
a. De Velden der Treurnis, waar Aeneas Dido tegenkomt (VI, 440-476)

Nec procul hinc partem fãs§ mÇnstrantur in omnem 440

Lãgent‘s camp§; s§c illÇs nÇmine d§cunt.
H§c quÇs dãrus amor crãd‘l§ t~be per‘dit
s‘cr‘t§ c‘lant call‘s et myrtea circum
silva tegit; cãrae nÇn ipsa in morte relinquunt.
H§s Phaedram Procrinque loc§s maestamque Eriph™l‘n 445

crãd‘lis n~t§ mÇnstrantem vulnera cernit,
Euadn‘nque et P~sipha‘n; h§s L~odam§a
it comes et iuvenis quondam, nunc f‘mina, Caen‘us
rãrsus et in veterem f~tÇ revolãta figãram.
Inter qu~s Phoenissa rec‘ns ~ vulnere D§dÇ 450

err~bat silva in m~gn~; quam TrÇius h‘rÇs
ut pr§mum iãxt~ stetit adgnÇvitque per umbr~s
obscãram, qu~lem pr§mÇ qu§ surgere m‘nse
aut videt, aut v§disse putat per nãbila lãnam,
d‘m§sit lacrim~s, dulc§que adf~tus amÇre est: 455

‘ ¦nf‘l§x D§dÇ, v‘rus mihi nuntius ergÇ
v‘nerat exst§nctam, ferrÇque extr‘ma secãtam?
Fãneris heu tibi causa fu§? Per s§dera iãro,
per superÇs, et s§ qua fid‘s tellãre sub §ma est,
inv§tus, r‘g§na, tuÇ d‘ l§tore cess§. 460

Sed m‘ iussa deum, quae nunc h~s §re per umbr~s,
per loca senta sitã cÇgunt noctemque profundam,
imperi§s ‘g‘re su§s; nec cr‘dere qu§v§
hunc tantum tibi m‘ discessã ferre dolÇrem.
Siste gradum, t‘que aspectã n‘ subtrahe nostrÇ. 465

Quem fugis? Extr‘mum f~tÇ, quod te adloquor, hÇc est.’
T~libus Aen‘~s ardentem et torva tuentem
l‘n§bat dict§s animum, lacrim~sque ci‘bat.
Illa solÇ f§xÇs oculÇs ~versa ten‘bat,
nec magis inceptÇ vultum sermÇne mov‘tur, 470

quam s§ dãra silex aut stet Marp‘sia caut‘s.
Tandem corripuit s‘se, atque inim§ca refãgit
in nemus umbriferum, coniunx ubi pr§stinus ill§
respondet cãr§s aequatque Sychaeus amÇrem.
Nec minus Aen‘~s, c~sã concussus in§quÇ, 475

prÇsequitur lacrim§s longe, et miser~tur euntem.



Niet ver hiervandaan vertoonden zich de naar alle kanten uitgestrekte

Velden der Treurnis; zo noemt men die bij name.

Hier verbergen heimelijke paden [degenen] die door een hardvochtige liefde in een

wreed wegkwijnen zijn verteerd, en een mirtenbos rondom

bedekt [hen]; het verdriet verlaat [hen] zelfs niet in de dood.

Op deze plaatsen ontwaart hij Phaedra en Procris en de bedroefde Eriphýla

die de door haar zoon toegebrachte wonden laat zien,

en Euadne en Pasiphaë; bij hen gaat Laodamía

als metgezellin en Kainéus, eens een jongeman, nu opnieuw

een vrouw en door het lot tot haar vroegere gedaante teruggebracht.b. Aeneas
ontmoet Dido (450-466)

Inter qu~s Phoenissa rec‘ns ~ vulnere D§dÇ 450

err~bat silva in m~gn~; quam TrÇius h‘rÇs
ut pr§mum iãxt~ stetit adgnÇvitque per umbr~s
obscãram, qu~lem pr§mÇ qu§ surgere m‘nse
aut videt, aut v§disse putat per nãbila lãnam,
d‘m§sit lacrim~s, dulc§que adf~tus amÇre est: 455

‘ ¦nf‘l§x D§dÇ, v‘rus mihi nuntius ergÇ
v‘nerat exst§nctam, ferrÇque extr‘ma secãtam?
Fãneris heu tibi causa fu§? Per s§dera iãro,
per superÇs, et s§ qua fid‘s tellãre sub §ma est,
inv§tus, r‘g§na, tuÇ d‘ l§tore cess§. 460

Sed m‘ iussa deum, quae nunc h~s §re per umbr~s,
per loca senta sitã cÇgunt noctemque profundam,
imperi§s ‘g‘re su§s; nec cr‘dere qu§v§
hunc tantum tibi m‘ discessã ferre dolÇrem.
Siste gradum, t‘que aspectã n‘ subtrahe nostrÇ. 465

Quem fugis? Extr‘mum f~tÇ, quod te adloquor, hÇc est.’

Onder wie de Phoenisische Dido met haar nog verse wond

in het grote bos zwierf; en zodra de Trojaanse held,

naast haar ging staan en hij haar herkende tussen de schimmen

onduidelijk, zoals iemand bij het begin van de maand de maan

opkomen ziet of denkt gezien te hebben door de wolken,

liet hij zijn tranen gaan, en sprak met tedere liefde haar toe:

‘Ongelukkige Dido, dus een waar bericht was tot me

gekomen [dat je bent] gestorven, en met het zwaard het uiterste [hebt] gevolgd?

Ach, ben ik de oorzaak van jouw dood? Bij de sterren zweer ik,

bij de goden, en als er enig vertrouwen is onder het binnenste van de aarde,

buiten mijn wil, koningin, ben ik van jou kust weggegaan.

Maar de bevelen van de goden, die [mij] nu dwingen te gaan door deze duisternis,

door plaatsen, ruig door verval, en de diepe nacht,

hebben [mij] met hun bevelen voortgedreven; noch heb ik kunnen geloven

dat ik jou door mijn vertrek dit zo grote verdriet bracht.

Blijf staan, en onttrek je niet aan mijn blik.

Voor wie vlucht je? Dit is het laatste door het lot [gegeven] wat ik tot je zeg.’

c. Dido keert zich af (467-476)

T~libus Aen‘~s ardentem et torva tuentem
l‘n§bat dict§s animum, lacrim~sque ci‘bat.
Illa solÇ f§xÇs oculÇs ~versa ten‘bat,
nec magis inceptÇ vultum sermÇne mov‘tur, 470

quam s§ dãra silex aut stet Marp‘sia caut‘s.
Tandem corripuit s‘se, atque inim§ca refãgit
in nemus umbriferum, coniunx ubi pr§stinus ill§
respondet cãr§s aequatque Sychaeus amÇrem.
Nec minus Aen‘~s, c~sã concussus in§quÇ, 475

prÇsequitur lacrim§s longe, et miser~tur euntem.

Door zulke woorden probeerde Aeneas haar brandende en grimmig

kijkende gemoed te verzachten en tranen te wekken.

Ze hield, afgewend, haar ogen strak gericht op de grond,

noch wordt ze in haar gezicht méér door het begin van woorden bewogen,

dan als er een harde rots of een Marpesisch blok zou staan.

Uiteindelijk rende ze weg, en vijandig vluchtte ze terug

in het schaduwrijke woud, waar haar vroegere echtgenoot Sychaeus aan haar verdriet

gehoor geeft en de liefde beantwoordt.

Niet minder ook Aeneas, hevig in beroering gebracht door het oneerlijke lot,

kijkt haar in tranen lang na en heeft medelijden met haar toen ze ging.


