
Strukturalizmus 
és antik irodalom

Lucretius: Himnusz Venushoz 

(A természetrõl c. tanköltemény Elõszava, 1,1–20.)

Dér Katalin

Az alábbiakban nem szólunk sem a strukturalizmusról mint irodalmi
elemzõ eljárásról és szerteágazó problémáiról általában, sem arról,
van-e, és milyen létjogosultsága van klasszikus ókori mûvek értel-

mezésében. Arra vállalkozunk csupán, hogy néhány bevezetõ mondat után a
gyakorlatban, egy rövid részlet példáján mutassuk be a módszer alkalmazá-
sának egyik lehetséges módját. A választott szöveg Lucretius Venus-him-
nuszának, a De rerum natura (A természetrõl; a továbbiakban DRN) címû
tanköltemény elõszavának (a szokásos latin megjelöléssel prooemiumának)
elsõ húsz sora.

1. A strukturalizmus számos irányzata közül abból indulunk ki, amelyik
szerint a struktúra az itteni összefüggésben összetett hatások, erõk rendsze-
re, azoké, melyeket az „írói élmény”, illetve „befogadói élmény” kifejezés-
sel szokás összefoglalni. Az irodalmi mû az így értett struktúrák rögzítésére,
megõrzésére és újbóli felidézésére, vezérlésére hivatott nyelvi rendszer, azaz
modell. Modell, amennyiben rögzíti az írói élménynek nevezett struktúrát,
illetve generálja, vezérli az olvasói élmény létrejöttét. Az irodalmi mû mint
modell a megismerés folyamatában mintegy helyettesíti az összetett volta
okán közvetlenül nem tanulmányozható valóságot, dolgot, jelenséget, annak
analogonja; olyan sajátosságokat tesz láthatóvá, amelyek a közvetlen szem-
lélés elõtt rejtve vannak, sõt, olyanokat, amelyeket többnyire maga a szerzõ
sem „akart kifejezni” tudatosan – mégis kifejezett. Az ilyen sajátosságok fel-
tárását a mû nyelvi jelrendszerének módszeres vizsgálata teszi lehetõvé.
Struktúrán tehát nem a külsõ szerkezetet, a témák lineáris sorát vagy a szö-
veg másfajta szekvenciáit értjük, hanem a jelek kapcsolatrendjét, jelentéseik,
valenciájuk hálózatát. A struktúra alapját a szöveg oppozíciói alkotják, olyan
ellentétpárok, amelyeknek mégis van valamiféle közös szemantikai bázisuk,
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azért lehet egyáltalán összevetni õket. Például a szövegünk elején megfi-
gyelhetõ ‘fentrõl lefelé/lentrõl felfelé’ térbeli oppozíció közös szemantikai
bázisa a ‘mozgás függõleges tengely mentén’.

