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Ken

je klassieken!
en interessante tltel, een goede cover en
een dik boek leveren al snel interesse op, ze-

ker op wetenschappelljk gebied. Het geeft
de belofte dat je na het lezen van het boek meer weet
over het onderwerp en de vragen over het onderwerp
beantwoord zijn. Helaas is dit een belofte die Brent
Mlles met ziJn boek niet helemaal kan inlossen.
Dat de Latijnse taal in vroegmiddeleeuws lerland hoog gewaardeerd werd, is inmiddels wel bekend. Het is dan ookzeker
interessant om te kijken naar hoe podzie en proza in het (klassieke) Latijn werden verwerkt in de lerse literaire cultuur. Het
boek Heroic saga and classical epic in medieval lreland van Brent
Miles doet een poging om deze twee samen te brengen.
De introductie zet de toon voor de rest van het boek, en gezien de complexiteit van het boek is het aan te raden om deze
aandachtig te lezen. Miles vertelt hier iets over zijn aanpak.

Zo gaat hij bijvoorbeeld in op de Latijnse colofon van

Tdin

b6 C1ailnge in het Boek van Leinster (ca. 1 I60), waarin wordt
gewaarschuwd dat het verhaal figmenta poeilcc bevat: dichtkunstige verzinsels'. Hij haalt hierbij de kerkvader Augustinus
aan, die ingaat op zowel het belang als de onzin van figmenta
poetica, hetgeen de colofon in een duidelijkere context zet.

Het eerste hoofdstuk,'Classical learning in medieval lreland:

the state of the question', zou eigenlijk ook als een introductie kunnen worden gezien. Miles neemt hier de ruimte om de
kennis van de klassieke literatuur in lerland rond de negende
eeuw te beschrijven. Hij begint met Vergilius en diens Laatlat'rjnse commentatoren (Donatus, Servius, Filargirius) in al hun

verschillende versies in de handschriften, en hun invloed op
lerse teksten. Een voorbeeld is dat van Vergilius' Aeneid op
Immram curoig Mdele D0in ('De reis van
de boot van MSel Drlin'). Hoewel erg
interessant, maakt de hoeveelheid aan
namen en titels die hij opvoert het
soms lastig om te volgen wat hU precies
wil zeggen.
ln hoofdstuktwee,'The lrish classical tales: texts and sources', volgt een opsomming van lerse bewerkingen van klassieke verhalen, de meeste geschreven
van de tiende tot de twaalfde eeuw. De
verhalen over bijvoorbeeld Troje, Odysseus, Aeneas, Hercules, Jason en Medea, de Minotaurus, maar ook die over
Alexander de Grote en de burgeroorlog
tussen Caesar en Pompeius, passeren allemaal de revue. Door de verschillende
versies en het feit dat de leren geneigd
waren de klassieke verhalen te bewerken en samen te stellen, wordt het als
geheel toch wat onsamenhangend, en
lijkt de auteur niet tot een conclusie te
komen.

ln hoofdstuk drie, 'Classicism and Togail Tro(,lijkt Miles zich
meer te richten op een specifiek verhaal: de lerse bewerking
van Dares Phrygius' De excidio Troiae historia. Hoewel dit
hoofdstuk erg uitgebreid is en de verschillende citaten in het
Latijns en Oudiers met Engelse vertaling erg handig zijn, blijft
het lastig om de gedachten van de auteur te volgen, en slaagt
hij er naar mijn mening niet in er een interessant geheel van
te maken en tot een afgerond geheel te komen. Misschien wil
hij te veel doen door uitgebreid op zowel stijl als inhoud in te
gaan.
ln hoofdstuk vier,'Tdin b6 Choilnge and the Latin epici worden
de externe en klassieke invloeden op de ftiin belicht. Dit is al
langer een punt van discussie, zoals de overeenkomsten tussen C( Chulainn en Achilles, of de lerse godin van de oorlog
Morrigan en de furie Allecto. Miles gaat ook in op een duidelijke parallel tussen een passage in de Tdin in het Boek van Leinster (4168-4220) en de Thebaid van Statius. Bij veel passages
en thema's zijn de overeenkomsten echter niet zo duidelijk, en
de lezer dient flink wat voorkennis te moeten hebben om het
boek te kunnen volgen, begrijpen en waarderen.
Het vijfde en laatste hoofdstuk,'The rhetorical set piece and
the Breslecht of the plain of Murthemmei gaat verder in op de
gelijkenissen tussen Cri Chulainn en Achilles en hun woedeuitbarstingen. ln het nawoord An invitation to study'wijst
Miles op enkele gaten die hij heeft gelaten en die in nadere
studies verder uitgediept kunnen worden.

Al met al is het een interessant en gedegen boek als je genoeg tijd hebt om je door de vrij droge materie te worstelen.
De schijfstijl is niet altijd even toegankelijk en daardoor is het
mede zo lastig om alles te begrijpen. Door het zo breed en gedetailleerd aan te pakken schiet Miles zijn doel in zekere zin
voorbij. Maar zijn taak om een brug te slaan tussen de klassieke
en lerse literatuur in al haar geledingen

is ook geen gemakkelijke, zeker omdat de meeste lezers zich niet in beide
kampen thuis voelen. Het neemt niet
weg dat dit een belangrijk boek is voor
diegenen die onderzoek doen naar de
vroegmiddeleeuwse lerse literatuur
of naar het naleven van de klassieke
literatuur.
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