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Van elegie naar epos: Ovidius over zijn Metamorphosen.
M.A.J. Heerink (Universiteit Leiden)

Inleiding
Wat is de Metamorphosen voor we rk? Waar gaat he t over? In dit artike l wil ik kijke n
wat Ovidius daar ze lf ove r zegt, e xplicie t dan we l implicie t. Ik zal me t andere
woorde n respectie ve lijk de “poëticale ” dan we l “metapoë tische” dime nsie van het
ge dicht bestude re n: in hoeve rre thematiseert de Metamorphosen zichze lf als poë zie .
He t zal blijke n dat de Metamorphosen e rg He lle nistisch of “Callimache ïsch” te
noe me n is; he t fe nomeen dat de dichter zich be wust is van de status van zijn e ige n
ge dicht e n zich daarove r uitspree kt in zijn e ige n we rk (“self-consciousness”) is op
zich al ee n He lle nistisch ve rschijnsel. He t is dan ook op de ze tijd dat ik me voorlopig
conce ntreer, om uite inde lijk op de Metamorphosen te rug te kome n.

Callimachus’ poët ica
In het Ale xandrië van de vroege de rde ee uw voor Christus, het begin van de
He lle nistische tijd, ontstond in Ale xandrië ee n nie uw soort poë zie . Door de
patronage van Ptole mae us II Philade lphus, de twee de te lg van he t Mace doonse
ge slacht van de Ptolemeeë n, dat na Ale xander de Grote de sce pter over Egypte
zwaaide , konde n ge leerde n anne x dichters zoals Callimachus, The ocritus e n
Apollonius van Rhodos in he t Mouseion en zijn beroemde bibliothee k hun
we te nschappe lijke e n poë tische we rkzaamhe de n met e lkaar combine ren. Hie rdoor
ontwikke lde zich ee n ge leerd soort poë zie , waarin ontde kkinge n in alle rle i
we te nschappe lijke disciplines hun wee rslag krege n. In le tterkundig opzicht konde n
de ze

dichters

zich

zoals

nooit

te vore n

ze lfbe wust

in

ee n

Grie kse

lite ratuurgeschie de nis plaatsen. Me t behulp van postmode rne literatuurthe orie ,
waarbij ee n begrip als interte kstualite it een ce ntrale rol spee lt, zijn classici inmidde ls
vee l te we te n ge kome n over de manie r waarop Ale xandrijnse poë zie zich aan de e ne
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kant in ee n rijke traditie wist te plaatsen, maar aan de ande re kant originee l wist te
zijn.1 Bove ndie n is duide lijk ge worde n dat Rome inse dichters zich op hun be urt –
ze lfbe wust in ee n lite raire traditie plaats, waarbij ze zich sterk he bben late n
be ïnvloe den door hun He lle nistische voorgange rs.2
De stap om vervolge ns in die ze lfbe wuste He lle nistische poëzie ook dat
ze lfbe wustzijn uit te drukke n (e xplicie t dan we l implicie t) is nie t zo groot, e n dit
ge be urt dan ook re ge lmatig. Callimachus is he t meest e xplicie t e n vooral daarom
wordt hij ge zie n als de verpe rsoonlijking van de Ale xandrijnse, poëtische avantgarde . De beroemdste poëtische passages waarin Callimachus e xplicie t over poë zie
schrijft zijn de proloog van de Aetia, he t e ind van de Hymne voor Apollo e n Epigram 28
Pf. Wat Callimachus in de ze passages doe t is zijn e ige n, nie uwe poë zie afze tten te ge n
bombastisch, traditionee l he lde ne pos, nie t zozeer Home rus, maar neo-Home rische
e pie k ove r traditione le , mythologische (e n met name martiale ) onde rwerpe n 3
Callimachus keert zich kortom te gen de ove rvloe d aan slaafse navolginge n van
Home rus tot zijn e igen tijd, waarin de ze een hoge vlucht hadde n ge nome n. In
Epigram 28 bijvoorbee ld spree kt Callimachus zijn afkeer voor he t “cyclische ge dicht”,
τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν, uit:
Ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν, οὐδὲ κελεύθῳ
χαίρω τίς πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει,
μισέω καὶ π ερίφοιτον ἐρώμενον, οὐδ’ ἀπὸ κρήνης
πίνω· σικχαίνω πάντα τὰ δημόσια.
Λυσανίη, σὺ δὲ ν αίχι καλός καλός· ἀλλα πρὶν εἰπεῖν
τοῦτο σαφῶς, ἠχώ φησι “ἄλλος ἔχει.”

Ik haat het cyclische gedicht, een grote weg
die velen transporteert bevalt mij niet;
ik haat mobiele minnaars en niet drink ik uit
de bron: ik walg v an algemeen bezit.
Lysanias, jij bent een schoonheid, zeg – maar vóó r
ik het zeg, zegt reeds een echo: “Hij is weg!”

Callimachus, Epigra m 28 Pf.; vert. M.A. Harder

Uit dit κυκλικόν blijkt Callimachus he t op e pische poë zie ge munt hee ft, aangezie n
he t woord verwijst naar e pe n uit de Epische Cyclus, we rke n zoals de min of mee r
1

Fa ntuzzi / Hunte r 2004 is ee n rece nte aa nwinst op dit ge bie d, waa rin de onde rzoe ksresulta te n va n de
a fge lope n twintig jaa r va n twee grote specia liste n op he t ge bie d va n He lle nistische poë zie in bewe rkte
vorm up-to-date zijn sa me nge bracht.
2 Zie Hunte r 2006, die dit in ee n ve rra derlijk dun (e n dus in meerde re opzichte n Ca llimache ïsch)
boekje aa n de hand van e nke le case studie s laa t zie n.
3 Cf. Hopkinson 1988, 86 ove r Ep. 28: “In this e pigra m Callima chus e xpresses his dislike of ‘cyclic’
e pic, i.e. neo-‘Home ric’ epic on tra ditiona l mythologica l themes”.

2

contemporaine Cypria e n Kleine Ilias die de cyclus van ve rhale n rond Home rus’ Ilias
e n Odyssee comple tee rde n, maar waarvan we he laas allee n fragme nte n ove r he bbe n.4
Maar er wordt ook ee n woordspe l gespee ld met de be te ke nis van κυκλικός, dat
“rondgaand” be te ke nt, en vandaar ook we l “ve rsle te n”, “afge zaagd”.5 Callimachus
haat dus e pos over onde rwe rpe n uit de Epische Cyclus, dat stee ds weer de ze lfde ,
traditione le stof behande lt. In he t vervolg van he t e pigram zie n we dat de ze poë ticale
opvatting wordt ge volgd door e n ve rge le ke n me t andere ste llinge n: Callimachus
haat e venzee r een grote we g, minnaars die “rondgaan” e n de κρήνη, de bron waar
ie de ree n uit drinkt, de dorpsbron. Kortom: hij haat πάντα τὰ δημόσια, “alles wat
van ie de reen is”. Na de e xplicie te, poë ticale eerste stateme nt, krijge n de volge nde
uitlatinge n een soortge lijke lading e n worde n daarmee poë ticale me tafore n.
Ove rige ns is he t ge dicht nie t alleen poë ticaal: de laatste twee ve rzen make n duide lijk
dat he t ge dicht ook ove r lie fde gaat e n dat de ee rde re stateme nts, inclusie f de
poëticale aan he t begin, me t terugwerke nde kracht tege lijke rtijd ook metafore n voor
de afkeer van Callimachus van “rondgaande minnaars” zijn; hij haat die e ve nzeer als
he t e pische ge dicht, aange zie n ze “versle ten” zijn e n van ie de ree n.6
Dat dit ge dicht op twee niveaus te le zen is, wordt nog aanneme lijke r als we kijke n
naar de andere poëticale passages uit Callimachus’ oeuvre , waar ge noe mde
me taforen (de we g, de bron / wate r) nog duide lijke r poë ticaal ge bruikt worde n. In de
Hymne voor Apollo bijvoorbee ld wordt in he t verle ngde van de me tafoor van de bron
de be roemde wate r-metaforie k inge ze t. He t hande lt hie r om ee n dialoog tussen
Apollo e n ὁ Φθόνος, Afgunst, waarbij de laatste de lite raire te genstanders van
Callimachus verte ge nwoordigt e n dus ee n anti-Callimache ïsch standpunt innee mt,
terwijl Apollo Callimachus’ poë ticale opvattinge n verde digt:

4

Zie Da vie s 1989 voor een goe de inle iding op de Epische Cyclus e n ee n ve rta ling va n de fra gme nte n.
Aspe r 1997, 56, n. 140: “κυκλικός changie rt wa hrsche inlich be wußt zwische n de n Be de utunge n
‘kurre nt = a bge griffe n’ und ‘zum e pischen Kyklos ge hörig’”.
6 Cf. Aspe r 1997, 56-8 die ook mee nt da t he t ge dicht op zowel een poë ticaa l a ls een erotisch nivea u
we rkt. Ca me ron 1995, 388ff. bestrijdt echte r de poë tica le dimensie va n he t ge dicht fe l.
5
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ὁ Φθόνος Ἀπόλλωνος ἐπ’ οὔ ατα λάθριος εἶπ εν·
“οὐκ ἄγαμαι τὸν ὰοιδὸν ὃς οὐδ’ ὅ σα πόντος ἀείδει.”
τὸν Φθόνον ὡπόλλων ποδί τ’ ἤλασεν ὧδε τ’ ἔειπεν·
“Ἀσσυρίου πο ταμοῖο μέγας ῥόος, ἀλλὰ τὰ πολλά
λύματα γῆς καὶ πολλὸν ἐφ’ ὕδατι συρφετὸν ἕλκει.
Δηοῖ δ’ οὐκ ἀπὸ π αν τὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι,
ἀλλ’ ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντο ς ἀνέρπει
πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄω τον.”

De Afgunst flui stert stiekem in Apollo’s oor:
“Ik haat he m die niet eens zoveel zingt als de zee.”
Apollo schopte Afgunst met zijn voet en sprak:
“Wel groot is de A ssyri sche rivier, maar heel
veel slijk en afval voert hij in zijn water mee.
De bijen brengen Deo ook niet elk soort vocht,
maar slechts wat rein en zuiver opwelt, kleine drup
uit heil’ge bron, de allerhoogste kwaliteit.”