A modellként tekintett mû tehát elemeknek és elemek összekapcsolási
szabályainak rendszere. Csakhogy két értelemben beszélünk itt rendszerrõl.
A mûvészi szöveg közege is, akár a nem mûvészié, egy természetes nyelv, a
latin mint elsõdleges rendszer; benne a latin szókészlet egyes elemei a latin
nyelv grammatikai és szemantikai szabályai szerint kapcsolódnak össze. Ám
a mûalkotást egy további, erre az elsõdleges rendszerre ráépülõ másodlagos
rendszer is szervezi. A másodlagos rendszert azok a speciális szabályok al-
kotják, amelyek egy konkrét szöveg elemeinek összekapcsolódását szabá-
lyozzák; ez egyedileg jellemzi az adott textust. Így esetünkben a kozmoszt
körülíró caeli, mare és terras (ég, tenger, föld) elemek összekapcsolása a
subter labentia signa, navigerum és frugiferentes (mozgó, hajóhordozó, gyü-
mölcstermõ) attribútumokkal természetesen megfelel a latin nyelv szabályainak,
sõt, olyan nem-nyelvi megállapításokat is tehetünk, hogy például a két ösz-
szetett jelzõ archaikus, tradicionális, és más hasonlók. Ám ezek mellett van
itt egy sajátos, egyedi kapcsolási törvényszerûség is, amely túlmutat ez el-
sõdleges latin nyelvi rendszeren, és speciálisan erre a szövegre jellemzõ:
mind a három determináns, amelyekkel az univerzum szféráit jelölõ három
fõnév össze van kapcsolva, praktikus, gyakorlatias, funkcionális jellegû,
mondhatni antropocentrikus bõvítvény. Ezt az univerzális/antropocentrikus
oppozíciót, mivel háromszor ismétlõdik, szabályszerûségnek vehetjük, de
szabálya nem adódik sem a latin nyelv elsõdleges rendszerébõl, sem az iro-
dalmi hagyomány rendszerébõl, hanem a szövegnek, éppen ennek a szöveg-
nek mint másodlagos mûvészi rendszernek egyedi sajátja. Apró részlete csu-
pán, ám a benne megfigyelt kapcsolási mód remélhetõleg nem marad
elszigetelt, a folytatás is megfelel majd neki – valamiképpen. A mû hatását,
az élményt mint a jelentések-erõk vektorát, egy irányba mutató rendjét az
ilyen kapcsolatok hálózata, szövevénye hozza létre, ilyen és hasonló oppozí-
ciók sora adja a szöveg szövetét, szervezi a textus texturáját, egyedülálló,
megismételhetetlen mintázatát. A strukturalista elemzõ ezt a hálót szedi szá-
lakra, hogy lássa, miként szervezõdött mûvészi egységgé. E célból elvileg
minden szinten (hangtan, verselés, lexika, szórend stb.) vizsgálódik, míg vé-
gül felismerhetõvé válik az az átfogó szabályszerûség, rendezõ elv – nevez-
zük kódnak –, amelyre a szöveg egésze mint legmélyebb, originális létesítõ
okára visszamutat, és amely a befogadóban a mûbõl hozzá érkezõ sokféle
hatást egyenirányítja, egységes egész élményévé rendezi. Ezt a kódot min-
den mû maga teremti meg a maga számára, és egyben annak egyetlen fel-
használója is.

2. Már az eddigekbõl is elég nyilvánvaló, hogy a struk-
turalista módszer kevéssé használható a prooemium klasz-
szikus problémáinak megoldására – mint Venus alakjának
szimbolikája, a bevezetés istenképe, viszonya a mûfaji tra-
dícióhoz, a felépítés, motivika stb. tradicionális jellege,
szemben a DRN egészének újszerûségével –, amelyek a
kutatókat, túl a filológiai, szöveghagyományozási, történe-
ti kérdéseken, többnyire foglalkoztatják. Annál inkább al-
kalmas viszont a prooemiumban kirajzolódó világkép ér-
telmezésére, ami, tekintettel a mû tárgyára, fontos téma. A
következõkben errõl lesz szó, az elemzést az 1–9. sorokkal
kezdve.

a) A fõ struktúraalkotó elv, mely az elemek kapcsolatait
szervezi, a hármasság-egység. Az 1–9. szakaszban olyan
hármas kifejezésekkel találkozunk, amelyekben a három-
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Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas,
alma Venus, | caeli subter labentia signa
quae mare navigerum, quae terras frugiferentes
concelebras, | per te quoniam genus omne 

animantum
5 concipitur, visitque exortum lumina solis.

Te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli,
adventumque tuum; 

tibi suavis daedala tellus
summittit flores, tibi rident aequora ponti,
placatumque nitet diffuso lumine caelum. 

10 Nam simul ac species patefactast verna diei,
et reserata viget genitabilis aura Favoni,
aeriae primum volucres te, diva, tuumque
significant initum perculsae corda tua vi.

15 Inde ferae pecudes persultant pabula laeta
14 et rapidos tranant amnis: ita capta lepore

te sequitur cupide, quo quamque inducere pergis. 
Denique per maria ac montis fluviosque rapacis
frondiferasque domos avium camposque virentis,
omnibus incutiens blandum per pectora amorem

20 efficis, ut cupide generatim saecla propagent.

