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P U B L I U S V E R G I L I U S M A R O  (70-19 v.Chr.), vooral bekend door zijn 

epos Aeneis,  schreef zijn leerdicht Georgica,  'Het boerenbedrijf', in de 

jaren 37-29 v.Chr., tijdens de burgeroorlog tussen de moordenaars 

van Julius Caesar en diens adoptiefzoon Octavianus (de latere keizer 

Augustus), een periode van sociale en economische ontreddering die 

pas eindigde met Octavianus' overwinning op Marcus Antonius en 

Cleopatra in de slag bij Actium op 2 September  31. 

Naast de poetische verhandelingen over landbouw en veeteelt bevat 

de  Georgica,  dat uit vier boeken bestaat, een aantal excursen, onder 

andere over het verwoestende effect van de wereldoorlog en de moge

lijke vrede door toedoen van Octavianus, Jupiters besluit om de mens

heid tot creativiteit te dwingen en Orpheus' kortstondige overwinning 

op de dood. 

De hieronder vertaalde excurs 'Winter in Scythie' uit het derde 

boek is de tegenhanger van de lofzang op de schoonheid en rijkdom 

van Italie uit het tweede boek; in het primitieve en karige leven van de 

Scythen in het hoge noorden verwoordt Vergilius zijn nostalgisch ver

langen naar het eenvoudige leven en zijn gedachten over het bereikba-

re ideaal van menselijk geluk. 

De antieke biograaf Donatus (vierde eeuw) levert de volgende in

formatie over Vergilius' werkwijze en zijn voordracht van de Georgica 

aan Octavianus in 29 v.Chr.: 

Toen hij de  Georgica  schreef, had hij de gewoonte, naar men vertelt, 

om elke dag's  morgens vroeg een groot aantal verzen te componeren en te 

dicteren; gedurende de hele dag werkte hij ze dan om en reduceerde ze tot 

een zeer gering aantal regels; treffend zei hij dat hij zijn gedicht ter wereld 

bracht zoals een berin [haar jongen] en het door te likken pas vorm gaf 

De  Georgica las hij voor aan Augustus, gedurende vier aaneengesloten 

dagen, toen deze na zijn overwinning bij Actium in Atella rustte om te 

herstellen van een keelontsteking. Maecenas wisselde hem bij deze ge

legenheid af, wanneer Vergilius moest onderbreken omdat zijn stem het 

door de inspanning begaf. 


