijdelen gek als Peregrinus bewonderen (c. 45).

Want het toppunt van Proteus' ^) metamorphosen is

wel hiermee bereikt, dat hij ten slotte vuur geworden is.

c. 3 6. En dan volgt het verhaal in drie deelen : het eerste stuk c. 3—

6

vertelt van een bezoek door Lucianus gebracht aan de

Olympische spelen. Bij die gelegenheid in Elis door het

gymnasion wandelend hoorde hij een Cynicus schreeuwen.

't Bleek dat hij de deugd stond aan te prijzen en op iedereen

25 schimpte: zijn slottirade was over ,,Proteus, dat pracht-

exemplaar van een natuurproduct, slechts met den Olympi-

schen Zeus als kunstproduct te vergelijken! Zoo als Asklepios

(en Dionysos), Herakles en Empedokles zal ook Proteus

door vuur uit het leven scheiden." Ten slotte wond

30 1) 't Is wel mogelijk, dat dit de Platonicus Kronios, tijdgenoot

van Lucianus is geweest (cf. Bernaj^s a.a.0. S. 3; 88).

2) Over dezen bijnaam zie aant. bij c. i.
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Theagenes, zoo heette de kynische „schreeuwer", zich zoo

op, dat hij badend in 't zweet in belachehjke tranen uitbrak,

zich 't haar begon uit te trekken, waarbij hij echter de

voorzorg nam niet te hard te trekken — en eindehjk werd

hij snikkend door eenige Cynici weggebracht. 5

c. 7-31. Dan volgt het tweede bedrijf van het drama c. 7 —31

:

onmiddellijk na Theagenes, nog vóórhetgehoor verloopen kon,

besteeg een ander, wiens naam niet genoemd wordt, maar

in wien men terecht Lucianus zelf ziet, het spreekgestoelte

en zet na het heraclitische weenen met een democritisch 10

lachen in. De anonymus zegt eerst, dat wat hij gaat ver-

tellen ten deele op eigen waarneming, ten deele op betrouw-

bare berichten van anderen berust. En dan blijkt Peregrinus

allerminst de eerbiedwaardige, asceet, waarvoor zijn ver-

eerders hem houden. Na een allesbehalve onbesproken 15

jeugd worgde hij zijn zestigjarigen vader en was dienten-

gevolge gedwongen van 't eene land naar 't andere te

vluchten. In Palestina kwam hij in aanraking met de

Christenen, bij wie hij spoedig in hoog aanzien stond en die

onnoozel genoeg waren in hem een onbeperkt vertrouwen 20

te stellen. Z'n toppunt bereikte die dwaasheid, toen Peregrinus

om de een of andere onbekende reden ^) in de gevangenis

kwam, en als martelaar beschouwd en behandeld werd.

Op allerlei manier, zooals dat bij Christenen de gewoonte

is, werd hij door hen verzorgd en vertroeteld, tot heel uit 25

Asia kwamen er afgevaardigden van christelijke gemeenten

om hem bij te staan en te troosten. De toenmalige stad-

houder van Syrië, een liefhebber van de philosophie, was

verstandig genoeg om te begrijpen, dat 't Peregrinus om

1) Vermoedelijk is de text aan het einde van c. 1 1 defect en is de 30

aanleiding tot Peregrinus' gevangenneming oorspronkelijk wel vermeld,

maar door een of ander afschrijver uit ergernis weggelaten.
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de glorie van 't martelaarschap te doen was en liet den

man vrij.

Toen keerde Peregrinus naar z'n vaderstad Parium terug.

Maar 't bleek, dat de ergernis over zijn vadermoord nog zoo

5 groot was, dat Peregrinus een aanklacht vreesde. Om die

te voorkomen zocht hij de gunst van het volk; hij trad —
toen reeds in kynische uitmonstering : lang haar, vuilen

mantel, ransel en stok — in de vergadering der Parianen

op, en deelde mee dat hij zijn geheele vermogen aan de

10 gemeente afstond. Zoo gelukte het hem zijn vijanden den

mond te stoppen, en weer ging hij op reis. Ook nu weder

door de Christenen overal op reis als gast ontvangen, zooals

dat tegenover reizende broeders de gewoonte was ^). Dat

ging goed, totdat hij 't een of ander deed, wat bij de Christenen

15 verboden was: toen werd hij door hen uitgeworpen, en

natuurlijk, nu kwam hij in ongelegenheid. Hij zocht zich

eruit te redden door van den keizer bevel tot teruggave

van zijn vermogen te verkrijgen. Maar dat lukte niet.

Toen ging hij naar Egypte en kwam daar in de leer bij den

20 Cynicus Agathobulos. Sinds toonde hij zich in uiterlijk en

gedragingen volleerd Cynicus: schimpte op den keizer,

op de inwoners van Elis, op Herodes Atticus ^) en toen al

zijn vernuft om op een of andere wijze de aandacht op zich

te vestigen, was uitgeput, verklaarde hij ten slotte bij

25 gelegenheid van de vorige Olympische spelen, dat hij zich

een volgende maal, nu dus, openlijk zou verbranden. ,,Daar

is hij dan nu juist mee bezig" zegt de Anonymus en tracht

1) In de noten bij den text, wordt het materiaal aangegeven waar-

uit blijkt in hoeverre Lucianus' mededeelingen omtrent de christelijke

30 organisaties overeenstemmen met de gegevens van elders.

~) Die moet bedoeld zijn als de man die de waterleiding te Olympia

had gesticht c. 19.
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dan den man en zijn theatraal in scène gezet voornemen

belachelijk te maken. Daarbij is opmerkelijk dat niet alleen

het feit zelf wordt bespot, maar ook allerlei gevolgen daarvan

worden verwacht, die blijkbaar als vaticinium ex evcntu hier

door Lucianus er zijn ingelascht: de menschen zullen gelooven 5

dat ze door hem van de derdendaagsche koorts bevrijd

zijn, zijn leerlingen zullen een orakel en tempel bij zijn

brandstapel oprichten, priesters en mysteriën zullen daarbij

hooren^). Een orakel der Sibylle, door Theagenes ge-

propageerd (en door den anonymus gepersifleerd) moet 10

dienen om een en ander te bevorderen.

Veel succes had de Anonymus blijkbaar niet. Onmiddellijk

na hem beklom Theagenes weer 't spreekgestoelte, maar

Lucianus liet hem schreeuwen en ging naar Olympia,

waar de menschen vol waren van Peregrinus' plan en 15

heftig daarover disputeerden. Daarmede begint dan het

c. 32-45. derde deel van het geschrift (c. 32—45). Proteus verscheen

zelf ten tooneele, hield een rede waarvan Lucianus beweert

niet veel te hebben verstaan. Slechts dit: ,,dat Proteus zijn

gouden leven een gouden kroon wilde opzetten en met zijn 20

daad de menschen wilde leeren hoe men den dood moest

verachten." Ten slotte ging bij maanlicht Proteus naar den

brandstapel, geëscorteerd door een heel gezelschap Cynici,

allen met een fakkel in de hand; Proteus zelf stak het vuur

aan, legde ransel, mantel en Heraklesknots af, strooide 25

wierook op het brandend hout en riep, naar 't Zuiden

gekeerd: ,,Aji/,6tövfc f^yirpaoi y.oCi TXTp^oi, ^s^xtr^s [/,s £u[/,svslc."

Met die woorden sprong hij in 't vuur.

Allerlei fantastische verhalen deden al spoedig de ronde,

zelfs onder degenen die de heele vertooning hadden bij- 30

1) Het is overbodig aan de parallelie met talrijke martelaarsgraven

te herinneren.
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gewoond en Lucianus had er pleizier in mee te helpen en

te verbreiden en nog een beetje aan te dikken. Hem was

de heele geschiedenis een bewijs dat de menigte graag

bedrogen wordt en hoe ijdelheid en eerzucht een belachehjk,

ó onbeteekenend manneke tot de grootste dwaasheden,

theatralen zelfmoord incluis, brengen kan.

Kritiek. Wat is daar nu van aan? Dat iemand louter uit eerzucht

en ijdelheid er toe komen zou een theatralen zelfmoord te

10 organiseeren, is toch wel wat onwaarschijnlijk; en dat al

die menschen, die Peregrinus bewonderden, louter ver-

dwaasden en dupe waren, is al evenmin bijzonder geloofelijk.

Aan de feiten zelve behoeft over 't geheel niet getwijfeld

te worden (de zelf-apotheose in Olympia wordt ons van

15 andere zijden voldoende bevestigd) ^), al is bij de bijzonder-

heden kritiek niet overbodig; doch de motiveering van

een en ander en daarmede de karakterteekening van Pere-

grinus staat zoo sterk onder den invloed van Lucianus'

polemische bedoeling, dat nauwkeurige kritiek niet uit

20 kan blijven.

Polemische Lucianus' geschrift heeft polemische strekking. Dat is

'"s voor Lucianus niets bijzonders. De vraag is maar of we
precies kunnen aangeven tegen wien de polemiek gericht

is. Er is een klein gedeelte van het geschrift (c. 11 sqq.)

25 1) Ammianus Marcellinus Rerjini gest. 29: i, 39. «Peregrinus

illum imitatus Protea cognomine, philosophum clarum, qui cum
mundo digredi statuisset, Olympiae quinquennali certamine sub Grae-

ciae conspectu totius, adscenso rogo quem ipse construxit, flammis

absumtus est.« Athenagoras Supplicatio c. 26 ed. Geffcken Zwei

^^ gr. Apologeten S. 146 1. i sq. : Proteus, öTöOr&v o' oiz «yvösirs pi<pv.vTtx.

èavTÓv iU T5 Tt'jp mp'i rY,v '0/ü//7riav.« cf. Tcrt, ac/ viart. c. 4. Zie

onder de »Getuigenissen« beneden.
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Verwant- (j^t over een „christelijke" periode van Peregrinus handelt.

Kynisme Wel was reeds toen de „moderne Socrates", zooals Pere-

en Christen- grinus volgens een nog al onwaarschijnlijke bewering van

Lucianus door de Christenen genoemd werd, op z'n kynisch
a. uiterlijk ^° .

^ ,

-',

uitgedoscht, lang haar, schunnige mantel, knapzak en 5

knuppel, maar uitsluitend kenmerk van de Cynici was

deze dracht niet. Zij was veeleer een algemeen symbool

van philosophische wereldverzaking en zelfkastijding, gelijk

de monnikspij en het dikke gordeltouw met knoopen bij

de barrevoeter monniken der Roomsche Kerk. Het is 10

van belang dit op te merken, niet alleen om den gemakkelijken

overgang van Christendom tot Kynisme bij Peregrinus

te verklaren, maar ook omdat het ons toont welk aspect

het Christendom althans in sommige groepen toonde:

wereldontvluchting en armoede. is

b. innerlijk. Toch gold dit nog slechts uiterlijk; maar ook innerlijk

had het christendom meer verwantschap met de ernstige

grondbeginselen van het Kynisme, dan het moderne gebruik

van het woord ,,cynisch" ons zou doen vermoeden. Voor

ons duidt het woord ,,cynisch" eigenschappen aan, die 20

volkomen in strijd zijn met de gedachte aan naastenliefde

en barmhartigheid die wij van waarachtig Christendom

onafscheidelijk achten. Hier hebben wij de geschiedenis

van een woord: van de oorspronkelijk heel wat breedere

beteekenis, is alleen de slechtste kant, de onaandoenlijkheid 25

en ongevoelige verachting van wat anderen hoog en heilig

is overgebleven. In de bestrijding van het polytheisme en

bijgeloof, in de depreciatie van alle tijdelijke goederen tegen-

over innerlijke vrijheid en gemoedsrust stond het Kynisme

zóó dicht bij het Christendom, dat een overgang van het 30

een tot het ander gemakkelijk verklaarbaar is. Maar dan is

tevens duidelijk, dat de vraag tegen wie Lucianus in de
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morte Peregrini zijn polemiek richt, niet zoo met een enkel-

voudig antwoord is opgelost.

Niet tegen Want natuurlijk -^ tegen Peregrinus alleen is de satire
het Chris- . .

j o o

tendom niet gericht. De man was al dood en begraven, en hem in
gericht, 2ijn graf nog te hoonen had alleen zin wanneer een belangrijke

groep bewonderaars hem eerden. Het is daarom dat tegen

het Christendom de pointe van het geschrift niet gekeerd

kan zijn. Vroeger meende men dit algemeen. De enkele

capita over Peregrinus' christelijke periode trokken de

10 aandacht, vooral omdat de heidensche polemiek tegen het

Christendom zoo zeldzaam en voor 't grootste deel verloren

is. En zoo ergerden zich reeds de afschrijvers en de scholiasten

aan de verachting sprekende uit de aanduiding van den

Christus als roy x'jsty.o'/.ottit ijAvo-j 7o(pi<7T'/jv, van de Chris-

15 tenen, beschreven als onnoozele stumperds, Kxtco'èxify^ovsc,

gemakkelijke prooi van Proteus' oplichterij, van het Chris-

tendom als ^xvf/.x(rry, 7ocpix. Op verschillende plaatsen

blijkt de text defect, aanstootelijke passages zijn blijkbaar

met opzet geschrapt of verminkt. En de scholiast vervloekt

20 den godslasterlijken auteur als hij b.v. c. 13 bij rh k'js7y.o'/.o-

7n7[y.ho-j aanteekent : ,,Wat een onbegrensd misverstand en

allerwalgelijkste geestigheid, jij gemeene \nailpoets, die aan

het leven vreemd zijt en nu de eeuwige straf ondergaat!" i)

Deze beschouwing van den Peregrinus bleef tot de tweede

25 helft der vorige eeuw de heerschende. Men tuurde zich blind

op die enkele capita, trouwens nog niet eens van vijandschap,

doch eigenlijk slechts van hartgrondige minachting voor

het Christendom getuigende. Doch men kende aldus aan

het Christendom een beteekenis toe, die daaraan in de oogen

30 van een geletterd heiden uit de 2e eeuw nog allerminst
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toekwam. Dat blijkt nergens beter dan uit de heftige be-

strijding van het Christendom in het requisitoir van den

heiden Caecihus in den Octavius van Minucius Fehx. Het
Christendom is eigenUjk een barbaarsche pestilentie, waar-

door het plebs wordt aangetast en waarvoor men slechts 5

afschuw en verachting gevoelen kan, maar 't is nog niet

een macht waartegen men zich te weer stelt. En uit hetgeen

Lucianus omtrent de Christenen zegt, blijkt dat hij er niet

anders over dacht, 't Is geen gevaarlijke secte, maar 't zijn

onnoozele halzen, die allerlei onmogelijkheden gelooven lo

en door den eersten den besten bedrieger zich laten uitzuigen.

Eigenlijk kwaads vertelt Lucianus van de Christenen vol-

strekt niet, en hun zorg voor gevangenen en onderling

hulpbetoon zijn zoo juist beschreven, dat zij tot op de

ontdekking van de ,,Leer der twaalf apostelen" in 1887 15

een belangrijke bron voor onze kennis van de practijk der

Christenen waren, en de genoemde ontdekking heeft de

gegevens van Lucianus in hoofdzaak slechts bevestigd en

aangevuld,

doch tegen Eerst na het artikel van E. Zeller in de Deutsche Rundschau 20
het

Kynisme. '^^.n 1 877 en vooral na de monographie van Bernays ,,Lucian

und die Kyniker" in 1879 en die van Croiset Un ascète

paien au siècle des Antonins (Mémoires de l'Acad. dessciences

et lettres de Montpellier, sect. des lettres Tomé VI 1880

p. 455—491) drong een juister inzicht door. Op een Wreis— 25

misschien de beste gelegenheid om menschen in hun ware

gedaante te leeren kennen — had Lucianus Peregrinus

ontmoet. Toen reeds had hij een innige verachting opgevat

voor den man, wiens ascetische theorieën zoo volmaakt in

strijd schenen met het weelderig en wulpsch leventje, 30

dat hij — altijd volgens Lucianus — leidde, en die met

al z'n praat over doodsverachting met de vrouwen mee-
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jammerde toen er stormweer kwam (c. 43). Toen reeds had

Lucianus z'n vriend Kronios 't een en ander verteld. En

nu had me die vent, wiens theatrale zelfverbranding Lucianus

als de daad van een waanzinnigen „Streber" had bij-

5 gewoond, met die daad niet slechts een menigte bewonderaars

gevonden, maar werd als een heros met altaren en stand-

beelden vereerd^). Wellicht dat ook dit Lucianus nog

niet tot schrijven zou bewogen hebben, maar nu trad in

Rome op diezelfde Theagenes, dien Lucianus te Olympia

10 de lofrede op Peregrinus had hooren afsteken, en hij werd

een heele beroemdheid. "^) Dat deed bij Lucianus de gal

overloopen, en nu tracht hij het veldwinnend Kynisme met

zijn pampUet te vernietigen, een poging door een nog heftiger

aanval in de Fugitivi voortgezet.

15

Beteekenis D^t WC dus niet op Luciauus alleen moeten afgaan als

Kynisme. wehet Kynisme in zijn ware beteekenis willen leeren kennen,

spreekt wel vanzelf, 't Was, kort gezegd, het krachtigst

protest tegen grieksche en grieksch-romeinsche cultuur

20 en ,,Überkultur", en in hun eigen persoon trachtten de

Cjmici dat protest zoo kras mogelijk uit te beelden 3).

1) Athenagoras Supplicatio c. 26, ed. Geffcken Zw^z Gr. ^/ö/,

p. 146. 1. isq. cf. p. 222.

2) Galenus, Method. medendi 13:5 geciteerd bij Bernays «.a.ö.

25 S. 14 ff.

3) Over het oudere Kynisme vgl. o.a. E. Zeiler, Philos. d. Gr.

II :i, 4e Aufl. 1889 S. 280 ff.; over het latere Kynisme III : i 4e Aufl.

(herausgeg. v. Dr. E. Wellmann) 1909 S. 286 ff.; Bernays, Lucian

S. 21-41; Friedlander, Sittengesch. 8e Aufl. IV, Leipzig 1910,

30 o.a. S. 346. Er kan geen sprake zijn van een ononderbroken kynische

school, maar na het uitsterven van de oude Cynici leefden de

kynische gedachten in literatuur (vooral ook volksliteratuur) en

moraalphilosophie voort, tot onder het Romeinsche keizerrijk de
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Dat gold reeds van den stichter der kynische school,

Antisthenes van Athene. De eere der grieksche wijsheid en

denkarbeid is de kracht, waarmede zij alle problemen des

levens geestelijk trachtte te beheerschen. Het hoogste

goed, de volkomen eudaemonie, ligt op zuiver geestelijk, 5

in 't bijzonder speculatief terrein. Het spreekt van zelf,

dat een dergelijke beschouwing slechts geboren kon worden

in een milieu van geestes-aristocratie, tevens van verfijnde

geestelijke weelde, die door materieele zorgen en nooden

niet werd gedrukt. De harde werkelijkheid des levens, 10

vooral ook de hittere werkelijkheid, dat des menschen

geluk ook van gansch andere factoren afhankelijk is, van

factoren, die volstrekt buiten 's menschen macht liggen,

dat daarnaast zinnelijke driften en stoffelijke behoeften

tegenover alle theoretische beschouwing een primitieve 15

natuurkracht oefenen en alle beschouwing vernietigen,

dreef vanzelf tot reactie. Zedelijke kracht is meer dan

theoretisch genieten. En zoo sprak Antisthenes het uit:

hij verwierp alle wetenschap, die niet onmiddellijk zedelijke

doeleinden bevordert. Het eenige wat voor waarachtig 20

geluk van noode is, is de deugd zelf: daarboven behoeft

de mensch niets dan Socratische kracht. De deugd is een

quaestie van doen, dialectiek of wetenschap kan daarbij

worden gemist ^).

anti-weten- Daarmee is de anti-wetenschappelijke richting van de 25

schappelijk
^g^eele school gegeven, en in zooverre als in de grieksche

en „kuitur- &

feindlich".

nieuwere kynische school als reactie op en protest tegen de econo-

mische en geestelijke toestanden ontstond en de oude traditie deed

herleven.

1) Diog. Laert. VI : I I aura^zv; t/jv uptTfiV -Kpöi £uoat//öviav, //.yjosvès 30

Ib'/Oi-J Tzlihrwj oto/JLivr)v ///JTt jj.c/.'^riixa.zoiv.
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^\^jsheid de geheele grieksche cultuur culmineert, volgt

uit die richting te\-ens het protest tegen een cultuur, die

zulk een mjsheid mogelijk maakt en daaruit voort\1oeit.

Zoodra zulk een beschouwing in practijk wordt omgezet,

5 botst zij met het geheele cultuurleven. Natuurlijk is Diogenes,

van wien gemeenlijk alleen het verhaal over de ton die hij

bewoonde, en van het lantaamtje, waarmee, hij naar

menschen zocht, wordt gecolporteerd, van die practijk de

klassieke uitbeelding. Zijn bijtende satire, onovertroffen

10 raak, geeft aan de kynische gedachten de scherpste uit-

drukking. ,,De mathematici hebben uitgevonden, dat de

rechte lijn de kortste weg is tusschen twee punten. Dat

weet de ezel ook als hij den weg naar zijn voer en naar zijn

drinkensbak vinden moet. De astronomen kijken naar zon

15 en maan, maar wat vlak voor hun voeten ligt, zien ze

voorbij." Al wat niet tot vorming en handhaving van

's menschen zedelijk wezen bijdraagt is onnut.

Geluk is Het Kjnisme ziet de grens, die de practische verhoudingen
vrijheid.

-^^ -^Qt cultuurleven aan het geluk stellen. Als een mensch

20 om gelukkig te zijn rijk, aanzienlijk, machtig moet zijn,

dan is alle geluk wel zeer wankel. Daarom — en dit is de

tweede grondgedachte van het Kynisme — gelukkig,

storeloos gelukkig is slechts de mensch die van dat alles

onafhankelijk is, die vrij en zichzelven volkomen genoeg is

25 In onthouding en ascese ligt de ware bron voor alle geluk.

Wat ik niet heb, kan niemand mij afnemen. Zoolang ik

het geluk nog zoek in eer en rijkdom, macht en genot,

ben ik aan het toeval o\'ergeleverd. Waarhjk vrij is alleen

hij die niets bezit en niets begeert.

30 Voor den mensch, die in ongestoorde contemplatie, of

wel in gemakzuchtig genot, zijn geluk zoekt is harde arbeid

een schrik: inderdaad is zij een goed; strijd tegen de lusten.
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die den mensch verontreinigen, is de weg tot vrijheid.

Zoo wordt Herakles het ideaal en de beschermheiUge der

Cynici 1). Lucianus laat Diogenes aldus zichzelf typeeren:

,,Ik ben navolger van Herakles, deze ruwe mantel is mijn

leeuwenhuid; evenals Herakles strijd ik tegen de lusten; 5

mijn doel is het menschelijk leven te reinigen. Bevrijder

ben ik der menschen, geneesheer der hartstochten" ^).

Droeg bij Antisthenes, wiens verwantschap met de

Socratische school hierin onmiskenbaar is het Kynisme 10

althans nog een eenigermate wetenschappelijk karakter

en mag men ook de geheele school niet zonder meer als

Diogenes
,
,kulturfeindlich" typeeren, Diogenes wordt hoe langer

o ycucüv hoe meer het type van den Cynicus van de practijk, voor

wien sXavbepix gelijk stond met volkomen veronachtzaming 1.5

van alle conventioneele regelen van welvoegelijkheid en

openbaar fatsoen, bij wien Trxpp^/i^lx onbegrensde brutaliteit

beteekende ten opzichte van alles en van iedereen. Hij was

het die den scheldnaam zuccv ^) met onverstoorbaren humor

als eernaam aanvaardde, en droeg dan ook eenvoudig den 20

naam o k-juv zonder meer. Sedert hem was de bijtende

humor der kynische uitvallen karakteristiek voor de geheele

school, en de taüooze anecdoten van mond tot mond voort-

geplant, bewijzen dat zij insloegen.

Zonder huis en zonder have, zonder gezin en zonder 25

1) Lucianus Cyiiicjis c. 13 sq.

2) Lucianus, Vit. auct. c. 8.

3) Hoe ze aan dien naam kv^amen, is niet met zekerheid bekend

(naar het gymnasion Kynosarges?) vgl. Zeiler Phil. d. Gr. 4 III : i

S. 283 A.; Bernays a.a.0. S. 95. — Natuurlijk dat anderen de 30

slechte eigenschappen van den »hond« naar voren brengen bij de

bestrijding van het Kynisme. cf Lucianus Fiigitivi c. 16 sq.
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vaderland, zonder schaamte en zonder vrees, rijk in alle

armoede, heer ook als slaaf ^), gehoond en bewonderd,

veracht en gevreesd, als wijzen en als dwazen, als strenge

zedepredikers en als o\'ertreders van de meest elementaire

5 zedelijkheidsA'oorschriften '^), hoogmoedig op hun nederig-

heid, pralend in hun schunnige plunje trokken zoo de

Cynici van plaats tot plaats, de Capucijners der oudheid.

Zij staan volkomen vrij : geen band van conventie of van

Staat vermag ze te binden, tegenover den keizer zijn ze

10 even brutaal-vrijmoedig als tegenover den parvenu. Hoe de

menschen over ze denken, is hun volmaakt onverschillig,

zij vreezen den dood niet, tarten hem zelfs uit ^), alleen

wat x}(j%póy is, is immers een kwaad.

15 E\'en onafhankelijk als tegenover alle traditie en conventie

en^voiTs-
staat de Cynicus ook tegenover den overgeleverden gods-

godsdienst, dienst. Reeds in den Socratischen tijd gedroegen zich de

wijsgeeren kritisch ten opzichte van den volksgodsdienst.

Socrates sprak het in zijn Apologie onomwonden uit, dat

20 hij God meer gehoorzaam moest zijn dan den Atheners,

d.w.z. met beslistheid keert hij zich tegen de autoriteit der

overgeleverde zeden, waarmede Staat en godsdienst onlos-

makelijk waren verbonden. De Cynici bestrijden niet het

bestaan van een godheid, maar de veelheid der goden is

25 louter menschelijke traditie, uit den aard der dingen zelf

1) Bekend is o.a. de vraag van Diogenes, toen hij als slaaf ver-

kocht werd, of de kooper een meester noodig had ; hij weigerde de

hulp van vrienden, die hem wilden vrij koopen.

-) Zie allerlei voorbeelden bij Zeiler, Philos. d. Gr. Uil:! S.

30 322 A. I en S. 327 A. 2.

3) Aan den Cynicus üemetrius zond Vespasianus de boodschap

:

»Ge legt het er op toe door mij gedood te worden, maar een blaf-

fenden hond sla ik niet dood.c*
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volgt dat de godheid ééne is.
i) Zij zijn, wat de nieuwere

terminologie noemt, zuivere deisten; volgens de antieke

beschouwing waren zij x^soi, loochenaars van de staats-

goden-). En vdeze gevoelens verborgen zij niet: toen aan

Antisthenes door bedelpriesters van de godenmoeder Kybele 5

een gave gevraagd werd, antwoordde hij: ,,Ik vind niet,

dat ik de moeder der goden moet onderhouden ; daar dienen

(uit kinderplicht) de goden zelf voor te zorgen." De

Atheners verweten aan Demonax dat niemand hem ooit

had zien offeren, zelfs niet aan Athena; hij antwoordde :
10

,,Dat is heusch geen wonder, Atheners, dat ik haar nooit

geofferd heb: ik kon toch moeilijk onderstellen dat ze

mijn offers noodig had" ^). Van denzelfde vertelt Lucianus

ook dat een vriend hem voorstelde naar den tempel van

Asklepios te gaan om daar voor zijn zoon te bidden. Demonax 15

gaf ten antwoord: „Je schijnt te onderstellen dat Asklepios

danig doof is, dat hij ons hier niet kan hooren bidden."

Deze houding van de Cynici tegenover den volksgods-

dienst was niet alleen door religieuze overwegingen bepaald.

De Cynicus is zichzelf genoeg, en heeft de goden niet noodig: 20

als 'ter op aankomt rekent hij zichzelf aan de goden

gelijk*).

IxTpo) rm Toch is 't niet louter zelfgenoegzaamheid en hoogmoed,

TTCibuv die den Cynicus tot kritiek op alle conventie en traditie 25

drijft. Hij voelt zich en noemt zich weldoener der menschen,

1) Philodem. izipi tü^-fi- S. 72 ed. Gomp. 7ra,c' AvrtTSrJv-t o' £v /^èv

T&j pvïtxw 'A-/-TUI TÓ xaroc vóuov si^vai 7ro//</'J,- &£öÜ,-, /.ara os fjiiv £va.

