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Het moet tegen het einde van de jaren zeventig zijn geweest dat de toenmalige
student-assistent van de vakgroep Oude Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam de werkkamer van zijn superieuren, prof. dr. G.J.D. Aalders H.Wzn. en
dr. L. de Blois, betrad. De heren bespraken de toekomst van het onderzoeksproject
van de vakgroep, 'Grieks politiek denken in de Keizertijd', en terwijl de schrijver
van deze woorden zich afvroeg of zijn aanwezigheid niet teveel was, zetten zij hun
gesprek voort. Van de inhoud van de conversatie kan ik mij alleen herinneren dat
De Blois op een gegeven moment met een knik in mijn richting zei: "Dan laten we
hém toch Philostratus doen." Sindsdien zijn bijna vijftien jaren verstreken, grande
mortalis aevi spatium. De lezers die het oeuvre van de Atheense sofist kennen en
zich zorgen beginnen te maken over mijn geestelijk welzijn, kan ik verzekeren dat
ik deze periode niet uitsluitend in het gezelschap van de auteur van het Leven van
Apollonius en de Levens van de sofisten heb doorgebracht. Dat ik deze scène desalniettemin memoreer, heeft een goede reden: aan de beide protagonisten ervan heb ik
zeer veel te danken. De in 1987 overleden professor Aalders begeleidde de scriptie
waarop ik in 1983 afstudeerde, Politieke ideeën in de Vita Apollonii van Philostratus. Als geen ander verstond hij de kunst om tijdens besprekingen van tussentijdse
resultaten en passant inhoudelijke suggesties te doen waarvan waarde en reikwijdte
zijn gesprekspartner pas gaandeweg diens eigen worsteling met de weerbarstige materie duidelijk werden. Veel van wat ik geneigd ben als zelfverworven inzichten te
beschouwen, moet tot zijn intellectuele erfgoed worden gerekend. Aan de periode
waarin ik zijn leerling was, denk ik met erkentelijkheid terug.
De andere hoofdpersoon van het hiervoor geschetste tafereel, Luuk de Blois,
wist als wetenschappelijk hoofdmedewerker Oude Geschiedenis aan de Vrije Universiteit mijn belangstelling voor de wereld van de oudheid wakker te houden in de
jaren zeventig, een tijdvak waarin het probleem hoe de loop der geschiedenis kon
worden veranderd mij minstens evenzeer bezighield als de vraag hoe het verleden
kon worden geïnterpreteerd. In 1982, inmiddels hoogleraar Oude Geschiedenis aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen, verklaarde hij zich bereid mijn promotieonderzoek een plaats te geven in het onderzoeksprogramma van zijn afdeling en te zijner
tijd een subsidieaanvraag bij de Stichting voor Historisch Onderzoek te doen. In de
verschillende fasen van mijn werk toonde hij zich een stimulerend en efficiënt begeleider. Voortdurend waakte hij over de voortgang van mijn werk en het niveau van
de resultaten, maar tegelijkertijd bood hij mij de ruimte om wegen te bewandelen
waarvan ook mijzelf niet altijd even duidelijk was waarheen zij mij zouden leiden.
Als hij ooit aan de goede afloop heeft gewanhoopt, had hij voldoende psychologisch
inzicht om mij over zijn twijfels in het ongewisse te laten. Dat niets die goede afloop
meer in de weg lijkt te staan, is voor een belangrijk deel zijn verdienste.
Verschillende vrienden en collega's hebben op genereuze wijze tijd en aandacht
gespendeerd aan het doorlezen van delen van het manuscript van deze dissertatie

of van voorstudies daarvoor. Drie van hen, wier op- en aanmerkingen mij veel stof
tot nadenken hebben opgeleverd, wil ik met name noemen: Emily Hemelrijk, Jona
Lendering en Luuk de Ligt. Het stafsymposium van de vakgroep Geschiedenis van
de Katholieke Universiteit Nijmegen, de werkgemeenschap Oude Geschiedenis van
de Stichting voor Historisch Onderzoek en de afdeling Oude Geschiedenis van de
Rijksuniversiteit Groningen stelden mij in staat lezingen te houden over onderdelen
van de materie die in deze dissertatie wordt behandeld. Ik ben de organisatoren van de
desbetreffende bijeenkomsten erkentelijk voor de gelegenheid die zij mij geboden
hebben mijn ideeën te ontvouwen, en de aanwezigen voor hun bereidheid mijn
opvattingen kritisch tegen het licht te houden. De leden van de manuscriptcommissie,
dr. A.J.L. van Hooff, prof. dr. D.M. Schenkeveld en prof. dr. H.S. Versnel, leverden
de niet geringe prestatie zich binnen de voorgeschreven termijn door mijn - naar
mij van diverse kanten verzekerd is - niet altijd even soepele proza heen te werken.
Twee van hen deden mij suggesties van taalkundige, stilistische en inhoudelijke
aard, waarvan ik in ruime mate heb geprofiteerd. Sara Monemi, werkzaam bij het
Taaicentrum VU, corrigeerde niet alleen nauwgezet het Engels van de samenvatting,
maar legde ook een grote didactische bekwaamheid aan de dag bij het mondeling
toelichten van haar verbeteringsvoorstellen. De kritiek die ik ontving, is ongetwijfeld
de kwaliteit en leesbaarheid van dit boek ten goede gekomen; de tekortkomingen
die het vertoont, zijn uitsluitend te wijten aan mijn eigenwijsheid.
Gedurende de afgelopen negen jaar heb ik het type carrière doorlopen dat
veel van mijn universitair werkzame generatiegenoten maar al te goed kennen: van
tijdelijke betrekking naar tijdelijke betrekking. Tegenover de maatschappelijke onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, staat in mijn geval het voorrecht
aan drie afdelingen Oude Geschiedenis verbonden te zijn c.q. te zijn geweest. Mijn
vakgenoten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit en de
Universiteit Utrecht ben ik erkentelijk voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld
hebben, voor de plezierige samenwerking en, niet in de laatste plaats, voor wat ik
van hen heb geleerd. Met hoeveel genoegen ik meestal ook onderwijs geef, aan de
drie jaar en zes maanden gedurende welke ik - daartoe in staat gesteld door de
zwo/NWO-Stichting voor Historisch Onderzoek- mij uitsluitend aan mijn onderzoek
kon wijden, denk ik terug als aan het tijdperk van Kronos. Zo'n lange periode, bevrijd van alle beslommeringen, te kunnen werken aan een omvangrijk project is een
ongehoord privilege. Ik hoop dat het resultaat de verlening ervan rechtvaardigt.
Dat het resultaat er in ieder geval wat betreft uiterlijke vormgeving mag wezen, is de verdienste van directie en medewerkers van STYX PUBLICATIONS. Ik ben
Geerd Haayer erkentelijk voor zijn bereidheid mijn proefschrift uit te geven. Mieke
Wiersum wil ik bedanken voor de consciëntieuze wijze waarop zij de rijkelijk gecompliceerde documenten die ik aanleverde, omtoverde tot een boek. De uitgave
van deze dissertatie werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van het Genootschap 'Noorthey'.
Het grootste gedeelte van dit boek werd geschreven in 1989/90; de tweede,
vierde en vijfde paragraaf van het vierde hoofdstuk kwamen tot stand in de tweede
helft van 1991. Het manuscript werd afgerond in de zomer van 1992. De studie

van E. Koskenniemi, Der philostrateische Apolloriios (Helsinki 1991), vermeld in
Classical Review 42 (1992) 502, heb ik niet meer kunnen raadplegen.
Mijn ouders hebben mij altijd aangemoedigd om van een vak dat weinig maatschappelijk perspectief leek te bieden, mijn beroep te maken. Wanneer de nood aan
de man kwam, waren zij altijd bereid hun morele steun materieel kracht bij te zetten. Dat dit boek is opgedragen aan de nagedachtenis van mijn vader en aan mijn
moeder, is dan ook meer dan een gebaar van piëteit alleen; het is niet meer dan
terecht.
Amsterdam, maart 1993

Jaap-Jan Flinterman
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INLEIDING

Waarschijnlijk in de jaren twintig of de vroege jaren dertig van de derde eeuw
van onze jaartelling voltooide de Atheense sofist Philostratus een geromantiseerde
biografie van Apollonius, een neo-pythagoreïsche wijze en wonderdoener uit de
eerste eeuw, geboren in het Cappadocische Tyana. De Vita Apollonii (VA) is voor
historici van de keizertijd een belangwekkende literaire tekst, niet in de laatste plaats
als product van en bron voor de toenemende invloed van het neo-pythagorisme in de
Severische periode: Philostratus begon aan de VA te werken in opdracht van Julia
Domna, de echtgenote van Septimius Severas en de moeder van diens opvolger
Caracalla. Tegelijkertijd zijn aan het gebruik van de VA door historici de nodige
problemen verbonden, problemen die vooral samenhangen met de vraag hoe het
beeld dat de auteur van Apollonius geeft, zich verhoudt tot oudere tradities over
de wijze van Tyana en tot de historische Apollonius. De VA is niet alleen de
schriftelijke neerslag van de overlevering rond een figuur die meer dan een eeuw
voor de activiteiten van zijn biograaf het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld,
het is ook de creatie van een literator die de noodzaak om de hoge vlucht van zijn
encomiastiek te laten frustreren door de dorre feiten volstrekt niet inzag.
Eén van de meest in het oog springende aspecten van het beeld van Apollonius
dat wij in Philostratus' vie romancée aantreffen, is diens optreden als 'politiek actief
wijsgeer'. Niet alleen intervenieert de hoofdpersoon van de VA regelmatig in conflictsituaties in Griekse steden en beleert hij de burgers over de manier waarop zij
met elkaar dienen samen te leven, hij treedt ook in contact met Parthische en Indische koningen en Romeinse keizers, die hij over de juiste wijze van uitoefening van
de alleenheerschappij onderhoudt of over wier regimes hij een ongezouten oordeel
uitspreekt. Dit prominente kenmerk van Philostratus' beeldvorming van de wijze
van Tyana vormt het onderwerp van deze studie. Mijn doelstelling is te analyseren
hoe dit onderdeel van het beeld van de hoofdpersoon van de VA door de auteur is
geconstrueerd of, anders gezegd, uit welke elementen het is samengesteld. De centrale vraag die ik probeer te beantwoorden is hoe Philostratus' beeldvorming zich op
het onderhavige punt verhoudt tot oudere tradities over de wijze van Tyana. Om op
deze vraag een beargumenteerd antwoord te formuleren moeten wij de hoofdpersoon
van de VA aan een uitvoerig kruisverhoor onderwerpen. Aan welke voorstellingen
over de taak en rol van filosofen beantwoordt het optreden van Philostratus' held,
wat is de geschiedenis van deze voorstellingen, en vertonen deze voorstellingen in
het geval van de hoofdpersoon van de VA bepaalde specifieke kenmerken? Welke
denkbeelden worden aan Apollonius toegeschreven en wat is de plaats van deze
denkbeelden in de traditie van het Griekse politieke denken? In hoeverre is het
beeld van de problemen in Griekse steden dat wij in de VA aantreffen, naar het
leven in de oostelijke rijkshelft in de vroege keizertijd getekend? Hoe verhoudt het
beeld dat Philostratus geeft van de regeringen van keizers uit de eerste eeuw, zich tot
de historiografische en politiek-biografische overlevering over hun regimes? En in
hoeverre klinken in het optreden van de hoofdpersoon van de VA in Griekse steden
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en ten overstaan van alleenheersers de interesses en opvattingen van de auteur door?
Dat de interventies van de hoofdpersoon van de VA in het maatschappelijkpolitieke leven van Griekse steden en zijn optreden als raadgever van goede mo
narchen en tegenstander van tyrannen zich tot dusverre in weinig belangstelling
hebben mogen verheugen, valt moeilijk vol te houden. In vrijwel alle studies over
de VA wordt aan dit aspect van Philostratus' Apolloniusbeeld wel enige aandacht
besteed, in veel publicaties is deze zelfs ruim bemeten. Waarom dan toch een aparte
monografie juist hieraan gewijd? Ter rechtvaardiging zou ik op het volgende willen
wijzen. In een deel van de publicaties die zich mede met dit aspect van het optreden
van de hoofdpersoon van de VA bezighouden, wordt uitgegaan van de vraag naar
de historiciteit of althans de historische plausibiliteit van de door Philostratus in
dit verband verstrekte mededelingen. Mijn benadering is in zoverre anders dat ik
de historische Apollonius vrijwel buiten beschouwing laat als een nauwelijks voor
vruchtbaar onderzoek toegankelijke grootheid. Een ander deel van de publicaties
over het optreden van de hoofdpersoon van de VA als 'politiek actief wijsgeer' gaat
uit van de expliciet geformuleerde of impliciet gehanteerde veronderstelling dat dit
aspect van het beeld van Philostratus' Apollonius in hoofdzaak als een creatie van
de auteur mag worden beschouwd en dat de in dit kader aan de wijze van Tyana
toegeschreven uitspraken de opvattingen van de auteur weerspiegelen. De in deze
studie gevolgde benadering komt neer op een problematisering van deze uitgangs
punten; de eerlijkheid gebiedt mij niet onvermeld te laten dat ik deze uitgangspunten
zelf deelde, toen ik met mijn onderzoek naar het optreden van de hoofdpersoon van
de VA in steden en tegenover monarchen begon. Gaandeweg is mijn belangstelling
verschoven naar de vraag in hoeverre de overlevering rond Apollonius waarvan Phi
lostratus zich bediende, aangrijpingspunten bood voor het beeld van de contacten van
de hoofdpersoon van de Л met steden en monarchen, én naar de wijze waarop de
auteur met deze aangrijpingspunten omging en ze uitwerkte. Met andere woorden:
naar de interactie tussen de tradities rond een wijze-wonderdoener die beschouwd
werd als een representant van pythagoreische wijsheid, en de paideia, de culturele
bagage en de mentaliteit van een sofist.
Bestudering van het onderhavige aspect van Philostratus' beeldvorming van Apollonius vanuit de hiervoor geschetste vraagstelling kan mijns inziens in meerdere
opzichten nuttig zijn voor onze kennis van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
van het Romeinse rijk in de tweede en derde eeuw n.Chr., in het bijzonder die van
de oostelijke rijkshelft. In de eerste plaats biedt de VA de mogelijkheid kennis te
maken met verschillende, soms moeilijk met elkaar te verenigen opvattingen over
de inhoud van de Griekse identiteit die in de vroege keizertijd onder Griekstalige
intellectuelen uit de oostelijke rijkshelft leefden. In de tweede plaats vormde het
probleem van de relatie tussen wijsheid en politieke macht sinds de klassieke periode
een voortdurende obsessie voor filosofen. De tradities rond de figuur van Apollonius bevatten belangrijke aanwijzingen voor de verschuiving van het beeld van de
filosoof in de richting van de charismatische wijze die wij in het neo-platonisme tegenkomen. Het lijkt niet zonder belang om na te gaan in hoeverre deze verschuiving
van invloed is geweest op de voorstellingen rond de verhouding tussen filosofen en
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politieke machthebbers en daarmee op een wezenlijk aspect van de opvattingen over
de taak en rol van een belangrijke groep cultuurdragers. In de derde plaats kan
een analyse van de elementen waaruit het te behandelen aspect van Philostratus'
Apolloniusbeeld is samengesteld, inzichten opleveren die van betekenis zijn voor
het voortgaande debat over de verhouding in de VA tussen de tradities over de wijze
van Tyana enerzijds en de literaire creativiteit van de auteur anderzijds. In de vierde
plaats biedt een dergelijke analyse de gelegenheid kennis te nemen van het repertoire
aan politieke ideeën waarover een auteur in de vroege derde eeuw kon beschikken.
En tenslotte zijn ook de interesses en opvattingen van de auteur als literair spraakmakend representant van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft
in de Severische periode belangwekkend.
Dat ik de vraag naar de relatie tussen de hoofdpersoon van Philostratus' vie romancée en de historische Apollonius buiten beschouwing laat en in plaats daarvan
mijn aandacht richt op de verhouding tussen een aspect van Philostratus' Apolloniusbeeld en oudere tradities over de wijze van Tyana, betekent slechts tot op zekere
hoogte een vereenvoudiging van de taak die ik mij stel: de resterende problemen zijn
complex genoeg, niet in de laatste plaats omdat de pre-philostrateïsche Apolloniusoverlevering goeddeels verloren is gegaan. Regelmatig zal ik mij uitlaten over de
plausibiliteit van beweringen van de auteur van de VA dat hij bepaalde gegevens aan
een onderdeel van de tradities over de wijze van Tyana heeft ontleend. Behalve op
basis van wél bewaard gebleven onderdelen van die tradities beargumenteer ik daarbij mijn hypotheses in het licht van wat overigens bekend is over de ontwikkelingen
in het geestelijke klimaat in de periode waarin de Apollonius-overlevering waarover
Philostratus kon beschikken, zich moet hebben uitgekristalliseerd: de tweede eeuw
van onze jaartelling. Ik koester niet de illusie dat mijn hypotheses algemene instemming zullen verwerven. Wél hoop ik dat de argumenten die ik voor die hypotheses
aandraag, zullen bijdragen tot een verheldering van het debat over een wezenlijk
aspect van Philostratus' Apolloniusbeeld.
Zoals hiervoor uiteengezet vormt het optreden van Philostratus' Apollonius tegenover steden en monarchen het onderwerp van deze studie. De contacten van de
hoofdpersoon van de VA met monarchen komen aan de orde in het laatste, vierde
hoofdstuk. Zijn optreden in en vermaningen aan het adres van steden zijn in veel
gevallen nauw verweven met pleidooien voor behoud van de Griekse identiteit; de
contacten van de wijze van Tyana met steden, zoals beschreven in de VA, worden
daarom behandeld in het kader van het derde hoofdstuk, dat een beeld geeft van de
wijze waarop deze identiteit in Philostratus' vie romancée wordt opgevat. Gezien
mijn centrale probleemstelling kan een poging greep te krijgen op de persoonlijkheid
van de auteur van de VA niet achterwege blijven; de neerslag van mijn inspanningen
in die richting treft de lezer in het eerste hoofdstuk aan. Naast een presentatie van
de gegevens omtrent oeuvre en levensloop van Philostratus biedt dit hoofdstuk een
schets van zijn mentaliteit, zoals deze kan worden gedistilleerd uit het in dit opzicht meest informatieve geschrift van zijn hand, de Vitae Sophistarum (VS). In het
tweede hoofdstuk behandel ik de visie van Philostratus op de figuur van Apollonius
en tracht ik tot een beargumenteerde stellingname te komen in het debat over de
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bronnen waarvan de auteur van de VA zich heeft bediend; de welhaast onvermijdelijke vraag of geloof mag worden gehecht aan Philostratus' bewering dat hij over
mémoires van een leerling van Apollonius beschikte, neemt daarbij een prominente
plaats in. Mijn stellingname in het debat over de bronnen van de VA in het tweede
hoofdstuk fungeert bij de analyse van het optreden van Philostratus' held als 'politiek actief wijsgeer' in het derde en vierde hoofdstuk als hypothese: ik hoop de
lezer ervan te overtuigen dat mijn opvattingen in dezen een vruchtbaar uitgangspunt
vormen bij het onderzoek naar de elementen waaruit Philostratus' beeld van de contacten van de hoofdpersoon met steden en monarchen is samengesteld, maar zal niet
verhelen waar ik daarbij op problemen stuit.
Onder meer doordat ik de behandeling van het aspect van Philostratus' beeldvorming van de wijze van Tyana dat in deze studie centraal staat, vergezeld laat gaan
van een portret van de auteur en van uiteenzettingen over zijn visie op Apollonius en
over de bronnen waaruit hij voor zijn geromantiseerde biografie van de Cappadocische wijze-wonderdoener putte, betreed ik regelmatig percelen die door voorgangers
reeds met de nodige vrucht zijn bewerkt. Ik hoop dat mijn verwijzingen in voetnoten niet alleen de punten markeren waarop ik met hen van mening verschil, maar
ook een adequate weerspiegeling vormen van wat ik aan hun inspanningen heb te
danken. Desalniettemin zou het onjuist zijn de recente monografie van G. Anderson
niet afzonderlijk te vermelden. Zijn in 1986 verschenen Philostratus. Biography
and Belles Lettres in the Third Century A.D. is bij mijn nadere kennismaking met
de auteur van de VA en de VS een onmisbare introductie geweest: niet alleen heeft
het boek mijn blik voor het bellettristische karakter van de literaire productie van de
sofisten uit de keizertijd gescherpt, het heeft mij bovendien bij het ontwikkelen van
mijn eigen opvattingen over de verhouding tussen de Apollonius-overlevering en de
hoofdpersoon van Philostratus' vie romancée regelmatig aanleiding tot tegenspraak,
maar voortdurend stof tot nadenken gegeven. Als ik erin geslaagd ben op sommige
punten een precisering van het beeld van de levensloop en de mentaliteit van Philostratus te bieden en een bijdrage te leveren aan het debat over de tradities rond
de wijze van Tyana en de verwerking daarvan door de auteur van de VA, dan is mij
dat mede mogelijk gemaakt door de studie van Anderson: ik heb daaraan meer te
danken dan een voorliefde voor allittererende titels.

5
HOOFDSTUK 1. DE SCHRIJVER

1.1. De Philostratï en hun literaire productie
Wie greep tracht te krijgen op de levensloop en de persoonlijkheid van de auteur
van de VA stuit onmiddellijk op het probleem dat de omvang van diens oeuvre een
omstreden kwestie is. De Suda (φ 421-423) noemt drie van Lemnos afkomstige,
onderling verwante literatoren met de naam Philostratus en somt van elk van hen een
aantal werken op. Het verdient echter geen aanbeveling de Byzantijnse lexicograaf in
dezen blindelings te volgen. Niet alleen maakt hij zelf duidelijk dat zijn informatie
tegenstrijdigheden vertoonde ten aanzien van de vraag, van wiens hand één van
de ons onder de naam Philostratus overgeleverde werken was,' hij begaat ook een
evidente chronologische blunder: terwijl de auteur van de VA tijdens de regering
van Philippus Arabs overleed, leefde diens vader volgens het aan hem gewijde
lexicografische artikel ten tijde van Nero.2 Voegen wij hieraan toe dat Photius
een door de Suda aan de vader toegeschreven werk hoogstwaarschijnlijk als een
pennevrucht van de zoon beschouwt, die hij als Philostratus van Tyrus aanduidt,3 dan
moge duidelijk zijn dat reeds onder Byzantijnse geleerden uit de negende en tiende
eeuw over de identiteit en de literaire productie van de verschillende Philostrati een
heilloze verwarring bestond. En hoewel het onderzoek er gedurende de laatste eeuw
in is geslaagd deze verwarring te reduceren tot een min of meer overzienbaar geheel
van problemen, kunnen de daarvoor aangedragen oplossingen meestal niet als het
laatste woord over de materie worden beschouwd. Alvorens op deze problemen in te
gaan zal ik trachten duidelijk maken, op welke punten sprake is van een communis
opinio die gefundeerd is op mededelingen in bewaard gebleven geschriften van de
Philostrati.
Onder de naam Philostratus zijn de volgende geschriften overgeleverd: de Vita
Apollonü (Τα ές τον Τυανέα Άπολλώνιον), een vie romancée van de neopythagoreïsche filosoof en wonderdoener Apollonius van Tyana, in acht boeken; de Vitae
Sophistarum (Βίοι σοφιστών), een verzameling biografische schetsen van virtuoze
redenaars, met het accent op de periode van de late eerste tot de vroege derde eeuw,
in twee boeken; de Heroicus ('Ηρωικός), een idyllisch geënsceneerde dialoog over
het voortleven van de helden van de Trojaanse oorlog en over de tekortkomingen in
het beeld dat Homerus van hen geeft; de Gymnasticus (Περί γυμναστικής), een ver
handeling over athletiek; de ¡magines (Εικόνες), een beschrijving van een rondgang
door een schilderijententoonstelling, in twee boeken; een tweede, onvolledig over
geleverde bundel ¡magines; een dialexis, een inleiding tot een declamatie, over de in
de ogen van de auteur valse tegenstelling tussen cultuur en natuur, nomos en physis;
1
Na de V5 eerst, terecht, onder de werken van de auteur van de VA (φ 421) te hebben gerangschikt,
merkt de lexicograaf in hel artikel over diens jongere naamgenoot en bloedverwant (9 423) op dat de VS
door sommigen aan deze Philostratus wordt toegeschreven
2
Suda φ 421: ¿πι Σεβήρου той βασιλέως και έως Φιλίππου. Vgl. φ 422: γεγονώς έπί Νέρωνος.
3
Zie hieronder, biz. 9.
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een pamflet over de stilistische eisen die aan brieven moeten worden gesteld; een
epigram op Telephus; en een brievencollectie, die naast literair-fictieve liefdesbrie
ven (ερωτικού έπιστολαί) een aantal aan individuen gerichte brieven omvat. Onder
de op naam van Lucianus overgeleverde geschriften bevindt zich een korte dialoog
met de titel Nero; dit is vrijwel zeker het gelijknamige geschrift dat de Suda onder
de werken van één van de Philostrati rangschikt.4
Vast staat dat de twee omvangrijkste werken van dit corpus, de VA en de VS,
van de hand van één en dezelfde auteur zijn. De desbetreffende mededeling van de
Suda wordt bevestigd door het feit dat de schrijver van de VS naar de VA kennelijk
als een werk van zijn eigen hand verwijst. Uit dit gegeven mag tevens worden
geconcludeerd dat de VA eerder is voltooid dan de VS.5 Verschil van mening kan
evenmin bestaan over het gegeven dat de auteur van de VS regelmatig melding maakt
van het optreden van een jongere naamgenoot, die hij consequent als Philostratus
van Lemnos aanduidt.6 Aan deze Lemnische Philostratus kan alleen het pamflet
over de briefstijl met zekerheid worden toegeschreven. De schrijver van de VS gaat
vrij uitvoerig in op het geschil van zijn naamgenoot met Aspasius van Ravenna,
ab epistulis graecis onder Caracalla of Severus Alexander.7 Dit geschil leverde
een - vanzelfsprekend voor de openbaarheid bestemde - brief van Philostratus van
Lemnos aan de keizerlijke secretaris op over de vraag hoe men brieven dient te
schrijven. Zonder enige twijfel kan het bewaard gebleven pamflet over dit onderwerp
geïdentificeerd worden als de 'open bnef aan Aspasius.8 Duidelijk is tenslotte ook
dat de tweede bundel Imagines van de hand van een andere schrijver is dan de
eerste; de schrijver van de tweede bundel presenteert zich in het voorwoord van zijn
geschrift namelijk als navolger van zijn naamgenoot en grootvader van moederszijde,
die eveneens Imagines had geschreven.'
Bestaat over deze gegevens overeenstemming, verschillen van opvatting doen zich
voor ten aanzien van de vragen, hoeveel als sofist actieve Philostrati men moet
onderscheiden, wat hun onderlinge verwantschapsrelaties waren en hoe een aantal
kleinere geschriften uit het corpus over de verschillende gelijknamige auteurs dient
te worden verdeeld. Deze meningsverschillen hebben onder meer betrekking op de
auteur die de Suda (φ 422) als tweede noemt en waarvan wordt meegedeeld dat hij
de vader van de schrijver van de VA en de VS was. Chronologisch is hij de eerste
van de in de Suda behandelde Philostrati, en in het vervolg zal ik hem dan ook
aanduiden als Philostratus I. Van het omvangrijke oeuvre dat de lexicograaf hem
4
Suda ψ 422. Vgl. Munscher (1907) 548 en Solmsen (1941) 132, in navolging van Kayser. Zie de
bibliografìe sub 2, blz 269v voor de geraadpleegde edities van de werken van de Philostrati.
5
Suda φ 421; VS 570: εΐρητοι οοφως έν τοις ¿ς 'Απολλώνιον Vgl Munscher (1907) 469ν. en 489;
Solmsen (1941) 129; Bowersock (1969) 2.
6
VS 617, 623, 625 en 627v. Philoslratus van Lemnos werd in 187 of 191/2 geboren, zie Avotins
(1978a) 538v., de auteur van de VA en de VS vermoedelijk rond 170, vgl. hieronder, blz. 22v.
7
VS 627v Munscher (1907) 47 lv. is er mijns inziens met in geslaagd overtuigend aan le lonen dat
Severus Alexander als mogelijke werkgever van Aspasius afvalt.
R
VS 628, Dial l; vgl. Munscher (1907) 5l0v ; Solmsen (1941) 134
' Philostr Jun., lm prooem.
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toeschrijft, zijn slechts twee geschriften bewaard gebleven, de Gymnasticus en de
Nero. De toeschrijving van het laatstgenoemde geschrift aan Philostratus I vormt
een aannemelijke verklaring voor de eerder gesignaleerde chronologische blunder
van de Suda, de datering van de vader van de auteur van de VA en de VS in de
eerste eeuw.10 Het is duidelijk dat het leven van Philostratus I zich in hoofdzaak in
de tweede eeuw moet hebben afgespeeld; wellicht heeft het zich uitgestrekt tot de
beginjaren van de derde eeuw."
Maar ook wanneer men veronderstelt dat Philostratus I in de tweede helft van de
tweede eeuw literair actief was, dan betekent dat nog niet dat men de mededelingen
van de Suda omtrent zijn literaire productie mag geloven. Zo is de Gymnasticus na
ca. 220 voltooid, hetgeen de mogelijkheid dat dit geschrift van de hand van Philostratus I is praktisch uitsluit.12 Op grond van argumenten van taalkundige, stilistische
en inhoudelijke aard wordt vnjwel algemeen aangenomen dat de Gymnasticus een
pennevrucht van de auteur van de VA en de VS - in het vervolg zal ik hem aanduiden
als Philostratus II - is.13 Van de bewaard gebleven geschriften wordt dus alleen de
Nero door sommige geleerden als een werk van Philostratus I beschouwd;14 anderen
zijn van mening dat het aanbeveling verdient de gehele door de Suda aan deze au
teur toegeschreven literaire productie van een levensgroot vraagteken te voorzien.15
Deze scepsis wordt niet gedeeld door G.W. Bowersock, die de mededelingen van
de Suda omtrent Philostratus I en diens geschriften - op de eenvoudig te verklaren
chronologische blunder na - volstrekt geloofwaardig acht. Zijns inziens passen drie
van de in het lexicografische artikel vermelde werken - de Nero, een geschrift met
de titel 'Proteus' en een polemiek tegen de sofist Antipater - precies in de Antomjnse
periode, het tijdvak waann de vader van de auteur van de VA en de VS literair actief
10

Zie hierboven, blz 5, vgl Solmsen (1941) 125, Bowersock (1969) 3
Munscher (1907) 517 tweede helft tweede eeuw, geboren voor 150. Vgl voor het geboortejaar van
de auteur van de VA en de VS hieronder, blz 22v
12
Gym 46 veronderstelt dat de athleet Helix op het hoogtepunt van zijn camere staat с q dit reeds
is gepasseerd Van dezelfde athleet wordt Her 15 8-10 verteld dat hij als άνήρ έκ παίδων, dat wil
zeggen als achttienjarige, bij de Olympische spelen hel worstelen won Toen hij bij de daaropvolgende
Olympische spelen in het worstelen en het pankratwn wilde meedingen, trachtten de Eleers hem van
beide wedstrijden uit te sluiten, uiteindelijk werd hij tot het pankration toegelaten en behaalde daann de
overwinning D C 79 10 2v bevestigt de manipulaties in Olympia en deelt tevens mee dat Helix bij
de Capitolijnse spelen van 219 wel tol beide onderdelen werd toegelaten en twee maal zegevierde Of
men nu met Munscher (1907) 497v en 553v de Olympische overwinningen van Helix in 209 en 213
dateert of - een aantrekkelijker mogelijkheid - met Juthner (1909) 87-89 in 213 en 217, duidelijk is in
elk geval dat in Gym 46 in de verleden ujd wordt gesproken van de traimngswijze van een volwassen
athleet, die zijn concurrenten verre overtrof Dit veronderstelt waarschijnlijk de dubbele overwinning bij
de Capitolijnse spelen van 219 en laat de mogelijkheid open dat de Gymnasticus geruime tijd nadien is
geschreven
13
De Gymnasticus heeft met de VA en de VS enkele vormen en zinswendingen gemeen die in de
Heroicus en de oudere ¡magines niet voorkomen, zie Juthner (1902) 226v en Munscher (1907) 496v
Vgl Solmsen (1941) 128ν voor kritische observaties over de waarde van linguïstische argumenten in
deze kwestie, maar ook hij (kol 125 en 133v ) houdt de Gymnasticus voor een werk van Philostratus II
Inhoudelijke raakpunten tussen de Gymnasticus enerzijds, de VA en de VS anderzijds bij Juthner (1902)
227-229, vgl bij voorbeeld de indeling van de τέχναι in Gym 1 en VA 8 7 3 Ook Anderson (1986)
279v n 83 is er kennelijk van overtuigd dat de Gymnasticus van Philostratus II is
14
Munscher (1907) 548-552, Korver (1950) 326v.
15
Zie vooral Solmsen (1941) 125v en 134-136
11
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geweest zou moeten zijn.16 Aangezien Bowersock degene is die het meest recent
een lans voor Philostratus I - en daarmee voor de Suda - heeft gebroken, is het de
moeite waard zijn argumenten wat nader in ogenschouw te nemen.
In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat Bowersock volstrekt voorbijgaat
aan de hiervoor gesignaleerde chronologische bezwaren tegen de toewijzing van de
Gymnasticus aan Philostratus I en aan de vrijwel algemeen gedeelde opvatting dat
dit geschrift van de hand van Philostratus II is. In de tweede plaats lijken mij bij
geen van de drie door Bowersock in de Antonijnse periode gelocaliseerde werken
doorslaggevende bezwaren te bestaan tegen een datering in de Severische periode;
tenminste twee van de drie kunnen zeer wel met de auteur van de VA en de VS
in verband worden gebracht. Met betrekking tot de Nero wijst Bowersock erop
dat een in deze dialoog aangesneden onderwerp - het graven van een kanaal door
de Isthmus - in de Antonijnse periode actueel was, aangezien de beroemde sofist
Herodes Atticus eveneens plannen in deze richting zou hebben gekoesterd.17 Uit
de VA blijkt echter duidelijk dat dit onderwerp als literair thema in de Severische
periode weinig van haar aantrekkingskracht had verloren en dat het Philostratus II
nauw aan het hart lag.18 Van de andere twee geschriften waar Bowersock naar
verwijst, kennen wij alleen de in de Suda genoemde titels. Bowersock vermoedt
dat het geschrift met de titel 'Proteus' handelde over de door Lucianus over de
hekel gehaalde cynicus Peregrinus Proteus, die in 165 in Olympia vrijwillig de
vuurdood inging. Deze mogelijkheid wint sterk aan waarschijnlijkheid, wanneer de
volgende titel in het lexicografische artikel, 'Cynicus of sofist' (Κύων ή σοφιστής),
een ondertitel is, maar dit mag niet als vaststaand worden aangenomen." De zeegod
Proteus is een minstens even plausibel kandidaatslachtoffer voor de pen van een
sofist.20 En ook als achter de Suda inderdaad een geschrift over de roemruchte
cynicus schuilgaat, dan vormt dit zeker geen beletsel voor de veronderstelling dat
het van de hand van Philostratus II was, die in de VS (563v.) gewag maakte van
de aantijgingen van Peregrinus Proteus aan het adres van Herodes Atticus en die
blijkens de VA een niet geringe belangstelling koesterde voor excentrieke filosofen.
21
Van een auteur die in zijn VS een centrale plaats inruimde voor Herodes Atticus,
mag men verwachten dat zijn belangstelling zich onder meer richtte op onderwerpen
uit de Antonijnse periode die op enigerlei wijze verbonden waren met het leven van
de grote Atheense sofist.22
De derde titel waarop Bowersock zijn argumentatie baseert, betreft een polemiek
16

Bowersock (1969) 3.
Bowersock (1969) 3 met n 6, waar hij verwijst naar VS 551v.
Zie vooral VA 5 7.
19
Onder anderen C.P Jones (1986) 131 met n. 73 gaat ervan uit dat de twee titels bij elkaar horen;
bezwaren bij Munscher (1907) 546v
20
Solmsen (1941) 135, die naar VS 593 verwijst.
21
Zie Anderson (1986) 82v.
22
De gissing van Bowersock (1969) 3 n. 4 dat een door de Suda φ 422 vermeld werk met de titel T i
èv 'Ολυμπία επιτελούμενα een relaas van Peregrinus' zelfverbranding omvatte, snijdt geen hout: het gaat
hier niet om een titel, maar om een typering van de inhoud van de Gymnasticus (Γυμναστικόν εστί Ы
περί των έν "Ολυμπία επιτελουμένων).
17
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over het gebruik van een (niet zuiver Attisch?) substantief tegen de sofist Antipater.23
De geadresseerde was ongetwijfeld de in de VS behandelde Antipater van Hierapolis,
rond het begin van de derde eeuw ab epistulis graecis van Septimius Severus en leraar
van Caracalla en Geta.24 Bowersock betoogt dat Antipater - die in 212 op 68-jarige
leeftijd overleed - tot dezelfde generatie behoorde als Philostratus I.23 De conclusie
dat de Suda de polemiek terecht aan Philostratus I toeschrijft, lijkt mij verre van
onontkoombaar. Vast staat dat de auteur van de VA en de VS Antipater persoonlijk
kende. Dit blijkt uit de biografische schets van de sofist uit Hierapolis in de VS
(607), een schets waarin de auteur zich lovend uitlaat over de prestaties van Antipater
als ab epistulis graecis, maar kritische kanttekeningen plaatst bij diens merites als
declamator en schrijver van niet-rhetorisch proza. Een professionele polemiek kan
dus zeer wel deel hebben uitgemaakt van de contacten van Philostratus II met de
keizerlijke secretaris.26 Dat hij daarvan in de VS geen melding maakt behoeft geen
verwondering te wekken: hoewel hij zijn lezers regelmatig deelgenoot maakt van
persoonlijke observaties, heeft hij niet de gewoonte mededelingen te doen omtrent
zijn eigen professionele activiteiten.27
Argumenten op basis van in de Suda genoemde titels van werken waarover wij
niet meer beschikken, verzanden al snel in speculaties. Aangezien deze titels in het
onderhavige debat desalniettemin een rol spelen, wil ik niet voorbijgaan aan een
gegeven dat door W.T. Treadgold in zijn monografie over Photius is gesignaleerd,
maar dat - voorzover mij bekend - tot dusverre aan de aandacht van de Philostratusvorsers is ontsnapt. In de Bibliotheca wordt melding gemaakt van een alfabetisch
lexicon van termen op het gebied van rechtspraak, geschiedenis en traditionele ge
bruiken die men bij de tien Attische redenaars kan aantreffen; het gaat om een werk
van een ons verder onbekende Julianus.28 Over hetzelfde onderwerp zegt Photius
een werk van Philostratus van Tyrus onder ogen gehad te hebben. Treadgold heeft
erop gewezen dat dit geschrift waarschijnlijk identiek is met een door de Suda aan
29
Philostratus I toegeschreven werk met de titel Onderzoekingen bij de redenaars',
maar dat de door de patriarch als auteur van dit geschrift genoemde Philostratus nie
mand anders is dan de auteur van de VA, die hij elders (Bibl. cod. 44) eveneens als
Philostratus van Tyrus aanduidt. Treadgold denkt dat Photius zich twee maal heeft
vergist: hij verwarde de eerste twee Philostrati en veronderstelde ten onrechte dat
de auteur van de VA uit Tyrus afkomstig was.30 Wanneer echter het geschrift dat de
patriarch heeft gezien, inderdaad identiek is met het in de Suda vermelde werk, dan
kan men zich met recht afvragen of het aanbeveling verdient meer waarde toe te ken
nen aan de op andere punten - de datering van Philostratus I in de eerste eeuw en de
23

Suda φ 422: Περί τοΰ ονόματος· έΌτι δε προς τον σοφιστήν Άντίποτρον. Zie voor de interpretatie van
de titel Solmsen (1941) 134v
24
VS 606v. Zie voor de loopbaan van Antipater hieronder, biz. 21.
25
Bowersock (1969) 3; vgl. Münscher (1907) 517 en 539.
26
Aldus ook Solmsen (1941) 134v.
27
Zie Anderson (1986) 4.
28
Phot., Bibl. cod. 150: λεξιχόν 'Ιουλιανού τών πάρα τοις δέκα ^ήτοραι λέξεων χατα στοιχεϊον.
29
Suda φ 422: Ζητούμενα πάρα τοις ¡ίήτορσι.
30
Treadgold (1980) 70 met п. 22.
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toeschrijving van de Gymnastìcus aan deze auteur - aantoonbaar onjuiste informatie
van de lexicograaf dan aan de opinie van de patriarch. Mij lijkt het verstandiger
in dat geval te concluderen dat de tegenstrijdigheid in de Byzantijnse bronnen met
betrekking tot dit geschrift de twijfels ten aanzien van de betrouwbaarheid van de
in de Suda onder Philostratus I opgevoerde titelcatalogus versterkt.
Deze twijfels worden verder gevoed door het ontbreken van enigerlei vermelding
van Philostratus I ín de VS. Volgens de Suda (φ 422) was de vader van de auteur
van de VA en de VS als sofist actief in Athene en omvatte zijn omvangrijke literaire
oeuvre naast een drietal geschriften over rhetorica" onder meer declamaties, talrijke
panegyrische en vier Eleusinische redevoeringen. Het lijkt dan ook weinig conse
quent om, zoals Bowersock wil,32 enerzijds vast te houden aan de mededelingen
van de Suda omtrent Philostratus I, anderzijds de zwijgzaamheid van Philostratus II
over zijn vader te verklaren uit de onbeduidendheid van de laatste als sofist. Deze
zwijgzaamheid is des te opvallender, omdat de schrijver van de VS weinig terughou
dendheid aan de dag legt in het geval van zijn jongere naamgenoot en bloedverwant
Philostratus van Lemnos. Weliswaar zet hij uiteen dat hij zich niet voldoende on
bevooroordeeld acht om een professioneel portret van de Lemniër te schrijven (VS
628), maar elders in de VS neemt hij regelmatig de gelegenheid te baat om diens successen te schilderen of om hem te citeren (VS 617, 623 en 625) en hij gaat uitvoerig
in op diens geschil met Aspasius van Ravenna (VS 627v.). Van de veronderstelde
professionele polemiek van zijn vader tegen Antipater rept hij daarentegen met geen
woord.
Mijns inziens dient men, met F. Solmsen, het ontbreken van enige vermelding
van Philostratus I in de VS te aanvaarden als een doorslaggevend argument tegen de
geloofwaardigheid van de informatie van de Suda over diens activiteiten als sofist
en de daarmee samenhangende literaire productie.33 En hoewel het niet uitgesloten
mag worden geacht dat de vader van de auteur van de VA en de VS weliswaar geen
sofist was, maar toch enkele pennevruchten op zijn naam had staan,34 lijkt het in het
licht van het voorafgaande tenminste een zeer aantrekkelijke veronderstelling dat van
de bewaard gebleven werken die de Suda aan Philostratus I toeschrijft, behalve de
Gymnasticus ook de Nero van Philostratus II is. Voor dit vermoeden pleiten verder
de wel zeer grote inhoudelijke overeenkomsten tussen deze dialoog en de typering
van de laatste keizer van het Julisch-Claudische huis in de VA.35
Zoals wij eerder hebben geconstateerd, maakt Philostratus II in de VS regelmatig
melding van een naamgenoot, die hij Philostratus van Lemnos noemt en die waar-