4

1. A hármasságok és kapcsolataik

(É=értelmes lények, L=létezés-érzékelés-gyönyör, K=a kozmosz részei, P=praktikus-
funkcionális, E=esztétikai, N=névmás)

Kapcsolatok
1. létrehozás, létben tartás, gyönyör/foganás, születés, érzékelés
2. ég, víz, föld/föld, víz, ég 
3. praktikum/esztétikum 
4. létbehívás/válasz
5. kapcsoló elemek: mind Venusra vonatkoznak



három tag együttese valamilyen fogalmi egységet alkot. A hagyományos ég-
tenger-föld hármas a ‘kozmoszt’ jelöli, ezek három bõvítményét (subter
labentia signa, navigerum, frugiferentes) a praktikus-funkcionális jelleg ha-
sonlósága fûzi egybe; a rómaiak, emberek, istenek (Aenadum, hominum, di-
vum) hármasa az ‘értelmes lények összessége’ fogalmi egységet, mellettük
Venus három attributuma (genetrix, voluptas, alma) a létrehozás, létben tar-
tás, gyönyör elválaszthatatlan egységét, a foganás, születés, látás (concipitur,
exortum, visit) hármasa a létet mint keletkezés-létezés-érzékelés egységét je-
löli, és így tovább. A hármas rend az ártalmas erõk esetében nincs meg (sze-
lek, felhõk: venti, nubila), de a te…te…te anaphora – vagyis a te (téged) né-
más háromszori megismétlése a mondatban – még itt is képviseli, legalább
ritmusával, a hármasságot.

b) Nemcsak a hármasok tagjai kapcsolódnak azonban össze, hanem ma-
guk a hármas egységek is. Az így adódó kifejezéskomplexumokat egy-egy
nyelvi elem fogja össze a komplexum elején vagy végén, el is választva
egyiket a másiktól; így relatíve zárt közlemények állnak elõ (lásd 1. ábra):

Az eszes lények hármasa háromféle kapcsolatban van az istennõvel (lét-
be hívás, létben tartás, gyönyör), ezt a komplexumot a Venus név megszólító
zárlata köti össze, egyben el is választva a következõtõl. A kozmosz három
szférájához, mint láttuk, három hasonló, funkcionális jellegû attribútum kap-
csolódik: az éghez a csillagképek hajósokat, földmûvelõket segítõ mozgása,
a tengerhez a hajóhordozás, a földhöz a gyümölcstermés; a témát a komple-
xum végén a concelebras ige zárja le (‘betöltöd’ jelenléteddel, élettel, élõlé-
nyekkel, sõt, ‘celebrálod’ a kozmoszt mint szakrális élet-eseményt – a szó
mindezt egyszerre jelenti itt). Lucretius költeménye bevezetésében a termé-
szetet, a DRN tárgyát egyszerre tematizálja kozmikus, ugyanakkor három-
szor hangsúlyozottan funkcionális, emberért való entitásként, és e kettõs mi-
nõségében rendeli Venus alá a mélyértelmû zárlattal. A concelebras egyfajta
magyarázata következik (quoniam), miszerint a lét három aktusát, a fo-
ganás-születés-érzékelés (concipitur, exortum, visit) minden élõlényre vonat-
kozó rendjét ugyanez az erõ, Venus biztosítja: a rá utaló per te (vagy az
egész per te quoniam genus omne animantum: ‘a lelkes lények minden faja
általad...’) ezúttal a dikció élén állva köti össze a három igét/igenevet. Az elsõ
öt sor a mû egésze szempontjából alapvetõ, komplex, magas hírértékû közle-
mény; a takarékos költõi nyelv olyan tartalmat hordoz, amely fogalmilag
csak igen körülményesen lenne kifejthetõ.