2) Vsl. Harnack, Der Vorwnrf des Atheismus in den drei

ersten Jahrhunderten, Texte und Untersuchungen, Bnd 28, Heft 4. 30

3) Ps. Luc. Demonax c. 11.

4") Zie beneden.
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geneesmeester der kranke zielen. Daarom keeren zij zich

vooral tot de ellendigen en zedelijk gezonkenen, en niemand
zal de s}Tnpathieke zijde miskennen in de anecdote, die

van Antisthenes wordt \-erteld: toen men er hem hard over

5 viel, dat hij met zedelijk gezonkenen omging, zei hij : ,,Ook

de dokters verkeeren bij de zieken, maar krijgen zelf de

koorts niet" ^). Zoo vervulden deze mannen, ook reeds in

de oude dagen van den bloei der grieksche geestesaristocratie,

een belangrijke taak. Met hun vrijwel uitsluitend negatief

10 protest tegen de kwalen eener overbeschaving, zijn zij het,

die zich het lot der misdeelden aantrekken en hen boven

hun gemis verheffen.

Tot zijn \'olle beteekenis kon het K\Tiisme echter eerst

komen tijdens de decadentie van het Keizerrijk met zijn

15 verslappende weelde voor enkelen, zijn geestelijke ver-

zwakking en hang naar bigot bijgeloof, en met zijn rottende

maatschappelijke toestanden. De kracht is er uit, de energie

is verweekelijkt, en nu komt de Cynicus en staat, alleen

als 't moet, tegenover al die ,,Überkultur", hij heeft de kracht

20 om tot dat alles wat den mensch begeerlijk schijnt en hem
gebonden houdt, te zeggen: ik heb u niet van noode, en

't mag dan op een zonderlinge manier zijn, er moge veel

gemaaktheid en gewildheid onderdoor loopen, en voor velen

moge het K\Tiisme een voorwendsel zijn voor eigen ruwheid

25 en begeerlijkheid, de ware C^Tiicus, de nobele, staat in menig

opzicht gelijk met die eenvoudige Christenen, die arm en

veracht als zij waren, toch de kracht tot het martelaarschap

en tot de overwinning der wereld in zich hadden.

1) Diog. Laert. VI : 6. Natuurlijk herinnert ieder zich het antwoord

30 van Jezus op een soortgelijk bezwaar; (Mc. 217 cf. Mt. 912, Lc. 531):

OU y^iiv.-j iyov7fj oi i'^yuovTzi IcrpoO, «'/'/.' ai xcf-xöii ïyo-jzz;. Vg\. VOortS O.a.

Bonhöffer Epiktet u. d. N. T. S. 93-95.
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Protest Ik citeer als type een gedeelte van Lucianus' dialoog

weelde.^ Cy/waYs i). Daar zegt de Cynicus: „God is als een royaal

gastheer, die veel en velerlei schotels laat opdisschen,

uit allerlei landen afkomstig, voor ieders behoeften berekend,

voor gezonden en zieken, voor sterken en zwakken. Niet 5

' dat allen alles zouden gebruiken, maar ieder wat hij in

't bijzonder van noode heeft. Maar gijlieden gelijkt op dien

onverzadelijken, onmatigen gast die alles maar naar zich

toehaalt, gij meent dat gij alles uit alle landen maar moogt

gebruiken, gij hebt niet genoeg aan uw eigen land en zee, 10

maar koopt wat u lust van de einden der aarde, en geeft

aan vreemde en dure producten de voorkeur boven

inheemsche en goedkoope Let eens op, als ge wilt,

wat al met het veelbegeerde goud en zilver, met die kostbare

huizen, die fijn bewerkte kleeren, in verband staat, met 15

hoeveel beslommering en moeite, met hoeveel gevaar,

wat meer is met hoeveel bloed en dood en ondergang van

menschen moet 't gekocht worden ! En dat niet alleen door-

dat velen terwille daarvan op zee verongelukken of bij het

verkrijgen of bewerken ervan ongevallen lijden, maar 20

ook omdat de vriend zijn vriend, het kind zijn vader, de

vrouw haar man het zoekt af te nemen en misgunt. En

toch — een rijkgeborduurd kleedingstuk is niet warmer,

een huis met een gouden dak geen betere beschutting,

een dronk uit zilveren of gouden bekers niet smakelijker, 25

en op een ivoren bed slaapt men niet lekkerder, integen-

deel ! gij vindt, omdat ik maar weinig behoeften heb

en met weinig toekan, dat ik als een dier leef, — dan vrees

ik dat volgens u de goden nog minder zijn dan de dieren.

1) c. 7 sqq. — De echtheid van den dialoog laat ik in 't midden ; 30

zij doet niets af of toe aan de juistheid der teekening.
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want die hebben volstrekt geen behoeften .... Meent gij

dan dat Herakles, de ideaal-mensch, dien men terecht een

goddehjk man en god acht, van ellende naakt ronddoolde,

enkel met een dierenhuid om en zonder eenige behoefte

5 aan wat gij oimiisbaar acht? Waarlijk, 't was geen ramp-

zalige, die anderen van rampen bevrijdde, 't was geen
'

arme, hij, die zee en land beheerschte . . .

.

"

Daarnaast sta de karakteristiek van Demonax^): ,,Tegen

de zonden ging hij te keer, maar den zondaar vergaf hij

;

10 hij vond dat men een voorbeeld moest nemen aan de dokters

die ziekten genezen, maar niet uit^'aren tegen de zieken."

Dat ^ zijn de C^^Tiici van de nobele soort, ernstige be-

strijders van verslappende weelde, vrienden der armen,

maar tegenstanders evenzeer van dat slag pseudo-philosophen

15 en ook wel van die doordrijvers bij wie het kynische leven

in armoede en vrijheid óf tot dekmantel van gemakzucht

pseudo- en genotzucht, of wel tot onzinnige dwaasheid wordt.
phiiosophen.

j^ist van Peregrinus wordt ons van een botsing met

Demonax verteld: Demonax was hem niet kras genoeg en

20 Peregrinus verweet dezen: „Ayi[/,Sivx^, o-j Kvvy.c", waarop

Demonax antwoordde: „Uspsyphs^ o-jk xybpcoTrr^sic".-)

Het is tegen dat verachte en verdachte soortje van

,,phiiosophen", dat Lucianus de scherpste pijlen van zijn

satire richt, en waarvan hij tegelijkertijd de schitterendste

25 karakteristiek gegeven heeft. Dat waren niet uitsluitend

Cynici, al gaven die uitteraard daartoe 't meest aanleiding,

maar phiiosophen van allerlei school, zich dekkend met

allerlei naam, en aan hun philosophenmantel niet slechts

ontleenend het recht om over ieder en alles den staf te

30 breken, maar tevens het recht om te parasiteeren op kosten

1) Ps, Luc. Demon. c. 7.

-) Ps. Luc. Demon. c. 21.
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van de philosophisch gestemde wijsheidsbeschermers.

Phiiosophen Zoo waren de philosophen in menig opzicht de geestehjke

'^^^^^tf^r^'Ül^ leidsHeden, zoo voor de éHte als voor de breede schare:
leiaslieden '

de Stoa vooral voor de hipper ten, de Cynici en hun verwanten 5

voor de groote massa. Om den breeden invloed en groote

beteekenis van deze antieke volkspredikers te verstaan,

heeft men zich rekenschap te geven van den nieuwen bloei

sophistiek
^'^'^ sophistiek en rhetoriek (de namen zijn voor de bedoelde

en periode vrijwel synoniem) in den Keizertijd ^). Deze nieuwe lo

' sophistiek, de modewoordkunst van den tijd, draagt in

't algemeen een weinig geëleveerd karakter, ook al wordt

zij door ,,letterlievende" keizers bevorderd en gesteund.

Nieuwe kracht heeft zij niet, frissche durf ontbreekt. Althans

in de hoogere kringen draagt zij een hoofsch, archaïstisch 15

karakter, dat doodsbenauwd is andere dan klassieke, d.i.

dan oude modellen te volgen. Naar vorm en inhoud oriënteert

zich deze kunst aan het verre verleden: daar zocht zij de

onderwerpen voor haar uiterlijk schitterende, innerlijk

holle welsprekendheid, en de gunst, waarin zich vele dezer 20

redenaars verheugden en die zij als een vanzelfsprekende

erkenning van hun ,,ambt" aanvaardden, bewijst dat ook

hun omgeving die opgewarmde gedachten gedwee bewonderde

en zelf de kracht tot eigen frissche gedachten miste.

Een groot deel van deze salonrhetoren stond vijandig 25

tegenover de philosophie, die zij een nuttelooze en onvrucht-

bare wetenschap vonden -), maar met dat al waren zij voor

de hoogere kringen predikers van een soort populaire levens-

leer van het ,,
gezond verstand"; met het lagere volk echter

1-) Een voortreffelijke beschrijving in Martha l.c. p. 214 ss. (La 30

prédication morale populaire). ^

2) Vgl. Friedlander, a.a.0. S. 303 ff.
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bemoeiden zij zich in 't geheel niet. Dat ergert Dio van
Dio van Prusa ^), wiens figuur in menig opzicht aan Franciscus

van Assisi herinnert. Hij verwijt de andere philosophen

dat zij zich met de groote massa niet inlaten, wellicht

5 omdat zij wanhopen daarop nog invloed ten goede te oefenen.

Hij en met hem vele anderen wenden zich juist tot de breede

schare wien een weg uit de ellenden des levens en een troost

en toevlucht het meest noodig is. En het is de philosophie,

die dien troost bieden zal. Men bedenke daarbij, dat de,

10 trouwens in 't algemeen religieus getinte, philosgphie voor

een belangrijk deel de plaats bekleedde die anders aan

den godsdienst toekomt. Zij draagt een, ik zou bijna zeggen,

zalvend karakter, zij belooft het geluk aan den ,,wetende",

en beweert een vastigheid en een verzekerdheid te bezitten,

15 die voor menigeen de godsdienst verloren had. En al wordt

er vaak over geklaagd, dat alleen in tijden van nood de

geestelijke bijstand van den philosooph wordt gezocht ^), de

klacht bewijst toch juist te meer dat voor menigeen, vooral

onder de hoogere kringen de philosooph was wat voor

20 latere eeuwen de biechtvader was.
Oordeel Voor de groote menigte echter waren de eischen der
over de

philosophen. philosophen te zwaar, en waren dientengevolge de pretenties

dier geestelijke leidslieden irriteerend. Vooral omdat men
vaak ten onrechte, soms echter zeker terecht in de ascese

25 dier rijkdomverachters niets anders zag dan de machtelooze

begeerlijkheid van den vos wien de druiven zuur zijn.

't Is gemakkelijk genoeg in de armoede het leven te ver-

i) Vgl behalve de literatuur bij Zeiler, P/i. d. Gr.i III : i.

S. 847 A 3, de karakterschets bij Martha, /.c. p. 238 ss. — Een

3Q karakteristiek stuk van Dio is opgenomen in het Gr. leesboek van

Wilamowitz-Moellendorf, bew. door Dr. E. Besse m I p. 20— 33.

2) Vgl. Martha l.c. p. 5; 244.
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* achten, sterk is slechts hij die ook ongelukkig kan zijn^).

Een dergelijke stemming werd er niet beter op naarmate

de quasi-philosophen toenamen, 't Was goedkoop genoeg

zich een philosophenmantel om te hangen, het haar te

laten groeien, de wenkbrauwen te fronsen, en barrevoets 5

te loopen, als men zich daarmee een lui en lekker leventje

kon verzekeren. En er school onder die rondtrekkende

wijsheid- en moraalpredikers heel wat van dat slag, en

wat enkelen deden werd terstond het geheele gild als smet

aangewreven. 10

Bestrijding 't Zijn niet alleen de satiredichters, maar natuurlijk in

van de ^^ eerste plaats de echte philosophen zelf die tegen een

phiiosophen misbruik van de philosophendracht protesteerden. ,,Als de

menschen iemand zien met een groven mantel en met

lang haar, dan zeggen ze: ,,dat is een philosooph" en ze 15

vergeten dat landloopers er.net zoo uitzien! En als ze zien

dat zoo iemand zich onbehoorlijk gedraagt, dan zijn ze er

dadelijk bij om te zeggen: ,,Dat doet nu een philosooph!"

terwijl ze eer de gevolgtrekking moesten maken, dat 't geen

philosooph kan zijn, omdat hij zich immers onbehoorlijk 20

gedraagt" ^). Doch er waren blijkbaar van dat soort philo-

sophische landloopers en klaploopers maar al te veel. Onder

Domitianus en Trajanus wemelde Rome van schunnige

Stoici en Cynici wier leven met hun leer in de felste tegen-

spraak was en vooral natuurlijk onder den keizer-wijsgeer 25

Marcus groeide deze quasi-philosophie onevenredig snel.

vooral door Het is vooral LuciANUS geweest die deze pseudo-philo-

Lucianus. gophen heeft gehekeld en met scherpe naald hun beeld heeft

geëtst. Ik ben er niet zeker van dat Lucianus een heelemaal

1) Martialis XI : 56, vgl. Friedlander a.a.0. S. 310. 30

-) Epictetus, Diss. IV:8:4sq. — In de 19e brief v. Krates

heet het: sO ya/; ^ 'jzoay, tcoiü xüvcf. «)./' ó ziicjv •jtoayjv.
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vrij geweten had, toen hij zijn Piscator schreei ter \'erdediging

van zijn aanvallen op de phüosophen, vooral van hetgeen

hij in Vitarum Audio zoo scherp geschreven had. Hij noemt
zichzelf in zijn verdediging Uxopyjcnx'^-y^c, 'A?,-^^iccyoc rov

5 ^'EXë'y^iy,?.sovc en geeft daarmede te kennen dat 't hem slechts

om de waarheid en niets dan de waarheid te doen was. Ik

geloof echter voor 't minst, dat Lucianus, wien eigenlijk elk

philosophische systeem grauwe theorie was, de philosophen
Diogenus bij gelf wel mee in 't ootje heeft willen nemen. Nu teekent
Lucianus. .

.
Lucianus van de Cynici een scherpe caricatuur in den

persoon van Diogenes aldus ^)

:

Zeus. Een nieuw nummer, als 't je blieft!

Hermes. Wilt ge dien ver\aiilden daar, dien uit Pontos? '^)

Zeus. Ja, ja.

16 Hermes. Heila! jij daar met dien broodzak en met je

bloote armen ^), kom ereis hier en loop de zaal eens rond.

Ik bied te koop een manhaftig leven, een ideaal en dapper

leven, een vrij leven. Wie biedt er geld voor?

Kooper. Wat zeg je, afslager? Verkoop je een vrij man?
20 Hermes. Ja wel zeker.

Kooper. Ben je dan niet bang van menschenroof te worden

beschuldigd en voor den Areios pagos te worden gedagvaard?

Hermes. 't Kan hem niets schelen of hij verkocht wordt

:

hij verbeeldt zich in aUe geval vrij te zijn.

25 Kooper. Wat moet je met zoo'n smerige vent in zoo'n

toestand van ellende beginnen? Of je zou hem voor grond-

\\'erker of waterdrager moeten gebruiken.

Hermes. Dat ook, maar je zou hem toch ook als portier

1) Vitarum auctio c. 7 sqq.

30 '^) Diogenes was uit Sinope in Pontos.

3) De kynische mantel bedekte de armen niet.
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kunnen aanstellen: je zou geen betere waakhond kunnen

hebben. Trouwens hij heet ook „hond" (icucov).

Koofer. Waar is hij vandaan en wat is hij van zijn vak?

Hermes. Vraag het hemzelven maar; dat is 't beste.

Kooper. Hij kijkt zoo donker en somber, ik ben bang 5

dat hij mij aanblaft als ik naar hem toega, en wat drommel,

misschien bijt hij ook nog. Zie je wel, hij zwaait al met

z'n stok en kijkt zoo dreigend en zuur.

Hermes. Wees maar niet bang, hij is tam.

Kooper. Om te beginnen dan, waarde heer, waar kom je 10

vandaan?

Diogenes. Overal vandaan.

Kooper. Wablief?

Diogenes. Je ziet een wereldburger voor je.

Kooper. Hebt ge iemand dien ge u tot voorbeeld stelt? 15

Diogenes. Ja, Herakles.

Kooper. Waarom heb je dan geen leeuwenhuid om?

Want, wat dien stok betreft, lijk je wel op hem.

Diogenes. Dit hier is mijn leeuwenhuid, mijn mantel.

Evenals Herakles strijd ik tegen de lusten, niet op bevel, 20

maar uit vrije beweging en met het vaste voornemen de

wereld te reinigen.

Kooper. Hulde voor dat voornemen! Maar wat versta je

nu het best? Of wat ben je van je vak?

Diogenes. Ik ben bevrijder der menschen en geneesheer 25

der hartstochten. Om kort te gaan, ik wensch te zijn een

profeet der waarheid en van 't vrije woord.

Kooper. Komaan, profeet, als ik je koop, wat is dan je

methode om mij te leeren?

Diogenes. Je gaat eerst met me mee, dan trek ikje je lekker 30

leventje uit en sluit je met een groven mantel om in de

armoede; dan zal ik je aan zwaren, moeizamen arbeid zetten,

3
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je zult op den harden grond slapen en water drinken en je

voeden met wat ge toevallig krijgen kunt. Je geld (als je

't hebt) zul je op mijn aanraden in zee werpen, om je huwe-
lijksleven, je kinderen en je vaderland zult ge u niet

5 meer bekommeren, dat alles zal je larie zijn. Je familiehuis

zult ge verlaten om in een graf of in een verlaten toren

of in een ton te wonen, je knapzak zal vol zitten met
wolfsboonen en aan weerskanten beschreven boekrollen ^) —
op die manier zult ge gelukkiger zijn dan de Groot-Mogol.

10 Al zou men je geeselen of op de pijnbank leggen, dan zou je

dat niets naar vinden.

Kooper. Wat zeg je nu? Zou ik geen pijn hebben als men mij

geeselde? Ik heb geen schildpadden of zeekrabbenhuid

!

Diogenes. Ge zoudt, met een kleine wijziging den versregel

15 van Euripides in practijk brengen.

Kooper. Welken dan?

Diogenes. Je geest zou pijn voelen, maar je tong zou

't niet verraden 2). Maar wat ik je bovenal zou bijbrengen

is dit: Je moet onbeschoft wezen en brutaal, iedereen uit-

20 schelden, 't doet er niet toe wie, koningen of stille burgers. Dan
zullen ze pas respect voor je hebben en je als een man van

stavast beschouwen. Ge moet plat wezen in je uitspraak

en een schelle, onbeschaafde stem opzetten als een hond,

gefronst voorhoofd en een gang zooals daarbij hoort; in

25 één woord, woest als een wild dier. Schaamte en welvoege-

hjkheid en gematigdheid moet je er niet op na houden;

blozen moet je maar heelemaal afleeren. Je zoekt de drukste

punten op en verlangt midden onder de menigte absoluut

1) Men schreef gewoonlijk slechts op den gladden kant van 't per-

30 kament, alleen voor de goedkoopte gebruikte men soms ook den

anderen kant.

-) Kuripides, Hippol. 612 i] /jm-j^" 'oij.r^ij.ciy^
.^ -h oè fp-ftv a.)Kófj.oToi.



35

alleen te zijn, geen vriend, geen gastvriend staat ge te woord

want zoo iets ware de ondergang voor je heerschappij.

Ge doet gemoedereerd voor aller opg wat men op z'n eentje

zelfs niet doen zou; wat amourettes betreft, kiest ge 't

ridicuulste uit. En ten slotte, als je dat verlangt, eet je 5

een rauwe polyp of een inktvisch op ^). Dat soort geluk

kunnen wij je garandeeren.

Kooper. Loop rond! Dat is afgrijselijk en onmenschelijk

wat je daar zegt!

Diogenes. 't Is toch doodgemakkelijk, mijn waarde, en 10

voor een ieder bereikbaar. Want ontwikkeling en redekunst

en dergelijke kool heb je niet noodig, maar 't is een heele

korte weg tot den roem. Want al ben je maar een dood-

gewoon burger, een leerlooier, een koopman in zoutevisch,

een timmerman of geldwisselaar, 't is je absoluut geen 15

beletsel om een belangwekkend personage te zijn als je

maar onbeschoft en brutaal ben en flink leert schelden.

Kooper. Daar heb ik jou niet voor noodig ! Maar, misschien

dat je als schipper of tuinman te pas zou komen, dat is te

zeggen, als die afslager je wil geven voor op z'n hoogst 20

twee obolen.

Hermes. Pak an! We zijn blij dat we hem kwijt zijn met

z'n ruzie en geschreeuw, hij brutaliseert een ieder onop-

houdelijk en slaat maar gemeene taal uit.

25

Dat is een karikatuur van het Kynisme, waarin een

groote dosis waarheid steekt. Daarnaast nu een passage uit

de Fugitivi^), waarin een bepaalde zijde van het Kynisme

nog wat scherper uitkomt:

De Philosophie heeft naar Zeus de wijk moeten nemen 30

1) Waaraan Diogenes gestorven zou zijn. •

2) c. 4 sq.
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'en klaagt: ,,Er zijn sommigen, Vader Zeus, zoo tusschen

het plebs en de philosophen in, die in uiterlijk en blik en

gang op ons gelijken en op dezelfde manier zijn uitgerust:

ze verbeelden zich nu onder mijn vanen te dienen en onder

.5 mijn naam zich te mogen laten inschrijven ^), en zoo beweren

zij onze leerlingen en kameraden en intimi te zijn. Maar

hun leven is liederlijk, een en al onkunde en brutaliteit

en losbandigheid, ze compromitteeren ons op een ergerlijke

manier, 't Zijn hun beleedigingen die mij op de vlucht

10 gedreven hebben." Later blijkt dat die pseudo-philosophen

weggeloopen slaven zijn of ambachtslui, die nooit iets geleerd

of gedaan hebben dan hun handwerk -). Maar die lui hebben

't in de gaten gekregen, dat de philosophie in blakende

gunst staat bij de groote massa, en nu hangen ze den Cynicus

15 uit, dat is een gemakkelijker en bovendien eervoller manier

om aan den kost te komen, dan met hun karig beloond

ambacht. Maar ze negeeren alle goede eigenschappen van

den hond en nemen alleen over zijn gekef, zijn lekkerbekkerij

,

zijn roofzucht, zijn liederlijkheid, en voorts zijn fleemen

20 en kwispelstaarten jegens ieder die hem wat geeft, en zijn

tafelschuimerij

.

Peregrinus Tot dat slag bchoort dan volgens Lucianus Peregrinus,

®" waarbij dan nog komt een Herostratische eerzucht die 't
Theagenes ' " ...

25 onbeduidende mannetje tot volslagen waanzm drijft. En
zijn bewonderaar Theagenes is al van 't zelfde soort.

Nu was dat soort zeker niet zeldzaam, Epictetus en

Aelius Aristides, Juvenalis en Martialis hebben het

1) De uitdrukkingen zijn aan militaire usance ontleend.

3Q 2) Voor het ambacht hebben de Antieken weinig respect, 't Zijn

artes sordidae^ die beneden de waardigheid van een vrij burger

liggen : een symptoom van die geestelijke luxe waarvan ik boven sprak.
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evengoed als Lucianus gesignaleerd en gedesavoueerd ^)

.

Maar 't is zeer de vraag of Lucianus recht had Peregrinus

en Theagenes in dien hoek te dringen. Reeds een aandachtige

lezing van Lucianus' geschrift zelf wettigt dien twijfel:

de zakelijke beschuldigingen tegen Peregrinué blijken weinig 5

meer dan insinuaties voornamelijk op geruchten gebaseerd ^),

tersvijl de motieven door Lucianus boosaardig aangegeven

voor Peregrinus' gedragingen niet meerdere waarde hebben

dan dat zij Lucianus' meening weergeven.

De feiten zelf: Peregrinus' philosophische ascese, zijn
^^

toetreden tot het Christendom, zijn overgang tot het

Kynisme en zijn zelfverbranding zijn ook uit andere motieven

verklaarbaar. Speciaal de pompeuze zelfverbranding door

Lucianus als laatste wanhoopsdaad van een tot in 't waan-

zinnige ij delen stumper voorgesteld, treedt reeds door
^^

hetgeen Lucianus zelf meedeelt uit de reden van Peregrinus

en Theagenes in een ander licht. Theagenes had aange-

kondigd dat Peregrinus een proeve van standvastigheid

geven wilde naar het model der Indische wijzen die sinds

lang in de stoische literatuur als modellen van zelfbe-
^q

heersching golden^). Peregrinus zelf betuigde, dat hij een

,,gouden leven een gouden kroon wilde opzetten, iemand

die als Herakles geleefd had, moest ook als Herakles sterven

1) Bewijsplaatsen bij Friedlander IV * S. 308—316; M. Croiset,

Essai sier la vie et les oeuvres de Lucien, Paris, 1882 p. 137 ss. 25

-) Dit geldt van hetgeen Lucianus meedeelt omtrent de sexueele

zonden van Peregrinus' jeugd (c. 9); van de beschuldiging van

vadermoord (c. 10, 14, 15, 21, 27); van zijn weelderig leven op zee

in gezelschap van een jongen knaap (e. 43). Vgl. over en ander

Bernays, a.a.0., S. 53 ff. en Deeleman Lucianus'' geschrift: de 30

Morte Peregrini^ Utrecht 1902 bl. 138 vv.

'^) Vgl. o a. Philo: (2uod omnis probiis liber c. il, c. 14; De
Abrah. c. 33.
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en in den aether vervluchtigen; hij wilde der menschheid

den dienst bewijzen van te toonen hoe men den dood moet

verachten."
door 'i Xs niet anders dan volkomen begrijpelijk dat Lucianus

Lucianus

miskend, zoo'n man absoluut niet waardeeren kon. Zelf een man van

de wereld en genietend van 't leven, stond hem een asceet,

voor wien 't leven geen zelfstandige waarde had en die alles

wat een ander op prijs stelde verachtte, heftig tegen. Hij had

Peregrinus zelf op een zeereis ontmoet en begreep de kynische

10 levenswijs zoo weinig, dat hij niet anders kon dan veronder-

stellen, dat Peregrinus met al zijn gepraat over askese

toch den kat in 't donker kneep. En 't onverdragelijkst

moest nog wel zijn, dat zoo'n vent zich boven menschen

en goden verheven achtte!

15 Nu was er tot zulk een ergernis alle aanleiding. In het

Kynisme en, schoon in mindere mate, ook in de Stoa lag een

element van buitengewonen hoogmoed en zelfoverschatting,

voor een buitenstaander ergerlijk. En in het Kynisme was dit

nog te minder verdraaglijk, omdat het met opzet de allures

20 van landloopers en vagebonden aannam. Als zulke menschen

zich met Zeus gelijk stellen ^), dan is dat heel wat meer

irriteerend, dan wanneer Seneca den wijze nog stelt boven de

goden, omdat deze buiten, gene boven het leed staan '^),

1) Dat zegt niet alleen Theagenes ten opzichte van Peregrinus,

25 maar wordt door Aelius Aristides als een pretentie van philosophen

in 't algemeen gewraakt {ol zou /j.èv Atd? o\j3iv y^-ipoui jjktcv slw.i or. 46
licip röi-j zn~ór.p'jyj ed. Dind. vol. II 398, cf. o.a. Baumgart Aelius

Aristides, 1874 S. 25 ff. Ed. Norden, Beitrüge zur Gesch. d.

griech. Philosophie (in Jahrbb. f. class. Philol. Leipzig 1S93, iQter

30 Supplementband) S. 404 ff.

2) De provtdentia VI 6: hoc est quo deum antecedatis: ille extra

patientiam malorum est, vos supra patientiam. De hooge moed van

deze uitspraak wordt bedenkelijk getemperd door de in c. 7 volgende

:
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Seneca is ten minste een man die zich zelf niet buiten de

samenleving plaatst.

Oude ge- Maar dan is het ook niet te verwonderen dat anderen

omtrent Peregrinus en Theagenes heel anders beoordeelen dan 6

Peregrinus Lucianus doet. AuLUS Gellius 1) heeft Peregrinus ook
en .......""