Callimachus, Hymne voor Apollo 105-12; vert. M.A. Harder

Hie r wordt ee n oude ge lijkste lling geë xploiteerd van Homerus me t Ὀκεανός of
πόντος, de pure bron waaruit alle andere riviere n, strome n e n ande re wate re n,
ofte we l alle late re poë zie , in alle ge nres, voortkwam. Afgunst verwijt Callimachus
dat (zoals Harde r de passage inte rpre teert) hij “zowe l kwalitatie f als kwantitatie f te
kort schie t: hij zingt nie t eens zovee l als de zee , laat staan zo mooi. Apollo ve rwerpt
Phtonos e n zijn beschuldiginge n me t ee n schop e n he ke lt he t crite rium van de
kwantite it: hij wijst e rop dat de Assyrische rivie r (waarschijnlijk wordt hie rmee de
Euphraat be doe ld) we l groot, maar ook vuil e n modderig is. Hij opteert voor
kwalite it, voor poë zie die is als druppe ls uit een zuivere bron e n die daarmee de
zuive rhe id van de zee be waart, e n acce pteert dat de Home rische combinatie van
kwalite it en kwantite it niet te e venare n is.”7 Apollo verde digt dus hie r Callimachus’
nie uwe , kle inschalige en subtie le poë zie , die we liswaar voortkomt uit de zee die
Home rus is, maar tege lijk de kwalite it van die oe rbron kan e ve nare n. We hebbe n hie r
bijna te make n me t een poë ticale alle gorie ; bijna, want uit de eerste woorde n van
Afgunst wordt duide lijk dat he t gespre k ove r poë zie gaat en, ve rge lijkbaar me t
e pigram 28, moete n de daarop volge nde verze n poë ticaal worde n ge le ze n.
De ande re me tafoor in e pigram 28, die van de weg, komt same n me t ve le andere n
voor in ee n andere passage uit Callimachus’ oe uvre , de beroemdste poë ticale passage
uit de Oudhe id, de proloog op de Aetia, een we rk dat inclusie f de proloog een
e norme invloe d zou uitoe fe ne n op late re Rome inse poë zie , waaronder de
Metamorphosen:8

7
8

Ha rde r 2000, 85-6.
Zie voor de invloed van de Aetia op de Metamorphosen in he t a lge meen Mye rs 1994.
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πολλάκ]ι9 μοι Τελχῖνες ἐπιτρύζου σιν ἀοιδῇ,
“Vaak] b ro mmen de Telchinen tegen mijn gezang
νήιδες οἳ Μούσης οὐκ ἐγένοντο φίλοι,
– met Muzen onbekend en niet hun vriend –,
εἵνεκεν οὐχ ἓν ἄ εισμα δι ηνεκὲς ἢ βασιλ[η
daar ’k niet één lied over een vorst van wieg tot graf
......]ας ἐν πολλαῖς ἤνυσα χιλιάσιν
.........] in lange reeksen verzen heb gemaakt,
ἢ.....].ους ἥρωας, ἔπο ς δ’ ἐπὶ τυτθὸν ἑλ[ίσσω
5
.........] of over ’n held, maar slechts met woorden speel
παῖς ἅτε, τῶν δ ’ ἐτέων ἡ δεκὰς οὐκ ὀλίγη.
zoals een kind, hoewel ’k veel kruisjes tel.
......].[.]και Τε[λ]χῖσιν ἐγὼ τόδε· “φῦλον α[
[Ik antwoo rd] de Telchinen zo: “[ ........] volk,
.......] τήκ[ειν] ἧπαρ ἐπιστάμενον ,
.........] in st aat tot het verteren van uzelf,
......].. ρεην [ὀλ]ιγοστιχος· ἀλλὰ καθέλκει
.........] van weinig verzen, maar toch overtreft
....πολὺ τὴν μακρὴν ὄμπνια Θεσμοφόρο[ς· 10
rijke Demeter ver het lange [lied];
τοῖν δὲ] δυοῖν Μίμνερμος ὅτι γλυκύς, α[ἱ κατὰ λεπτόν in [zijn] twee boeken blijkt Mimnermo s’ charme slechts
ῥήσιες10] ἡ μεγάλη δ’ οὐκ ἐδίδαξε γυνή.
in ’t korte [werk], niet in de Grote Vrouw.
.....]ον ἐπὶ Θρήϊκας ἀπ ’ Αἰγύπ τοιο [πέτοιτο
[Ver vliege] van Egypte naar de Thraciërs
αἵματ]ι Πυγμ αίων ἡδομένη [γ]έρἁ[νος,
de kraanvogel, dol op Pyg meeënbloed,
Μασσαγέται καὶ μακρὸν ὀϊστεύοιεν ἐπ’ ἄνδρ α 15
en laat de Massageet zijn pijl ver schieten naar
Μῆδον]· ἀ[ηδονίδες] δ’ ὧδε μελιχρ[ό]τεραι.
[de Meed: gedichten] zijn veel zoeter zó.
ἔλλετε Βασκανίης ὀλοὸν γένος· αὖθι δὲ τέχνῃ
Verdwijn, Baskani a’s vervloekt geslacht! Techniek,
κρίνετε,] μὴ σχοίνῳ Περσίδι τὴν σοφίην·
geen Perzisch lengtemaat [bepaalt] de kunst .
μηδ’ ἀπ’ ἐμ εῦ διφᾶτε μ έγα ψοφε.ου σαν ἀποδήν
Verwacht geen zang vol luid gedreun als mijn product :
τίκτεσθ αι· βροντᾶν οὐκ ἐμόν, ἀλλα Διός.’ 20
de donder zend ik niet, want dat doet Zeus!’
καὶ γὰρ ὅτε πρώτιστον ἐμοῖς επὶ δέλτον ἔθηκα
Toen ik voor ’t eerst een schrijfplank op mijn knieën nam.
γούνασιν, Ἀπόλλων εἶπεν ὅ μοι Λύκιος·
toen sprak tot mij Apollo Lykios:
“.......]... ἀοιδέ, τὸ μὲν θύος ὅ ττι π άχιστον
.........] zanger, [ mest] het ófferdier zo vet je kunt,
θρέψαι, τὴ]ν Μοῦσαν δ’ ὠ γαθὲ λεπτα λέην·
maar laat , mijn vriend, de Muze elegant.
πρὸς δέ σε] καὶ τόδ’ ἄνωγα, τὰ μὴ πατέουσιν ἅμ αξαι [Ook] zeg ik u te gaan daar waar het zwaar verkeer
τὰ στείβειν, ἑτέρων ἴχνια μὴ καθ’ ὁμ ά
26
niet rijdt, [uw wagen] niet in iemands spoo r
δίφρον ἐλ]ᾶν μηδ’ οἷμον ἀν ὰ πλατύν , ἀλλὰ κελεύθους te voeren en niet langs een brede weg, maar lang s
ἀτρίπτο]υ ς, εἰ καὶ στεινοτέρην ἐλάσεις.’
[een onbetreden] pad, al is ’t ook smal.’
τῷ πιθόμη]ν· ἐνὶ τοῖς γὰρ ἀείδομεν οἳ λιγὺν ἦχον
[Ik luisterde,] en zing nu met wie ’t licht geluid
τέττιγο ς, θ]όρυβον δ’ οὐκ ἐφίλησαν ὄνων. 30
[van k rekels] mint, maar balkende ezels niet.
θηρὶ μὲν οὐατόεντι π ανείκελον ὀγκήσαιτο
Laat [ánderen] maar b alken als ’t lango rig beest;
ἄλλος, ἐγ]ὼ δ’ εἴην οὑλ[α]χύς, ὁ π τερόεις,
maak míj gevleugeld en subtiel poëet,
ἆ π άντως, ἵνα γῆρας ἵν α δρόσον ἣν μὲν ἀείδω
totaal, opdat, o ouderdo m, o dauw, ik zing
πρώκιον ἐκ δίης ἠέρος εἶδαρ ἔδων,
als ’t één – mijn voedsel uit de held’re lucht –,
αὖθι τὸ δ’ ἐκδύοιμι, τό μοι βάρος ὅσσον ἔπ εστι 35
en ’t ander afleg, last die op mij drukt zo als
τριγλώχιν ὀλοῷ νῆσος ἐπ’ Ἐγκελάδῳ.
de driehoek op vervloekte Enkelados!
.......Μοῦσαι γὰρ ὅσους ἴδον ὄθματι π αῖδας
.........] want wie de Muzen jong niet scheef aanzien,
μὴ λοξῷ, πολιοὺς οὐκ ἀπέθεντο φίλους.
verstote n zij ook grijs niet als hun v riend.
.............] σε[..] πτερὸν οὐκέτι κινεῖν
(......... vleugel niet langer bewegen .........)
.............]η τ[ῆ]μος ἐν εργότατος.
(......... dan het krachtigst .........)
Callimachus, Aetia fr. 1.1-40 Pf.; vert. M.A. Harder (behalve vv. 39-40)

He t be treffe nde fragme nt, dat ove rige ns nie t volle dig is overge leve rd, zoals aan he t
e ind te zie n is, wordt beschouwd als de proloog bij een twee de e ditie van de Aetia,
die door Callimachus op late re leeftijd ve rzorgd zou zijn, aange zie n de dichte r