31

De polemiek tegen Antipater περί του ονόματος, de zojuist vermelde Ζητούμενα παρά τοις ρήτορσι en
'Ρητορικοί άφορμαί, 'Malenaal voor redevoeringen'.
Bowersock (1969) 3 met п. 7
33
Solmsen (1941) 125v.
34
Solmsen (1941) 126.
15
Vgl. Anderson (1986) 272: "The short dialogue Nero is a doublet of two passages in the Life of
Apollonius, this lime cast in dialogue form " Solmsen (1940) 569v. en (1941) 132v beschouwt de Nero
als een pennevrucht van Philostratus II. twijfels bij Anderson (1986) 294.
32
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schijnlijk ca. 20 jaar jonger was dan hij zelf.36 Wij hebben gezien dat van de
bewaard gebleven werken alleen het pamflet aan het adres van Aspasius over de
briefstijl met zekerheid aan hem kan worden toegeschreven, maar het vermoeden
lijkt gerechtvaardigd dat hij een omvangrijker literaire productie op zijn naam had
staan. De schrijver van de VS roemt de veelzijdigheid van zijn naamgenoot: hij
blonk uit in forensische en deliberatieve welsprekendheid, niet-rhetorisch proza, de
clamaties en improvisaties in het algemeen (VS 628). Vrij algemeen wordt ervan
uitgegaan dat deze Lemnische Philostratus identiek is met de in de Suda vermelde
derde Philostratus, volgens de lexicograaf achtemeef, leerling en schoonzoon van
Philostratus II. 37 Deze Philostratus III schreef, aldus de Suda, onder meer Imagi
nes, een Panathenaicus, een Troicus, een 'Paraphrase van Homerus' schild' en vijf
declamaties.
Wanneer de Lemnische Philostratus uit de VS inderdaad dezelfde is als Philostratus
ΙΠ bij de Suda?* dan ligt het vermoeden dat de lexicograaf zich een generatie heeft
vergist voor de hand: een leeftijdsverschil van ca. 20 jaar tussen oudoom en achter
neef is, hoewel niet uitgesloten, nauwelijks waarschijnlijk.19 Van de verschillende
pogingen om het generatieverschil tussen Philostratus II en Philostratus III terug te
brengen van twee tot één is die van W. Schmid waarschijnlijk de aantrekkelijkste.
Schmid wees erop dat de Suda elders de auteur van de VA en de VS 'de eerste
Philostratus' noemt.40 Kennelijk nummert de lexicograaf in dit geval de Philostrati
aan de hand van de volgorde van de aan hen gewijde artikelen. In het artikel over
Philostratus III noemt hij deze eerst 'Philostratus, zoon van Nervianus, een neef
(άδελφόπαις) van de tweede Philostratus' en kort daarop 'leerling en schoonzoon
van de tweede Philostratus'.41 Het lijkt niet onmogelijk dat hij het rangtelwoord in
het eerste geval gebruikt om te verwijzen naar de Philostratus die hij als tweede heeft
behandeld, dat wil zeggen Philostratus I, in het tweede geval om de auteur van de
VA en de VS aan te duiden, die hij als eerste heeft behandeld, maar - chronologisch
correct - in het aan hem gewijde artikel 'de tweede sofist (met de naam Philostra
tus)' noemt.42 In dat geval is dus Philostratus I de oudoom van Philostratus III, die
slechts één generatie scheelt met zijn leermeester en schoonvader, Philostratus II.43
36

Zie hierboven, blz 6
Suda φ 423 Φιλόστρατος, Νερβιανου. άδελφοπαιδος Φιλοστράτου του δευτέρου, .., ακουστής те και
γαμβρός γεγονώς του δευτέρου Φιλοστράτου
38
Zo bijvoorbeeld Munscher (1907) 517, Solmsen (1941) 174-176. Avotins (1978a) 538 laat in het
midden of de Lemmer met één van de in de Suda vermelde Philostrati kan worden geïdentificeerd
39
Zie Solmsen ( 1941 ) 126 voor de voor aanvaarding van de in de Suda gegeven verwantschapsrelatie
noodzakelijke veronderstellingen.
40
Suda φ 735 (Fronto van Emcsa)· .. Φιλοστράτω τω πρώτω. Chronologisch is het uitgesloten dat
Philostratus I is bedoeld
41
Zie voor de in vertaling geciteerde passages hierboven, n 37
42
Suda φ 421
χαί αυτός δεύτερος σοφιστής... Vgl φ 422 over Philostratus I .. πατήρ Ы του
δευτέρου Φιλοστράτου
43
Schmid (1896) 6ν , Münscher (1907) 517-519 Ook de aantekening in de Suda aan het slot van het
artikel over Philostratus II - πλην πρώτος οφείλει χεισθαι - wijst in de richting van de mogelijkheid van
het door elkaar gebruiken van een chronologische volgorde en een volgorde van importantie Vgl. voor
pogingen om het generatieverschil tussen Philostratus II en Philostratus III bij de Suda te verkleinen met
behulp van emendaties Solmsen (1941) 126v
37
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Hoe men de familierelatie tussen Philostratus II en Philostratus III ook construeert,
het prooemium van de tweede bundel Imagines, waarin de schrijver zich presenteert
als navolger van zijn naamgenoot en grootvader van moederszijde, maakt de intro
ductie van een Philostratus IV vrijwel onontkoombaar. Hoewel de Suda (φ 421 en
423) zowel Philostratus II als Philostratus III Imagines toeschrijft, gaat het immers
te ver te veronderstellen dat de laatstgenoemde behalve achtemeef en schoonzoon
ook nog kleinzoon van de auteur van de Л en de VS was.44 Een aantrekkelijke
hypothese - opnieuw van Schmid - is dat de schrijver van de tweede bundel Ima
gines een zoon uit het huwelijk van Philostratus III met de dochter van Philostratus
II was. In dat geval zouden de oudere Imagines aan Philostratus II, zijn grootva
der van moederszijde, kunnen worden toegeschreven. En aangezien - wanneer wij
Menander Rhetor mogen geloven - de (oudere) Imagines en de Heroicus van de
hand van één en dezelfde schrijver zijn, zou in dat geval ook de Heroicus als een
pennevrucht van de auteur van de VA en de VS kunnen worden beschouwd.45 De
Suda zou dan terecht de Heroicus en de (oudere) Imagines aan Philostratus II hebben
toegeschreven, maar de schrijver van de tweede bundel Imagines hebben verward
met diens vader, Philostratus III. Voor de toewijzing van de oudere Imagines en de
Heroicus aan Philostratus II pleit wellicht dat het aan hem gewijde Síída-artikel geen
controleerbare onjuistheden bevat, terwijl de daarin verwerkte informatie van bioen bibliografische aard voorzover controleerbaar aantoonbaar correct is.
Hoewel Schmid met zijn combinatie van hypotheses over de verwantschapsrelaties tussen de verschillende Philostrati en hun literaire productie naar mijn mening
de meest elegante en plausibele oplossing voor het gehele complex van problemen
heeft geboden en deze oplossing heeft gestaafd door de stilistische en linguïstische
uniformiteit van de door hem aan Philostratus II toegeschreven werken uitputtend
te demonstreren,46 bleef zijn stellingname niet onbeantwoord. In 1907, elf jaar na
het verschijnen van het vierde, aan Philostratus gewijde deel van Der Atticismus,
distantieerde K. Münscher zich in een uitvoerige studie over de Philostrati van de
opvattingen van Schmid. Münscher combineerde de vermelding bij Menander Rhetor van 'de Philostratus die de Heroicus en de Imagines heeft geschreven' met de
opinie van een anonieme dertiende-eeuwse epitomator van de VS, die de Imagines
aan de Lemnische Philostratus toeschrijft, en concludeerde dat Philostratus III de
auteur van de oudere Imagines en de Heroicus is, terwijl de jongere ¡magines van
de hand van diens kleinzoon zijn. Deze conclusie zag hij bevestigd door op zichzelf
niet doorslaggevende nuanceverschillen van taalkundige en stilistische aard tussen
de VA, de VS en de Gymnasticus enerzijds, de Heroicus en de oudere Imagines an-

44

Münscher (1907) 555v.; Solmsen (1941) 127. Zie voor een poging om de 'prevailing orthodoxy' op
dit punt te ondermijnen met behulp van een hypothetische adoptie Anderson (1986) 293; maar ook deze
poging om Philostratus IV te elimineren lijdt schipbreuk, zie De Lannoy (1989) 209ν.
45
Men. Rh. 390 Sp.: .. .Φιλοβτράτου той ιών Ήρωιχών έξήγησιν χαί ιός είχόνας γράψαντος . . . Dat
de oudere Imagines zijn bedoeld is vrijwel zeker, zie Solmsen (1941) 127. Zie voor deze oplossing van
het probleem van de familierelaties tussen en de verdeling van het corpus over de diverse Philostrati
Schmid (1896) 6v.
46
Schmid (1896) 11-566.
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derzijds47 De door de Suda onder Philostratus III vermelde titel 'Troicus' zou op de
Heroicus slaan, met de onder dezelfde auteur opgevoerde 'Imagines' zou de eerste
bundel bedoeld zijn De toeschrijving van de Heroicus en Imagines aan Philostratus
II zou op een vergissing van de lexicograaf berusten 4β
Het moge duidelijk zijn dat de bewijsvoering van Munscher verre van sluitend
is Uit de plaats bij Menander Rhetor kan niet meer worden afgeleid dan dat deze
de Heroicus en de (oudere) ¡magmes als het werk van één schrijver beschouwde
en dat hij meerdere gelijknamige auteurs kende, er lijkt geen reden aanwezig om
aan de opvatting van een dertiende-eeuwse epitomator een overdreven betekenis toe
te kennen49 In zijn Ä£-artikel over de Philostrati, dat in 1941 verscheen, keerde
Solmsen dan ook in hoofdlijnen terug tot de door Schmid verdedigde verdeling
van het corpus over de verschillende gelijknamige auteurs naast de VA, de VS, de
Nero en de Gymnasticus rekende hij ook de oudere Imagines en de Негоісич tot de
literaire productie van Philostratus II Hij kende echter aan linguïstische en stilistische
argumenten een veel geringer betekenis toe dan Schmid centraal in zijn argumentatie
staan de inhoudelijke parallellen tussen de Heroicus en de Achilles-episode in boek
4 van de VA 50 Hierbij dient te worden aangetekend dat deze parallellen weliswaar
sterk in de richting van één auteur lijken te wijzen, maar dat deze conclusie niet
onvermijdelijk is, sterke overeenkomsten tussen de geschriften van verschillende
gelijknamige representanten van de familie kunnen niet worden uitgesloten G
Anderson heeft in zijn recente monografie over de auteur van de VA en de VS
gewezen op de betekenis in dit verband van het gegeven dat twee verschillende
Philostrati Imagines hebben geschreven " Hoewel de toewijzing van de oudere
Imagines en de Heroicus aan Philostratus II dus in strikte zin onbewijsbaar blijft,
kan althans worden geconstateerd dat de door Schmid en Solmsen aangevoerde
argumenten minder ondeugdelijk zijn dan die van Munscher en dat hun opvatting
als hypothese de voorkeur verdient "
Naast de VA, de VS, de Heroicus en Imagines schnjft de Suda Philostratus II on
der andere nog Liefdesbrieven (Έπιστολαί έρωτικαί), inleidingen tot declamaties
(διαλέξεις) en epigrammen (επιγράμματα) toe In de Anthologia Planudea is on
der de naam Philostratus een epigram op een afbeelding van Telephus opgenomen,
53
dat sterk aan een passage uit de Heroicus herinnert Ook van de dialexeis is een
specimen bewaard gebleven, handelend over cultuur en natuur Een daann als voor
beeld genoemd Kretenzisch voorgebergte in de vorm van een leeuw treffen wij ook
in de VA aan M Mijns inziens geldt voor de dialexis en het epigram hetzelfde als
47

Munscher (1907) 495-497
Munscher (1907) 554v
49
Solmsen (1941) 127v , Anderson (1986) 295, vgl reeds Schirad (1896) 2v η 1
50
Solmsen (1941) 129-134, vgl Solmsen (1940) passim
51
Anderson (1986) 293-295
52
Anderson (1986) 294 en 296 η 8 "
a provisional best hypothesis " In feite hanteert Anderson de
opvatting van Solmsen als werkhypothese, zie biz 254 η I
"API
110, Her 23 24vv , vgl Solmsen (1941) 173
54
Dial 2, VA 4 34, vgl Munscher (1907) 524
48
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wat zojuist is opgemerkt over de Heroicus en de oudere Imagines' doorslaggevende
argumenten ontbreken, maar de veronderstelling dat wij hier met pennevruchten van
de auteur van de VA en de VS te maken hebben, is zonder meer het aantrekkelijkst55
Van de onder de naam Philostratus overgeleverde brieven bestaat het merendeel
uit literair-fictieve liefdesbrieven aan met met name genoemde jongens of vrou
wen.56 Dit deel van de collectie komt ongetwijfeld overeen met de door de Suda
aan Philostratus II toegeschreven Liefdesbrieven Schmid heeft op grond van sti
listische argumenten hun authenticiteit aangevochten " Munscher en Solmsen zijn
van mening dat de afwijkende stijl van dit deel van het corpus een afdoende verkla
ring vindt in de afwijkende eisen die het genre stelt, en dat tegen het auteurschap
van Philostratus II geen afdoende argumenten bestaan 58 Naast liefdesbrieven omvat
de collectie een aantal brieven van met-erotische aard, gericht aan met name ge
noemde personen 59 Van een negental van deze brieven - waaronder een bnef aan
Julia Domna, de echtgenote van Septimius Severus - neemt ook Schmid aan dat
zij authentiek zijn *° Goede gronden om te betwijfelen dat de overige met-erotische
brieven eveneens pennevruchten van de auteur van de VA en de VS zijn lijken te
ontbreken De mogelijkheid dat brieven van de hand van zijn naamgenoten dit in elk geval niet door hemzelf gepubliceerde61 - onderdeel van de collectie zijn
binnengedrongen, mag wellicht echter niet geheel worden uitgesloten62
Welke conclusies zijn op basis van het voorafgaande mogelijk met betrekking tot de
vraag, van welke onder de naam Philostratus overgeleverde geschriften men zich kan
bedienen om greep te krijgen op de levensloop en de persoonlijkheid van de auteur
van de VA'7 Zoals geconstateerd staat vast dat ook de VS van zijn hand zijn een
belangrijke bron, zowel - door zijdelingse en terloopse opmerkingen over voorvallen
waarvan hijzelf getuige is geweest - voor zijn levensloop als voor zijn cultuundeaal
55

Solmsen (1941) 134 en 167 acht hei niet mogelijk te bepalen, wie de auteur van Dial 2 is, het
epigram behandelt hij (kol 173) onder de werken van Philostratus II Munscher (1907) 524 en 537v
houdt zowel de dialexis als het epigram voor pennevruchten van Philostratus II, hoewel hij expliciet op de
overeenkomsten van het epigram met de Heroicus en de Imagines - zijns inziens werken van Philostratus
III - wijst

56

Ep 1-39, 46-47, 50 en 54-64 Eveneens aan niet met name genoemde personen geadresseerde
liefdesbrieven zijn ep 48 en 53, terwijl ep 40, 44 en 51 weliswaar aan met name genoemde personen
zijn gericht maar eveneens als έρωτικαι έπισιολοα kunnen worden getypeerd De vijf laatstgenoemde
brieven hebben echter een van de andere 53 afwijkende overleveringsgeschiedenis, vgl Anderson (1986)
281 η 140 met de daar genoemde literatuur
57
Schmid (1896) 3
58
Munscher (1907) 524v , Solmsen (1941) 133 en 161 ν
55
Ep 41^13, 45, 49, 52 en 65-73
60
Ep 65-73 Schmid (1896)3, vgl Schmid-Stahlin (1924) 781 Raakpunten met biografische gegevens
van de auteur van de VA en de VS in ep 73 (Julia Domna, vgl VA 1 3) en mogelijk in 68 (Ctesidemus,
vgl VS 551v en Solmsen (1941) 165) Bowersock (1969) 104v meende ep 73 als een vervalsing
te kunnen ontmaskeren, maar zijn argumenten zijn overtuigend weerlegd С Ρ Jones (1972) ІЗІ ,
Anderson (1977), Penella (1979a) 163v
61
Munscher (1907) 536
62
Het geeft te denken dat een van de twee handschnftenfamilies onafhankelijk manuscript naast ep
40-45 49, 51-52 en 65-72 ook de open brief van de Lemmer aan Aspasius bevat, zie Solmsen (1941)
164
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en voor de mentaliteit die hij ten opzichte van het fenomeen politieke macht aan de
dag legt. Vrijwel zeker is dat ook de Gymnasticus tot zijn oeuvre behoort; van de
Nero kan mijns inziens met een zekere mate van waarschijnlijkheid hetzelfde worden
gezegd. De Gymnasticus bevat geen biografische informatie en is ook anderszins
in het kader van deze studie minder belangwekkend; de Nero levert interessante
parallellen op met het beeld van de laatste keizer uit het Julisch-CIaudische huis in
de VA. Ten aanzien van de Heroicus, de oudere Imagines, het epigram op Telephus
en de dialexis over cultuur en natuur blijven onzekerheden bestaan: veel pleit voor
de veronderstelling dat ook deze geschriften van de hand van de auteur van de
VA en de VS zijn, maar de mogelijkheid dat zij van Philostratus III zijn kan niet
worden uitgesloten. Dit betekent dat bij het benutten van deze werken de grootst
mogelijke terughoudendheid is geboden, zeker waar het gaat om eventuele gegevens
van biografische aard. Anderzijds is duidelijk dat, gesteld dat één of meerdere van
deze vier geschriften tot het oeuvre van Philostratus van Lemnos behoren, deze
auteur qua belangstellingssfeer en mentaliteit zeer veel met zijn oudere naamgenoot
gemeen had. In zoverre zou het verantwoord en nuttig zijn om met name de Heroicus
in de beschouwingen te betrekken. Dat ik dit desalniettemin niet of nauwelijks
zal doen, hangt onder meer samen met de problemen die zich voordoen bij het
bepalen van de mate waarin de auteur zich identificeerde met de religieuze inhoud
van de dialoog, de bevestiging van het voortleven van de Homerische helden.63
Een adequate behandeling van deze problemen vergt een afzonderlijk onderzoek en
valt buiten het bestek van deze studie. Van de brieven is in elk geval die aan Julia
Domna van de hand van Philostratus II; hoogstwaarschijnlijk geldt hetzelfde voor de
liefdesbrieven en voor de andere brieven van niet-erotische aard die gericht zijn aan
bij naam genoemde individuen. De mogelijkheid dat zich onder de laatstgenoemde
categorie ook brieven van andere Philostrati bevinden, mag niet geheel worden
uitgesloten. Zoals wij zullen zien, kunnen echter enkele van deze brieven goed
ingepast worden in wat anderszins bekend is over de schrijver van de VA.

63

Zie bijvoorbeeld Anderson (1986) 247-254 en vooral 257 n. 132, waar hij in navolging van Reardon
(1971) 40 de 'theologie' van de Heroicus typeert als een 'prétexte élégant'; Anderson bespreekt ook de
oudere literatuur. Andere accenten bij Lane Fox (1986) 144-148.
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"The sum of factual information on Philostratus remains frustratingly meagre", concludeert Anderson wat mismoedig aan het slot van een biografisch aperçu in het
eerste hoofdstuk van zijn monografie over de auteur van de VA en de VS,6* en wie
de schaarse gegevens overziet kan hem alleen maar gelijk geven. In een dergelijke
situatie is de verleiding om lacunes met speculaties op te vullen groot en het bezwijken voor die verleiding bijna onvermijdelijk. Weliswaar geldt ook hier de gulden
regel dat praatjes geen gaatjes vullen, maar het op een rij zetten van op zichzelf
meestal weinig zeggende gegevens is voor een historicus evenmin erg aantrekkelijk.
Men zal tenminste een poging moeten wagen om door combinatie van gegevens van
verschillende herkomst aan het bronnenmateriaal wat meer informatie te ontwringen dan het wellicht zonder een enigszins krachtdadige behandeling zou toestaan.
De risico's die aan een dergelijke werkwijze kleven, zijn duidelijk, maar kunnen
althans ten dele worden ondervangen, doordat men de lezer in de gelegenheid stelt
te onderscheiden, welke biografische gegevens men direct aan de bronnen - zelf
overigens ook van uiteenlopende kwaliteit - ontleent en waar de redeneervaardigheid en het voorstellingsvermogen van de schrijver of zijn voorgangers het roer
overnemen. Tevens lijkt het dienstig de lezer met enige regelmaat te confronteren
met uiteenlopende gedachtengangen die op grond van het bronnenmateriaal tot de
mogelijkheden behoren, om daaruit een beredeneerde keuze te maken. Wellicht bevordert deze werkwijze niet de leesbaarheid van het verhaal; de controleerbaarheid
van het betoog zal er zeker niet onder lijden.
De onzekerheden omtrent Philostratus' levensloop beginnen direct met zijn geboortejaar. Weliswaar meende Münscher dit te kunnen dateren in de periode 164-174,
maar hij ging daarbij uit van de onbewijsbare veronderstelling dat Philostratus rhetorica had gestudeerd bij Antipater van Hierapolis, voordat deze in de jaren negentig
van de tweede eeuw door Septimius Severus tot ab epistulis graecis werd benoemd.65
Uit zijn werk blijkt dat hij althans een deel van zijn jeugd op Lemnos doorbracht:
in de VA refereert hij aan een jeugdherinnering die op Lemnos wordt gelocaliseerd,
terwijl uit een in de VS verteld voorval een vrij specifieke kennis van het eiland
blijkt. Het lijkt niet onaannemelijk dat hij er werd geboren.66 Lemnos behoorde ook
in de keizertijd nog tot de Atheense bezittingen in de Aegaeïsche archipel, en de
64

Anderson (1986)8.
Münscher (1907) 475v. leidt terecht uit VS 6IOv. af dal deze benoeming in elk geval voor 197
en mogelijk zelfs voor 194 plaatsvond; vgl Halfmann (1986) 216-223 en Birley (1988) 107 met 246
η. 39. VS 607 laat echter niet zonder meer de conclusie toe dal Philostratus voordien bij Antipater in
de leer was geweest, zie Solmsen (1941) 136 en Anderson (1986) 18 η. IS. Mijns inziens moet zelfs
betwijfeld worden of men op basis van VS 607 wel mag stellen dat Antipater één van de leermeesters
van Philostratus is geweest, zie hieronder, n. 68.
66
VA 6.27; VS 5l5v. De schrijver van ep. 70, hoogstwaarschijnlijk de auteur van de VA en de VS, noemt
zichzelf Λήμνιος; dezelfde aanduiding bij een aantal latere auteurs: Eun., VS 454; Synesius, Dio I ; Suda
A 3420 (Apollonius van Tyana) en К 2341 (Crates cynicus). Vgl. Solmsen (1941) 136 en Bowersock
(1969) 4 п. 3. De Suda (φ 421^*23) duidt alledrie Philostrati aan als Lemmers.
65
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Lemnièrs bezaten het Atheense burgerrecht.67 In Athene volgde hij onderricht m de
rhetorica van Proclus van Naucratis. Dit was zeker niet zijn enige leermeester, maar
het is mijns inziens niet mogelijk de anderen met zekerheid te identificeren.68 Proclus combineerde een school voor welsprekendheid met een bloeiende groothandel
in importartikelen uit Egypte. Philostratus haast zich zijn leermeester vnj te pleiten
van het najagen van winst, maar het vermoeden dringt zich op dat zijn pleidooi
eerder gebaseerd is op een vooroordeel tegen commercie dan op kennisname van
de lucrativiteit van Proclus' commerciële nevenacitiviteiten.69 In zijn jonge jaren
was Proclus in de leer geweest bij Hadrianus van Tyrus (VS 603), die op zijn beurt
tot de inner circle van de leerlingen van Herodes Atticus had behoord (VS 585v.),
achtereenvolgens de keizerlijke leerstoel voor rhetorica in Athene en de leerstoel
voor Griekse rhetorica in Rome had bekleed en op zijn sterfbed door Commodus
tot ab epistulis graecis was benoemd (VS 588-590). Via Proclus was Philostratus
dus verbonden met een prestigieuze rhetorisch-didactische 'dynastie' in Athene; het
mag overigens zeker niet uitgesloten worden geacht dat hij in zijn leerjaren ook de
grote centra van rhetorisch onderricht in Klein Azië, Ephese en Smyrna, bezocht.
Volgens de Suda was Philostratus actief als sonst, aanvankelijk in Athene, later
in Rome. Ook van dit onderdeel van zijn levensloop blijft de chronologie vaag,70
67

Aldus Munscher (1907) 473 Frcdnch (IG XII8, blz 5 en 168) meende dat Athene onder Septimius
Severus Lemnos. Imbros en de noordelijke Sporaden kwijtraakte Het malenaal waarop deze bewering
steunt, lijkt echter aan de magere kant SHA, Sev 3 7 en - voor Lemnos - een inscriptie van het einde van
de derde eeuw, waann sprake is van een besluit genomen door de Ηφαιστιαιων πολειται (IG XII.8 28)
in plaats van door ό δήμος ό 'Αθηναίων έν Ήφαιστιαι (zoals in IG XII 8 26) Wellicht kan hieraan IG
XII 8.27 nog worden toegevoegd· de daar genoemde Hephaestus-pnesier L Flavius Philostratus, mogelijk
de uit de VS bekende Lemmer, draagt geen demolicum, zie Sankakis (1951) 55, en voor een globale
datering rond het midden van de derde eeuw Follet (1976) 3IS Scepsis ten aanzien van de opinie van
Frednch bij Geagan (1979) 406 Frcdnch meent nog een argument te kunnen ontlenen aan hel feit dat
de auteur van de VA en de VS regelmatig als ό 'Αθηναίος wordt aangeduid (bus , Contra Hieroclem 2v ,
SIG3 878), zijn jongere naamgenoot altijd als b Λήμνιος Mijns inziens mogen aan dit gegeven absoluut
geen conclusies verbonden worden met betrekking tot de relatie tussen Athene en Lemnos Vast slaat in
elk geval dal de auteur van de VA en de VS hel Atheense burgerrecht had
68
VS 602 noemt Philostratus Proclus των έμών διδααχάλων εις Ook in VS 585 is sprake van meerdere
leermeesters Munscher (1907) 474—477 noemt naast Proclus nog Hippodromus van Lanssa, Damianus
van Ephese en Antipater van Hierapolis, dezelfde vier namen bij Bowersock (1969) 4 Solmsen (1941)
136 heeft erop gewezen dat uit VS 617 niet kan worden afgeleid dat Philostratus een leerling van Hippo
dromus was, vgl Anderson (1986) 18 n 13 Mijns inziens geldt hetzelfde voor VS 605 ν (de συνουαίαι
met Damianus) en VS 607 (Philostratus onder het gehoor van Antipater, hoogstwaarschijnlijk in Rome,
zie Philhmore (1912) lvin. Ritu (1988) 76v) Het meeste lijkt nog te pleiten voor de veronderstelling
dal Philostratus bij Damianus in de leer is geweest. In VS 605 deelt hij mee dat hij zijn informatie
over An sudes (vgl VS 582v ) en Hadnanus van Tyrus van Damianus heeft, daarvoor heeft hij terloops
opgemerkt gegevens omtrent Hadnanus van zijn eigen leermeesters gekregen te hebben (VS 585) Zie
Munscher (1907) 476, die wellicht toch een wat te hoge dunk heeft van de consistentie van Philostratus'
mededelingen omtrent de herkomst van zijn gegevens Vgl Munscher (1907) 476v, Solmsen (1941)
136 en Anderson (1986) 24 voor twijfels ten aanzien van het 'didactische' karakter van de συνουαίαι
met Damianus Ook Anderson (1986) 4 houdt het er overigens op dat naast Proclus ook Damianus en
Anupaier leermeesters van Philostratus waren
69
VS 603 Zie voor parallellen D'Arms ( 1981)2-5
70
Solmsen (1941) 137 leidt uit de Suda φ 421 af dat Philostratus nog tijdens het leven van Septimius
Severus naar Rome kwam. Nu lijkt du inderdaad aannemelijk om een aantal redenen, waarover zo dadelijk
meer, maar de chronologische aanduiding in de Suda (έπι Σεβήρου του βασιλέως χαί Εως Φιλίππου) heeft
betrekking op floruit en tijdstip van overlijden van de auteur, niet op het tijdstip van vestiging en duur
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maar er zijn enkele gegevens voorhanden, die het althans mogelijk maken de contouren te ontwaren Het lijkt aannemelijk dat een eerste periode als sofist in Athene
onmiddellijk aansloot op zijn leerjaren m die stad In een vooralsnog niet nader
te bepalen jaar in het eerste decennium van de derde eeuw bekleedde een Lucius
Flavius Philostratus uit de déme Sterna het ambt van hophetengeneraal (στρατηγός
έπί τα δπλα) Het lijkt vnj zeker dat wij hier met de toekomstige auteur van de VA
en de VS te maken hebben 71 Op een recent gepubliceerde lijst van prytaneis van
de phyle Pandioms komt de naam Flavius Philostratus eveneens voor, ook hier gaat
het waarschijnlijk om dezelfde persoon n De sofist die zijn rhetorische activiteiten
combineert met het vervullen van bestuurlijke functies is in de VS een bekende ver
schijning Philostratus vermeldt van Lollianus van Ephese (VS 526) en Apollonius
van Athene (VS 600) dat zij Athene dienden als hophetengeneraal Het ambt was
bepaald geen sinecure Niet alleen was het sinds de jaren zestig van de tweede
eeuw de meest prestigieuze publieke functie m Athene na of naast die van eponiem
archont, het omvatte bovendien een breed scala aan zeer reële verantwoordelijkheden De hophetengeneraal was belast met de zorg voor de graanvoorziening van de
stad en met het toezicht op handel en scheepvaart Verder droeg hij waarschijnlijk
de hoofdverantwoordelijkheid voor de Atheense bezittingen in de Aegaeische archipel en had hij een aantal taken op religieus terrein, mogelijk speelde hij een rol in
de keizercultus ™ Niet in de laatste plaats verdient vermelding dat de hophetengeneraal toezicht hield op de ephebie, een onderdeel van het takenpakket waarvoor
sofisten (en filosofen) op grond van hun didactische activiteiten kennelijk in bijzondere mate gekwalificeerd werden geacht74 Philostratus was verder door zijn banden
met Lemnos een geschikt persoon om zorg te dragen voor de ongetwijfeld soms
delicate relaties met de Atheense buitengewesten Ep 70 is hoogstwaarschijnlijk
een pennevrucht van de auteur van de VA en de VS De brief is gericht aan twee
bewoners van Imbros, evenals Lemnos onderdeel van het Atheense 'gemenebest'
De schrijver belooft een voortvarende afhandeling van de zaken waarover de geadresseerden hem hebben geschreven, en beklemtoont zijn verbondenheid met beide
eilanden75 Het is een aantrekkelijke gissing dat de - in zijn huidige vorm wellicht fragmentarisch overgeleverde - brief uit de ambtsperiode van Philostratus als
hophetengeneraal stamt
van het verblijf in Rome zie Anderson (1986) 3
Hesperia 40 (1971) 321-326 (no 13) en 326-329 (no 14) (Traill) zie vooral het commentaar op
ЬІ7 323-325 (restauratie IG II 2 1803) Vgl voor de datering de publicatie van deze dne inscripties in
Agora XV, no 447-^49 (biz 313-315) (ca 205 suggestie E Kapetanopoulos) en Follet (1976) lOlv
(200/201 —210/2 il) Eponiem archont in de desbetreffende inscripties is M Munatius Themison Traills
identificatie van deze hophetengeneraal als de auteur van de VA en de VS hing nauw samen met zijn
oorspronkelijke datering in de jaren twintig van de derde eeuw na de verschuiving van deze datering
naar het eerste decennium van de eeuw heeft hij zich over de identiteit van de hophetengeneraal niet
meer uitgelaten Follet houdt eraan vast dat deze hophetengeneraal de auteur van de VA en de VS is ik
volg hier haar identificatie
72
Hesperia 51 (1982)231-233 (no 34) (Traill) Φλα(βιος) φ^οστρατος] Gedateerd begin derde eeuw
71
Geagan(1967) 18-31 Sankakis (1951) 17-21
74
Sankakis (1951) 18
Ep 70 Εγω γαρ Λημνιος ών πα-ριδα εμαυτου και την "Ιμβρον ηγούμαι συναπτών εύνοια χαι τας
νήσους αλληλαις και εμαυτον αμφοχεραις
71
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Belangrijker voorwaarden voor bekleding van het ambt dan een reputatie als sofist en een band met Lemnos waren ongetwijfeld hoog maatschappelijk aanzien en
grote rijkdom. Jammer genoeg is, op de onbetrouwbare notitie over de vader van
Philostratus in de Suda na, over zijn (voor)ouders niets bekend. Wel wijzen de tria
nomina er natuurlijk op dat de auteur van de VA en de VS in het bezit was van
het Romeinse burgerrecht, hetgeen op zich op een vooraanstaande maatschappelijke
positie wijst.76 En de hoplietengeneraal uit het eerste decennium van de derde eeuw
mag dan de eerste representant van de familie zijn die wij als bekleder van een hoog
ambt in Athene ontmoeten, hij is zeker niet de laatste. De eponiem archont van
255/6 is een L. Flavius Philostratus uit de deme Steiria, terwijl een tweede hoplietengeneraal uit de familie enkele decennia eerder is geattesteerd.77 Dat de familie
in de loop van de derde eeuw ook leden van de senatorenstand leverde, blijkt uit
een inscriptie uit Erythrae op het voetstuk van een volgens besluit van de stadsraad
opgericht standbeeld van de jonge aristocraat en weldoener L. Flavius Capitolinus,
zoon van de sofist Flavius Philostratus en van Aurelia Melitine. Algemeen wordt
aangenomen dat de vader van Flavius Capitolinus de auteur van de VA en de VS
is. De zoon wordt aangeduid als 'verwant, broer en oom van leden van de senatorenstand', en de inscriptie legt dus getuigenis af van de opname van tenminste één
zoon, kleinkinderen en andere verwanten van Philostratus in de senatorenstand.78
Vermoedelijk bezat de familie land in de omgeving van Erythrae: ep. 45 is een
begeleidend schrijven bij de toezending van een tiental aldaar eigenhandig geplukte
granaatappelen.79 Flavius Capitolinus bekleedde tijdens de regering van Philippus
Arabs het ambt van hoplietengeneraal in de stad die hem een aantal jaren daarvoor
reeds met een standbeeld had geëerd.80 Omstreeks dezelfde tijd was een L. Flavius Philostratus - vermoedelijk de Lemniër uit de VS - priester van Hephaestus op
Lemnos; hij richtte een standbeeld op voor de zoon van zijn zuster, Pubhus Aelius
76

Wanneer de familie het Romeinse burgerrecht heeft verworven, valt niet met zekerheid te zeggen
Grieken die het burgerrecht verwierven, namen over het algemeen het praenomen en het nomen van de
keizer die het hun had verleend, of van de patroon die hun zaak had bepleit, over, beide bleven vervolgens
erfelijk in de familie Aangezien alle Flavische keizers het praenomen Titus hadden, mag men er niet op
grond van het gentihcium van uitgaan dat de familie het burgerrecht onder deze keizers had verworven
Soms veranderde het praenomen echter, wellicht kreeg de familie dus toch het burgerrecht van één van
de Flavische keizers In elk geval lijkt het uiterst aannemelijk dat de familie reeds langere tijd over het
burgerrecht beschikte. Vgl Stadter (1980) 189v η 8 en 9.
77
Zie voor de archont IG II 2 2245, met Follet (1976) 331-333 voor de datering Follet (1976) 243 gaat
in op de identiteit van de archont Naar haar mening is dit niet Philostratus van Lemnos, maar wellicht
wel dezelfde persoon als de hoplietengeneraal, vermeld m Agora XV, no 485 (biz 335) (= Hesperia 4
(1935) 50-52 (no 13) (Oliver)) Λ ] Φλα(βίου) Φι[λοστράτου Στειρ]ιέως νε(ωτέρου) Volgens Follet zou
deze hoplietengeneraal echter eventueel weer wel de Lemmer kunnen zijn, in dat geval zou hij naar haar
mening dus met dezelfde zijn als de archont van 255/6 Follet (blz 315) dateert deze hoplietengeneraal
in de periode 215-240, Memtt en Traill ca 225, zij spreken het vermoeden uit dat het hier om een zoon
van de hoplietengeneraal uit het eerste decennium van de derde eeuw gaat.
78
/ Erythrai no 63 (blz 158-161) = SIG 1 879 Noch de argumenten van Merkelbach en Engelmann
noch die van Dittenberger voor Philostratus II lijken mij doorslaggevend, maar als de Suda <p 423
Philostratus III terecht een schoonzoon van Philostratus II noemt, valt de Lemmer - de mogelijkheid
van een tweede huwelijk daargelaten - af Vgl voor deze inscriptie C.P. Jones (1989) passim
79
Vgl Munschcr (1907) 491 en 534
80
F Imhoof-Blumer, Monnaies Grecques (Amsterdam 1883) 288 no. 63B. Vgl Munsterberg (1915)
121
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Ergochares uit de déme Prospalta, die in Athene talrijke ambten, waaronder die van
gymnasiarch, agoraríamos, eponiem archont en hoplietengeneraal had bekleed.81
Dat connecties met de Severi van invloed zijn geweest op de hoge vlucht die de
familie in de derde eeuw neemt, lijkt niet onaannemelijk; de meeste testimonia dateren uit de jaren na de introductie van Philostratus en zijn jongere naamgenoot aan
het Severische hof. Anderzijds moet de bekleding van het ambt van hoplietengeneraal door de auteur van de VA en de VS, zoals ik hierna zal betogen, waarschijnlijk
voor het vertrek van de sofist naar Rome en zijn introductie aan het keizerlijk hof
worden gedateerd. Ook voordien moet zijn familie reeds tot de maatschappelijke
toplaag van de Atheense burgerij hebben behoord.
Een inscriptie uit Olympia legt getuigenis af van de oprichting van een standbeeld
voor de Atheense sofist Flavius Philostratus door zijn vaderstad. Dat de geëerde de
auteur van de VA en de VS is, lijdt geen twijfel.82 De titelcatalogus van de werken
van zijn vader bij de Suda - waarvan wij in de vorige paragraaf de onbetrouwbaarheid hebben vastgesteld - vermeldt talrijke panegyrische en vier Eleusinische
redevoeringen, een epideictische productie die men gezien de dubieuze status als
sofist van Philostratus I vermoedelijk beter aan de zoon kan toeschrijven. Het is
een aanlokkelijke, maar speculatieve gedachte dat de aanleiding voor het zojuist
genoemde eerbewijs gelegen was in een door Philostratus gehouden Olympische
redevoering. Het is overigens niet onmogelijk dat de inscriptie uit Olympia uit een
latere periode van Philostratus' leven dateert.8'
Volgens de Suda verlegde Philostratus na een periode van optreden als sofist in Athene zijn werkterrein naar Rome, waar hij - zoals uit zijn eigen geschriften blijkt
- aan het keizerlijk hof werd geïntroduceerd. Anderson heeft de gedachte geopperd
dat Philostratus reeds lid was van de literair-filosofische cercle van Julia Domna,
toen hij hoplietengeneraal was, en dat hij deze functie in absentia vervulde.84 Naar
mijn mening pleit hier het nodige tegen. D.J. Geagan heeft erop gewezen dat voor
Constantijn geen enkele keizer in Athene aantrad als hoplietengeneraal; de verklaring hiervoor zoekt hij, ongetwijfeld terecht, in de omvang van de aan de functie
verbonden werkzaamheden.85 Bekleding van het ambt in absentia lijkt dus niet erg
waarschijnlijk. De mogelijkheid concrete werkzaamheden aan lagere functionarissen te delegeren doet mijns inziens niets af aan de noodzaak van fysieke aanwezigheid van een magistraat met verantwoordelijkheden van een dergelijke omvang
en betekenis.86 Niets staat het vermoeden in de weg dat Philostratus in Athene

81

/G XII.8.27. Zowel Fredrich (blz. 5) als Sarikakis (1951) 55 identificeren deze Philostratus met de
Lemniër, die volgens hen ook de eponiem archont van IG II 2 2245 is. Follet (1976) 315 en 243 aanvaardt
de eerste, maar verwerpt de tweede identificatie, vgl. hierboven, noot 77.
82
SIG 3 878 met het commentaar van Dilienberger; vgl. Anderson (1986) 18 η. 6.
83
Vgl. voor de titelcatalogus in de Suda φ 422 hierboven, blz. 6-10.
84
Anderson (1986) 6 en 19 η. 35.
83
Geagan (1967) 30. Keizers traden in Athene wel incidenteel op als eponiem archont, zie Geagan
(1967) 6. Oliver (1981) 423 η. 27 denkt dat ook Constantijn geen hoplietengeneraal, maar archont was.
86
Contra Anderson (1986) 19 η. 35; vgl. De Lannoy (1989) 207.
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hoplietengeneraal was en deel uitmaakte van de boulé, voordat hij zich in Rome
vestigde
Niet zonder enige betekenis voor het antwoord op de vraag wanneer hij zijn
werkterrein naar Rome verlegde, is de loopbaan van Antipater van Hierapolis ет
Zoals reeds opgemerkt was deze sofist in de jaren negentig van de tweede eeuw
door Septimius Severas tot ab epistulis graecis benoemd, tevens werd hij belast met
het onderricht van de zonen van de keizer, Caracalla en Geta.88 In een brief aan
magistraten, raad en volk van Ephese uit de beginjaren van de derde eeuw noemt
Caracalla, dan reeds co-regent van zijn vader, Antipater 'mijn vriend en leermees
ter, belast met de Gnekse correspondentie'.1" Vermoedelijk in dezelfde tijd stelde
Antipater de res gestae van Septimius Severas te boek (VS 607) Philostratus ver
telt dat hij in de senaat werd opgenomen met de rang van consul en benoemd tot
legaat van Pontus en Bithynie, een post, waarvan hij weer werd ontheven, toen hij
een overmatig enthousiasme aan de dag legde bij de uitoefening van de repressieve
bevoegdheden die het stadhouderschap met zich meebracht De adlecüo ínter consulares vond vóór 204 plaats, het stadhouderschap van Pontus en Bithynie valt na
202,90 mogelijk geruime tijd nadien Antipater kan na zijn promotie tot consulans
zeer wel nog enkele jaren als leraar van de zonen van Septimius Severas in Rome
zijn geblevenQ1 Nadat Caracalla Geta uit de weg had geruimd, bekritiseerde Antipater deze daad in een bnef aan zijn oud-leerhng, viel daardoor in ongenade en
maakte een eind aan zijn leven door geen voedsel meer tot zich te nemen De moord
op Geta vond plaats in december 211, waarschijnlijk overleed Antipater dus nog in
212 92
Het lijkt mij redelijk uit te gaan van de veronderstelling dat Philostratus zijn
entrée aan het keizerlijk hof maakte, toen hij in Rome als sofist actief was Omdat
de Sevensche familie een reislustig gezelschap was, levert deze veronderstelling een
duidelijke inperking van de chronologische mogelijkheden op Waarschijnlijk vond
de introductie aan het hof plaats na de terugkeer, in juni 203, van de keizerlijke
familie van een bezoek aan Africa " In de VS maakt Philostratus melding van een
declamatiewedstrijd in Rome tussen Apollonius van Athene en Heraclides van Lycie,
die de laatstgenoemde zijn vrijstelling van ambten en liturgieën kostte, de wedstrijd
vond plaats aan de vooravond van het vertrek van het hof naar Africa (VS 601)
Elders vertelt hij dat Heraclides bij een declamatie ten overstaan van Septimius
Severas de draad van zijn betoog kwijtraakte (VS 614) Het lijkt een redelijke
(hoewel geen volstrekt noodzakelijke) veronderstelling dat Heraclides tijdens de
87