Theagenes. ontmoet, te Athene waar hij zijn oraties bijwoonde, en hij

spreekt van hem met grooten lof als een ernstig en karakter-

vast man. Hij hoorde hem o.a. zeggen, dat een wijze niet

zondigen zou, ook al zouden goden noch menschen iets lo

van zijn zonde merken; maar de zekerheid, dat er toch

ten slotte niets verborgen zou blijven, achtte hij wel een

reden waarom de menschen niet zoo ongegeneerd er op los

zouden zondigen.

Ook Theagenes was blijkens onverdachte getuigen vol- 15

strekt niet de schreeuwerige bedrieger waarvoor Lucianus

hem uitmaakt. De medicus Galenus, een man dus die er

niet 't minste belang bij had, vertelt zoo terloops 2) dat

Theagenes een beroemd philosooph was, die te Rome dagelijks

openbare voordrachten hield . Bij het sterfbed van Theagenes 20

waren enkel eenige kynische en andere philosophen tegen-

woordig, die in wijsgeerigen ernst maar zonder luidruchtige

doodenklacht den doode den laatsten liefdedienst bewezen.

Theagenes had geen slaaf noch kind noch vrouw, die dat

patet exitus. si pugnare non vultis, Heet fugere. Dat is de bekende 25

stoïsche verdediging van den zelfmoord, door Lucianus de inorte

Peregrini c. 21 ook in Peregrinus terecht als lafhartigheid gelaakt

:

iyort'^ Si olij.v.i^ fju.li'j'zv. fj.i-j Ttipt-iJ-ivsiv röv ^Cf.w.xciv y.M [J.r, S pi/.Tt sr i(i -iv èx. toü

^iov. Vgl. overigens Zeiler Philos. d. Gr. 4 III : i S. 314 ff,

1) De testittionia veterum volledig bl. 49. 30

2) 7neth. medendi 13: 15 vgl. Bernays a.a.0. S, 14 ff.
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konden doen: hij bleek in de practijk dus consequent

CxTiicus.

soonlikh'^êid
^^^ drijver en dweper was Peregrinus zeker. De ostentatie

van van zijn zelfverbranding, die overigens bij de bekende
eregrinus.

g^Q^g^^j^g gj^ kynische beschouwing van dood en zelfmoord

absoluut niets verwonderlijks heeft, bewijst dat voldoende.

Dat hij niets en niemand ontzag blijkt wel uit zijn geschimp

op Herodes Atticus, die door het aanleggen van een water-

leiding te Olympia de menschen maar vérweekelijkte!

10 Trouwens de boven (bl. 28) geciteerde anecdote van De-

monax en Peregrinus toont wel, dat ook onder de Cynici zelf

Peregrinus een uiterste vertegenwoordigde.

Het geeft wel een eigenaardigen kijk op het geestesleven

der tweede eeuw dat zulk een man zooveel bewonderaars

15 vond, en dat men hem zelfs — tegen alle kjmische traditie

in! — godsdienstige eer begon te bewijzen. Te midden van

een geslacht, waarvan de energie verslapt was, leek zulk

een karakter, dat den dood niet vreesde, ideaal. Onder de

vele twijtelenden en zoekenden, was zoo iemand die 't wist

20 en 't kon, allicht een begeerde gids. En in een eeuw die naar

concrete voorbeelden zocht en in plaats van vage mytho-

logumena historisch ontwijfelbare objecten van devotie

zocht in het tegenwoordige ^), sprak het wel vanzelf dat de

bewondering voor Peregrinus al heel spoedig in zekeren

25 vorm van devotie overging.

chrlfteMke
^^^^ ^^^ ^c bespreking van Peregrinus' christelijke

periode, periode. De aloude onderstelling, dat in de beschrijving

van die episode eigenlijk de kern van Lucianus' polemiek

30 ^) Dat deze begeerte op tallooze manieren bedrogen en gedupeerd

is, doet aan de juistheid der opmerking op zich zelf niet af.
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zou liggen, is sinds lang opgegeven. Maar daarvoor zijn

andere theorieën in de plaats getreden, die geconcentreerd

zijn om de vraag welke verhouding er bestaat tusschen

Lucianus' geschrift de Morte Peregrini en de brieven van

\gnai\us. Ignatms in de korte recensie^). Ignatius was bisschop vans

Antiochië en werd om zijn christelijke belijdenis veroordeeld

en via Klein Azië naar Rome gevoerd. Op die reis schreef

hij een zestal brieven naar verschillende Klein-Aziatische

gemeenten en een naar Rome. Nu zijn er eenige punten

van overeenkomst opgemerkt tusschen de lotgevallen van lo

Peregrinus en Ignatius, en wat van meer beteekenis is,

er zijn eenige treffende punten van overeenkomst in spraak-

gebruik. 2) Evenals Ignatius deed, wordt van Peregrinus

verteld dat hij brieven schreef aan alle bekende steden; —
Lucianus noemt Peregrinus rov iv XvpU ^s^èvrx ei. Ign. Eph. 15

1. Smyrn. 11: . . ^f^fjccii/ov xtto ^vpixc. — Peregrinus wordt

door de voornaamste mannen der gemeente bezocht (c. 12),

zooals ook Ignatius bezoeken ontvangt van de leidslieden

1) Ik citeer alleen H.P. Schim van der Loeff, De zeven brieven

van Ignatius in de korte recensie. Proefschr. Leiden 1906 bl. 102— 20

116 (vgl. mijne aankondiging Theol. Stud. 1907 bl. 298—305) en

Prof. Dr. Daniel Völter Polykarp itnd Ignatius, Leiden 1913.

S. 172—193.

Harnack, Gesch. d. alt-chr. Literatiir I S. 75— 86, II : i S. 381—406.

Bardenhewer, Gesch. der alt-kirchl. Literatur, 2e Aufl. 1913 25

I S. 131— 158.

De beide laatsten vertegenwoordigen in hoofdzaak het thans overwe-

gende gevoelen der geleerden omtrent de Ignatiaansche quaestie. Ik kan

die quaestie hier natuurlijk, zelfs in 't kort, niet behandelen. Ik ga

in den text uit van de echtheid der zeven Ignatiaansche brieven in 30

de korte recensie en stel het martyrium van Ignatius op + 1 15 p Chr. n.

'-) Uitvoerig vermeld en schematisch gerangschikt door Schim
van der Loeff, t.a.pl. 108 vv.
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der gemeenten, — afgevaardigden der gemeenten uit Klein-

Aziatische steden bezoeken Peregrinus in zijn (christelijke)

gevangenschap, zooals ook Ignatius te Smyma afgevaardig-

den ontvangt. — Zelf zendt Peregrinus gezanten als

5 vsKpxyysKov: y.xi ysprspo'èpóf^ovc, terwijl Ignatius ze noemt
^£OTp£o-(3£vroii en bsolpifj^oi (Smym. 11, Polyc. 7.).

,,These coincidences are too many and too obvious to

be overlooked" ^). Dat is de meening van de meesten, en

de gewone conclusie is dan, dat Lucianus de brieven van

10 Ignatius heeft gekend en trekjes daaruit heeft gebruikt

voor zijn teekening van Peregrinus. Zelfs werd de onder-

stelling geopperd dat Peregrinus en Ignatius dezelfde

persoon zouden zijn. -) Die Peregrinus zou dan die brieven

hebben geschreven, maar toen hij later tot het Kynisme

15 overging heeft men zijn brieven maar een anderen auteurs-

naam gegeven, waartoe zich de naam van den antiocheen-

schen bisschop-martelaar Ignatius het best leende. Ik geloof,

dat wij al deze historie-reconstructies ter zijde moeten laten.

Er mogen eenige overeenstemmingen zijn, zij zijn gereedelijk

20 uit overeenkomstige omstandigheden verklaarbaar^).

De ch riste- Van veel meer belang is het op te merken hoe de mede-

"^"eetw
^^ deelingen uit de christelijke periode van Lucianus bevestigd

worden door de gegevens der christelijke geschriften zelf.

De zorg voor de gevangenen, het omkoopen van de ge-

25 vangenbewaarders, de ,,weduwen" als een bepaald ambt
bekleedende in de gemeenten en zoovele trekjes meer,

waarop het best bij de bespreking van den text zelf in de

1) Lightfoot Apost. Fathers II Ignatius vol. I 347.

2) Aldus Prof. Völter in zijn bovengenoemd geschrift. De brief naar

30 Rome wordt door Völter uitgeschakeld ; die is later bij het overdoopen

van de zes andere als introductie bijgevoegd.

3) Aldus ook Harnack, Real. Encycl 3X1 kol. 664.



43

noten gewezen kan worden, bewijzen hoe goed Lucianus

omtrent een en ander ingelicht was. 't Was wel oppervlakkige

kennis, hij begreep niet veel van de drijfveeren in dat alles,

en hij gaf zich ook de moeite niet ze te begrijpen, maar ook

in dit opzicht wordt bevestigd de karakteristiek boven van 5

Lucianus gegeven: hij was journalist, met de goede en de

kwade eigenschappen die deze qualificatie in zich bevat.

Beteekenis Overigens, gelijk ik zei, van de innerlijke beteekenis

,-t.^^." -f van het Christendom is Lucianus in de verste verte niet 10Christendom

volgens doordrongen. Men zou zoo zeggen, toen was het voor iemand
ucianus.

^^^ ^-^j^ ^^^ weinig moeite gaf, niet meer noodig Jodendom

en Christendom te verwarren. De val van Jerusalem was

haast een eeuw geleden, en sedert maakte ook de Staat

een duidelijk onderscheid tusschen Joden en Christenen. 15

Maar Lucianus heeft eigenlijk te diepe minachting voor

het Christendom om zich de moeite van juiste onderscheiding

te geven, 't Is hem een beklagenswaardige, overigens vrij

ongevaarlijke secte , welkerleden de gemakkelijke prooi zijnvan

den eersten den besten brutalen oplichter. Lucianus zou onmo- 20

gelijk hebben kunnen gelooven, dat anderhalve eeuw nadat

hij zijn pamphlet schreef, de keizer van het Romeinsche Rijk

den adelaar op de romeinsche vanen zou vervangen door

het christelijke labarum, als het teeken, waaraan de

overwinning beloofd was. En nog minder misschien zou 25

hij hebben kunnen denken dat weder een halve eeuw later

een keizer, nu weder heidensch, een strijdschrift tegen de

Cynici ^) zou publiceeren, maar dan om het ware Kynisme

te verdedigen tegen dat nieuwe soort van Cynici dat een

1) Et? T0O5 oLTzcf-iS-itzovi xuva;, in yuliani i»iper. qiiae supersiint ed. ^q

Hertlein Vol. I p. 234 sqq. Lipsiae 1875.
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vriendschap sloot met het thans machtige Christendom

't Was de laatste aanval : ook Julianus vermocht den gang

der geschiedenis niet te stuiten. Als lateren ^) nog over het

Kynisme spreken, dan is het als over een verdwijnende of

5 bijna verdwenen philosophische secte.
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Jacob Bernays, Lucian und die Kyniker^ Berlin 1879.
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lettres de Montpellier, tome VI 1880).

C. F, M. Deel e man, Lucianus'' geschrift De morte Peregrini.
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1) bv. Augustinus, Civ. Dei XIV 20.
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Over de verhouding tusschen heidendom en christendom in 't

algemeen vooral

:

Ad. Harnack, Mission u. Ausbreitung des Christentuins in den

ersten drei Jahrhunderten, 2e Bnde, ae Auflage, Leipzig 1906.

Van de algemeene werken over deze periode behoeven slechts de 5

namen genoemd te worden van Boissier, Friedlander, en voor

den lateren tijd Seeck, {Gesch. des Untergangs der antiken Welt.

5 Bnde, Berlin ; de 5e Bnd verscheen 1913).



HET LEVEN VAN LUCIANUS.

Onze kennis van Lucianus' leven berust bijna uitslui-

tend op eenige weinige mededeelingen, die wi] in zijne

eigen werken vinden, in de eerste plaats in den „Droom",

5 (jrsp) rov huTcvlov vjtoi (oioc Aovkix-jov), verder in den ,,Her-

motimus", de „Apologie" {xToKoylx Trspi ruv êr) f^i7^cp (rwóvrav)

en den „Tweemaal Aangeklaagde" (3)? tcxTtiyopovf^suoc).

Hij is ongeveer 1 25 geboren te Samosata (tegenwoordig

Samsat) de hoofdstad van het Syrische landschap Com-

10 magene, aan den Boven Euphraat, dus aan de uiterste

grens van de Grieksche wereld. Zijne ouders waren een-

voudige lieden, die geenszins over ruime middelen be-

schikten. Daarom werd hij, toen hij den leeftijd had

bereikt, dat er een beroep voor hem moest worden ge-

15 kozen, bij zijn oom, een beeldhouwer, in de leer gedaan.

Bij zijn eerste pogingen in het vak beging hij de onhan-

digheid een marmerplaat, die hij moest polijsten, te breken.

Een ruwe bestraffing deed hem schreiend naar huis loopen;

zijne moeder troostte hem en nog snikkend viel hij des

20 avonds in slaap. In dien slaap had hij een wonderlijken

droom : twee \Touwengestalten, de Beeldhouwkunst en de

Wetenschap verschenen hem en trachtten hem beiden

voor zich te winnen; de laatste schilderde hem met

levendige kleuren den roem en de eer, die hem wachten,

25 als hij haar wilde volgen ; hij kiest haar dan ook en weet

bij zijne ouders gedaan te krijgen, dat hij mag gaan

studeeren, d.w.z. hij gaat zich wijden aan de rhetorica,
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die kunst, die toen roem en aanzien kon verschaffen.

Ter nauwernood goed Grieksch sprekend, terwijl hij het

barbarenkleed nauwehjks had afgelegd begeeft hij zich

naar lonië, waar Ephesus en Smyrna destijds brandpunten

voor de studie waren, ^

Door ijverig bestudeeren van Homerus en de groote

Attische schrijvers, inzonderheid de Comici, weet hij, de

geboren Syriër, het zoover te brengen, dat hij onder de

zoogenaamde Atticisten, de woordkunstenaars van die

dagen, die er zich op toelegden zooveel mogelijk de taal lo

van Attica in de bloeiperiode na te bootsen, een eerste

plaats bekleedt.

Weldra maakt hij zich naam als schrijver van ver-

handelingen, ixihsi^sic en %poXxKïxi, en hij houdt naar de

gewoonte van die dagen lezingen en treedt ook als advo- is

caat op. Hij onderneemt, zooals tegenwoordig muziek-

,virtuoozen, groote reizen en bezoekt lonië en Griekenland,

Rome en Italië, en Gallië, steeds voordrachten houdend.

Dit leven zette hij voort tot zijn veertigste levensjaar.

^

Toen keerde hij als een rijk en algemeen geacht man 20

naar zijne vaderstad, die hij arm en onbekend verlaten

had, terug. Vandaar begaf hij zich naar Athene, waar hij

verder het grootste deel van zijn leven doorbracht. Hij

keerde nu de rhetorica den rug toe, om zich op de

philosophie toe te leggen; deze behield echter niet lang 25

zijne liefde: al spoedig legde hij zich met al zijne kracht

toe op een nieuw, door hem zelf geschapen üteratuur-

genre, de satirische dialoog, waarin hij Plato en Aristo-

phonés zocht te vereenigen, den ernst der wijsbegeerte

met de scherts der comedie wilde verbinden. In deze 30

periode schreef hij zijne beste werken. Ook zijn geschrift

over Peregrinus' levenseinde valt in dezen tijd.
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Op hoogen leeftijd is hij opnieuw aan het reizen gegaan,

't zij dat financieele achteruitgang hem hiertoe bewoog,

't zij dat hij zijne satirische dialogen meer algemeen be-

kend wilde maken. Eindelijk kreeg hij in Aegypte eene

5 administratieve betrekking, die niet onvoordeelig was. Het

jaar van zijn dood staat niet vast, hij moet onder Com-
modus (180—192) gestorven zijn.



GETUIGENISSEN BIJ DE OUDE SCHRIJVERS

OMTRENT PEREGRINUS.

1, LuciANUS, Fugitivi c. 1 sq. AnOAAHN. 'Alrjêfj

zavza (paoi, ndiSQ, (hg èj[ij3dkoi xlq (pégwv avxov elg xb

nvQ xaxévavxi 'Olvjumcov, TJdrj ngeo^vx^jg dvêQCOTtog, 5

ovx, dyevvi]Q êavfiaxonoióg xd xoiavxa ; rj SelrjVï] ydg

Tjfüv êi}]yeïxo avxij écogaxévai xmófievov Uyovoa.

ZETS. Kal Tidvv dh]i>fj, c5 "AtioUov d)g firj noxe

yevéoéai cocpeXev.

AU. Ovxo) XQi]OxbQ ó ysQCüv rjv xal dvd^cog èv tïvqI lo

dnolcoMvai;

ZET2. Kal xovxo fièv i'ocog' dW èyo) jioXXyv x)]v

di]diav fiéfivy/iiat dvaoxójuevog xóxe vnö xvL07]g 7iov7]Qdg,

ot'av elxög dnocpégeoêaL ÓJixco/iévcov dvêgcoTtetcov ocofidxwv.

el yovv p) eig xïjv 'Aga^iav ég elxov evd'vg dmèv i5

éXÓ/nyv, dnolcóleiv dv, ev ïoêi, dxonia xov xanvov- Tcal

öficog èv xooavxT] evcoöla xal dcpêovla x&v dgcofidxcDV

xal èv hlSavcüxü) nafmóUo) fióhg ai glveg ènilad'éod'aL

jLioi xal dTtofiaêeïv yêeXov xi]V xfjXïóa èxslv7]v xijg óofir'jg,

dXld xal VVV óUyov óéco vavxidv V7iofiV7]öêelg avxf]g.20

2. An. Tl dal ^ovlófievog, é Zev, xotavxa etgyaoxai

êavxóv; fj xl xb dyaêóv, d7tavêQaxü)i)'i']vai èj^meoóvxa

elg xijv Jivgdv;

4
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ZETS. TovTO jiièv ovx av, (h Jiaï, q)d'dvoiQ koI

' E/Lmeóo}i?i£Ï JiQO avzov èyxa?MV, ög èg lovg xQaxrJQaQ

')J)mzo xal avTÓg èv SixeUa.

AD. MsXay^oUav iivd êeivyv léyeig. didg omóg ye

5 TLva nozk dga xi]v~atxLav 'éoyjB zijg èjtid'Vfdag;

ZETS. Avzov OOI Xóyov ègaj, öv ëXe^e ngog zijv

naviTjyvQiv dnoloyovjj£vog ngóg avzovg vjtèg zfjg zelev-

zijg. sqpi] yaQ, el' ye [.lé^vi^fiai %zé.

2. LuciANUS, adversus Indoctum 14. ^^èg óè xal jiqcóïjv

10 dXXog zig zrjv Ugcozécog zov Kvvixov /SaxzrjQtar, ïjv

xazaê^éfievog ijXazo èg zo tzvq, zaMvzov xdxelvog

èjiQiazo, xal ëyei /uèv zó xeifivjhov zovzo xal ÖeixwoLV

(hg Teyedzm zov Kalvêcovlov zó dég/ua xal 07]^aïoi zd

öoza zov Fijgvóvov xal Me/u(pTzai zfjg "loiÖog zovg

15 TtXoxdfiovg.

3. PsEUDO-LuciANUS, Demofiactis Vita2\. Uegeygivov

dè zov Ilgcozéayg eTiizi^cövzog avzcp, özi èyéXa zd noXXd

xal xoïg dvi^gwjiOLg Jigooéitai^e, xal léyovzog' AyjuoJva^,

ov xvvqg, dnexgivazo' Hegsygïve, ovx dvê'gcomQeig.

20 4. AuLus Gellius, Noctes Atticae VIII. 3. Quem in modum
et quam severe increpuerit, audientibus nobis, Peregrinus

philosophus adulescentem Romanum ex equestri familia,

stantem segnem apud se et assidue oscitantem.

5. AuLUS Gellius, ihid. XII. 11. Philosophum, nomine

25 Peregrinum, cui postea cognomentum Proteus factum est,

virum gravem atque constantem vidimus, cum Athenis

essemus, deversantem in quodam tugurio extra urbem,

cumque ad eum frequenter ventitaremus, multa hercle

dicere eum utiliter et honeste audivimus, in quibus id
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fuit, quod praecipuum auditum meminimus. Virum quidem
sapientem non peccaturum esse dicebat, etiamsi peccasse

eum dii atque homines ignoraturi forent. Non enim poenae

aut infamiae metu non esse peccandum censebat, sed

iusti honestique studio et officio. Si qui tarnen non essent 5

tali vel ingenio vel disciplina praediti, uti se vi sua ac

sua sponte facile a peccando tenerent, eos omnis tune

peccare proclivius existimabat, cum latere posse id peccatum

putarent, impunitatemque ex ea latebra sperarent. ,,At

si sciant", inquit „homines, nihil omnium rerum diutius lo

posse celari, repressius pudentiusque peccabitur." Propterea

versus istos Sophocli, prudentissimi poetarum, in ore esse

habendos dicebat:

Tigog xavxa kqvtite fifjSèv, óg dnavd'' óqcóv

xal Tidvi' dxovcov Jtdvz' dvajtxvooei ^(^QÓvog. is

6. Flavius Philostratus (bijgenaamd d 'Aêtjvaïog,

begin 3e eeuw), Vitae Sophistarum II. 1. 33 (leven van

Herodes Atticus) ,,dXl' ojtcog ye, Jtgög idg loiêcogtag

SQQCOTO (ó 'HQÓ(h]g) dfjlcüoei zal id jtQÖg zóv xvva

IJgcüzéa Xe')[&évza Jtozè, vit' avzov 'A'&r]v^]Oiv' rjv /uèv 20

yaQ zwv ovzo) éaggalécog (pdooocpovvzcov ó Ugcozevg,

ovzog, d)g xal èg nvQ êavzbv èv 'Olvfutiq QÏyjai,

èn7]7ioXovd'eL de zcö 'Hgóörj Tcaxcóg dyogsvcov avzov yfic-

^ag^dgoj yXwzzrj' èmozQacpelg ovv o'^Hgcódijg' ,,ëaz(j)",

ë(p7], ,,xaxwg fie dyoQSveig, ngog zi xal ovzcog;" 'Eni- 25

xeijuévov dè zov IJgcozécog zalg Xoiöogiaig' ,,yeyf]Qd-

xajuev" ëcprj ,,ov fièv xaxcög jue dyogevcov, èycó Sè

dxovcov", èvdeLKvvfisvog örjTiov zo dxoveiv fièv, xaza-
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ye/Mv (!>' vno xov Tiejzetoi^at zag yjevóelg Aoiöoglag jlitj

TtegaiTÉQü) dxofjg rjxsiv.

7. Ammianus Marcellinus (uit Antiochië ± 330—400),

Rerum Gestarum l. XXIX 1 . 38. 39. Universi (n.1. eenige

5 personen, die met een zekeren wijsgeer Simonides eene

samenzwering tegen keizer Valens hadden gesmeed) flebi-

liter jugnlantur praeter Simonidem, quem solum saevus

ille sententiae lator (n.1. keizer Valens) efferatus ob con-

stantiam gravem, iusserat flammis exuri. Qui vitam ut

10 dominam fugitans rabidam, ridens subitas momentorum
ruinas immobilis conflagravit, Peregrinum illum imitatus

Protea cognomine, philosophum clarum, qui cum mundo
digredi statuisset, Ol3mipiae quinquennali certamine sub

Graeciae conspectu totius, adscenso rogo, quem ipse

15 construxit, flammis absumtus est.

7. SuiDAS, s.v. ^iXóoTQaxoQ ó UQOJzog noemt onder

de werken van dezen o.a.: IJgcoiéa xvva fj 2oq)ioTrjv.

9. Tatianus (uit Assyrie, christelijk Apologeet, 2de

helft der 2de eeuw). Aóyog jiQog 'Elh]vag c. 25 (ed.

20 Otto) Ti jMya xal d'avfiaaibv oi nag vfiïv ègyd^oiim

q)tlóooq)OL — Xéyovieg fièv deio^at fi7jÓevóg xaxd dè

zóv ÜQCozéa oxvzodéyjov juèv /^gfj^ovzeg did Zfjv nrjQav,

vcpdvzov èè öid zo i/ndzLov xal Ötd zo ^vXov ÓQVozófiov,

did dè zrjv yaozQifiaQyiav zójv nlovzovvzoiv xal öiponoiov.

25 10. Athenagoras (geb. te Athene, 2e helft der 2de eeuw)

UgsolSsLa jzbqI Xgioziavojv c. 26(ed. GeffckenS . 145 f.)'Hjuèv

(scil. Tgcodg) NeQvXlivov eixóvag ë/^ei — ó dvi]Q zójy xai^'

Yjfidg — zo dè IJdgiov 'Ale^dvÖgov xal Ugfnzécog . . . ó Se

zov 'AJ^^dvÖQOV (scil. dvóglag) xal ó zov IJgcozécog

30 ^zovzov (Yovx dyvoetze giyjaiia éavzöv slg zo tzvq negl
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Ti)v 'OXvjLmtav), 6 fièv xal amog léyexai iQ7]iJbaxiII,eiv,

T(p ()è zov 'AXe^dvÖQov . . . (hjfioTeXeïg ayovxai évolat.

11. Tertullianus, ad Martyres c. 4 item Empedocles,

qui in ignes Aetnaei montis desilivit, et Peregrinus, qui

non olim se rogo immisit. 5

12. EusEBius, Chronicorum libri duo Berol. 1866. 75, ed.

Alfred Schone T. I. p. 170 sq. bij het jaar 2181 van Abraham
= het 1ste jaar der 236e Olympiade en het 5e jaar van

Marcus Aurelius = 165 na Chr. volgens Syncellus

Uegeyglvog ó q)Llóoo(pOQ èv navnjyvQSi jivq dvdipaQ lo

éavTÖv èvéjiQ'}]öe jui/iioviuevog KaXavov Bga^f^avov löv

Tcaxa 'AX8B.avdQ0v yvfivooocpiozyv.

In de in 't Latijn vertaalde Armenische vertaling : Pisis

ignem accendit Peregrinus philosophus in festo publico

(panegjrri) et se ipsum intus iecit. is

In de Latijnsche vertaling van Hieronymus: Aput Pisas

Peregrinus filosofus rogo, quod ex lignis conposuerat,

incenso semet superiecit.



nEPI THU nEPEFPINOY TEAEYTHX

1. AovTiiav 6q KqovIco ev Jt gdii eiv.'O xaxo-

öaljucov UeQeyQÏvog ij (cbg avxóg ëy^aigev óvofid^cov éavxbv)

1. Kpov ia, oyer Kronios weten wij niets meer dan in het stuk

5 zelf, c. 2, 37, 43 en 45 wordt medegedeeld. Misschien

is dezelfde persoon bedoeld als de Kronios, die door

Porphyrius meermalen als een bekend Platonicus wordt

vermeld; vgl. Bernays, Lucian und die Kyniker, S. 3. 88.

sZ TT pxrT£ ly, uit deze begroetingsformule, die Luc. hier

10 in plaats van het gewone zcfJpsiv gebruikt, blijkt, dat

Kronios Platonicus is; de invoering van dezen groet

wordt door Luc. de Lapsu in salutando c. 4 aan Plato

zelf toegeschreven : x?./.' l ^x-ji^x^toc W/.xrcoy, xvyip x^iótti^-

Toc voy^obéryii: rccv roio-jrccy, ro (/,h %xip£iv ksKsvsiv kx) ttx'j-j

15 X7rc'èOKlf/,X(^£l CCC [J^Oy^^VipOV OV KXA OvVsV (XTTOuèxïOV £[J!,CPxrjOV,

ro V £V X pXTT £ IV XV T XVTOV £'](TX'y£l Ut; KOiVOV 7^[Jt.X-

TcV T£ ZXl ''pV^VjC £V 'èlXX£lfj'JvaV (TVfji,(3oKoy, Kx) £7n(TT£K?\CCV

y£ Tw Aiovv(Tix (,,in een brief aan L.") xhixrxi xvróv,

cri TTOiccv £c rov 'Attó/J.u (,,in een gedicht op A.") z^'P^'^

20 Tjy S"f5v 7rpo<T£'ï'7r£'j a;r xvx^iov rov Xlvbiov xx) ov% otuc b£ol^

i/.A' ovV xvbp^TTOic l£^ioic irpk-Kov. Luc. gebruikt de uit-

drukking nog éénmaal in zijne geschriften en wel in
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IjQCoievg avTÖ öij eKeïvo lö lov'OfifjQMOV Ugayzécog ëna-

êev' aTtavia ydg êó^yjQ êvexa yevófiEvog xal fivQiag zqo-

mïg TQanófjevog zd zeXsvzaïa zavza nai nvQ èyévezo-

zooovzü) dga zw ëgcozi zijg dó^yg el'xszo. xal vvv èxeïvog

dmjvêgdxcozal ooi ó ^éhiozog xazd zbv 'E/medoxXéa, 5

de opdracht van den Nigrinus; van dezen Nigrinus

weten wij, dat hij Platonicus is. Het gebruik van dezen

groet is dus büjkbaar eene attentie van Luc, als hij

zich tot een aanhanger van de school van Plato richt,

vgl, Bernays a.a.0. lo

npcoTs-Jg, de bekende zeegod Proteus kon allerlei ge-

stalten aannemen. Hom. Od. ^. 417 sq. waar hij zich

ook in vuur veranderen kan. Wij moeten aannemen,

dat oorspronkelijk Peregrinus' vijanden hem om zijne

veranderlijkheid spottend zoo genoemd hebben, maar is

dat hij zelf, die in die veranderingen juist de consequente

doortrekking van een zelfde levenslijn zag, dezen naam

als een soort van eeretitel heeft beschouwd en gaarne

heeft aangenomen. Vgl. den naam ;cya;v (Inl. p. 23 r. 18v.v.)

en bij ons de ,,Geuzen". 20

^ö'^jjc £)/£zx, ,,uit roemzucht".

ri r

£

K£vroi7x txvtx, adverbiaal.

xTvjv^pxKUTxi a- O i, (701 is dat. ethicus.