c) A természet Venus létbe hívó tevékenységére adott reakcióját a szelek
és fellegek menekülése vezeti be (6–7.), ahol csupán a te-anaphora tartja
fenn a hármasságot (te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli), összefogva az
explikatív adventumque tuum zárlattal (‘elõled futnak, istennõ, elõled elfut-
nak a szelek, elõled az ég fellegei, jöttöd elõl’). Ami a lényeg: a 7–9. sorok-
ban a természet válasza tükörszimmetrikus az 1–5.-ben leírt isteni kezdemé-
nyezéssel, ezért itt is az eddigi struktúraszervezõ elvek dominálnak. Ahogy
Venus a természetre irányul, úgy irányulnak vissza a természet dolgai, lényei
mind õrá, létezésük – foganásuk, születésük, érzékelõképességük – forrásá-
ra; a kölcsönösséget a per te-tibi (‘általad-feléd’) oppozí-
ció jelzi, az elõbbi az istennõt mint kiindulópontot, utóbbi
mint irányt jelölve meg. Ezt a részt is az ég, tenger, víz
hármas uralja, azzal a jelentõs különbséggel, hogy a ter-
mészet válasza fordított sorrendben, tehát fordított irány-
ban érkezik: a nyitó kép (3–4.) caelum mare terra felülrõl
lefelé haladó sorát most mélyértelmûen váltja fel a tellus
pontus caelum alulról felfelé menõ sorrendje. További
különbség, hogy az univerzum három részének három
funkcionális, gyakorlatias-praktikus attribútumát (az égi

Római népünk anyja, halandók s istenek üdve,
Megtartó Venusunk, ki a bolygó égi jelet s a
Gályás tengert, dús földünket megsokasítod
Sok-sok néppel, mert ami él, az mind a te mûved,
S tõled van, hogy látja a nap keltét s ragyogását:
Elfut elõled a szél, jöttödre eloszlik az égnek
Minden fellege, és leleményes jó anyaföldünk
Ontja eléd a virágot; rád mosolyognak a tenger
Habjai és tündöklik nyájas fénnyel az égbolt.
Mert mihelyest az idõ a derûs kikeletre kinyílik,
És a tavasz serkentõ langy szellõi vigadnak,
Jöttödet, istennõ, legelõször a röpke madárkák
Népe jelenti: szivük mélyét átjárja varázsod,
Majd a szilaj barmok tombolnak a friss legelõkön,
S ússzák át a folyókat. Majd mi csak él a világon,
((Bájadtól rabul ejtve, erõdtõl megbabonázva,))
Mind megy utánad, bárhova is vezeted, csalod õket.
Végül a tengereken, hegyeken, zúgó folyamokban,
Kis madarak lombos fészkén meg a tarka mezõkön
Mindenik élõnek szívébe beoltva az édes
Vágyat, eléred, hogy fajukat fenntartani törnek.

Tóth Béla fordítása
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Ég signa flores Föld

Tenger navigerum aequor Tenger

Föld frugiferentes nitet Ég

2. Létbehívás és válasz



jelek tájékozódást, földmûvelést segítõ mozgása, hajózás,
gyümölcs) most esztétikai attribútumok váltják fel: a föld
virágokat küld, a tenger tükörsima, az ég ragyog. Ugyan-
akkor a funkcionális és az esztétikai jellemzõk hármasa
nemcsak különbözik, de sokatmondóan össze is függ, a
gyümölcstermõ föld egyúttal virágos, a tenger hajóhordozó,
mert tükörsima, az éjjel fényjeleket küldõ ég ragyog (lásd
2. ábra). A háromrészes-egységes mindenség három aspek-
tusban mutatkozik meg: önmagában értelmes szerkezetû
kozmosz, az ember lakható élettere és szépséges természet,
s e sajátosságai a legszorosabban összetartoznak.