Zie voor de camere van Antipater Bowcrsock (1969) 55v , Bowie (1982) 46v, Ritti (1988) passim,
Leunissen (1989) 261 en 397
88
VS 607 en 610v
89
/ Ephesos no 2026 r 17v
ό φίλος και διδάσκαλος κ[αι την ταίξιν των Ελλη[νι]κων επιστολών
επιτετραμμένος Door Merkelbach en Nolle na 200 en voor 205 gedateerd de terminus ante quem moet
naar 204 worden verschoven, zie Ritu (1988) 83 met n 27 en 109, Leunissen (1989) 261 n 244
90
VS 607, Leunissen (1989) 261 met n 244 en 397
91
Zie Ritti (1988) 109-111
92
VS 607, voor het tijdstip van de moord op Geta Birley (1988) 189
93
Vgl Halfmann (1986) 219 en 222
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eerder vermelde declamatiewedstrijd in verwarring geraakte. Aangezien Philostratus
meedeelt dat hij het verhaal van Heraclides' tegenslag 'van horen zeggen' heeft,
impliceert deze veronderstelling dat hij kort voor het vertrek van de keizerlijke
familie nog geen hoveling was.*4
De zomer van 203 lijkt dus een aanvaardbare terminus post quem voor de introductie van Philostratus aan het Severische hof. Een terminus ante quern is moeilijker
vast te stellen. Zeker is dat Philostratus zich in 213 in het gevolg van Caracalla en
Julia Domna in Gallië bevond: hij was persoonlijk aanwezig, toen de sofist Heliodorus tijdens de behandeling van een rechtszaak voor de keizer furore maakte (VS
625v.). Dit laat twee mogelijkheden open voor Philostratus' introductie aan het hof:
de periode tussen de zomer van 211 en eind 212/begin 213 en de periode voor eind
207/begin 208. In de jaren tussen begin 208 en voorjaar 211 bevond de keizerlijke
familie zich in Britannia. Na de dood van Septimius Severas, in februari 211, keerden Caracalla, Geta en Julia Domna met enige vertraging naar Rome terug; eind
212/begin 213 begaf Caracalla, inmiddels alleenheerser, zich met zijn moeder naar
Gallië.95 Ik neig ertoe de voorkeur te geven aan de periode voor eind 207/begin
208. In de eerste plaats is er een fragiele aanwijzing dat Philostratus reeds tijdens de
Expeditio Brittannica in het gevolg van de keizerlijke familie verkeerde.*6 Bovendien verklaart hij in de VS (607) met enige regelmaat tot het gehoor van Antipater
behoord te hebben. Hij vertelt, hoe de toehoorders aan hun bewondering voor diens
rhetorische prestaties lucht plachten te geven door hem te bejubelen als 'leraar van
de goden', dat wil zeggen van de zonen van Septimius Severas. Dit sluit de periode
na december 211 in elk geval uit en wijst, wanneer wij ook nog ruimte willen laten
voor Antipaters korte, maar stormachtige stadhouderschap van Ponrus en Bithynië,
in de richting van de periode voor eind 207/begin 208. Ik zou dan ook het begin van
de Britse veldtocht willen postuleren als terminus ante quem voor de vestiging van
Philostratus in Rome en zijn introductie aan het keizerlijk hof, die - zoals hiervoor
betoogd - hoogstwaarschijnlijk na de zomer van 203 plaatsvond.
Uitgaande van deze chronologische exercities lijkt een hypothetische datering van
de publieke functies in Athene in de beginjaren van de derde eeuw - te denken valt
aan de periode 200/201-205/206 - mij geoorloofd.97 Dit maakt het tevens mogelijk
enige vermoedens te formuleren omtrent het geboortejaar van Philostratus. Over
de minimumleeftijden voor de bekleding van de verschillende ambten in Athene
gedurende de keizertijd is weliswaar weinig bekend, maar S. Follet vermoedt dat
voor het ambt van archont een minimumleeftijd van 25 en voor lidmaatschap van de
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VS 614: 'Επί Σεβήρου ot αυτοκράτορας φααιν αυτόν σχεδίου λόγου έχπεσεϊν χτλ Vgl. Munscher
(1907) 478 en. voor hel correcte jaartal, Avouns (1975) 320 met n. 19.
95
Halfmann (1986) 219, 223 en 225.
96
Vgl. hieronder, blz. 26.
97
Wanneer Philostratus in 206/207 nog publieke functies in Athene zou hebben vervuld, zou hij wel
erg weinig tijd hebben overgehouden om zich na vestiging in Rome nog voor het begin van de Britse
veldtocht een ingang bij het Sevensche hof te verschaffen. Het verdient vermelding dat Philostratus in
elk geval niet in 209/210 hoplietengeneraal was; in dat jaar werd het ambt bekleed door M. Aurehus
Alcamenes, zie Follet (1976) 520. op basis van IG II 2 1077.
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boulê een minimumleeftijd van 30 jaar gold.98 Dit zou impliceren dat Philostratus de
dertig reeds was gepasseerd, toen hij naar Rome vertrok en dus ca. 175 of eerder was
geboren. De Suda (φ 421) dateert zijn overlijden tijdens de regering van Philippus
Arabs (244-249); wanneer de lexicograaf in dezen gelijk heeft, ligt het niet voor de
hand het geboortejaar van de sofist veel vroeger dan ca. 165 te plaatsen.
Rome behoorde in de tweede en vroege derde eeuw, met Athene, Smyrna en
Ephese, tot de belangrijkste centra van Griekse welsprekendheid." Vespasianus had
in de hoofdstad van het njk leerstoelen voor Gnekse en Latijnse rhetonca gesticht;
de leerstoelhouders ontvingen uit de fiscus een jaarsalaris van 100.000 sestertiën.100
Aan de bekleding van de Romeinse leerstoel voor Griekse welsprekendheid was, behalve een nant salans, een groot prestige verbonden: voor houders van de stedelijke
of keizerlijke leerstoel m Athene betekende een benoeming in Rome een promotie.101
Maar ook aan rhetoren die minder hoog grepen, bood Rome het nodige emplooi:
de tweetalige rijksadel stond garant voor een permanente vraag naar rhetorisch onderricht m beide talen, en Gnekse intellectuelen - naast rhetoren ook grammatici
en filosofen - hadden de mogelijkheid zich een betaalde positie te verwerven in
het huishouden van Romeinse aristocraten.102 Hadrianus van Tyrus bekleedde een
dergelijke positie bij de consulans Flavius Boethus; Galenus (14.626v., ed. Kuhn)
vertelt, hoe hij in het gezelschap van zijn patroon een anatomische demonstratie bijwoonde. Na in Athene de keizerlijke leerstoel te hebben bekleed keerde Hadnanus
in het begin van de regering van Commodus terug naar Rome, waar hij de leerstoel
voor Gnekse welsprekendheid onder zijn hoede nam.103 Philostratus wil ons doen
geloven dat zijn declamaties in het Athenaeum tot leegloop bij mimevoorstellingen
leidden: een aankondiging van een optreden van Hadnanus was genoeg om senatoren en ridders van hun zitplaatsen te doen opveren. In looppas begaven ¿ij zich naar
het Athenaeum, onderweg voetgangers die hen in hun vaart remden, uitfoeterend.
Zelfs degenen die niet in het Gneks onderlegd waren apprecieerden, aldus de auteur
van de VS (589), de muzikale effecten van Hadnanus' welsprekendheid. Kort voor
zijn dood werd de sofist door Commodus benoemd tot ab epistulis graecis.
Natuurlijk is Hadnanus' camere niet representatief en Philostratus' beschnjving
van zijn successen niet vnj van overdnjving. De meeste rhetoren en sofisten die
zich voor langere tijd in Rome vestigden, moesten zich ongetwijfeld tevreden stellen
met een bescheidener positie. Toch is de schildenng van Hadnanus' triomfen in de
VS een indicatie voor de populanteit van de Gnekse welsprekendheid in Rome in de
Antonijnse en Severische penode en voor het soort voorstellingen dat een sofist zich
kon maken van wat hem in de hoofdstad van het rijk wachtte. Tijdens de regering
van Septimius Severus werden aan sofisten die in Rome praktizeerden, vnjstellmgen
98

Follet (1976) 13 Kleijwegt (1991) noemt geen gevallen van veronachtzaming van de minimumleeftijden ш Athene
Bowersock (1969) 28v
100
Suet. Vesp 18, D C 66 12 1a
ιοί Yg| vs 589 τον 4νω θρόνον Aan de stedelijke en keizerlijke leerstoelen in Athene waren salarissen
van respectievelijk 24 000 en 40000 sestertiën verbonden, zie Avotms (1975) 313-315
102
Het beslaan van zulke lieden wordt door Lucianus, Mere cond passim, in schrille kleuren geschilderd
103
Zie voor Hadnanus' loopbaan PIR 2 H 4, met Avotins (1975) 320-322, Swain (1991) 159-161
99

24

1. De schrijver

van bepaalde privaatrechtelijke verplichtingen en van de vervulling van ambten en
liturgieën in hun vaderstad verleend, een gerichte maatregel om de functie van Rome
als centrum van Gnekse welsprekendheid te bevorderen 1M Veel sofisten brachten
ook bezoeken van kortere duur aan de hoofdstad, onder hen degenen die optraden
als gezanten van hun vaderstad en soms de kans kregen de keizer niet alleen op een
gczantschapsrede, maar ook op een minder functioneel staaltje van hun kunnen in
de vorm van een declamatie te vergasten.105 Welke concrete motieven in het geval
van Philostratus een rol speelden bij zijn besluit om naar Rome te gaan, weten wij
niet. Duidelijk is wel dat het niet om een bezoek van kortere duur ging, maar dat
hij zich voor een langere penode in Rome moet hebben gevestigd
Philostratus' introductie aan het Sevensche hof hing samen met de intellectuele
belangstelling van de echtgenote van Septimius Severus, Julia Domna Hij legt zelf
getuigenis af van het feit dat hij deel uitmaakte van haar literair-filosofische cercle
(VA 1 3) Van de betekenis van dit gezelschap is vaak een sterk overtrokken beeld
gegeven ll)6 Aan de hand van de schaarse gegevens uit de overlevering is het nauwelijks mogelijk uitspraken te doen over samenstelling en karakter van de 'salon' van
de keizenn Cassius Dio (75 15 6v ) vertelt hoe de praefectus praetono Plautianus
haar rond de eeuwwisseling het leven steeds zuurder begon te maken, in reactie op
zijn chicanes ontwikkelde zij een belangstelling voor filosofie en zocht het gezelschap van sofisten Haar intellectuele interesse was een langer leven beschoren dan
de directe aanleiding Philostratus weet te melden dat in het begin van de alleenheerschappij van Caracalla de sofist Philiscus van Thessalie zich in Rome aansloot bij
de 'meetkundigcn en filosofen rond Juha' (τοις περί χήν Ίουλίαν γεωμέτραις τε και
φιλοσόφοις) Philiscus werd door haar protectie benoemd op de keizerlijke leerstoel
voor rhetonca in Athene; Caracalla ontnam hem echter de aan deze post verbonden
vrijstelling van ambten en liturgieën '°7 Cassius Dio tenslotte was aanwezig, toen
Caracalla en Julia Domna in 214/215 in Nicomedia overwinterden ,oe Hij beschrijft
(77 18 2v ) hoe de keizenn de dagelijkse regeringszaken behartigde, maar ook met
vooraanstaande bezoekers over filosofische onderwerpen discussieerde
Het is dus duidelijk dat de intellectuele beslommeringen van Julia Domna geen
eendagsvlieg waren, maar wat precies het karakter van haar belangstelling was, is
moeilijker te zeggen Philostratus verklaart zijn eigen toelating tot de cercle uit de
interesse van de keizenn voor alle vormen van welsprekendheid 109 In zijn bnef aan
Julia (ep 73) roept hij in hennnenng dat zij zich onlangs heeft verdiept in de stijl van
04

Dig 27 1 6 11, met Nutlon (1971) 61v (vrijstelling van cura en tutela)
Zie Bowie (1982) 32-48 voor een waarschuwing tegen overschatting van het aandeel van sofisten in
gezantschappen naar keilers Declamaties voor de keizer door sofisten die als gezant optreden VS 601
(Apollonius van Athene)
06
Bowersock (1969) 101-109, met name 103 "The current notion of Julia's circle, therefore, with the
list of its member; and a nice allusion to Renaissance courts, is nothing more than a nineteenth-century
fabrication ' Zie voor de κυχλος ook Anderson (1986) 4v
07
VS 622v Dit voorval vond in Rome, dus in 212, plaats, zie Avotins (1978a) 539 met n 7 en
Halfmann (1986) 226 (geen overwintering in Rome in 213/4)
08
Dio s aanwezigheid blijkt uit 78 8 4v , vgl 77 18 З
04
VA 1 3 χαι γαρ τους ρητορικούς παντας λόγους έπηνει χαι ηοπάζετο
05
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de dialogen van de socraticus Aeschines.110 Het lijkt echter niet erg waarschijnlijk
dat de belangstelling van de keizerin uitsluitend de beoefening van de rhetorica
en stilistische nuances gold. Philostratus duidt haar zelf aan als philosophes en
spreekt, zoals wij hebben gezien, wanneer hij de toetreding van Philiscus tot de cercle
beschrijft, over 'meetkundigen en filosofen' (VS 622). Münscher zocht achter de
geômetrai astrologen, en zijn opvatting heeft de nodige aanhangers gevonden.111 Zijn
argumentatie schiet echter duidelijk tekort. Van de passages in de Apotelesmatica
van pseudo-Manetho waarop Münscher zich voor zijn interpretatie beriep, toont de
eerste niet meer aan dan dat astrologen geacht werden in meetkunde onderlegd te zijn,
terwijl de tweede geômetrai als een aparte categorie naast mathêmatikoi - dat wil
zeggen astrologen - noemt.112 Geeft de tweede passage bij pseudo-Manetho reeds te
denken, juridische bronnen tonen Miinschers ongelijk overtuigend aan. Niet alleen
rangschikt Ulpianus geometrae met grammatici en rhetoren onder de beoefenaars
van de studia liberalia, maar ook wordt in een edict van Diocletianus de beoefening
van en het onderricht in de ars geometriae expliciet onderscheiden van de verboden
ars mathematica, astrologie. Geometria fungeert hier dus eerder als tegendeel dan
als synoniem van astrologie.113
Een alternatief voor Miinschers interpretatie ligt voor de hand. Voor filosofen in
de platonistische of pythagoreische traditie was beoefening van de wiskunde een
vanzelfsprekend onderdeel van hun wijsgerige activiteit."4 W. Burkert spreekt naar
aanleiding van 'de meetkundigen en filosofen rond Julia' van 'eine Verbindung, die
verdächtig pythagoreisch klingt'.115 Philostratus' typering van Julia's cercle wijst in
de richting van wijsgeren met platonistische of pythagoreische opvattingen. Zoals
geconstateerd omvatte het gezelschap daarnaast sofisten, van wie wij Philostratus
zelf en Philiscus bij naam kennen. De gemêleerde samenstelling van Julia's 'salon'
stond ongetwijfeld garant voor levendige gedachtenwisselingen over de relatieve

110

Hoogstwaarschijnlijk doelt Philostratus op diens Aspasia en trekt hij impliciet een parallel tussen
Aspasia en Péneles enerzijds, Julia Domna en Septirmus Severas anderzijds, zie Penella (1979a) 162v.
η 13, Anderson (1986) 276v. Mel behulp van een vergelijkbaar procédé - in dit geval is de verwijzing
naar Aeschines' Aspasia expliciet - vergelijkt Lucianus (lm 17) Panthern, de maitresse van Lucius Verus,
met Aspasia, zie С P. Jones (1986) 75-77
111
Münscher (1907) 477; zo ook Cramer (1954) 210; Gnffin (1971) 280; Taggart (1972) 50v ; Kettenhofen
(1979) 182 η 30
112
[Man] 4 128v. en 210v., ed. Koechly
113
Dig. 50 13 1.1; Cod. Just 9 18 2. Natuurlijk vormt het edict van Diocletianus en Maximianus
tevens een indicatie voor het feit dat verwarring tot de mogelijkheden behoorde Geometria omvatte
ook astronomie, vgl. Quint, Inst 1 10 46, en de grens tussen astronomie en astrologie was vloeiend
Hel edict toont echter in elk geval aan dat de term geometria gebruikt kon worden om geoorloofde
beoefening van de meetkunde (of wiskunde in het algemeen, zie Quint, Inst 1.10.35, en vgl Hemelrijk
(1988) 26-28, ook voor een juiste visie op de geometral in VS 622) te onderscheiden van verboden
astrologie, dit maakt het uitermate onwaarschijnlijk dat Philostratus met de geometral astrologen bedoelt
Zie voor geometria in de betekenis van 'meetkunde' of 'wiskunde' ook Plu , Pomp 55 2 over Cornelia,
de echtgenote van Pompeius.
114
Vgl. bij voorbeeld Δημήτριος ό γεωμέτρης, een leermeester van Porphynus, die zich blijkens Proci.,
In R., ed Kroll, II, 23, r 14vv bezighield met de verklaring van het geometrische getal bij Plato (Resp.
546b-c)
115
Burkert (1972a) 54.
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merites van filosofie en rhetorica, gedachtenwisselingen waarvan wij in Philostratus'
brief aan de keizerin een echo vernemen.116
Het is gebruikelijk de wederwaardigheden van Philostratus in de jaren 208-217
te reconstrueren door incidentele mededelingen in zijn werk omtrent de plaatsen
die hij zelf heeft bezocht, te combineren met wat bekend is over de omzwervingen
van het Severische hof. Deze werkwijze lijkt mij verdedigbaar, maar er moet wel
op gewezen worden dat de resultaten onvermijdelijk een hypothetisch karakter behouden. Philostratus zegt in de VA (8.31) weliswaar zelf dat hij het grootste deel
van de wereld heeft bereisd, maar het is niet nodig te veronderstellen dat hij zijn
geografische kennis uitsluitend als hoveling heeft opgedaan. Ook zonder keizerlijke
protectie waren sofisten een reislustig gilde.117
Wij hebben reeds geconstateerd dat Philostratus aanwezig was, toen de sofist Heliodorus voor Caracalla verscheen tijdens diens verblijf in Gallië in 213.11β Wellicht
is het tijdens dit verblijf in Gallië geweest dat Philostratus de getijden van de Oceaan zag, zoals hij in de VA vertelt.119 Wat echter bekend is over de verplaatsingen
van Caracalla in 213 wijst niet in de richting van een verblijf aan de Atlantische
kust.120 Men dient dan ook ruimte te laten voor de mogelijkheid dat de schrijver
van de VA de Expedido Brittannica in elk geval tot in Gallië is gevolgd.121 Ook het
bezoek van Philiscus aan Rome, in 212, lijkt hij van nabij te hebben meegemaakt;
hij vertelt althans met een rijkdom aan détails en grote levendigheid, hoe de sofist
ten overstaan van Caracalla de boot inging.122 Philiscus verloor, zoals reeds geconstateerd, zijn vrijstelling van ambten en liturgieën; Philostratus voegt eraan toe (VS
623) dat Caracalla op een later tijdstip zijn jongere naamgenoot, de Lemniër, een
dergelijke vrijstelling verleende als beloning voor een declamatie. Het vermoeden
ligt voor de hand dat de Lemniër door zijn oudere naamgenoot geprotegeerd en aan
het hof geïntroduceerd werd. De declamatie voor Caracalla kan in 214/215 hebben
plaatsgevonden, bij voorbeeld toen het hof de winter in Nicomedia doorbracht; het
is echter ook mogelijk dat de Lemniër reeds in 212 zijn entrée aan het hof maakte.123
Nadat Caracalla in de tweede helft van 213 vanuit Raetia een militaire campagne
tegen de Alamannen had gevoerd en vermoedelijk in Sirmium had overwinterd,
vertrok hij in 214 naar de oostelijke rijkshelft om een veldtocht tegen de Parthen
te beginnen. Na een reis door de Balkan- en Donauprovincies124 stak het keizerlijk
gezelschap de Hellespont over en bezocht onder meer Pergamum en Ilium, waar
Caracalla in navolging van Alexander de Grote offers op het graf van Achilles
Zie voor ер. 73 verder hieronder, blz. 34v.
Vgl. wat Philostratus zegt over de ab epistulis graecis Aspasius (VS 627): 'Ηλθε oè και επί πολλά
ήί γης μέρτί βασιλει те ξυνών καΐ καθ' εαυτόν μεταβαίνων.
118
Zie hierboven, blz. 22.
119
VA 5.2: 'Γας δέ той 'Ωκεανού τροπας και αυτός μεν περί Κέλτους είδον. Vgl. Solmsen (1941) 136.
120
Halfmann (1986) 223.
121
Münscher (1907) 480; Anderson (1986) 5 en 18 п. 27.
122
Zie hierboven, blz. 24 met п. 107.
123
Münscher (1907) 481 en 499v.; voor de verschillende chronologische mogelijkheden Avotins (1978a)
538v.
124
Halfmann (1986) 223ν.
116
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brachtl2S Na de overwintering m Nicomedia begaf men zich in 215 naar Antiochie, waarschijnlijk werd onderweg Tyana aangedaan 126 Cassius Dio (77 18 4)
weet te melden dat Caracalla een heroum voor Apollonius liet bouwen, het lijkt
aannemelijk dat de eerstesteenlegging of inwijding tijdens de doortocht van de keizer plaatsvond 127 Vanuit Antiochie begaf Caracalla zich naar Alexandrie, waar hij
overwinterde In 216 begon hij de voorgenomen veldtocht tegen de Parthen, in
217 werd hij op instigatie van de praefectus praetono Macnnus vermoord 128 Julia
Domna behartigde tijdens de Parthische veldtocht vanuit Antiochie een deel van de
administratieve rompslomp voor haar zoon 129 Zij overleefde hem niet lang, toen
Macnnus, inmiddels keizer, haar opdroeg Antiochie te verlaten, weigerde zij voedsel
tot zich te nemen en stierf 13°
In het voorwoord van de VS (480) roept Philostratus een gesprek met een Gordianus in herinnering, het gesprek, dat over sofisten handelde, vond plaats in het heiligdom van Apollo Daphnaeus bij Antiochie Het is een aantrekkelijke veronderstelling
dat dit gesprek zich afspeelde, toen Philostratus zich als lid van de hofhouding van
Julia Domna in Antiochie bevond en dat hij de keizer en diens moeder gevolgd was
op hun tocht door de oostelijke njkshelft '31 De schrijver deelt zelf mee (VA 1 3) dat
hij aan de VA begon te werken in opdracht van Julia Domna Wellicht ontving hij
deze opdracht ten tijde van het keizerlijk bezoek aan Tyana in 215,112 in elk geval
moet hij voor de dood van de keizerin aan de VA zijn begonnen
Algemeen wordt de dood van Julia Domna ook beschouwd als terminus post quem
voor de voltooiing van de VA, omdat het werk, hoewel in haar opdracht geschreven,
niet aan haar is opgedragen 133 Dat Julia Domna niet meer in leven was, toen de
VA werd voltooid, wordt bevestigd door het feit dat de auteur imperfecta gebruikt,
wanneer hij over het enthousiasme van de keizerin voor rhetonca spreekt134 Zeker
is dat de VA is voltooid vóór de VS, dat wil zeggen in elk geval voor 238 135 De
poging van Solmsen om te bewijzen dat de VA voor 219 is voltooid, berust op twee
onbewijsbare veronderstellingen en vermag dus niet te overtuigen In de eerste plaats
is het verre van zeker dat, zoals Solmsen in navolging van Munscher betoogt, de
Heroicus voor 219 is voltooid 13é Dat de dubbele overwinning van de athleet Helix
bij de Capitohjnse spelen van dat jaar met wordt vermeld, terwijl diens successen
en tegenslagen in Olympia wel ter sprake komen, is geen afdoend argument, omdat
D С 77 16 7v , Hdn 4 8 1-5
Halfmann (1986) 224, vgl Johnston (1983) 70
127
Vgl Millar (1964) 20 met η 3 VA 8 31 heeft (onder meer, vgl С Ρ Jones (1980) 193 η 36) op
deze gebeurtenis betrekking
128
Halfmann (1986) 224v
129
DC 78 4 2v
130
DC 78 23, Hdn 4 13 8
131
Munscher (1907) 481 Bowersock (1969) 5, Millar (1964) 19
132
Munscher (1907) 485v
133
Munscher (1907) 488v , Solmsen (1941) 139 Bowie (1978) 1669v met η 71 is niet overtuigd van
de geldigheid van dit argument, maar ook hij dateert de VA in elk geval na 217
134
Zie hierboven, η 109, vgl Grosso (1954) 515 η 5, Palm (1976) 17
135
Zie hieronder biz 29v
136
Solmsen (1941) 154, Munscher (1907) 497v
125
126
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in de desbetreffende passage alles om de Olympische spelen draait.137 In de tweede
plaats heeft Solmsen niet aangetoond dat de VA voor de Heroicus is voltooid. Zijns
inziens zou de Heroicus een uitwerking van een reeds in de VA aanwezige thematiek
en dus van later datum zijn.11' Anderson heeft erop gewezen dat de relatie tussen
de Achilles-episode in de VA (4.11-16) en de Heroicus ook andersom kan liggen:
de eerste kan een inpassing in beknopter vorm en in een groter kader van een reeds
eerder uitgebreid behandeld thema zijn.139 Zeker is dus alleen dat Philostratus de
opdracht om de VA te schrijven voor 217 ontving, en dat het werk tussen 217 en
238 werd voltooid.
Over de wederwaardigheden van de auteur van de VA in de jaren na de dood van
Julia Domna tasten wij goeddeels in het duister. Münscher formuleerde op basis
van het gegeven dat Photius, Arethas en Johannes Tzetzes hem Philostratos Tyrios
noemen, de hypothese dat er edities van de VA zijn geweest met een titel waarin de
auteur als zodanig werd aangeduid, en dat hij dus langere tijd in Tyrus doorgebracht
en daar de VA voltooid moet hebben;140 meer dan een aantrekkelijke verklaring
voor het raadselachtige epitheton bij de Byzantijnse auteurs is dit niet.141 Wel kan
met redelijke mate van zekerheid gesteld worden dat Philostratus op hogere leeftijd
in Athene woonde en werkte. De Suda (φ 735) weet over de rhetor Franto van
Emesa te melden dat deze in Athene als leraar in welsprekendheid concurreerde
met Philostratus en Apsines van Gadara.142 Aan het slot van de VS (628) noemt
Philostratus deze Apsines, de Athener Nicagoras en zijn jongere naamgenoot, de
Lemniër, als vrienden en collega's.143 Het lijkt dus aannemelijk dat hij zijn loopbaan
heeft beëindigd, zoals hij hem was begonnen: als sofist in Athene. Nicagoras
behoorde tot de aanzienlijkste Atheense families: hij was een afstammeling van
Plutarchus' neef Sextus van Chaeronea - leraar in de wijsbegeerte van Marcus
Aurelius-, houder van één van de Atheense leerstoelen voor rhetorica en heraut
van het Eleusinisch heiligdom.144 Tijdens de regering van Philippus Arabs maakte
hij deel uit van een gezantschap naar de keizer.145 Apsines van Gadara ontving
onder Maximinus Thrax de ornamenta consularia.146 Van bekleding van publieke
functies door Philostratus zelf in deze periode is ons niets bekend, maar in elk geval
kan worden geconstateerd dat hij in cultureel en politiek toonaangevende Atheense
137

Aldus terecht Jüthner (1909) 88, een tot voor kort veronachtzaamd argument; zie nu echter Lane Fox
(1986) 144 met 705 n. 10. De bedoelde passage is Her. 15.
Solmsen (1941) 129-132 en 154. Maar vgl. Solmsen (1940) 572, waar hij ruimte laat voor de
mogelijkheid dat de VA als geheel na de Heroicus is voltooid.
139
Anderson (1986) 294v.
140
Münscher (1907) 481-483. Phot., ВіЫ. cod. 44; Scholia in Lucianum, ed. Rabe, 98, г. 16v.; Tz.,
Chiliades, ed. Leone, 6.297-302.
141
Solmsen (1941) 138; Anderson (1986) 7 en 19 η. 47.
142
Vgl. Münscher (1907) 489v. en 518; Solmsen (1941) 138.
143
In 222 bevond de Lemniër zich nog in Rome, zie VS 625, en vgl. Münscher (1907) 508v.
144
SIG 3 845 = IG II 2 3814.
145
Suda N 373 noemt onder zijn werken een Πρεοβευτικος προς Φίλιππον ιόν 'Ρωμαίων βασιλέα. Vgl.
voor de familie van Nicagoras Millar (1969) 16v.
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Suda A 4735 met, voor de emendatie (Maximinus in plaats van Maximianus), Millar (1969) 16 met
n. 39.
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kringen verkeerde. Eerder hebben wij gezien dat een jongere verwant in deze periode
het ambt van hoplietengeneraal bekleedde en dat de auteur van de VA en de VS leden
147
van de senatorenstand onder zijn nakomelingen telde.
In deze jaren moet Philostratus aan de VS hebben gewerkt. De voltooiing van
het werk kan nauwkeurig worden gedateerd: het werd, zoals overtuigend is aange
toond door 1. Avotins, in 237/238 opgedragen aan Gordianus senior, op dat moment
proconsul van Africa. In de 'adressering' wordt Gordianus consul(aris) (ύπατος)
genoemd, aan het slot van de opdracht wordt hij aangesproken als 'beste van de
proconsuls' (άριστε ανθυπάτων), in het kader van een zin waarin de auteur de hoop
uitspreekt dat lectuur van zijn werk de zorgen van de geadresseerde zal verlichten.148
Dit kan alleen maar betekenen dat de geadresseerde proconsul was op het tijdstip
waarop Philostratus de VS aan hem opdroeg.149 Aangezien voorzover bekend, aldus
Avotins, praetoriaanse proconsulaten nooit samenvielen met of zelfs maar onmid
dellijk gevolgd werden door een consulaat, moet het om een consulair proconsulaat
gaan. Dit sluit Gordianus junior - de latere Gordianus II - uit en leidt onontkoom
baar tot de conclusie dat de VS aan Gordianus senior werden opgedragen, toen deze
in 237/238 proconsul van Africa was en voordat hij in het voorjaar van 238 met zijn
zoon tot keizer werd uitgeroepen.150
Hoewel mijns inziens tegen de argumentatie van Avotins geen geldige bezwaren
zijn ingebracht, heeft zijn datering van de opdracht van de VS geen algemene instem
ming gevonden. Het is daarom de moeite waard erop te wijzen dat de VS in ieder
geval na 232 zijn voltooid. Aan het slot van zijn werk (VS 628) deelt Philostratus
mee dat zijn vnend Nicagoras tot heraut van het Eleusinisch heiligdom is benoemd.
Aangezien het hier om een ambt voor het leven gaat, Nicagoras in elk geval onder
Philippus Arabs nog in leven was en de heraut van het jaar 231/232 bekend is, impli-
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Zie hierboven, blz. 19
VS 480: το Ы φρόντιαμα τούτο, άριστε ανθυπάτων, και τα δίχβη σοι κουφιει της γνώμης χτλ.
49
Pace Anderson (1986) 297ν met п. 5, die in zijn argumentatie ("It is a natural courtier's affectation
that one's dedicatees are busy men") voorbijgaat aan de feitelijke inhoud van de argumentatie van Gnffin
(1971) 278 en Avotins (1978b) 243. de aangesprokene is niet zomaar een 'busy man', maar een 'busy
proconsul'.
Avotins ( 1978b) 242-245, die er op wijst dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat Gordianus junior
een consulaat en een consulair proconsulaat zou hebben bekleed vóór zijn vader of dat Gordianus senior
beide consulaire proconsulatcn - zowel dat van Asia als dat van Afnca - zou hebben bekleed Zie
voor de camere van Gordianus senior in hel algemeen Leumssen (1989) 181, 264v , 271 en 296 Vgl.
voor het probleem van de 'afstamming' van Hcrodes Atticus waaraan Philostratus in VS 479 refereert
(te interpreteren als het behoren tot een rhetorische diadochê), Nutton (1970) 725-728, Anderson (1986)
297v. De opvatting dat praetoriaanse proconsulaten nooit direct gevolgd werden door een consulaat,
is in het licht van de resultaten van hel onderzoek naar dergelijke promoties van Leumssen (1991) mei
houdbaar De door Philostratus gehanteerde titulatuur laat echter mijns inziens slechts twee mogelijkheden
open óf Gordianus was consulair proconsul óf hij was tegelijkertijd praetonaans proconsul en consul.
Aangezien de tweede mogelijkheid bij mijn weten niet geaitesieerd is. dienen WIJ bij de identificatie van
de geadresseerde van het voorwoord van de VS van de eerste mogelijkheid uit te gaan Overigens loont
ook Leunisssen (1991) 244v. zich overtuigd door de argumentatie van Avotins (1978b)
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ceert dit dat de VS nadien moeten zijn voltooid ' 51 Philostratus overleed volgens de
Suda (φ 421) tijdens de regering van Phihppus Arabs (244-249)
De auteur van de VA en de VS behoorde, zo kunnen wij het voorafgaande samenvat
ten, tot een familie, die van Lemnos afkomstig was en gedurende de derde eeuw deel
uitmaakte van de toplaag van de Atheense burgerij, daarnaast nam de familie ook
op het eiland van herkomst en in het Kleinaziatische Erythrae een vooraanstaande
positie in Nakomelingen van de sofist drongen door tot de senatorenstand, zelf be
kleedde hij in de beginjaren van de derde eeuw het invloedrijke en prestigieuze ambt
van hophetengeneraal in Athene en was vervolgens gedurende ongeveer tien jaar de
protégé van een keizerin, die belangstelling voor literatuur en filosofie paarde aan
een actieve bemoeienis met het rijksbestuur Een opdracht van Julia Domna lag ten
grondslag aan het ontstaan van één van de twee hoofdwerken van Philostratus, het
andere werd opgedragen aan een proconsul van Afnca, die kort daarop gedurende
enkele weken het keizerschap zou bekleden Tot op hoge leeftijd bewoog hij zich in
een zowel cultureel als politiek toonaangevende kring van Atheense intellectuelen,
zijn vaderstad eerde hem met een standbeeld in Olympia Een dergelijke levensloop
brengt vanzelfsprekend frequente confrontaties met het verschijnsel politieke macht
met zich mee, tegelijkertijd is Philostratus als biograaf van zijn medesofisten uit
de periode van de late eerste tot de vroege derde eeuw voor ons een belangrijke
informant met betrekking tot het cultuundeaal van literair spraakmakende representanten van de Gnekse bovenlaag in dit tijdvak In de volgende paragraaf zullen wij
dit cultuundeaal in kaart trachten te brengen en tevens onderzoeken, hoe het zich
verhield tot het fenomeen politieke macht.
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Zie voor Nicagoras' deelname aan een gezantschap naar Phihppus Arabs hierboven blz 28 met π
145 Waarschijnlijk was Nicagoras ook na 250 nog in leven, zie Eus PE 10 3, met Millar (1969) 16
Clinton (1974) 80v wees als eerste op de relevantie van IG II 2 2241 voor de bepaling van een terminus
post quem voor de VS Voor de datenng van de inscriptie Follet (1976) 287 en 331-333 Vgl De Lannoy
(1989) 206
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De Suda (φ 421) noemt de auteur van de VA en de VS een sofist, en alleen al
uit het feit dat Philostratus ook op ter ere van hemzelf en van zijn zoon opgerichte
153
inscripties zo wordt aangeduid, mogen wij afleiden dat hij aan deze titel hechtte.
Pogingen om voor het fenomeen sophistes, zoals wij dat in de keizertijd tegenko
men, een sluitende definitie te formuleren plegen te stranden op individuele gevallen
waarop (sommige) tijdgenoten de titel van toepassing achtten, maar die zich aan
een onderdeel van de definitie onttrekken. Zoveel is duidelijk, dat de term vooral
werd benut om lieden aan te duiden die bij een breed publiek erkenning oogst
ten als uitzonderlijk begaafde redenaars; dat zij deze reputatie in de eerste plaats
dankten aan geïmproviseerde declamaties over historische of fictieve onderwerpen,
meletai; en dat zij over het algemeen demonstraties van hun kunnen bij wijze van
openbaar vermaak combineerden met het geven van rhetorisch onderricht.154 Dit
soort showredenaars staat centraal in de VS, een verzameling biografische schetsen,
waarin Philostratus zijn eigen culturele milieu en dat van zijn voorgangers vanaf
de tweede helft van de eerste eeuw behandelt en een verbinding tracht te leggen
tussen de sofisten uit de keizertijd enerzijds, sofisten en redenaars uit de klassieke
periode anderzijds. Het onderwerp van de VS is, met andere woorden, het culturele
en maatschappelijke fenomeen waarvan Philostratus zelf deel uitmaakte en waaraan
hij de benaming 'tweede sofistiek' gaf. Meer dan elders in zijn bewaard gebleven geschriften mogen wij verwachten in de VS de neerslag van zijn opvattingen,
denkbeelden, normen en waarden in een reincultuur aan te treffen, niet beïnvloed
door de ideeën en voorstellingen die andere onderwerpen onvermijdelijk met zich
meebrachten. Het uitgangspunt van de beschouwingen in deze paragraaf is dus dat
Philostratus zich in verregaande mate identificeerde met zijn medesofisten uit de keizertijd, wier wederwaardigheden en (wan)prestaties in de VS het leeuwendeel van
de aandacht opeisen.
Voor degenen die de VS gelezen hebben, moge dit laatste een platitude lijken, de
vereenzelviging van de auteur met zijn onderwerp is in recente publicaties in twijfel
getrokken. In het kader van een onderzoek naar de receptie van Dio van Prasa in
de oudheid en in de Byzantijnse periode heeft de Italiaanse geleerde A. Brancacci
getracht het voorwoord en de inleiding van de VS te benutten als bron voor de
theorievorming rond de begrippen filosofie, rhetorica en sofistiek in de filosofische
scholen en literaire milieus van de keizertijd;155 hij is daarbij tot even verrassende als
mijns inziens onjuiste conclusies gekomen met betrekking tot het cultuurideaal van
Philostratus. Aangezien Brancaccio betoog van gezaghebbende zijde een gunstig

De lexicograaf vermeldt als onderdeel van de literaire productie van Philostratus II ook de voor de
sofistiek kenmerkende μελέται en διαλέξεις.
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Vgl. hierboven, blz. 19 met n. 78.
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Bowersock (1969) 12-15; Anderson (1986) 8-Ί0.
55
Zie voor deze probleemstelling Brancacci (1986) 89. Brancacci (1986) is een enigszins ingekorte en
aangepaste versie van de over Philostratus, Eunapius en Synesius handelende delen van Brancacci (1985).