KOira. r o V 'E [y. TT éI o K ?. £ oc, ,,op de manier van Empedokles",

een wijsgeer van Akragas (Agrigentum) op Sicilië 25

± 490—430, die het eerst de bekende vier elementen

aannam. Volgens het verhaal zou hij zich om door zijn

plotseling verdwijnen indruk te maken in den krater

van de Aetna hebben gestort ; dit werd echter verraden

doordat de \ailkaan zijn sandaal uitbraakte. Luc. vermeldt 30
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TiaQ öoov é fièv zal öia^.ad'eTv èneiQa^i] èjnPaXdfv éav-

xov eiQ Tovg xgazfJQag, 6 dè yevvddag ovzog lijv noXvav-

d'QCOTiotóxrjv Twv 'Elh]ViK(bv JiavTjyvQScov T7]Q}]oag, tivqolv

oTi iLi€yioT)/v VTjoag èveTiyÓyoev èm rooomcov fiagzugcov,

5 xal XóyovQ zivaq vjiÈq zovzov ei7i(hv Jigög zovg 'EXXrjvag

ov TtQÓ no)lü)v yjuegójv zov zoX/urjfiazog. 2. 7to?dd zoivvv

öoxcü fioi ÓQÜv oe yeX&vza êm zfj xggvCf] zov yégovzog,

[laXlov Ók Kal dxovü) /Sowvzog old oe elxog /iodv, ft> Tfjg

d^eheglag, d) zijg do^oxoniag, öi zcöv dllcov d Xéyetv

10 eióéafjev tieqI avzcöv. ov fièv ovv tióqqw zavza xal juaxQcö

docpaMozEQOv, syó) de naga zo tzvq avzó, zal ëzi tzqó-

xeQov èv 7CoXX(ö TiXi^d'ei zcöv d'/cgoazojv eïjzov avzd, èvicov

hem dikwijls. Dial. Mort. 20, Pisc.2, Ver. Hist.ll.2\,

Icar. 13, Fugit. 2.

i^TTxc cTo-j, ,,behalve in zooverre, dat....", ,,met dit

onderscheid dat ..."

ycoi) ^ ix/.x^sTv sTTs ipcibvi, ,,hij beproefde juist ver-

borgen te blijven."

ov — ToK !/.'/! [J.XT o c, „niet vele (= een paar) dagen voor

20 die vermetele daad,"

2. •Aopvt-'fi, Kopv^x is eigenlijk verkoudheid, verstopping

van neus en andere ademhalingsorganen, vnd. sufheid,

domheid, omdat deze verstopping het denkvermogen

belemmert.

25lo^OKoxixc^ ,,roemzucht".

•TT 6 p) xvTccv, ,,over die dingen", men zou eerder to-jtocv

of T^v Toiovrxv verwachten.

TT óp pa, nl. van de plaats waar de zelfverbranding van

Peregrinus plaats had.
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^v dx^o^i£V(ov, oooi èêavfjal^ov xrjv dnóvotav xov

yégovTog- rjoav Öé zivsg oï xal avzol èyélüw èn auxcö.

dW óUyov ösTv imb vcöv Kvvix&v èyé oot dteojtdo^fjv

WOJT8Q ó 'Axiaicov vnb zcöv kvvcöv fj ó dveyjiög aviov ó

Uevd'evQ vno zcöv Matvddcov. 3. y bè Jtdaa zov ögdfia- 5

xTT óv o loc-j^ vgl. Aant. op c. 38.

ycx) XV rol, „eveneens", „evenals ik".

oxh/ov — ^/fö-xi(7S->jv, het verhaal bij Suidas, dat Luc.

door honden zou zijn verscheurd als straf voor zijne

(vermeende) lasteringen tegen het Christendom, is mis- lo

schien ontstaan door het misverstaan van deze plaats,

vgl. SuiD. sub V. Aouzixvó:;: rsKsvrviTxt Vs xurh ?,óyoc

vTTO xvvav, sTTsi KocTx Tïjc xK'/i^eix: sKvrrwsv. sk (Byzan-

tijnsch voor iv) yxp rov Ylsps'/pivou i3lov jcxbxxrsrxi rov

XpiTTixviTiJ.oZ zx) x-JToy i3Kxo-0>if/.£Ï rh Xpi^rov ó Trxf^yJxpoc. 15

^10 Kx) r-/jc KxjTTy,G TTOivxc xpy.oxj(Txc êy ra Trxpcvri ^s'^ccksv

êv Sf ra iC^fAAovr; y.Kvipov6iJi,oc roxj xlccvlou TTupog [j^srx rov

'Lxrxvx ysv/^iërxi.

"AKrxIcov, een kleinzoon van Cadmus werd, omdat hij

Artemis en hare nymphen had bespied, door deze in 20

een hert veranderd en. vervolgens door zijne eigen

honden verscheurd, vgl. Ovm. Metam, III. 131—250.

Usybsv:, eveneens een'fkleinzoon van Cadmus — vnd.

xvéxpioc van Actaeon — en diens opvolger als koning

van Thebe verzette zich tegen de invoering van den 25

Bacchusdienst. Toen hij de Bacchanten in het ge-

bergte vervolgde, werd hij door zijne eigen moeder

Agaue (die hem in hare bacchantische razernij voor

een wild dier aanzag) en de andere Bacchanten ver-
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Tog öiaoxevi] xoidós rjv' lóv juèv noiijrijv óloda oióg te

fjv xal Yjlixa èzgaycóóei nag oAov zóv (Slov vtiÈq zóv

2o(poxMa xal zóv Aioxvlov. èyo) óé, ènel zd^ioza etg

zi]v 'Hhv dipLKÓfiip', ölol zov yv/bivaoLov dXvcov èn^xovov

5 djiia Kvvixov zivog fieydhj xal zga^eia zfj (pcovfj zd

\

scheurd. Eurip. Bacch. 1043—1147. Ovid. Metam.

III. 513—733.

3-/5 l ix7y.sv/^, ,,de mise-en-scène."

olóc rs ^v, Tf behoort hier niet bij oio: maar bij het

10 volgende y.y-l.

ST fxyx'Bs i, het beeld van een drama wordt volgehouden

;

wij zouden in dit verband eer van ,,comedie spelen"

spreken. Bij de Grieken heeft rpxycclalv al spoedig de

slechte beteekenis van „overdrijven" gekregen.

lóltx ro~j yv fy^yxo-lou, Pausan. VI. 23 deelt mede, dat

het gymnasium te Elis met hooge platanen was beplant

;

't was dus zeer geschikt om er te wandelen.

xA-Jccy, hier
, .doelloos rondslenterend" cf Dial. Marin. 13,1.

Bij Dio Chrysost. I. 79 komt het voor in den zin van
20 slaapwandelen, deze plaats is te vinden in het Grieksche

Leesboek van vox Wilamowitz-Moellendorf, bewerkt

door Dr. E. Bessem, p. 33 r. 13. De oorspronkelijke

beteekenis is ,,buiten zichzelven zijn", hetzij van vreugde,

hetzij van smart.

25 fu, £ y X ?.
-/i zx) rpx^s lx ryj (Pccvy,, door Luc. veel gebruikte

woordschikking, in dit stuk c. 13, 19, 21, 32, 39, wij

vertalen: ,,met een luide en schorre stem".
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ovvY]\%j rama xal bk xqióöov [xijv aQSTfjv] èmfioco^évov

xal OLTiaoiv dna^anlöx; XoidoQov/tiévov elxa xaxéhfiev

avxcö i) ftorj èg xöv ÜQWxéa. xal ég dv ológ xe é, itei-

Qdoof.iaL OOI avxd SKelva dTtofivrjfiovevom wq èUyexo' ov

dè yvcoQLFÏQ öi]Xaöi] TtoUaxig avxolg Tiagaoxdg ^Oü)oiv. 5

4. IlQWXÉa ydg xig, sq)y, xevóöo^ov xoX/ncj Uyeiv, (b yfj

KOL TjlLe KOL TTOxafiol KOL êdXaxxa xal naxQ&e 'Rgd^Xeig,

lÏQCOxéa xöv èv 2JvQia deêéirta, xbv xfj naxgldi dvéin;a

jiEvxaxLGXiha xdXavxa, xöv dnb xfjg 'Pcofialojv nóXeojg

èxj^hjd'évxa, xöv xov 'HUov èmoy/nóxeQOv, xbv avxcö lo

fx rpiólou, eigl, „van den driesprong", ,,van de straat",

„gewoon", „plat". De Romeinen gebruiken trivialis

in dien zin. Met die gewone, triviale dingen wordt

eene aanprijzing van de xpsri^ bedoeld.

s TTipo CC f/,
é V o u, i7n(oox(r^xi is hier ongeveer -= 9-^uAfrv, 15

vf/,v£Ïy, den mond vol van iets hebben, zoo b.v. Thuc.

VI. 16. 6. Kx) ^ly. T(yfjrx rk 'ilix ê7nfDoa[/,£yos.

a.7r x^xTThac, ,
,eenvoudig

'

'

.

avTx sKsTvx, ,,[die dingen] woordelijk".

^i^^^x^'Ji, „natuurlijk"; dergelijke veel voorkomende ver- 20

bindingen worden in dezen tijd als één woord beschouwd

en dus aaneen geschreven, zoo ook r. 2 xttx^xxXuk;,

c. 8 r. 6 (J!.ovo'jou%i, tantum non, ,,zoo'goed als", „bijna".

4. TTxrpüis "üpxychaic, over Herakles als het ideaal der

Cynici zie men Inl. p. 23 r. 2 vv. We zouden Trxrpüoc '^

hier door „geestelijke vader" kunnen weergeven.

£v -Zvpicj^, bedoeld is de Romeinsche provincie Syria,

waartoe ook Palaestinabehoorde vgl. Evang. Luc. 11,2.

^sbs-JTX — xvk'jxx — sK(^Ky,^syTx. men lette op de
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mTayamoao&ui xw 'Olv[.i7iicp óvvd/Lievov; dXK özi óid

nvQog èt,dy£Lv xov (^iov dtéyvoxev éavióv, stg y.evodo^iav

Tiveg TOVTO dvacpégovoiv. ov ydg 'HQa'/C?S}g omcog; ov ydg

'AoKlyjiidg [xal AióvvoogJ xegavvo); ov ydg zd xelevxala

ö'EfmeóoxXïïg elg xovg HQaxfjgag;

5. 'Qg óè xavxa eiJiev ó Oeayévijg — xovxo ydg ó

KexQaywg èxelvog èKa}^LXO — rjQ6f.ii]v xivd xcöv nage-

oxwxcov, XL ^ovXexai xo negl xov Jivgog rj xi'HQay.Xrjg

xal 'EfineÓoxXfjg Jioog xov IlQcoxéa. 6 Óé, Ovx elg /ua-

10 xQdv, eq)7], xavoei éavxóv ó IJgcoxevg ' OXv[uaoLv. Hcög

ovv, ë(p7]v, ij XLVog êvsxa; élxa 6 /iièv èjieigaxo MysLV,

è^óa óè ó KvvLxóg, ójoxe dfiy)[avov fjv dXXov dxoveiv.

è7i7]xovov ovv xd Xomd ènavxXom'xog avxov xal d^av^a-

oxdg uvag VTieQjSoXdg öie^ióvxog xaxd xov IJgcoxécog' xov

15 ófzoicT£?.£vrx in deze zeer rhetorisch gekleurde passage;

voor de feiten vergelijke men c. 12, 15, 18.

"A^K/r^TT IOC, is door Zeus met den bliksem gedood, omdat
hij door zijne kunst zelfs dooden in het leven terugriep.

5. Ssxyéy/ic, een bekend Cynicus; vgl. Inl. p. 39

20 r. 15 vv.

sTTxy- ?. o jyr o :, sTrxvTXsly is eigl. op iets scheppen,

overgieten, hier ,,een woordenvloed laten stroomen".

Bij ons wordt ,,opscheppen" in soortgelijken zin

gebezigd.

2s^x'>j y^otTTxc rivxc, ri: versterkt hier het begrip, dat in

bx-Ji-j^xiToc ligt.

y.xrx T o~j W^'^rkcüc, y.xTx heeft hier geen ongunstige

beteekenis. Zoo b.v. ook Plato, Phaedo c. 29 p. 81 A
KXTX T^-V ry.£[/,V/i[/,SVX'J.
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[j£v ydfj ^ivconéa i) lov öiddoxalov aviov 'Avuo^évy

ovdè nagapdlhiv ifiiov avxQ, all ovêè zov i:o)>iQdT7]v

avxóv, èTidlei ök xbv Aia èm zrjv dfiiUav. eha fiévzoi

è'doisv avzcö taovg ticdq (pvM^ai avzovg xal ovzw xazé-

jiavs zbv Xóyov 6. Avo ydg zavza, ëq}ï], ó jSiog aQioza 5

ê}]iLuovQyi]/iiaza èêmoazo, zbv Aia zbv 'OXvfimov xal

Ugcozéa, nXdozai dè xal xeivïzat zov fièv ^eidlag, zov

êè f] (pvoiQ. dXld VVV è^ dvêgéjicüv elg êsovg zb ayaXfia

zovzo oix^oezaL óxovfievov èm zov jivgbg ÖQcpavovg rj^dg

xazaXmóv. zavza ^vv noXXcp lSqcözi êis^eXêèv èddxQve lo

fidXa yeXolcog xal zag ZQixag èziXXezo vnocpeiöó^vog p)

Tov "Liv^TTsoi, Diogenes, geboortig van Sinope aan den

Pontus Euxinus; dergelijke aanduidingen van eene be-

kende persoonlijkheid zijn in dezen tijd zeer gewoon,

zoo b.v. o ürxysiplrm voor Aristoteles, die te Stagira 15

op Chalcidice is geboren.

'AvT/o-^fvjj, Antisthenes, een leerling van Socrates, is

de stichter der Cynische School, vgl. Inl. p. 21 r. Iw.

Uov:; TTccc (pvKÓ',^xi x'jro'jq, „den strijd tusschen hen

onbeslist te laten"; de Cynicus stelt zich met Zeus 20

gelijk, vgl. Inl. p. 38 r. 22 vv.

6. o k'ios, „de wereld", komt dikwijls bij Luc. zoo voor,

in dit stuk nog c. 11.

"hvi [y^iov pyi!) !J.-xrx, ^meesterstukken' '

.

opCpxvovc yifj^xg KxrxXiTróv, het beeld is ontleend aan 26

Plato, Phaedo c. 65 p. 116 A, waar Socrates' leerlingen

meenen na zijn dood ckTvsp Trxrpo: irspn^svrs: lix^siv

opCpxi/o) rbv sTTSiTX (3ioy.

vTToCpsi^óf^svoc, „eenigszins sparend"; omdat de betee-
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jidvv ëXKeiv, xal xéXog djiijyov amov Xvi^ovza fieia^v

Tcbv Kvvixwv Tiveg JiagafiVT^ov/ievoi. 7. ff^zd dè zovrov

' aX?.og ev'd'vg dva/Salvei ov JiegijLtslvag óialvd'iivai zo

7i?S]&og, d/,ld èjz' atd'Ofiévoig zoïg TZQOzÉQOig IsQOÏg

ó knéyei zcöv ojtovöcüv xal zo fièv tiqwzov èm nolv èyéXa

xal dfjlog rjv veió&sv avzo dgcöv, eiza tJQ^azo óóé ncog'

'Ejiel ó xardgazog Oeayévyg zéXog zcöv /uiagcozazcov avzov

Xóycov zd 'HgaxXetzov ödxQva èjioujoazo, èyco xazd zó

kenis van ,,er voor oppassend" inligt, staat bij den

10 volgenden Inf. yJ/,.

ts'aoc, adverbiaal: ,,ten slotte".

1. xAKog, c. 31 verklaart Luc. den naam van dien

anderen spreker niet te kennen; we kunnen aannemen,

dat Luc. alles, wat hij dezen anon5niius laat zeggen,

15 zelf voor zijne rekening neemt.

éV x\^ o ysv o IC — 7 7:- o-j^S:v, ,,tenvijl het vorige offer

nog aan het branden was, goot hij er wijn op", eene

toespeling op Hom. //. A 775 sq. £%£ Ve %pv7£iov xKsktovI

77r£v1x-j x'fyoTTx obov fV xiboysvoi: Upolaiv; hier overdrach-

20 telijk in den zin van: ,,hij liet er geen gras over groeien".

•jsiibsv, een dichterlijk woord, eigl. van onderen af.

Hom. Od. k. 10 vsió^sv h xpxhiyic ,,uit den diepsten

grond van zijn hart", hier: ,,van harte".

rk 'H : xz'/.s ir ov ^ zKpv x — rov A-// fxoup Ir ov y s ?. :c r o c^

25 Heraclitus, wijsgeer uit Ephesus leefde ± 500; zijn

gronddenkbeeld is: txvtx psï; hij was eene sombere,

norsche persoonlijkheid. Democritus geb. ± 460 te Abdera,

is de vader der atomenleer; hij was iemand van een

opgeruimd karakter. Het verschil tusschen beiden in

30 dit opzicht wordt duidelijk geillustreerd door de ym/^xt^
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èvavuov dno xov AyfioxQtzov yéXcoiog aQ^o/nm. xal

aMiQ èyéXa èm noXv, êoze xal r/ficöv zovg jioXXövg èm

zó ofioiov èneöTidoazo. 8. elza èmozgétpag éavzóv, "H

zi ydg allo, scpj], co dvÖQsg, XQV ^oielv dxovovza fih

ovzü) yeXoicov Qrjoecov, ógcovza ds dvögag yégovzag do^a- 5

Qiov xazanzvazov êvexa jliovovovxI xv^iozcovzag èv zw

fiéocp; (hg óè elÓ£L?]Z8 olóv ,zt zó dyaXfid sozl zó xav-

êïjoói.tevov, dxovoazé fiov è^ dQxfjg nagacpvld^avzog Zf]v

yvcófifjv avzov xal zóv ^iov èmztjQijoavzog- sna óè nagd

z(bv Tïohzcöv avzov sjtvvêavófifjv xal olg dvdyx?] fjv lo

spreuken, die van beiden zijn overgeleverd, te vinden

Grieksch Leesboek I p. 36 vlg. Later heeft men hier-

van gemaakt, dat H. steeds weende en D. steeds

lachte om de dwaasheden der menschen. vgl. Iuven.

X 28 sq. lamne igitur laudas quod de sapientibus i5

alter /ridebat, quoties de limine moverat unum/ protu-

leratque pedem, flebat contrarius auctor?

8. èvr i(7r pé\pxg sxvtóv, sriarpsCpsiy kan o.a. beteekenen

„tot andere (en wel betere) gedachten brengen", ,,ver-

beteren", bijv. Luc. de conscribend. hist. 5. ollx . . .
ou ttxw 20

TToXXovc; xurm (van degenen, die meenen, dat iedereen wel

geschiedenis schrijven kan) sTtarps-^Jccy. -Plut. Crass. 10

ourcc r £7niTTpé-^x<; roug h/hpxq (hij had n.1. de decimatio

toegepast) ^y^v fV) robe itoXayt.ïovq; dus hier: „nadat hij zich

zelf verbeterd had", „nadat hij ernstig was geworden". 25

sMsïvtTs, eigl. een ionische vorm, die in deze taal dik-

wijls voor het attische eMfns wordt gebruikt. Luc.

gebruikt in finale zinnen dikwijls den opt., ook al staat

in den hoofdzin een hoofdtijd.
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axgijSóJg eidévm avzóv. 9. zo ydg xfjg (pvoeo^q zovzo

ji?MO/iia xal ó)]iLuovQy7]iua, 6 zov UolvxXeizov xavcóv,

èjzel elg civdgag zelelv ijg^azo, èv 'Agjuevla [lOLy^evcov

dXovg fidXa TiolXdg jzhjydg è'la/ie xai zélog xaxd zov

5 zéyovg dMfievog óisq)vyev' eïza jLwigdxióv zl ógaïov

ömcp^eigag zgioiiUow è^covrjoazo nagd zcöv yovécov

zov naiöbg jievjjzcov ovzcov [ji) ènl zov dgfioozijv

d7ia)(pfjvai zfjg 'Aolag. 10. zavza xal zd zoiavza

èdoetv fiOL ÖOTiW' 7ii]16g ydg ëzi UTiXaozog rjv xal

10 9. o Tov lic ?.vK/.£ Irov y.xv XV, bij den ^opv^ópc: \"an

den beeldhouwer Polycletus van Sicyon ± 450 waren

verhoudingen zoo vohnaakt, dat men die later als een

maatstaf en voorbeeld beschouwde. Een afbeelding van.

een copie van het beeld vindt men bij Luckenbach
no. 112. Spottend wordt Peregrinus hier zoo genoemd,

15 omdat hij het best aan de vereischten van de xpsrvi

zou beantwoorden.

sic xv'èpxc -£?.£Ïy, naar analogie van sU Ittttsxc teasïv

en dergelijke uitdrukkingen, eigl. de belasting voor eene

zekere klasse betalen, vnd. tot die klasse behooren, dus

20 hier = volwassen zijn.

XTT x%b)jvxi, xTxyso is hiervoor de technische term cf . c. 34.

10. TT -/j^^hc — x7r?^x'7Toc, men lette er op, hoe goed het

beeld wordt volgehouden. We kunnen wel aannemen,

dat hetgeen Luc. van Peregrinus' stormachtige jeugd

25 verhaalt in hoofdzaak waarheid bevat; het is geen

ongewoon verschijnsel, dat lieden, die in hun jonge

jaren een losbandig leven leidden, later strenge asceten

zijn geworden. Maar daarom behoeft hij nog geen

vadermoordenaar te zijn geweest.
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ovSéno) èvxekèg ayaXjua rjiüv €Ósö')]jLiiovQy7]TO' d óè

tÓv TzaxÉQa sdgaoe xal Jidvv dxovoai d^iov xaixoi

jtdvreg ïoxe xal dKi]KÓaxe (hg dnéitvi^e xbv yégovza ovtc

dvaoy^ófMvog avxóv vjieq é^rjxovxa ëx7] tjötj yfjQÓJvra. elxa

ETieiö?] xó Tigdyfia die/Se^órjxo, cpvyrjv éavxov xaxadixdoag 5

ènlavdxo dXkoxe dlh]v dfiei^cov. 11. öxsTteg zal xrjv

&avfiaox7]v oocpiav xwv XgioxiavcDV èié/Liaée, neQÏ xrjv

(puy-ziv sxvT ov y.xTx'è ladixc, we behoeven dit vertrek

van Peregrinus uit zijne vaderstad niet op te vatten

als eene \Tij willige ballingschap om de aanklacht van 10

vadermoord te ontgaan. Er is blijkbaar in 't geheel

geen aanklacht ingediend. P.'s vertrek had dat niet

kunnen verhinderen; men had hem bij verstek kunnen

veroordeelen en zijn niet onbelangrijk vermogen kunnen

verbeurd verklaren. Misschien heeft er eene innerlijke 15

verandering bij hem plaats gehad en verliet hij Parium

om radicaal met zijn verleden te kunnen breken.

aKKviv xXKoT a d fy.
£

i (3 ccv, achter i;AA*/jv is 'yiji/ te denken,

dus „telkens weer naar een ander land trekkend,"

,,van het eene land naar het andere trekkend." 20

11. r-ziv — Xpta-rtxvcÓv, ^xu[ji,x(ttviv is in ongunstigen zin

gebruikt, cf. c. 17; over de ergernis, die c. 11—16 in

vroeger tijd (ten onrechte!) hebben gegeven zie men
Inl. p. 18 r. 8 vv. In een handschrift is de Peregrinus

met opzet overgeslagen met deze aanteekening : èvrxvbx 25

TTXpsi^vi sycovr) (met opzet) ó Trep) lispsypivov rsXsvr^q Xéyo:

'^IX TO XTTOa-KCCTTTSlU £V TOVTCx) s]c TOVC XpitTTlXVOVC ] uit CCU

ander zijn de bladen, die den Peregrinus bevatten, uit-

gescheurd, alleen c. 1—4 en 42—45, die men zonder

het voorafgaande en het volgende stuk te beschadigen 30

5
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IIcuaioTiv)jv xoÏQ legevoi xal yga^ufiaTsvoiv avzajv ivy-

yevójievoQ. xal zl ydg ; èv /Sgcr^eï naTÖag avzovg d7ié(pi]ve

niet kon verwijderen, zijn blijven staan. De Scholiast

teekent bij deze woorden aan : bxviJ(.x7T-/i yukv o\j-j, Z i^^ixps^

5 ÜX) TTXVrOC iTTSKStyX ^X-Jf^XTOC, f J Kx) <TOi TuCpKÜ OVTl XXI X?^X^ÓVI

To 'Ax'/.}.:,!; x-jT'/jc xvsTTirzsTTToy zx) xSréxTOv. Het woord ToCplx

heeft hier religiensebijbeteekenis, ongeveer ,,Theosophie".

ispsïxri, priesters in den eigenlijken zin kent het oude
Christendom niet : de oude Israëlietische offerdienst was

10 door het ééne offer op Golgotha te niet gedaan {Hebr.

IX : 11 sqq.), en door de verwoesting van den tempel

te Jerusalem zelfs voor de Joden onmogelijk geworden;

het heidensche priesterschap berustte op het volbrengen

van allerlei cultische handelingen. Het oude Christendom

15 kende geen cultus in dien zin. Toch is reeds vrij spoedig

de titel hpsóc ook voor christelijke ambtsdragers (naast

Trpso-fovrspoi, ^i'BxcrKxXoi, TTpoCpvirxi) gebruikt, aanvankelijk

slechts in analogie van het O. T. priesterschap {Didache

c. 13), later ook omdat doop en avondmaal steeds meer

20 in den zin van heidensche mysteriën als magische

handelingen verstaan werden en de bedienaren der

sacramenten als Christenen van een hooger orde werden
beschouwd, 't Is zeer wel mogelijk, dat Luc. reeds toen

den term Ups-Ji; voor eenig christelijk ambtsdrager heeft

25 opgevangen vgl. Harnack, Mission^ 1 369.

ypxf^f^xTsvc-ii/as eenJoodsche term, „wetgeleerden'
'
, een mis-

verstand van Luc. die Jodendom en Christendom verwart.

xx) Tl yxp, pleegt men te gebruiken van iets dat ver-

wondering baart: ,,En wat denk je wel?"
z^TTxJlxc x-JTO-jc XTT sCpyrjs, ,,hij maakte, dat zij bij hem

vergeleken maar kinderen leken."
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7tgo(p7]Ti]g Kal d^iaoaQy^yjQ xal ^vvaycoyevg xal Ttdvxa fióvog

avxog a>v' xal rojv ^l^Xwv zag /Lièv èt^ijyélxo xal öieod(pei,

TioXMg öh avTÓg xal t,vvéyQa(pe, xal (bg {^eov avxbv

èxeïvoi rjyovvTO xal vofioê^éxt] èiQ(övxo xal jtQooxdzTjv

TT po^pyirvtc, een duidelijke voorstelling van de organisatie 5

der Christelijke gemeente heeft Luc. niet. De oud-christe-

lijke profeten waren in onderscheiding van de bisschop-

pen en diakenen, die door de gemeente gekozen werden

{Did. 15. 1) bijzonderlijk door God geroepen, evenals de

reizende predikers (vgl. 1 Cor. XII. 28) en ontleenden 10

hun gezag aan het feit dat zij blijkbaar door den Geest

Gods gedreven werden. Dat er door zoogenaamde pro-

feten en predikers vaak geparasiteerd werd op de goed-

geloovigheid en de goedgeefschheid van de gemeente-

leden, zooals c. 13 ook van Peregrinus verteld wordt, 15

blijkt uit de waarschuwingen tegen de pseudo-profeten

in de Didache en den Pastor van Hermas.

b 101,(7 xpxy]c, is een Heidensche term; als bixaoi, ,,Kult-

vereine", werden de Christengemeenten door de hei-

densche Overheid beschouwd. Een 7rpo<p-^rvjc kan dus wel 20

in zekeren zin een ,,leider vaneenS-/ja5-c^" genoemd worden.