9

De ze conje ctuur va n Lobe l is zee r aa nne melijk ge maakt door Ponta ni 1999 o.g.v. een scholion op Od.
2.50 (μητέρι μὲν ὡς πολλάκις Τελχῖνες).
10 Zie e chte r Bastia nini 1996, die heeft ge toond da t de ze woorde n (aa nge vuld door Rosta gni) nie t in
he t be tre ffe nde scholion op de Londen-papyrus ge le ze n kunne n worde n. Luppe 1997, 52f. hee ft
ve rvolge ns voorgeste ld om αἱ [γ’ ἁπαλαί τοι/μέν | νήνιες] (“de te de re me isjes”) te le zen. Zie ve rde r
Ha rde r (te ve rsch.) a d loc. voor de ze kwestie .
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zichze lf beste mpe lt als oud, bijvoorbee ld in ve rs 6: “hoe we l de tie ntalle n van mijn
jaren niet we inig zijn”. In de ze te kst ve rde digt Callimachus zich tege nove r zijn
lite raire te genstande rs, die hij Te lchine n noemt, ee n jaloe rs e n kwaadaardig geslacht
van sme de n. Ze verwijte n he m dat hij nooit “éé n doorlope nd ge dicht” (ἓν ἄεισμα
διηνεκὲς, 3) heeft geschreve n ove r koninge n e n heroën. Hoe we l de te kst hier
be hoorlijk kapot is, lijkt e r in ie de r geval sprake van traditionee l, narratie f e pos over
mythologische (e n me t name martiale ) the ma’s te worde n gesproke n, vooral als in
vers 4 Lobe l’s aanvulling πρήξιας (“dade n”) wordt aange vuld.11
In zijn Aetia-proloog gebruikt Callimachus zee r vee l me tafore n die zijn poë ticale
ide ale n uitdrukke n. Ne t als in de ree ds besproke n te kste n zijn de ze ge formuleerd in
tege nste llinge n. In de verze n 21 e n ve rde r bijvoorbee ld, waarin Callimachus zich
herinnert hoe hij op jonge leeftijd we rd aangesproke n door Apollo (die ne t als in de
Hymne voor Apollo de patroon is van Callimachus’ poë zie ), komt de wegmetafoor te r
sprake : “[Ook] ze g ik u te gaan daar waar he t zwaar ve rkee r nie t rijdt, [uw wage n]
nie t in iemands spoor te voere n e n nie t langs ee n bre de weg, maar langs [een
onbe tre den] pad, al is ’t ook smal.” (25-8). Daarna volgen e nke le ge luidsme tafore n:
“[Ik luisterde ,] e n zing nu me t wie ’t licht ge luid [van kre ke ls] mint, maar balke nde
e ze ls nie t. Laat [ándere n] maar balke n als ’t langorig beest; maak míj ge vle uge ld e n
subtie l poëe t” (29-32). De we ns van Callimachus de ge vle uge lde (ὁ πτερόεις) te zijn,
doe t de nke n aan Home rus’ gevle uge lde woorde n (ἔπεα πτερόεντα) e n het lidwoord
lijkt te suggere ren dat Callimachus naar Homerus ze lf verwijst e n zichze lf dus me t
zijn grote voorganger associeert.12 Nu is het e chte r de kle ine kre ke l die ge vle uge ld is.
Ve rge lijkbaar me t het e inde van de Hymne voor Apollo wordt hier geste ld dat
Callimachus kwalitatie f, maar niet kwantitatie f, me t Homerus op éé n lijn staat: ze
zijn be ide n gevle uge lde dichters.
Ove r de poë ticale lading van de metaforen in de drie behande lde te ksten kan geen
twijfe l bestaan, aange zie n de directe conte xt e xplicie t poë ticaal is. Hie rdoor kan ze lfs
11
12

Zie Ha rder (te ve rsch.) a d loc. voor een ove rzicht va n moge lijke aa nvullinge n.
Cf. Ha rde r (te ve rsch.) a d loc.
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een soort poë ticale allegorie ontstaan, waarvan he t e ind van de Hymne voor Apollo een
mooi voorbee ld is. Maar wat als de ze metaforen in ee n nie t-e xplicie t poë ticale
conte xt voorkome n? Me n noemt de rge lijke poëticale inte rpretatie s, waarbij poë zie
dus impliciet ove r poë zie hande lt, we l “me tapoëtisch” (in he t Enge ls spree kt me n van
“me tapoe tics”).13 De Aetia is duide lijk poë ticaal, gaat e xplicie t over poëzie , maar met
name e pigram 28, dat zowe l over lie fde als over poë zie gaat, laat zie n dat de gre ns
tusse n e x- e n impliciet e rg dun kan zijn.
Callimachus’ langste hymne, voor he t e iland De los, gaat in gee n e nke l opzicht
e xplicie t over poë zie . Zoals ge leerde n echter hebbe n late n zie n, e n Slings he t meest
ove rtuige nd, is dit ge dicht te le ze n als ee n poë ticale alle gorie .14 Dit ge ldt nie t voor het
he le ge dicht (Slings spree kt van ee n “partial alle gory”15 ), maar af e n toe wordt
duide lijk gesuggereerd dat he t kle ine e iland, de geboorte plaats van Callimachus’
poëtische vrie nd Apollo, ge le ge n in de grote zee , een symbool is voor Callimachus’
kle ine , verfijnde poëzie . In ve rs 191 bijvoorbee ld wordt he t e iland ἀραιή (“dun”)
ge noemd: ἔστι διειδομένη τις ἐν ὕδατι νῆσος ἀραιή, “in het wate r ligt ee n e iland,
he lde r (schijne nd), dun”. Dit woord wordt door de scholiast op de ze passage als
λεπτή (“dun”, “ve rfijnd”) uitge legd, me t zijn duide lijke Callimache ïsche
associaties.16 Dat de ze antie ke le zer he t woord ἀραιή (e n daarmee he t e iland ze lf)
me tapoë tisch interpre teert is nie t zo ge k als we be denke n dat he t echte e iland
he le maal nie t zo dun is (circa 3 km lang e n 1 km breed). Bove ndie n wordt in de he le
Grie kse lite ratuur ne rge ns ee n e iland zo ge noe md. Het e iland wordt echte r ook
διειδομένη, “duide lijk”, “he lde r” genoemd, ee n allusie naar ee n e tymologie van de
naam van he t e iland (< δῆλος). In de ze conte xt is he t interessant dat Callimachus
13

Zie voor “me ta lite ra tuur” in he t a lge meen bv. de inleide nde bunde l va n Duha mel 1999 (me t
voorbee lden uit de Ne de rla ndse, Fra nse , Brits-Enge lse en Duitse lite ra tuur). Zie voor “me ta poe tics” in
de Rome inse lite ra tuur hoofdstuk 12 (“Me ta poe tics”) uit Bra und 2002. Zie Aspe r 1997, 224-34 voor
ve rwijzinge n me t be tre kking tot He lle nistische poë zie , me t die n ve rsta nde da t hij, hoewe l hij enke le
voorbee lden bespreekt, zee r fe l te gen me ta poë tische inte rpre ta ties te keer gaa t; ove rigens onte re cht:
zie de recensie va n Volk 1998.
14 Slings 2004, waa raa n ik ook de bespre king va n ve rs 191 van de Hymne voor Delos ontleen (pp. 283-4).
Zie ook Bing 1988, 110-28 voor de me ta poë tische dime nsie van de hymne .
15 Slings 2004, 282.
16 Zie bv. ve rs 24 va n de Aetia-proloog.
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volge ns ee n fragme nt uit zijn e pigramme n (398 Pf.) he t lange , anti-Callimache ïsche
we rk Lyde van de dichte r Antimachus (ca. 400 v.C.), die volge ns de scholiast op de
Aetia een van de Te lchine n is, wegze t als een “ve t en niet-he lde r / ve rfijnd we rk”:
Λύδη καὶ παχὺ γράμμα καὶ οὐ τορόν. He t be tre ft hier twee e igenschappe n die
lijnre cht te ge nover de karakte risering van he t e iland De los staan, me t
be grippe npare n die ook (bv. in Home rus) als e lkaars antonie me n worde n gebruikt.17
De op het ee rste ge zicht wat vreemde combinatie νῆσος ἀραιή lijkt dus een ste rk
me tapoë tische lading te hebbe n, en me n kan zich voorste lle n dat een aantal instanties
van dit soort poë ticale symbolie k, op ve rschille nde plaatsen in he t ge dicht, een
inte rpretatie van De los als symbool voor Callimachus’ poëzie oproe pen, waarmee
he t ge dicht ee n soort poë ticale allegorie wordt, zonde r dat he t e xplicie t over poe zie
hande lt.
In de drie ee uwe n tot Ovidius’ Metamorphosen wordt Callimachus’ poë tica nie t
verge ten. In de late Re publie k ontde kke n Catullus e n zijn me de -neoterici
Callimachus e n omarmen zijn poëtica.18 Sindsdie n is Callimachus nie t meer weg te
de nke n in Rome . Ee n ge neratie na Catullus, in de Auguste ïsche tijd, zal de Rome inse
dichte r Propertius zichze lf de Rome inse Callimachus noeme n,19 in poë zie die nog
sle chts indire ct iets me t Callimachus te make n heeft. He t nie uwe , Rome inse ge nre
van de lie fdeselegie plaatst zich zeer ze lfbe wust en e xplicie t in de traditie van
Callimachus e n die ns poë ticale ideale n, maar die poë tica wordt door de ze
e le gie dichters omge vormd e n nogal rigide ge de finieerd als nie t-e pische poëzie ove r
lie fde voor ee n vrouw (in e legische disticha natuurlijk). Epos ze lf gaat natuurlijk ook
voor ee n groot dee l over lie fde en vrouwe n, de nk aan de Odyssee e n aan Dido in de
Aeneis, maar dit ge nre wordt door Auguste ïsche (zowe l e le gische als ande re ) dichte rs
ook zeer rigide ge de finiee rd in te rme n van oorlog e n (of ee rde r door) mannen: reges et
proelia, aldus Vergilius’ same nvatting (Ecl. 6.3, met ee n verwijzing naar de Aetia-

17
18
19

Zie Slings 2004, 283 voor een voorbee ld.
Zie bv. Knox 2007 voor ee n he lde re bespre king va n Callima chus’ invloe d op Ca tullus.
Prop. 4.1.64.
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proloog20 ) e n de nk ook aan zijn arma virumq ue (Aen. 1.1). Horatius e n Ovidius
hantere n soortge lijke de finitie s van he t ge nre.21 Zoals Hinds heeft laten zie n worden
vrouwe n (en lie fde voor vrouwe n), die de e pische missie ophoude n (de nk aan
bijvoorbee ld Calypso in de Odyssee, Hypsipyle in de Argonautica e n Dido in de
Aeneis) beschouwd als one pisch, hoe we l ze natuurlijk paradoxaal ge noeg ee n
essentiee l onde rdee l van e pos uitmake n. Zoals Hinds ze lf zegt “’Une pic’ e le me nts,
no matter how fre que ntly the y feature in actual e pics, continue to be regarde d as
une pic; as if oblivious to e leme nts of vitality and change within the ge nre (for which
he himself may be in part responsible ), each ne w Roman write r reasserts a ste reotype
of e pic whose endurance is as re markable as is its ultimate incompatibility with the
actual plot of any actual e pic in the Gree k or Latin canon”. 22 Volge ns Hinds’
invloe drijke theorie kan met ee n de rge lijke de finitie zelfbewust worde n gespee ld me t
ge nre : vanuit de gesimplificee rde “de fault se tting” van e pos als basis kan e r worde n
geë xpe rime nteerd, kunne n de gre nze n van e pos worde n opge zocht e n ove rschre de n.
De Rome inse lie fdesele gie , me t haar vrouwe n en lie fde moe t ook in dit licht worde n
be gre pen, name lijk als he t te ge ndee l van dit e pos in strikte zin, of zoals Hinds he t
noe mt: “essential e pic”. He t is ve rvolge ns inte ressant om de Aeneis met dit ge nre de bat in he t achterhoofd te le ze n, aange zie n dan zal opvalle n dat de Dido-e pisode ,
die dus anti-e pisch is volge ns de Rome inse de finitie , vee l reminisce nties van de
Rome inse lie fdeselegie bevat. 23 Dit ze lfbe wust gecreëerde en in stand gehoude n
ge nre -conflict tussen e pos en anti-e pische e le gie is dus een soort simplificatie van de
situatie te n tijde van Callimachus in Ale xandrië , maar ook wee r nie t, omdat de Aeneis
me t al haar e legische e n nie t-e pische e le mente n bijvoorbee ld laat zie n dat de