32

Λ De schrijver

onthaal heeft gekregen,156 lijkt het mij opportuun de presentatie van mijn eigen visie
op het cultuurideaal van Philostratus te combineren met een weerlegging van de
opvattingen hierover van de Italiaanse geleerde. Om de interpretatieverschillen tot
hun recht te laten komen geef ik eerst een beknopte parafrase van het voorwoord en
de inleiding van de VS.
In het voorwoord, de opdracht aan Gordianus, vermeldt Philostratus twee catego
rieën cultuurdragers die hij in zijn werk heeft behandeld: enerzijds lieden die zich
met filosofie bezighielden, maar de reputatie van sofisten genoten, anderzijds sofisten
in de eigenlijke betekenis van het woord (VS 479; vgl. VS 492). Aan het slot van de
inleiding expliciteert hij, waaraan bepaalde filosofen de titel van sofist dankten: de
verbale virtuositeit waarmee zij hun opvattingen onder de aandacht van het publiek
brachten (VS 484). Daaraan voorafgaand geeft hij omschrijvingen van de oude sofistiek en van wat hijzelf de 'tweede sofistiek' noemt. De oude sofistiek definieert
hij als welsprekendheid over filosofische onderwerpen (Ρητορική φιλοσοφούσα) van
ethische, theologische en kosmogonische aard. Het onderscheid tussen oude sofis
tiek en filosofie zoekt hij in de wijze waarop kennistheoretische veronderstellingen
doorklinken in de wijze van communicatie: waar filosofen de socratische dialectiek
hanteren, spreken de oude sofisten alsof zij over kennis beschikken. Vervolgens
vergelijkt hij op dit punt - de betoogtrant - de filosofie met menselijke mantiek,
dat wil zeggen astrologie, de sofistiek met de goddelijk geïnspireerde mantiek van
profeten en orakels. Als grondlegger van de oude sofistiek beschouwt hij Gorgias.
De tweede sofistiek verschilt naar zijn mening van de oude in object en in wijze van
behandeling: uitvoerige uiteenzettingen over filosofische thema's worden vervangen
door artistiek-literaire (κατά χέχνην) karakterisering van maatschappelijke types als
armen, rijken, oorlogshelden en tyrannen, en behandeling van specifieke, door de
geschiedenis aangereikte thema's. Aeschines is, aldus Philostratus, de grondlegger
van de tweede sofistiek, die haar wortels dus in de klassieke periode heeft. Merken
wij in het voorbijgaan op dat de schrijver van de VS Aeschines de grondslag voor
de tweede sofistiek laat leggen na het einde van diens politieke carrière in Athene
(VS 480v.).
In aansluiting op de inleiding behandelt Philostratus de 'filosofen met de reputatie
van sofisten'(VS 484-492), van Eudoxus van Cnidus (eerste helft vierde eeuw v.Chr.)
tot en met Favorinus van Arélate (floruit onder Hadrianus). Alleen Favorinus en Dio
van Prusa krijgen hierbij iets wat als een biografische schets kan worden aangemerkt;
de overige zes 'filosofen met de reputatie van sofisten' moeten het met een korte
karakterisering doen. Vervolgens neemt de auteur van de VS degenen die naar zijn
mening als representanten van de oude sofistiek moeten worden beschouwd, onder
het mes, van Gorgias tot en met Isocrates (VS 492-506), en dan komt de tweede
sofistiek aan de orde, te beginnen met Aeschines (VS 507-510). De eerstvolgende
representant van de tweede sofistiek die Philostratus een behandeling waardig keurt,
is Nicetes van Smyrna (tweede helft eerste eeuw). In de tussenliggende periode is
156
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er zijns inziens (VS 511) sprake van een gebrek aan respectabele sofisten (απορία
γενναίων σοφιστών); voordat Nicetes de sofistiek nieuwe glans verleende, bevond
zij zich op dood spoor (ές στενον απειλημμένη). De rest van de VS, dat wil zeggen
het overgrote deel (VS 511-628), is gewijd aan sofisten uit de keizertijd.
Volgens Brancacci werpt Philostratus zich in de inleiding van de VS en in zijn
behandeling van het leven van Dio van Prusa op als woordvoerder van een cultuurideaal waarin - onder de noemer van de sofistiek - welsprekendheid, wijsbegeerte
en politiek-pedagogische activiteit harmonieus samengaan. Hiertoe construeert de
auteur van de VS, aldus Brancacci, een absolute continuïteit tussen oude en tweede
sofistiek en definieert hij de sofistiek als een 'filosoferende rhetorica' (ρητορική φι
λοσοφούσα). In nauwe samenhang hiermee creëert hij de categorie 'filosoof-sofist';
op deze wijze wil hij, zo meent Brancacci, enerzijds de legitimiteit van de intellectuele pretenties van de rhetorica onderstrepen en het prestige van de sofistiek van
zijn eigen tijd versterken, anderzijds zorgvuldig een aantal belangrijke intellectuelen
onderscheiden 'dai declamatori che popolano le pagine più numerose delle Vite dei
sofisti, e con i quali Filostrato stesso non desiderava essere confuso'.157
Brancaccio visie op het cultuurideaal van Philostratus is mijns inziens fundamenteel onjuist. Niemand die van de VS meer dan de inleiding en het leven van
Dio heeft gelezen, kan de auteur ervan verdenken zich te willen distantiëren van de
'declamatori che popolano le pagine più numerose' van zijn werk. Dat zij in de VS
verreweg de meeste aandacht krijgen heeft een eenvoudige reden: de schrijver was
met iedere vezel van zijn culturele identiteit verbonden met deze showredenaars.
Brancacci constateert zelf het bestaan van een feitelijke kloof tussen het type van de
filosoof-sofist - dat hij als belichaming van het cultuurideaal van Philostratus lijkt te
beschouwen - enerzijds, de 'sofisten in de eigenlijke betekenis van het woord', de
'declamatori' anderzijds, en concludeert dat de constructie van de schrijver, diens
theoretische inspanningen ten spijt, lacuneus en inconsistent is. Wanneer echter
Brancacci Philostratus' uiteenzettingen in de inleiding van de VS correct interpreteert, dan is er meer aan de hand: diens stellingname in de inleiding zou dan in
flagrante tegenspraak zijn met de waardeoordelen die uit de rest van het werk naar
voren komen. Hoewel met de aanwezigheid van inconsistenties in Philostratus' geschriften altijd rekening dient te worden gehouden, lijken de problemen in dit geval
minder in de inleiding van de VS dan in Brancacci's interpretatie daarvan te zijn
gelegen.
In de eerste plaats suggereert de Italiaanse geleerde ten onrechte dat Philostratus
de superioriteit van de betoogtrant van de oude sofistiek ten opzichte van de benaderingswijze van de filosofen situeert in de krachtiger greep van de eerste op de
werkelijkheid.158 Wat Philostratus in feite zegt is dat de betoogtrant van de oude
sofistiek een dergelijke superioriteit suggereert: zijn interesse geldt niet de relatieve
kennistheoretische merites van oude sofistiek en filosofie, maar het verschil in effect
op de toehoorder, dat het resultaat is van een verschil in wijze van presentatie, in
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Brancacci (1985) 86-92; het geciteerde is te vinden op blz. 91. Vgl. Brancacci (1986) 89-100.
Brancacci (1986) 91v. en vooral 96: " . . . le plan ontologique continue d'être présupposé par
Philostrate."
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stijl" 9 In de tweede plaats lijkt Brancacci af en toe te vergeten dat Philostratus
de term 'filosoferende rhetorica' niet gebruikt als typering van de sofistiek in het
algemeen, maar als een definitie van de oude sofistiek, die niet van toepassing is
op de tweede sofistiek.160 Hierdoor - een derde punt van kritiek - is hij in staat
het type van de 'filosoof-sofist' te presenteren als belichaming bij uitstek van het
cultuurideaal van Philostratus,161 daarbij voorbijgaand aan het feit dat de schrijver
van de VS zich primair voor deze categorie cultuurdragers interesseert vanwege hun
verbale virtuositeit. Philostratus introduceert de categorie 'filosofen met de reputatie
van sofisten' niet om een belangrijke groep intellectuelen te onderscheiden van de
representanten van de tweede sofistiek, maar om een aantal belangrijke cultuurdra
gers - met name Dio en Favorinus - een legitieme plaats in de geschiedenis van
de sofistiek te geven. Deze annexatiedrift heeft niets te maken met een innerlijke
distantie ten opzichte van de showrhetorica, maar hangt samen met de fixatie van de
auteur van de VS op rhetorische prestaties en stilistische kwaliteiten.162 Dit wordt
bevestigd door de wijze waarop hij per behandelde 'filosoof-sofist' uiteenzet, waar
aan elk van hen zijn reputatie als sofist dankte: het zijn deze criteria, die daarbij
voortdurend terugkeren.163
Dat Philostratus filosofen voor alles op hun merites als schrijver en/of redenaar
beoordeelt blijkt ook uit zijn brief aan Julia Domna (ep. 73), waarin hij Gorgias
tegen kritiek van Plutarchus verdedigt door te wijzen op de reikwijdte van de in
vloed van de stijl van de sofist, niet in de laatste plaats op Plato. Evenals in de
inleiding van de VS functioneert stilistische kwaliteit hier als het samenbindende
element in een ondeelbare Griekse literaire cultuur.164 De brief is illustratief voor
een artistiek-literaire wijze van lezen van filosofische teksten, die filosofen in woede
kon doen ontsteken.165 De belichaming van het cultuurideaal van Philostratus is niet
de filosoof-sofist, maar de literator-redenaar; de appreciatie van diens prestaties is
van artistiek-literaire aard en laat de epistemologische en ethische aspecten van het
betoog buiten beschouwing.166
Een vergelijking van Philostratus' brief aan Julia Domna met Aristides' verdedi
167
ging van de rhetorica tegen Plato is gebruikelijk en verhelderend. Volgens Philostratus is Plato als woordkunstenaar schatplichtig aan Gorgias, Hippias en Protagoras;
de rhetor uit de Antonijnse periode lijft Plato eveneens bij de welsprekendheid in
159

VS 480: .. ό παλαιός σοφιστής ώς είδώς λέγει ( ) ή Ы τοιαύτη ιδέα τών προοιμίων εύγένειάν
τε προηχει τών λόγων χα'ι φρόνημα και κατάληψιν σαφή του δντος Vgl Cassili (1986) 19 "la 'claire
saisie de l'étant' à laquelle ils (de sofisten, jjf) parviennent n'est jamais, et très explicitement, qu'un effet
de style." Ibid, n. 24 voor kntiek op Brancacci's interpretatie
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Zie vooral Brancacci (1986) 94
161
Brancacci (1986) 94v
162
Zie hiervoor ook Hahn (1989) 46-53, met Flinterman (1991) 505v
165
VS 484-^*92, vgl Penella (1979a) 166, Anderson (1986) 9.
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Mijn beoordeling van de inhoud van de bnef verschilt een nuance van die van Penella ( 1979a) 165, die
stelt "In making Plato emulate Gorgias, Philostratus is advocating the compatibility of philosophy and
rhctonc/sophistry " In deze formulering blijft naar mijn gevoel de centrale plaats van stijl als artistiekliteraire categorie in Philostratus' paideia-begnp onderbelicht.
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Geil. 1 9 9v ; vgl Hahn (1989) 86v
166
Zie Reardon (1971) 185-198, met name 186, 190en 198, vooreen vergelijkbare taxatie van Philostratus.
167
Vgl Penella (1979a) 165, Anderson (1986) 276
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en roept de filosoof zelfs uit tot 'vader en leermeester van de redenaars' 168 De verschillen zijn echter minstens even significant als de overeenkomsten De bloedige
ernst waarmee Anstides de welsprekendheid verdedigt als essentiële voorwaarde
voor het functioneren van de menselijke samenleving169 en als omvattende intellectuele activiteit170 ontbreekt bij Philostratus ten ene male Dit vloeit niet voort uit de
beperktheid van de in de bnef aan Julia Domna aangeroerde problematiek,171 maar
is kenmerkend voor de beperktheid van het cultuundeaal van de auteur van de VS
De inleiding van de VS is, zoals wij gezien hebben, volstrekt niet in inhoudelijke
tegenspraak met de identificatie van de auteur met de sofisten uit de keizertijd,
die uit het werk als geheel spreekt Daarmee is vanzelfsprekend nog niets gezegd ten gunste van de cultuur-histonografische mentes van de door Philostratus
geïntroduceerde schematiek Bevreemding wekt met name dat de schrijver enerzijds
de tweede sofistiek laat beginnen met Aeschines, anderzijds niet bereid of m staat is
een eerstvolgende representant van het fenomeen aan te wijzen voor de tweede helft
van de eerste eeuw De introductie van Aeschines als grondlegger van de tweede
sofistiek is overduidelijk uiting van een streven de bloei van de showrhetonca in de
keizertijd te verbinden met het klassieke verleden 172 Maar waarom laat Philostratus
de tweede sofistiek pas opnieuw beginnen met Nicetes van Smyrna9 К Goudnaan
heeft in zijn studie over Dionysius van Halicamassus betoogd dat zich in de hellenis
tische periode - in een deel van de derde en het begin van de tweede eeuw ν Chr inderdaad een onderbreking heeft voorgedaan in de professionele beoefening van de
rhetonca 173 Deze onderbreking is echter van aanzienlijk bescheidener afmetingen
dan de kloof die bij Philostratus gaapt tussen Aeschines en Nicetes en die niet de
reële ontwikkeling van de Griekse welsprekendheid tussen de vierde eeuw ν Chr en
de vroege keizertijd, maar de belangstelhngssfeer en waardeoordelen van de auteur
van de VS weerspiegelt Zoals Goudnaan heeft aangetoond, treft men in de literaire
bronnen rond het begin van onze jaartelling sofisten aan die qua wijze van optreden,
didactische activiteit en keuze van stijlvoorbeelden en thematiek zeer dicht bij de
representanten van Philostratus' tweede sofistiek staan 174
Eén factor van betekenis is ongetwijfeld de centrale plaats die Philostratus in de
Gnekse welsprekendheid van de keizertijd toekent aan Herodes Atticus 175 De Atheense sofist had als jongen ondemcht genoten van Scopelianus van Clazomenae
(VS 521), die op zijn beurt m de leer was geweest bij Nicetes (VS 516) De belangnjkste tijdgenoot van Herodes als sofist was eveneens een leerling van Scopelianus
168

Anstid , or 2465 B/L τον των ρητόρων πατέρα καΐ διδασκαλον Vgl voor Plato by representanten
van de tweede sofistiek De Lacy (1974)
169
Anstid or 2 205-211 en 394-399 B/L Vgl Isoc , Nicoclei 5-9
170
Anstid , or 3 509v B/L διαλεκτική als onderdeel van de ρητορική
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Contra Penella (1979a) 165 'If confronted with the Platonic denunciations, Philostratus might have
responded with arguments like those employed by Aelius Anstides
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Anderson (1986) 12
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Goudnaan (1989) 49-64
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Goudnaan (1989) 52-55 vooral op basis van Philodemus Rhetonca
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Anderson (1986) 82-85
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Polemo van Laodicea, die als meest prominente representant van de sofistiek in
Smyma in de voetsporen van zijn leermeester was getreden (VS 521 en 536). Philostratus laat dus de tweede sofistiek (opnieuw) beginnen met een sofist die met
Herodes Atticus en diens belangrijkste tijdgenoot was verbonden door Scopelianus,
leraar van de Atheense sofist en van Polemo. Op zich zou de centrale plaats die
Philostratus aan Herodes toekent, reeds een afdoende verklaring kunnen opleveren
voor het feit dat hij de facto het begin van de culturele stroming waarvan hij zelf
deel uitmaakt, bij Nicetes legt. Wellicht is er echter nog een andere factor in het
spel. Hoewel de auteur van de VS herhaaldelijk beklemtoont rhetorische prestaties
van groter belang te achten dan afkomst (VS 480 en 522), wekt hij de suggestie dat
de sofisten uit de keizertijd die in zijn werk figureren, vrijwel zonder uitzondering
tenminste tot de decurionenstand behoorden.176 Zelf is hij in zijn voorkeuren en antipathieën verre van vrij van standssnobisme: hij kan in één adem beweren afkomst
van ondergeschikte betekenis te achten én aankondigen over de afkomst van sofisten
alleen mededelingen te zullen verstrekken, voorzover zij op aanzienlijke voorouders
konden bogen (VS 480).177 Zoals wij reeds hebben geconstateerd, spreekt hij met betrekking tot de periode voor Nicetes over een 'gebrek aan respectabele sofisten' (VS
511: απορία γενναίων σοφιστών); Nicetes' verdiensten voor de sofistiek vermeldt
hij in één adem met de zichtbare resultaten van diens optreden als weldoener (euergetês) van zijn vaderstad: "Deze Nicetes trof de sofistiek aan op dood spoor, maar
hij verschafte haar toegangswegen, die nog veel schitterender waren dan degene die
hijzelf voor Smyrna liet bouwen om de stad met de Ephesische poort te verbinden,
werken die qua grootte zijn woorden evenaarden."178 Het lijkt niet onmogelijk dat
Nicetes voor Philostratus niet uitsluitend een herleving van de beoefening van de
welsprekendheid belichaamt, maar dat zijn loopbaan één van de eerste was die werd
gekenmerkt door een voor de auteur van de VS herkenbare en voorbeeldige combinatie van beoefening van de sofistiek met hoog maatschappelijk aanzien. Zoals
Goudriaan heeft betoogd, is het wellicht geen toeval dat in dezelfde periode waarin
Philostratus de tweede sofistiek (opnieuw) laat beginnen, de titel 'sofist' voor het
eerst in ere - en grafinscripties opduikt; vermoedelijk moet de verklaring voor dit
gegeven gezocht worden in het feit dat vanaf de tweede helft van de eerste eeuw
beoefening van de showrhetorica onder de stedelijke elites in de oostelijke rijkshelft
een veel groter prestige met zich meebracht dan voordien het geval was geweest.179
Duidelijk is in elk geval dat de in de VS behandelde sofisten uit de keizertijd veelal
niet alleen de vak-, maar ook de standsgenoten van de auteur waren. Zij par76
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ticipeerden in het bestuur van de Griekse steden en stedenbonden, traden op als
euergetai van hun medeburgers door openbare bouwwerken, religieuze festiviteiten,
culturele evenementen en uitdelingen van graan en andere levensbehoeften te bekostigen, vertegenwoordigden diezelfde medeburgers in gezantschappen naar de keizer
en hadden deel aan de geleidelijke integratie van delen van de stedelijke aristocratieën uit de oostelijke rijkshelft in de rijksaristocratie, de ridder- en senatorenstand.
Verschillende van Philostratus' sofisten bekleedden posten binnen de aan deze standen voorbehouden carrières, met name als ab epistulis graecis en advocatus fisci,
beiden ridderfuncties. In zijn inmiddels klassieke Greek Sophists in the Roman Empire legde Bowersock sterk de nadruk op de betekenis van de tweede sofìstiek als
maatschappelijk-politiek fenomeen en suggereerde hij een causaal verband tussen
de professionele status van de sofisten en hun politieke rol. Zijn visie vatte hij zelf
als volgt samen: "It could be argued without apology that the Second Sophistic has
more importance in Roman History than it has in Greek Literature."180
In een in 1982 gepubliceerd artikel, The importance of sophists, nam E.L. Bowie
stelling tegen het door Bowersock gehanteerde interpretatiekader. Hij betoogde dat
de voornaamste verklaring voor de rol van sofisten als bestuurders en weldoeners
van Griekse steden en als deelnemers aan gezantschappen naar de keizer niet gelegen was in hun professionele prestige en rhetorische kwaliteiten, maar in het feit dat
zij tot families behoorden die deel uitmaakten van de maatschappelijk en politiek
toonaangevende laag van de bevolking in de oostelijke rijkshelft. Aangezien delen
van deze Griekse elite vanaf de Flavische keizers werden geïntegreerd in de rijksaristocratie, behoeft het geen verwondering te wekken dat men incidenteel sofisten
aantreft op posten die tot de senatoriale of ridderloopbaan behoorden. De eisen die
een carrière als sofist stelde lieten zich echter, aldus Bowie, nauwelijks verenigen
met een loopbaan als ridder of senator, en wanneer een stedelijke aristocraat uit de
oostelijke rijkshelft voor de sofistiek koos, dan impliceerde dit dat hij tot op zekere
hoogte de voorkeur gaf aan een bestaan als intellectueel boven een politieke loopbaan. Bowie erkent dat Griekse literati in bijzondere mate gekwalificeerd waren
voor de positie van ab epistulis graecis, maar zoekt de verklaring voor het feit dat
vanaf de tweede helft van de tweede eeuw een aantal sofisten op deze post is geattesteerd, in een combinatie van twee factoren: de opmars van Griekse aristocraten,
met name uit Klein Azië en Athene, in de rijksaristocratie en het en vogue raken
van de sofistiek onder deze stedelijke elites. Bovendien was volgens Bowie de post
over het algemeen voor sofisten niet de ingang voor een verdere loopbaan als ridder
of senator; het relatief grote aantal sofisten dat als ab epistulis graecis aantrad, vormt
naar zijn mening dan ook geen bewijs voor de politieke betekenis van de tweede
sofistiek.181
Het is een belangrijke verdienste van Bowie dat hij in zijn bijdrage de uiterst
steekhoudende vraag stelt naar het karakter van de relatie tussen de twee rollen die
de representanten van de tweede sofistiek speelden: virtuoze redenaars enerzijds,
10
:1

Bowersock (1969) 58.
Bowie (1982) passim.

38

1 De schrijver

leden van een maatschappehjk-politieke elite anderzijds Zonder te ontkennen dat
welsprekendheid in een politieke context van grote betekenis kon zijn,182 wijst hij
erop dat rhetorische vaardigheden onder leden van de stedelijke aristocratieën vnj
algemeen verbreid waren, en dat omtrent de politieke relevantie en effectiviteit van
het type showrhetonca dat door de sofisten werd beoefend, twijfel gerechtvaardigd
is Aangezien Philostratus zich, zoals wij hebben gezien, volstrekt vereenzelvigt met
deze showredenaars, die bij uitstek de belichaming van zijn cultuundeaal vormen, is
het van belang na te gaan, welke visie hij in de VS tentoonspreidt op de relatie tussen
beoefening van de sofistiek, sociale status en politieke activiteit Mijn aandacht gaat
daarbij dus met zozeer uit naar de prosopografische gegevens die men uit de VS en
uit andere bronnen kan destilleren en die men in Bowersocks Greek Sophists in the
Roman Empire kan vinden, maar naar de impliciete en expliciete waardeoordelen die
men in de VS kan aantreffen over kwesties als de wenselijkheid voor sofisten van
politieke activiteit, bekleding van publieke functies en optreden als euergetês, en naar
de opvattingen van Philostratus over de maatschappelijke functie van de sofistiek en
over de relatie tussen deze showrhetonca en andere vormen van welsprekendheid
Achtereenvolgens laat ik het optreden van Philostratus' sofisten in steden in de
oostelijke njkshelft en hun contacten met vertegenwoordigers van de njksanstocratie
en de keizer de revue passeren
Van slechts enkele sofisten vermeldt Philostratus expliciet dat zij het woord voerden in volksvergaderingen en hun medeburgers met advies van nut waren Scopelianus, die Smyrna als werkterrein verkoos boven zijn geboortestad Clazomenae, placht
met de magistraten van zijn woonplaats publieke aangelegenheden te bespreken en
trad regelmatig op voor volksvergadenngen, waar hij met zijn goedgeluimde welsprekendheid in staat was opgewonden gemoederen te kalmeren (VS 518v ) Later
profiteerde Smyrna volgens Philostratus van de aanwezigheid van Polemo, die met
zijn vermaningen de burgers overreedde hun onderlinge twisten te laten varen en in
eendracht samen te leven, hoewel de schrijver in dit geval niet met zoveel woorden
vermeldt tot welke gremia de sofist zijn vermaningen richtte, ligt het voor de hand
te denken aan bijeenkomsten van de volksvergadenng of de raad (VS 531). Over
Marcus van Byzantium vertelt de auteur van de VS (529) dat hij de burgers van
Megara overreedde een geschil met Athene bij te leggen, en van Dio van Prusa heet
het dat hij dikwijls steden die de perken van het geoorloofde te buiten gingen vermaande, een activiteit die in de bewaard gebleven redevoeringen van Dio rijkelijk
,ю
is gedocumenteerd (VS 4 8 7 ) Daarnaast wordt in de VS van een groot aantal so
fisten vermeld dat zij belangrijke ambten op het niveau van steden of stedenbonden
bekleedden Scopehanus was hogepriester van Asia (VS 515), Lolhanus van Ephese
diende Athene als hophetengeneraal (VS 526v ), Herodes Atticus fungeerde in zijn
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vaderstad als eponiem archont (VS 549) en Theodotus bekleedde er een niet nader
gespecificeerde magistratuur (VS 566). Euodianus van Smyrna was hoplietengeneraal in zijn vaderstad en hogepriester van Asia (VS 596). Apollonius van Athene
bekleedde de ambten van eponiem archont en hoplietengeneraal (VS 600).
Welke betekenis kent de auteur van de VS nu aan deze politieke activiteiten van de
door hem behandelde sofisten toe, en welk verband legt hij tussen hun professionele
en hun politieke activiteiten? De indruk die bij lezing van de VS ontstaat, is dat het
bekleden van politieke functies en het optreden als sofist twee verschillende methodes zijn om prestige te verwerven, methodes waartussen geen direct verband bestaat.
Euodianus van Smyrna werd, aldus Philostratus, geëerd met het hogepriesterschap
van Asia en het ambt van hoplietengeneraal in zijn vaderstad; door zijn welsprekendheid verwierf hij zich de Romeinse leerstoel (VS 596). In de wijze waarop
Philostratus de twee parallelle carrières typeert, raken het standsbewustzijn van de
stedelijke aristocraat en de mentaliteit van de sofist, beiden gekenmerkt door een
ambitieuze en competitieve instelling, elkaar. Distantie van het stedelijk-politieke
bedrijf lijkt echter in de optiek van de auteur van de VS op geen enkele wijze afbreuk te doen aan de reputatie van een sofist als zodanig. Tegenover sofisten die
zich actief met het politieke leven in hun vaderstad, woonplaats of elders bemoeien,
staan in de VS gevallen van sofisten waarvan de schrijver uitdrukkelijk zegt dat zij
dit nalieten. Zowel Nicetes van Smyrna als Antiochus van Aegae schuwden het
optreden in volksvergaderingen (VS 511 en 568); van zijn eigen leermeester Proclus
vertelt Philostratus dat hij de rast van Athene prefereerde boven de troebelen in zijn
vaderstad (VS 602v.). De politieke afzijdigheid van Nicetes, Antiochus en Proclus
wordt gememoreerd, maar van een veroordeling is geen sprake.
Toch verwacht Philostratus wel van zijn helden dat zij zich op enigerlei wijze als
aristocraten profileren en zich onthouden van activiteiten die met die status niet in
overeenstemming zijn. Als meest prijzenswaardige methode voor sofisten om hun
sociale status te bevestigen lijkt hij euergesia in de publieke of in de privé-sfeer te
beschouwen: een beschaafd man weet zijn rijkdom op de juiste wijze te benutten
door vrienden die in benarde omstandigheden verkeren, te hulp te komen of door
liturgieën op zich te nemen, aldus zijn reputatie vergrotend (VS 603 en 610).184 Nicetes en Antiochus, die zich van directe politieke participatie onthielden, verfraaiden
hun vadersteden, respectievelijk Smyrna en Aegae, met bouwwerken; Antiochus bekostigde daarnaast in tijden van schaarste korenuitdelingen aan de burgers (VS 511
en 568). Proclus wist te voorkomen dat een Atheense gastvriend zijn huis, dat hij
voor een lening in onderpand had gegeven, kwijtraakte (VS 603). Damianus van Ephese ondersteunde zijn behoeftige medeburgers, liet openbare gebouwen restaureren
en bekostigde de bouw van een zuilengalerij die de stad met het heiligdom van Artemis verbond, en van een eetzaal in het heiligdom zelf (VS 605). Niemand maakte
echter, aldus Philostratus, beter gebruik van zijn rijkdom dan Herodes, van wiens
euergesia niet slechts vrienden en steden, maar complete provincies profiteerden (VS
547). Hij verfraaide Athene met een stadium van wit marmer en het bekende odeum,
Vgl. voor deze thematiek Anderson (1986) 79.
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en ook elders in de provincie Achaea - Corinthe, Delphi, Thermopylae, Euboea, de
Peloponnesus en Boeotië - werden op zijn kosten bouw- en kunstwerken tot stand
gebracht (VS 550v.). In de grote betekenis die Philostratus aan dit soort vertoon
van rijkdom en royaliteit toekent, betoont hij zich een typische representant van de
maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft. Zijn verwachtingspatroon ten
opzichte van sofisten omvat naast een professionele component - met name aan improvisatie kent hij een grote betekenis toe185 - een sociale component, voortvloeiend
uit zijn standsbewustzijn; van deze sociale component vormt het 'juiste gebruik van
rijkdom' in de vorm van euergesia een wezenlijk onderdeel, dit in tegenstelling tot
directe politieke activiteit op stedelijk niveau, die weliswaar een belangrijke bijdrage
aan het prestige van een stedelijke aristocraat kan leveren, maar voor een sofist niet
onvervangbaar is.196
Philostratus' uitlatingen omtrent de betaling die sofisten voor hun onderricht plachten te vragen, de misthos, en omtrent de beoefening van de forensische rhetorica
leveren een bevestiging van en aanvullingen op dit verwachtingspatroon. De auteur
van de VS billijkt het vragen van misthos met een redenering die geheel in de lijn ligt
van de betekenis die hij aan het 'juiste gebruik van rijkdom' toekent. Door betaling
voor zijn onderricht te verlangen stelt de sofist zijn leerlingen in staat te tonen dat zij
de juiste prioriteiten stellen: in het bestedingspatroon komt het waardenpatroon tot
uiting.187 Zo woonde Damianus op jeugdige leeftijd de voordrachten van Aristides
en Hadrianus bij en betaalde elk van hen tienduizend drachmen; hij gaf zijn geld
liever uit aan een dergelijke liefhebberij dan aan lustobjecten van beiderlei kunne.188
Herodes was al een gevierd sofist, toen hij zich op drie opeenvolgende dagen in
Smyrna onder het gehoor van Polemo bevond. Bij wijze van misthos zond hij hem
een bedrag van 150.000 drachmen. Polemo weigerde dit. Pas toen Herodes het
bedrag tot 250.000 drachmen verhoogde, accepteerde Polemo het, en wel met een
air alsof hij slechts kreeg wat hem toekwam (VS 537v.). In het geval van deze twee
reuzen neemt ook de schaal waarop het bestedingspatroon in het waardenpatroon tot
uiting komt, reusachtige proporties aan. Anderzijds weet Philostratus het te waarderen, wanneer sofisten met het oog op de draagkracht van hun leerlingen hun eisen
matigen.189 Streven naar materieel gewin zonder meer getuigt in zijn optiek van een
kwalijke mentaliteit. Zoals wij in de vorige paragraaf hebben kunnen constateren,
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Bij het grote aantal vermeldingen in de VS van door sofisten beklede publieke functies dient dan
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in feite niet meer bestaat, zie Veyne (1976) 272-276 en 354 η 252, waar hij in dit verband naar het
spraakgebruik van de auteur van de VS verwijst Wel lijkt het mij zinvol om directe politieke activiteit,
bij voorbeeld in de vorm van optreden in raad of volksvergadenng, te onderscheiden van optreden als
euergetêï
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VS 605. . εΙπών πολλώ ήδιον ές τοιαύτα δαπαναν παιδικά ή ές καλούς τε καΐ χαλάς.
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' Zie bij voorbeeld VS 519 (Scopelianus) en 606 (Damianus) Anstid , or 32 16 К schrijft de grammaticus Alexander van Cotiaeum precies de door Philostratus wenselijk geachte attitude ten opzichte van
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haast hij zich zijn leermeester Proclus hiervan vrij te pleiten in verband met diens
commerciële nevenactiviteiten.190 Vanzelfsprekend kunnen banausische activiteiten
in het algemeen niet op zijn goedkeuring rekenen (VS 506), evenmin als het accepteren van een positie als huisleraar bij een familie, wier sociale positie onderdoet
voor die van de sofist in kwestie (VS 599v.).
Hetzelfde type normen met betrekking tot het streven naar materieel gewin manifesteert de auteur van de VS ten aanzien van de activiteiten van sofisten op het
terrein van de forensische rhetorica. Om te beginnen kunnen wij constateren dat
forensische redenaars (αγοραίοι) naar de opvatting van Philostratus een duidelijk
van de sofisten pur sang te onderscheiden categorie vormen: sofisten houden zich
primair met rhetorisch onderwijs en showoptredens bezig en hebben daarom niet de
onverschrokkenheid en vermetelheid nodig die voor forensische redenaars een eerste
vereiste is.191 Desalniettemin vermeldt hij van verschillende sofisten dat zij zich voor
rechtbanken weerden, en ook in dergelijke gevallen hecht hij grote waarde aan ver
toon van onbaatzuchtigheid. Damianus, die bij het berekenen van misthos rekening
hield met de draagkracht van zijn leerlingen, verleende gratis juridische bijstand aan
mensen die in financiële problemen verkeerden.192 Quirinus van Nicomedia, die tot
advocatus fisci werd benoemd, betoonde zich in de vervulling van zijn taak mild en
afkerig van winstbejag (VS 621). Vanzelfsprekend was een dergelijke onbaatzuchtigheid geen gemeengoed: Polemo, wiens superieure arrogantie Philostratus met een
mengeling van afkeuring, toegeeflijkheid en bewondering beschrijft, ontving voor
een rechtszaak van zijn cliënt een bedrag van twee talenten.193 Over het geheel genomen bevestigen Philostratus' uitlatingen over de forensische activiteiten van de door
hem behandelde sofisten echter wat wij eerder hebben gezien van zijn normen- en
waardenpatroon: aristocratische vrijgevigheid en afkeer van winstbejag vormen de
centrale elementen van de sociale component van het verwachtingspatroon waaraan
sofisten dienen te voldoen, zowel in hun professionele activiteit (misthos) als daarbuiten (forensische rhetorica). Voorts onderstreept het duidelijke onderscheid dat hij
maakt tussen sofistiek en forensische rhetorica, het feit dat de sofistiek voor hem
als cultureel fenomeen een autonome betekenis heeft, die los staat van de praktische
toepassing van welsprekendheid in volksvergadering, raad of rechtbank.
Een aantal van de meest onderhoudende en informatieve anecdotes in de VS heeft
betrekking op de contacten van sofisten met vooraanstaande Romeinen, in de eerste
plaats keizers. Zoals wij nog zullen zien, bevestigen ook deze anecdotes dat voor
Philostratus de sofistiek geen utiliteitsrhetorica is. Dat neemt niet weg dat hij diverse voorbeelden noemt van successen van sofisten in de rol van behartigers van de
belangen van hun vaderstad, woonplaats of provincie.194 Scopelianus ging als vertegenwoordiger van Asia naar Rome en wist Domitianus te bewegen tot het intrekken
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van het verbod op wijnbouw in de provincie.195 Hadrianus liet zich door Polemo
overhalen voor Smyrna de bouw van een graanmarkt, een gymnasium en een tempel
te bekostigen (VS 531); een postume redevoering van dezelfde sofist leverde Smyrna
de overwinning op in een proces voor Antoninus Pius (VS 539v.). Marcus Aurelius,
die tijdens een bezoek aan Smyrna Aristides had horen declameren, werd later door
een hem door de sofist toegezonden monodie over de verwoesting van de stad ten
gevolge van een aardbeving tot tranen toe geroerd en bewilligde in bekostiging van
de herbouw van de stad. Philostratus typeert dit geval als een voorbeeld van de
invloed van goede raad en welsprekendheid op waarlijk koninklijke, goddelijke naturen, op die manier zowel de sofist als de keizer complimenterend.196 Tegelijkertijd
lijkt hij zich ervan bewust te zijn geweest dat het showelement dat het optreden
van sofisten over het algemeen kenmerkte, in het kader van een gezantschap naar
de keizer contra-productief kon zijn.197 Zijn visie op de relatie tussen sofisten en
politieke machthebbers, in het bijzonder keizers, is gecompliceerder dan men op
grond van de succesverhalen van Scopelianus, Polemo en Aristides geneigd zou zijn
te vermoeden.
Het normen- en waardenpatroon achter de anecdotes in de VS over de contacten
van sofisten met keizers wordt begrijpelijk, wanneer men zich realiseert dat de
context waarin deze contacten plaatsvinden, zich kan wijzigen, en dat met die context
ook de rollen van beide partijen en de bijbehorende verwachtingspatronen ten aanzien
van hun optreden veranderen. Zolang een sofist niet als zodanig optreedt - dat wil
zeggen in vrijwel alle gevallen, behalve wanneer hij declameert -, is zijn relatie
met de keizer er één van een onderdaan met zijn heerser. Dit geldt ook wanneer
een sofist zijn eigen belangen of die van zijn medeburgers verdedigt in het kader
van een gezantschap of van een proces ten overstaan van de keizer. Typerend is
in dit verband het commentaar van Philostratus op het optreden van Herodes, toen
deze in Sirmium voor Marcus Aurelius zijn zaak tegen zijn tegenstanders in Athene
kwam bepleiten. De sofist moest kort na de dood van twee dochters van één van
zijn vrijgelatenen, aan wie hij zeer gehecht was, voor de keizer verschijnen. Hij was
op dat moment uitzinnig van verdriet en richtte rechtstreekse beschuldigingen aan
het adres van Marcus, zonder zelfs maar een poging te doen deze in te kleden in
toespelingen en dubbelzinnigheden.198 Het is duidelijk dat Philostratus in dit geval
het gedrag van zijn favoriete sofist als ongepast beschouwt; dat het proces geen voor
Herodes noodlottige wending nam, was naar zijn mening uitsluitend te danken aan de
filosofische instelling van de keizer.199 Niet alle alleenheersers zijn in het bezit van
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zulke prijzenswaardige karaktereigenschappen als Marcus Aurelius; sofisten kunnen
zelfs geconfronteerd worden met tyrannen. Ook in dat geval dienen zij volgens
Philostratus de juiste verhoudingen in het oog te houden en zich te onthouden van
provocerende opmerkingen, die de toom van de tyran kunnen opwekken;200 hij laat er
geen misverstand over bestaan dat wie van deze gedragslijn afwijkt de consequenties
in de eerste plaats aan zichzelf heeft te wijten. Dat geldt bij voorbeeld voor Antipater,
die Caracalla na de moord op Geta een verwijtende bnef stuurde. Antipater had
moeten begrijpen dat hij door de rechtvaardiging van de moord - een verondersteld
complot van Geta - in twijfel te trekken de toom van de keizer zou opwekken,
zo kunnen wij het commentaar van Philostratus op het optreden van zijn collega
parafraseren.201 Filosofische onverschrokkenheid en vrijmoedigheid in hel uiten van
kritiek (parrêsia) is wel het laatste dat de auteur van de VS van sofisten verwacht.202
Philostratus' langdurige ervaring als sofist aan het Severische hof zal aan zijn
uitdrukkelijke waarschuwingen tegen het uit het oog verliezen van de juiste verhoudingen in contacten met keizers niet vreemd zijn geweest.203 Tegelijkertijd is
deze attitude nauw verbonden met zijn visie op de sofistiek als autonoom cultureel
fenomeen. Dit blijkt, wanneer wij zijn verwachtingspatroon met betrekking tot het
gedrag van keizers ten opzichte van sofisten nader in ogenschouw nemen. Dient de
sofist de positie van de keizer als souverein te respecteren, van de keizer wordt verwacht dat hij respect aan de dag legt voor de sofist als representant van de paideia,
de Griekse literaire cultuur. Het duidelijkst komt dit aspect van Philostratus' visie
op de relatie tussen keizers en sofisten tot uiting in zijn relaas van het optreden van
Anstides voor Marcus Aurelius (VS 582v.). De keizer verbleef reeds drie dagen
Zie ook VS 489 (Hadnanus en Favonnus)
° VS 500 . μη εχκαλεισθαι τάς τυραννίδας, μηδέ ές οργήν ίγειν ήθη ωμά
!0
' VS 607 ύφ' ών παροξυνθήναι τον βασιλέα μη άπιστώμεν, και γαρ αν κα'ι ίδιώτην ταύτα παρωξυνε
βουλόμενόν γ£ το δοκειν έπιβεβουλευσθαι μη απιστείσθαι. Zie ook het commentaar op de (onhistori
sche) executie van de sofist Antiphon door Dionysius van Syracuse (VS 499) Απέθανε μεν ουν περί
Σικελίαν υπό Διονυσίου του τυράννου, τας δ' αιτίας, έφ' αίς άπέθανεν, Άντιφώντι μάλλον ή Διονυσίω
προαγράφομεν. Vgl voor deze versie van Antiphons levenseinde, die berust op verwisseling met de
gelijknamige tragediedichter (zie Anst, Rh 1385a9-13), [Plu ], Vilae decern oratorum Vita Antiphontis
14 (ed Thalheim, Antiphontis orationes et fragmenta) Vgl voor VS 607 en 499 Anderson (1986) 53
en 34 Overigens noemt Philostratus in de VS noch Caracalla noch enige andere keizer een tyran Over
Caracalla laat hij geen onvertogen woord vallen Opvallend is ook het positieve oordeel over Nero's
handelwijze ten opzichte van Nicetes in verband met diens conflict met Verginius Rufus, zie VS 512 en
vgl Fant (1981) 242 "
a Solomonic figure far removed from the Nero of the senatorial historians"
Vgl Fant (1981) 240v n 4 voor de redenen om met Wnght en in tegenstelling tot Kayser Νέρωνα in
plaats van Νερουα te lezen
:o2
Zie voor de van filosofen verwachte παρρησία ten opzichte van alleenheersers Murray (1970) ЗОб .,
Hahn (1989) 189v ; Rawson (1989) 253 In VS 625 vertelt Philostratus, hoe zijn jongere naamgenoot
Aehanus, die een aanklacht tegen de zojuist ten val gebrachte Elagabalus had geschreven, lafheid verweet,
omdat hij pas na de dood van de tyran met zijn requisitoir kwam Dit lijkt op het eerste gezicht in stnjd
met het hier gegeven beeld van de mentaliteit van de auteur van de VS Philostratus hoeft het echter
met volledig met de inhoud van de kritiek van zijn naamgenoot op Aehanus eens te zijn geweest om de
waarde van diens opmerking als bon mot te appreciëren, zie ook Anderson (1986) 48 Als ep 72 (aan
'Antoninus') gericht is aan Caracalla en een toespeling op de moord op Geta bevat - verre van zeker,
zie Munscher (1907) 535 en Solmsen (1941) 165 -, dan mogen wij er zeker van zijn dat de keizer de
bnef nooit onder ogen heeft gekregen, vgl Anderson (1986) 6
103
Vgl Anderson (1986) 6
!0
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in Smyrna zonder dat de sofist hem was komen verwelkomen. Toen Marcus hem
tenslotte liet ontbieden en informeerde naar de reden waarom hij tot dusverre verstek
had laten gaan, antwoordde Aristides dat hij volledig in beslag was genomen door
studie en geen afleiding had kunnen velen. De keizer schiep, aldus Philostratus,
genoegen in de toewijding van Aristides aan diens geleerde beslommeringen. Hij
vroeg de sofist voor hem te declameren; het tijdstip voor de declamatie werd op
verzoek van Aristides verschoven naar de volgende dag en de sofist kreeg toestemming zijn leerlingen mee te nemen. Toen Aristides de keizer vroeg of het hun zou
worden toegestaan met applaus en toejuichingen hun leermeester bij te vallen, antwoordde Marcus glimlachend dat hij dat zelf in de hand had. Typerend is hier naast het verlangen van de keizer de sofist te ontmoeten - zijn aanvaarding zonder
voorbehoud van de door Aristides voor diens late komst aangevoerde reden: uit
respect voor de sofist als representant van de paideia accepteert hij diens inbreuk
op de etiquette.204 Vervolgens verandert hij, door Aristides toestemming te verlenen
zijn leerlingen mee te nemen, zijn audiëntiezaal tijdelijk in een sofistenschool; en
hij onderstreept het feit dat hij voor de duur van de declamatie afziet van zijn rol
als souverein en zich schikt in de rol van bewonderend toehoorder, door te stellen
dat alleen Aristides zelf in staat is zijn leerlingen bijvalsbetuigingen te ontlokken.205
Ook wanneer de keizer aan dit onderdeel van het verwachtingspatroon voldeed
en van rol wisselde, bleef zijn positie natuurlijk ambivalent: hij kon een sofist
maken en breken. Deze ambivalentie wordt treffend geïllustreerd door een anecdote
over Hadrianus en Favorinus in de Historia Augusta. Toen Favorinus door de keizer
werd aangevallen op het gebruik van een naar Hadrianus' mening niet zuiver Attisch
woord, erkende de filosoof-sofist onmiddellijk zijn ongelijk. Vrienden wezen hem
erop dat het woord bij canonieke schrijvers geattesteerd was; Favorinus antwoordde
dat de geleerdheid van iemand die dertig legioenen tot zijn beschikking had, boven
ieder twijfel was verheven.206 Tussen de rol van de keizer als cultuurminnaar en zijn
politieke macht bleef een spanningsrelatie bestaan, waarmee sofisten bij voortduring
werden geconfronteerd. Hoewel Philostratus deze spanningsrelatie niet zo expliciet
aan de orde stelt als de schrijver van de Historia Augusta, kan men uit de VS wel
een aanzet tot een visie op de relatie tussen paideia en politieke macht destilleren.
Daartoe is het nodig het in de biografische schetsen van de sofisten regelmatig