^uvx'yco'/s-jq, is weer een Joodsche term, op nieuw een

bewijs dat nauwkeurige kennis van de inwendige orga-

nisatie van de Christeüjke gemeente aan Luc. ontbrak

IJ.0V0C x-jTÓc, x-jToq versterkt het begrip, dat in //.5vo^ ligt. 25

Tojv [oi[3?.civ, zulk een (3il3?Jg behoeft niet groot te zijn

geweest cf. Luc. Alex. 53.

xvroc y,xi, niet kx) x-jróg ; de tegenstelling is : s^yiyslro kx)

^i£(Tx(p£i — ^vjsypxCps.

có^c Srsbv KTs, hoewel Luc. blijkbaar een overdreven voor- 30
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èjieygacpovTO'... fiéya yovv èxeïvov è'ii aé/^ovoiv zóv dvê'QCo-

nov, tÓv èv xf] UaJMLOzivrj dvaoxolomod'éM:a oxi xmvijv

xavTijv zeXexijv eiorjyev èg zöv ^iov. 12. zóze drj kol

stelling geeft van de positie van Peregrinus onder de

5 Christenen, kunnen we toch wel aannemen dat iemand
van zijn karakter een belangrijke rol bij hen heeft ge-

speeld. Ook uit de Didache blijkt, hoezeer de Christenen

hunne propheten vereerden. Bovendien, de propheten

spreken door den Geest, d. i. God spreekt door hen.

10 Dat is ook de heidensche opvatting, die hier wel de

aanleiding kan zijn van Lucianus' misverstand.

"Trpoo-TXT'/jv sTTsypxCpovTO, een [jJroiKoc was te Athene
verplicht zich een patroon te kiezen om hem in rechten

te vertegenwoordigen; de technische term hier voor is

15 TrpoarJtryjV sTTr/pxCpso-^xi. Reeds Arist. Pax 684 xvrx

'TTOWipov TtpoTTXTYi-j ÉTTS'/px-d^xro gcbruikt de uitdrukking

overdachtelijk voor ,,zich tot beschermer leider kiezen"

wat het ook op onze plaats beteekent. cf. Luc. Bis ac-

cusatus 29, Fugitivi 4, Scytha 10.

2Q èy,srj ov — rov a.v^ p cct: o-j, hiermede is natuurlijk Christus

bedoeld; de scholiast geeft op de volgende wijze zijne

verontwaardiging lucht : rov x?:/i^ïj bscy kx) ts'asIov xv^pccTrov,

rh Tcrj TTxyrhs, :,; ?.>jp£, ttoiviTvj'j (den schepper van het heelal).

TxvTvjy reKsT'J^v, rsast-J; is het eigenlijke woord voor

25 inwijding in de mysteriën, vnd. de mysteriën zelf. Luc.

beschouwt dus het Christendom als een mysteriegods-

dienst. Tx-JT-Jiy is niet volkomen duidelijk, misschien wel
doordat op deze plaats het een en ander is uitgevallen

of met opzet door een vromen lezer geschrapt; in een

30 van de nog bestaande handschriften is het geheele slot

van c. 11 door een latere hand geschrapt,

flc rov jolov, vgl. c. 6.
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ovXh]q)d^eiQ ènl xomco ó Ugcotevg èvéneoev elg zó dsofico-

u/Qiov, öjtSQ xal avzó ov ficxgöv avza> d^tco/Lia tieqle-

noitjoe tiqoq zöv é^fJQ ^iov xal zyv zegazelav xal zï]v

óo^oxomav, óv ègcóv hvyyiavev. ènel d' ovv èóéSezo, oi

Xgioziavol ovjuipogdv Jtoiovfievoi zó jiQdyjia ndvza èxl- 5

vovv è^agjidaai 7ieiQÓ[j,evoi avzóv. elz ènel zovzo yv

dövvazov, Tj ye dlh] d'SQaneia ndoa ov Jiagégyojg, dl},d

^m' onovêfj èytyvezo' xal ëwdev juèv evd'VQ fjv ógdv

Tcagd zcö ósofiü)Z7]Qlü) neQifiévovza yQÜöia, xrjQaQ zivdg

12. fTT/ Tovrx, er is geen bepaald feit voorafgegaan 10

waarop dit kan slaan; van een Christenvervolging in

die streken is uit dien tijd niets bekend; op nieuw een

aanduiding, dat er hier lacunes zijn vgl. Inl. p. 18 r. 12 vv.

'ho'^OKOTT ix, zie bij c. 2.

TxvTcc sKivovy, ,,ze brachten alles in beweging", ,,ze 15

bewogen hemel en aarde"; op andere plaatsen .4 /öa;. 57,

Scytha 1 1 gebruikt Luc. de uitdrukking ttxvtx kxKoov

y,ii/sh, ,,ieder touw in beweging brengen", ,,alle zeilen bij-

zetten". Misschien moet ook hier met Fritzsche Trxvrx,

zxXoov hhovv gelezen worden. 20

%>l pxg T 11/ izg, Tivxt; duidt aan dat %iipx<; hier een technische

term is. Zieken- en armverzorging (in dit geval ook

verzorging van gevangenen) was een vaste instelling

der oude Christenheid, die nog door keizer Julianus

als een der krachtigste propagandamiddelen erkend en 25

ter navolging aan de heidenen aanbevolen is. (Sozo-

MENOS — geb. te Gaza midden 5de eeuw— V. 16.) Onder

leiding van den bisschop was de ziekenverpleging en

armenzorg behalve aan de diakenen aan de ,,weduwen"
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xal Jiaióia ÖQCpavd, ot óè èv xéXei amwv zal ovvezdO'-

evöov ëvdov fiez avxov êiacp^elgavzeg rovg deofioq)v-

toevertrouwd. De „weduwen" werden, ten minste één

per gemeente, aangesteld en deden den dienst van

5 ,,diaconessen", in welk instituut de instelling der

,.weduwen" langzamerhand overging, z'-^px is dus hier

een ambtstitel. Vgl, I Tim. V. 9 sq. X-Jjpx zxrx'As'/éo-^fcc

[j//, £?.xrroi/ iröóv k^'J^y.ovTx ys'/ovjlx, hog x'Apoc yv^vi , hspyoic

KxXolc f/.xpTvpovyJv>j zrs en verder Harnack, Mission ^,

10 I. 106.

Kx) % xilix O pCpxv X, wat deze weeskinderen er hier bij

doen is niet duidelijk; wel worden weduwen en weezen

in de christelijke literatuur telkens bij elkaar genoemd

als \m\pbehoevenden (b.v. Jac. I. 27; Herm. Maw^. VIII.

15 10; Ignat. ad. Smyrn. 6); 't is mogelijk dat Luc. ze

daarom ook hier heeft samengevoegd, hoewel er juist

van hulp brenge?i sprake is.

1 ^£ èv rsKsi x-jTccv, hunne hoofden, de leidslieden der

gemeente. Ook Ignatius ontvangt zulke bezoeken in

20 zijne gevangenis, vgl. Inl. p. 41 r. 16vv.

(jvjay.xbs'j'hov — "^ixCp^sipxvrsc, dit slapen in de

gevangenis en omkoopen van gevangenbewaarders is

ook van elders bekend. In de constitutiones Apostolicae

V. 1 wordt gesproken van (M7bx,7rooo7ix roov irrpxrixrccy.

25 Acta Perpertuae et Felicitatis wordt voor ^txcp^rslpsiy

rob:: ^£(7f/,o(p6?,xzxg constituere praemio gebruikt. Ignatius

schrijft ad Roman. 5 'Ato Hupixc f^szp) 'Pc!)fA,y,c ^yjpiof/.xxöc,

oix y/iC Kx) ^xKxTfTvi!: , vuktoc xx) '/jyJpxc, ^fSf^ivc, })sy.x

y.scKxploic, O hriv (rrpxTiccrticov rxyij^x' oi kx) svepysrovi/^svoi

30 zeipovq yivovrxi. svspysTsh in den zin van ,,een fooitje
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Xaxag- eha êeïnva noixiXa eloeKO/nil^exo xal lóyot iegol

auTCÖv èXéyovxo y.al ó ^éXzlozoq JJeQeyQÏvog — hi yuQ

TOVTO èxalëlio — xmvóg Ucoxgaxijg vn am&v (bvofidCsto,

13., xal firjv xdx t&v èv 'Aola jióXecov èaxlv év fjxóv

geven komt reeds voor bij Plato, Crito p. 43 A, waar 5

ook juist van een gevangenbewaarder sprake is.

^stTTvx — sUsKOiJi^i^sro, ook Ignatius spreekt in zijne

brieven herhaaldelijk van stoffelijke blijken van belang-

stelling, die hem zoowel van gemeenten als van bijzondere

personen ten deel vallen ad Trall \2. ad Efhes 2. adio

Magn. 15. ad Smyrn. 9. 12. Tertulianus, ad Martyres

\, init. Inter carnis alimenta, benedicti martyres desig-

nati, quae vobis et domina mater ecclesia de uberibus

suis et singuh fratres de opibus suis propriis in carcerem

subministrant, capite aliquid et a nobis, quod faciat is

ad spiritum quoque educandum. Carnem enim saginari

et spiritum esurire non prodest. Tertullianus vindt

het zelfs noodig tegen overdrijving te waarschuwen:^^

leiunio c. 12. Plane vestrum est in carceribus popinas

exhibere martyribus incertis, ne consuetudinem quaerant, 20

ne taedeat vitae, ne nova abstinentiae disciplina scan-

dalizentur.

hóyoi \spo) xvTciv, zeker wel gedeelten uit de Heilige

Schrift.

Kxtvoc T^ccxpocTVjc, dat Peregrinus inderdaad zoo door 25

Christenen genoemd is, lijkt niet waarschijnlijk, Luc.

zal dit wel verzonnen hebben, omdat hij even als

Socrates in de gevangenis door zijne vrienden werd

bijgestaan.

13. y.XK Twv 6V "hrrix TToXèav s(Tt)v 0)1/ (= i'v/ojv) 30
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uveg, TCüv Xgioziavcóv GxeXXóvxcov dnb zov zoivov,

^oijd^rjoovTEQ zal ^vvayogsvoovreg kol 7iaQa[wé}]oó[ievoi

zov dvÖQa. djiDJ/avov öé zt zo zdy^og èjiLêsLKVVvzai,

èjiEiödv ZL zoiovzov yévijzat óijjuóoiov èv ^Qa^eï ydg,

5 dq)eióovoi ndvzwv. zal Ó)) zal zcö IIsQeyQLVcp noUA zóze

yze yQ)]/iiaza jiuq avzcöv ènl jzQocpdoei zcöv óeoficöv zal

jiQÓooöov ov [uzQav zavz}]v ènoirjoazo. jzeneizaoi ydg

vjKiy T ivë :, met WtIx is de Romeinsche provincie Asia,

dus Klein-Azië bedoeld ; ook in de brieven van Ignatius

10 is van een dergelijk gezantschap sprake, vgl. Inl. p. 42 r. 3.

xTTo rcv zoiyov, „van gemeentewege".

ki/.-/i%x-j o-J — rx%0(;, „een buitengewone bedrijvigheid",

Tl versterkt xij.yi%x-jz-j voor ci.yL,v(%xvov rh rxyj; zie men
bij c. 3.

15 i TT f / ^ i V Tl ^y, f^Ó7 toy,
,
.wanneer zoo iets gebeurt, dat

hunne algemeene belangen raakt."

fv i3px%67, hier niet ,,in korten tijd" maar ,,om kortte

gaan", ,,in één woord", waarvoor gewoonlijk sfj^tSpx^u

gebruikt wordt.

20 iz(p£7'èoZ7 1 TTx^Tx-^, wij kceren de ontkenning om
,
,ze

ontzien niets" cf. Tertullianus, Apologeticus c. 39.

Sed eius modi vel maxime dilectionis operatio notam
nobis inurit penes quosdam. vide, inquiunt, ut invicem

se diligant; ipsi enim invicem oderunt: et ut pro

25 alterutro mori sint parati; ipsi enim ad occidendum

alterutrum paratiores erunt. sed et quod fratrum appel-

latione censemur — infamant.

TrpcTo'^oy cv /y^i'jcpxy TX-JTy,y sTTor^^xTO, ,,hij genoot

daarvan geen geringe inkomsten".
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avTovg ol xaxoSmiLioveg zó fièv öXov dédvaioi ëoso'&ai

KOL ^Lcóoeo&ai röv del ^qóvov, nag 6 xal xaxaqjQOvovoi

Tov '0'avdTov Kal éxóiieg avzovg èmdidóaoLv ol jtoXXoL

STiEvta öè ó vo[j,o'd'éx'}]Q ó Ttgcöiog sjieioev avrovg óg
ddelq)ol ndvxeg sïsv dllrjloyv STzeiódv óè dna^ naga- 5

TTSTTsUxaiv — xxKo'^xIf/.ovsc, „waiit de arme stakkerds

hebben zich zelf wijsgemaakt".

TTxp" :, „in vergehjking waarbij".

KXTx^po'^ov^i — o'i TToXKoi, een ziekehjk verlangen

naar het martelaarschap is in dezen tijd niet ongewoon, 10

zie de brieven van Ignatius, passim; Justinus Apol.

II. 4. laat de heidenen tot de Christenen zeggen : xii/re-?

OW sxvTovc (= vij(,xi; xurovc) (povsvo-xvrsc vropsvsir^s yj'Si^ vrxpx

TOV ^£ov Kx) vjiJAv TTpxyfj.xTx (J.VI 7rxpa%£Ts. Tertull. ad

Scapulam c. 5. Arrius Antoninus (ten tijde van Hadri- 15

anus) in Asia, cum persequeretur instanter, omnes illius

civitatis Christiani ante tribunalia eins se manu facta

obtulerunt. tum ille, paucis duci (ter strafplaats voeren)

iussis, reliquis ait: w ^f/Ao/, al^sKsrs x7ro'^y^(TKsiv,Kpvj^vovg

yi (^pó%ov(; s%£r£, Tertulianus zelf beantwoordt in zijn 20

„de fuga in persecutione" de vraag, of men zich door

de vlucht aan vervolging mocht onttrekken, ontkennend.

Daartegenover vindt men in de Epistula Eed. Smyrn.

de martyrio Polycarpi c. 4. oux. eirxivovfj^sv robe Trpo^l'èovTxc

èxvrovg, fVf/^j^ 01/% ovrccq 'Bi'^xa-xsi to suxyyéxion. 25

o vo ^0^ sTvic o TT pcüToc, hiermede . is Christus bedoeld

;

Peregrinus is zelf c. 11 ook vo[jt,o^sr'/i(; genoemd.

ac xlsKCpo) — ix'AK'J^Kav, Deze karaktertrek van het

Christendom is juist den Heidenen het meest opgevallen.

Bij MiNUCius Felix Octavius 9 zegt de Heiden Caecilius

:
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^dvzeg deovg fièv zovg 'EXhjvixovQ dnagvrjocovxai, xóv dè

dveoxoloTiLOfjévov EKelvm' oocpiorfjv avxbv TtQooy.vvcöoi,

y.al xazd zovg èxsivov vófiovg ^lovoi. Kazaq)QOvovoiv ovv

dndvzcov è^ lb}jg xal xoivd rjyovvxai dvev ZLvóg dxgifjovg

5 Occultis se notis et insignibus noscunt et amant mutuo

paene antequam noverint
;
passim etiam inter eos velut

quaedam libidinum religio miscetur, ac se promiscue

appellant fratres et sorores" en de Christen Octavius:

„sic nos mutuo, quod doletis, amore diligimus, — sic

10 nos, quos invidetis, fratres vocamus, ut unius dei parentis

homines, ut consortes fidei, ut spei coheredes". Vgl.

Harnack, Mission^I. 341.

^£cbc (jt,6v rohc 'EAA>jv/xöi^<? ixTrxpv'/i^ccvTcci, reeds de

scholiast heeft de inconsequentie van Luc. opgemerkt,

15 die hier, terwijl hij elders de goden van volksgeloof op

alle mogelijke wijzen belachelijk maakt, den Cliristenen

verwijt, dat zij niet aan die goden gelooven.

(Tocpi<Trv]v^ behoeft geen slechte beteekenis te hebben,

't is volgens Luc. zelfs een zeer eervolle titel cf. Rhet.

20 Praec. 1 . rh TSf^vórtxroy xx) TrxvTifzov ovofcx (ToCpidT-zig, Apol.

15 noemt Luc. zich zelf (To(pi7r-^c, wat in dezen tijd

synoniem met p-^rcop is. Toch is het niet te verwonderen,

dat ook deze woorden aanstoot hebben gegeven vgl.

het scholion Inl. p. 1 8 r. 19 vv. De eerste helft van dit

25 scholion \ui6X^l^^lS\ olx XyipsU, S) y.xTxpx'T£,Kxrxrov o^arvipoe;

Xpi7T0V QC <T£ }CX) TOJtOU kvSiCeV dd'XVXrcC TTXpx'hmSl X,OKX(T£l

uc TTxpxiBxrvjv xx) Tx yi[ji,sT£px ^ix<Tvpovrx.

i^ 'i7-/i:, adverbiaal, behoort bij i^rivrojv, ,,alles zonder

onderscheid".

soKotvx •i^'/ovvrx i, ,,achten zij van geen waarde" xo/i/cV
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moxecog ra zoiavxa Ttagaêe^dfievoi. fjv xoivvv TtaQÉXd'ri

xig elq avxovg yóijg xal x€/^}'ix}jg üvégcoTZog xal TZQdy/LiaoL

^Qf]0&ai övvd/iievog, amixa judla tcXovoloq èv /^Qu^st

èyévexo löiwzaLg dv&QÓJioig èy^iavwv. 14. 7tX}]v dlX ó

vertoont in het latere Grieksch den zelfden overgang van 5

beteekenis als ons woord ,,gemeen" vgl. bijv. Act. Apost.

X. 15 (= XI. 9) ^ ^ ^£0c '/.xèsipiaev ih ^M koivov, in de

Statenvertaling: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij

niet gemeen maken.

civsv — TT i TT sa c, „zonder eenig nauwkeurig bewijs". 10

T£%-j 'iTvic oiv^ pa-ü oc, TS'/jjlrvig is hier als adiectivum ge-

bruikt ; 't is hier in malam partem op te vatten, iemand

die list gebruikt, sluw; rsxvvj beteekent ook dikwijls

,,list"; vooral het ww. Tf%vi^f/v wordt zoo gebruikt, b.v.

Plato Hipp. min. p. 371 D T£%vaXsiv rs kx) xpev^sa^xi. 15

r. 4 is lliuTxii; adiectief. cf. Herod. III. 52 xK'/ir/jc (3iog.

Plato Phaedo p. 87 B Tvsp) xv^pÜTrov v^phrov vrpso-lSvrou.

TT p Ji. y [j:, Xm %pvi(jb XI,
,
,partij trekken van de omstandig-

heden".

syhsro, aor. gnomicus, daarom is ook in den bijzin 20

j?!/ — 7rxpsX^)fi de coniunctivus gebruikt.

Miarxic, lliarvic is eigl. degeen, die voor zich zelf (buiten

eene openbare betrekking) leeft, dus de burger tegenover

den soldaat of ambtenaar, de man uit het volk tegen-

over den geleerde, maar de ijdelheid der geleerden heeft 25

aan dit woord eene minachtende bijbeteekenis gegeven,

die ten slotte heeft gevoerd tot de bij ons gewone

beteekenis van het woord idioot; hier beteekent het

,,eenvoudig", ,,onnoozer'.

£y%xvav, syxxTicsiv is eigl. met open mond uitlachen. 30
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UeQsyQivoQ dcpei^i] vnb xov xóze xfjg ^vgiaq dgypvrog,

dvÖQOQ cpilooocpia ^algovrog, ög ovvelg xijv dnóvoiav

avxov xal öxi Óé^aa dv djzo&aveïv, (bg öó^av ènl xovxco

vnd. in 't gezicht uitlachen. Dat er inderdaad misbruik

5 gemaakt werd van de goedheid van de Christenen bHjkt

uit de Didache, c. 12, waar het eerst heet: ttx: l sp-yj-

(/.i'jo: h cvóf/,xTi Kvplov ^£%^-^rco maar vervolgens wordt

gezegd, dat men de verschillende gevallen moet onder-

zoeken; als iemand, die een handwerk verstaat, langer

10 dan twee of drie dagen wü blijven, moet hij werken

om te eten; verstaat hij dat niet, dan moeten er maat-

regelen genomen worden om te verhoeden, dat men de

luiheid in de hand zou werken. Als iemand zich hieraan

niet wü onderwerpen, dan is hij een %pi7TS[j,7ropor, iemand

15 die met zijn Christendom zaken wil doen. Ibid. c. 11 . sqq.

worden verschillende kenmerken van •^bs-jloTrpoCp^jTxi

, opgesomd, evenzoo Pastor Hermae, Mandatum XI.

Overigens, dat ook anderen op de lichtgeloovigheid der

massa speculeerden, ziet men uit het voorbeeld der

20 Cynici, o.a. in Luc. Fugitivi.

14. 77 '/.•/, -J x'/.A, is niet veel meer dan xK'/.x alleen, in 't

latere Grieksch niet ongewoon.

uTTo Toï) TÓT £ T vj c ^v

p

Ix? xp^cvToc, bcdocld is de

Romeinsche stadhouder van de provincie Syria, zie

25 bij c. 4. De naam van dezen is niet bekend.

oiv'^poc — %xipoyToc, juist omdat hij zelf in de wijs-

begeerte belang stelde, moest hij van een philosooph

van de soort van Peregrinus niets hebben.

oTi lé^xir XV, ,,dat hij gaarne zou \villen" ; dikwijls bij Plato.

30 f TT ) rovra, scil . t&j xTrobxvsh.
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dnoUnoi, d<pf]xev avxov ovdè zf]g xoXdoecüg vnoXaficbv

d^LOV. ó öè èg tïjv oixeiav èjiavel&ojv xazala/i^dvsl xö

nsQi Tov naxQcóov (póvov ëxi q)ley^aïvov xal JioXlovg

Tovg èjiavaxeivojLievovg xyv Kax7]yoQiav. ÖLYjQiiaoxo öe xa

nXeïoxa xwv xxijfidxcov naga xrjv dnoÖTj/nlav avxov Kal 5

fióvoi VTteMnovxo oi dygol öoov slg Jievxexaiósza xd-

Xavxa- fjv ydg rj ndoa ovaia XQidxovxd nov xaldvxcov

d^la, i]v ó yÉQCOV xaxéhnev, ov^ moneQ ó nayyéloiog

Seayévï]g ëleye nevxaKioidiwv xooovxov ydg ovêè rj

Ttaoa xwv IlaQtavóJv nóhg névxe ovv avxf] xdg yeixvié- 10

oag nagaXa^ovoa jtgaêeu] dv avxoïg dvêgcónoig xal

PooxrjfiaoL zal xfj loinfj nagaoxevf]. 15. dlX sxi ye rj

"

xax7]yoQia xal xö Eyzh]/na i^eQfióv f]v, xal ècóxei ouz slg

fiaxgav ènavaoxrjoeoêai xig avxcö, xal /.idhoxa ó ö}~]fiog

avxög Tjyavdxxei, XQrjoxóv, ég ëcpaoav oi ièóvxeg, yégovxa 15

7tev^omn;eg ovxcog doe/Scbg dnolcoXóxa. o ds oocpbg ovxog

ÜQWXSvg TtQÓg dna^ta xavxa oxstpaoi^s olóv xi s^svqs

xal öjtcog xbv xlvóvvov diéq)vys- jiaQsX'&èv ydg slg xi]v

vj rav Uo'.piJivccv tóKic, Parium aan den Hellespont in

Mysie, een Romeinsch municipium. 20

'irpxbe'r/i ocv, „zou kunnen opbrengen".

T^ Aö/TT^ 'Ky.px(jy.èV'{i, „den verderen inboedel", „alles

wat er zich verder in bevond".

15. i-K xvx<jT/i(TS'y'èsxl rig-xvrx, n.1. als beschuldiger.

01 l'^óvrsc, wij zeggen: „die hem gekend hadden." 25

(ToCpéq, „leep".

^xpsh^av, TTxpisyxi eigl. langs [de andere aanwezigen]
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èxxh]oiav zayv IJagiavcöv — èxójua dè rjd)j kol zQL^cova

Tcivagóv })j.mei'/^EXo xal Tzrjgav jiaQiJQxyzo xal x6 ^vXov

èv zf] xeiQi f]v xal öXcog fidla zgayixcög èveoxevaozo —
zoiovTog ovv èjzKpavelg avzoïg dcpéivai ëcpi] zi]v ovolav,

5 fjv 6 fjaxaQiZ7]g nazijg avzcö xazéhne, êyfiooiav sïvat

Tzdoav. zovzo wg yxovoev ó drjfiog, névrpeg dvd'QWTioi

heen gaan is het gewone woord voor „optreden in eene

vergadsring"; zoo ook Trxpxysiv „laten optreden", in 't

Latijn prodire en producere.

Vi£y.ó[y.x T£ Vi^Vi xTf., hij had dus toen hij nog Christen

was de kleeding der Cynici aangenomen. Zoo is het ook

van een Cjmicus uit Aegypte, Maximus, uit de tweede

helft der vierde eeuw, bekend, dat hij bij zijn overgang

tot het Christendom zijne cynische kleeding niet aflegde.

15 Eerst toen hij tot bisschop van Constantinopel werd

benoemd, schoor men hem zijn woesten haardos af.

Vgl. Dr. D. Plooy, Theologische Studiën 1915 Februari

p. 30.

l/.x/,x rpx-yiKccc êy

s

(tk s -j xar o, ,,hij was heelemaal uit-

20 gedost als een bedelaar in de tragedie", Euripides liet

in zijne stukken dikwijls personen optreden, die om
medelijden op te wekken in lompen waren gehuld.

Aristophanes steekt hier dikwijls den draak mee b.v.

Acharnenses 393—480.

25 x(p£Ïyxi — TT X (7 XV, daar we aannemen, dat er van die

moord van P. niets aan is, kan de vrees voor een aan-

klacht ook niet de reden zijn, waarom hij afstand van

zijn vermogen deed. Hij heeft dat zeker geheel vrijwillig

gedaan, om zijn ascetische beginselen in zijn leven toe
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xal TiQOQ dtavo/img xsxrjvórsg, dvÉKgayov evêvq eva opiU-

oocpov, eva cpdónazQiv, eva Aioyévovg xal KQÓxrjtoQ

Cf]l(ozfiv. oi de èx'&Qol ènecpi^mvxo, xav el' uq èniiei-

gyoeie /Lie/j^vfjo^ai rov (póvov, Motg evêvg è^dUezo.

16. è^7]ei oï)v ró öevxeQOV 7ilavrjöófj£vog, Ixavd ècpóöia &

xovg Xgiouavovg %ft)r, vqf év êoQVcpoQOVfievog èv anamv

te passen. i/.xmpiry,c wordt gebruikt van iemand, die

nog niet lang geleden gestorven, zooals bij ons „wijlen

zijn vader", „zijn vader zaliger" (n.1. gedachtenis)

^i^f^o(Tlxv sïvoci TTXfTW „zoodat het geheel staatseigendom lo

werd".

jrpö? lia,vo[Ji.oic xsxviyórsq, „die tuk waren op uitdee-

lingen". Dergelijke uitdeelingen, in geld en in natura,

komen ten allen tijde in de staten der oudheid voor,

zie b.v. VON WiLAMOWiTZ-MoELLENDORF, GHeksch Lees- m

boek, p. 29 r. 4. In den keizertijd echter nam het

pauperisme en daardoor ook begeerte naar bedeeling

buitengewoon toe (panem et circenses!).