Az oppozíciós háló a szöveg rövidségéhez képest igen
gazdag, ‘hálón’ azt értve, hogy nemcsak az egy oppozí-
ciópáron belüli tagok kapcsolódnak egymáshoz, hanem a pá-
rok maguk is: a létbehívás-válasz oppozícióhoz logikusan tár-
sul a felülrõl lefelé-alulról felfelé térbeli oppozíció, a
kozmikus-funkcionális oppozícióhoz pedig a funkcionális-esz-
tétikai. A DRN nyitó sorai olyan kozmoszt tárnak elénk,
amelynek részei, a föld, víz, ég nem egyszerûen harmóniában
vannak az õket kormányzó kozmikus erõvel és renddel, ha-
nem – ami sokkal több – dialógusban, sõt, személyes, virág-
küldéssel, mosollyal („a föld virágot küld neked, rád nevet a
tenger”) nyilvánított familiáris szeretetkapcsolatban. Így ez a
világerõ maga sem lehet valamiféle személytelen dynamis,
hanem szükségképpen személy, élõlény, isten-és-nõ: Venus.

3. Még a folytatás is (10–20.), melyre csak az eddigiek-
kel összefüggésben térünk ki, az istennõ dicséretéhez tarto-
zik egészen az összegzésig és a kérésig (21–25.); a 26. sor,
Memmius említése után új a téma, a béke. A két rész kap-
csolata szoros (egyes sorok közötti párhuzamok: 6–7/12–13:
te, dea..., adventumque tuum/te, diva, tuumque...initum;
2/13: signa/significant; 4/20: genus/generatim; 3/18:
frugiferentes/ frondiferas; 6/16: te fugiunt/te sequitur stb.),
mégis más jellegû ez a szöveg, mint az eddigi, legalább há-
rom vonatkozásban, a tér-idõ-mozgás, a hármasság és a kép-
szerûség aspektusában. Lássuk most ezeket sorjában.

a) Tér-idõ-mozgás. Az 1–9. grandiózus, kozmikus-uni-
verzális képe bizonyos értelemben statikus kép, leírás. Van
ugyan benne pár mozgást jelentõ szó, de ezek jelzõk, nem
igék, mert nem konkrét mozgásról van szó, hanem a mozgás
kozmoszban rejlõ potenciájáról. Az égi jeleknek természete
az, hogy „mozgók”, a tengeré, hogy „hajóhordozó”, a földé,
hogy „gyümölcshozó”, ám nem a vers most-jában teszik
mindezt, hanem ilyenek a természettörvény örök idõtlensé-
gében. Az 1–9. leíró, statikus és atemporális világmodell,
idõ-aspektus, idõt jelölõ szavak és grammatikai formák nél-
kül. A folytatásban ez az idõtlen világmindenség egyszerre
mozgásba jön, a statikus leírást események dinamikus sora
váltja fel. Sõt, a 10–20. közege nem más, mint épp az idõ,
lényege pedig a mozgás, a szókészlet e kettõ köré szervezõ-
dik. Mindjárt így kezdõdik: „Mert nyomban amikor” (simul
ac); „nyomban amikor a nap tavaszi arca elõbukkan, és ami-
kor..., elõször a madarak...” stb. A sorrend, ahogy a lények
megelevenednek, határozott idõsor, „elõször A, majd B, végül

C” minta szerint, erõs idõhatározókkal (primum, inde, deni-
que). „Az ég [vagy Nap] tavaszi arca” helyett az idõ (dies)
tavaszi arcáról olvasunk, meg korszakokról ‘nemzedékek’
értelemben: az állatok „a saeclumokat szaporítják”, mert a
hangsúly az idõk egymásutánján van („fajonként szaporítják
nemzedékeiket” – írja a költõ a fordítottja, „nemzedéken-
ként-koronként szaporítják fajukat” helyett). Szemben az el-
sõ kilenc sorral, itt hét mozgást jelentõ ige, igenév stb. van,
köztük igen intenzívek, mint a tranare (átúszni), persultare
(keresztül-kasul beugrándozni).