Vgl voor de houding van Marcus'ten opzichte van de tweede sofistiek Rutherford (1989) 80-89. Voor
een collega van Polemo (Polemo was zo arrogant dat hij monarchen niet als zijn meerderen beschouwde,
zie VS 535) en voor iemand, die zich op zijn eigen terrein als de gelijke van Alexander de Grote zag (or.
50.49 К), lijkt Aristides' gedrag mij minder buitenissig dan Gaseó (1989) meent. Gascó's verklaring van
dit gedrag - de sofist zou als vnend van de vader van Avidius Cassius na diens usurpatiepoging bang
zijn geweest om voor de keizer te verschijnen - lijkt mij dan ook even overbodig als vergezocht
105
Vgl voor de betekenis van een congeniale context bij het optreden van een sofist voor een keizer VS
614 (Philostratus' verklaring voor hel falen van Herachdes bij een declamatie voor Septimius Severus)
** SHA, Haar. 15 12 non recle suadelis, familiares, qui non patimmi те Шит doaiorem omnibus
credere qui nabel Irigmla legiones. Vgl Baldwin (1982) 69v en, voor een soortgelijke anecdote over
Tibenus en Aleius Capito, D.C 57 17 1-3. Zie voor Favorinus' conflict met Hadrianus Swain (1989)
passim
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terugkerende thema van keizerlijke gunsten en eerbewijzen aan een nader onderzoek
te onderwerpen.207
Philostratus verwacht van een keizer zonder meer dat hij zijn waardering voor
de prestaties van sofisten vertaalt in gunsten en eerbewijzen; deze kunnen globaal
worden onderverdeeld in drie categorieën. In de eerste plaats is er sprake van de
benoeming van sofisten op posten waarvoor hun rhetorisch-literaire kwaliteiten een
duidelijke aanbeveling vormden, als ab epistulis graecis of advocatus fisci. De twee
door Philostratus behandelde sofisten die de post van advocatus fisci bekleedden,
Quirinus van Nicomedia en Heliodorus, dankten volgens de auteur van de VS hun
benoeming primair aan hun bedrevenheid in de forensische rhetorica, een tak van
welsprekendheid die hij, zoals wij reeds constateerden, duidelijk onderscheidt van
de sofistiek zelf, waarnaar zijn belangstelling en waardering voor alles uitgaat.208
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de sofisten die zich een post in het keizerlijk
bestuursapparaat verwierven als ab epistulis graecis:209 epistolografie en sofistiek
kunnen niet zonder meer onder één noemer worden gebracht. Een verdienstelijk ab
epistulis als Celer is nog geen sofist,210 en van Antipater zegt Philostratus dat hij
briljant was als keizerlijk secretaris, maar middelmatig als declamator.2" In tegenstelling tot de forensische rhetorica heeft de epistolografie wel zijn belangstelling,
zoals blijkt uit het commentaar op de stilistische merites van de brieven van Antipater en Aspasius. Gezien zijn eigen exercities in dit genre - zij het in een geheel
andere tak ervan - behoeft dit geen verwondering te wekken. Zowel voor de post
van advocatus fisci als voor die van ab epistulis graecis geldt echter dat zij in de
optiek van Philostratus kwaliteiten vereisen, die niet identiek zijn aan het talent voor
het houden van meletai dat de voornaamste kwalificatie van een sofist vormt.
Een tweede categorie keizerlijke eerbewijzen in de VS wordt gevormd door benoemingen op één van de andere posten die deel uitmaakten van de aan leden van
de ridder- en senatorenstand voorbehouden carrières. Philostratus legt nergens een
rechtstreeks verband tussen dergelijke benoemingen en de professionele kwaliteiten
van de desbetreffende sofisten. De in de VS vermelde gevallen zijn op de vingers
207

Vgl hiervoor Millar (1977)491-506.
VS 621 (χαί γαρ δη και απεσχεδίαζεν (sc. ò Κυρίνος), προσφυέστερος δε τα'ις χατηγορίαις δοχών
έπιστεΰθη έκ βασιλέως την του ταμιείου γλώτταν) en VS 626 (Caracdlla benoemt Heliodorus lot advocatus
fisci ώς έπιτηδειότερον δικαστηριοις χαί δίχαις) Vgl hierboven, biz. 41.
209
Philostratus noemt Alexander van Seleucia onder Marcus Aurelius (VS 571), Hadnanus van Tyras
onder Commodus (VS 590), Antipater van Hierapolis onder Septimius Severus (VS 607) en Aspasius van
Ravenna onder Caracalla of Severus Alexander (VS 628).
210
VS 524; vgl. Bowie (1982) 40 en Anderson (1986) 65
211
VS 607 Vgl Anderson (1986) 65 Philostratus pnjst met name de wijze waarop Anupater zich
inleefde m de keizerlijke rol Aspasius van Ravenna daarentegen bleef ook als ab epistulis tezeer een
sofist, waardoor zijn brieven in duidelijkheid - een eerste vereiste voor een passende stijl voor een keizer
- tekortschoten, VS 628 In de kntiek in de VS op Aspasius valt de weerklank van het pamflet tegen de
ab epistulis van de Lemmer {Dial 1) te beluisteren Terwijl de Lemmer echter σαφήνεια als voornaamste
eis aan de epistolografie in het algemeen stelt, lijkt de auteur van de VS deze kwaliteit te beschouwen als
noodzakelijk kenmerk van een keizerlijke briefstijl. Ρ M M. Leunissen wees mij erop dat op het oordeel
van de Philoslrati weinig valt af te dingen, als Aspasius ab epistulis onder Severus Alexander was en als
zodanig betrokken bij de redigenng van diens edict over het aurum coronarum (P Fay 20, zie voor de
huidige communis opinio dat het hier een edict van Severus Alexander betreft, Oliver (1978) 479)
208
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van één hand te tellen;212 waarschijnlijk was van zo'n verband inderdaad nauwelijks
sprake en lagen deze benoemingen in de lijn der verwachtingen gezien de in vorige
generaties reeds bereikte status of de opwaartse sociale mobiliteit van de familie
van de desbetreffende sofisten.213 Zoals wij eerder constateerden, heeft Bowie erop
gewezen dat veel sofisten tot families behoorden die reeds deel uitmaakten van de
rijksadel. Hun keuze voor de sofistiek betekende dat zij min of meer bewust afzagen
van een carrière in het rijksbestuur: "A man from such a family who chose to be a
sophist was in some measure preferring the intellectual to the practical life."214 Het
is interessant dat de auteur van de VS het waardenpatroon dat aan dergelijke keuzes
ten grondslag moet hebben gelegen, expliciet verwoordt. Van Herodes vertelt hij
dat deze meer waarde hechtte aan het behalen van successen als sofist dan aan zijn
consulaire status en afkomst.215 Elders beschrijft hij met genoegen hoe Chrestus van
Byzantium een verwaande leerling, die aan niets anders dan een carrière in keizerlijke dienst dacht, de oren waste.216 Voor Philostratus is het prestige dat men als
sofist kan verwerven, van een andere orde dan, maar bepaald niet inferieur aan het
aanzien dat bekleding van publieke functies, in het stedelijk zelfbestuur of in het
rijksbestuur, met zich meebrengt.
De meeste in de VS vermelde keizerlijke gunsten aan sofisten vallen onder een
derde categorie: geschenken of eerbewijzen van zuiver ceremoniële aard als blijk
van erkenning van de artistieke merites van de begunstigden en benoeming op de
keizerlijke leerstoel in Athene of op de leerstoel voor Griekse welsprekendheid in
Rome. De aanleiding voor de verlening van dergelijke gunsten wordt veelal gevormd
door een declamatie voor de keizer. Polemo en Dionysius van Milete werden door
Hadrianus tot lid van het Museum in Alexandrie benoemd; Polemo werd daarnaast
door Trajanus en vooral door Hadrianus overstelpt met materiële privileges.217 Marcus Aurelius liet tijdens zijn bezoek aan Athene in 176 Hadrianus van Tyrus, die hij
eerder op de keizerlijke leerstoel had benoemd, maar wiens geschiktheid voor deze
post in twijfel was getrokken, voor zich optreden. Hadrianus' declamatie deed de
kritiek verstommen en de keizer beloonde hem rijkelijk met eerbewijzen en geschenken.218 Commodus was dermate gecharmeerd van de declamaties van Pollux dat hij
hem op de keizerlijke leerstoel benoemde (VS 593). Apollonius van Athene (VS
601) en Hermocrates van Phocaea (VS 611) ontvingen voor declamaties geschenken
212

Zie VS 524 voor de opname van Dionysius van Milete in de ridderstand en zijn benoeming tot
'satraap' (dat wil zeggen procurator, vgl. Bowersock (1969) 52 met n. 3) van een niet met name
genoemde provincie; VS 567 voor de consulaire rang van Aristocles van Pergamum; VS 607 voor de
adlectio inter consulares en benoeming tot legaat van Pontus en Bilhynië van Antipatcr. Het consulaat
van Herodes en diens positie als corrector van de vrije steden van Asia komen in de VS slechts zijdelings
aan de orde, zie VS 548, 554 en 536.
213
Bowie (1982) 46-50.
214
Bowie (1982) 50.
VS 536: ήρα μεν γαρ του αύτοσχεδιάζειν 6 'Ηρώδης μάλλον ή του ύπατος te καΐ εξ υπάτων ooxtiv.
216
VS 591ν. Vgl. voor de prioriteit van een reputatie als sofist voor de consulaire status van een familie
of de bekleding van eervolle posities VS 597 (Rufus van Perinthus) en 612v. (Heraclides van Lycië). Zie
voor dit onderwerp ook Anderson (1986) 81.
217
VS 524 (Dionysius) en 532v. (Polemo).
218
VS 588v.: αγασθείς δε αυτόν ό αυτοκράτωρ έπί μέγα ήρε δωρεαϊς τε καΐ δώροις.
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van Septimius Severus, en Philostratus van Lemnos werd door Caracalla voor een
declamatie beloond met een vrijstelling van ambten en liturgieën (VS 623) Wat
een keizer kon verlenen kon hij echter ook ontnemen Herachdes verloor een declamatiewedstrijd met Apollonius van Athene ten overstaan van Septimius Severus
en daarmee zijn vrijstelling van ambten en hturgien (VS 601), en de protectie van
Julia Domna leverde Philiscus van Thessahe weliswaar de keizerlijke leerstoel op,
maar kon niet verhoeden dat Caracalla hem de daaraan verbonden ateleia ontnam
(VS 622v ) Een keizer kon ook aan zijn bewondering voor een sofist uiting geven
door diens favoriete stad materieel te bevoordelen Volgens Philostratus plaveide
Ansüdes' succes met een declamatie voor Marcus Aurelius de weg voor het latere besluit van de keizer om het door een aardbeving verwoeste Smyma te laten
herbouwen (VS 582v ), een soortgelijk verband bestond in de optiek van de auteur
van de VS vermoedelijk tussen Polemo's populariteit bij Hadnanus en de materiele
begunstiging van Smyma door de keizer (VS 531, vgl VS 533) Een deel van het
met de keizerlijke euergesia verbonden prestige straalde in zulke gevallen natuurlijk
op de sofist af, Philostratus noemt Anstides naar aanleiding van diens succesvolle
interventie bij Marcus Aurelius 'stichter van Smyma' (οικιστής της Σμύρνης) 2I9
Naast Marcus Aurelius is Hadnanus de keizer die zich het meest in de gunst van
de auteur van de VS mag verheugen, van de keizers uit het verleden was hij, aldus
Philostratus, het meest bereid talent te stimuleren 22° Gezien Hadnanus' spreekwoor
delijke philhellenisme mag dit nauwelijks verwonderlijk heten Het loont echter de
moeite Philostratus' uitlatingen over deze keizer wat nader in ogenschouw te ne
men, omdat zij illustratief zijn voor zijn opvattingen over de relatie tussen paideia
en politieke macht en ons in staat stellen zijn verwachtingspatroon ten aanzien van
het gedrag van keizers ten opzichte van sofisten te preciseren De aanleiding voor
de typering van Hadnanus als bij uitstek bereid tot het stimuleren van talent wordt
gevormd door de vermelding van de bewondering die de keizer koesterde voor
Marcus van Byzantium, toen deze als gezant van zijn vaderstad de keizer bezocht
(VS 529v ) Deze bewondenng gold ongetwijfeld de artistieke prestaties van Mar
cus Elders maakt Philostratus duidelijk dat naar zijn mening de belangstelling van
Hadnanus voor Griekse cultuur, met name sofistiek en filosofie, niet wezenlijk was
voor diens zelfopvatting als keizer, maar een vorm van afleiding betekende voor de
zorgen van het keizerschap, vnjetijdsbesteding op niveau (VS 490) De auteur van
de VS acht een dergelijke houding ten opzichte van sofistiek en wijsbegeerte zeker
niet verwerpelijk, integendeel zelf verwoordt hij in het voorwoord van de VS de
verwachting dat zijn werk voor Gordianus precies deze functie - het verzetten van
de zinnen - zal vervullen (VS 480) Zijn visie op de sofistiek als autonoom cultureel
fenomeen, als kunstvorm, brengt met zich mee dat hij geen illusies koestert ten aan
zien van de directe relevantie van dit type welsprekendheid in het maatschappelijke
en politieke leven Wat hij van keizers en van leden van de njksadel verwacht is
waardenng van de sofistiek als kunst De artistieke appreciatie van de kant van poli:19

VS 582 Anstides zelf noemt natuurlijk Marcus en Commodus οιχισται της πόλεως, maar laat met na
zijn eigen invloed bij de keizers te memoreren, or 19 4 en 7 К
'
VS 530 έπιτηδειοτατος των πάλαι βασιλέων γενόμενος αρετας αυξησαι
20
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tieke machthebbers is voor de auteur van de VS overigens wel van groot belang zij
levert een onvervangbare bijdrage aan het prestige van sofisten en onderstreept dat
als methode om prestige te verwerven een loopbaan als sofist gelijkwaardig is met
of zelfs superieur aan een actieve politieke carrière In aanwezigheid van politieke
machthebbers neemt de concurrentie tussen sofisten dan ook heftiger vormen aan
Zo begon de twist tussen Favonnus en Polemo in lome, waar de twee kemphanen
de favorieten waren van respectievelijk Smyrna en Ephese, maar verscherpte zich
aanzienlijk gedurende hun beider verblijf in Rome, waar - aldus Philostratus - de
bijval van consulares en zonen van consulares hun ambitie en onderlinge rivaliteit
aanwakkerde (VS 490v )
Het is opvallend dat volgens Philostratus Hadnanus' vrijblijvende houding ten
opzichte van de paideia niet alleen de sofistiek, maar ook de filosofie gold Zijn
visie op het intellectuele tijdverdrijf van deze keizer roept Tacitus' beschrijving (Ann
14 16 2) van de wijsgeren die Nero na de maaltijd met leerstellige debatten vermaken,
m herinnering Vanzelfsprekend waren filosofen zelf over het algemeen geneigd om
zich in hun relatie tot politieke machthebbers een andere rol dan die van entertainer
toe te dichten, namelijk die van 'biechtvader' en persoonlijk adviseur221 In de VS,
waar hij zijn visie op de praktijk van de relatie tussen Griekse intellectuelen en
Romeinse keizers geeft, heeft Philostratus geen boodschap aan dergelijke pretenties,
m de VA, waar geïdealiseerde voorstellingen omtrent de verhouding tussen filosofen
en politieke machthebbers zijn beeldvorming van Apollonius mede bepalen, ligt dit
- zoals in een volgend hoofdstuk zal blijken222 - geheel anders
In de grote betekenis die Philostratus aan keizerlijke eerbewijzen toekent, stond hij
onder zijn collega-sofisten zeker niet alleen Anstides, die wij ondanks zijn afkeer
van de titel 'sofist' - hij gaf er de voorkeur aan 'rhetor' te worden genoemd - zonder
al te veel scrupules tot de tweede sofistiek mogen rekenen,223 droomde blijkens zijn
Hieroi Logox frequent van ontmoetingen met keizers Eén van de meest treffende
specimina van dit type dromen heeft betrekking op een verblijf aan het hof van
Marcus Aurehus en Lucius Veras
"De negentiende dag droomde ik dat ik in het paleis verbleef De aandacht die de keizers
mij schonken en de eer die zij mij in alles wat zij deden bewezen, was wonderbaarlijk
en met te overtreffen mij alleen viel alles ten deel waarvan een ander zelfs geen fractie
overkomt " 224
m

Zie hiervoor Hahn (1989) 185-191, Rawson (1989) 233-235
Zie hieronder, blz 181-215
123
In een aantal passsages uit Anstides' redevoeringen heefl σοφιστής een sterk peioratieve lading zie
bij voorbeeld or 28 128 en 131 K, or 33 29 К, or 34 47 К en or 50 95 К, en vgl Behr (1968) 106
Ook Stanton (1973) 355 die in tegenstelling lot Behr meent dat σοφιστής bij Anstides met altijd een
scheldwoord is, moet toegeven ' that there remains a residue of passages where sophistes is a term which
Anstides would nol wish to have applied to himself" Hei lrjkt mij duidelijk dat Anstides zich in elk geval
wenste te distantieren van de sofisten uit zijn eigen tijd, die hij van goedkoop effectbejag in het dingen
naar de gunsten van het publiek en hebzucht beschuldigde vgl voor zijn afkeer van geïmproviseerde
declamaties VS 583 Desondanks is er onvoldoende reden om Anstides met zijn goeddeels uu histonsche
declamaties bestaande oeuvre buiten de tweede sofistiek te plaatsen, hij is in sommige opzichten een
buitenbeentje, maar geen buitenstaander
!24
Anstid or 47 46 Κ Ενατη έπι δέκα έδοκουν έν τοις βασιλειοις διατριβειν, την δ επιμέλειαν χαι
!22
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Deze droom van Aristides vormt niet alleen een bevestiging van de grote betekenis
van keizerlijke erkenning voor het zelfbewustzijn van sofisten; hij illustreert ook hoe
treffend de typering van de sofistiek is die Philostratus in een moment van eerlijkheid
geeft: 'een vak voor narcistische opscheppers'.225
Vatten wij het voorafgaande kort samen, dan kunnen wij constateren dat voor Philostratus paideia en politieke macht autonome terreinen zijn. De sofistiek is in zijn
visie een kunstvorm en als zodanig duidelijk te onderscheiden van utiliteitsrhetorica,
en de relatie tussen sofisten en politieke machthebbers dient naar zijn opvatting te
worden gekenmerkt door wederzijdse respectering van de souvereiniteit van beide
partijen, elk op hun eigen terrein. In werkelijkheid was de scheidslijn tussen cultuur
en politiek natuurlijk vloeiend en grensoverschrijdende verschijnselen deden zich
veelvuldig voor. In hoofdzaak waren hierbij twee factoren in het spel. In de eerste
plaats was het aan prestaties op het terrein van de cultuur verbonden prestige zo
groot, dat het de inzet kon worden van conflicten met een deels politiek karakter.
In de tweede plaats behoorde grensverkeer tussen sofistiek en utiliteitsrhetorica tot
de mogelijkheden en was tot op zekere hoogte zelfs onvermijdelijk; leden van de
stedelijke aristocratieën bezochten in hun jeugd sofistenscholen en woonden ook als
volwassenen regelmatig declamaties van sofisten bij. Dit kon leiden tot politiek inopportune of ongewenste uitlatingen in bijeenkomsten van raad of volksvergadering.
Om Philostratus' visie op de sofistiek en de implicaties daarvan te begrijpen, is het
van belang op beide types grensoverschrijdende verschijnselen kort in te gaan.
Wat het eerste type betreft, de reputatie van athleten, acteurs, sofisten en andere
cultuurdragers droeg in aanzienlijke mate bij tot het prestige van hun geboorteplaats
of van de stad waar zij resideerden. Onderlinge rivaliteit tussen steden in een
provincie kon zich onder meer uiten in het bewonderen van concurrerende idolen.
Wij zagen reeds hoe de twist tussen Polemo en Favorinus aanvankelijk parallel liep
met de traditionele rivaliteit tussen Smyrna en Ephese (VS 490).226 Het gaat hier om
een verschijnsel van dezelfde orde als twisten tussen steden om titels als 'eerste stad'
van een provincie.227 Dit soort ruzies woedde gedurende de keizertijd onder meer
tussen de Bithynische steden Nicaea en Nicomedia en tussen de drie voornaamste
steden van Asia, Smyrna, Ephese en Pergamum; het geschil in Bithynië vormde de
aanleiding voor een redevoering van Dio van Prusa in Nicomedia, terwijl Aristides
de steden van Asia onderhield over de zegeningen van onderlinge eendracht.228 Dio
en Aristides lieten niet na hun toehoorders te wijzen op de futiliteit van conflicten
over dergelijke zaken. Er was maar één stad werkelijk de eerste, en dat was Rome;
geschillen om te voeren titels gingen om niet meer dan 'de schaduw van een ezel',
zoals Dio het treffend uitdrukt in zijn tweede redevoering in Tarsus, een stad die
τιμήν ιών αυτοκρατόρων είς έμέ θαυμαστήν καΐ άνυπέρβλητον είναι δια πάντων έξης ών επραττον μόνω
γαρ άπαντα γίγνεσθαι ών ουδέ μιχρον αλλω τω.
VS 616: . . . την τέχνην φίλαυτόν τε και αλαζόνα . . .
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'
Vgl. voor de rivaliteit tussen de twee steden D.Chr., or. 34.48.
2 7
Aldus terecht Bowersock (1969) 90.
!28
D.Chr., or. 38; Aristid., or. 23 К. Vgl. voor deze materie Robert (1977) passim; C.P. Jones (1978)
83-94; Sheppard (1984-6) 231-237.
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er met zijn buren ook niet altijd even harmonieuze relaties op nagehouden schijnt
te hebben.229 Aangezien echter dit soort twisten onder de Pax Romana één van de
weinige uitlaatkleppen vormde voor rivaliteit tussen steden, zagen de betrokkenen er
geen been in om de nodige energie in de strijd om titels te steken.230 Onder normale
omstandigheden diende deze Griekse hebbelijkheid voor de Romeinse overheden als
bron van vermaak en als gelegenheid om het adagium 'divide et impera' in praktijk
te brengen; dat is althans de mening van Dio van Prusa (or. 38.36-38). Onder
uitzonderlijke omstandigheden konden dergelijke conflicten echter escaleren. Zo
koos tijdens de burgeroorlog van 193/4 Nicomedia de zijde van Septimius Severus,
terwijl Nicaea zich achter Pescennius Niger schaarde.231 Dezelfde burgeroorlog was
de aanleiding voor een in de VS vermeld incident, waarbij de grenzen tussen politiek
en cultuur vervaagden.
Bij het begin van de veldtocht van Severus fungeerde Byzantium als uitvalsbasis
van Niger; ook na de definitieve nederlaag en de dood van de pretendent bood de
stad nog lange tijd weerstand aan een belegering door de troepen van de overwinnaar.232 Gedurende dit beleg schitterde de Byzantijnse acteur Clemens bij diverse
gelegenheden in tragedieopvoeringen, maar juries legden een begrijpelijke huiver
aan de dag om hem de zegekrans toe te kennen. Zij wilden, aldus Philostratus,
de indruk vermijden dat zij in de persoon van één man een stad die de wapens
tegen de Romeinen had opgenomen, tot overwinnaar uitriepen.233 Dezelfde gang
van zaken dreigde tijdens de Pythische spelen, totdat Hippodromus van Larissa, die
de spelen presideerde, tussenbeide kwam, zich beriep op zijn plichten als jurylid
en Clemens alsnog de overwinning bezorgde waar deze recht op had. De sofist
weigerde zich dus iets gelegen te laten liggen aan de politieke lading die de zaak
had gekregen. Toen een concurrent van Clemens bij de keizer tegen de beslissing in
beroep ging, sanctioneerde Severus het optreden van Hippodromus (VS 616). Het
incident is illustratief voor de fragiliteit van de scheidslijn tussen cultuur en politiek,
maar toont tegelijkertijd aan dat de norm in dit soort gevallen was dat de autonomie van beide terreinen gerespecteerd moest worden. Hippodromus herstelde deze
door de juries veronachtzaamde norm in ere, de keizer bevestigde haar geldigheid.
De gevoeligheid van juries bij panhelleense evenementen voor pressie van politieke
machthebbers was een teer punt. Dio van Prusa refereert in zijn uit de beginjaren
van de regering van Vespasianus daterende Rhodische redevoering (or. 31.11 Ον.)
aan Romeinse pogingen om de arbitrage bij de Olympische spelen te beïnvloeden.
Met de bewering dat de scheidsrechters aanbevelingsbrieven voor athleten ongeopend terzijde leggen tot na de wedstrijden, geeft hij dezelfde norm weer die wij in
de VS aantreffen; de werkelijkheid zal er wel eens anders hebben uitgezien.
De sofistiek laat zich natuurlijk niet in ieder opzicht vergelijken met athletische en
229

D.Chr., or. 34.48; vgl. Aristid., or. 23.62v. К.
Zie С Р . Jones (1978) 85.
Hdn. 3.2.7-9.
232
Hdn. 3.2.2; D.C. 74.6.3; 74.8.3; 74.10.1-14.6.
VS 616: .. .ώς μή δοχοίη δι' ενός άνδρας κηρύττεσθαι πόλις όπλα έπ'ι 'Ρωμαίους ηρμένη. Vgl. het
commentaar van Robert (1967) 26v., die erop wijst dal het voorval 'montre avec force comment la
proclamation du vainqueur et celle de sa patrie sont étroitement liées.'
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dramatische wedstrijden, maar toch zijn er wel raakpunten aan te wijzen. Weliswaar
is het voor Philostratus' sofisten in veel gevallen de keizer zelf, die als scheidsrechter
optreedt en hun prestaties met 'prijzen' als geschenken, eerbewijzen of leerstoelen
waardeert, maar zoals wij reeds constateerden, veranderen bij een declamatie door
een sofist voor de keizer de rollen: de keizer ziet voor de duur van de declamatie af
van zijn rol als souverein en schikt zich in de rol van waarderend toehoorder. Dat dit
theorie is en dat veelal bij de verlening van keizerlijke gunsten aan sofisten geheel
andere factoren in het spel waren dan appreciatie van zuiver professionele merites,
laat zich raden. De norm die men uit de VS kan destilleren is echter dat de keizer
in dergelijke gevallen op basis van artistieke appreciatie tewerk gaat. De fragiele
scheidslijn tussen cultuur en politiek blijft zo tot op zekere hoogte gehandhaafd.
Een enkele sofist legde een wel zeer vergaande onthechting van keizerlijke gunsten
aan de dag. Toen de Atheners Chrestus van Byzantium wilden voordragen voor de
keizerlijke leerstoel in hun stad, bedankte deze voor de eer met een depreciërende
opmerking over de betekenis van leerstoelen: "Een hoogleraarssalaris maakt geen
geleerde."234 De meeste van zijn vakgenoten dachten daar genuanceerder over: nog
afgezien van het materiële aspect leverden keizerlijke gunsten en eerbewijzen een
wezenlijke bijdrage aan hun prestige en zelfbewustzijn.
Grensverkeer tussen sofistiek en utiliteitsrhetorica was, zoals gezegd, min of meer
onvermijdelijk, maar kon problemen opleveren. De onderwerpen die de sofisten voor
hun declamaties kozen of door hun publiek aangereikt kregen, waren van fictieve of
historische aard. Historische declamaties handelden in verreweg de meeste gevallen
over in de klassieke periode gesitueerde thema's, en sofisten weidden gaarne uit
over Griekenlands grootheid in het verleden. In zijn Politieke voorschriften voor
een plaatselijk politicus uit Sardis, een geschrift uit het einde van de eerste of het
begin van de tweede eeuw, waarschuwt Plutarchus tegen het aan de bevolking voorhouden van historische exempla die niet in overeenstemming zijn met de bestaande
verhoudingen, dat wil zeggen de Romeinse overheersing. Lofzangen op Marathon,
Plataeae en de Eurymedon horen zijns inziens thuis in de sofistenscholen en niet in
de volksvergadering. Wel kan het voor een locaal politicus opportuun zijn te verwijzen naar anderssoortige voorbeelden uit het Griekse verleden zoals de amnestie
in Athene na de val van de dertig tyrannen.235
Deze door Plutarchus wenselijk geachte omzichtigheid in het binnen een politieke
context hanteren van historische exempla zien wij toegepast in enkele redevoeringen
van Dio van Prusa. Zo roept deze in een redevoering voor de volksvergadering van
zijn vaderstad weliswaar de grootheid van Thebe onder Epaminondas in herinnering,
maar voegt daar onmiddellijk aan toe dat de tijden veranderd zijn en dat onder de
huidige omstandigheden een machtsontplooiing als die van het toenmalige Thebe
onmogelijk is. Patriottisme is nog steeds wenselijk en mogelijk, maar de effecten
!34

VS 591: ούχαΐ μύριαι τον άνδρα. Dionysius van Muele verwoordde tegenover Hadrianus' ab epistulis
Avidius Heliodorus dezelfde gedachte (D.C. 69.3.5): Καίσαρ χρήματα μέν σοι και τιμήν δούναι δύναται,
οήτορα &ί σε ποιήσαι ού δύναται.
!35
Plu., Mor. 814a-c; vgl. СР. Jones (1972) 113v., en 136 voor de datering; Millar (1969) 13v.;
Sheppard (1984-6) 238.
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van toewijding aan het vaderland zijn nu minder verreikend {or. 43 4) In een
andere redevoering houdt hij de burgers van Prusa voor dat Athene en Sparta hun
oude grootheid en roem dankten aan een goed constitutioneel bestel en een ordelijke
politieke cultuur (το κοσμίως πολιτεύεσθαι) Dat zijn naar de mening van Dio ook
onder de gegeven verhoudingen nastrevenswaardige en profijtelijke doelstellingen
goed bestuur baat een stad meer dan door de Romeinse overheden geschonken
privileges als de status van 'vnje stad' (or 44 l l v ) . Dezelfde tonen vallen te
beluisteren in Anstides' redevoering voor de steden van Asia, wanneer hij zijn
gehoor de vruchten van de eendracht, tijdens de Perzische oorlogen, van Athene en
Sparta voorhoudt de tijden zijn veranderd, de verhoudingen niet vergelijkbaar, maar
onveranderd geldt de noodzaak van een goede onderlinge gezindheid {or 23 41 ν
К) Zowel bij Dio als bij Anstides kan men overigens een enigszins defensieve
houding constateren, wanneer zij in een politieke context historische voorbeelden
aanvoeren Zij lijken te anticiperen op een combinatie van wrevel en hilariteit bij
hun gehoor, wanneer zij de klassieke exempla voor het voetlicht brengen, een reactie
die zij trachten te ondervangen door in te spelen op een zeker Gneks chauvinisme dat
zij bij de toegesprokenen veronderstellen Kennelijk leefde ook onder hun publiek
het besef dat het standaardrepertoire uit de sofistenscholen in een politieke context
niet op zijn plaats was, met zozeer omdat het - zoals Plutarchus meende - het
zicht op de realiteit benam en tot politiek avontunsme kon leiden, maar omdat het
absoluut niet terzake deed 2 3 6
In hoeverre Philostratus, bij voorbeeld tijdens de bekleding van publieke functies
in Athene, zijn rhetonsche talenten in raad en volksvergadenng tentoonspreidde en
zich daarbij van historische exempla bediende, is ons niet bekend Wel verbindt hij
in de VS tenminste één maal expliciet een politieke moraal aan een anecdote over
een representant van de oude sofistiek In stnjd met de historische waarheid deelt
hij mee dat Antiphon Dionysius van Syracuse tartte en zijn optreden met de dood
moest bekopen De auteur acht het een ernstige fout van de sofist dat deze de tyran
provoceerde en diens tragedies hekelde, literaire exercities maken een tyran minder
onverbiddelijk en zijn regiem draaglijker voor de onderdanen (VS 499v ) Waar
Philostratus dus een les uit het verleden trekt is deze geheel in overeenstemming
met zijn visie op de relatie tussen sofisten en politieke machthebbers, volstrekt
toegesneden op de bestaande verhoudingen en verre van subversief237
Dat Philostratus de voor sofisten meest typerende activiteit, het houden van geïmproviseerde redevoeringen over historische of fictieve thema's, heeft beoefend, lijdt
geen twijfel, jammer genoeg is van de meletai die de Suda (φ 421) hem toeschrijft,
mets bewaard gebleven Van de declamaties van collega's die hij in de VS vermeldt,
heeft ongeveer twee derde betrekking op historische onderwerpen, daarbinnen zijn
situaties uit de Perzische oorlogen, de Peloponnesische oorlog en de stnjd van Athene onder leiding van Demosthenes tegen de Macedonische expansie favoriet23e
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D Chr , or 50 2, vgl or 43 3 AnsUd , or 24 23 К gebruikl in du verband de veelzeggende term
ιιειραχιωδες, '(sonsten)schooljongensgedoe'
Vgl hierboven biz 43 met η 201 Zie voor deze passage ook De Lacy (1974) 9
:3β
De gegevens zijn verzameld door Kennedy (1974) 19 Van de ongeveer 45 υποθέσεις die Philostratus
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Dit patroon is redelijk in overeenstemming met de door D. Russell verzamelde gegevens over de onderwerpskeuze van Griekse declamatoren,239 en er lijkt geen goede
reden aanwezig om te veronderstellen dat Philostratus in de selectie van onderwerpen
voor zijn eigen declamaties significant van zijn collega's verschilde. Het beeld van
Griekse notabelen uit de keizertijd die in de rol van Demosthenes de Atheners bij de
nadering van Philippus aanraden op hun triëren te vluchten (VS 543)240 of een weeklacht over Chaeronea aanheffen (VS 522), zo vaak verwijlen bij Marathon dat het
slagveld hun bijnaam wordt (VS 595), de Lacedaemoniërs adviseren de capitulanten
van Sphacteria niet langer als medeburgers te aanvaarden (VS 528) of als Atheense
gewonden bij Syracuse hun kameraden smeken hen eigenhandig te doden (VS 574)
roept onvermijdelijk vragen op aangaande de relatie van de sofisten en van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft, waaruit zij voortkwamen en die
hun prestaties wist te appreciëren, tot de realiteit van het Imperium Romanum. Dat
er een spanningsveld bestond tussen de aanvaarding van deze realiteit en het evoceren van de grootheid van het Griekse verleden blijkt uit de hiervoor behandelde
adviezen van Plutarchus, uit de politiek-rhetorische praktijk van Dio en Aristides
en uit de combinatie van wrevel en hilariteit die zij van hun gehoor verwachten,
wanneer zij de bekende exempla ten tonele voeren. Evenzeer is duidelijk dat de sofisten een fixatie op het klassieke verleden, gepaard gaande met het negeren van het
hellenistische tijdvak en het meer recente verleden, wisten te combineren met een
instelling, die kon variëren van probleemloze aanvaarding tot positieve waardering
van en verregaande vereenzelviging met de Romeinse heerschappij en die nooit de
vorm aannam van een fundamentele verwerping van de bestaande verhoudingen. De
fixatie op het klassieke verleden was een cultureel fenomeen, dat niet kan worden
geïnterpreteerd als een uiting van weerstand tegen de Romeinse heerschappij. Wat
blijft is de vraag waarom een maatschappelijk-politieke elite die haar positie door
de macht van Rome zag geconsolideerd en die in toenemende mate bij de uitoefening van het rijksbestuur werd betrokken, haar culturele zelfbewustzijn voor een
belangrijk deel weerspiegeld zag in een literair genre dat bij voortduring situaties reproduceerde waarin Rome door afwezigheid schitterde en waarin autonome Griekse
poleis de Perzen, de Macedoniërs of elkaar het leven zuur maakten.
Bowie heeft in een controversieel artikel een verklaring voor dit fenomeen gezocht
in de politieke situatie van de Griekse aristocratieën, die weliswaar hun leidende positie binnen de steden in de oostelijke rijkshelft door Rome gegarandeerd wisten,
maar die tegelijkertijd zowel intern als in de relaties met andere steden hun manoevreerruimte tot een minimum beperkt zagen. Het contrast tussen de materiële
vermeldt, zijn 31 van historische aard. Hiervan hebben er vijf betrekking op Xerxes, dne op Danus en
zeven op Demosthenes. Aan de door Kennedy vermelde gegevens kan worden toegevoegd dat zeven
υποθέσεις betrekking hebben op situaties uit de Peloponnesische oorlog. Zie ook Bowie (1970) 7: geen
thema's van na 326 v.Chr.
i39
Russell (1983) 107: van de ongeveer 350 bekende historische υποθέσεις hebben er 43 betrekking op
de Perzische oorlogen, 90 op de Peloponnesische oorlog en 125 op de periode van Demosthenes
!40
Dit is een voorbeeld van een έσχηματιαμίνος λόγος: de bedoeling van de spreker was de Atheners
over te halen tot de tegenovergestelde handelwijze, namelijk standhouden en verzet bieden. Zie voor het
begnp Russell (1983) 138.
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rijkdom en culturele bloei van met name de Kleinaziatische steden enerzijds, de feitelijke politieke betekenisloosheid van deze elites anderzijds zou ertoe geleid hebben
dat Griekse aristocraten zich in hun voornaamste cultuuruitingen in toenemende mate
tot de politieke grootheid van het verleden wendden. De integratie van delen van de
aristocratieën uit de oostelijke rijkshelft in de rijksadel verzachtte dit contrast zonder
het volledig te elimineren, en de ook door de Romeinen erkende Griekse superioriteit
op het terrein van de cultuur leverde onvoldoende compensatie voor het ontbreken
van reële politieke macht. Een feitelijke berusting in de Romeinse heerschappij ging
hand in hand met een fixatie op het Griekse verleden: "By re-creating the situations
of the past the contrast between the immense prosperity and the distressing dependence of the contemporary Greek world was dulled."241 Volgens Bowie vormt deze
historische achtergrond, naast de zuiver literaire aantrekkingskracht van de showrhetorica, althans een deel van de verklaring voor het feit dat de sofistiek en vogue
raakte onder de stedelijke elites in de oostelijke rijkshelft.242
Bowie's poging om de wijd verbreide archaiserende tendenzen in het Griekse culturele leven van de keizertijd te verbinden met de politieke betekenisloosheid van de
stedelijke elites heeft veel weerstanden opgeroepen. Deze zijn althans ten dele een
gevolg van misverstanden omtrent de feitelijke inhoud van de door hem aangereikte
verklaring. Zo veegt C.P. Jones Bowie op één hoop met geleerden die in het zeer
uitgesproken culturele zelfbewustzijn van de Griekse aristocraten in de keizertijd en
in hun fixatie op het klassieke verleden een uiting van verwerping van het Romeinse
heden zien:243 een stellingname die men in Bowie's artikel tevergeefs zal zoeken.
Wel moet worden toegegeven dat Bowie's formuleringen soms tot dergelijke misverstanden aanleiding geven244 en dat hij de neiging heeft de instelling van Griekse
literatoren ten opzichte van Rome uitsluitend te typeren in termen van berusting,
terwijl hij de toch verre van schaarse testimonia voor een meer positieve waardering van de Romeinse heerschappij door literaire representanten van de Griekse elite
vrijwel buiten beschouwing laat. Zijn benadering is echter verdedigbaar voorzover
deze ruimte laat voor de erkenning dat juist het constante teruggrijpen op het Griekse
verleden voor leden van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft
de mentale voorwaarden schiep waaronder zij de Romeinse heerschappij konden
aanvaarden en daarbinnen, als leden van stedelijke aristocratieën of - in toenemende
mate - van de rijksadel, volledig loyaal konden functioneren met behoud van de
eigen identiteit en een daarop gebaseerd zelfrespect.245 De bereidheid van de kant
:41

Bowie (1970) passim; conclusies op blz. 35-41, de geciteerde zin op blz. 41.
Bowie (1970) 6; vgl. Bowie (1982) 44v.
; С P. Jones (1972) 126 met η. 23.
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Zie bij voorbeeld Bowie (1970) 28: 'To a certain extent the archaistic tendencies must be taken as a
flight from the present. With the autonomy of Greek cities only nominal those Greeks who felt that in a
different age they might have wielded political power in a Greek context must needs be dissatisfied with
the present and attempt to convert it to the past where their ideal world lay "
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In deze zin Meijer (1985) 62. Zie over deze materie ook I^ne Fox (1986) 49; Reardon (1989) 274v.
Anderson (1989) I42v. bestnjdl Bowie's 'politieke' interpretatie van het archaïsme, met name door erop
te wijzen dat hel archaïsme geen nieuw fenomeen was. Voor de toewijding waarmee vanaf de tweede helft
van de eerste eeuw leden van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft de showrhelonca
beoefenden, en voor het prestige dal zíj aan deze culturele activiteit ontleenden, kan men echter moeilijk
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van de Romeinse heersers, Hadrianus voorop, om de Griekse elite in dezen in haar
waarde te laten en volstrekt serieus te nemen was daarbij vanzelfsprekend van groot
belang.
De sofistiek vertegenwoordigde voor haar beoefenaars en hun publiek bij uitstek
het medium waardoor zij hun Griekse identiteit voortdurend zagen herbevestigd:
Philostratus gebruikt termen als hoi Hellenes en to Hellênikon om de leerlingen
van de grote sofisten aan te duiden.246 De showrhetorica verbond de participanten
- de sofist en zijn publiek - met het klassieke verleden, dat normatieve betekenis
had, maar waarvoor men zich in deze sfeer niet vond onderdoen. Toen Herodes
eens werd toegejuicht als 'één van de tien', merkte hij bescheiden op dat hij toch
niet onderdeed voor Andocides (VS 564v.), en de burgers van Smyrna vonden dat
Hippodromus zich kon meten met de klassieke redenaars (VS 619). Aristides viel
een dergelijke bijval in zijn dromen ten deel.247 Deze identiteit werd beleefd in een
gedepolitiseerde context, waarbinnen prestige dat voortvloeide uit literair-culturele
activiteiten tenminste gelijkwaardig werd geacht met en zelfs de plaats kon innemen
van het prestige dat het doorlopen van een politieke carrière met zich meebracht.248
Voor de historicus Arrianus vertegenwoordigde de Anabasis Alexandri 'vaderland,
familie en ambten', en hij stelde zijn literaire reputatie op één lijn met de militaire
roem van Alexander de Grote;249 Herodes Atticus hechtte meer waarde aan een
naam als sofist dan aan zijn consulaire status en afkomst.250 Griekse aristocraten
konden hun identiteit beleven en prestige verwerven op een terrein dat min of meer
autonoom was ten opzichte van de politieke realiteit, en tezelfdertijd loyaal staan
ten opzichte van de Romeinse heerschappij. Enerzijds koesterden zij de autonomie
van het terrein waarop zij zich superieur achtten, anderzijds haakten zij - op een
enkele uitzondering als Chrestus van Byzantium na - voortdurend naar erkenning van
de kant van politieke machthebbers: een erkenning die de grote sofisten kennelijk
ervoeren als een bevestiging van de waarde van hun kunst en van het prestige dat
zij daaraan ontleenden. Dezelfde paradox is kenmerkend voor de wijze waarop de
auteur van de VS omgaat met de relatie tussen paideia en politieke macht.

