
Epigrammen van Poseidippos

Tot het einde van de vorige eeuw was de dichter Poseidippos
alleen bekend als de auteur van een paar dozijn epigrammen,
waarvan de meeste te vinden zijn in de Anthologie Greece.
Het was bekend dat hij omstreeks 310 v.Chr. in Pella,
Macedonië, geboren werd en dat hij enige tijd op Samos
woonde. Ook wist men dat hij een belangrijk deel van zijn
werkzame leven doorbracht in Alexandrië, aan het hof van
Ptolemalos II Philadelphos en dat hij omstreeks 247 v.Chr.
in Egypte overleden moet zijn.
De geringe interesse voor het werk veranderde toen in de
jaren 1990 een papyrus gevonden werd die eeuwenlang
verborgen was gebleven, omdat hij verwerkt was tot een
papiermaché omhulsel van een mummie. Blijkbaar had de
mummie-maker in de 2de eeuw v.Chr. een oude
gedichtenbundel gerecycled. Gelukkig kon zijn werk
gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden en zo is een van de
oudst overgebleven dichtbundels bewaard gebleven.
Het handschrift wordt gedateerd op 230-200 v.Chr.
Op de papyrus staan 112 epigrammen, waarvan vele zeer
beschadigd zijn, en er staat geen auteur bij vermeld. Maar
twee epigrammen blijken ook bekend uit andere bron en zijn
het werk van Poseidippos. Inmiddels wordt algemeen
aangenomen dat alle epigrammen van deze auteur zijn.
De Griekse tekst van de papyrus, die in Milaan bewaard
wordt, werd in 2001 gepubliceerd.
Natuurlijk hebben vele geleerden zich op die recente vondst
gestort en dit heeft geresulteerd in talloze artikelen en twee
interessante bundels, in 2004 en 2005. Al eerder, in 2003,
heeft J.M. Bremer voor Hermeneus een artikel geschreven
waarin hij in het bijzonder ingaat op de nieuw gevonden
grafgedichten die op de papyrus voorkomen.
Het is opmerkelijk dat de gevonden epigrammen in negen
(waarschijnlijk oorspronkelijk tien) categorieën onderverdeeld
zijn. De onderwerpen die met name genoemd worden, zijn
(1) keldx, over stenen, (2) oiwvooKorriKéx, voortekens,
(3) CrvoekpaTiKá, wijgeschenken, (4) rrieUpOic.4, grafschriften,
(5) elv8piovi-orroliK61, standbeelden, (6) inrridt, paardenraces,

(7) vouoyiKá, schipbreuken, (8) k4.101-1K6, genezingen,
(9) TpOnol, manieren. Ook in de grootste oud-Griekse
epigrammenverzameling, de Anthologie Graeca komen veel
van deze onderwerpen geregeld terug. Een opmerkelijk gemis
in de teruggevonden papyrus zijn de drank- en liefdesgedichten,
terwijl deze toch het merendeel van het van ouds bekende
werk van Poseidippos uitmaken.
In de vertalingen hieronder wil ik van elk van de onderwerpen
(1)-(9) één of meer voorbeelden geven. Uit sommige
gedichten blijkt duidelijk de bewondering of verwondering
van de dichter voor wat hij ziet (stenen, standbeelden).
Andere epigrammen lijken geschreven om bij het hof in de
smaak te vallen. Daar komen natuurlijk vooral de lofdichten
voor in aanmerking die de overwinningen van de Ptolemaeïsche
koningen en koninginnen bij wagenraces beschrijven, en ook
de gedichten ter ere van de tempels die admiraal Kallikrates,
hoveling en priester van de Philadelphol, opricht ter ere van
koningin Arsinoë (AB 39, 116, 119. De nummers verwijzen
naar de plaats van het epigram in de uitgave van Austin en
Bastianini). Aan de andere kant krijg je soms ook de indruk
dat de dichter de nieuwtjes van de dag in zijn epigrammen
verwoordt. Dat is vooral het geval bij de schipbreuken en bij
sommige grafgedichten. Maar bij de genezingen en de
voortekens wordt het toch moeilijk de doorvertelde verhalen van
anekdotes te onderscheiden. In alle gevallen is het wel duidelijk
dat de epigrammen geen opschriften meer zijn, maar bedoeld
om in gezelschap voor te dragen en ermee te schitteren.
In Over stenen (A1131K6) beschrijft Poseidippos juwelen, maar
ook rotsblokken en magneten.
In Standbeelden (cv8piciv-rotroliKa) laat hij zich lovend uit over
de typisch hellenistisch realistische weergave in de beelden die
hij ziet, in tegenstelling tot de meer statische in de klassieke
beeldhouwkunst. In een epigram waarin de Kolossos van
Rhodos beschreven wordt (AB 68), hoor je de bewondering
doorklinken voor het vakmanschap van de bronsgieter die het
voor elkaar krijgt zO'n groot beeld te maken, hoewel de Rhodiërs
eigenlijk toch een nog veel groter beeld hadden willen hebben.
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