^vsjcpoiyov — Cp/AccroCpöv, „schreeuwden zij dadelijk:

hij is de eenige echte wijsgeer". 20

KpJcT'^Tog, Krates uit Thebe, de voornaamste leerling

van Diogenes heeft vrijwillig afstand van zijn vermogen

gedaan. P. wordt dus als Cynicus beschouwd, terwijl

hij nog Christen is.

16. Ix^v^ — szcov, eigl. „de Christenen als voldoende 25

reisgeld hebbende", d.w.z., dat hij overal waar hij kwam

door de Christenen gastvrij werd opgenomen, zie aant.

bij c. 13.
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dcpd'óvoLg }~jv. xal ^qóvov fiév xiva ovzwg è/^óoxezo' eha

Ttagavojujjoag tl xal èg èxsLvovg — a>q)d'rj ydg tl, (hg

olfiai, èoMcov xójv dnoQQrjXcov avxoïg — ovxéxi jzgoote-

fiévcov avxóv djiogovjusvog, èx TtaXivcodiag dnaixsïv coezo

5 êeïv Tiagd xrjg 7ió?^cog xd xxyfiaxa, xal yQajUjuaxéïov

ÈTtidovg y^LOV xavxa xofuoaoi^aL xeXevoavxog jSaodécog.

sv a TT X 17 IV otCpb óv o IC ^ V,
,
,hij leefde in grooten over-

vloed", zoo gebruikt Arist. Vesp. 709 de uitdrukking:

sv 77X71 Xxyaoi: „van enkel hazebouten".

10 £ (3 ó 7 y, £ r o, met opzet kiest Luc. dit woord, dat eigenlijk

alleen van dieren wordt gebruikt: ,,at hij zich den buik

vol".

1^0^-// — x-jToïc, wat met die otTÓpp^rx bedoeld is, is

niet volkomen zeker, waarschijnlijk s'ïhooKÓ^vrx ycx) xJf^x

15 ax) TTviKTx, hetgeen den afgoden geofferd is en bloed en

het verstikte, waarvan het gebruik Act. Apost. XV. 29

den Christenen verboden is. 't Is best mogelijk, dat

P. in souvereine minachting voor de xlix(popx (zie aant.

op c. 17) zich aan de spijsregelen der Christenen niet

20 heeft gestoord.

sy. X xXivxlixc, ,,door het herroepen van zijn vroeger

besluit", eigl. het herroepen van een vroeger gezang

door een nieuw lied.

y px (j,!zxr slov stti'Bovc,
,
,door het indienen van een ver-

25 zoekschrift", sTri'^i'^óvxi eigl. tradere, toereiken, overreiken

is hiervoor het gewone woord, b.v. Plut. Caes. 65.

KOfj!,i<TX(j^xi, ,,terugkrijgen".

(3 X 7 1 ?. é cc s, ,,van den keizer" ; met dezen Oosterschen titel,

die voor de Romeinen altijd een onaangename klank



81

sha TTJg TtóXecog dvujtQeo/kvoafiévTji; ovêèv^ èjtQdx^rj,

dXX èjiifiéveiv èxelevod'i] olg dnat. óiéyvco fiTjóevög zaza-

vayxdoavTOQ. 17. xgarj èm xovxoiq dTioötjfua slg Aïyvnxov

naga xbv 'Ayaêó/iovlov, ïvaneQ x?]v êav/iaoxrjv doTcrjOiv

heeft behouden, duidden de Grieken den Princeps vans

den Romeinschen staat aan. Het Oosten heeft de keizers

tot despoten en tot goden gemaakt.

sJroc 7rp£(T(3£V(!ocf/,éviic, de schohast neemt het hier

voor Peregrinus op : jcx) ttw?, si xxTpxKoixc UspsypTvoi;, ovx

ot.vTtv.>.vi^Vi (zou er, daartegenover geen aanklacht tegen lo

hem zijn ingediend) 'TTxpot, rüv Ylxpixvuv rvjt; 7rxrpox,Tovixg,

xTxirovf^évcóv röóv 'Bix rvjv Trxrpojcrovlxv, uc sCpyjc, xCpsifisvcüv

Tovrotc xypüv; xKK" sU -TrxvTXc (TV}co0xvTs7g, Txtnjc xperijg

(TKOÓTTTX Kx) lixfooKsv. Als P. Werkelijk zijne bezittingen

heeft teruggeeischt, kan het zijn omdat hij bij de is

schenking voorwaarden had gesteld (dit gebeurde dik-

wijls in zulk een geval), die niet waren vervuld.

17. 5K K'iyvTrTov tt xpx rov ^Ay xb é (^ovKov,m.é.e Delta

waren vele C3mici, vooral in Alexandrië, cf . Dio Chrysost.

ad Alexandrinos p. 657 ed. Reiske ruv Sf Kuvtxav Xsyof^évav 20

hri liev sv ryi -/róKsi (Alexandrië) irK^^ot; ovk oKiyov xx)

KX^xxsp x-kUu rmq Tvpxy^xroc; 0opx (een groote overvloed)

^é'/ovsv' ovToi Te h ts toIc rpió'^oig (vgl. bij c. 3)

Kx) (TTsvccTToJc Kx) TTuKüixTiv Upuv xyslpomi (bedelen) y.x)

XTTXruai TTXlUplX KXA VXUTXC Kx) TOIOVTOV 0%KOV, (TKUf/^f^XTX 25

ycxi TTcAAvjv 7xspiJ.oKoyixv crvvsipovrêc, ax) rxq xyopxlovs rxuTxg

X'Koy.phsic;, TOiyxpovv xyxbov ^fv ohlh ipyx^ovrxi, xxahv

T Ui; om re to (AyifTTOv, Y,xrxysXxv è^i^ovrsc rovq xvovirovi;

Tööv (ptKo(yi(pav, cctTTsp xv e\ irxllxc rtc s^i^oi IiIx(tkxKuv

6
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öifjOXEÏTO, ^VQÓfievoQ juèv zrjg xe(paXfjg xö rjfuov, y^QLÓ[j£-

voQ ÖÈ 7irf/.(b tÓ 71QÓOC0710V, elza Tiatcov Koi Timófievog

vdiQ&ijxi etg rag Ttvydg xal aXka jioaIcö veavixcÓTSQa

d^avfiaxonoLcbv. 18. èxeïi^ev öè ovxo) nageoxevaofiévog

^ èm 'Ira?uav ënXevoe, xal dno^dg zijg ve(hg evd'vg è/.OLÓo-

KXTxCppovslv. Agathobulus is de leermeester van Demonax,

van wien eene levensbeschrijving onder de werken van

Lucianus is opgenomen, die echter waarschijnlijk niet

van Lucianus' hand is. Eusebius noemt Agathobulus in

10 zijne Kroniek onder de beroemde wijsgeeren.

%pió (jisvoq 'hï TT'/iKï^, „zich met leem inwrijvend" om er

doorfsbleek uit te zien, zooals iemand die zich geheel

aan askesis wijdt.

TTxiay )cx) TxiÓ!zevoc, de oudere Cynici zouden derge-

15 lijke praktijken hebben afgekeurd als z\]né.e rxpxCpvaiv,

dat zij in dezen tijd voorkomen, moet men aan on-

grieksche, Oostersche invloeden toeschrijven.

xx) x>.Kx TTOAA ij vsxviKÜrspx b XV i/,xr OTT o lïcv, ,,en

nog andere wonderhjke dingen doende, die van nog

20 veel grooter brutaliteit getuigden". l>isxviy.óc, eigl. ,,een

jongeling eigen'', dus
,
.krachtig", ,,sterk", wordt dik-

wijls in malam partem gebruikt in den zin van ,,dartel",

,,overmoedig", ,,brutaal", b.v. Plato. Gorg. 508 d. zoo

ook het werkwoord vf;sv/fJf5-&^/, ,,dartel, overmoedig zijn

25 of handelen".

18. fx/ '^IrxKix)/, als P. een volleerd asceet is geworden

wil hij blijkbaar zijn leer propageeren; hij gaat daarom

naar de hoofdstad des rijks, het centrale punt, vanwaar

zijn invloed zich over den grootsten kring zou kunnen
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geÏTO Tidoi xal fiaXiota zcö ^amXeï, jiQaózaxov avzbv

xal rjjj£Q(i)Taxov etdcóg, coaxe doipaXax; èzóXjua' èxeivo)

yÓLQ, (bg SLxóg, öUyov ë^iele zwv ^Xao(pr]fM(öv kol ovk

fj^Lov zyv (piXoooq)iav vnoövójievóv ziva xoXdCeiv èm

Q7]fiaoi xal ^dhoza zéxvyjv zivd zó XoiöoQelod'ai 7ienoi7]- ^

/Ltévov. zovzco êè xal dnö xovzcov zd zrjg öó^rjg rjv^dvezo'

nagd yovv zoïq iSiózaig xal negi^leTtzog rjv ènl zfj

dnovoia, fdxQL dr] ó xrjv tzóXlv èmzexgafijxévog, dvrjQ

uitstrekken en waar het om de groote weelde, die er

heerschte het meest noodig scheen de ascetische leer te lo

verkondigen.

sKoilopsJro — sMcoc, bedoeld is Antoninus Pius(138

—

161), van wien JuLius Capitolinus Vita Antonini PU 2)

zegt: vere natura clementissimus. Van Marcus Aurelius

daarentegen zegt dezelfde auteur {Vita Antonin. Philos. i5

29): dederunt ei vitio quod et fictus fuisset nee tam

simplex quam videretur aut quam vel Pius vel Verus

fuisset.

T>jv cpiXo(yoCpixv vTTo'^uó fzsvov, ,,die de wijsbegeerte

als dekmantel gebruikte". ^o

^^c|/v;^v — xsTToivi (Ji^h ov, ,,die van het schelden een soort

van vak had gemaakt".

roi TVjq ^é^nc, niet veel anders dan vj ^ó^cc, eene in dezen

tijd zeer gewone omschrijving.

ó Tviv TtÖKiv è7rirsTpx[Jt,iJt,svoi;, ,,degeen, aan wien het 25

bestuur der stad was toevertrouwd," evenzoo iVignw. 34,

de Luctu 4 o'i rxg^ 'ttót^sk; sTnrsrpxf^i^évoi. Thuc. I. 126

o'i sTTiTSTpxfJLiyJvoi T'/jv OvKxKviy. Luc. bedoelt hier den

praefectus urbis.
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oo(pog, aTzejtejuyjev avxov ajuezQOJQ evxQV(p(övza zcö Tioay-

fian, eijzü)v /u?) óeïoê^ai xrjv nóhv xoiomov (pdooóq)ov.

nXrjv dVA xat xovxo zleivbv avxov xal Óid oxófiaxog ^v

anaoiv, ó (pi?MOoq)og öid xrjv jtaggijotav xal X))v üyav

5 èXevd^EQ'iav è^eAaê'eiQ' xal ngoorjlavve xaxd xovxo xco

Movoowlq) xal Alowi xal
'

Ejiixxi^xcx) xal eï xiq dllog èv

TieQioxdoet xoiavxij èyévexo. 19. ovxo) dij èm xijv 'E/JAóa

èXi^d>v dgxL fièv 'ID^ioig èloidogëvio, dgxi de xovg 'EXXrjvag

ëneid^ev dvxagao^aL onla 'Pö)/^atotg, dqxi de dvÖQa nai-

io§/i; r-/iv TT xppvi'T 'ixv ar e, Trxppyio-ïiX en 6}.£vbspix vormden

met x\jTxpy.£ix de hoofddeugden der Cynici.

Tpo<T-/iXxvv£, intr. „hij naderde tot", „hij streefde op zijde".

MovfTcoi/ix — "Ett iKTy/Tcc, Musionius is een Stoicijnsch

wijsgeer, door Nero uit Rome verbannen; over Dio zie

15 men Inl. p. 30 r. 1 w; hij is onder Domitianus uit Rome
verdreven, evenals Epictetus.

19. xpr i ^£— "9 cc [Ji, X i o 1 1;, dat er onder de regeering van

Antonius Pius een opstand in Griekenland heeft plaats

gehad weten wij uit zijn Vita c. 5: in Achaia etiam

20 atque in Aegypto rebelliones repressit. De verbanning

uit Rome maakte P. wel tot martelaar en streelde

daardoor in zekeren zin zijne ijdelheid, maar heeft hem
blijkbaar toch diep geschokt; zijn levensdoel, getuigen

van zijne leer in de hoofdstad der wereld moest hij

25 opgeven ; in machtelooze woede neemt hij deel aan een

opstand tegen het gezag, dat hem deze beproeving had

aangedaan. Toch was hij verstandig genoeg om zich

niet al te zeer te compromitteeren. Hij begeeft zich

naar Athene, waar Gellius bij hem kwam, terwijl hij
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öeia xal d^icójuazi jiQOVxovxa, ótón xai êv xoIq dXXoig

sv ènoiijoe x))v 'EXXdda xal vÖwg èjt^yaye zfj'OXv/tmla

xal ënavoe öiipei duoXXvfiévovg zovg jcavfjyvQioxdg, xaxcög

rjyÓQEvev d)g KaTad't]lvvavta xovg "Elhpag, Séov xovg

d'eaxdg xcón 'OXvfiTZLCov öiaxaQXSQelv diipcavxag xal vi] Aia 5

ye xal dnod^V7]oxeiv noXXovg avxcöv vnb ocpoêQCöv xwv

vóocov, at xécog öid xb ^tjqÖv xov x^Q^^'^ ^^ nollcóxcb

nhqd^EL ê.7tenóXat,ov' xal xavxa ëXeye nivcov xov avxov

vdaxog. ü)g dè julxqov xaxéXsvoav avxbv èTtcdgajum^eg

dnavxsg, xóxe /uèv èm xov Aia xaxaq)vyo)v 6 yevvalog lo

evQEXo xb fii] djioêaveïv. 20. èg öè xyv ê^TJg'OXvfimdda

Xóyov XLvd Öid xexxdgcov èxcöv ovv&elg xcöv öid fiéoov,

è^rjvsyxe ngbg xovg "EXXrjvag eTzaivov vttÈq xov xb vdcoQ

èjzayayóvxog xal dnoXoylav vnsQ xfjg xóxe (pvyfjg. rjöfj dè

daar woonde in een hutje buiten de stad, zie Getuige- is

nissen p. 50 r. 24.

xv'èpx — X po'j%ovr:x, hiermede is de bekende Herodes

Atticus bedoeld, cf. Philostratus, Vitae sophistarum

II. 1.9 'Avs^ms ^f y-oi^i TO Uv^oT (TTiZ^iov Kx) ra Ai) rovv

'OAy/CtTT/f v^cop. Over zijne verhouding tot Peregrinus 20

vergehjke men Getuigenissen p. 51 r. 16.

xci) vvj Aia, </£ Kx) xTTO^viliiTjcs IV KT £, deze woorden

zijn natuurlijk eene toevoeging van den spreker.

fTrfTTöA^Cöv, ,,heerschtën", 't woord beteekent eigl. zich

aan de oppervlakte bevinden, bovendrijven, vnd. over- 25

wicht hebben, de baas zijn.

IztKpov = fjciicpov ^sïv, ,,bijna". •

st) tov A'ix, het bekende Zeusbeeld.
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dfieXovjiisvog v(p djidiTcoj' xa\ i.ii]7ii^ Ój-IoUoq TtSQi^XeTZZog

Qjv — êa)Xa ydg tjv djiavxa Kal ouökv ëzi xaivovgyelv

èSvvazo, è(p orco èiC7ih)B,ei xovg èvzvyxdvovrag xal d^av-

judCeiv xal tcqoq auzóv djio/^kÉTzeiv noirjoei, ovjieq è|

5 dQ')(fjg ÖQL^vv ZLva SQCoza ègcöv hvyiave — zo zslevxaïov

zovzo zóXjLi.7]fj,a è^ovXevoazo zó jtegl zijg Tzvgdg, xal dié-

êcoxs Xóyov êg zovg ''ElXi]vag euévg dit ' OXvi.mi(DV zcov

ëfuiQOoê^ev óg èg zovtziov xavocov éavzóv. 21. xal vvv

avzd zavza ^avjitazoTioieï, ojg cpaoi, (ióê^QOV óqvzzcdv xal

10 ^vXa Gvyxo/LiiCcov xal deivrjv ziva zrjv xagzeglav vnio'p'ov-

fievog. èxQfjv dé olfiaL, [^idXioza [.lèv jiegifiévsiv zóv

d'dvazov xal //») öganezeveiv èx zov ^iov el Öè xal ndv-

zcog óiéyvcoozó ol dnaXXdzzeoi^ai, juy jzvqI jUijöè zólg dito

zfjg ZQay(x>öiag zovzoig ')(^QrioéaL, dX)' êzegóv ziva 'd'avdxov

15 zQÓnov, [ivQLCov óvzcDv, éXójuevov dTzeX&eïv. el óè xal zó

nvQ (hg 'HgdxXeLÓv zi dojid^ezai, zl Öyj noze ov/l Jtfctrd

oiyïjv éXójMvog ogog evöevdgov èv èxeivco éavxbv èvéjTQ^joe

20. it; TcxjTTioy, ,,op het volgende feest".

21. jCivj IpxTT ST £v

£

IV sz Tov /3 / 2 u, ook Sociates noeiTit bij

20 Plato, Phaedo 62 B den zelfmoord een xTro'èilpi^a-xsiv;

beide woorden worden eigl. van slaven gebruikt, die

van hunne meesters wegloopen QpxTrérxi).

XTT s'Ab slv, is evenals ons „heengaan" hier voor „sterven"

gebruikt, zoo ook Plato, Phaedo p. 61 A vgl. r. 13

25 a,7rx7^>^ix.Trs(7^xi en c. 30 oc7roi%s(r^xi.

u£ 'H pxicXs lév r 1, zie bij c 4

.

x77rx^£rxi, ,,een voorliefde heeft voor".
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fióvog, eva zivd ólov Geayév)] xovzovl ^doxzijryv jtaga-

Xapév; ó dk èv 'ÜAVjuma zfjg nmn^yvQecoq Ttlrj^ovoijg

fióvov ovx ènl oxrjvfjg ÖTZzrjoei éavzóv, ovx dvd^iog oir

fid zov 'HgaxUa, et ye xQi] xal zovq nazgaXoiag xal

zovg dMovg öixag ötóóvaL zcóv zoXfirj/ndzcov xal xazd s

zovzo ndvv óipè ógdv avzö eoixev, öv èxQfjv ndlai èg

zov zov ^aldgidog zavQOv è/jjteoóvza zi]v d^iav ditoze-

<t>/AojcT-,fTjjv, Philoktetes, Herakles' vriend en wapen-

drager, was de eenige, die van zijn vuurdood op de Oeta

getuige was ; hij bewees hem den dienst om den brand- lo

stapel aan te steken; als belooning daarvoor ontving

hij Herakles' pijlen ten geschenke.

rvjc; TTacvvi'/vpeccg x K'/j^ov (t>i c, naar analogie van het

bekende ayópxc 7r^yi^ova->ii; ,,op het drukst van het feest".

(AÓvov ovic, tantum non, ,,zoo goed als", ,,bijna". i5

rovc ci^éoug, zie bij c. 13.

Toy rcïi ^xXxpi'^og rxüpov, Phalaris, tyran van Agri-

gentum ± 550, had een koperen stier, waarin misdadi-

gers werden gesloten; daarna werd er een \^ur onder

het marteltuig aangelegd; de kreten van den misdadiger 20

klonken als het geloei van den stier. Cic. Ven. II. IV.

33. 73. ille nobilis taurus, quem crudelissimus omnium

tyrannorum Phalaris habuisse dicitur, quo vivos sup-

plicii causa demittere homines et subicere flammam

solebat. Volgens het verhaal zou de maker van het dier 25

Perilaos of Perillos het eerste slachtoffer zijn geweest.

OviD. Ars Am. I. 653 sq. Et Phalaris tauro violenti

membra Perilli/ Torruit: infelix inbuit auctor opus.

Tvjv x^lxy, scil. 5/k;^v, .straf.
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Tiüévai, aAXa jut) dna^ '/^avóvia Jigóg zijv (fXóya èv dyMQeï

xei^vdvai. xal ydg av xal xóöe oi noKko'i ^loi Xéyovoiv,

(bg ovÓeig ó^vzsQog dklog d'avdzov zgónog zov did Jivgóg'

dvoï^ai yaQ Óelv j-ióvov zo ozó/tia xal avzlxa ze^vdvai,

5 22. zó fiévzoL d-éafia èjii'voeïzai, oi/uai, (hg oe/uvóv, èv

legcö x^Q^V ^cti-f^l^vog dvê'ocojiog, ëvi^a /Liijdè d'djizeiv

öoiov zovg dlXovg dnoi^v^joxovzag . dxoveze Öé, oifiai,

(bg Kal 7td?i,ai d'éXcov zig ëvÓo^og yevéod^ai, èjzel xaz'

dXXov zqójiov ovk el^sv èmzvx^lv zovzov, èvéiiQyoe zfjg

10 'Ecpeoiag 'Agzéjuidog zbv vecóv. zoiovzóv zi xal avzóg ènt-

voéï, zooovzog ëgcog zrjg óó^ijg èvzézfjKev avza>. 23. xaizot

(pi]Oiv ÖZL VTzèg zcbv dvi^gÓTKov avzó Öga, (bg Öidd^eiev

avzovg ê^avdzov /iazacpoovelv xal èyxagzegeïv zólg Óeivoïg.

èyo) óè yóécog dv ègol/uip' ovx èxeïvov dXX vjudg, el xal

15 zovg xaxovQyovg ^ovXoiod'e dv fiaê'rjzdg avzov yevéod^ai

èv xKxpsT, SC. xpóvx, wat er Arist. P/w^z/s 244 bijgevoegd

wordt. ,,in een oogenblik", xKxp-/i(; wordt eigenlijk

gebruikt van haar dat te kort is om geschoren te

worden, vnd. in 't algemeen ,,kort", „gering".

20 c^vTspoc, „sneller".

22. iTT ivoëlr XI — ^q (jsyuviv, „men stelt het zich als

plechtig voor".

ixöJfTf, wij „ge hebt gehoord", wij gebruiken trouwens

ook wel eens „hooren" als we bedoelen „gehoord hebben".

259'fAa;;/ — ysvk<j^xi, de man heet Herostratos; hij zou

zijne misdaad hebben gepleegd in de nacht, waarin

Alexander de Groote geboren werd (356 v. Chr.), vgl

Valerius Maximus, VIII. 14, externa, 5.
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ifJQ xagiegiag xavzijQ nal xaxacpQoveïv êavdxov xal xav-

oecog xal tcöv zotovicov öeifiuTcov. u/J' ovk dv ev oïd'

ozi fiovhjd'eLyTe. Jicög ovv ó Jlgcozeug zovzo èiaxQiveï

xal zovQ fièv xQV^ovg écpeXrjoeL, zovg dè tiovtjqovq ov

(pdoxivdvvozégovg xal zoXfiijQozéQOvg dnocpavel; 24. xaizo{, &

dvvazbv è'ozai èg zovzo fióvovg dnavzrjaeoêai zovg ngóg

zo (bcpéXifiov öyjojuévovg zó ngdyjiia. vjuag ^ ovv avêig

ègijoofiar öé^aiod'' dv vjlicüv zovg naïöag Cij^cozdg zov

zoiovzov yevéoê'ai; ovx dv el'jioLze. xalzoi zi zovzo 7]QÓfifjv,

öjiov /i7]d' avzcbv zeg zcöv fiaêyz&v avzov 'Qï]lu)oeLev dv; lo

zov ovv Seayév)] zovzo /tidhoza alzidoaizo dv zig, ozi

zdXla Ü,7]X(bv zdvÖQÖg ov^ è'jiezai zq> diöaoxdXco xal

ovvodevsL naga zov 'HgaxMa, ojg (pijoiv, dmó^rci, övvd-

23. £v oW on, staat geheel buiten den zin, evenals

^ijXov on, en 't Lat. nescio quis.

^ouk'^bslviTë, zie bij c. 8. is

a,7ro(pxv si, x7ro(pxlv£iv eigl. „laten zien wat men van iets

gemaakt heeft" is „maken" gaan beteekenen cf. c. 11.

TTXÏ^Xi: txvrovc ^TTsCpyive.

24. y.xiroi 'Bvvxrov — ro xpxyizx, xxlroi leidt hier

even als in 't Lat. at een tegenwerping in, die de tegen- 20

stander misschien zou kunnen maken en die daarom

al bij voorbaat wordt weerlegd (figuur der occupatio).

xTTxyT-JirrsT^xi, „zullcn tegenwoordig zijn", „zullen

komen".

"èé^xia-b" XV, zie bij c. 14. 25

oTou, leidt hier een causalen zin in; ook in 't Ned. wordt

,,waar" wel eens zoo gebruikt. *

TTxpx rov '\{pxy,?.£x zie bij c. 47.
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jLtevog èv jiQü^sï Tiavevdaifiojv yevéodai ovvefuieacjv èm
7ieq)aArjv èg zó nvQ. ov yaQ èv nrjQa xal ^dxxQco xai

tqI^covl ó ^fjlog, dXla xavia ^lèv do(pah~] xai gddia xai

navzbg dv el)], ró xélog öè xai zó xecpdXaiov ^Qfj ^TjXodv

5 xai JtvQav ovv^évza xoQfiwv ovxivmv d)g è'vi fidhaza

^XcoQÓJv èvajiOTiviyfjvai ra) xanvco. zo jzvg ydg avzó ov

fióvov 'HgaxXéovQ xai 'Aox?.}]71lov, dX?M xai zcöv tegoovXcov

xai dvÖQoq^óvcDV, ovg ógdv ëoziv èx xazadixijg avzó

ndoym'zag' &oze df-isivov zó óid zov xanvov' lölov yaQ

10 xai öjucüv dv /nóvcov yévoizo. 25. dXXcog ze o [ikv'HQa-

xXrjg, eïneg dga xai èzóXfiipé zi zoiovzov, vnó vóoov

avzó ëdgaoev, vnó zov Kevzavgetov at/uazog, Sg (pipiv rj

TT XV su'hx i fjt^oov y s'j S7b xi, ,,de volkomen zaligheid deel-

achtig worden". Ook de Cynici beschouwen de 'fj^iX/jCtov/^

15 als het einddoel van het leven. Dit wordt hier door

Luc. belachelijk gemaakt.

T-Ji px— Tp il3av i, de uiterlijke kenmerken van den Cynicus.

irxvroc xv sr/,, „kan ieders werk zijn", ,,dat kan iedereen

wel".

20TC re Kot;, ,,het einddoel" dus de sv^xif^ovlx.

ug £vi (jt,xAi7Tx, hier voluit: quam maxime potest, zoo-

veel mogelijk.

'H pxxXéovc y.x) ''A7x,?,'/,7riov, zie bij c. 4.

1^1 ov — yévoiTO, ,,want dan zoudt gij ook iets bijzonders

25 voor u zelf alleen hebben".

25. x?,/.ü)c, ceterum, ,,overigens".

XXI £TÓ?.iJt,yj'js, ycxi is hier ,,werkelijk", zooals dikwijls

in vragende zinnen.

•JTTO ZOV Kevrxupsio'j xl f/^xToc, door het bloed van den
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Tgaywêla, xaTeoéiófj^vog. ovzog Óè zlvog atziag êvexev

èftpdXhi (pÉQoyv éavzbv eig tb jlivq; v?) Al', ÖTKog xip'

xaQTEQlav èjiiöei^ijTai xad'ó.TieQ oi Bga^/udveg' èxeivoig

yoLQ avTÖv rj^iov Oeayévijg slxdCeiv, cóoneg ovtc èvov

Tial êv 'IvóoTg eivai zivag ficogovg xal xevoöó^ovg dv'd'Qü)- 5

Tzovg. öjicog ö" ovv xal èxeivovg ^ifieiod^co' èxelvot yoLQ

Kentaur Nessos. Toen deze door Herakles met een van

zijne in het gif der Hydra gedoopte pijlen was ge-

troffen, gaf hij zijn met zijn bloed doorweekt kleed

aan Herakles' echtgenoote Deianira en zeide, dat deze lo

haar man dit gewaad moest laten aantrekken, wanneer

zij vrees koesterde, dat hij haar ontrouw zou worden.