b) Hármasság. A második részt is a hármasság uralja,
de ez alapvetõen idõbeli: „elõször-majd-végül”. Bár a
helyszín itt is az ég-föld-víz hármasával jelölt ‘világ’, de
eltûnik az elõbbi szabályos, elõször lefelé, majd felfelé ha-
ladó kánoni rend, az állatok össze-vissza nyüzsögnek lég-
ben, földön és vízben. Az 1–9. kozmikus terei változatos,
életteli, konkrét formákat öltenek: a víz tengerek, sodró fo-
lyamok, rohanó folyók (maria, rapidos amnis, fluvios ra-
paces) alakját veszi fel, a kozmosz egét most az ég mada-
rai lakják (aeriae volucres), az iménti absztrakt terra
termékeny legelõvé, zöld mezõvé elevenedik (pabula laeta,
campos virentes). Az 1–9. kozmikus léptékét felváltják a
mozgalmas életteli részletek, az ég-tenger-föld elvontsága
dinamikus mozgás-folyamat terévé lesz, sõt, a hangsúly át-
kerül a terekrõl az azokat belakó, bennük nyüzsgõ élõlé-
nyekre, akiket immár nem a „lélekkel bíró” (animantum) és
a „faj” (genus) bölcseleti fogalmaival illetünk, hanem úgy
szólunk róluk, mint szívvel és érzõ-érzékelõ kebellel (cor-
da, pectore) megáldott „madarakról” és „lábasjószágokról”.

c) Képszerûség. Az elsõ rész fogalmi és képi szintje
között van egyfajta feszültség. Például az a furcsa kapcso-
lás, hogy „rád nevet a sima tengerszint” (aequora ponti),
kevéssé felel meg olvasói várakozásunknak, inkább ilyes-
mire számítanánk: ‘rád nevetnek a habok’. Valójában ké-
pekrõl alig lehet itt beszélni, mert a kozmosz elvont-fogalmi
értékû fõneveihez a képszerû bõvítmények hozzáadódnak
csupán: az éghez a „mozgó jelek”, a földhöz a „gyümölcs-
hozó”, a tengerhez a „hajóhordozó” attributum. Ám ez ter-
mékeny feszültség, adekvát nyelvi megfelelõje annak a tar-
talmi feszültségnek, mely az 1–9. fõ eszméjének tûnt: ha
egyszer a költõ a világot egyszerre prezentálja kozmikus és
praktikus-funkcionális, valamint praktikus-funkcionális és
esztétikai valóságként, akkor persze a textus szükségkép-
pen lesz ugyanilyen kétarcú nyelvileg is. Az elsõ részbõl,
statikus és bölcseleti karakterének megfelelõen, jobbára hi-
ányoznak a hagyományos stilisztikumok, az alliteráció,
szóképek, alakzatok. Annál több ilyet találunk a 10. sortól,
ahol az alliteráción kívül a metonímiák uralkodnak: „a ma-
darak lombos házai” (frondiferas domos avium), „a szí-
vekbe szerelmet döfve” (incutiens...per pectora amorem),
az állatok „beugrándozzák a dús táplálékot” (pabula laeta)
és „szaporítják a korszakokat” (saecla, generációkat). Kü-
lönös szókapcsolatok adódnak, mint a „termékenyítõ fuval-
lat” (genitabilis aura), vagy a „vad lábasjószágok/háziál-
latok” oxymoronja (ferae pecudes).
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4. A prooemium nemcsak az elsõ könyv, hanem az
egész mû bevezetõje, a kutatói konszenzus szerint utoljára
készülhetett el, így a DRN értelmezésének egyik kulcsa.
Kérdés, mit kezdhetünk a most megfigyelt funkcionali-
tás/esztétikum, statikus/dinamikus oppozíciókkal.