20

Zie p. 13 hieronder voor een uitge bre idere bespre king va n he t inte rtekstue le contact tussen de ze
twee teksten.
21 Zie bv. Hor. AP 73: res gestae regumque ducumque et tristia bella (“da de n va n koninge n en leide rs e n
grimmige oorlogen”); Ov. Rem.Am . 373: fortia Maeonio gaud ent ped e bella referri (“da ppe re oorloge n
worden graa g in de Home rische ve rsvoe t ve rhaa ld”).
22 Hinds 2000, 223.
23 Zie bv. Ca irns 1989, hfst. 6. De hele Dido e pisode is ove rige ns ook te le ze n a ls ee n Griekse tra ge die
(in ee n Rome ins jasje ): zie Ha rdie 1998, 62, me t n. 42 voor ve rdere ve rwijzinge n.
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Auguste ïsche dichte rs in de praktijk nie t zo simpe l te we rk gaan als ze ze lf in the orie
be we re n.

Ovidius de eleg iedichter
Zoals me teen al blijkt uit he t be gin van he t eerste ge dicht van zijn bunde l e le gieë n
Amores,24 hee ft Ovidius ze lf als laatste van de Rome inse e le gie dichters dit e pos versus
e le gie spe l meegespee ld, e n be hoorlijk e xplicie t ook:
arma gravi numero violentaque bella parabam
edere, materia conveniente modis.
par erat inferior versus – risi sse Cupido
dicitur atq ue unum surripui sse pedem.

Ik was v an plan o m van wapens en gewelddadige oorlogen
te spreken in een zwaar metrum, en het materiaal paste bij
het metrum. Het onderste vers was gelijk aan het eerste –
Cupido, zegt men, lachte en st al één voet.

Ovidius, Amores 1.1.1-4

Ovidius ze gt hie r dat hij van plan was om een e pos te schrijve n. He t eerste woord
van de bunde l, arma, ee n korte Rome inse same nvatting van e pos, zoals we hebbe n
ge zie n, e n tege lijk ee n allusie naar he t be gin van de Aeneis, sugge reert dit ook al
me tee n. Cupido saboteerde echte r zijn project door één voe t van de twee de van ee n
paar he xame te rs te ste le n. Me t ande re woorde n: Ovidius ging lie fdesele gie schrijve n.
In ee n late re e legie gaat Ovidius wat spee lser me t de spanning tussen e pos en
e le gie om. In onde rstaand ge dicht spree kt Ovidius zijn collega-dichte r Mace r aan, die
be zig is met ee n e pos (let op de allusies naar de be ginwoorde n (vetge drukt) van de
Ilias e n Aeneis). Ovidius kan gee n afstand doe n van zijn e legische poë zie :25
carmen ad iratum dum tu perducis Ac hillen
pri maqie iurati s induis arma viris,
nos, Macer, ignav a Veneris cessamus in umb ra,
et tener ausuro s grandia f rangit A mor.
saepe meae “tandem” dixi “di scede” puellae –
in gremio sedit protinus illa meo.

“Terwijl jij je gedicht naar de woedende Achilles leidt, en de
gezworen mannen met de eerste wapens aankleedt, verblijf
ik, Macer, in de sc haduw van de laffe Venus en de tere
Amor verbrijzelt mij met mijn verheven plannen. Vaak zei
ik tegen mijn meisje: “ga in v redesnaam bij me weg” –
ze zat terstond op mijn schoot.

Ovidius, Amores 2.18.1-6

24

De bunde l is moe ilijk te da te ren. De twee de e ditie in drie boeke n die we ove r he bbe n sta mt
waa rschijnlijk uit he t jaa r 2 v.C., maar de ge dichte n kunnen in de loop va n de 20 jaa r daa rvoor
ge schre ve n zijn.
25 Hinds 2000, 227.
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Wat late r in he tze lfde ge dicht, nadat hij nogmaals heeft ge probeerd ee n e pos te
schrijve n, be nadrukt hij dit opnie uw me t ee n grap, die moet worde n ge zie n in he t
licht van de tege nste lling e pos – e legie :
vincor, et ingenium sumptis revocatur ab armis,
resque do mi gest as et mea bella cano.

Ik ben verslagen, en mijn talent wordt teruggeroepen van
het opnemen van wapens: ik zing v an daden thui s en mijn
eigen oorlogen.

Ovidius, Amores 2.18.11-2

Maar Ovidius houdt he t nie t bij dit soort poë ticale spe lle tjes, die nog stee ds binne n
he t frame van de lie fdese le gie passen. Hij hee ft zijn e xpe rime nte n ook wat grootser
aange pakt door he t genre ze lf te ve rande ren. Zo hee ft hij e legische brie ven, de
Heriodes, geschre ve n, die alle rle i topoi van de lie fdeselegie ge bruike n, eve nals
lee rdichte n ove r de lie fde in e le gische disticha. Ge zie n de e pische status van he t
lee rdicht, dat traditionee l in he xame ters werd geschreve n, is dit e rg ve rrassend.26 De
ke uze voor he t e legisch distichon is echter we l begrijpe lijk, aange zie n he t lee rdichte n
ove r de lie fde betre ft, e n de persona van de dichte r in de Ars Amatoria is de ze lfde als
die in de Amores: hij hee ft ge leerd van zijn e ige n ervaringe n met vrouwe n e n kan me t
die ke nnis aankome nde minnaars e nke le tips geve n.27
In de ze e le gische e xpe rime nten wordt he t poë ticale soms ook erg me tapoë tisch. In
de he ldinne nbrie f aan Achille s ze gt Briseïs bijvoorbee ld: arma cape, Aeacide, sed me
tamen ante recepta (“Neem je wapens, Achilles, maar neem mij eerst terug”, 3.87).
Hinds inte rpre teert dit ve rs in terme n van de spanning tussen de genres e pos e n
e le gie : “Fulfil your martial e pic proje ct, Achilles, but take care of erotics first!”.28 Dit
voorbee ld laat zie n hoe makke lijk ee n me tapoë tische le zing kan worde n opgeroe pe n
in dit stadium van de Rome inse lite ratuurgeschie de nis – e n vooral in de juiste
conte xt – door slechts he t woord arma, dat duide lijk ve rwijst naar he t be roe mde
be gin van de Aeneis, waar he t woord in de ze lfde positie in het ve rs staat e n
bove ndie n ee n mini-de finitie van e pos wee rgee ft. Dit be gint e rg te lijke n op de
26

Cf. Hollis 1977, xviii ove r de Ars Am atoria: “by writing an e xte nde d dida ctic poe m on love , with a ll
the prope r ma nnerisms, Ovid a chie ves a hila rity ne ve r ca pture d be fore”.
27 Zie Volk 2002, 163ff.
28 Ik ontlee n mijn bespre king va n de ze passa ge aa n Hinds 2000, 224-5.
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Hymne voor Delos van Callimachus, waar ook we inig nodig was om ee n zee r
implicie te , maar toch zeer duide lijke , metapoë tische interpre tatie op te roe pe n.

Ovidius’ metamorfose
Ovidius’ Metamorphosen be te ke nt een nog verde re stap in Ovidius’ spe l me t he t
e le gische e n he t e pische ge nre en voor een volle dig begrip van dit we rk moet de
zojuist geschetste voorgeschie de nis worde n meege nome n. In ze ke re zin kan de
Metamorphosen worde n beschouwd als een culminatie van de strijd tussen epos e n
zijn alte rnatie ve n. De ze strijd kree g, zoals we hebbe n ge zie n, voor he t eerst gestalte
in Ale xandrië met Callimachus e n zijn nie uwe poë zie , we rd in Rome omge vormd tot
e pos versus “Callimache ïsche ” e le gie e n ondergaat nu wee r ee n me tamorfose. In die
zin is he t we rk dus me tapoë tisch, zoals de tite l al aanduidt: he t gaat implicie t ove r
poë zie e n de geschie de nis e rvan. Rosati’s opmerking is illustratie f: “Among all the
narrative works of classical antiquity, there is probably no other that, like Ovid’s
Metamorphoses, is so clearly conce rne d with re fle cting upon itse lf, conside ring its own
nature and the conte xt which produce d it, and e xhibiting the mechanisms of its own
functioning.”29 Ovidius ze lf, die bij ve rschijning van de Metamorphosen be ke nd staat
als dé Rome inse e le gie dichte r, merkt al aan het be gin van zijn we rk op dat hij ie ts
nie uws gaat doen, nie t allee n in he t kade r van de lite ratuurgeschie de nis, maar ook
voor hem pe rsoonlijk:
in nova fert animus mut atas dicere formas
corpora; di coeptis (nam vo s mut astis et illa30)
adspirate meis pri maq ue ab o rigine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

“Mijn geest brengt me ertoe te spreken over vormen,
veranderd in nieuwe lichamen ; goden, ondersteunt
mijn ondernemingen (want u hebt ook die veranderd)
en leidt mijn doorlopende lied naar onze tijd.”