duidelijke parallellen uit eerdere periodes aanwijzen.
'M Zie Aalders (1981) 12 met n. 46, waar hij naar VS 571, 587v., 613 en 617 verwijst; Follet (1991)
206. Vgl. Aristid., or. 33.24 К en or. 50.87 К voor (op hemzelf toegepaste) termen als των Ελλήνων
αχρος en πρώτος 'Ελλήνων.
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Aristid., or. 50.62 К; or. 51.57v. К; vgl. Lucianus, Rh.Pr. 21: τΐ γαρ 6 Παιανευς προς έμέ;
;4β
Vgl. Aalders (1976) 8ν.
'Α9 ΑΓ., ΑΠ. 1.12.5: αλλ' έκεϊνο αναγράφω, 8τι έμο'ι πατρίς τε καί γίνος και άρχαί οΐδε ο'ι λόγοι είσί τε
καί από νέου 5τι έγένοντο. κα'ι έπί τωδε ουκ απαξιώ έμαυτον των πρώτων των έν τή φωνή τή Ελλάδι,
είπερ ούν καΐ 'Αλέξανδρος των έν τοις δπλοις. Vgl. voor deze passage Moles (1985) passim. Aristid., or.
50.49 К levert een interessante parallel. De redenaar droomt dat hij samen met Alexander zal worden
begraven, omdat de zoon van Philippus het hoogst mogelijke heeft bereikt op militair terrein, hij zelf op
het gebied van de welsprekendheid: .. .ώς άρα αμφότεροι το άκρον λάχοιμεν, ό μεν της έν τοις δπλοις
δυνάμεως, έγώ δε της έπί τοίς λόγοις.
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VS 536; vgl. hierboven, biz. 46 met п. 215.
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2.1. Inleiding: Apollonius als Proteus
Toen Apollonius' moeder in verwachting was van de toekomstige wonderdoenerfilosoof, verscheen haar in een visioen een Egyptische godheid, die zich bekend
maakte als Proteus en verklaarde dat hij zelf het kind was dat zij zou baren (VA 1.4).
Philostratus merkt, dit verhaal becommentariërend, op dat zijn lezers ongetwijfeld
weten hoe veelvormig, ieder moment van gedaante wisselend en ongrijpbaar Proteus
was (ώς ποικίλος te ήν και άλλοτε άλλος κα'ι κρείττων ίου άλώναι). Zelfs een globale
kennismaking met het moderne Apollonius-onderzoek volstaat om duidelijk te maken
hoe treffend Philostratus' impliciete typering van Apollonius als 'ongrijpbaar' is.
De meningsverschillen strekken zich uit tot vrijwel ieder aspect van zijn leven en
opvattingen, en wie de zaken waarover iets als een communis opinio bestaat in
kaart wil brengen, blijft na het doorwerken van grote hoeveelheden literatuur met
een schrale oogst zitten. Het is tekenend voor de situatie dat in twee recente studies
volstrekt tegengestelde standpunten worden ingenomen inzake de bronnen voor onze
kennis van Apollonius. Anderson pleit in zijn monografie over de auteur van de
VA en de VS voor een positiever waardering van de historiografische merites van
Philostratus' portret van de wijze van Tyana,1 terwijl de Poolse geleerde Maria
Dzielska, voortbouwend op de opvattingen van Ed. Meyer en van Bowie, een beeld
tracht te geven van de historische Apollonius dat primair gebaseerd is op tradities
over de wijze van Tyana die óf ouder zijn dan Philostratus' werk óf geen sporen
van beïnvloeding daardoor vertonen.2
Behalve als metafoor voor de ongrijpbaarheid van de wijze van Tyana gebruikt
Philostratus de traditie dat Apollonius een incarnatie van Proteus was, om de wijsheid
en de prognostische gaven van zijn held te onderstrepen. De schrijver interpreteert
de traditie dus in een voor Apollonius gunstige zin. Zijn lezers kan het nauwelijks
ontgaan zijn dat het verhaal over het visioen van Apollonius' moeder zich ook
leende voor een minder vriendelijke interpretatie: vanwege zijn metamorfoses gold
Proteus immers als het archetype van de goês, de malafide tovenaar.3 De traditie
dat Apollonius een incarnatie van Proteus was, confronteert ons rechtstreeks met
het controversiële karakter van de hoofdpersoon van de VA. Tussen de dood van de
wijze van Tyana en het tijdstip waarop Philostratus zijn vie romancée schreef, was
meer dan een eeuw verlopen. Sinds zijn verscheiden had Apollonius de gemoederen
niet onberoerd gelaten. Er werden verhalen over hem verteld en doorverteld, een
proces waarbij zij als regel niet aan kleurrijkheid inboetten; er werden op zijn naam
geschriften van verschillende omvang overgeleverd; hij bracht pennen in beweging
en vormde de inzet van polemieken. Philostratus kreeg te maken met uiteenlopende
1

Anderson (1986) 175-191.
Dzielska (1986) 15v., 29v., 96 en 185.
Zie Heiler (1957) 967 en de daar vermelde testimonia, waaraan kan worden toegevoegd Plu., De
amicorum multitudme, Mor. 97a.
2
3
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tradities over en visies op Apollonius van Tyana; hij schiep zijn eigen Apollonius met
gebruikmaking van, in aansluiting op en in confrontatie met die visies en tradities.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de relatie tussen het Apollonius-beeld
van Philostratus en de pre-philostrateïsche tradities over de wijze van Tyana. Vragen
omtrent de historische Apollonius vallen buiten het bestek van deze studie en zullen
dan ook zoveel mogelijk buiten beschouwing worden gelaten. In paragraaf 2.3
zal ik de achtergronden van Philostratus' visie op de hoofdpersoon van zijn werk
behandelen. In paragraaf 2.4 komt het probleem van de bronnen van de VA en de
wijze waarop Philostratus deze benutte, aan de orde. Ik stel mij daarbij ten doel
tot een beredeneerde standpuntbepaling te komen inzake kwesties die in verband
met de centrale probleemstelling van deze studie van belang zijn en niet om een
uitvoerig Forschungsbericht te geven. Ik beperk mij dan ook tot een bespreking
van de belangrijkste, dat wil zeggen de best beargumenteerde, standpunten in de
verschillende controverses. Het geheel wordt voorafgegaan door een overzicht van
Philostratus' schildering van leven en werken van zijn held (paragraaf 2.2).
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In aansluiting op de eerste drie capita van boek 1, die een inleidend karakter hebben,
worden in de capita 4-17 de door wonderbaarlijke voortekenen omgeven geboorte
van Apollonius, zijn opvoeding en keuze voor de pythagoreische filosofie, zijn inachtneming van stilzwijgen gedurende een periode van vijfjaar, die hij in Pamphylië
en Lycië doorbrengt, en zijn verblijf in Antiochië beschreven. Caput 18vv. handelt
over Apollonius' reis naar Mésopotamie en Iran. In 'Nineve' * ontmoet hij Damis,
die vrijwel tot het einde van Apollonius' aardse bestaan zijn trouwe volgeling en
metgezel zal blijven (c. 19). In Cissia stuiten de reizigers op een in kommervolle
omstandigheden levende Griekse gemeenschap, afstammelingen van de onder Darius gedeporteerde Eretriërs (c. 23v.). Het verblijf bij de Partische koning Vardanes
in Babyion en Ecbatana wordt in caput 25vv. beschreven. Dit verblijf duurt in
overeenstemming met Apollonius' interpretatie van een voorteken (c. 22) een jaar
en acht maanden, gedurende welke Apollonius regelmatig in het gezelschap van de
magiërs verkeert (c. 26 en 39) en grote invloed op de koning krijgt. Onder meer
weet hij een lotsverbetering voor de afstammelingen van de Eretriërs te bewerkstelligen (c. 35) en pleit hij voor een vreedzame opstelling ten opzichte van Rome (c.
37). Het boek eindigt met het afscheid van Vardanes (c. 40).
In boek 2 wordt verteld hoe Apollonius en zijn volgelingen doorreizen naar Indie.
De reizigers trekken door de 'Kaukasus' (dat wil zeggen de Hindoe-Koesjs), waar
zij de ketenen van Prometheus bewonderen (c. 3) en een spookverschijning op de
vlucht jagen (c. 4). Deze doortocht vormt de aanleiding voor een gedachtenwisseling
tussen Apollonius en Damis, uitmondend in de conclusie dat alpinisme de zoeker
naar het goddelijke niet baat (c. 5). Het gezelschap steekt de Cophen over, bezoekt
het Dionysus-heiligdom op de berg Nysa (c. 8) en laat de door Alexander de Grote
bestormde Aomus-rots links liggen (c. 10). Op weg naar de Indus wordt de tijd
gedood met leerrijke discussies over de dressuur, het karakter, de levensduur, het
uiterlijk en de gewoonten van olifanten (c. 11-16). Met hulp van de satraap van
het Indus-gebied steken Apollonius en zijn volgelingen de rivier over (c. 17-19) en
reizen door naar Taxila (с. 20). Caput 23vv. bevat een verslag van hun drie dagen
durende verblijf bij de Indische koning-filosoof Phraotes. Apollonius laat zich door
Phraotes onder meer voorlichten over de eisen waaraan bij de Indiërs een aspirantfilosoof moet voldoen (c. 30) en over de woonplaats van de Indische wijzen (c. 33).
Hij onderhoudt zich met de koning over droommantiek (c. 35-37) en adviseert hem
inzake een rechtszaak (c. 39). Het gezelschap verlaat Taxila met als bestemming de
burcht van de Indische wijzen, bezoekt het terrein van de veldslag tussen Alexander
en Poras (с. 42), steekt de Hydraotes en de Hyphasis over en passeert het punt waar
Alexander zich genoodzaakt zag rechtsomkeert te maken.
Boek 3 handelt vrijwel geheel over Apollonius' reis naar en verblijf bij de Indische
wijzen. Het gezelschap passeert een gebergte waar peperbomen groeien, en bereikt
4
Met 'Ninos' wordt waarschijnlijk gedoeld op Hierapolis/Bambyce, zie Meyer (1917) 373v. en vgl.
Amin. Marc. 14.8.7.
5
Brunt (1976) 523v. (Appendix XII.3).
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de Ganges-vlakte (с. 5), waar het getuige is van een sensationele slangenjacht (c.
6-8). Vandaar arriveert men in vier dagen bij de burcht van de wijzen (c. 10).
Apollonius wordt onmiddellijk voor een onderhoud met de wijzen uitgenodigd, de
andere reizigers worden in een nabijgelegen dorp ingekwartierd (c. 12). Er volgt een
beschrijving van de woonplaats en levenswijze van de wijzen (c. 13-15). Tijdens
een eerste onderhoud (c. 16-25) geeft hun leider Iarchas blijk van zijn prognostische
gaven en verklaart hij dat de wijzen zichzelf als goden beschouwen, omdat zij goede
mensen zijn (c. 18). Verder onderhoudt men zich over reïncarnatie, over Homerische
helden en Indische heroën, over rechtvaardigheid en over de Indische verering voor
Tantalus. Het gesprek wordt onderbroken door de aankomst van een Indische koning
(c. 26v.), die zich in negatieve zin van Phraotes blijkt te onderscheiden door het
ontbreken van enige belangstelling voor filosofie (c. 28) en door zijn antipathie tegen
alles wat Grieks is (c. 31). Apollonius weet hem van deze antipathie te genezen,
maar weigert in te gaan op een uitnodiging van de koning voor een bezoek (c. 32v.).
Bij een tweede onderhoud van Apollonius met de wijzen (c. 34—37), waarvoor ook
Damis wordt uitgenodigd, komen onder meer opvattingen over de kosmos aan de
orde. De wijzen verrichten een aantal genezingen (c. 38^40). Latere gesprekken
onder vier ogen tussen Apollonius en Iarchas betreffen onder meer astrologie en
cultische gebruiken; Apollonius' geschriften over deze onderwerpen zouden van
deze gesprekken de vrucht zijn (c. 41). Ook komen de wonderen der Indische
natuur aan de orde (c. 45-49). Na een verblijf van vier maanden bij de wijzen
aanvaarden Apollonius en zijn metgezellen de terugreis (c. 50). Boek 3 eindigt met
hun terugkeer, via de Perzische golf, Babyion en Antiochië, naar Ionie (с. 51-58).
Het grootste deel van boek 4 is gewijd aan de bezoeken van Apollonius aan
de Griekse steden in Ionië en het moederland. Hun burgers is hij van dienst met
advies, vermaning en bijstand. In Ephese (c. 1-4) veroordeelt hij het lichtzinnig
amusement waaraan de burgers verslingerd zijn, dringt aan op gemeenschapszin en
waarschuwt voor het uitbreken van een pestepidemie. In Smyma (c. 5-9) krijgt
het koinon van de Ioniërs ervanlangs, omdat in één van hun decreten een aantal
Romeinse namen voorkomt. Ook onderhoudt Apollonius zich met de burgers van
Smyma over de wijze waarop men in een stad moet samenleven. Wanneer in
Ephese de pest uitbreekt, verplaatst Apollonius zich op bovennatuurlijke wijze naar
de stad, ontmaskert een oude bedelaar als de pestdemon en laat hem stenigen (c.
10). Vervolgens begeeft hij zich naar Pergamum, waar hij het Asclepius-heiligdom
aandoet, en Troje, waar hij op het graf van Achilles overnacht (c. 11). Hij gaat
scheep met bestemming Griekenland en bezoekt onderweg het graf van Palamedes
aan de Aeolische kust (c. 13) en het heiligdom van Orpheus op Lesbos (c. 14).
Tijdens het verdere verloop van de reis doet hij op verzoek van Damis verslag van
zijn nachtelijke onderhoud met de schim van Achilles (с. 15v.).
Na aankomst in Athene (с. 17) wil Apollonius zich in de Eleusinische mysteriën
laten inwijden. De hiërophant weigert echter in eerste instantie een goês tot de
mysteriën toe te laten, waarop Apollonius de eer aan zichzelf houdt en voorspelt,
welke hiërophant hem op een later tijdstip zal inwijden (c. 18). Hij beleert de
Atheners over cultische gebruiken (c. 19), over de verwijfde wijze waarop zij
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de Anthesteria vieren (с. 21), en over het houden van gladiatorenspelen in het
Dionysus-theater (c. 22). Ook drijft hij een demon uit (c. 20). In opdracht van
Achilles overtuigt hij de Thessaliërs van de noodzaak van hervatting van diens cultus;
ook bezoekt hij Thermopylae (с. 23). Bij bezoeken aan Griekse heiligdommen
corrigeert hij cultische gebruiken. Hij voorspelt Nero's voortijdig gestaakte poging
een kanaal door de Isthmus te graven (c. 24). In Corinthe sluit de cynische filosoof
Demetrius zich bij hem aan. Apollonius redt Demetrius' leerling Menippus uit
de klauwen van een vrouwelijke vampier (c. 25). Na een korte vermelding van
Apollonius' conflict met de Corinthiër Bassus (c. 26) verplaatst de handeling zich
naar Olympia. Op weg daarheen treft Apollonius een gezantschap van de Spartanen;
in een brief aan de ephoren gispt hij het verwijfde uiterlijk van de gezanten, met
als resultaat een ethisch reveil in de Eurotas-vlakte (c. 27). In Olympia onderhoudt
hij zich met zijn metgezellen over enkele beelden, neemt deel aan de religieuze
plechtigheden en wast een te pretentieuze jeugdige Zeus-encomiast de oren (c. 2830). Zijn ethische vermaningen wekken algemene bewondering, maar hij weigert
goddelijke eerbewijzen. In Sparta (с. 31-33) onderhoudt hij zich met de magistraten
over kwesties van religie en wetgeving. Hij bekeert een jongeman, die zich aan
gemeenschapstaken onttrekt, van de dwalingen zijns weegs en adviseert de Spartanen
inzake de beantwoording van een keizerlijke brief. Van de Peloponnesus begeeft hij
zich naar Kreta, waar hij het Asclepius-heiligdom van Lebanaeum bezoekt en het
geologische effect van een aardbeving diagnostiseert (c. 34).
Caput 35vv. van het vierde boek behandelt het eerste verblijf van Apollonius
in Italië en zijn conflict met het regiem van Nero. Op weg naar Rome ontmoeten
Apollonius en zijn leerlingen Philolaus van Cittium, die voor Nero op de vlucht
is en Apollonius aanraadt hetzelfde te doen. Zijn advies zorgt voor een radicale
uitdunning onder de volgelingen van Apollonius. Deze onderhoudt zijn getrouwen
over filosofische onverschrokkenheid in de confrontatie met tyrannen (c. 36-38).
Nauwelijks in Rome gearriveerd raken Apollonius en zijn metgezellen in conflict
met een beschonken vertolker van Nero's liederen (c. 39). De volgende dag heeft
Apollonius een onderhoud met de hem welgezinde consul Telesinus, die hem toestemming geeft in Rome in verschillende tempels te verblijven (c. 40). Door het
optreden van Demetrius, die na een tirade tegen door Nero gebouwde baden door de
praefectus praetorio Tigellinus uit Rome wordt verbannen, komt ook op Apollonius
verdenking te rusten (c. 42). Apollonius' voorspelling, op basis van een zonsverduistering, van een blikseminslag die de keizer bijna noodlottig wordt, maakt de
verdenking alleen maar enstiger (c. 43). Naar aanleiding van een opmerking van
Apollonius over Nero's vocale capaciteiten laat Tigellinus hem arresteren en wegens
majesteitsschennis voor de rechtbank slepen. Bij het ontrollen van de geschreven
aanklacht blijkt de tekst op mysterieuze wijze uitgewist te zijn. Tijdens een besloten
verhoor betoont Apollonius zich de meerdere van Tigellinus, die hem uit angst voor
zijn bovennatuurlijke vermogens laat gaan (c. 44). Apollonius wekt een meisje
uit een consulair geslacht op uit de (schijn)dood (c. 45). Via Menippus en Damis
correspondeert hij met de door Nero gevangen gezette (vgl. с. 35) filosoof Musonius Rufus, die een aanbod om hem te bevrijden afslaat (c. 46). Boek 4 eindigt
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met het vertrek van Apollonius naar Spanje, noodzakelijk geworden door een door
Nero voor diens vertrek naar Griekenland uitgevaardigd verbod op alle filosofische
activiteit.
In de eerste tien capita van boek 5 wordt Apollonius' verblijf in Spanje behandeld.
Apollonius en zijn metgezellen onderhouden zich over de Griekse reis van Nero (c.
7). De stadhouder van Baetica heeft een gesprek onder vier ogen met Apollonius, die
hem tot deelname aan de opstand van Vindex aanspoort (c. 10). Via Sicilië, Athene
en Rhodos gaat het hiema naar Alexandrie. Tijdens de reis bereikt het nieuws over
de vlucht van Nero en de dood van Vindex Apollonius, die de politiek-militaire
ontwikkelingen van het driekeizerjaar voorspelt (c. 11 en 13). In Catana, aan de
voet van de Etna, discussieert Apollonius met zijn metgezellen over vulkanische
verschijnselen en over de merites van de fabels van Aesopus (c. 14-17). In Athene
laat hij zich in de Eleusinische mysteriën inwijden en ontmoet hij Demetrius, die
hem vertelt dat Musonius als dwangarbeider op de Isthmus tewerk is gesteld (c.
19). De winter brengt hij in verschillende Griekse heiligdommen door (c. 20). Op
Rhodos beleert Apollonius de fluitvirtuoos Canus over diens vak (c. 21) en dient
een jonge nouveau riche een verbale kastijding toe (c. 22). Bij zijn aankomst in
Alexandrie redt hij een ten onrechte ter dood veroordeelde van de beul (c. 24). In de
tempel - het Serapeum6 - stoort hij zich aan de bloedige offers (c. 25). De inwoners
van Alexandrie worden berispt vanwege hun vandalisme bij paardenrennen (c. 26).
In caput 27vv. staan de contacten van Apollonius met Vespasianus centraal. Na
zijn aankomst in Alexandrie informeert Vespasianus onmiddellijk naar de verblijfplaats van Apollonius, die zich in de tempel blijkt op te houden (c. 27). Apollonius
antwoordt op Vespasianus' verzoek hem koning te maken dat hij dit reeds heeft
gedaan door de goden om een heerser als hem te bidden (c. 28). Vespasianus rechtvaardigt ten overstaan van Apollonius zijn greep naar de macht; Apollonius sterkt
hem in zijn voornemens en maakt melding van de verwoesting van de tempel van
Iuppitcr Capitolinus, die de vorige dag tijdens de strijd tussen Vitellius en Domitianus in Rome heeft plaatsgevonden (c. 29v.). De volgende dag bezoekt Apollonius
de keizer; op zijn verzoek worden ook Dio en Euphrates, die beide in Alexandrie
vertoeven (vgl. с. 27), tot het gesprek toegelaten (c. 31). Vespasianus vraagt de
filosofen om advies hoe hij de door zijn voorgangers gediscrediteerde heerschappij
moet uitoefenen (c. 32). Euphrates weigert echter op deze vraag in te gaan en dringt
aan op afschaffing van de monarchie en herstel van de republiek (c. 33), terwijl Dio
voor een constitutioneel referendum pleit (c. 34). Apollonius schuift de standpun
ten van de vorige sprekers als irreële hersenspinsels terzijde en houdt een krachtig
pleidooi voor de monarchie (c. 35), gevolgd door een uiteenzetting over de juiste
wijze van uitoefening van de alleenheerschappij (c. 36). Euphrates geeft zijn ware
aard bloot door tegenover de keizer de pythagoreische filosofie te belasteren (c. 37)
en de keizer om geld te vragen (c. 38). Na het vertrek van Vespasianus komt het
conflict tussen Apollonius en Euphrates tot een uitbarsting (c. 39). Dio wordt door
Apollonius bekritiseerd wegens het rhetorische karakter van zijn filosofie, maar de
6

Vgl. Henrichs (1968) 63 η. 36; Bowie (1978) 1661.
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relaties tussen beide mannen blijven vriendschappelijk (c. 40; vgl. 38). De latere
verwijdering tussen Apollonius en Vespasianus wordt verklaard uit Apollonius' ontstemming over het ongedaan maken van de door Nero aan Griekenland verleende
vrijheid (c. 41). Nadat Apollonius in een leeuw een reïncarnatie van Amasis heeft
herkend (c. 42), vertrekt hij in gezelschap van tien leerlingen naar de Ethiopische
gymnosofisten (c. 43).
Boek 6 is voor het grootste deel gewijd aan het verblijf van Apollonius c.s. bij
deze gymnosofisten, wier wijsheid voor die der Indiërs blijkt onder te doen. De
reizigers passeren de Egyptisch-Ethiopische grens (c. 2). Als gids dient een jonge
Egyptenaar, Timasion (c. 3). Na een bezoek aan het beeld van Memnon (c. 4) in de
omgeving van de woonplaats van de gymnosofisten aangekomen stuiten zij op een
smekeling, die door Apollonius van zijn bloedschuld wordt gereinigd (c. 5). Een beschrijving van de woonplaats van de gymnosofisten volgt (c. 6). Euphrates heeft een
volgeling naar hen toegestuurd om Apollonius te belasteren, waardoor de ontvangst
koel is (c. 7v.). Door een terloopse mededeling van Timasion aan Damis worden de
intriges van Euphrates duidelijk (c. 9). De volgende dag vindt een eerste gesprek
met de gymnosofisten onder leiding van hun voorman Thespesion plaats (c. 10-14).
Thespesion verdedigt de pretentieloze filosofie en levenswijze van de gymnosofisten; Apollonius dient hem van repliek met een redevoering waarin hij zijn keuze
voor de pythagoreische filosofie rechtvaardigt en de prioriteit en superioriteit van de
Indische wijsheid ten opzichte van die van de gymnosofisten onderstreept. Nadat
hij de laster van Euphrates heeft weerlegd, wordt het eerste gesprek beëindigd. Een
jonge gymnosofist, Nilus, blijkt zich tot de wijsheid van Apollonius aangetrokken te
voelen (c. 15-17). De volgende dag vindt een tweede gesprek met de gymnosofisten
plaats (c. 18-21); men wisselt van gedachten over Egyptische en Griekse eigenaardigheden en over rechtvaardigheid. Na ook nog over de onsterfelijkheid van de ziel
en over kosmologie gediscussieerd te hebben, nemen Apollonius en zijn volgelingen
afscheid van de gymnosofisten en vertrekken naar de bronnen van de Nijl (c. 22v.).
Apollonius bezoekt, alleen door Timasion en Nilus vergezeld, de derde cataract (c.
26). Tijdens de terugreis bedwingt Apollonius in een Ethiopisch dorp een satyr (с.
27). Na de terugkeer uit Ethiopië verscherpt het conflict met Euphrates zich verder
(c. 28). In de capita 29-34 staan de contacten van Apollonius met Titus centraal. In
een brief prijst Apollonius Titus, wanneer deze na de val van Jeruzalem eerbewijzen
weigert (c. 29). Voordat Titus naar Rome terugkeert, nodigt hij Apollonius voor een
onderhoud in Tarsus uit. De wijze prijst de eendracht tussen Vespasianus en Titus
(с. 30) en wijst de troonopvolger Demetrius als filosofisch raadsman toe (с. 31 ; vgl.
de brief in 33). Op cryptische wijze voorspelt hij Titus diens levenseinde (c. 32) en
hij bewerkstelligt de onmiddellijke inwilliging van een verzoek van de burgers van
Tarsus (с. 34).
Op dit punt aangekomen laat Philostratus de pretentie een chronologisch geordend
levensverhaal van zijn held te vertellen los (c. 35). De rest van boek 6 (c. 36-43)
wordt in beslag genomen door losse verhalen over het optreden van Apollonius;
voorzover locaties worden vermeld gaat het om steden in Klein Azië en Syrië. Hij
raadt een welgestelde, maar onontwikkelde jongeman rhetorisch onderricht aan (c.
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36), laakt de dwaasheid van een in Sardis gangbare mythe (c. 37), waarschuwt de
burgers van Antiochië voor de toom van de godheid ten gevolge van stasis (с. 38)
en helpt een man met vier dochters uit diens bruidschatzorgen (c. 39). Hij geneest
een man van zijn verliefdheid op een Aphroditebeeld in Cnidus (c. 40) en adviseert
de inwoners van de steden op de linkeroever van de Hellespont omtrent de wijze
waarop zij de goddelijke toom, zich uitend in aardbevingen, kunnen verzoenen (c.
41). Een kwinkslag over Domitianus' edicten tegen castratie en tegen wijnbouw
wordt vermeld (c. 42). Het boek eindigt met het verhaal van de genezing van een
hondsdolle jongeman in Tarsus (с. 43).
De dramatische climax van de VA wordt gevormd door Apollonius' confrontatie
met de tyrannie van Domitianus in boek 7 en het eerste deel van boek 8. Na een
inleiding, waarin het optreden van Apollonius wordt vergeleken met de houding van
filosofen uit het verleden tegenover tyrannen, een vergelijking die vanzelfsprekend
in het voordeel van Apollonius uitvalt (c. 1-4), vertelt Philostratus hoe Apollonius
zich in het openbaar tegen de tyran keerde en hoe hij stadhouders en senatoren onder wie Nerva, Orfitus en Rufus - tot opstand tegen diens regiem aanspoorde
(c. 5-8). Domitianus laat in het kader van de voorbereiding van een proces tegen
deze senatoren een arrestatiebevel uitgaan tegen Apollonius, die door Euphrates bij
de keizer is belasterd. Apollonius voorziet dit arrestatiebevel en begeeft zich op
eigen initiatief en in gezelschap van Damis van Smyrna naar Dicaearchia (Puteoli),
waar hij Demetrius ontmoet (c. 9v.). Deze probeert tevergeefs Apollonius van
zijn voornemen om Domitianus te trotseren af te brengen (c. 11-14). Apollonius
en Damis gaan scheep naar Rome, waar de wijze van Tyana wordt gearresteerd
en een onderhoud heeft met de hem gunstig gezinde praefectus praetorio Aelianus
(c. 15-21). Apollonius wordt vastgezet in een gevangenis met mild regiem; hij
spreekt Damis en zijn medegevangenen moed in (c. 22-26) en doorziet de listen
van een spion van Domitianus (c. 27). Een dienaar van Aelianus adviseert hem
inzake de te volgen gedragslijn ten overstaan van de keizer (c. 28). Tijdens een
eerste onderhoud met Domitianus verdedigt Apollonius zich tegen de tegen hem
ingebrachte beschuldigingen (c. 32v.). De keizer laat hem kaal scheren en in de
boeien slaan (c. 34). Een aan Apollonius toegeschreven brief, waarin de filosoof
Domitianus om genade smeekt, wijst Philostratus als een vervalsing van de hand (c.
35). Apollonius poeiert opnieuw een spion van Domitianus af (c. 36v.) en geeft
Damis nieuwe moed door zich op wonderbaarlijke wijze uit zijn boeien te bevrijden
(c. 38). Door toedoen van Aelianus wordt Apollonius weer naar de gevangenis met
mild regiem overgeplaatst (c. 40). Hij stuurt Damis terug naar Dicaearchia (c. 41)
en hoort het verhaal aan van een Arcadische jongen, die het afwijzen van de avances
van de keizer met gevangenschap moet bekopen (c. 42).
In de eerste vijf capita van boek 8 wordt verslag gedaan van het proces ten
overstaan van Domitianus, de vrijspraak en de wonderbaarlijke verdwijning van
Apollonius uit de rechtszaal. Hierna volgt de integrale weergave van de - nim
mer uitgesproken - verdedigingsrede die Apollonius voor hel proces zou hebben
voorbereid (c. 7). Na een beschrijving van de verwarring waaraan Domitianus na
Apollonius1 verdwijning ten prooi is (c. 8v.) en het verslag van de hereniging van
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Apollonius met Demetrius en Damis in Dicaearchia - Apollonius legt de afstand
van Rome naar Dicaearchia in een halve dag af - (с. 10-14) vertrekt onze held in
gezelschap van Damis naar Griekenland. Hij bezoekt Olympia (с. 15-18) en het
Trophonius-orakel in Lebadea; daar verblijft hij zeven dagen ondergronds en keert
terug met een boek dat de leerstellingen van Pythagoras bevat (c. 19). Philostratus
weet te melden dat dit boek samen met een aantal brieven van Apollonius in de
villa van Hadrianus te Antium wordt bewaard (c. 20). Na een verblijf van twee
jaar in Griekenland begeeft Apollonius zich naar Ionie, waar hij zich onder meer in
Smyrna en Ephese ophoudt (c. 24). In Ephese is hij ooggetuige van de tegelijkertijd
in Rome plaatsvindende moord op Domitianus (c. 25-27). Een verzoek van Nerva
om als diens adviseur naar Rome te komen wijst Apollonius af; in plaats daarvan
stuurt hij Damis met schriftelijke raadgevingen naar de nieuwe keizer (c. 28). Op
dit punt eindigen, aldus Philostratus (с. 29), de mémoires van Damis, zijn hoofdbron voor de wederwaardigheden van Apollonius sinds het begin van de reis naar
het oosten. Uit andere bronnen laat de schrijver verschillende versies van het einde
van Apollonius' aardse bestaan volgen; een hemelvaart vanuit de Dictynna-tempel
op Kreta krijgt daarbij de meeste aandacht (c. 30). Door een droomverschijning aan
een jongeman bevestigt de wijze van Tyana postuum de onsterfelijkheid van de ziel
(c. 31).
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Op talrijke plaatsen in zijn werk stelt Philostratus uitdrukkelijk dat hij de bedoeling
heeft zijn lezers deelgenoot te maken van een visie op Apollonius die van gangbare opvattingen afwijkt of, sterker, daarmee in strijd is. Die visie kan als volgt
worden samengevat: Apollonius was een pythagoreisch filosoof, die zich door zijn
uitzonderlijke wijsheid de reputatie verwierf een bovenmenselijk, goddelijk wezen
te zijn.7 In de inleidende capita van het eerste boek, die een programmatisch karakter hebben, verwoordt Philostratus deze doelstelling expliciet. VA 1.1 is gewijd
aan het pythagorisme, en direct in aansluiting daarop schetst de schrijver de hoofdlijnen van het beeld dat hij van Apollonius wil geven (1.2). In de op de inleidende
capita volgende hoofdstukken over Apollonius' jongelingsjaren staan diens keuze
voor de pythagoreische filosofie en de consequenties die hij daaraan verbindt voor
zijn levenswandel centraal: hij onthoudt zich van dierlijk voedsel en wijn, kiest
een celibatair bestaan en neemt gedurende vijf jaar een strikt stilzwijgen in acht
(1.7v. en 13v.). Deze visie op de wijze van Tyana plaatst Philostratus tegenover de
opvatting dat Apollonius een magiër (μάγος) was en zich bezighield met goêteia,
malafide tovenarij.8 Deze opvatting hield verband met de aan de wijze van Tyana
toegeschreven voorspellingen en wonderen. Philostratus ontkent de bovennatuurlijke vermogens van zijn held niet, maar bestrijdt dat deze ook maar iets met goêteia
te maken gehad zouden hebben of de betiteling van Apollonius als magos zouden
rechtvaardigen. Wonderverhalen staan in de VA in het teken van de bovenmenselijke kennis en wijsheid van de held; de schrijver presenteert de voorspellingen
en wonderen van Apollonius als een uitvloeisel van diens goddelijke natuur of als
het resultaat van diens ascetische levenswijze en van goddelijke inspiratie en hulp
(7.38V.; 5.12; 8.7.9).
Soortgelijke conflicterende opvattingen als wij in de VA over Apollonius aantreffen, staan centraal in de aanval van Celsus op het christendom en zijn stichter en
het verweer van Orígenes daartegen. Het werk van de heidense polemist kwam tot
stand in de jaren zeventig van de tweede eeuw; Orígenes schreef zijn apologie in
de jaren veertig van de derde eeuw.9 Het debat omspant dus precies de periode
waarin de auteur van de VA leefde. De termen waarin het debat gevoerd wordt,
vertonen een verrassende overeenkomst met Philostratus' apologetiek. Celsus betoogt consequent dat de door Jezus verrichte wonderen aantonen dat hij een goês
was; Orígenes houdt even consequent vol dat Jezus wonderen verrichtte door god10
delijke kracht (θεία δύναμις). Het lijkt aannemelijk dat aan dergelijke controverses
7

Zie vooral VA 1.2: . . έψαυσε του δαιμόνιος τε και θείος νομιοθήναι.
In tegenstelling tot μάγος en μαγεία zijn γόης en γοητεία in elk geval sinds de klassieke periode
termen met een onverdeeld peioraüeve lading, zie Burkert (1962) 50; Poupon (1981) 71. De term γόης
heeft verschillende betekenisnuances, die samengevat kunnen worden onder de noemer 'beunhaas in het
bovennatuurlijke'· een γόης is een malafide tovenaar, een charlatan en een bedneger, zie MacMullen
(1966) 322 n. 20. Philostratus maakt echter geen duidelijk onderscheid tussen μάγος en γόης.
9
Тле Chadwick (1953) xxvi-xxviii en xiv-xv.
10
Zie bijvoorbeeld Orígenes, Cels. 1 6, 38 en 68, 248-51. Zie voor conflicterende opvattingen in
de keizertijd over wijzen-wonderdoeners Gallagher (1982), die met alleen uitvoerig de Contra Celsum
8
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een verschijnsel in de maatschappelijke realiteit ten grondslag heeft gelegen: het
optreden van charismatische wijzen-wonderdoeners, die min of meer onafhankelijk
van de geïnstitutionaliseerde culten opereerden en die zich beriepen op een speciale
relatie met het goddelijke, een relatie die zich uitte in bovennatuurlijke verrichtingen." Hun optreden riep uiteenlopende reacties op, variërend van verering tot
verguizing. In het ene geval schreef men de bovenmenselijke vermogens van de
wijze-wonderdoener toe aan een bijzondere band met het goddelijke c.q. goddelijkheid; in het andere geval viel in verband met bovennatuurlijke verrichtingen al snel
de beschuldiging van magie of goêteia. Tussen magos en goês werd in dit soort
debatten niet of nauwelijks gedifferentieerd; beide termen werden gebruikt om het
object van de betiteling in een kwaad daglicht te stellen.12
Onder 'magie' verstonden bewoners van de Grieks-Romeinse wereld van de eerste
eeuwen van onze jaartelling over het algemeen het manipuleren van bovennatuurlijke
krachten door middel van spreuken en handelingen die geacht werden het gewenste effect automatisch teweeg te brengen. Tegelijkertijd dienden aanduidingen als
magos en goês om maatschappelijk afwijkende en dus ongewenste opvattingen en
gedragingen te stigmatiseren.11 De vraag waaraan iemand die van 'magie' beschuldigd werd, deze beschuldiging te danken had, kan dan ook niet afdoende beantwoord
worden met een verwijzing naar de machinaties die hem aangewreven werden; zoals
wij zojuist gezien hebben, konden bovennatuurlijke verrichtingen zeer verschillend
worden gewaardeerd, hetzij als teken van goddelijke bijstand, hetzij als resultaat van
beunhazerij in het bovennatuurlijke. Een antwoord op de vraag naar de achtergronden van een beschuldiging van 'magie' moet dan ook in de eerste plaats duidelijk
maken in welke opzichten de opvattingen en gedragingen van het slachtoffer van
de beschuldiging botsten met de normen van personen of groepen personen die
voldoende maatschappelijke invloed bezaten om de beschuldiging ingang te doen
vinden.14
In het geval van charismatische wijzen-wonderdoeners als Apollonius kan men
in dit verband denken aan de gespannen verhoudingen tussen dergelijke figuren en
geïnstitutionaliseerde culten. Vermoedelijk probeerden wijzen-wonderdoeners regelmatig, en soms met succes, om bestaande heiligdommen als operatiebasis te benutten;15 tegelijkertijd kon hun pretentie een bijzondere band met het goddelijke te bebespreekt (bb. 41-150), maar ook de VA behandelt (blz 157-165)
11
Zie bij voorbeeld Ongenes, Cels 7 9, met Chadwick (1953) 402v. η 6; Act. Ap 8 9-24.
12
Zie onder meer M Smith (1973) 227-229
13
Ik volg hier Aune (1980) 1510-1516, met name 1515, wiens definitie van magie zowel de door
Gneks-Romeinse gebruikers van de term geëxpliciteerde toepassingscntena als de sociale functie van het
gebruik van de term verdisconteert "
magic is defined as that form of religious deviance whereby
individual and social goals are sought by means alternate to those normally sanctioned by the dominant
religious institution. (...) Religious activities which fit this first and primary criterion must also fit a
second criterion: goals sought within the context of religious deviance are magical when attained through
the management of supernatural powers in such a way that results are virtually guaranteed " Zie voor
het debat over het begnp 'magie' en over de geldigheid van het onderscheid tussen 'magie' en 'religie'
Phillipps (1986) 2711-2732, Versnel (1991)
14
Vgl ondermeer Remus (1983) 62
15
Vgl. het significante xal έν ιεροίς χα'ι εξω Ιερών bij Ongenes, Cels. 7 9.
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zitten beschouwd worden als een bedreiging voor de positie van geïnstutionaliseerde
culten. Zonder onvermijdelijk te zijn lagen hier conflicten op de loer. De VA bevat
verschillende aanwijzingen voor de veronderstelling dat een gespannen relatie tussen
de wijze van Tyana en de priesters van geïnstitutionaliseerde culten in de Apolloniusoverlevering een regelmatig terugkerend thema was. Weliswaar maakt Philostratus
melding van een verblijf van zijn held in het Asclepius-heiligdom in Aegae (1.7-12)
en van positieve reacties op diens optreden van de kant van de orakels van Colophon
en Didyma en van het Asclepius-heiligdom in Pergamum (4.1), maar hij kan niet
verhelen dat volgens verschillende locale tradities de wijze van Tyana bij bezoeken
aan heiligdommen in eerste instantie als goês was geweerd. Een dergelijke ontvangst
zou hem ondermeer ten deel zijn gevallen in Eleusis (4.18), het Trophonius-orakel
in Lebadea (8.19) en de Dictynna-tempel op Kreta (8.30).16 Behalve uit een niet
geheel onbegrijpelijke afkeer van pretentieuze concurrenten kan het aan de priesters
van deze heiligdommen toegeschreven optreden verklaard worden uit de afkeurende
houding ten opzichte van het brengen van offers die in verschillende onderdelen van
de Apollonius-overlevering terugkeert.17 Offers waren bij uitstek de gelegenheden
waarbij leden van stedelijke elites hun burgerzin ten toon spreidden door feestelijkheden te bekostigen en hun medeburgers op wijn en vlees te onthalen. Op deze wijze
demonstreerden zij in twee opzichten hun onmisbaarheid: de gemeenschap was niet
alleen van hen afhankelijk voor haar onmiddellijke materiële welzijn, maar ook voor
de handhaving van een harmonieuze relatie met het goddelijke door de viering van
religieuze festiviteiten met inachtneming van de gewenste luister.18 Verwerping van
offers was dus meer dan een uiting van religieus non-conformisme: het was een
aanval op een praktijk die een centrale functie vervulde in de legitimatie van de
maatschappelijk-politieke orde.
Zoals wij hiervoor constateerden, verklaart Philostratus Apollonius' voorspellingen en wonderen soms uit goddelijke openbaring en bijstand." In de VA als geheel
domineert echter de voorstelling dat de wijze van Tyana zelf in het bezit is van een
bovenmenselijke, goddelijke natuur. Philostratus brengt deze voorstelling vooral op
zijn lezers over via de reacties van mensen die met Apollonius worden geconfronteerd en in hem een theios anêr, een goddelijke man, herkennen (2.17; 2.40; 8.15)
of hem als een daimôn beschouwen (1.19; 4.44).20 Een in dit verband cruciale
16
Lane Fox (1986) 253 ontkent dat er van enigerlei spanning sprake was tussen de geïnstitutionaliseerde
religie en het optieden vanfigurenals Apollonius. Dit is duidelijk onjuist. Lane Fox heeft waarschijnlijk
gelijk, wanneer hij betoogt dat er geen absolute tegenstelling tussen de 'tempel' en de 'magiër' bestond
(blz. 686 n. 34, contra J.Z. Smith, 'The Temple and the Magician', in: J. Jervell/W.A. Meeks (edd.),
God's Christ and His People. Studies ... N.A. Dahl (1977) 233vv., aldaar 238 = J.Z. Smith (1978) 187v.),
maar hij кал zijn bewering uitsluitend staven door plaatsen als VA 4.18, 8.19 en 8.30 te veronachtzamen.
17
Zie met name Epp. Apoll. 26 en 27; het complete materiaal bij Penella (1979b) 105. Vgl. hieronder,
blz. 84.
18
Zie Gordon (1990) 224-231.
19
Zie hierboven, blz. 66.
20
Zie voor de begrippen θείος άνήρ en δαίμων Betz (1983) 235-238. Zowel еіоі άνδρες als δαίμονες
behoren tot het domein tussen goden en mensen, met dien verstande dat bij het begrip θείος άνήρ de
nadruk op de goddelijke aanwezigheid in een mens van vlees en bloed ligt, terwijl het bij δαίμονες om
half-goddelijke wezens gaat. Vgl. echter Betz (1983) 237: "Eine klare Trennung haben die Griechen nicht
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episode treffen wij aan in boek 7. Apollonius, in opdracht van Domitianus in de
gevangenis geworpen en geketend, bevrijdt in aanwezigheid van Damis zijn been uit
de kluisters. Op dat moment beseft Damis voor het eerst ten volle dat zijn meester
is begiftigd met een 'goddelijke natuur, superieur aan die van een gewoon mens'.21
Op de vraag of Apollonius metterdaad een god is, geeft de VÍ4 geen eenduidig antwoord. Maar hoewel Philostratus' Apollonius goddelijke eerbewijzen van de hand
wijst (4.31) en in de voor het proces ten overstaan van Domitianus voorbereide redevoering degenen die in hem een god zien, als slachtoffers van een zinsbegoocheling
lijkt te brandmerken (8.7.7), ontstaat bij de lezer de indruk dat deze opstelling eerder wordt ingegeven door de wens aanstoot te vermijden dan door een verlangen
onjuiste opinies te weerleggen.
De voorstelling dat Apollonius begiftigd was met een bovenmenselijke natuur,
wordt m de VA onderstreept door verhalen over voortekenen die zijn geboorte omringden (1.5), verhalen volgens welke hij een incarnatie van Proteus (1.4) en een
zoon van Zeus (1.6) zou zijn geweest, en door de overleveringen rond zijn wonderbaarlijke levenseinde (8.29v.). Philostratus geeft verschillende versies van het einde
van Apollonius' aardse bestaan. Zijn voorkeur gaat echter duidelijk uit naar de traditie volgens welke de wijze van Tyana ten hemel was opgevaren; hij tracht deze
overlevenng geloofwaardigheid te verlenen door de mededeling dat hij gedurende
zijn omzwervingen over vrijwel de gehele aarde nergens een graf van Apollonius
heeft aangetroffen.22 Volgens de VA ontleende Apollonius aan de Indische wijzen
de opvatting dat goede mensen goden zijn (3.18; vgl. 8 5). Bij het afscheid van
de wijzen verneemt Apollonius van hun leider Iarchas dat hij niet alleen na zijn
dood, maar nog tijdens zijn leven door het volk als een god zal worden beschouwd
(3.50). In de verdedigingsrede voor Domitianus wordt deze aan de Indische wijzen toegeschreven opvatting uitgewerkt tot een voorstelling van de mens die orde
schept in de zielen van zijn medemensen en die wordt aangeduid als een 'door de
wijsheid gezonden god'.23 Dat Philostratus zijn held hier over zichzelf laat spreken
lijdt mijns inziens geen twijfel.24 Naar ondubbelzinnige uitspraken over Apollonius'
ontologische status zal men in de VA echter tevergeefs zoeken. De schrijver bedient
zich van suggesties en van opinies van derden zonder zichzelf vast te leggen. Het
fur notwendig gehallen " Gallagher (1982) 1-26, Comngton (1986) 1—+3 en Phillips (1986) 2742-2764
geven overzichten van het moderne wetenschappelijke debat over de θειος ανήρ Lane r-ox (1986) 686 n
34 doet de hele problematiek van de 'ubiquitous divine man' af met de opmerking dat dit fenomeen nadere
definitie behoeft Dit lijkt mij geen vruchtbare benadering De veronderstelling dat de term θειος ανηρ
een empirisch waarneembare en eenduidig te definieren realiteit dekt, is onjuist Wat WIJ in bronnen uit
de oudheid aantreffen is een botsing van tegengestelde beoordelingen van wijzen-wonderdoeners, één van
de termen die in het kader van een positieve waardering van dergelijke hguren gebruikt worden, is θείος
άνήρ De θειος άινηρ is dus niet definieerbaar, wel kan men de verschillende verwachtingen, voorstellingen,
categorieën en entena die met de aanduiding samenhangen, in een ideaaltype onderbrengen Zie Gallagher
(1982) 10-13 voor een interpretatie in deze zin van het werk van L Bieler, vgl Comngton (1986) 43-45
21
VÎ4 7 38
φυοις θείο τε και χρειπων ανθρώπου Vgl Я 8 13
22
Talbert (1978) 1638ν spreekt in du verband van 'a merger ( ) of iwo originally distinct views of
divinity' de θειος άνήρ wordt aan het einde van zijn aardse bestaan opgenomen onder de onsterfelijken
21
VA 8 7 7
θεός υπό σοφίας ήχων Zie voor deze passage ook hieronder, blz 208v
24
Kee (1973) 407 ontkent dit, maar gaai voorbij aan hel verband lussen de onderhavige passage en de
opvatting die Apollonius aan de Indische wijzen zou hebben ontleend
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dichtst bij het uitspreken van een eigen opinie komt hij, wanneer hij een teken bij
Apollonius' geboorte interpreteert als een goddelijke vingerwijzing naar diens verhevenheid boven al het aardse en nabijheid tot de goden,25 ook hier vermijdt hij dus
een eenduidige uitspraak26
Waaraan moeten wij dit gebrek aan eenduidigheid toeschrijven'' Dat een zekere
terughoudendheid van de kant van de auteur van de VA hier een rol speelt, mag zeker
niet worden uitgesloten, zoals wij nog zullen zien, is in de VA incidenteel een zekere
innerlijke distantie van de schrijver ten opzichte van zijn onderwerp waarneembaar,
ondanks de openlijk beleden apologetische intentie27 Een belangrijker factor is
echter mijns inziens dat ook de pre-philostrateische traditie omtrent Apollonius,
voorzover deze een positief beeld gaf van de wijze van Tyana, hoogstwaarschijnlijk
door een dergelijk gebrek aan eenduidigheid werd gekenmerkt de bovenmenselijke
natuur van Apollonius en zijn speciale band met het goddelijke werden geaffirmeerd
zonder nader te worden gedefinieerd Eenzelfde ambiguïteit was kenmerkend voor
de overlevering omtrent de bovenmenselijke natuur van Pythagoras zelf28 Volgens
Aristoteles luidde een esoterisch leerstuk van de pythagoreeers dat er dne soorten
met rede begiftigde wezens zijn goden, mensen en wezens als Pythagoras w Deze
leer van een derde ontologische categorie, gekenmerkt door een speciale band met
het goddelijke с q goddelijkheid, vormde vanaf de herleving van het pythagonsme
als religieus-filosofische stroming in de eerste eeuw ν Chr een kader waarbinnen
het optreden van charismatische wijzen-wonderdoeners kon worden geplaatst en
gelegitimeerd 30
Zoals wij hiervoor geconstateerd hebben, tracht Philostratus Apollonius te zui
veren van de blaam van goêteia en een samenhang te construeren tussen diens
bovennatuurlijke vermogens enerzijds en bovenmenselijke kennis en wijsheid anderzijds Dat de schrijver met dit streven soms in de problemen komt is duidelijk 31
Zo laat het bevnjdmgswonder waaraan ik zojuist heb gerefereerd (7 38), zich met
geen mogelijkheid reduceren tot een uiting van superieure kennis, evenmin is er
sprake van goddelijke bijstand En juist deze episode brengt Damis tot zijn belijdenis van Apollonius' bovenmenselijke natuur' Philostratus haast zich weliswaar te
ontkennen dat hier sprake is van goêteia, maar biedt in feite geen alternatief voor
een dergelijke interpretatie van dit wonder (7 39) Belangrijker dan de constate25