a) A kozmosz kalokagathiája, vagyis értelmes, ésszerû,
funkcionális, s egyúttal szép mivolta olyan alapvetõ adott-
ság, amely evidens módon összefügg a költõi koncepció-
val. A mû ugyanis mutatis mutandis szintén ilyen, egyszer-
re praktikus-racionális és szép, legalábbis költõje ezt a két
erényt, a DRN bölcseleti, felvilágosító, a világ jelenségeit,
a dolgok okait feltáró praktikus-didaktikus jellegét, meg a
szavak édességében, a beszéd megejtõ bájában, elbûvölõ
hatásában megnyilvánuló szépségét hangsúlyozza (mel,
dulcis, suavis, lepus). A szépség nem egyszerûen a
jószándékú tanító-költõi csalás eszköze, még akkor sem,
ha úgy látszik, maga Lucretius így gondolta. De véletlen-e,
hogy például a ‘mûvészi’, ‘míves’ melléknév (daedala) –
amely pontosan az ‘ügyesség’, ‘feltalálás’, ‘praktikum’ as-
pektusában, szép és hasznos egységében determinálja az
alkotás fogalmát – jellemzõ módon két szócsoport jelzõje
az egész DRN-ban: a földé, természeté (daedala tellus,
daedala natura) és a nyelvé, költészeté (daedala lingua,
daedala carmina)? Hasznos és szép egysége magának a
vers tárgyának, a világnak, a rerum naturának saját belsõ
lényege, és a költemény nemcsak annyiban felel meg eme
tárgyának, hogy a kozmoszról szól, de annyiban is, hogy
lényege szerint, didaktikus-és-esztétikai mivoltában hason-
lít rá.

b) A statikus (1–9.) és dinamikus jelleg (10–20.) oppo-
zíciója természetesen az egész mû bölcseleti-tudományos
alapkérdései közé tartozik, de most csak a poétikai aspek-
tusra utalhatunk, mely már a következõ, 21–25. versekben
visszatér. Annak a két kifejezésnek, amely Venus tevé-
kenységének lényegét összefoglalja (21) és amellyel Luc-
retius a maga költõi célját leírja (24–25.), minden tagja
párhuzamba állítható:

„te egyedül kormányzod a dolgok természetét” – 
„én verseket törekszem rögzíteni a dolgok természetérõl”.

A ‘te egyedül/én’ (quae sola/ego) és a rerum natu-
ram/de rerum natura párhuzam világos; Venus, illetve a
költõ cselekvésérõl, a ‘kormányzod/törekszem rögzíteni’
(gubernas/pangere conor) párosról pedig a következõt
mondhatjuk. A kormányzás tárgya, tudjuk, csak mozgó do-
log, mozgás lehet. A folytatás meg is felel ennek: „te kor-
mányzod, hisz nélküled semmi sem keletkezik..., és nem
válik boldoggá... (exoritur, fit)”. Ellenben a költõ cselekvé-
sét definiáló pangere itt nagyon is releváns elsõ jelentése
fixálás, rögzítés. Egészen pontosan errõl, a mozgás leírás
által történõ fixálásáról van szó! A költõ feladata a Venus
által kormányzott mindenség mozgásának verssé rögzítése,
ez vállalkozásának egyik lényege-paradoxona, ezért mond-
hatja: „...légy társam” a versek írásában, amelyekkel én a
rerum natura mozgásának törvényeit törekszem rögzíteni,
hiszen „te kormányzod-mozgatod a naturát”, ezt – a szó
eredeti, nascorból származó értelme szerint – örökösen
születõ-pusztuló-változó valóságot.

A ‘társ’ (socia) szó egészen szokatlanul definiálja a
költõ és a most múzsaként megszólított istennõ kapcsolatát
(amellett, hogy a mester, Epikurosz nevére utaló szójáték is
lehet). A múzsa ezúttal nem feltár, nem elõénekel, nem em-
lékezteti, nem vezeti a költõt, mint a klasszikus invocatiók
hagyományos múzsái, hanem a társa. Társ, akivel a poéta
eképpen egyenrangú. És valóban, a költõ, költõi minõségé-
ben, azt teszi, amit Venus tesz: mûve az istennõ-társ jóvol-
tából értelemteljes-és-szép kozmosz éppen ilyenként való
újraalkotása értelmes-és-szép szavakból. Ahogy az istennõ
beszédének édessége békét teremt (lásd például 1,39 skk.),
úgy a költõi beszéd ékességének célja is ez, az olvasót har-
móniába hozni a világgal. Egyszóval ha az epikureus sze-
rint az ember méltó istentisztelete, az istenséghez fûzõdõ
helyes viszonya az erkölcsi utánzásban áll (homoiószisz,
vö. 5,1185–1190; 6,73–77), akkor ennek az ideálnak az elsõ
megvalósítója, elõképe, modellje – maga a poéta.
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