Ovidius, Meta morphosen 1.1-4

29

Rosa ti 2002, 271. Zie voor de me ta poë tische aspecte n va n de Metamorph osen in he t a lgemee n
Spahlinge r 1996.
30 Hoewe l de ma nuscripte n illas hebbe n, leest me n hie r te ge nwoordig illa (zoals bv. Tarra nt 2004 in
zijn OCT), een midde leeuwse te kstva riant e n, zoa ls Tarra nt 1982 hee ft la ten zien, nie t een mode rne
conjectuur va n Leja y, zoa ls Ande rson ve ronde rste lde in zijn Te ubner-e ditie . Zie bv. Kenne y 1976, voor
een ove rtuige nde ve rde diging va n de le zing illa.
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He t twee de woord (nova) geeft al metee n al dat e r nie uws gaat ge be uren,31 e n als we
de twee de he lft van he t twee de ve rs bere ike n, merkt Ovidius ze lf op dat dit ee n
nie uwe stap in zijn carrière is: de gode n he bbe n ook zijn onde rneminge n veranderd
(illa ve rwijst naar coeptis). Ovidius ze gt dus in de twee de he lft van he t twee de ve rs
dat de gode n zijn poë zie hebben verande rd, precies op he t mome nt waarop dat ook
daadwe rke lijk ge be urd: na coeptis in ve rs 2 lee k he t name lijk nog om ee n pe ntame te r
e n dus ee n e legisch distichon te gaan, maar dan blijkt de e le gie dichte r van Rome ee n
e pos te schrijve n!32 Waar aan he t be gin van de Amores Cupido Ovidius’ e pische
onderne ming tege nhie ld door ee n voe t te ste le n, komt er hie r juist één bij. He t lijkt bij
de Metamorphosen dus om ee n e pos te gaan e n een paar ve rzen ve rde r lijkt dit te
worde n be vestigd als Ovidius aankondigt ee n perpetuum carmen te zulle n dichte n. Dit
is ee n duide lijk ve rwijzing naar ἓν ἄεισμα διηνεκὲς in ve rs 3 van Callimachus’ Aetiaproloog, waar he t over traditionee l, narratie f, anti-Callimache ïsch he lde ne pos lee k te
gaan. Maar in datze lfde ve rs zegt Ovidius ee n de rge lijk carmen te “ontrolle n”
(deducere), waarbij hij ee n me tafoor inze t voor het schrijve n van poëzie die is ontleend
aan de technie k van het spinne n.33 In die conte xt wordt deducere ge bruikt voor het
uitspinne n van wol tot ee n dunne (tenuis) draad. Dit doe t ove rige ns wee r de nke n aan
Callimachus, die in zijn Aetia-proloog (e n de Hymne voor Delos) dunhe id e n daarmee
verfijndhe id als metafoor voor zijn nie uwe poë zie propagee rde (zie bijvoorbee ld
λεπταλέην in ve rs 24 van de proloog). Dat Ovidius’ deducere ve rwijst naar
Callimachus’ poë tica wordt ve rsterkt door een allusie naar Ecloga 6 (zoals de
onderstree pte woorde n aange ven):
cum canerem reges et proelia, Cy nthius aure m
vellit et admonuit: “pastorem, Tity re, pinguis
pascere oportet ovis, deductum dicere carmen.
(...).”
Vergilius, Ecloga 6.3-5

“Toen ik van koningen en st rijd zong, t rok Apollo aan
mijn oor en hij spoorde aan: “Tityrus, je moet je schapen
vetmesten, maar een verfijnd lied zingen (...).”

31

He t fe it da t corpora ook poë zie ka n aa nduide n spee lt hie r ook een rol. Zie hie rvoor bv. Fa rrell 1999.
Zie ook p. 17 voor de me ta poë tische dimensie va n de ee rste twee ve rze n va n de Metamorph osen.
32 Tarrant 1982, 351, n. 35.
33 Zie bv. Rosa ti 1999, 245.
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Ve rgilius’ myste rie uze

ge dicht lijkt in zijn ge hee l een ve rheerlijking van

Callimache ïsche poë tica, maar ge zie n de

fragme ntarische

overle ve ring van

Callimachus kunne n we 34 e n he t begin van de Ecloga, waarvan bove nstaande te kst
een fragme nt be vat, is duide lijk op de Aetia-proloog (name lijk de verze n 21 e n
verde r) gebaseerd: de herde r Tityrus wordt ne t als Callimachus door Apollo
aangespoord om ve rfijnde poë zie te produce re n. We hebben in he t geval van
Ovidius’ Metamorphosen blijkbaar me t een paradoxaal ge dicht te make n: ee n e pos in
he xamete rs – e n daarmee anti-Callimache ïsch, ze ke r in de Rome inse pe rce ptie van
waar Callimachus’ poë tica voor stond – dat te ge lijk Callimache ïsche poë tica omarmt.
Zoals geze gd wordt me t name Rome inse lie fdeselegie (e n nie t in de minste plaats
door Ovidius ze lf) met Callimachus’ ideale n geassociee rd en, zoals te verwachten is,
zijn er ve le e legische invloe de n te vinde n in het we rk dat voortdure nd over lie fde
gaat e n waarin Hinds’ “e ssential e pic”, de arma, voortdure nd ontbre ke n.35 Is de
Metamorphosen dan e ige nlijk nog we l ee n e pos? De ve rwijzinge n in dit proëmium
naar de proëmia van de Ilias, Odyssee e n Apollonius Rhodius’ Argonautica doe n
de nke n van we l, e venals de overee nkomste n me t Ennius’ e pos Annales, dat
chronologisch de geschie de nis van Rome tot Ennius’ e ige n tijd be hande lde , ie ts wat
Ovidius ze lf ook be weert te doe n (in de ve rzen 3-4).36
Aan de ande re kant beslaat he t we rk 15 boe ke n e n, zoals Me rli hee ft ge toond,
vertonen Auguste ïsche (niet-e pische ) poë zieboe ke n ee n voorke ur voor vee lvoude n
van vijf.37 Traditionee l e pos hee ft daare nte ge n een voorke ur voor een vee lvoud van 6
boe ke n:38 Wat be tre ft he t aantal boe ke n lijkt Ovidius zich dus af te zette n tegen
traditionee l e pos. Inte ressant is in dit ve rband dat Ovidius te ge lijk me t de
34

Zie bv. Cla uss 2004, die probeert aa n te tonen (maa r he t blijft e rg spe cula tie f) da t in Ecl. 6 de
structuur va n de he le Aetia is ve rwe rkt.
35 Zie bv. Knox 1986 e n Hinds 1987 voor ele gische invloe de n in Ovidius’ Metamorphosen.
36 Zie bv. Kenne y 1976 en Ba rchiesi 2005 a d loc. voor de ve rwijzinge n in he t proë mium naa r ee rde re
(e pische ) proëmia .
37 Me rli 2004. Zo bestaa n Ve rgilius’ Ale xa ndrijnse Eclogae uit 2 keer 5 ge dichte n, heeft Tibullus
e ve nvee l ele gieë n in zijn ee rste boek ele gieë n, be va t he t ee rste boe k va n Hora tius’ Satiren e ve nvee l
ge dichte n e n hebben de ee rste boeke n va n Ovidius’ e ige n e le gie -collectie s Am ores, Tristia e n Epistulae
ex Ponto respectie ve lijk 15, 10 e n 15 ge dichte n.
38 Bv. Ilias en Ody ssee: be ide 24 boe ken; Aeneis: 12 boeke n.
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Metamorphosen be zig was me t de e legische Fasti, ee n we rk dat te ge nwoordig vaak als
een soort tege nhanger van de Metamorphosen wordt ge zie n: een soortge lijk ge nre e xpe riment, maar dan “ande rsom”. He t be tre ft hie r name lijk ee n we rk dat de he le
Rome inse geschie de nis in 12 boe ke n be hande lt; een e le gisch ge dicht dat door dit
aantal boe ke n juist weer e pische associaties krijgt. Hinds spree kt daarom bij de
Metamorphosen we l van ee n e legisch e pos e n bij de Fasti van ee n e pische e le gie . De
Metamorphosen e n de Fasti spe le n duide lijk me t ge nre rege ls, die ze in theorie strikt
de finië ren, om ze ve rvolge ns in de praktijk zoals nooit te vore n te doorbre ke n. Hinds
e ige n woorde n zijn hie r ve rhe lde rend: “Ovid’s Metamorphoses is a rathe r e le giac kind
of e pic. Such gene ric ‘mixing’ has ofte n bee n wrongly vie we d as evide nce of an
indiffe re nce in Ovid to ge ne ric cate gories. But this is precisely to misread the vital
te nsion in Ovidian poe try, as in much earlie r Augustan poe try, be twee n gene ric
theory and gene ric practice.”39
Maar late n we eens kijke n hoe Ovidius te we rk gaat. Na de paradox van de
proloog, op grond waarvan we te make n lijke n te he bbe n me t ee n e le gisch e pos, lijkt
Ovidius me t zijn kosmogonie (Met. 1.5-451) een soort leerdicht à la Lucre tius en dus
toch e pos te schrijven, 40 maar ve rderop in boe k 1 wordt dan toch he t ee rste
lie fdesverhaal ve rte ld:
primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non
fors ignara dedit, sed saeva Cupidini s ira,
Delius hunc nuper, victa serpente superbus,
viderat adducto flectentem cornua nervo
“quid´ que ‘tibi, lascive puer, cum fo rtibus armis’
dixerat ( ...)
Ovidius, Meta morphosen 1.452-56

De eerste liefde van Phoebus was D aphne, de dochter v an
Peneus, een liefde die niet door blind toeval was gegeven,
maar doo r de wrede woede van Cupi do. Apollo, trot s na
zijn overwinning op de Pyt hon, had hem o nlang s zijn boog
met st rakke pees zien spannen en had gezegd: “wa t doe je,
kwa jongen, met die dappere wapens?” ( ...)