VA 1 5
το άγχου θέων
Vgl Gallagher (1982) 16lv , Cox (1983) 39
Zie hieronder, biz 71 ν
28
Zie Burkert (1972b) 136-147 vgl J 7 Smith, 'Good News is No News Aretalogy and Gospel', in
J Neusner (ed ), Christianity Judaism and other Greco Roman Cults Studies for Morton Smith at Sixty
Part One New Testament (Leiden 1975) 21-38 = J Ζ Smith (1978) 190-207, aldaar met name 194-204
29
Anstot, ft 192 Rose (= Iamb, Vf 31) του λογικού ζώου το μέν έατι θεός, το δε άνθρωπος, το δε
οίον Πυθαγόρας
30
Goulet (1971) 175ν , Burkert (1972b) 146 Vgl voor de herleving van het pythagonsme en het
probleem van de continuïteit Burkert (1961) 226-246 Vanzelfsprekend het niet iedereen zich door een
dergelijke legitimatie overtuigen Artemidorus (2 69) rangschikt de Pythagonslai onder de leugenprofe
ten, die hun publiek met goêleta een rad voor ogen draaien
31
Vgl Anderson (1986) 139 "
Philostratus was caught between two stools he had to prove that
Apollonius was not a γόης, consistent with being no ordinary mortal, he had therefore to invest his sage
with rational miracles'
26
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ring dat de auteur zich bij dergelijke gelegenheden in inconsistenties verstrikt, is
de vraag naar de achtergronden van dit verschijnsel. Het antwoord op deze vraag
moet gezocht worden in de interactie tussen de normen en waarden van Philostratus
enerzijds en de tradities omtrent Apollonius waarvan hij zich bij het schrijven van
de VA bediende anderzijds. Op vorm en inhoud van deze tradities zal ik in de volgende paragraaf nader ingaan; voorlopig kan worden volstaan met de constatering
dat de Apollonius-overlevering waaruit de auteur van de VA putte, talrijke elementen
bevatte, die met zijn streven de wijze van Tyana vrij te pleiten van de verdenking
van magie op gespannen voet verkeerden. Hier beperk ik mij tot de houding van
Philostratus ten opzichte van magic/goêteia.
In de VS (523 en 590) reageert Philostratus twee maal op de beschuldiging van
magische praktijken aan het adres van sofisten. In beide gevallen wijst hij deze
beschuldiging van de hand door te betogen dat wie een reputatie te verliezen heeft
als cultureel onderlegd man (pepaideumenos) zich niet snel zal inlaten met goêteia.
Eenzelfde scheiding tussen magie/goêteia enerzijds, paideia anderzijds wordt gepostuleerd door Celsus, die beweert dat magie uitsluitend vat heeft op intellectueel
onontwikkelde en verdorven lieden en niet op filosofen (Orígenes, Cels. 6.41). Magie wordt zo geïdentificeerd met sociaal-culturele en morele deprivatie, een onder
Griekse intellectuelen uit de keizertijd niet ongebruikelijke houding, die vanzelfsprekend ten nauwste samenhing met het gebruik van de termen 'magie' en 'magiër' om
maatschappelijk afwijkende opvattingen en gedragingen te diskwalificeren.32 Deze
afwijzing van magidgoêteia ging zeker niet in alle gevallen vergezeld van een ontkenning van de mogelijke effectiviteit van magische praktijken. Het standpunt dat
magie gelijk stelt met zuiver bedrog, treft men vooral aan onder mensen die zich
op enigerlei wijze verbonden voelden met het epicurisme. Lucianus richt zijn biografische smaadschrift over Alexander van Abonutichus aan een epicureeër, Celsus,
niet te verwarren met de anti-christelijke polemist tegen wie Orígenes zich teweer
stelt.33 Lucianus verwijst naar een geschrift van deze Celsus tegen magiërs; daarin
trachtte Celsus klaarblijkelijk magische praktijken te ontmaskeren als bedrieglijke
goocheltrucs.34 Het is interessant te constateren dat Philostratus in een passage in
de VA verrassend dicht bij dit standpunt in de buurt komt. Naar aanleiding van het
verhaal hoe Apollonius in de gevangenis zijn been uit de kluisters bevrijdde (7.38),
barst de schrijver los in een tirade tegen goêteia (7.39), die feitelijk losstaat van
de inhoud van het voorafgaande caput.35 Geloof in de effectiviteit van magie doet
hij af als een waandenkbeeld van naïeve lieden; als voorbeelden noemt hij athleten,
kooplieden en vooral verliefden. Goêteia baat hun niets; desalniettemin menen zij
32

Vgl. Chadwick (1953) 356 η. 1; Aune (1980) 1521. Zie ook M. Ant. 1.6, waar Marcus Aurelius
één van de leermeesters van zijn jeugdjaren, Diognetus, met alleen noemt als de eerste die hem met
filosofie vertrouwd maakte, maar ook als degene aan wie hij το απιοτητιχον τοις υπό των τερατευομένων
χαί γοήτων περί επωδών χαί περί δαιμόνων αποπομπής χαί των τοιούτων λεγομενοις te danken heeft;
vgl. voor deze passage Rutherford (1989) 181-188.
33
Lucianus, Alex. 1; vgl. Chadwick (1953) xxiv-xxvi.
34
Lucianus. Alex. 21. Een soortgelijk geschrift moet ten grondslag hebben gelegen aan de capita die de
christelijke apologeet Hippolylus aan magie wijdt (Нает. 4.28-42). Vgl. СР. Jones (1986) 137 en 139.
35
Philostralus spreekt zelf (7.39) van een έχτροπή του λόγου.
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dat hun eventuele successen te danken zijn aan dergelijke praktijken (in plaats van
aan het toeval, hun eigen inspanningen of andere zuiver menselijke factoren) en
wijten zij het achterwege blijven van resultaten aan hun nalatigheid in het opvolgen
van de adviezen van magiers De schrijver verwijst naar geschriften van mensen die
magidgoêteia belachelijk maken en onthullen op welke wijze magiers allerhande
'wonderen' verrichten, kennelijk doelt hij daarmee op geschriften als die van de
Celsus aan wie Lucianus zijn Alexander nchtte Hij laat deze verwijzing echter
vergezeld gaan van een waarschuwing aan de jeugd zich zelfs niet in deze geest
met du soort zaken m te laten, en besluit zijn uitweiding met de opmerking dat
magie/goêteia in strijd is met zowel natuur als wet x
De krachtige ontkenning van de effectiviteit van magische praktijken en de onderstreping van de doorslaggevende betekenis van het toeval en van zuiver menselijke
factoren voor de uitkomst van menselijk handelen doen zeer sterk denken aan de
attitude van Lucianus " Het zou echter duidelijk te ver gaan Philostratus op grond
van deze passages uit de VS en de VA een coherent geheel van opvattingen met betrekking tot het natuurlijke en het bovennatuurlijke toe te schrijven Niet gehinderd
door enige behoefte aan consistentie verdedigt hij elders Apollonius in verband met
diens prognostische gaven tegen de verdenking van goêteia door te betogen dat de
wijze van Tyana slechts door goddelijke inspiratie onderkende wat was voorbeschikt
en niet trachtte door toepassing van magische praktijken daann verandering te brengen (5 12, vgl 8 7 16) De enige constante in de attitude van de auteur van de VA
en de VS ten opzichte van magidgoêteia is een combinatie van dédain en afkeer
Het behoeft nauwelijks verwondering te wekken dat een schrijver met een dergelijke attitude in de problemen komt, wanneer hij een encomiastisch levensbericht
schrijft van een man, over wie onder meer werd verteld dat hij de taal van vogels
verstond ( 1 20, vgl 4 3), dat hij een epidemie onderdrukte door de voor de ziekte
verantwoordelijke demon te ontmaskeren en te laten stenigen (4 10) en dat hij een
andere demon, die bezit had genomen van een jongeman, beval zijn slachtoffer te
verlaten en de effectiviteit van de uitdrijving te demonstreren door een standbeeld
omver te werpen (4 20) De vraag die zich opdringt is waarom een schrijver met
een dergelijke attitude eigenlijk de behoefte gevoelde een vie romancée met een
apologetische tendens over Apollonius van Tyana te schrijven
Het is gebruikelijk in dit verband te verwijzen naar het feit dat Philostratus aan
de VA begon te werken in opdracht van Julia Domna In het verlengde van deze
constatering wordt de uitgesproken apologetische intentie van de schrijver wel in
verband gebracht met de opvattingen die in de cercle van Julia Domna ten aanzien
van Apollonius leefden 3e Er is geen reden Philostratus' mededeling dat hij zich in
opdracht van de keizenn met Apollonius ging bezighouden, in twijfel te trekken.
36

Zie voor wetgeving tegen magische praktijken Hopfner (1930) 384-387, MacMullen (1966) 124-126
Zie bij voorbeeld Alex 36, waar Lucianus de draak steekt met een orakel van Alexanders slangengod
Glycon dat tijdens de pestepidemie onder Marcus Aurelius boven de deuren van talnjke huizen pnjkte
Volgens Lucianus vielen uitgerekend de bewoners van deze huizen veelal ten slachtoffer aan de epidemie, door toeval of omdat zij een blind vertrouwen stelden in de kracht van het amulet en andere
voorzorgsmaatregelen uit het oog verloren
38
Zie bij voorbeeld Solmscn (1941) 143, Esser (1969) 95 en 98
37
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Zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben kunnen constateren, bestond de literairfilosofische cercle van Julia Domna uit vogels van diverse pluimage, waaronder
vermoedelijk filosofen met platonistische of pythagoreische opvattingen.1' Het lijkt
redelijk te veronderstellen dat zowel deze wijsgeren als de keizerin aan een positieve
beeldvorming van de wijze van Tyana hechtten. Men mag er echter niet van uitgaan
dat Philostratus' beeldvorming van Apollonius in ieder opzicht aan hun verwachtingen zou hebben voldaan. De VA werd pas na de dood van de keizerin voltooid;
kennelijk was Philostratus' belangstelling voor Apollonius meer dan een afgeleide
van de Apollonius-devotie van de keizerin en haar zoon.40 Gezien de afkeer en
het dédain van de auteur ten opzichte van alles wat naar magidgoêteia zweemt
lijkt het uiterst aannemelijk dat de wijze van Tyana hem vooral boeide, omdat de
Apollonius-traditie aantrekkelijk materiaal voor literaire verwerking bood.41 Tegelijkertijd weerspiegelde zijn onderwerpskeuze de toegenomen belangstelling voor en
acceptatie van figuren als Apollonius in ontwikkelde kringen. Het controversiële karakter van de hoofdpersoon maakte het voor de auteur vrijwel onontkoombaar zich
een bepaalde visie op Apollonius aan te meten; de aard van het materiaal noopte
hem uiting te geven aan de reserves die bepaalde onderdelen van de Apolloniusoverlevering bij hem opriepen.

39

Zie hierboven, blz. 25.
Vgl voor deze problematiek de opmerkingen van Palm (1976) 17-24.
41
Zo bij voorbeeld Bowie (1978) 1666: " h i s aim was most plausibly that of a professional writer,
to produce a well-rounded and entertaining piece of literature, rather than to further a propagandist
interpretation of Apollonius as a Pythagorean sage." Vgl. Reardon (1971) 266; Koskenmemi (1986)
passim, Anderson (1989) I33v.
40
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Tot dusverre heb ik aan de tradities omtrent Apollonius waarmee Philostratus bij
het schrijven van de VA te maken kreeg, gerefereerd zonder op vorm en inhoud van
die tradities nader in te gaan. Om beter greep te knjgen op Philostratus' beeldvorming van Apollonius en op de relatie russen zijn eigen inbreng daann enerzijds en
de doorwerking van de overlevering anderzijds is het noodzakelijk om voorzover
mogelijk na te gaan van welke bronnen de auteur gebruik maakte en op welke wijze
hij de daaraan ontleende gegevens verwerkte Aangezien de pre-philostrateische
Apollonius-overlevenng vrijwel volledig verloren is gegaan - de voornaamste uitzondering wordt gevormd door een verzameling op naam van Apollonius overgeleverde brieven, waarvan althans een deel ouder moet zijn dan Philostratus' geschrift
-, is dit geen eenvoudige opgave. Het bronnenprobleem houdt, in samenhang met
het vraagstuk van de historische mentes van de VA, sedert meer dan een eeuw de
geleerden verdeeld en zelfs een bescheiden mate van consensus lijkt ver te zoeken.
Zoals reeds m de eerste paragraaf van dit hoofdstuk opgemerkt, kan in het kader van deze studie het vraagstuk van de historische mentes van Philostratus' vie
romancée over de wijze van Tyana achterwege blijven. Uitspraken over het optreden van de histonsche Apollonius en over de authenticiteit van de op zijn naam
overgeleverde geschnften zal ik dan ook zoveel mogelijk vermijden. De resterende
problematiek is, naar zal blijken, complex genoeg Als uitgangspunt bij de beschouwingen in deze paragraaf neem ik telkens Philostratus' eigen mededelingen over de
informatie die hem bij het schnjven van de VA ten dienste stond. Onder de door
de auteur vermelde bronnen over Apollonius kunnen dne categorieën worden onderscheiden' locale tradities, Apollonius' eigen geschnften en werken van derden
over de wijze van Tyana Vanzelfsprekend zullen, waar mogelijk, de restanten van
de pre-philostrateische Apollonius-overlevenng in het betoog worden betrokken.
In VA 1.2v geeft Philostratus een overzicht van de door hem benutte bronnen In
de eerste plaats noemt hij locale tradities, voortlevend in steden en heiligdommen
die van het optreden van Apollonius getuige waren geweest (1 2 ) n Onder meer de
verhalen over de voortekenen rond de geboorte en over de goddelijke afkomst van
Apollonius ( 1.5v ), het relaas van de genezing van een door een dolle hond gebeten jongeman in Tarsus (6 43) en het verhaal van het bezoek aan het Trophoniusheiligdom in Lebadea (8 19v.) gaan vergezeld van een expliciet beroep op dergelijke
overlevenngen. Waarschijnlijk zijn verhalen als die over Apollonius' demonstratie
van zijn vermogen om de taal der vogels te verstaan (4.3), over de liquidatie van
een pestdemon (4 10) en over het visioen van de moord op Domitianus (8.26) in
Ephese, over de verdnjving van een vrouwelijke vampier in Connthe (4.25) en de
verschillende versies van het einde van Apollonius' aardse bestaan (8 30) eveneens
tot locale tradities herleidbaar41 De boeken 4 (c. 1-33) en 6 (c 36-43) bestaan uit
42

Zie voor de locale iradiües Gottschmg (1889) 73, Solmsen (1941) 147, Bowie (1978) 1686-1690,
Dzielska (1986) 51-84
Sommige van deze verhalen of verwijzingen ernaar kan men ook bij latere auteurs aantreffen Vgl
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niet of nauwelijks chronologisch geordende verhalen over Apollonius' optreden in
Antiochiè en in steden in Klein Azië en het Griekse moederland; het lijkt aannemelijk dat deze het nodige materiaal bevatten dat op locale overleveringen teruggaat.44
De gemeenschappelijke noemer van deze verhalen is dat de wijze van Tyana erin
figureert als wonderdoener, ziener en genezer. In een deel van de gevallen lijkt een
verband te bestaan tussen het ontstaan c.q. voortleven van locale tradities en cultische verering van Apollonius.45 Dat deze verhalen aan Philostratus' fantasie zijn
ontsproten mag uiterst onwaarschijnlijk worden geacht, maar dit sluit vanzelfsprekend een aanzienlijke inbreng van de auteur van de VA in vormgeving en inkleding
niet uit. Omstreden is in hoeverre het beeld van Apollonius als hervormer van
cultische gebruiken dat we in de VA aantreffen, teruggaat op de pre-philostrateische
overlevering.46 Duidelijk is in elk geval dat de overlevering geen onverdeeld harmonieus beeld gaf van Apollonius' relatie met vertegenwoordigers van het religieuze
establishment: regelmatig wordt hij als goês geweerd.47
Het mag geenszins uitgesloten worden geacht dat Philostratus wat betreft locale
tradities goeddeels profiteerde van reeds door anderen, vóór hem, bijeengebracht
materiaal.48 Dit geldt in ieder geval voor het deel van boek 1 van de VA dat handelt over het verblijf van Apollonius in Aegae; hiervoor kon de auteur teruggrijpen
op het werk van de uit deze stad afkomstige Maximus (1.3 en 12). Op deze bron
zou dus VA 1.7-12 berusten.49 Aan de realiteitswaarde van Philostratus' beroep op
het geschrift van Maximus over Apollonius' verblijf m Aegae hoeft niet te worden
getwijfeld. Ed. Meyer meende dat het hier evenals bij de mémoires van Damis
- waarover zo dadelijk meer - om een product van de fantasie van de auteur van
de VA zou gaan,30 maar zijn bedenkingen zijn in recentere publicaties ontzenuwd.
Meyers voornaamste bezwaar tegen de historiciteit van Maximus' geschrift hield
verband met de chronologische frictie tussen het verhaal van Apollonius' afwijzing
voor VA 4 3 Poiph, Absi 3 3 6; voor VA 4 10 Lact. Inst 5 3 Bowie (1978) 1687 met nn 137
en 138 betoogt op grond van nuanceverschillen tussen de versies van deze verhalen in de VA en die
van Porphynus en Lactamius dat deze twee auteurs waarschijnlijk onafhankelijk van Prulostratus uit de
overlevering putten waarvan ook de auteur van de VA zich had bediend Dat Cassius Dio voor zijn relaas
van Apollonius' visioen van de moord op Domitianus (67 18 lv ) uit de VA putte mag op chronologische
gronden niet uitgesloten worden geacht, contra Dzielska (1986) 32, zie Barnes (1984) passim, die betoogt
dat Dio zijn geschiedenis voor het grootste deel tijdens de regenng van Severas Alexander schreef De
historicus affirmeert echter met zoveel klem de feitelijke juistheid van het verhaal, dat het mij moeilijk valt
te geloven dat hij het eenvoudig uit de Д zou hebben overgenomen Aannemelijker lijkt dat Philostratus
en Dio onafhankelijk van elkaar dezelfde locale traditie hebben benut Vgl Petzke (1970) 21 en 134ν ,
Dzielska (1986) 40v , zie ook hieronder, blz 172
44
Solmsen (1941) 147
45
Bowie (1978) 1686-1688, Dzielska (1986) 51-53 Voor cultische verering С Ρ Jones (1980) 193,
Dzielska (1986) 56-60. 64-73, 74v en 78v De Apollomuscultus in Tyana was in elk geval ouder dan
de VA vgl VA 1 5v , 8 31, D С 77 18 4 Mogelijkerwijs geldt hetzelfde voor de cultus in Ephese, vgl
Graf (1984/5) 72
46
Zie hiervoor Bowie (1978) 1688-1690. vgl Nock (1958)
47
Vgl hierboven, blz 68
48
Solmsen (1941) 147
49
Philhmore (1912) nxii; Petzke (1970) 73
50
Meyer (1917) 401^105. Solmsen (1941) 151v
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van de verleidingspoging van een Romeinse stadhouder en diens executie op verdenking van betrokkenheid bij een samenzwering van koning Archelaus van Cappadocie
(1.12), in het jaar 17, enerzijds, en gegevens die wijzen in de richting van een floruit
van de wijze van Tyana onder de Flavische keizers anderzijds." Meyer beschouwde
de chronologische opbouw van de VA als een constructie van Philostratus, bepaald
door het streven Apollonius een zo hoog mogelijke leeftijd te laten bereiken en
diens leven te laten eindigen in directe aansluiting op de dramatische climax van
zijn werk, het proces onder Domitianus. Hij meende dat met deze constatering ook
het geschrift van Maximus als een afgedane zaak kon worden beschouwd. Latere
auteurs hebben er echter op gewezen dat juist de chronologische problemen in boek
1 van de VA voor het gebruik van verschillende tradities door de auteur pleiten. Het
relaas van de verleidingspoging door de Romeinse stadhouder (1.12) kan inderdaad,
zoals geconstateerd, gedateerd worden in het jaar 17, het begin van de reis naar
Mésopotamie, Iran en Indie (1.18) op basis van de regeringsperiode van de Parthische koning Vardanes in de eerste helft van de jaren veertig. De tussenliggende
ruim twee decennia worden Opgevuld' met berichten over Apollonius' relatie met
zijn broer (1.13), zijn inachtneming van een vijfjarig stilzwijgen (1.14) en bezoeken
aan Aspendus (1.15) en Antiochië (1.16); VA 1.17 bevat een uitweiding over Apollonius' welsprekendheid. Dit wijst in de richting van twee verschillende bronnen,
ieder met op zichzelf genomen plausibele historische bijzonderheden en chronologische gegevens. Wanneer Philostratus zijn fantasie geheel de vrije loop zou hebben
gelaten, dan zou hij dergelijke oneffenheden in de chronologie wel hebben kunnen
vermijden. Door echter althans wat de chronologie betreft zijn bronnen te volgen
en tegelijkertijd Apollonius als jongeman naar Mésopotamie te laten reizen (1.18)
bracht hij zichzelf in de problemen." Het is, kortom, volstrekt plausibel dat hij voor
VA 1.7-12 uit een bron putte, die Apollonius' verblijf als jongen in Aegae in de
beginjaren van Tibenus' regering plaatste, en er bestaat onvoldoende aanleiding om
te betwijfelen dat deze bron het geschrift van Maximus van Aegae was. Philostratus
vermeldt dat Maximus aan zijn reputatie als stilist de post van ab epistulis graecis dankte; deze mededeling over een post in het keizerlijk bestuursapparaat maakt
het uiterst onwaarschijnlijk dat wij hier niet met een historische persoon te maken
zouden hebben,51 en maakt een datering in de periode tussen Trajanus en Caracalla
mogelijk.54 Een aantrekkelijke hypothese met betrekking tot het karakter van Maximus' geschrift is dat het een propagandistische strekking had. In de capita die op
Maximus teruggaan, klinkt een sterke rivaliteit ten opzichte van het nabij Aegae gelegen Tarsus door (1.7). Bovendien wordt in dit gedeelte van boek 1 een belangrijke
Zie voor de val van Archelaus Tac , Ann 2 42 2-4, Suet, Γώ 37 9 en Cal 1 2, D С 57 17 3-7
Meyer merkte verder op dat bij Tacitus en Suetonius van een samenzwering van Archelaus geen sprake is.
maar hij zag Cassius Dio over het hoofd, zie Graf (1984/5) 67v , ook voor een weerlegging van Meyers
bezwaar dat Cilicie in deze periode geen eigen stadhouder had Vgl voor pogingen om het in VA I 12
geïmpliceerde geboortejaar van Apollonius enige decennia op te schuiven Jessen (1885) 8, Phillimore
(1912) cv-cxxvi. Hopfner (1931) 146-148. Dzielska (1986) 32-38
52
Graf (1984/5) 68-70, vgl reeds Petzke (1970) 73 en I51v
53
Bowersock (1969) 19 η 7 en (1970) II
54
Graf (1984/5)72
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plaats ingenomen door Apollonius' wederwaardigheden in het Asclepius-heiligdom
van Aegae; de hoofdpersoon duidt zichzelf aan als 'dienaar en metgezel' van de
god.55 In de tweede eeuw groeide Aegae uit tot een centrum van de Asclepiuscultus van meer dan regionale betekenis; mogelijk wilde Maximus de naam van het
heiligdom verbinden met de groeiende faam van Apollonius.56
Onomstreden is de historiciteit van het werk van een tweede door Philostratus genoemde voorganger, Moeragenes; diens geschrift wordt behalve door de auteur van
de VA ook door Orígenes (Cels. 6.41) vermeld. Minder overeenstemming bestaat
over de teneur van het werk van Moeragenes. Philostratus beschuldigt hem van
verregaande onwetendheid en diskwalificeert zijn geschrift als bron van informatie
over Apollonius (1.3).57 Hieruit is veelal de conclusie getrokken dat Moeragenes
Apollonius slecht gezind was en hem als een goês afschilderde.58 Bowie heeft
in zijn ANRW-artikel over de Apollonius-overlevering deze conclusie aangevochten. De omvang - volgens Philostratus vier boeken - en titel - volgens Orígenes
Herinneringen aan Apollonius van Tyana, magiër en filosoof - maken het volgens
Bowie uitermate onwaarschijnlijk dat de auteur onsympathiek tegenover de figuur
van Apollonius stond; titel en indeling van het werk in vier boeken zouden wijzen op invloed van Xenophons Memorabilia Socratis als model. Blijkens de door
Orígenes genoemde titel beschouwde Moeragenes Apollonius én als magiër én als
filosoof. Deze visie op de figuur van Apollonius moet nadrukkelijk onderscheiden worden van de vijandige beeldvorming van de wijze van Tyana als goês, zoals
men die bij Lucianus (Alex. 5) en Cassius Dio (77.18.4) aantreft, en correspondeert met de positieve inhoud die in twee op naam van Apollonius overgeleverde
brieven (Epp. Apoll. 16 en 17) aan de kwalificatie magos wordt gegeven. Voor
Philostratus echter was de traditie waarin Apollonius én als magiër én als filosoof
figureerde, even onacceptabel als de vijandige beeldvorming van de wijze van Tyana
als goês.59 Zijn apologetische programma noopte hem zich teweer te stellen tegen
55

VA 1 12: .. .θεράπων του Άσχληπιοΰ χα'ι εταίρος.
Jessen (1885) 5; Robert (1973) 185ν. n 91, Graf (1984/5) 71.
Maar vgl. VA 3.41 voor een verwijzing naar de vermelding door Moeragenes van Apollonius' geschrift
over astrologie.
58
Phillimore (1912) xxv; Bowersock (1970) 11; Taggart (1972) 62-64; Speyer (1974) 60.
59
Bowie (1978) 1673v., 7Іе ook Desideri (1978) 57 п. 77; Raynor (1984) passim. Anderson (1986)
299v. neemt stelling tegen de opvatting van Bowie en Raynor, maar zijn argumenten overtuigen niet.
Zo betoogt hij dat blijkens het fragment bij Ongencs "Moeragenes presents reputable philosophers as
being taken in by Apollonius, then rejecting him." Maar wat staal er in werkelijkheid bij Orígenes (Cels
6.41)? Orígenes neemt stelling tegen de bewering dat magie geen greep heeft op filosofen, maar alleen
op cultuurloze en verdorven lieden Wie wil onderzoeken of filosofen inderdaad Onkwetsbaar' zijn voor
magie moet, aldus Orígenes, maar eens lezen wat Moeragenes in Τα ΆπολλωνΙου του Τυανέως μάγου
χα'ι φιλοσόφου απομνημονεύματα heeft geschreven. Hij vervolgt, έν οίς ό μη χριστιανός άλλα φιλόσοφος
ίφησεν άλώναι ύπο της έν Άπολλωνίω μαγείας ούκ άγεννεϊς τινας φιλοσόφους ώς προς γόητα αυτόν
είσελθόντας έν οίς οΐμαι χαΐ περί Ευφράτου <τοϋ> πάνυ διηγήσατο χαΐ τίνος 'Επικούρειου. Andersons
parafrase van deze passage is dus in hoge mate misleidend. Volgens Orígenes was de tendens van
Moeragenes' vernaai dat sceptisch gezinde filosofen de realiteit van Apollomus' magische vermogens
moesten erkennen, zoals Raynor (1984) 223 terecht beklemtoont. Natuurlijk blijft het mogelijk dat
Orígenes' parafrase van Moeragenes' verhaal het origineel onjuist weergeeft, maar in ieder geval kan
men er niet uit afleiden dat Moeragenes een vijandig beeld van Apollonius gaf. Zie voor Epp. Apoll. 16
56
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malicieuze kritiek op de hoofdpersoon van zijn werk; zijn attitude ten opzichte van
màgidgoêteta dwong hem tevens stelling te nemen tegen een auteur met een van de
zijne afwijkende visie op Apollonius.
Verdere gegevens over Moeragenes ontbreken; de identificatie met de gelijknamige
Athener in Plutarchus' Quaestiones convivales (Mor. 671c) blijft speculatief.60 Stnkt
genomen vereist het apomnêmoneumata-genK dat de schrijver de hoofdpersoon van
zijn werk nog persoonlijk heeft gekend; op grond hiervan situeert Bowie Moeragenes
in de eerste helft van de tweede eeuw.61
Philostratus verklaart naast werken van anderen over Apollonius ook geschriften
van de wijze van Tyana zelf tot zijn beschikking gehad te hebben. Met name aan
diens brieven kent hij een belangrijke rol als bron voor zijn eigen werk toe (1.2);
hij zou daarvan een omvangrijke collectie hebben aangelegd (7.35). Regelmatig
refereert hij aan brieven van Apollonius en bij een aantal gelegenheden citeert hij
deze geheel of gedeeltelijk. Dat de auteur van de VA gebruik maakte van op naam
van Apollonius overgeleverde brieven is volstrekt geloofwaardig. Hij vermeldt dat
keizer Hadnanus over een verzameling brieven van Apollonius beschikte (8.20);
kennelijk waren reeds in de eerste decennia na de dood van de wijze van Tyana
brieven van zijn hand (of aan hem toegeschreven brieven) in omloop.62 Het mag
echter niet uitgesloten worden geacht dat in elk geval van de in de VA volledig
geciteerde brieven een deel de vrucht is van Philostratus' literaire creativiteit.*3
Aan Apollonius toegeschreven brieven zijn niet alleen via de VA tot ons gekomen.
Wij beschikken over een afzonderlijk overgeleverde collectie, en ook Stobaeus' anthologie bevat een aantal brieven van Apollomus of fragmenten daaruit. Veertien
in de VA volledig geciteerde bneven komen ook in de afzonderlijk overgeleverde
verzameling voor.64 Het feit dat deze bneven in alle handschriften in twee groepen
bij elkaar staan, wekt de indruk dat zij vanuit het werk van Philostratus in de verzameling terecht zijn gekomen.65 Aan dit gegeven mag niet zonder meer de conclusie
worden verbonden dat alle in de VA volledig geciteerde bneven aan de fantasie van
Philostratus zijn ontsproten; en zelfs waar dit wel het geval zou zijn, blijft het mogelijk dat de auteur van de VA bneven heeft gefingeerd op basis van gegevens uit
de overlevenng. Wanneer wij echter de wijze waarop Philostratus met de hem ter
beschikking staande traditie omging, nader willen onderzoeken, lijkt het dienstig de
in de VA volledig geciteerde brieven in eerste instantie buiten beschouwing te laten,
en 17 hieronder, blz 79v
Philhmore (1912) xxvi-xxvn, Meyer (1917) 387 η 1, Bowie (1978) 1678v
Bowie (1978) 1678
62
Vgl Bowie (1978) 1672v , Anderson (1986) 182v In VA 7 35 verwijst Philostratus naar een aan
Apollonius toegeschreven brief, die hij als een vervalsing beschouwt, ook dit wijst erop dat er inderdaad
reeds bneven op naam van Apollonius circuleerden, voordat Philostratus zijn werk schreef
63
Penella (1979b) 26
64
Epp Apoll 42a-h en 77a-f Epp Apoll 1-77 vormen in Penella's editie de afzonderlijk overgeleverde
collectie, Epp Apoll 79-100 zijn afkomstig uit Stobaeus Epp Apoll 78 is een citaat uit een aan
Apollonius toegeschreven bncf bij Porph. De sty ge, overgeleverd via Stobaeus Bneven die uitsluitend
in de VA vermeld of geciteerd worden, treft men aan in de appendix van Penella's editie (nrs 1-16)
65
Penella (1979b) 20
60
61

2.4. De bronnen van de Vita Apollonii

79

evenals, vanzelfsprekend, de brieven die uitsluitend in de VA worden vermeld. Res
teren de brieven die uitsluitend via de afzonderlijk overgeleverde collectie tot ons zijn
gekomen, en de fragmenten uit Stobaeus. De laatstgenoemden kunnen gezien hun
weinigzeggende karakter in het vervolg vrijwel buiten beschouwing worden gelaten.
In de Л treft men een aantal citaten uit of verwijzingen naar brieven die uitsluitend
in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen, aan. Strikt genomen mag het
wellicht niet uitgesloten worden geacht dat een aantal van deze brieven op basis van
gegevens uit de VA is gefingeerd; concrete aanwijzingen hiervoor ontbreken echter.66
Verder kunnen ook brieven die uitsluitend via de afzonderlijk overgeleverde collectie
tot ons zijn gekomen en uit later tijd dan de Л zouden stammen, teruggaan op een
van Philostratus' werk onafhankelijke traditie. Het lijkt mij dan ook verantwoord
uit te gaan van de werkhypothese dat de uitsluitend in de afzonderlijk overgeleverde
collectie voorkomende brieven een pre-philostrateische traditie vertegenwoordigen,
en dat vergelijking van het beeld van Apollonius dat uit deze brieven naar voren
komt, met de hoofdpersoon van de VA tot op zekere hoogte betrouwbare informatie
kan verschaffen over de wijze waarop Philostratus de overlevering waarmee hij werd
geconfronteerd, benutte.67 Vanuit dit gezichtspunt zal ik hier ingaan op de manier
waarop het beeld van de wijze van Tyana in de VA - een pythagoreisch filosoof, die
als een bovenmenselijk, goddelijk wezen wordt beschouwd - zich verhoudt tot de
Apollonius van de brieven.
Het is duidelijk dat de Apollonius zoals die ons uit de brieven tegemoet treedt,
zichzelf als een filosoof in de pythagoreische traditie beschouwt.*8 Ook beroept de
epistolograaf zich op erkenning door mensen en zelfs door goden van zijn boven
menselijke natuur, hoewel hij in dit opzicht een zekere terughoudendheid betracht.69
Dit strookt met het beeld dat Philostratus van Apollonius' zelfopvatting geeft. Op
vallend is echter de - zij het niet onvoorwaardelijke - acceptatie van de titel magos
in twee brieven (Epp. Apoll. 16 en 17) die ik reeds in verband met de teneur van
het geschrift van Moeragenes heb vermeld. De briefschrijver voorziet, in het kader
van een verdediging tegen de beschuldiging van de kant van de stoïcijnse filosoof
66