Toen Herakles nu terwille van de schoone lole de stad

Aechalia had veroverd, zond Deianira hem een kleed,

waarin de draden van Nessos' gewaad waren geweven. 15

Hij trok het aan, het gif deed zijne werking en ver-

teerde het vleesch van Herakles. Razend van pijn liet

deze nu een brandstapel oprichten, dien hij zelf beklom;

doch slechts wat sterfelijk aan hem was verbrandde;

hij zelf werd onder de goden opgenomen. 20

èc — rpx'/a'hix, Sophokles behandelt den dood van

Herakles in zijne Trachiniae.

s [Jt,(^xXXs i (pépuv sxvTÓv, (pspcov ,,hals over kop", cf.

Icarömen. 5 en 10; {hxvróv is obiect van £f/.(3<iXKsi), de

Attische schrijvers gebruiken in dien zin het med. 25

(pspéfisvoi;. Het act. vindt men ook bij Herod. VHI 87.

o'i B poixf^^^ ^'^^ door de tochten van Alexander zijn de Grie-

ken met de Indische wijsgeerenen asceten bekendgeworden.

ofjca^ — lu, t/zs la-^u, jcxl ,,werkelijk", ,,laat hij ze dan ook

goed navolgen", cf. p. 90 r. 11. 30
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ovx SjLiJiijówoiv elg ló jivq, cog'Ovyoiy.oiiog ó 'A^^^dvÓQOV

7iV[^eQvrjTi]Q ISayv Kdlavov xaó/ievóv (pt/oiv, dXk' èjieiódv

<jiVQdv> vrjocooL, nX^^oiov Ttagaordvzeg dxcvipoi dvé^ovzai

TtagoTZTCüfievoi, elx èjiL^dvreg zazd oyju^ia Haioviai ovd'

5 öoov öUyov èKTQéipavxsQ Tfjg xaTaKUoscog. ovzog dè xi

^ya, ei èfmeod>v xe^vrj^ETat avvaQjiaoéelg vnb xov

nvQÓg; ovö' dji èlnibog [j,rj dvaTDjÓijosoT^ai avxóv xal

Yjiucp^xxxoVy el 1.1.7], ÖTieQ (paol, juyxav^oexaL ^ad'eïav

yevéoêm xal èv ^ó&Qcp xijy jivQdv. 26. elol ó' oï xal

10 fMxa^dlleoê'ai cpaaiv avxóv xal xiva övelgaxa Öirjyeïöd'ai,

ég xov Aióg ovx è&vxog juialveiv tegbv icoqIov. dXXd

"O-jvj^ iy.piroc, een leerling van Diogenes ; zijn hier bedoeld

verhaal vinden wij bij Plut. Alex. 69. 3 en Strabo 15. 68

p. 717. Calanus is een Indische wijze die Alexander is

15 gevolgd en toen hij ziek geworden was, zich zelf heeft

verbrand.

xxrx 7%i^fjt,x, ,,in eene waardige houding"; rrx^l^^- heeft'

dikwijls deze beteekenis; Polyb. III. 85. 9 gebruikt de

uitdrukking ov axrx (T%yiiJi.x Cpépnv rt, iets niet met waar-

20 digheid dragen. Vgl. verder Plut. l.c. rxZrx Te sIttoov (ó

KxXxvoc) •/.xTxa'/ubiic axi (Tuy/.x/^V'pxfjcs'^/o; ovx, £KivJib'>j tov

TTvpo: 7r/.yi<nxi7XVTog, iA/' êv ;Ij y,xT szKl^vi a %'/i [/, x r i, roüro

'^ixr>]puv, èxxKXiépv)(Tev éxuTov rx Trxrphc vófjccp rccv ixsl (to^kttccv

en Luc. Fugit. 7: Wkoóco Ts rx rs x},/.x irspi xvtuv,

25 )cx) óri stt) TTupxv f^syhry^y xvxjoxyrsc xys%ovrx,i kxÓi:i£voi {ol

Bpxx,f/,xv£c) c-jysv roj <j%viiJt,xro:
-/i

rijs y.x.bé'hpxc SKrpsTrcvrxq.

ouro: Sf T / ijAy X, scil. 7rcr/;<7£t.

ovx — xvx7r>jo-/i7£(j.jxt, ,,de verwachting is niet buiten-

gesloten, dat hij terug zal springen".
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êaggelia) zomov ye ëvexa- èyoj yag Sio^uoaaifiijv av rj

/Lii/v fi)jSéva x&v êewv dyavaxDJoeiv, et Uegsyglvog xaxög

aaxcÖQ dno^dvoL ov fifjv ovSè gdêiov avrq> ex dvadvvar

oi ydg ovvóvzeg Kvveg itaQOQ^cöoi xal ovvw&ovoiv èg tö

TtvQ xal VTiexxdovoi rijv yvwfiyv, ovx ècóvzeg aTCodedidv. 5

óv el dvo ovyxazaoTzdoag èfXTcéooi eig xip' Ttvgdv, xovxo

fióvov )(dQiev dv ègydoaixo. 27. ïjxovov êè (bg ovóè JJqoj-

xevg êxi xalelo^ai d^LOÏ, dDA ^oivixa fieicovó/nagev

éavxóv, 6x1 xal cpöivL^ zó 'Ivóixóv ogveov èm^aiveiv

nvQdg Xéyexai noQQCOxdxo) yvjQwg jtgojSe/iijxég- dUd xal 10

XoyoTioiM xal ;^^?/a/^o^g xivag êié^eiOL nalaiovg (5?/, (hg

XQeó)v euj öaifiova vvxzo(pvlaxa yevéo^ai avzóv, xal

dfiXóg èozi pco^cbv fjdrj èmêvjuójv xal iQVOOvg dvaozrj-

oeoêai èlTzlCcov. 28. xal /j.d Ala ovdèv dneixbg èv nol-

26. rovrov y s Ivskx, ,,\vat dat betreft". 15

Kuvsc, natuurlijk zijn de Kynische philosophen bedoeld.

vTTszicxovtTi Tvjv </ V u f/. il V, ,,zij vureH hem aan, om zijn

besluit te volvoeren".

27. TToppccTixrco — tt po (o£ (ovjkc!o(;, lett. „wanneer hij zeer

ver in den ouderdom is gevorderd" = „wanneer hij een 20

zeer hoogen ouderdom heeft bereikt", cf. Plato Apol.

29 p. 38 c. opoire yxp ^y, t'/iV viXdcUv, on vróppa >j§ji icrr)

roïi (oiov.

TTxT^xiovc ^"/^, „oude natuurlijk", ironisch.

Söj/Vovöu vyxTö(pyA<xx^, ,
,een nachtwachtdaemon' '

.

25

%PV(T0VC Ol.VX(TT'/j(y£(T^Oil, %pV(70VV iXVKTTOCVOil TlViX = CeU

gouden standbeeld voor iemand oprichten ; xvx<TTyi(T£'^^oii

is hier, zooals dikwijls met de reflexive vonnen van
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XoIq zoïg dvorjzoig evQed'YjOEO&ai xivag zovg kol zexaQ-

zaiwv dnï]XXuypaL Öi avzov cprjoovzaQ kol vvkzcoq

èvzezvx}]>cévai zö> öaifiovi zat vv>tzo(pvXaxL. ol xazagazoc

löè ovzoi jLiad'}]zal avzov xul xQ}jozyQLov, oï/uai, zal dóv-

5 zov èjiL zfj jivga fi)j)(^av7JoovzaL, óiózi xal Ugcozevg èxéï-

vog ó Aióg, ó JZQOJzdzcoQ zov óvófiazog, juavzLxdg yv.

jUxiQZVQO/iiai dè fj fi7]v xal lEQeag avzov djiodei'^^^^oeo'd^ai

fiaoziyov fj Kavz7]QLC0v tj zivog zoiavzrjg zegazovgyiag, ij

'kttxvxi geschiedt, voor het passivum gebruikt. De Attici

10 gebruiken het simplex, xputjov-^ hrxyxi rivx.

28. Tsrxprxicüv, rsrxprxïoc scil. -rr-jpsric quartana (febris),

de derdendaagsche koorts.

%pyj(TT-/] p loy, de Christehjke apologeet Athenagoras deelt

in zijne Ups7[o£lx yrep) Xpurrixvccv, in 177 aan de keizers

15 Marcus Aurelius en Commodus aangeboden, mede (c. 26),

dat zich toen te Parium inderdaad een standbeeld van

Peregrinus bevond, dat orakels gaf, vgl. Getuigenissen

p. 52 r. 25 vv. ; we zullen hier dus wel mei; een vaticinium

ex eventii te doen hebben.

20 c % poT XT M p T Q~j cv ó [/,xr oc,
,
,de eerste drager van den

naam".

ijixpr-jpo fjt^xi Ie •>! [x,>iy, ,,en ik geef de plechtige verzeke-

ring dat"; yj f^'Jiv is de gewone inleiding van een eed,

b.v. c. 26.

2b (Jixir iyav •/, axvryj p iccv, de genetivus is wat vreemd

maar de zin is duidelijk: ,,priesters met geesels of met

brandijzers of met dergelijke wonderHjke zaken". Zulke

dingen komen veel voor bij den eeredienst van Oostersche

godheden, b.v. bij dien van Cybele, wier priesters zich
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xal vi) Ata lelezyv uva èn avxü) ovoDJoeo^at vvkxÉqlov

xal dqöovxtav eni zf] jivqü. 29. Oeayévf]g dè êvayxog,

êg fioi ziQ x&v éiaiQCOv djirjyyeds, xal 2i§vXXav ë(prj

7i()oeiQ7jxévaL tieqI tovxcdv Kal xd enrj ydg djis^vfj-

fióvevev'
^

dXX' ónóxav Jlgcoxevg Kvvixwv 6% aQLOXog dnavxcov

Zt]v6g èQiyöovjiov xéfwvog xdxa nvQ dvaxavoag

eg (plóya 7i7]drjoag è'lêr) èg juaxgóv ^'OXvftJiov,

örj xóxe ndvxag ójucóg, oï dgovgijg xagnbv êóovoLV,

vvxxmólov xi/iidv xéXofiat TJgcoa juéyiorov lo

ovvêgovov 'Hq)aioxqj xal 'Hgaxlfji avaxzi.

30. xavxa fièv Oeayévfjg Ut^vXlrjg dxrjxoévai (prjoiv. èyö)

verwondigen toebrachten. Ook de Cynici oefenden zich

in het verdragen van pijn. Geesehng heeft Luc. zelf

c. 17 vermeld. Van een zekeren Cynicus Sallustius i.-)

verhaalt zijn tijdgenoot Simplicius {Comment. in Epicteti

Enchiridion p. 90 Heins.) dat hij op zijne ontbloote dijen

gloeiende kolen legde en deze aanblies om te zien hoe

lang hij dat kon uithouden. Bernays a.W. 109.

Tf Af r;^, zie bij c. 11. 20

Icfi^ovxioiv, „het dragen van fakkels" ; de ^'hovxog was een

der voornaamste priesters bij de Eleusinische mysteriën.

29. S /i3 y A A ^ V, de Ouden kennen verschillende profetessen,

die dien naam gedragen hebben. Toch spreken zij altijd

van de Sibylle, omdat ieder de zijne voor de echte hield. 25

^AA' 'oTrérxv, een gewoon begin van dergelijke orakels,

die deel uitmaken van grootere verzamelingen.

o'i xpojpvig KxpTTOv s'èouai, cf. HOM. II. Z. 142.

vuy.rt7ró?^ov — yip:cx, hetzelfde als c. 27 ^xif^óvx vutcroipvXxjcx.
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óè Bdxiöog avTcö ygijo/uov vttÈq tovtcov bqü) ' cptpl dè ó

Bdxig ovTCO ocpóöga ev èneiTKüv,

dlX' ónóxav Kvvixóg TZoXvcóvv/nog èg (pXóya JioXXrjv

Tzyórjof] öó^fjg vn ègivm i)^vfibv ógiifi^eig,

5 öij xóxe xovg aXXovg xwaAcónexag, oi ol sjtortai,

30. Bxici'èoi;, de naam is waarschijnlijk afgeleid van jBxi^stv,

dus ,,spreker", „verkondiger". Het is de fingeerde ver-

vaardiger van eene orakelverzameling, van dezelfde

soort als die, welke sedert de 7de eeuw onder den naam
10 van Orpheus, Musaeus, Lysistratus, de Sibylle en anderen

in omloop waren gekomen en vooral door het geloof,

dat Pisistratus en diens zonen er aan hechten, zeer in

aanzien waren gestegen. Hij ging door voor een Boeotiër

uit Eleon ; nymphen zouden hem in prophetische extase

15 gebracht hebben. Later doken nog andere dergelijke

verzamelingen op en naast den Boeotischen had men
ook nog een Arcadischen en een Attischen Bakis. De
oudste verzameling, die door Herodotus is gebruikt,

schijnt zich op Zeus als inspireerende godheid te hebben

20 beroepen. Het bestrijden van een orakel door een ander

vinden wij reeds bij Herodotus IX. 43, waar ook juist

van een orakel van Bakis sprake is. Evenals bij Luc.

schertsend Aristoph. Equites 1002 sq., Aves 981 sqq.

^cpólpx ev sxsiTTÓov, ,,heel goed aansluitend aan (i7r/)

25 het orakel van de Sibylle".

oó^'/jC xjTz êpivüi, ,,door den boozen geest van de roem-

zucht". Zoo noemt Vergil. Aeri. II. 573. Helena: Troiae

et patriae communis Erinys (een Engel des Verderfs).

KuvxKooTrêycxc. ,,hondsvossen", komisch door Aristophanes

30 gevormd woord voor een listig mensch, hier door Luc,

hatelijk op de Cynici toegepast.
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^ij.ielo'&ai XQV ^óz/ttov djiOL^ofiévoio Xvkoio.

öq dé XE Seilog è(hv (pevyï] jiiévog ' Hq^aioxoio,

Ideooiv [ialéeLv xovxov za'/a Jidvxag 'Ajaiovq,

(bg fit) ipv^Qog èü)v ê'eQjLiijyoQéeiv èniy^BLQfj,

XQVGCb oa^djuevog JirjQrjv f.idla noXXd öavelCcov, 5

er xaXaïg IldxQaiOLv è'/^cov xglg névxe xdXavxa.

XL v/idv doxsï, dvêgeg; aQa cpavXóxsQog iQfjO[.lolóyog ó

Bdxig xfjg ^L^vXXrjg eXvai; ójoxe Sga xoïg d^av/LiaoxoTg

xovxoig ófuhjxaïg xov ÜQCOxéwg Jiegioxojieïv 'évéa éav-

xovg è^aEQcóoovor xovxo ydg xyv xavoiv xaXovoiv. 10

sxxo i%o f>i,£vo 10 Xvzo 10, over xvroizsa-^xi vgl. bij c. 21

.

Natuurlijk is met den wolf Peregrinus bedoeld.

(oxxésiy, infin. pro imperativo; subi. is Trxvrxg "Azxlovg.

ecg (jLVi fpv%poc — ^7ri%£ip^, ^v%póc wordt dikwijls ge-

bruikt voor flauw, droog en dgl. ; Bernays vertaalt : 15

,,Auf dass der Frostige nicht sich versteige, zu hitzigen

Reden".

XpuiTu (rx^tz(ji.£voc Tryipi^v, Luc. beschuldigt de Cynici

dikwijls van huichelarij en hebzucht.

sv xxKxïi; ïlxrpxiT IV, Theagenes was geboren in Patrae, 20

eene stad in Achaia aan den Corinthischen golf; c. 36

wordt hij o ysvvxBxg o h Ylxrpoov genoemd.

£ XV T ov g £^x£pa(TOU(ji ei. c. 33, ixvx(/.i%^ijvxi ru

xïbkpi; s^x£povv is eigl. ,,tot lucht maken". Misschien «

moet hier £^xi^£pa(xov(Tt gelezen worden, welk w.w. bij 25

Plut. de facie in orbe lunae 5 voorkomt; de aether,

de reine bovenlucht, waarin de goden wonen, is met

het vuur verwant, niet de x^^p, die wij stervelingen

inademen'.

7
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31. Tam elnóvrog dve^ójjoav oi jcsgieoxójzeg dnav-

TEQ' 'Höi] xaiéad'woav a^Loi zov jivqóq. xal ó juèv xaié/^i]

yelwv, ffNéoTOQa S' ovk ëla'&ev ta'/ij", zóv Oeayévij,

dXX d)Q yxovoe zfjg ^ofjg, fjxev evd'vg xal dva/Sdg èxe-

5 xQayei xal fivgla xaxd die^fjet tieqI zov xaza/^e/^i^xózog'

ov yuQ old' öozig èxeïvog ó (iéXziozog èxaXetzo' èy<h dè

dcpelg óiaQQ7]yvviLi€vov ditfjeiv óyjófisvog zovg dd'Xijzdg'

7Jöy ydg oi 'EXlavoóixaL èXéyovxo eïvai èv zcö IJXs&qlü).

zavza fisv ooi zd èv "HXidi. 32. èjisl öè èg zrjv OXvfiJiiav

10 d(pixófi8§a, fieozóg fjv ó ÖTtioê^óóojuog zcbv xazi]yoQom'Zwv

Ugcozécog ij èjiaLvomn;cov zi]v TiQoaiQeotv avzov, ojoze xal

eig x^^Q^? avzcöv fjld'ov ol nolXoi, dyj^i öi] nageld'ibv

avzög ó Ugcozevg /uvqIü) z(b nhq^ei nagane^ófievog,

31. Kxiéa^ U7XV, jongere vorm voor Kxih^ccv.

15 .ylSi £<rropx — 'ix%>i", Hom. II. E. 1.

ö / 'E A ?. xvo^izx i,de kamprechters bij de Olympische spelen.

èv ra YlXs^pla, TrXsbpiov eigl. verkleinwoord van 7rAf3'/?ov,

Ve van een stadion dus ongeveer 31 M. Evenals c-ri^/sv

een renbaan aanduidt, die de lengte van die maat heeft,

20 zoo kan ook TrKsbpm een baan van 31 M. lengte aan-

duiden. Het UKs^pm was de naam van een plaats in

het Gymnasium te Elis. Zie Pausan, VI. 23.2: stti Is

èv TÓo 'yufy.vxTix (n.1. in Elis) ro xxXov(/.,£vov U?i£^piov. èv §f

xvrx (TUf/,(3x/,?^ov7iv 01 'Y.XKxvohUxi xvTovc (de athleten) x^y

25 vj'/.iyJxv vj ycx) xvrx^ixCpspovrxc: ru èTTiTvfheuiMx.rt' (tu(/,(^x?J,ov'jI

32. ö CTT KT^^ó'^o f^ioc, het achterste gedeelte van den Zeus-

tempel.

x%pt, voor x%pt ov, „totdat".
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xaxóniv xov xwv xrjQvxcov dycövog, XóyovQ xivolq die^fjld'e

Ttefji éavxov, xov /ülov xe wg èjiLCO xal xovq xivdvvovg ovg

èxivdvvevoe Öiijyovfievog, xal öoa jiQayfiaxa (pdooo(piug

êvexa vnéfieive' xd juèv ovv eiQijfiéva noXld yv syd> dè

öXiycov fJKOvoa vno jiXyj^ovq xcüv jiegieoxcoxcov. élxa 5

q^o/^y^^eig /ld) ovvxQij5eii]v èv xooavxrj xvq^t], èjiel xal

noXlovg xovxo ndo^ovxag écÓQCOV, dnijldov fiaxga ^atQsiv

(ffjdoag d'avax&}'xi ooq)ioxfj xov êavxov ènixdcpiov tiqo

y.ocTOTTiv Tov Tccv jcij

p

V K CU V oi.'/uvoc, ,,achter de plaats

voor den wedstrijd der herauten"; cf. Pausan V. 22. 1 10

tW/ V& (3c>3fjt,oc èv rifi "AArf / ri^g slcró'^ou TrXvialov riji; xyovayic; eq ro

irrJihiov. tV/ TouTOu bsccv fjth ou'^évi ^iJ0v<7iv ""WKmi, (TxKTTi'yy.TOih

De hierbedoelde (^u[jt,óc is blijkbaar geen altaar, maar

een soort van basis; vgl. de uitga\'e van Hitzig II. 1 S.428. 15

TT pxy (MXTX, „moeilijkheden", ook buiten de bekende uit-

drukkingen Tvpikyyi.xTX %otpk%èiv en 'Kpi.yyuxTx f%f/v heeft

Tpoi.yiJ.xTx dikwijls deze beteekenis.

èyu ^t oKlyccv yjKov(Tx, 't is de vraag, of Luc. niet meer

gehoord heeft, maar dat wat hij hoorde strookte zeker 20

niet met zijn eigen voorstelling van Peregrinus. Wat hij

meedeelt, is heusch zoo gek nog niet. Als hij het plan

had gehad om een juist beeld van P. te teekenen,

was het zeker zijn plicht geweest om alle mogelijke

moeite te doen om deze afscheidsrede geheel te hooren. 25

fjcxKpx %xip£iv (ppx<Txq, eene variatie op het algemeen

gebruikte zxipsiv èxv, vaarwel zeggen, laten schieten.

cf. Dem, De Cor. 152 ^Ikitttioc èppSxr^xi Cppxaxg ttoKXx

Kippxloic Kx) AoKpoït; ryjv '"E.Kxrëixv y.xTxKoifi(^xvsi.

bxvxruvri, ,,die verlangde te sterven". 30
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ze?>£VTfjg öie^ióvTi' 33. Ttlfjv zó ye xooovtov èni^KOvoa'

ë(pr] yoLQ ^ovJ^ö^ai XQ'^^V §'^V XQ^^V^ koqóvïjv èjiiê^eïvai'

XQ'TJvai yoLQ 'HgaxXelcog ^efiiwKÓxa 'HgaxXeioyQ djioéaveïv

Kal dvajiux^fjvm xw alê^égr Kal dxpelfjoaL, ëcpi], ^ov-

Xofiai Tovg dv§Q(Ó7iovg dei^ag avxoïg öv XQ^ xqÓjiov

ê'avdxov Kaxaq)QOvsLV' ndvxag ovv del juoi xovg dvê^QCü-

TTovg ^iloKzrjxag yevéo'&ai ' ol fièv ovv dvoijxóxsQoi xmv

dv&QÓJZCov èÓaKQvov Kal è^ócov 2J(ó^ov xoïg 'ElhjOLV, ol

33. £7r:^Kovi7x, „kon ik verstaan", vgl. de uitdrukking

10 sk sTr-Jiaoov ,,tot op gehoorsafstand", b.v. Xen. Anah. IV 4,5.

XpvTvjv Kopcóv>iv STT i^sTyxi, spreekwoordelijk; ontleend

aan Hom. //. A 111 waar van den boog van Pandarus

wordt gezegd : txv ^"sv Ksivjvxc; %pv(rsviv sxi^vjxs y,opüvy}v, op

welk vers EusTATHius p. 451. 14 aanteekent: >; Sf óf^v^pixyi

15 ZP^^^ xopcüV>i y.x) sU 7rxpotju,ixv STTSfys, y.ixi l xyx^ov rkKoq rolg

'XibJcrrxaiv èxibsiq %pv(T£viv STn^slvxi ra ttxvt) y.opüvvjv ?J'/£rxi.

Het woord Kopüvpj is verwant met het Lat. curvus en

duidt eigl. iets aan wat gebogen is, vnd. een ring om
de deur dicht te trekken en zooals op de aangehaalde

20 plaats uit Hom, een haak aan den boog om de pees

aan vast te maken, 't Verwante woord Kopcovh wordt

gebruikt voor een krul, die de schrijver onder zijn werk

zette, wanneer het af was, vnd. is ook Kopcovilx sTri^sTvxi

(zonder zpva-ïjv) ,,zijn werk voltooien".

2s'Hpxx,/ii; luc, zie bij c. 4.

xvx fjii %^yjvxi Tx xl^épt, zie bij c. 30.

Kx) xi^£XïjiTxi zrh, dit is de ware reden van P.'s zelf-

verbranding.

^> iXoKT'/ir xc, zie bij c. 21,
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dè dvdQCOöéoxeQOL èKeKQayeoav Télei ra deSoy/iiéva- V(p

(bv ó TZQeaf^vtïjg ov jLiezQiüyg èOoQvfirjêyj, èlmCcov ndvxag

ê^soêai auTov xal jtu) ngorjoeoi^ai xcö tzvql, dXX' dxovza

êfj xad'é^eiv èv rco [Uco- zo Sè ,,zélei zd Seöoyfiéva" ndvv

ddóxTjZov avz(p ngoaneoov (hiQidv ezi fidXXov ènobpe, 5

xaixoi TJSi] vetcQixcög zrjv XQÓav 'éjpvzi, kol vi] Ata xal

VTZOZQÉfiSLv, ójozs xaxéjiavoe xöv lóyov. 34. èyo) de

slxdCsig, olfim, tzcöq èyélwv ovöè ydQ èXesïv d^iov fjv

ovxcD Svoégcoxa xfjg öóbjQ dvêgcojiov vtzsq djiavxag, 6001

xfj avxfj Tioivf] èXavvovxuL. Tiagejié/tmexo de ojLiwg vnd 10

nolkov xal èvecpoQeïxo xfjg dó^r/g dnopUncov èg xö nlfj-

êog xwv i)'avfiaCóvxü)v, ovx eldcbg 6 d&hog oxl xal xoïg

èm xbv oxavQOv dnayofiévoig 7J
vnó xov drjfiiov èyp^voig

noXXw TzMovg êno^'xai. 35. xal M] xd fièv 'OXvjuma

s^sa-^xi xvTOv, ,,zich aan hem zullen vastklemmen". 15

xKovrx ^>), ^h ironisch evenals c. 27 „zoogenaamd tegen

zijn zin".

ro Is ,,T£K£i roe ^s'èoy f/.ivx", „die kreet: breng uw be-

sluit ten uitvoer".

34. sv ö / — sXocóvovTxi, „allen die door denzelfden geesel 20

(n.1. der roemzucht) worden voortgedreven".

ivscpopsïro Tijg ^ó^^g, „hij genoot van de eer", £f^(po-

psTT^xl Tivog of ri is zich geheel met iets verzadigen, zich

ergens aan te goed doen.

xTnayo i:>(,évo ig, zie hi] c. 9. 25

uTTo rov lvj(Jt,lou, eigl. door den staatsslaaf, d.w.z. door

den beul.
*

35. Koi) ^vi, „reeds"; dikwijls bij Herod.
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re'Aog elxe, xd?dioTa ' Okv/Limcov yevófieva wv èyó) eïdov,

lergaxig TJd)] óq&v. èyo) öè — ov ydg tjv eimoQfjoai

è)(rji.iaTOQ d^a noXX&v è^ióvzcov — dxwv vjielemófiyv.

ó dè del dva^aXlófjievoQ vvxza xb Televxalov TtgoeiQ^xei

5 èTiiósi^ea^ai xip' xavoiv xai jue xajv éxaiQCov xivbq

TiagaXafiói'xog Tzegl fiéoag vvxxag è^avaoxdg dnfjeiv ev'&v

xijg 'Agmvijg, ëvd'a fjv rj Tivga. oxddioi ndvxeg ovxoi

eixoaiv dnb xfjg 'OXvjLmiag xaxd xbv [jzjiódgofiov dnióv-

xcüv Jigbg ëco. xal ènel xd^ioxa difixófieiD^a, xaxaXafi^d-

10 vofiev TZVQav vsvi]Ofiév7]v èv (^ód'QCO ooov èg ÖQyvidv xb

^dd'og. dqdsg fjoav xd noXXd xal nage/^é/^voxo xcöv (pQV-

ydvcov, (hg dvacp&eiy xd^ioxa. 36. xal èjieiÖi] rj oeXrjvij

OU yitp — 0%'/! fAxro^, „want er was niet gemakkelijk

een rijtuig te krijgen".

15 r o Ts'AsvTxlov,
,
.eindelijk".

Itt i'^si^sdbxi T'/jv Kx~j(T IV,
,
,om de verbranding den \'olke

te vertoonen"; sTnlsiicvud^xi is het vaste woord voor het

laten zien wat men kan ; 't wordt vooral van sophisten

gebruikt, die voordrachten, ÉTTi'èst^sig, hielden om hun

20 kunst te toonen.