Dit is he t begin van he t verhaal van Apollo e n Daphne . Hoe we l primus amor hie r
natuurlijk in e erste instantie slaat op he t fe it dat Daphne Apollo’s eerste lie fde is,
duidt Ovidius hier ook aan dat dit he t eerste lie fdesverhaal in de Metamorphosen is.41

39

Hinds 1992, 82.
Zie bv. Knox 1986, 11. Cf. Due 1974, 120: “Viewe d from this a ngle the Metamorphoses ha ve not only
high e pic pre te nsions but the highest possible ; the y a re unive rsa l, a We ltge dicht...”.
41 Ha rrison 2002, 88.
40
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Bove ndie n is he t in de ze conte xt waarschijnlijk ook re le vant dat amor he t e nke lvoud
is van Amores, de naam van de e le gieë ncollectie van Ovidius als ook van Corne lius
Gallus, de stichte r van he t ge nre , van wie we he laas maar tie n verze n over hebbe n.42
Me teen ee n e le gisch signaal dus aan he t begin van de ze e pisode e n Ovidius geeft nog
mee r van de rge lijke hints in de verze n die volge n. Daarin wordt ve rte ld hoe Apollo
verlie fd wordt op Daphne . De god is Cupido aan he t tre itere n, maar de ze pakt
Apollo ge nade loos te rug e n laat zie n dat hij we l raad wee t me t zijn wape ns: hij schie t
zijn broe r dwars door he t hart, waardoor Apollo hopeloos ve rlie fd wordt e n zijn
verlies toegeeft:
certa quidem nostra est , no stra tamen una sa gitta
certior, in va cuo quae vulnera pectore fecit !

Trefzek er is onze pijl, maar één pijl is toch trefzek erder dan
de mijne; een wond heeft die in mijn lege ha rt veroorzaakt .

Ovidius, Meta morphosen 1.519-20

Zoals de cursie ve woorde n in bove nstaande twee te kste n e n onde rstaande te kst
aangeve n, verwijst Ovidius hier duide lijk naar het ee rste ge dicht van zijn Amores, zijn
primus amor:43
arma gravi numero violentaque bella parabam
edere, materia conveniente modis.
par erat inferior versus – risi sse Cupido
dicitur atq ue unum surripui sse pedem.
“quis tibi, sa eve puer, dedit hoc in carmina iuris?
(...)”
me mi serum! certa s habuit puer ille sa gitta s:
uror, et in vacuo pectore regnat Amo r.

Ik was v an plan o m van wapens en gewelddadige oorlogen
te spreken in een zwaar metrum, en het materiaal paste bij
het metrum. Het onderste vers was gelijk aan het eerste –
Cupido, zegt men, lachte en st al één voet.
“Wie gaf jou, wreed kind, deze macht over gedichten.
(...)”
Arme ik! Trefzekere pijlen had die jongen!
Ik brand, en in mijn lege ha rt heerst Amo r.

Ovidius, Amores 1.1-5; 25-6

Ovidius wordt hie r, ne t als Apollo, door Cupido’s pijle n ge raakt, waardoor hij ee n
e le gie dichter wordt e n (me de ge zie n de associaties van Apollo me t poë zie ) lijkt
Ovidius in de Metamorphosen aan te ge ven dat hij wee r e legie gaat schrijve n. Apollo
spree kt Daphne dan ook aan zoals ee n e legische minnaar dat bij zijn lie fje zou doe n,44
42

Zie voor wa t we va n Ga llus’ poë zie he bbe n e n we ten bv. de meest rece nte e ditie (me t ve rta ling en
commentaa r) va n de fra gme nte n: Hollis 2007, 219-52.
43 Zie Knox 1986, 14-5 voor de ze a llusie.
44 Zie Nicoll 1980, Knox 1986, Ha rrison 2002 en Ba rchiesi 2004 (a d loc.) voor de e le gische aspe cte n van
de ze e pisode.
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maar nie ts is minder waar: de situatie loopt uit de hand, wordt stee ds ge we lddadige r
e n Daphne ve rande rt op haar e ige n dringe nd ve rzoe k in ee n laurie rboom.45 Me t de
me tamorfose van Daphne is he t ve rwachtingspatroon van de le ze r wee r doorbroke n
e n is he t werk we er ve randerd. Je dacht een didactisch e pos te krijge n, maar dan
verande rt he t we rk in ee n e legie , maar toch weer nie t. Daar gaan de Metamorphosen in
ie de r ge val voor ee n groot dee l over: Galinsky spree kt van ee n cale idoscoop van
ge nres,46 Fantham van ee n polymorf ge dicht47 e n Hardie noe mt he t ge dicht ge ne risch
polyfoon.48 En dat is alle maal waar, of je nu me t Hinds aannee mt dat de “de fault
basis” van waaruit geëxpe rime nteerd wordt e pos is of nie t.49 Epos e n e le gie zijn
ove rige ns nie t de e nige vorme n die de Metamorphosen kan aanneme n, waarin he t
we rk kan ve rande ren: ook bijvoorbee ld trage die spee lt ee n grote rol.50 Harrison vat
he t mooi same n: “Me tamorphosis is the the me of the poem, both in te rms of its
formal content, and in te rms of its ge ne ric varie ty. Genres appear and disappear and
are transforme d into each other through the long course of the poem, following its
e xplicit programme (1.1-2): lite rary forms are transforme d into ne w bodies of poe tic
work”. 51 Maar ge zie n he t fe it dat in he t lite raire Rome van die tijd zo’n ste rke
oppositie tussen e pos en e le gie we rd gecreëerd, e n ge zie n Ovidius’ plaats in die

45

Cf. Fa ntha m 2004, 122-3: “His a ddress to Da phne is in fa milia r e le giac te rms and might seem a
reasona bly acceptable form of wooing if she we re not a lrea dy in flight. The situa tion is de signe d to
produce e le gia c pa ra digms of be ha vior but then disa ppoint the m”.
46 Ga linsky 1999, 307: “The Metamorph oses is a ka le idoscope of ma ny huma n (a nd divine ) e xperie nces,
e motions, a nd vicissitudes. The va rie ty a nd muta bility of the subject find the ir counte rpa rt in the
va rie ty and flux of the litera ry form”.
47 Hoofdstuk 9 va n Fa ntha m 2004 draa gt de titel: “Ge nre a nd na rra tive: Ovid’s polymorphous poe m”.
48 Ha rdie 2005, 91: “The Metam orphoses displa ys a ge ne ric polyphony”.
49 Zie Hinds 2000, 221-3 voor ee n ove rzicht va n de ve rschillende ge ne rische be na deringe n va n de
Metamorph osen. Hinds deelt de ze in drie ca te gorieë n in: de Metam orphosen 1) is ee n e pos, 2) is geen
e pos, maa r a ) een “Kre uzung de r ga ttunge n”, b) pa st binne n geen e nke l genre : “it resists any a ppeal to
ge nre a s a a use ful inte rpre ta tive tool”, c) vormt een nie uwe ge nre, en 3) is ee n e pos, waa rbij a ) de
gre nze n va n he t ge nre crea tie f worden doorbroke n (a ldus Hinds) of b) he t we rk me t ee n “tota lizing
a mbition” a lle a nde re genres in zich opnee mt.
50 Ha rrison 2002, 88: “the e piciza tion of Euripides’ Bacch ae in 3.511-733 a nd of his Hecuba in 13.399-733
a re only two of the most notable e xa mples”. Zie bv. Fa rrell 1992 voor pastora le invloe de n in Met.
13.235-68 (Polyphe mus).
51 Ha rrison 2002, 89. Zie ook pp. 12-3 voor de proloog va n de Metam orphosen.
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discussie , zijn achte rgrond als vee lzijdig dichte r van lie fdesele gieë n, wordt juist de ze
spanning he t meest opgezocht in de Metamorphosen.
In de proloog spree kt Ovidius e xplicie t over zijn e ige n we rk e n roe pt hij e xplicie t
een ge nre paradox op, die door het he le we rk ee n rol spee lt. Ik wil tot slot e nke le
voorbee lde n behande le n, waar Ovidius zee r impliciet over zijn e ige n we rk spree kt,
name lijk via e pisodes of personages. We he bbe n he t hier over ee n fenomeen dat in
de lite ratuurtheorie doorgaans mise en abîme52 wordt ge noemd, waarbij een ve rhaal of
e pisode in ee n werk ee n miniatuur vormt van het he le werk, of waarbij ee n
personage symbool staat voor de persona van de dichte r. Hie rdoor wordt ee n soort
poëticaal Droste -e ffect gecreëerd. Ee n be roe md voorbee ld vorme n Ariadne e n
Athe ne , die in boe k 6 van de Metamorphosen ee n wee fwe dstrijd houde n, waarbij de
ree ds genoemde me tafoor van spinne n voor he t schrijve n van poëzie implicie t wordt
geactiveerd.53 De producte n van be ide wee fsters worde n in details besproke n, maar
eerst wordt een alge me ne impressie ge geve n:
illic et Tyrium quae purpura sensit aenum
texitur et tenues parvi di scri minis umbrae;
qualis ab i mbre solent percussi s solibus arc us
inficere ingenti longum curvamine caelum;
in quo diversi niteant cum mille colores,
transitus ipse tamen spectantia lumina fallit:
usq ue adeo, quo d t angit, idem e st; tamen ultima
[distant.

Ze weven purperen wol, in Tyrus zelf in bronzen kuipen
bereid, en brengen zachte, kleine kleurnuances aan –
zoals een regenboog bij zonlicht, door een bui gebroken,
een groot stuk v an de wijdgebogen hemelkoepel kleurt
en er wel duizend tinten glinsteren, maar wáár die tinten
veranderen van kleur, i s voor geen oog te zien; zij zijn
dicht naast elkaar elkaar gelijk, maar ver uiteen verschillend...

