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Om verdens natur Titus Lucretius Carus Hent PDF Forlaget skriver: Om verdens natur er oversat og gendigtet
på heksametre fra latin efter De rerum natura af ægteparret Ellen A. og Erik H. Madsen - i øvrigt som deres
sidste store oversætter- og udgiverindsats til glæde for danske læsere. "En bog om alt" kunne man kalde dette
gevaldige læredigt på 7414 vers, som romeren Lukrets (96-55 fvt.) skrev i det 1. årh. fvt. Ikke ud af den blå
luft, bestemt ikke, men som en nøje gengivelse af Epikurs (341-271 fvt.) materialistiske filosofi og dens lære

om universet, altings begyndelse og forandring og om menneskets nøjsomme, men muntre skæbne i en
verden uden guder og evigt liv - altså så vidt man kendte hertil dengang (meget er siden gået tabt, så Lukrets
er vor vigtigste kilde til Epikurs tanker). At læse Lukrets er som at lære at sanse og tænke på ny, nogle gange
meget naivt og hverdagsagtigt, andre gange med et klarsyn og nogle nuancer, der kan forbløffe godt 2000 år
senere. Det hele begynder med en atomlære, der forklarer, hvordan stort og småt er sammensat og udvikler sig

af en række forskellige mindstepartikler, som aldrig forgår, men finder nye former. Naturens mirakler og
katastrofer lader sig - ganske som den elementære sansning og erkendelse - forklare ud fra dette grundsyn.

Derfor tager en sand epikurærer altid livet med kyshånd - og stoisk ro.

- "Imponerende - man bliver ganske oceanisk i hovedet af de rullende heksametre!" (Martin Zerlang i
Politiken)

"Det er nu en ren fornøjelse for alle typer danske læsere at orientere sig i dette hovedværk i vores kultur."
(Erik Ostenfeld i Sfinx)

" En bog, der glæder hjertet og fylder hjernen." (Pedro (Peder Christoffersen) i Ekstra Bladet).
Omslag ved Hovedkvarteret.
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