'Apxivijs, een dorp bij Olympia.

xTTicvTuv,
,
.wanneer men gaat", in dergelijke gevallen

is de dativus gebruikelijker.

ÉTTs) r x%i7Tx, uhi pHnium, zoodra.

^Ixlsc, harsachtige stukken hout, die men voor fakkels

gebruikte.

Tuv (ppvyxvay, „wat rijshout" de genetivus op de manier

van liet zoogenaamde article fartitij in het Fransch,

Vgl. C. 7 i7rè%Sl TÜV TTTOvlÜV.
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dvéxedev — söei ydg xdxsLvrjv ^edoaod'ai zo xdlhorov

xovTo ëgyov — jigóeiaiv ê.xelvoQ èveoxevaofiévog èg róv del

XQÓJCOv KOL ^vv avTCp vd zéhj zwv xvvü)V, xal fidXioza

ó yewddaq ó èx HazQCÖv dqöa êxcov, ov (pavlog devze-

QaywviozTJg' èêaöoq)ÓQei Sè xal o IlQ(oze{)Q' xal TiQooeX- *

i^óvzeg uXXoQ dXXaxód'ev dvrjy^av zó jcvq /uéyiazov dze

dnb dddcov xal q)Qvydvcov. ó êé, xai fioi Jtdvv fjd?] tzqÓö-

e^e zov vovv, dnod^é^EVOQ zrjv TirjQav xal zh ZQi/^cóviov

xal zó 'HQdxXeiov èxeïvo gónaXov ëoz?] èv öd'óvrj QVTtóorj

dxQi^&Q' elza fjzei li^avcozóv, (hg èjii^dXoi èjtl zo jivq, ^^

xal dvaóóvzog zivbq èjiéfiaXé ze xal elnev èg zrjv j^ie-

07j/Li^Qiav dnofiXéTicov — xal ydg xal zovzo zwv jigög

ZYjV xgaycjoêiav rjv [rj jLieo^jfi/Sgla] — Aal/tioveg fiyzQ&oi

xal TzazQCpoL óé'E.ao'&é jue svfieveïg. zavza elncov ènrj-

36. rx rkh'/i toov Kvvccv, ,,de hoofden der Cjmici", cf. 10

C. 12 o\ Ve èv rsKsi xvrm.

o yswóilxq o ék Uxrpüv, „die nobele figuur uit Patrae",

n.l. Theagenes, zie bij c. 30.

xvijxpxv ro TTup f^éy ITT ov, ,,zij staken het vuur aan,

dat zeer hoog opvlamde"; [^éyiTrov, is dus proleptisch 20

gebruikt.

ro'Hpx)c?.£Ïov izsïvo poTT xKo V, Luc. vertelt adv. Indoctum

14 dat later iemand dien knuppel voor een talent heeft

gekocht, zie Getuigenissen p. 50 r. 9 vv.

xKpifocog, eigl. ,,nauwkeurig", ,,grondig", is ,,zeer" gaan 20

beteekenen.

SC rv\v /ji,£iT'y^(/,(3plxv xTT O (Z h s TT 00 V , iii liet ZuldeH woonden

de goede geesten.
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óijoev èg zó nvQ, ov fiijv écogdró ye, d?dd neQiea'^éd'i]

vnb TfjQ (pXoyög JioXXrjg }jQiuév7]Q.

37. Avéig ÓQCü yeXöyvxd oe, m xaXè KqÓvle, xip'

xaTaozQoq)7)v xov ógdfiazog. èyd) óè zovg jUfjZQCóovg fièv

6 daijLiovag STiilSoófievov fid zov Ai ov ocpódga fjzi(i)ii7]v,

oze dè xal zovg Ttazgcóovg ènexaléoazo, dvafivyoi^slg zcöv

jiegl xov (póvov elgijfiévcov ovök xaxéxsiv }']dvvdfj,7]v xóv

yéXwxa. oi Kvvlkol dk jiegioxdvxeg xrjv jtvgav ovx èdd-

xQVov fièv, oKOTtfj óè èveóeixvvvxo Xvni]v zivd slg zó tivq

10 6Qa>vzeg, dy^Qi ór) dnoTiviyeïg èn avzoïg, 'AmcojLiev, (prjfd,

O) jLidzmor ov ydg rjóv zó '&Éafia, (bjtzrjfiévov yégovza

óq&v, xvL07]g dvajiif.i7i?Mf(£vovg novijQdg. fj TteQijuéveze

ëoz dv ygacpevg zig ènel'&cbv dneiKdofj Vjidg, oïovg zovg

èv zcp SeofifozijQLCp éxalgovg xw ^wxgdxsi jzagaygacpovoiv

;

15 èxeïvoL fièv ovv i^yavdxxovv xal èloióogovvxó ^oi, ëvioi

37. Ty,v y(,xr x(7T poCpviV r ov ^ p

x

[j(,oi,t oc, eigl. , ,het keer-

punt" vnd. ,,de ontknooping" van het drama. Dit is in

de meeste gevallen een ongeluk, dat den held van het

20 stuk treft; zoodoende heeft het woord de moderne be-

teekenis van „ramp" gekregen.

vi'^vv xi/,Yiy, voor het augment vergeüjke men V. Leeuwen
en M. DA Costa, Att. Vorml. § 131 Aanm. IV.

oiTT OTTV ly s)q fTr' xuTolc, ,,me over hen ergerend".

^icvicryiq xv cctt i [Ji,7r Kx [/.èv ov c T^ovvjpxq, ,,terwijl smerige

vetlucht ons in de neus komt", ixvx7rifJ!,7r^yif4,i wordt

even als het adj. xvxtt/.sccc geregeld in malam partem

gebruikt, cf. in 't Lat. ofpiere, oppletus.
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óè xal èm rag ^aKZfjglag f)^av elza èneièi] yjielXfjoa

^vvaQTidoag uvdg èfi/^aXsIv elg zo jivq, (hg dv ëjioivzo

z(b SidaoKdXcp, èjiavoavxo aal elQrjvtjv fjyov. 38. èyo) óè

èjiavLCDV TtoixlXa, d) ézaïge, Jigóg èjuavröv èvsvóovv, xo

(pdódo^ov olóv zi èaztv dvaXoyiCó/nevog, ég fióvog ovzog s

ó egoDg d(pv7CZog xal zöïg ndvv êav/Liaozoïg eïvai Sokov-

mv, ovx ÖTicog èxelvq) zavêgl xal zdXla è^TtXrjnxoig aal

djzovevoijiiévcog /Ss^icokózl xal ovx, dva^icog xov nvgóg.

^^civ, van ^rrsiT/, den Attischen vorm van het Homerische

XKTTSIV. 10

38. ov% oTTocc, nedum, „laat staan dat", achter ov% is

xéyco aan te vullen ; in de synonieme uitdrukking f/^vj on

is achter f^h ^é^f of s'tTnui; te denken.

fjotxAj^KTO?, 'éfzTTXmro^ is eigl. ,,uit het veld geslagen",

„verbluft" vnd. „versuft". w

xTTovsvoy; f/^svcog, axovoéïrrboci beteekent zijne bezinning

verliezen, vertwijfelen, wanhopig worden. Wat onder

xTTOvsvoviiJt^svoc; (een mensch die tot alles in staat is) te

verstaan is wordt duidelijk door een uitlating van

DemostheneS 25. 32 ov% opocrs ön riji; Cpuo-eoj-: <xvtov xx) 20

TTOKiTslxi; ov Xo'/ta-fMi; ov'è' izl'ècb(; ou'èsfMtx,, iAA' xTÓvoix y^ysïrxi',

[MxKXov l" oKov sariv xttÓvoix vj tovtov toXitsIx — ó yxp

XTTOvsvoyif^évoc xttxc xvtov f^sv TrposÏTXi Kx) rvjv h Xo'/iirf^oü

(raryipixv, h ^f rov TTxpx^ó^ov kx) %xpxXÓyov, sxv xpx (xa^^,

(Tcp^erxi. Theophrastus beschrijft Charad. 6 den x7rov£vo>j- 25

fyJvog als iemand die zonder blikken of blozen de schande-

lijkste dingen doet en zich alles laat welgevallen. Ook het

„xoi^opsïcr^xt ^uvxfJt,évoig" behoort tot zijne karaktertrekken,

dus èf^T^vDcrug— (Bsloiaxóri is ongeveer te vertalen : „die

onbezonnen en als een ontoerekenbare heeft geleefd." 30
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39. eïza èvetvyyavov tcoXXoïq èniovoiv coq i^^edoaiiTo xal

avxoi' a>oin:o ydg ëu I^cbvxa xazaXyipso^m avzóv xal

yoLQ xal xóde xfj ngoxegaia Sieóéóoxo, (hg tiqoq dvioypvxa

xóv tjXiov, doTtaodjuevog — djojiSQ dfiéXei xal xovq

5 Bga^jLidvdg (paoi jzoielv — STZi/SjjoExai xijg Jtvgag. dné-

oxQScpov ó' ovv XOVQ TiolXovQ avxcüv Xéycov yó?] xexeléoéat

zó ëgyov, olg jurj xal xovx avxb TiEQLOJiovÓaozov fjv, xdv

avzóv ISeïv zov zc'mov xal zi Xeiipavov xazaXafi^dveiv

zov TZVQÓg. ëvd^a órj, w ézaïge, /nvQia Jigdyfiaza eïypv

10 dnaoi óiyyovfievog xal dvaxgivovoi xal dxgi^cög èxTZVv-

{^avo^voLQ. el /nëv ovv i'Soijul ziva ^aglsvza, yjiXd dv

cóoneg ooi zd Jigayd'évza Sirjyovjiii^v, jzQÓg Sè xovg piaxag

xal Jtgóg zrjv dxgóaoiv xs^fjvózag ètgaycóöovv zi xal Jiag

èfMivzov, (hg èjiELÖrj dvrj(p&rj jnëv yj Jivga, èvé^aXe dk

15 39. Kx) x-jToi, evenals ik.

xfzsKsi, eigl. imperat. van xiJt.s'Keïv, „wees onbezorgd" is

in beteekenis verzwakt tot: „trouwens".

V.XV — J^f/v, „ook al konden ze alleen maar de plaats

zien".

20iJi.vplx -K p xy (/.XT X eJxov, „ik had het ontzettend

druk".

-xxplsvrx, bij de Attici is %xpisic van personen gebruikt

dikwijls „door zijne manieren innemend, aardig, hebbe-

lijk", dus hier ,,die een goeden, verstandigen indruk

25 op mij maakte".

piKx,
,
.zonder opsmuk", ,,zonder meer".

XV — ^ lyjyo'j f^,>iv, xv is hier iteratief gebruikt.

ir pxycplouv, vgl. bij c. 3.
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(pégcöv éavzöv ó IlQoyxevQ, oeio^iov uqóxsqov fj£yd?.ov

yevofiévov ovv ^lyxijêficö xrJQ yrJQ, yvip dvanxdiievoQ èa

fiÉar^Q xfjQ (pXoyóg oXyipixo èg xóv ovQavov, dvd'QCjonivüx;

(MydXr} xfj qxovfj Uycov ,,s?U7tov ydv, j^alvo) S' èg"OXvfi-

Ttov". èxsïvoi jiièv oi)v êxed'TjTieaav kol 71qoö€kvvovv vtzo- a

(pQlXXOVXeQ KOL dvÉXQlvÓv fl£, TtÓXEQOV TIQOQ é'ü) fj TIQOQ

ÖVG/Lidg èvex^sh] 6 yvip' èyw Ss xó p.neh&bv djZEXQivdfifjv

avxoïg. 40. djieXécov de èg xi]v navrjyvQiv ènéoxrjv xivl

TioXicö dvdQi xal vy xóv Ac' d^iomoxo) xö jïqógcotiov

èm xcö Ticóycovi Kal xfj Xomfj oe/nvóxr/xi, xd xe dlXa lo

diïjyovfiévü) jieQi xov Tlgcoxécog xal ég fiexd xó xav&fjvat

d'sdoaixo avxöv êv levicfj èoé^xi jlilkqov ëfiiiQOöd'ev, xal

VVV dnoXtJCOi TzeQiJiaxovvxa (paiÓQOV èv xfj éjixaq)év(o oxoq

0épav, vgl. bij c. 25.

txvxTTTy.fisi/oc, de Attische vorm is xvxTrrófji^svoc. 15

sXiTTOv yxv, (oxiva xrs, door het gebruik van den

Dorischen vorm yxv en het dichterlijke simplex (Sxhco

krijgen deze woorden iets plechtigs. Fritsche vermoedt

dat zij aan een koor van Euripides ontleend zijn.

ro a-TTsK^év, „wat mij het eerst in de gedachte kwam". 20

40. stt) Tüjj TV ay cc VI kts, causaal, „door zijn baard en

zijn verder achtbaar voorkomen".

cpxilpóv, „met stralend, verheerlijkt gelaat".

iv Ti^ — ö-To^, cf. Pausan. V. 21. 17; deze zegt dat die

galerij ook todcIkvi ttoöc genoemd werd of ook wel 'H%oD^ 25

(jTox en wel om deze reden: (^oT^frxvri Is oiv^p] sTrTiXKtg

VTTO riji; Vixovq vj Cpoovyj, roe Te jcx) stt) ttKsov sti a.TTohi^OTXi.

Plin. XXXVI. 100: Olympiae autem arte (echoevenit),

mirabili modo, in porticu, quam ob id heptaphonon
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xozlvcp re èozejujuévov elz èm ndai 7tQoaééfj>ce zov

yvjia, Siofivvjuevog rj /nyv avzbq écogaxévai dvanzdfievov

èx zfjg jiVQdg, ov èyct) fuxQov ëjjjiQOO'&ev d(prjxa nézead'ai

xazayéXcoza zcov dvo'jzcov xal ^laxixcöv zov zqójiov.

5 41. èvvóei zó Xoinov ola eixóg èji avzcö yevi)oead'ai,

jiolag jLisv ov fisXlzzag èniozi^oeod^ai èm zov zónov,

zlvag óè zézziyag ovx èndaeo^m, ztvag óè xoQcóvag ovx

smjtzrjoeo^^ai xad'djiEQ èm zov 'Hoióöov zd(pov, xal zd

zoiavza. eixóvag fièv ydg Jiagd ze 'Hkelcov avzmv naga

10 ze zü)v dXXo)v 'EXlrjvcov, olg xal èTteozaXxévai ëXeyov,

avzlxa fidXa ólöa noXXdg dvaozrjao^vag. (paal dè Jtdoaig

appellant, quoniam septiens ' eadem vox redditur.

Deze Echogalerij bevond zich aan de Oostzijde van

de Altis, de heilige ruimte.

15 KOT hx, „met een olijfkrans", de belooning van de over-

winnaars in de Olympische spelen; xértvoc is de wilde

olijfboom.

KXTx-yéKuTx, ,,als een belaching van", ,,om den spot

te drijven met".

20 41. rivxq — ricpov, cf. Paus. IX. 38. 3sq. ; het graf

bevond zich te Orchomenos in Boeotie. Toen die stad

door pest werd geteisterd, raadpleegden de bewoners

het Delphisch orakel; hun werd bevolen het gebeente

van Hesiodus uit Naupaktos naar Orchomenos over te

25 brengen. Toen zij daarop vroegen, hoe zij dat gebeente

in Naupaktos moesten vinden, kregen zij ten antwoord,

dat een kraai het hen zou aanwijzen, wat inderdaad

geschiedde.

elKÓvcct;, zie bij c. 28.
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G'/^e/iov TOLQ FvSó^oLQ JióXemv FJiioToXdc; öianéfiipai amóv,

öia&rjxaQ xivdg xal Jia^aivéoeig Kal vófiovg' xat zivag

ènï TovTco Tzgeo/^evTag xcóv éimgcov è^SLQoróvfjoe vexQav-

yéXovQ xal vegTegoSgójtiovg jigooayogevoag.

42. TovTo TÉXog xov xaxoóalfiovog Ugcotécog èyéveio, ^

dvÖQÓg, (hg (^Qa^eï Xóyo) 7teQiXa(ietv, jigóg dlrjd'eiav juèv

ovöejicónoxe djto/^XéyjavTog, èm óó^tj de xal zcö jtagd

Tü)v TtoXXwv ÈTtaivq) djtavra einóvzog del xal jzga^avzog,

(hg xal elg nvQ dXXeod^ai, ozs fifjSè dnoXaveiv zójv ènaivcov

ëjueXXev dvalo^yzog avzcöv ysvó/uevog. 43. ev en ool lo

TZQOoêiTjytjodfievog jiavoofiat, (hg ëyjjg ènl tioXv yeXdv.

èxeïva fièv ydg TzdXai oïo'd'a ev'&vg dxovoag fiov öze fjxo)v

dTib 2vQLag ÓLijyovjiifjv, (hg djió Tgcoddog ovf-mXevoaijii

avzö> xal zrjv ze dXXi^v zfjv èv z(ö nXw ZQV(prjv xal zo

fieiQaxLov zó (hgaïov, 6 ëjieioe xvvl^eiv, (hg ë'/pi zivd xal is

avrög 'AXxt^idö}]v, xal (hg ènsl zaQax^eLrjfiev zfjg vvxzög

èv fiéoco z(p Alyaio), yvó(pov xaza/Sdvzog xal xvfta jzafifié-

^ix^T^y,occ rivxc, ,,een soort van laatste beschikkingen",

v£pT£po'èpéf^ouc, , ,boden der onderwereld' ' ,
gevonnd als

yjf/,£po^póf^og ,,renbode". Over overeenkomsten met plaatsen 20

in de brieven van Ignatius zie men Inl. p. 42 r. 4.

43. irv f/,7r AsvT X i fjt,i x-jt:c, over de beteekenis van deze

gemeenschappelijke zeereis voor Lucianus' opinie omtrent

Peregrinus ziet men Inl. p. 12 r. 10.

xx) XV rog, nl. evenals Socrates, vgl. c. 12 en c. 37, 25

yvocpou, yvócpog is de Aeolische vorm voor "hvoCpog, duis-

ternis, uit de taal der dichters in het latere proza
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yed'eg èyelgavrog, sxóxve jLieid zcöv yvvmxcbv 6 d'av-

fiaoTog xal d'avdxov xgeizxcov elvai Soxcöv. 44. dlXd

fuxQov TiQo TiJQ xeXevxfJQ, TiQo èwéa o^edov nov Yjfj£Q(bv,

TtXeïov, oljLiai, zov Ixavov è/LKpaycov rj^oé ze zyg vvxzóg

5 xal édXo) TiVQEZw jLid/M oq)oÖQq). zavza dé fioi 'AME,av-

(igog ó lazQÓg óirjy/joazo /tiezax^ajê^elg óg èTtioxoTDJoeiev

avzóv. sq)i] ovv xazaXa^éiv avzbv ^a/ual xvhójuevov xal

tÓv (pXoyfióv ov (pÉQOvza xal ipv^góv aizovvza ndvv ègco-

zixcög, éavzöv óè firj dovvar xalzot emeïv ëq)rj ngóg avzóv

10 (hg el Tidvzcog d^avdzov óéoizo, ijxeiv avzóv èm zdg d^vgag

avzó/Liazov, coaze xaXwg ë'^etv é'jteod'ai fiijÓèv zov nvQÓg

óeófievov zov Ó' av cpdvai, 'AXX' ov^ ójuoiwg ëvdo^og ó

ZQÓnog yévoLZ dv ndoi xoivóg dJv.

45. Tavza fièv 6 'AXé^avÓQog. èyü) Óè ovÓ' avzóg

15 71^0 TioXXcöv ijfiegcöv eïöov avzóv èyxexQtofiévov, (bg dno-

opgenomen; hier is het van een donkere lucht, dus

stormweer gebruikt.

^xvixrov y.p£ Ittccv, „boven vrees voor den dood ver-

heven".

20 44. Tpo êvvéx TXê'hóy ttov yj{/,£pccy, cf. c. 17 ov irpo xoXKcóv

yi(ji,£püv roxj TOhiJuvjiJLXToq en c. 45 o-Jlï irpo ttoKKuv ^[j.spav

uic £7ri'r'/,o->]'T£i£v x-jTÓv, juist zooals in het Ned.

,',om eens naar hem te komen kijken".

•4>v%póv, scil. v^cop,

25ipcoTi)cuc,
,
.smachtend' '

.

kxuTov ^£ (jt,y, ^oïivxi, kxuTÓv met nadruk ; men verwacht

xuToc; S. ^a. 5.

iyK£%pio-f4.évov — (pxp (j^xjcco, „hoe hij zijne oogen met
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daxQVoeie ra) ÖQijLiel cpagfidxcp. ógdq; ov ndvv xovg

d^filvéTTOVzaQ 6 AlaKÓg nuQuöéxezm. o^oiov (bgei'ug

èicl ozavQÖv dva^rjoeöêaL ^llwv xo èv ra) öaxivXq)

7i(jóo7tzaio/im i^efJUTievoL xi ooi Öoxsï ó ArjfióxQizog, et

xavxa elöev; ov xaz d^tav yeldoai dv ènl xw dvÖQi;

xaizoL Ttóêev elxev dv èxeïvog zooovzov yélwza; ov ö'

ovv, c5 (fiXózïjQ, yéla xal avzóg, xal fidXioza ónózav xajv

dUcov d%ov7]g d'avfiaCóvxcov avzóv.

zalf had ingesmeerd om ze door het scherpe middel

aan het tranen te brengen en zoo te zuiveren", (om lo

nl. beter te kunnen zien).

45. 5|0f ^, wij ,,begrijp je wel"?

OU TTxvv, ,,niet graag".

ó AlxKÓt;, is met Minos en Rhadamanthys rechter inde

onderwereld.
^^

Aii fAÓKp ITO g, vgl. bij c. 7.

Tj-J&fv _ yè^uTx, omgekeerd zegt Iuvenalis X. 32 van

Heraclitus: Mirandum est, unde ille oculis suffecerit

humor.

cï (piXÓT>ig, abstractum van een persoon gebruikt, vgl. 20

bij ons Uwe Majesteit en dergelijke uitdrukkingen.



TEKSTKRITISCH AANHANGSEL.

Over de overlevering van Lucianus in het algemeen

vergelijke- men Mras, Die Ueberlieferung Lucians, Wien
1911, waarin de Morte Peregrini p. 116—118 wordt be-

handeld.

Als grondslag voor den hier geboden tekst heeft gediend

de uitgave van Levi, Luciani Samosatensis libellus, qui

inscribitur Uspi T^g Ylspsyplvov rsKsvr^q, Berol. 1892, van

welke op de volgende plaatsen is afgeweken:

10

20

26

Levi:

bl. 56 r. 1 Kxv codd.

,, 57 r, 5 Trpz'xiJ.xToc codd.

,
, 58 r. 4 •yv(jt,vx(7iov . . .

,, 62 r. 4 kpeloic codd.

,, 67 r. 3 Kx) xuTot;

,, 68 r. 1 s7r£'ypx(povTO- rov

[jAyxv yoxjv iKsTvov

sTt (réfioixyiv xvbpccTrov

codd.

68 r. 3 svTxïi^x

71 r, 2 xvToiJ

72 r. 3 TToÜot;

73 r. 5 xM^'/jhoov ... èxeihxv

74 r. 3 i^iuTi codd.

Deze uitgave:

xjk) P. J. Enk.

lpx(/,xTO(; Faber, Jacobitz,

Dindorf, Fritzsche.

'yvf/,vx(rlov xxücov stt'/jkovov Scha-

ter, Dindorf, Jacobitz.

hpolg Fritzsche.

xvroc Kx} V.L.

STTsypxCpovro' . . . (jAyx yovv

SKSIVOV £Tl (7£(^0U(71V TOV

xv^pooTTov Bemays.

rxvTviv codd.

x,vTav V.L.

TX%OC V.L.

xhXvi'Accv. iTTsiZxv Ve Meiser.

(Btovai Meiser.
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£V£(T)C£ux(TTo Fritzschc.

TTöAAy Fritzsche.

TViV V. L.

Tivx codd.

svpero ro Fritzsche. 6

rourov) Fritzsche.

Kxiroi t/ Lehmann, Jacobitz.

ovz èvov V. L.

z<zi P. J. Enk. 10

iVf/^fl;v <,7rupccv> Fritzsche.

f'/j^ Bekker, Fritzsche.

èv£(ry,£UiZ(Tf/Jvoc Fritzsche.

sXs'yov Solanus, Jacobitz,

Dindorf. is

XXhS(Tb0Cl V.L.

fVf) Txpx%^siyiiJt,£v Meiser.

A]'yxi:c oude coniectuur.

èxvrov V.L. 20

bl. 78 r. 3 £(TK6vx(rTo codd.

82 r. 3 TToXXx codd.

„ 83 r. Aróv

„ 83 r. 4[tivx]

85 r. 1 1 fS/jfToeenigecodd.

andere £vp£ ro

,, 87 r. 1 roÜTOv codd.

89 r. 9 Kx) Tl codd.

91 r. 4 cv ycxivov

,, 91 r. Qxxv codd.

„ 92 r. 3^7r£iUv codd.

„ 93r. 12[frv^-0

103 r. 2 è(TK£vx(rfyJvoc codd.

,, 108 r. 9 fAfyfv codd.

„ 109 r. 9xK£(T^xi

,, \09 r. \^ s'7nTxpxxir£lTi f^h

codd.

109 r. \1 x-yccvt codd.

,, 110 r. 9 x-JTov

Tweemaal is met het oog op den lezerskring van deze

uitgave eene zinsnede weggelaten. Om dezelfde reden

is ook p. 109 r. 17 Alyxlcc i. p. v. het ongetwijfeld echte

xyüvi opgenomen; hoe dit ^y^vi te verstaan is leert b.v.

Arist. Pax 894 sqq. Vgl. W. Schmid, Bursians J.B. 129 25

(1906) S. 244.

Verder is op de volgende plaatsen met Levi van de

lezing der handschriften afgeweken:

Handschriften: Deze uitgave:

bl. 59 r. 1 rviv xp£rm [rviv xp£ryiv] Sommerbrodt. 30

60 r. 4 Kx) AióvvToc [kx) Aióvv'to(;] Levi.
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bl.

10

20

68 r. 1 ê7réypx(pov èxsypxCpovTo Fritzsche.

69 r. 9 ypxi'hix ypx^ix Jacobitz, Dindorf,

Fritzsche.

71 r. Akxi X.XX, Dindorf, Fritzsche.

86 r. 6 &(oO-J'A£V'jXTO TTSf } èi^ovhsïxTXTo ro -nsp) Halin.

88 r. 4 M Islv Fritzsche.

92 r. 5 hrps-'pxvTÊ: ^KTpe-lxvrsi; Faber.

V.L. SVTTpè-spXVT £<;

92 r. 7 ouK xtt" ê/,7ri'ècc oby xii £?.7ri^og Fritzsche.

93 r. 2 deels Kxxh^, deels Kxzbg hxköóc Fritzsche.

xxy.xc

93 r. 7 êfyXfjXlTO XV èp'yxTxiTQ Jacobitz.

100 r. 1 rÓT£ ré ys Gronovius.

101 r. 4 TSK6ÏV Ti'Af/ Fritzsche.

102 r. 10 fV (3x^£l h (3öbp-^ Fritzsche.

105 r. 4 STXÏpS u sTxlpa Fritzsche.

106 r. \2 i3?Jxxg (o>.xy.xc Jacobitz.

107 r. 3 xubpccTriv/i xvbpaTrbccc Fritzsche.

108 r. 4 KXrX'/S/.UVTX y.y-xyb.ccTX Fritzsche.

108 r. 7 èTTx^srrbxi

STTxyi^bxA i7rx7£(xbxi Wyttenbach.

STTX'yxyhbxi

VERBETERING.

bl. 80, r. 18 V. leze men i. pi. v. zie aant. op c. 17:

25 Onder x'^tx(popx verstonden de Cynici alles wat noch goed

noch kwaad was. Diogenes Laert. VT. 105 rx Ts [astx^v

xpsT'/jr Kx) kxk'ix^ xhix<^opx Ksyov^iv.



INHOUD.

Bladz,

Woord vooraf.

Inleiding 1— 45

Leven van Lucianus 46— 48

Getuigenissen bij oude schrijvers 49— 53

De morte Peregrini (tekst met commentaar) . 54— 1 1

1

Tekstkritisch aanhangsel 112—114









PA Lucianus Samosatensis
4230 De dood van Peregrinus
D3
1915

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