Ovidius, Meta morphoses 6.61-7; vert. M. d’Hane-Scheltema

52

André Gide gebruikte de ze term voor he t ee rst om ove r poë tische ze lfbespie ge ling te spre ken. In de
he raldie k, waa raa n hij de te rm ontlee nde, wordt he t voorkomen van een bee lte nis va n ee n klein
wa pe nschild op he t wa penschild ze lf (en abîme) e rmee aa nge duid. De klassieke de finitie va n de
lite ra ir-kritische te rm sta mt va n Dälle nba ch 1989: “a ny aspe ct e nclose d within a work tha t shows a
simila rity with the work tha t conta ins it”. Zie bv. Duha me l 1999, 92-6 voor een a lge me ne bespre king
va n m ise en abîme en Bra und 2002, 216-9 voor he t fe nomeen in de La tijnse lite ra tuur (me t p. 223 voor
e xtra litera tuur). Ove rigens ha ntee rt Ba l 1997 de handige bena ming “mirror-te xt”: “W hen the prima ry
fa bula a nd the imbe dde d fa bula can be pa ra phra se d in such a manne r tha t both pa ra phrases ha ve one
or more e le ments in common, the subte xt is a sign of the prima ry te xt” (p. 58).
53 Zie voora l Rosa ti 1999 voor de me ta poë tische implica tie s, waa raa n ik ook mijn voorbeeld ontlee n.
Ee n a nde r beke nd voorbeeld va n mise en abîm e in de Metamorph osen is Ca lliope ’s lie d (5.341-661) in de
za ngwe dstrijd tussen de Muze n en Pie riden in Met. 5. Zie hie rvoor Hinds 1987 e n Ga linsky 1999, 30710.
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Daarmee lijke n de ze textus, “wee fsels”, die steeds zonde r dat men he t merkt van de
een op de ande re kle ur ove rgaan, miniaturen, symbole n, poë ticale alle gorieën van
he t he le we rk.
Ee n ande r, uitge bre ider voorbee ld is Orphe us, de arche typische ee rste dichte r, die
al was beschre ven in een beroemde passage in he t vie rde boe k van Ve rgilius’
Georgica.54 Ovidius reageert duide lijk op zijn voorganger. Zo beschrijft hij passages
die Ve rgilius nie t be hande lt e n le vert hij daarbij af en toe commentaar op zijn
voorganger. Ee n voorbee ld van een de rge lijke , door Vergilius nie t beschre ve n
passage , is he t lie d dat Orphe us zingt na zijn mislukte missie naar de onde rwere ld.
He t is be langrijk om te beseffe n dat de oe rdichter Orphe us vóór Vergilius’ beroemde
versie be ke nd stond als ee n dichter van zware, typisch e pische onde rwe rpe n, zoals
kosmogonie e n Gigantomachie .55 Derge lijke onderwe rpe n worde n bijvoorbee ld door
Orphe us aangesne de n in he t lie d dat hij zingt in Apollonius’ Argonautica:
“Hij [Orpheus] zo ng hoe in de oertijd de aarde en de hemel en de zee tezamen in één gestalte met elkaar
verbonden waren, maar door verderfelijke twist gescheiden raakten en afgezonderd, ieder element; en hoe de
sterren en de vaste baan v an zon en maan onwrikbaar v aste plaat sen in de ether hebben; hoe bergen rezen, hoe de
bruisende rivieren met al hun nimfen en hoe al wat leeft ontstond. Hij zong hoe eens Ofion en Euryno me, de
dochter v an Okeano s, op de Oly mpus, besneeuwde berg, de macht bezaten en hoe hij na zware st rijd de eer aan
Krono s af moest staan en zij aan Rhea; hoe zij in de golven van Okeano s geworpen werden; hoe die twee een tijd
de zalige Titanen overheersten, toen Zeus een heel klein kind was en nog woo nde in de grot van Dikte en nog
niet van k racht voorzien was door de Kyklopen, aard-gebore, met de blikse m, de do nder en de schicht, die roe m
aan Zeus verlenen.”
Apollonius Rhodi us, Argona utica 1.496-511; vert. W: Kassies

In de Metamorphosen lijkt Orpheus dat aanvanke lijk ook te doe n:
ab Iove, Musa parens, (cedunt Iovi s o mnia regno)
“Muze, mijn moeder! Laat mijn lied bij Jupiter beginnen,
carmina no stra move! Iovis est mihi saepe potestas want alles wijkt voor Jupiter. Hoe vaak heb ik de macht
dicta prius: cecini plectro graviore Gigantas
van Jupiter genoemd, bij plechtig lierspel van zijn strijd
sparsaque Phlegraeis victricia f ulmina c ampis.
tegen Giganten, van ’t Phlegraeïsch bliksemv uur gezongen!
nunc opus est leviore lyra, puerosque canamus
Nu wil ik minder ernstig klinken en gaan zingen van
dilectos superis inconcessi sque puellas
goden-en-knapenliefde en van meisjesharten die
ignibus attonit as meruisse libidine poenam.
verboden vlammen stookte n en gestraft zijn voor hun lust.”
Ovidius, Meta morphosen 10.148-54; vert. M. d’Hane-Scheltema

54

Ik ontlee n onderstaa nde bespreking va n Orphe us voor een groot dee l aa n Knox 1986, 48-64 en
Ga linsky 1999, 310-12. Zie voor Orphe us in de Metamorph osen ve rde r Ande rson 1982, 1989 e n Se ga l
1989.
55 Cf. Knox 1986, 50: “The Giga ntomachy constitutes a sta nda rd the me rejecte d by the Roma n poe ts
who invoke Ca llima chus” e n Innes 1979, 166: “The combina tion of gods a nd ba ttles ma kes the
Giga ntoma chy the grande st the me of martia l e pic”.
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Ple chtig lierspe l, Gigante n: het lie d van Orphe us lijkt typisch e pisch. Dat Orphe us
zegt bij Jupite r te beginne n (wat hij ook le tterlijk doe t) doe t de nke n aan de in de
Oudhe id be roe mde en vaak ge citeerde ope ning van het He lle nistische lee rdicht
Phainomena van Aratus: Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, “met Ze us moe te n we be ginne n”.56 Dit
is we liswaar ee n didactisch e pos, maar ook ee n we rk dat door Callimachus in ee n
e pigram de heme l in is ge preze n e n dus blijkbaar strookte met Callimachus’ poëtica:
Ἡσιόδου τό τ’ ἄεισμα καὶ ὁ τρόπος· οὐ τὸν ἀοιδῶν
ἔσχατον, ἀλλ’ ὀκνέω μὴ τὸ μελιχρότατον
τῶν ἐπέων ὁ Σολεὺ ς ἀπεμ άξατο· χαίρετε λεπταί
ῥήσιες, Ἀρήτου σύμβολον ἀγρυπνίης.

Genre en stijl zijn van Hesiodus, dus niet
de top, maar zeker het zoetste der epiek
volgde de Soliër Aratos na. Vaarwel,
verfijnde taal, bewijs van weinig slaap.

Callimachus, Epigra m 27 Pf.; vert. M.A. Harder

Ovidius’ Orphe us zingt dus aanvanke lijk een Callimache ïsch e pos, dat daarmee
e nigszins doe t de nke n aan Ovidius’ e ige n Metamorphosen.57 De ze associatie wordt
nog duide lijke r als Orphe us in wat volgt geen zin mee r heeft in zijn ge bruike lijke
poë zie : “Nu is ee n lichte re (i.e . mee r Callimache ïsche ) lier nodig e n nu wil ik gaan
zinge n van gode n-e n-knape nlie fde e n van me isjesharten die verbode n vlamme n
stookte n e n gestraft zijn voor hun lust.” Orphe us’ ambities lijke n die van ee n
e le gische dichte r te zijn. De oe re pische dichte r Orphe us onde rgaat hier ee n
me tamorfose, ve rge lijkbaar met Ovidius, die zijn Metamorphosen be gon me t een
kosmogonie , e n ve rvolge ns tijde lijk ove rschake lde naar e le gie , me t zijn ve rte lling van
Apollo e n Daphne .58 Wat volgt op bovenstaande passage is een lang lie d, waarin
Orphe us ne t als Ovidius ve rsche ide ne lie fdes- e n me tamorfose-ve rhale n verte lt.
Orphe us is dus een mise en abîme van Ovidius ze lf. En Orphe us zou Ovidius nie t zijn,
als hij nie t in die verhale n ook wee r zijn e igen poë zie zou thematisere n. In he t
midde n van zijn lie d be zingt Orphe us name lijk de bee ldhouwe r Pygmalion, die uit

56

The ocritus’ (waa rschijnlijk la te re ) Id . 17 hee ft bv. de ze lfde ope ning. Zie Gow 1950, 217 (a d Id. 17.1)
voor meer voorbeelde n.
57 Cf. Knox 1986, 61-2: “The figure of Orphe us as a lea rne d poe t in the Ale xandria n manne r (…) is by
this time virtually indistinguisha ble from Ovid himse lf”.
58 Er is daa rmee ook ee n ove reenkomst tusse n Orpheus e n de persona va n Ovidius in zijn e le gieë n, die
in bv. Am . 2.1.11-6 ove rwoog om ee n (e pische ) Giga ntomachie te schrijve n (Ga linsky 1999, 311): “Ee ns
durfde ik, ik weet he t nog, va n he melstrijd te dichte n …” (ve rt. J. Na ge lkerke n).
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afkee r van vrouwe n zijn e ige n vrouw, Galatea, creëert, die uite inde lijk tot le ven
komt. De ze kunste naar doet via een ge lijke nis me t Orphe us ook wee r aan Ovidius
ze lf de nke n en he t verhaal is door de tijd hee n steeds ge le ze n als de mythe van de
kunste naar, ee n mythe die de moge lijkhe id verheerlijkt om een pe rfectie te creëre n
die in de natuur nie t voorkomt – en in die zin doe t de nke n aan Orphe us, die de
natuur kan temmen. Zoals Braund formulee rt: “On a me tapoe tical reading, the n,
Pygmalion re presents Ovid at work on his life less mate rial, the hachneye d myths of
antiquity, succee ding through his passion in bringing the m to life in the innovative
shape of his fiftee n book e pic poem which embraces the history of the world from the
creation to the de ification of Julius Caesar in the year of Ovid’s birth”.59 In zijn lie fde
voor Galatea wordt Pygmalion beschreve n als een e le gische minnaar. Zo bre ngt
Pygmalion he t leve nloze bee ld allerle i cadeautjes:60
et modo blanditias adhibet, mo do grata puellis
munera fert illi conchas teretesque lapillos
et parv as volucres et flores mille colorum
liliaque pictasq ue pilas et ab arbore lapsas
Heliadum lacri mas; ornat q uoque vestibus artus,
dat digitis gemmas, dat longa monilia collo,
aure leves bacae, redimicula pectore pendent:
cuncta decent; nec nuda minus fo rmosa videtur.
conlocat hanc st rati s concha Sidonide tinctis
adpellatque tori sociam adclinataq ue colla
mollibus in plumis, tamquam sensura, reponit.

En nu eens gebruikt hij lieve woorden, dan weer geeft hij
het meisje welkome geschenken: schelpen en gladde
steentjes en kleine vogels en bloemen met duizend kleuren
en lelies en geschilderde ballen en van de boom gedropen
tranen v an de Heliaden [barnsteen]; hij siert tevens haar
leden met kleding, schenkt edelstenen aan haar vingers,
parels aan haar oren, kettingen hangen op haar bo rst :
Alles staat haar goed; en niet lijkt ze naakt minder mooi.
Hij plaatst haar o p een met Sidonisch purper geverfd
kussen, noe mt haar echtgenote en doet haar met haar hal s
leunen op zachte veren (alsof ze die zou voelen).

Ovidius, Meta morphosen 10.259-69; vert. M. d’Hane-Scheltema

In de Rome inse lie fdesele gie valt de persona van de dichter same n me t de e le gische
minnaar in de ge dichte n.61 Naar analogie daarvan wordt de minnares te vens
beschouwd als poë tisch construct: zo ve rwijst Propertius’ naar zijn e ige n poëzie me t

59

Braund 2002, 215. Zie ve rde r Leach 1974, Ande rson 1989, Rosa ti 1993, Spa hlinge r 1996, Ga linsky
1999, 212 voor de me ta poë tische aspecten van Pygma lion.
60 Zie Knox 1986, 53-4 voor de e le gische aspecte n va n Pygma lion, bv.: “Ovid’s Pygma lion a dopts the
pose of the ele giac suitor (blanditias adh ibet, 10.259) who brings gifts of a sort tra ditiona lly ine ffectual
with a n unfee ling mistress, as his mistress lite ra lly is (tamquam sensura, 10.269).” (p. 53)
61 Cf. Volk 2002, 163: “One of the constituting fea tures of La tin love ele gy is tha t the persona of the
love r is a t the sa me time a poe t. His love a nd his poe try a re closely connecte d: it is the girl tha t
inspires him to compose e le gy, a nd his poe ms, in turn, are intende d to win his belove d for him”.

21

de naam Cynthia62 e n me t die be naming kan hij dus zowe l ove r he t me isje als over
zijn e ige n poëzie spre ke n.63 In de Metamorphosen ge be urt ie ts soortge lijks, aange zie n
de kunste naar Pygmalion e n zijn ge lie fde bee ld Galatea in metapoë tisch opzicht met
re spectie ve lijk de dichte r Ovidius e n zijn poë zie kunne n worde n ge lijkgeste ld. Dat
Pygmalion, e n daarmee Ovidius ze lf, me t lie fdeselegie in verband worde n ge bracht
mag nie t ve rwonde rlijk meer he te n: de Metamorphosen zijn imme rs he t werk van de
e le gie dichter Ovidius.64

Verwijzingen
Acosta -Hughes, B. / S.A. Ste phens (2002), “Re -rea ding Ca llimachus’ Aetia fra gme nt 1”, CPh 97: 238-55.
Ande rson, W.S. (1982), “The Orphe us of Ve rgil a nd Ovid: flebile nescio quid ”, in J. Wa rden (e d.),
Orph eus: th e metamorph osis of a my th, Toronto, 25-50.
Ande rson, W.S. (1989), “The a rtists limits: Orpheus, Pygma lion, a nd Dae da lus”, Syllecta Classica 1: 111.
Aspe r, M. (1997), Onomata allotria: zur Genese, Struktur und Funktion poetologisch er Metaph ern bei
Kallim achos, Stuttga rt.
Barchiesi, A. (2005), Ovid io, Metam orfosi, vol. 1 (libri I-II), Milaa n.
Bing, P. (1988), Th e well-read m use: present and past in Callim achus, Göttinge n.
Boyd, B.W. (2002), Brill’s companion to Ovid , Le ide n.
Braund, S.M. (2002), Latin literature, Londe n.
Cairns, F. (1989), Virgil’s Augustan epic, Ca mbridge.
Came ron, A. (1995), Callimach us and His Critics, Prince ton.
Cla uss, J.J. (2004), “Ve rgil’s sixth Eclogue : the Ae tia in Rome ”, in M.A. Ha rde r, R.F. Re gtuit en G.C.
Wa kke r (e ds.), Callimach us II, Le uve n, 71-94.
Dä llenbach, L. (1989), Th e m irror in the tex t, Chica go.
Da vies, M. (1989), The Epic Cy cle, London.
Duhame l, R. (1999) (e d.), In eigen boezem : sch rijvers over sch rijven, Le uven / Ape ldoorn.
Fantha m, E. (2004), Ovid’s Metamorphoses, Oxford.
Fantuzzi, M. / R.L. Hunte r (2004), Trad ition and innovation in Hellenistic poetry, Cambridge .
Fa rre ll, J. (1992), “Dia logue of genres in Ovid’s “lovesong of Polyphe mus” (Metam orphoses 13.719897)”, AJPh 113: 235-68.
Fa rre ll, J. (1999), “The Ovidia n corpus: poe tic body a nd poe tic te xt”, in Ha rdie / Ba rchiesi / Hinds
(1999), 127-41.
Ga linsky, K. (1999), “Ovid’s poe tology in the Metamorph oses”, in W. Schube rt (e d.), Ovid: Werk und

62

Prope rtius ve rwijst in 2.24.2 me t Cy nth ia naa r zijn eerste boe k, maa r (He yworth 1995, 177): “e qua lly
it is the first work of the corpus a nd so might re fe r to a ll (…) books. Moreove r, Cynth ia is not only the
incipit but a lso the subject ma tte r of the Prope rtia n corpus: cf. Ov. Rem. 763-4 carmina quis potuit tuto
legisse Tibulli | vel tua, cuius opus Cy nth ia sola fuit?”.
63 Zoa ls W yke 1987 hee ft ge toond.
64 Zie ook Ha rrison 2002, die de ontwikke ling in he t he le oe uvre va n Ovidius va nuit he t pe rspectie f
va n de e le gie be kijkt.

22

Wirkung. Festgabe für Michael von Albrech t zum 65. Geburtstag, Fra nkfurt, 305-14.
Gow, A.S.F. (1950), Th eocritus, 2 vols., Ca mbridge.
Ha rde r, M.A. (2000), ‘Geen zang vol luid gedreun’: een keuze uit d e poëzie van Kallimachos van Kyrene,
Groninge n.
Ha rde r, M.A. (te ve rsch.), Callimach us, Aetia. Introduction, tex t and commen tary , 2 vols., Oxford.
Ha rdie , P. (1998), Virgil, Oxford.
Ha rdie , P. (2002), Th e Cam brid ge com panion to Ovid , Ca mbridge .
Ha rdie , P. (2005), “Na rra tive e pic”, in Ha rrison (2005), 83-100.
Ha rdie , P. / A. Ba rchiesi / S. Hinds (1999), Ovid ian transformations: essay s on Ovid’s Metamorphoses and
its reception, Ca mbridge .
Ha rrison, S. (2002), “Ovid and ge nre: e volutions of a n ele gist”, in Ha rdie (2002), 79-94.
Ha rrison, S. (2005) (e d.), A com panion to Latin literature, Oxford / Ma lde n.
He yworth, S.J. (1995), “Propertius: division, tra nsmission, and the e ditor’s task”, PLLS 8: 165-85.
Hinds, S. (1987), Th e metamorph osis of Perseph one: Ovid and th e self-conscious Muse, Ca mbridge.
Hinds, S. (1992), “Arm a in Ovid’s Fasti”, Arethusa 25: 81-153.
Hinds, S. (2000), “Esse ntia l e pic: genre and ge nde r from Ma cer to Sta tius”, in M. De pew / D. Obbink
(e ds.), Matrices of genre: authors, canons, and society, Ca mbridge (Mass.), 221-44; 302-4.
Hollis, A.S. (2007), Fragments of Roman poetry , c. 60 BC – ad 20, Oxford.
Hopkinson, N. (1988), A Hellenistic anthology , Ca mbridge .
Hunte r, R.L. (2006), Th e shadow of Callimachus: stud ies in th e reception of Hellenistic poetry at Rom e,
Cambridge.
Innes, D.C. (1979), “Giga ntomachy a nd na tura l philosophy”, CQ 29: 165-71.
Ke nne y, E.J. (1976), “Ovidia n Prooe mia ns”, PCPS 22: 46-53.
Knox, P.E. (1986), Ovid’s Metamorphoses and th e trad ition of Augustan poetry , Ca mbridge.
Knox, P.E. (2007), “Ca tullus a nd Ca llimachus” in M.B. Skinner (e d.), A com panion to Catullus, Oxford /
Ma lde n, 151-71.
Leach, E.W. (1974), “Ekphrasis a nd the theme of a rtistic fa ilure in Ovid’s Metamorph oses, Ram us 3: 10242.
Luppe, W. (1997), “Ka llima chos, Aitien-Prolog V.7-12”, ZPE 115: 50-54.
Me rli, E. (2004), “On the number of books in Ovid’s Metamorph oses”, CQ 54: 304-7 (zie ook E.J. Ke nne y
(2005), “On the numbe r of books in Ovid’s Me ta morphoses: a postscript”, CQ 55: 650).
Mye rs, K.S. (1994), Ovid ’s causes: cosmogony and aetiology in the Metamorph oses, Ann Arbor.
Nicoll, W.S.M. (1980), “Cupid, Apollo, a nd Da phne (Ovid Met. 1.452ff.)”, CQ 30: 174-82.
Nise tich, F. (2001), Th e poems of Callimach us, Oxford.
Pfe iffer, R. (1949-53), Callimachus, 2 vols., Oxford.
Rosa ti, G. (1983), Narciso e Pigmalione: illusione e spettacolo nelle Metam orfosi d i Ovid io, Flore nce.
Rosa ti, G. (1999), “Form in motion: wea ving the te xt in the Metamorphoses”, in Hardie / Barchiesi /
Hinds (1999), 240-53.
Rosa ti, G. (2002), “Na rra tive te chniques a nd na rra tive structures in the Metamorph oses”, in Boyd (2002),
271-304.
Se ga l, C. (1989), Orph eus: the my th of th e poet, Ba ltimore.
Slings, S.R. (2004), “The Hymn to Delos as a pa rtial a lle gory of Ca llimachus’ poe try”, in M.A. Ha rder /
R.F. Re gtuit / G.C. Wakke r (e ds.), Callimach us II, Groningen.
Spahlinge r, L. (1996), Ars latet arte sua: Untersuch ungen zur Poetologie in d en Metam orphosen Ovid s,
Stuttga rt / Le ipzig.
Tarra nt, R.J. (1982), “Editing Ovid’s Metamorphoses: problems a nd possibilities”, CPh 77: 350-1.
Tarra nt, R.J. (2004), P. Ovid i Nasonis Metamorphoses, Oxford.
Volk, K. (1998), BMCR 98.5.06: re censie Asper 1997.
W yke, M. (1987), “W ritte n wome n: Prope rtius’ scripta puella”, JRS 77: 47-61.

23