Vgl Penclla (1979b) 28v met n. 111.
Vgl voor de opvatting dat de uitsluitend in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomende
bneven grosso modo een pre-philoslrateischc traditie vertegenwoordigen Meyer (1917) 409v Alle problemen zijn natuurlijk uit de wereld, wanneer Lo Cascio (1976/7) passim en (1984) 7-18 gelijk heeft met
zijn bewering dat alle bneven authentiek zijn Volgens Lo Cascio berust de bewijslast bij degenen die
de authenticiteit van een deel van de bneven in twijfel trekken, hun bezwaren betitelt hij als 'frutto di
ipercritica', zie Lo Cascio (1984) 11 Ik vrees dat ik mij in dit geval onder de hyperemia moet scharen.
Toepassing van het uitgangspunt dat niet aantoonbaar valse bneven authentiek geacht moeten worden,
lijkt in dit geval weinig zinvol Betrouwbare historische informatie over Apollonius en stilistisch vergelijkingsmateriaal ontbreken, zie Penella (1979b) 24 Apollonius was in de tweede eeuw een omstreden
figuur, een situatie die zowel voor- als tegenstanders aanleiding kon geven tot het tingeren van bneven,
zie Penella (1979b) 28 Weinig geruststellend is ook dat Philostratus van Lemnos de bneven van Apollonius voorbeeldig voor hel epistolograñsche genre noemt (Dia/. 1) voorbeelden noden tot navolging
Het is, kortom, zeer wel mogelijk dat een deel van de aan Apollonius toegeschreven bneven authentiek
is, maar harde, over de hele linie geldige aulhenticileitscnlena kunnen niet worden geformuleerd.
68
Epp Apoll 16, 28, 50, 52, 55 1. vgl 53 en 62
69
Zie Epp Apoll 44.1: de mensen beschouwen Apollonius als ίοόθεος, sommigen zelfs als θεός. Epp.
Apoll. 48 3 ook door de goden is dikwijls over Apollonius gesproken als een θειος άνήρ, het lijkt hem
echter aanstootgevend daarop verder in te gaan of nog hoger van zichzelf op te geven
67
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Euphrates dat hij een pythagoreeér en dus een magos is, de term van de connotaties
rechtvaardigheid, vroomheid en dienstbaarheid aan de godheid c.q. het bezit van
een goddelijke natuur. Volgens R.J. Penella is hier niet zonder meer sprake van een
positieve appreciatie van het verschijnsel magie; hij lijkt geneigd de oneven niet
te beschouwen als onderdeel van de traditie volgens welke Apollonius een magos
was.70 Uit de door Penella zelf in dit verband genoemde studie van A. Abt over
Apuleius' Apologie blijkt echter dat in magische papyn beoefenaars van de magie
zichzelf aanduiden als dienaren van de godheid en de term magos als een eretitel
opvatten: ontkenning van het manipulatieve karakter van magie gaat hier hand in
hand met aanvaarding van wat gewoonlijk gold als een diskwalificerende aanduiding.71 De inhoud van de twee brieven is, met andere woorden, typerend voor de
zelfopvatting van praktiserende magiers, en de bneven mogen als representatief beschouwd worden voor een traditie volgens welke Apollonius de rollen van magier en
pythagoreisch filosoof combineerde. Er is hier dus wel degelijk sprake van een beeld
van Apollonius dat afwijkt van de opvatting van Philostratus, die de de betiteling
van de wijze van Tyana als magos consequent afwijst.72
Het is in dit verband niet zonder belang te constateren dat Apollonius in laatantieke bronnen op één lijn wordt gesteld met Hermes Tnsmegistus;73 in Arabische
geschriften figureert hij, onder de naam Balinas, onder meer als wijze die de geheimenissen van Hermes aan de wereld openbaart.74 Hoewel het niet mogelijk is aan
te tonen dat de relatie tussen Apollonius en de wijsheid van Hermes reeds vóór Philostratus werd gelegd, moet de pre-philostratesche traditie daartoe tenminste enige
aanleiding hebben gegeven.75 In het Corpus Hermeticum (fr. 23.68, ed. Festugière
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Penella (1979b) 99-101, vgl Penella (1975) 375
Abt (1908) 32-41. zie ook Remus (1983) 68v
Interessarli is ook hel verwijt van de briefschrijver aan Euphrates dat deze άθεος is (Epp Apoll 17)
Hetzelfde verwijl uitte Alexander van Abonulithus aan zijn tegenstanders, met name de cpicureeers en
de christenen. 7ie Lucianus, Alex 25 en 38, vgl voor het verwijl van atheïsme aan het adres van
mensen die scepüsch staan ten opzichte van magie Lucianus, Philops 10 Lucianus weet te melden
dat Alexander bij een leerling van 'de beruchte Apollonius' in de leer was geweest, Alex 5 Dit is de
oudste min of meer dateerbare vermelding van Apollonius in de literaire overlevering, Lucianus schreef
zijn Alexander na 180, zie С Ρ Jones (1986) 168 De link tussen Apollonius en Alexander is volstrekt
aannemelijk Evenals de Apollonius van de pre-philostrateische overlevering identificeerde Alexander
zich met de pythagoreische traditie, zie onder meer Alex 4, 33 en 40, en had hij een speciale band
met de Asclepius-cultus de door hem geïntroduceerde god in de gedaante van een slang, Glycon, werd
geafficheerd als een νέος 'Ασκληπιός, zie Alex 43 Volgens Lucianus, Alex. 11 en 39 benep Alexander
zich zelfs op rechtstreekse afstamming van de godheid Asclepius' zoon Podalinus zou hem hebben
verwekt Apollonius werd, zoals wij gezien hebben, beschouwd als een incarnatie van Proteus, volgens
een locale traditie in Tyana was hij een zoon van Zeus, vgl voor deze combinatie Lucianus, Peregr 28
Zie voor Apollonius en Alexander van Abonutichus Lane Fox (1986) 245v , С Ρ Jones (1986) 135
73
Amm Marc 21 14 5, Η Erbse, Fragmente Griechischer Theosophien Hamburger Arbeilen zur
Altertumswissenschaft 4 (Hamburg 1941) 177 no 44 Deze laatste tekst, een orakel waann Apollonius
op één lijn wordl gesteld met Mozes en Hermes Tnsmegistus, stamt vermoedelijk reeds uit de derde
eeuw. zie С Ρ Jones (1980) 193, vgl Lane Fox (1986) 253
7
" Zie Ullmann (1972) 378-381, Weisser (1980) 17-19, Dzielska (1986) 119-121
75
Zie vooral Hcmpel (1920) 10-12, die in dit verband wijst op de relatie van Apollonius met Asclepius
(VA I 12), een god die ook in het Hermétisme een belangrijke rol speelt, en op de nauwe relatie tussen
Trophomus, wiens orakel in Lebadea Apollonius blijkens een locale overlevering met een bezoek vereerde
(VA 8 19v ), en Hermes
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en Nock) worden filosofie en magie in één adem genoemd als geschenken van Isis
en Osiris om de ziel te voeden, en G. Fowden heeft in zijn recente monografie
over het hermétisme benadrukt dat een synthese tussen filosofie enerzijds en magie, alchemie en astrologie anderzijds kenmerkend is voor de spiritualiteit van deze
stroming.76 Het is tenminste een aantrekkelijke veronderstelling dat Apollonius in
de late oudheid op één lijn werd gesteld met Hermes Trismegistus, omdat men in
een overlevering volgens welke hij de rollen van filosoof en magiër combineerde,
verwantschap met het hermétisme ontwaarde.
In de VA staat Apollonius in contact met een aantal bekende filosofen uit zijn
tijd. Aan twee van hen, Dio van Prusa en Euphrates van Tyrus, zijn brieven gericht
die in de VA niet volledig geciteerd worden, maar waaraan wel wordt gerefereerd.
In de VA is de relatie tussen Apollonius en Euphrates er een van uitgesproken
wederzijdse vijandschap, die teruggaat tot het tijdstip van hun eerste ontmoeting in
Alexandrie' (5.31-38). Philostratus verwijst naar talrijke brieven van Apollonius aan
Euphrates, waarin deze beschuldigd wordt van een voor een filosoof weinig passende
levenswijze (5.39). Dit is een regelmatig terugkerend thema in de vele brieven in
de afzonderlijk overgeleverde collectie, die aan Euphrates zijn geadresseerd.77 Ook
Moeragenes behandelde, zoals wij gezien hebben,78 tenminste één episode uit de
gespannen betrekkingen tussen de stoïcijn en de pythagoreeër. Er kan geen twijfel
over bestaan dat de auteur van de VA de vijandschap tussen Euphrates en Apollonius
aan de traditie ontleende, hetgeen natuurlijk niet uitsluit dat hij zich de nodige
vrijheden permitteerde bij de uitwerking van dit gegeven. De vorm waarin hij het
conflict met Euphrates in de overlevering aantrof, was hem in ieder geval te cru;
hij geeft er de voorkeur aan daarop niet al te diep in te gaan (5.39) en maakt geen
melding van het complot van de stoïcijnse filosoof met de Corinthiër Bassus tegen
Apollonius' leven, waarvan in een aantal brieven sprake is.79
De relatie tussen Apollonius en Dio is in de VA over het geheel genomen vriendschappelijk van aard. Weliswaar neemt Dio in het constitutionele debat ten overstaan
van Vespasianus te Alexandrie een ander standpunt in dan Apollonius (5.34) en wordt
hij door de wijze van Tyana gekapitteld wegens het rhetorische karakter van zijn
filosofie en zijn demagogie (5.40), maar daar staat tegenover dat hij zich door Vespasianus met Apollonius laat verzoenen (5.38) en door deze in de voor het proces
ten overstaan van Domitianus voorbereide redevoering met nadruk als vriend wordt
genoemd (8.7.2). In de VA (5.40) wordt, zij het niet volledig letterlijk, geciteerd uit
Apollonius' negende brief80 en mogelijk gerefereerd aan zijn tiende brief, waarin de
76

Fowden (1986) 116-120.
Epp. Apoll. 1-8, 14-18, 50-52 en 60; vgl. de uit Stobaeus afkomstige brieven 82 en 94.
78
Zie hierboven, blz. 77 n. 59.
79
Epp. Apoll. 36, 37, 60, 74 en 77. Vgl. met VA 4.26, waaruit blijkt dat Philostratus in elk geval op de
hoogte was van de beschuldiging van vadermoord aan het adres van Bassus, Epp. Apoll. 37. Zie Meyer
(1917) 407v.; Bowie (1978) 1671; Penella (1979b) 109. Vgl. VS 488 voor een afstandelijker benadering
door Philostratus van de vete tussen Apollonius en Euphrates.
80
VA 5.40: αύλφ και λύρα μάλλον ή λόγω θέλγε, Epp. Apoll. 9: Αΰλοίς και Χύρφ xpeïttóv έστι τέρπιιν
ή λόγω. Vgl. Penella (1979b) 96. Hempel (1920) 13 en Pelzke (1970) 121 zijn van mening dat Epp.
Apoll. 9 is gefingeerd op basis van VA 5.40, maar hun argumentatie - de schrijver zou de ironie van de
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schrijver zijn besluit niet langer in het openbaar te spreken rechtvaardigt en degenen
die dat nog wel doen, beschuldigt van streven naar roem " Ook relaties tussen
Apollonius en Dio maakten kennelijk deel uit van de traditie die Philostratus ten
dienste stond In de VA valt het accent echter op het vriendschappelijke karakter
van deze betrekkingen, waarvan in de bneven - al zijn deze milder van toon dan de
aan Euphrates geadresseerde verwijten - geen sprake is 82
Dat Philostratus Apollonius in contact brengt met filosofen en andere cultuurdragers
als de sofist Scopehanus, is niet verwonderlijk Vriendschappelijke betrekkingen met
dergelijke heden pasten uitstekend in 7ijn presentatie van de figuur van Apollonius
als respectabel filosoof m plaats van obscuur wonderdoener ' 3 Voor de relatie tussen
de wijze van Tyana en Dio van Prusa vond hij waarschijnlijk een aangrijpingspunt in
de overlevering Geldt dit ook voor de in de VA vermelde contacten van Apollonius
met de stoïcijn Musonius Rufus, de cynicus Demetnus en de sofist Scopehanus9
Over Musonius Rufus vertelt Philostratus dat hij door Nero in de gevangenis werd
geworpen (4 35) en dat hij een per bnef overgebracht aanbod van Apollonius om
hem te bevrijden afwimpelde (4.46) Verder is er in de VA sprake van tewerkstelling
van de stoïcijn bij Nero's poging een kanaal door de Isthmus te graven (5 19) en
wordt er melding gemaakt van een verbanning naar het eiland Gyara onder dezelfde
keizer (7 16) Alleen dit laatste gegeven wordt door andere bronnen bevestigd M
Maar is de inhoud van de overige vermeldingen van Musonius Rufus in de VA fictie
van de auteur9 Dit lijkt verre van zeker men dient rekening te houden met de
mogelijkheid dat een gevangenschap onder Nero en de tewerkstelling op de Isthmus
door Philostratus aan legendevorming rond de stoïcijnse filosoof zijn ontleend85 De
in de VA geciteerde briefwisseling (4 46) werpt geen onverdeeld gunstig licht op
Apollonius Musonius wijst diens verdekte aanbod hem te bevrijden van de hand
en betoont een socratische standvastigheid in het verduren van vervolging Deze
briefwisseling staat dan ook op gespannen voet met Philostratus' streven Apollonius'
superioriteit onder alle omstandigheden op de voorgrond te plaatsen Men kan dit
opvatten als een aanwijzing dat de briefwisseling - en daarmee de contacten met
Musonius - tot de pre-philostrateische traditie behoorden M
zinsnede in VA 5 40 niet hebben begrepen - legt mijns inziens onvoldoende gewicht in de schaal, vgl
Penella (1979b) 29 met η 111
Het verwijt van δημαγωγία in VA 5 40 zou hierop kunnen zinspelen Ovengens is de hoofdpersoon
van de VA in tegenstelling tol de schrijver van Epp Apoll 10 tot het einde van zijn leven een enthousiast
spreker in het openbaar zie Penella (1979b) 97 met de daar genoemde plaatsen, vgl Penella (1979a)
166-168
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Vgl Bowie (1978) 1690v Penella (1975) 375
83
Moles (1978) 85
84
Von Fntz (1933) 893, Bowie (1978) 1655v , vgl Tac , Ann 15 71 4, D С 62 27 4
85
Anderson (1986) 183v , vgl Van Geytenbeek (1963) 5v , Lutz (1947) 20-24 De tewerkstelling van
Musonius op de Isthmus is het uitgangspunt van de Nero, mijns inziens waarschijnlijk een werk van de
auteur van de VA en de VS, vgl hierboven, blz 10
86
De briefwisseling is behalve in de VA ook in de afzonderlijk overgeleverde collectie (Epp Apoll
42b e) tot ons gekomen Zie voor de mening dat deze briefwisseling geen literaire fictie van de auteur
van de VA is Penella (1979b) 26 en de aldaar in n 97 genoemde literatuur, Jessen (1885) 20. Solmsen
(1941) 149
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Een aanzienlijk groter rol dan Musonius Rufus krijgt in de VA de cynicus Demetrius
toebedeeld Tijdens een verblijf van Apollonius in Connthe sluit Demetrius zich
bij hem aan als leerling (4 25) In Rome bezorgt hij Apollomus een slechte naam
bij de autoriteiten door een tirade tegen de nieuwe thermen van Nero, als gevolg
hiervan wordt de cynicus door de praefectus praetono Tigelhnus verbannen (4 42)
Tijdens Nero's bezoek aan Griekenland ontmoet Demetrius Musonius Rufus, die
dwangarbeid verricht op de Isthmus, later doet hij in Athene Apollonius verslag
van deze ontmoeting (5 19) Kort voor Titus' terugkeer uit de oostelijke njkshelft
naar Rome wijst Apollonius hem bij een ontmoeting in Tarsus Demetrius als filoso
fisch raadsman toe (6 31 en 33) Apollonius' confrontatie met Domitianus, tenslotte,
wordt voorafgegaan en gevolgd door een ontmoeting met Demetnus in de omgeving
van Dicaearchia (7 10-15, 8 10-15)
De episodes waann Demetnus optreedt, leveren de nodige problemen op De door
Philostratus verstrekte gegevens worden niet door andere bronnen bevestigd, en de
chronologie van Demetnus' wederwaardigheden in de jaren zestig volgens de VA is
chaotisch 87 De in boek 6 beschreven 'driehoeksverhouding' Apollonius-DemetnusTitus is histonsch uitermate onwaarschijnlijk Het onderhoud van Apollonius met
Titus in Tarsus zou eind 70/begin 71 hebben moeten plaatsvinden, in 71 werd De
metnus met tal van andere filosofen door Vespasianus verbannen op grond van het
regiem onwelgevallige uitlatingen Dat de cynicus kort voor zijn verbanning door
Apollonius als filosofisch adviseur van de troonopvolger zou zijn voorgedragen lijkt
niet erg waarschijnlijkB8 Ook het optreden van Demetnus in de boeken 7 en 8 van
de VA is histonsch weinig plausibel Als Demetnus m de jaren negentig nog in
leven was, sleet hij zijn dagen waarschijnlijk in Gnekenland 8 9 Nu sluit historische
implausibiliteit op zich het gebruik door Philostratus van aan de traditie ontleende
gegevens niet uit Het is niet ondenkbaar dat de auteur van de VA m de overlevenng enig aangnjpingspunt voor contacten tussen Apollomus en Demetnus vond Ό
Concrete aanwijzingen hiervoor - bij voorbeeld m de vorm van een uitsluitend in
de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomende bnef - ontbreken echter 91 Ik
kom op de problemen rond Demetnus' rol in de VA nog terug in verband met de
kwestie van de zogenaamde Damis-bron92
Benchten over contacten tussen Apollonius en de sofist Scopelianus ontleende
Philostratus kennelijk aan de epistolare traditie In de afzonderlijk overgeleverde
91
collectie komt een bnef aan Scopelianus voor, die in de VA met wordt geciteerd
De inhoud van een andere bnef, die wij uitsluitend door een vermelding en een
87

Zie onder andere Bowersock (1970) 17v , Bowie (1978) 1657-1659, Kindslrand (1980) 85 88 Dat
Demetnus een tegenstander van Nero's regiem was, is echter niet onaannemelijk, zie hieronder blz 149
η 24
88
Kindstrand (1980) 88v , Bowie (1978) 1659 Vgl voor de verbanning van Demetnus D C 66 13
89
Kindstrand (1980) 89, vgl Hahn (1989) 116v
90
Kindstrand (1980) 85 88, Anderson (1986) 176-178
91
Epp Apoll 77e, waann Apollonius Demetnus 'benoemt' tot διδάσκαλος του της βασιλείας ήθους van
Titus wordt letterlijk geciteerd in VA 6 33 en is dus waarschijnlijk vanuit de VA in de collectie terecht
gekomen, vgl hierboven, blz 78
Zie hieronder, blz 95v
93
Epp Apoll 19, vgl Meyer (1917) 407 en 409
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citaat in de VA (1.23v.) kennen, veronderstelt een adressant op jaren, terwijl Apollonius blijkens Philostratus' relaas deze brief tijdens zijn bezoek aan Mésopotamie
schreef. Dit wijst eerder in de richting van een weinig gelukkig gebruik van bestaand
materiaal dan van fictie.94
De conclusie van deze korte uitweiding kan luiden dat er aanwijzingen bestaan dat
de in de VA beschreven contacten van Apollonius met Musonius Rufus en Scopelianus niet volledig gefingeerd zijn, maar steun vonden in tradities rond de wijze van
Tyana, waarover Philostratus kon beschikken. In hoeverre hetzelfde voor contacten
met Demetrius geldt blijft onzeker. Mogelijk is ook dat Philostratus uit legendevorming rond figuren als Musonius Rufus en Demetrius putte waarin Apollonius geen
rol speelde.
Naast brieven van Apollonius vermeldt Philostratus nog andere geschriften van de
wijze van Tyana: een werk over offers (περί θυσιών, 3.41); een werk over astrologie
(περί μαντείας αστέρων) in vier boeken (3.41), een testament (1.3; 7.35); en een
hymne ter ere van Mnemosyne (1.14).
Over het eerstgenoemde geschrift vertelt Philostratus dat Apollonius het schreef
op basis van filosofische gesprekken met de leider van de Indische wijzen, Iarchas,
en dat het handelde over de wijze waarop men aan de verschillende goden dient
te offeren. Verder weet hij te melden dat het geschrift in zijn eigen tijd algemeen
verbreid was (3.41). Elders deelt hij mee dat de inhoud van het geschrift betrekking
had op offers, plengoffers en gebeden en op de juiste tijdstippen voor het verrichten
c.q. uitspreken daarvan (4.19).95 De Praeparatio Evangelica van Eusebius (4.13;
vgl. Porph., Abst. 2.34) bevat een fragment uit het werk over offers. De strekking
ervan is dat de hoogste godheid volstrekt transcendent en volstrekt autark is, en
dat communicatie met deze godheid uitsluitend door de betere logos en niet langs
materiële of verbale weg mogelijk is. Offers, plengoffers en gebeden worden in
dit fragment dus - althans voorzover het de hoogste godheid betreft - verworpen.
De gedachtengang vertoont sterke overeenkomsten met het religieus-speculatieve
denken, zoals men dat bij vertegenwoordigers van het middelste platonisme en het
neo-pythagorisme kan aantreffen.96 De relatie tussen dit fragment, de brieven uit
de afzonderlijk overgeleverde collectie die over offers handelen (Epp. Apoll. 26 en
27), en het Apolloniusbeeld van Philostratus (waar alleen sprake is van afwijzing van
slachtoffers) is verre van onproblematisch.97 Duidelijk is echter in elk geval dat de
auteur van de VA - als hij het werk over offers al gelezen had - de voorkeur gaf aan

In het citaat in VA 1.24 verwijst de briefschrijver naar zijn optreden voor de Eretnérs, toen hij nog jong
was (νέος ών ϊτι), hetgeen kennelijk geruime tijd geleden is. In VA 1.23 wordt echter gesuggereerd dat
Apollonius deze bnef schreef, toen hij in Mésopotamie was. Zie Penella (1974) 297v , Penella (1979b)
138. Vgl VS 521, waar Philostratus melding maakt van Apollomus' bewondering voor Scopelianus.
95
Vgl voor de betekenis van xfj έαυτοϋ φωνή (4.19) - was het werk in het Cappadocisch с q. Aramees
geschreven? - Taggart (1972) 91v., Bowie (1978) 1676 n 90, Dzielska (1986) 149v.
96
Taggart (1972) 95-98; Dzielska (1986) 139-141
97
Zie onder meer Penella (1979b) 105; Dzielska (1986) 148v.; Petzke (1970) 210; vgl. voor Porph,
Abst 2 34 Fowden (1986) 147v Vgl. voor de betekenis van de afwijzing van offers hierboven, blz. 68.
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clichématige pythagoreische opvattingen en gedragsregels en correctie van religieuze
rituelen boven religieus-speculatief denken als kenmerk van de hoofdpersoon van
zijn werk.98
Evenals het geschrift over offers zou Apollonius het werk over astrologie geschreven hebben op basis van gesprekken met Iarchas; Philostratus vermeldt dat
ook Moeragenes aan het geschrift refereerde. Zonder te ontkennen dat Apollonius
zich met astrologie bezighield, haast de auteur van de VA zich dit onderwerp achter
zich te laten (3.41). Kennelijk stuitte hij hier in zijn bronnen op een aspect van het
optreden van de wijze van Tyana dat zich slecht verdroeg met zijn eigen normen
en waarden." Over Apollonius' testament weet Philostratus slechts te melden dat
het in het Ionisch was geschreven (7.35) en getuigenis aflegde van het goddelijk
geïnspireerde karakter van zijn filosofie (1.3). De hymne ter ere van Mnemosyne
wordt genoemd in het kader van een uitweiding over Apollonius' buitengewone
geheugen.100
Een apart probleem wordt gevormd door de Pythagoras-biografie van Apollonius
waarvan in de Suda (A 3420) sprake is. Dit gegeven lijkt te worden bevestigd door
verwijzingen naar een geschrift van een Apollonius in de werken over Pythagoras van
Porphyrius (VP 2) en Iamblichus (VP 254). Philostratus maakt geen melding van een
Pythagoras-biografie van Apollonius. Wel vertelt hij, zoals wij eerder gezien hebben,
dat de wijze van Tyana na een zevendaags bezoek aan het ondergrondse Trophoniusorakel in Lebadea een boek met de leer van Pythagoras (δόξαι Πυθαγόρου) mee
naar boven bracht. Dit boek zou samen met een aantal brieven van Apollonius
in de villa van Hadrianus te Antium worden bewaard (8.19v.). In het debat over
de veronderstelde Pythagoras-biografie van Apollonius staan in feite twee kwesties
centraal. Dat is in de eerste plaats de vraag of het door Porphyrius en Iamblichus
benutte geschrift van de hand van Apollonius van Tyana was, en, zo ja, welke delen
van met name De vita pythagorica van Iamblichus op deze bron teruggaan. Het
tweede probleem is of de in de Suda vermelde Pythagoras-biografie identiek is met
het door Philostratus genoemde boek met de leer van Pythagoras. Ik ga op beide
aspecten van het debat kort in.
E. Rohde stelde in een tweetal artikelen over 'Die Quellen des Iamblichus in seiner
Biographie des Pythagoras' dat Iamblichus inderdaad een Pythagoras-biografie van
Apollonius van Tyana had benut. Uitgaande van de door Iamblichus zelf aan Apol
lonius toegeschreven passage (VP 254—264) en van Philostratus' VA onderscheidde
hij een groot aantal passages in Iamblichus' werk, die aan dezelfde bron ontleend
zouden zijn. Hij liet zich hierbij leiden door een uiterst negatieve taxatie van de
kwaliteiten van het geschrift van Apollonius, door hem gebrandmerkt als 'unbedenk
licher Fälscher der Geschichte' en 'Lügenschmied'.101 Hoewel terughoudender in
zijn oordeel dan Rohde acht ook Burkert het waarschijnlijk dat de door Iamblichus
98
99
100
101

Taggarl (1972) lOlv.; vgl. Knoles (1981) 228 en 282.
Anderson (1986) 142.
Vgl. voor geheugentraining bij de pythagoreeërs Iamb., VP 164-166.
Rohde (1871) en (1872) passim; voor de invectieven (1871) 572 en (1872) 55.
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genoemde Apollomus inderdaad de wijze van Tyana is, en handhaaft hij de toewijzing van een aantal passages uit Iamblichus' De vita pythagorica aan deze bron.102
Uitgesproken kritisch ten opzichte van Rohde's Quellenforschung staat B.L. Taggart,
die de identificatie van Iamblichus' bron als een geschnft van Apollonius van Tyana
'highly probable, but not absolutely certain' acht en pogingen om andere passages
uit Iamblichus' De vita pythagorica dan 254-264 aan deze bron toe te schrijven
als speculatief bekritiseert.103 Onlangs heeft P. Gorman de identificatie van de door
Porphyrius en Iamblichus vermelde bron als een geschrift van Apollonius van Tyana
volledig van de hand gewezen en getracht aan te tonen dat de meeste aan Apollonius
toegeschreven passages uit Iamblichus diens eigen hand verraden en teruggaan op
niet geïdentificeerde bronnen.104
Eveneens omstreden is de identificatie van het door Philostratus vermelde boek
over de leer van Pythagoras met de bij de Suda vermelde Pythagoras-biografie van
Apollonius. Bowie stelt dat doxografie en biografie verschillende genres zijn, en
verbindt hieraan de conclusie dat de door de Suda genoemde Pythagoras-biografie
van Apollonius door Philostratus niet wordt vermeld en dus niet authentiek kan
zijn.105 Teruggrijpend op onder meer door G. Petzke aangevoerde argumenten heeft
Anderson deze redenering bestreden. Hij wijst op het bestaan van verschillende
mengvormen van filosofische biografie en doxografie, en concludeert dat het niet
uitgesloten mag worden geacht dat het door Philostratus vermelde boek met de leer
van Pythagoras ook de nodige biografische informatie bevatte.106
Het debat rond deze kwesties raakt het vraagstuk van de bronnen van de VA.
Verschillende geleerden hebben namelijk de stelling geponeerd dat Philostratus - of
één van zijn voorgangers - aan een Pythagoras-biografie van Apollonius motieven
ontleende voor de beschrijving van leven en werken van de wijze van Tyana.107 Gedeeltelijke reconstructie van Apollonius' veronderstelde Pythagoras-biografie zou het
02

Burkert (1972b) 100 Volgens Burkert zijn Iamb, VP 3-8 en Π, 37-57, 215-222 en 254-264
overgenomen uit Apollonius' geschnft. Voor 254-264 wordt Apollonius direct als bron genoemd; 3-8 en
11 kunnen aan Apollonius worden toegeschreven op grond van een parallel bij Porphynus, waarvoor deze
zich op Apollonius beroept. De overeenkomsten tussen 37-57 en 254—264 lijken mij te onbetekenend
om de veronderstelling dat beide delen uit dezelfde bron afkomstig zijn, te wettigen, vgl. Petzke (1970)
39 De toewijzing van 215-222 (Pythagoras en Phalans) aan Apollonius is gebaseerd op overeenkomsten
met de Domitianus-episode in de VA Volgens Rohde zou Philostratus' versie van Apollonius' proces
ten overstaan van Domilianus teruggaan op Apollonius zelf. en deze zou Pythagoras tegenover Phalans
de woorden in de mond hebben gelegd die hijzelf pretendeerde Dommanus in het gezicht geslingerd te
hebben (// 22 13; vgl l'A 8 5 en 8 8 mei Iamb , VP 217), zie Rohde (1872) 54v Iets minder vergezocht
is de veronderstelling van Miller (1892) 140v. dat Philostratus Apollonius ten overstaan van Domilianus
een Ilias-regel in de mond zou hebben gelegd, waaraan deze zelf Pythagoras ten overstaan van Phalans
zou hebben laten refereren. Maar het is tenminste even goed mogelijk dat Philostratus of één van
zijn voorgangers weliswaar legendevorming rond de confrontatie van Pythagoras met Phalans benutte,
maar deze aan een andere bron dan Apollonius ontleende. De toeschrijving van de Phalans-episode in
Iamblichus' VP aan Apollonius lijkt mij dan ook vene van zeker.
01
Taggart (1972) 83-90
04
Gorman (1985) passim
05
Bowie (1978) 1672 η 77 werpt de hypothese op dat het door Iamblichus als bron gebruikte werk een
pseudepigrafische Pythagoras-biografie van 'Apollonius', geschreven onder invloed van de VA, is.
06
Anderson (1986) 301, Petzke (1970) 38
07
Miller (1892) 141, Meyer (1917) 383v en 390
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in dat geval mogelijk maken meer greep te krijgen op Philostratus' bronnengebruik.
Gezien de talrijke onzekerheden in het debat lijken aan een dergelijke werkwijze
de nodige problemen te kleven. Het is niet onmogelijk dat het door Philostratus
vermelde boek inderdaad biografische elementen met doxografie verbond; in dit
verband verdient ook vermelding dat noch Iamblichus noch Porphyrius hun bron
expliciet een bios noemen. Dat de door beide neo-platonisten genoemde Apollonius
inderdaad de wijze van Tyana is blijft echter, hoewel niet onaannemelijk, onbewijsbaar. Bovendien zijn de resultaten van pogingen om het veronderstelde geschrift
van Apollonius uit Iamblichus' De vita pythagorica te reconstrueren tenminste omstreden. Onder deze omstandigheden blijft de veronderstelling dat Philostratus - of
één van zijn voorgangers - het portret van Apollonius zou hebben verfraaid met
aan diens geschrift over Pythagoras ontleende trekken, een onbewijsbare hypothese.
Wel is het zonder meer aannemelijk dat aan Apollonius in enigerlei stadium van
de overlevering aan legendevorming rond Pythagoras ontleende elementen werden
toegedicht; dit verklaart bij voorbeeld de overeenkomsten tussen de Phalaris-episode
in Iamblichus' De vita pythagorica en de Domitianus-episode in de VA.
De tot dusverre behandelde informatiebronnen over Apollonius, voorzover door Philostratus zelf genoemd, zijn naar zijn zeggen alle van relatief ondergeschikte betekenis. De meest betrouwbare gegevens beweert de auteur ontleend te hebben aan de
mémoires (υπομνήματα) van een Syrische discipel van Apollonius, Damis, die een
verslag van de reizen van zijn meester zou hebben geschreven en diens uitspraken,
redevoeringen en voorspellingen zou hebben opgetekend. De mémoires van Damis,
tot op dat moment onbekend, zouden door een verwant van Apollonius' volgeling
onder de aandacht van Julia Domna zijn gebracht; op haar verzoek zou Philostratus
de taak op zich hebben genomen het geschrift van Damis, dat niet aan de voor literair
proza geldende eisen voldeed, te herschrijven (1.2v.). Ondanks zijn middelmatige
stilistische gaven was Damis, aldus Philostratus (1.19), als goed luisteraar, scherp
observator en toegewijd volgeling van Apollonius bij uitstek de geschikte persoon
om herinneringen aan zijn meester te schrijven. Zijn streven zou op volledigheid
gericht zijn geweest: zelfs zijdelinge opmerkingen en losse uitlatingen wenste hij te
boekstaven. In overeenstemming met Damis' verlangen zelfs het onbetekenende op
te tekenen luidde de titel van zijn geschrift Resten uit de ruif (Έκφατνίσματα).
De Damis-kwestie is het pièce de résistance van de bronnenproblematiek rond
Philostratus' geschrift. Watervallen van inkt zijn over de arme Syriër en zijn geschrift uitgestort.108 In deze controverse, waarvan het einde niet in zicht lijkt, kan
men enigszins schematiserend drie standpunten onderscheiden. Sommigen zijn van
mening dat Philostratus inderdaad over de mémoires van een leerling van Apollonius
beschikte en deze als voornaamste bron voor de VA benutte.109 Daarnaast neemt een
niet onaanzienlijke groep geleerden aan dat Philostratus gebruik heeft gemaakt van
108

Zie voor korte overzichten van de stand van het debal Bowie (1978) 1653-1655; Anderson (1986)
169 п. I.
Zie met name Grosso (1954) passim; vgl. Phillimore (1912) xxi-xxü; Taggart (1972) 71-77. Ook
Anderson (1986) 172v. п. 93 laat ruimte voor deze mogelijkheid.
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een pseudepigrafisch geschrift uit de tweede of vroege derde eeuw u o En tenslotte
verdedigt een aantal Philostratus-vorsers de opvatting dat de mémoires van Damis
geheel aan de fantasie van de auteur van de VA zijn ontsproten."1 Van de Damis-bron
(aangenomen dat deze bestaan heeft) is geen fragment bewaard gebleven; evenmin
worden de auteur en zijn geschrift in de van Philostratus onafhankelijke traditie omtrent Apollonius genoemd."2 Bovendien heeft Philostratus (opnieuw aangenomen
dat hij de Damis-bron tot zijn beschikking had) de opdracht om deze te herschrijven
ongetwijfeld ruim geïnterpreteerd, het daaraan ontleende materiaal met gegevens van
andere herkomst gecombineerd en grondig omgewerkt. Dit betekent dat pogingen
tot reconstructie van de strekking en inhoud van het hypothetische geschrift van
Damis op aanzienlijke problemen stuiten.113
De vraag of de hypothetische Damis-bron inderdaad een geschrift van een discipel
van Apollonius was, valt strikt genomen buiten het kader van de vragen die ik in
deze paragraaf tracht te beantwoorden, problemen rond de historische Apollonius
laat ik immers buiten beschouwing. Ik volsta daarom met de constatering dat het
pleidooi van F. Grosso voor de historiciteit van Damis en de authenticiteit van zijn
geschrift niet kan overtuigen en door Bowie afdoende is weerlegd Zelfs al zou
110

Onder anderen Reitzenstem (1906) 40-42; Mesk (1919) passim, Hempel (1920) 26-30, Speyer (1974)
48-53, Goulet (1981) 176-178
111
Miller (1907) passim, Meyer (1917) passim, Bowie (1978) 1653-1671.
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Anderson (1986) 166-169 ontdekt in een scène uit een laal-middeleeuwse Perzische tekst, de Marzuban-nameh, handelend over de confrontatie van een Babylonische wijze. Dim, met een demon, verhaalelementen bijeen, die deels in Lucianus JTr, deels in VA 24v voorkomen In de JTr weerlegt een
epicureccr, Damis, de argumenten van een stoïcijn, Timocles, voor de anthropomorfe goden, tot verdriet
van Zeus e s In VA 24v verjagen Apollonius en zijn reisgenoten een empousa met verwensingen,
deze geestverschijning ontmoeten 7ij na het passeren van de 'Kaukasus' op weg naar de Indus In de
Marzuban-nameh gaat Dim een debat aan met de woordvoerder van de geesten op de top van een berg
Eén van de argumenten die hij hanteert, is dat het zuivere menselijke intellect de hoogste plaats in het
heelal inneemt In VA 2 5 gaat Apollonius met Damis een gesprek aan over de vraag of een verblijf
op grote hoogte de mens tot een beter verstaan van het goddelijke brengt Het gesprek mondt uit in de
door Apollonius verwoorde conclusie dat de zuivere en onbevlekte ziel boven de hoogste toppen van
de 'Kaukasus' uitstijgt Anderson concludeert dat de Marzuban-nameh kennelijk materiaal bevat dat
herinnert aan een figuur, die werkelijk bestaan heeft, in Mésopotamie bekendheid genoot als uitdnjver
van demonen en in Griekse bronnen Damis wordt genoemd Lucianus zou in de J Tr locale folklore
over dezefiguurhebben benut en Philostratus zou over een geschrift van deze Damis of over een op zijn
naam overgeleverde pseudepigrafische tekst hebben beschikt Deze Damis zou niemand anders zijn dan
de bij Ongenes (Cels 6 41) genoemde epicureeer De door Anderson gesignaleerde overeenkomsten zijn
ongetwijfeld suggestief, maar lijken mij onvoldoende om zijn conclusies te staven, vgl Morgan (1988)
236, De Lannoy (1989) 208, Edwards (1991) 564 De identificatie van de anonieme epicureeer bij Ongenes als Damis lijkt mij volstrekt speculatief, zie voor meer gissingen in deze richting, gepresenteerd
als 'reasonable hypothesis', Edwards (1989) 565v
Bowersock (1985) 657 heeft gewezen op het bestaan van een Indische traditie waann Apalünya, Damlsa,
Ayârcha en Pravrti voorkomen De lezer van de VA herkent zonder moeite de hoofdpersonen van de
Indische episode Apollonius, Damis, larchas en Phraotes Met de mogelijkheid dat deze traditie uiteindelijk op het werk van Philostratus teruggaal, dient echter serieus rekening gehouden te worden, zie
Anderson (1986) 173 η 106, Dzielska (1986) 29, du gegeven vormt dus geen bewijs voor de realiteit
van de Damis-bron Vooralsnog ga ik er dan ook vanuit dat externe aanwijzingen voor het bestaan van
Damis en zijn geschrift ontbreken
111
Peukc (1970) 72, Taggart ( 1972) 75-77 Vgl hel slot van het capul waann Philostratus de door hem
benutte bronnen opsomt (VA 13) ώς μίν ούν ξυνήγαγον ταωτα διεσπασμένα, χαί ως έπεμελή&ην του
ξυνβειναι αυτά, εΐρηχα κτλ.
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het door Philostratus voor het optreden van zijn held geschetste historische kader
betrouwbaar zijn, dan bewijst dat niet meer dan dat de auteur van de VA redelijk
thuis was in de historiografie aangaande de eerste eeuw."4 Grosso's argumentatie
voor de authenticiteit van de Damis-bron komt in feite neer op een reconstructie van
de omstandigheden tijdens de regering van Nerva waaronder Apollonius' leerling
zijn herinneringen op schrift gesteld zou kunnen hebben:115 zeker geen sluitend
bewijs voor de authenticiteit van de Damis-bron. Daar komt nog bij dat de VA wel
degelijk een aantal chronologische en historische onwaarschijnlijkheden bevat, die
het tenminste minder aannemelijk maken dat Philostratus over een ooggetuigeverslag
van Apollonius' wederwaardigheden zou hebben beschikt.116 En tenslotte kan erop
gewezen worden dat het neo-pythagonsme kon bogen op een rijke traditie in literaire
vervalsingen117.
Daarmee is nog niet komen vast te staan dat Damis en zijn mémoires door de
auteur van de VA zijn gefingeerd; de mogelijkheid dat Philostratus een pseudepigrafische bron benutte blijft open. Alvorens echter de argumenten die voor en tegen die
mogelijkheden pleiten, te bespreken wil ik ingaan op de vraag op welke wijze en bij
welke gelegenheden Philostratus zich op de Damis-bron beroept. Daartoe dient eerst
een onderscheid gemaakt te worden tussen bronverwijzingen als zodanig enerzijds
en het optreden van Damis als aan de handeling of dialoog deelnemend personage
anderzijds. Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de verwijzingen naar
Damis als bron. De beschrijvingen van zijn rol als reisgezel en gesprekspartner van
Apollonius laten zoveel ruimte voor de literaire inventiviteit van de auteur van de
VA dat het raadzaam lijkt deze vooralsnog buiten beschouwing te laten.118
In een aantal gevallen worden mededelingen rechtstreeks aan Damis toegeschreven
met uitdrukkingen als 'Damis zegt' (φησίν o Δάμις), 'zoals Damis meedeelt' (ως
διδάσκει ό Δάμις), 'Darms schrijft het volgende' (τάδε αναγράφει Δάμις), 'Darms
legt dit als volgt uit' (ώδε ό Δάμις εξηγείται), enzovoort.119 Vanzelfsprekend vallen
al deze verwijzingen tussen de eerste ontmoeting van Apollomus met Damis (1.19)
en het definitieve afscheid van meester en leerling (8.28v.). Daarbinnen is sprake van
een opvallende concentratie in de episodes die handelen over Apollonius' reizen naar
Mésopotamie, Iran en Indie (1.18-3.58), Spanje (5.1-10) en Ethiopie (6.1-27) en in
het relaas van de confrontatie met Domitianus in de laatste twee boeken van de V¡4.120
114

Grosso (1954) 511-516, Bowie (1978) 1655, vgl hieronder, blz 145-180
Grosso (1954) 517-524
116
Bowersock (1970) 17v , Bowie (1978) 1655-1662 Du argument is in zoverre problematisch dat het
m veel gevallen niet mogelijk is om aan te tonen dat materiaal dat dergelijke onnauwkeurigheden bevat,
uit de hypothetische Damis-bron afkomstig is, vgl Anderson (1986) 172v n. 93 Dit bezwaar geldt
echter mijns inziens met voor het optreden van Demetnus in de boeken 7 en 8, vgl hierboven, blz 83,
en hieronder, blz 95
117
Speyer (1974) 52v
118
Vgl voor deze benadering Anderson (1986) 157-159 en Petzke (1970) 68
119
Zie bij voorbeeld VA 1 26 en 33, 2.17 en 28, 3 15 en 45. 4 19 en 25, 5 10 en 26, 6 3. 7 en 32, 7 15
en 28. 8 28
izo ygi pet^e (1970) 71 Volgens Philostratus (1 20 en 7 28) bevatte de Damis-bron over de reis naar
hel oosten en over Apollonius' gevangenschap onder Domitianus meer materiaal dan hij in de VA kon
en wilde verwerken Voorzover ik heb kunnen nagaan - het blijft mogelijk dat een enkel geval aan mijn
115
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Bij verschillende gelegenheden beschrijft Daims volgens Philostratus ook voorvallen
en gesprekken waarbij hij zelf niet aanwezig was, maar waarvan Apollonius hem
later verslag deed m Naast de gevallen waann Damis met zoveel woorden als bron
wordt genoemd, lijkt Philostratus in de reisepisodes van de VA regelmatig naar diens
geschrift te verwijzen met uitdrukkingen als 'zij zeggen dat zij zagen' (ίδειν φασιν),
'zij zeggen dat zij aantroffen' (ένχυχειν φασιν), 'zij schrijven' (γραφούσιν) of 'zij
vermelden' (μνημονευούσιν)122 G Petzke heeft de hypothese geformuleerd dat aan
de reisbeschrijvingen waann dergelijke verwijzingen voorkomen, een reisverslag in
de eerste persoon meervoud, een 'Wir-bencht' ten grondslag heeft gelegen, maar
hij benadrukt dat de mogelijkheid van literaire fictie niet mag worden uitgesloten
en dat men niet overhaast mag concluderen dat hier sprake is van resten van de
Damis-bron m In het kader van Philostratus' tekst zijn echter Damis, Apollonius en
eventuele andere reisgenoten het enig mogelijke subject van uitdrukkingen als 'zij
zeggen dat zij zagen' l 2 4 Dit wordt bevestigd door het feit dat incidenteel Apollonius
zelf als subject bij een equivalente verwijzing opduikt 125 Bovendien wordt dit 'Wirbencht' door een interne verwijzing gelijkgesteld met de Damis-bron 126
Verwijzingen naar de Damis-bron en naar het - volgens Philostratus daarmee iden
tieke - 'Wir-bencht' zijn dus geconcentreerd in de reisepisodes en in de Domitianusepisode Buiten dit kader vallen een wonderverhaal (4 25), een voorspelling (6 32),
redevoeringen in Athene (4 19) en Alexandrie (5 26) en het afscheid van Apollonius
en Damis (8 28) De distributie van verwijzingen naar de Damis-bron correspon
deert redelijk met de inhoudsbeschnjving die Philostratus aan het begin van zijn
werk van deze bron geeft (1 3) reizen (αποδημίαι), redevoeringen (λόγοι), uitspra
ken (γνώμαι) en voorspellingen (όπόσα ές πρόγνωσιν είπε) van Apollonius. In geen
geval kan men alle episodes waann Damis als handelende persoon of als gespreks
partner optreedt, tot de hypothetische mémoires van Apollonius' leerling herleiden
Illustratief m dit verband zijn het optreden van Damis m Apollonius' contacten met
Musonius (4 46) en zijn rol in het gesprek over Apollonius' nachtelijke ontmoeting
aandacht is ontsnapt - wordt in de VA in 38 capita direct naar 'Damis' als bron venvezen zestien maal in
de loop van de reis naar het oosten, vier maal tijdens de beschrijving van het verblijf in Spanje, zes maal
tijdens de reis naar Ethiopie en zeven maal in de Dorrutianus-episode De resterende gevallen zijn een
verwijzing naar Damis' selectieve weergave van Apollonius' redevoeringen in Athene (4 19), naar Damis'
versie van het algemeen bekende verhaal van Apollonius' confrontatie met een vrouwelijke vampier ш
Connthe (4 25), een beroep op Damis voor Apollonius' kntiek op de bewoners van Alexandrie (5 26),
een verwijzing naar Damis' interpretatie van Apollonius' cryptische voorspelling van de dood van Titus
(6 32) en Damis' weergave van zijn afscheid van Apollonius (8 28)
121
Zie VA 3 27 6 26. 7 42
122
Zie bij voorbeeld VA 1 24v , 2 17-19, 2 23-25, 2 42v 3 2-6, 3 9-14 3 53-56 en 58, 5 5v , 6 4 en 6,
6 26
123
Petzke (1970) 82v en 92v vgl Hempel (1920) 26
124
Aldus terecht Knoles (1981) 54
125
VA 3 2 Απολλώνιος 4ωρακΕναι φηοι Vgl VA 2 20
126
In VA 2 17 kondigt Philostratus aan dat hij verderop een door Damis beschreven slangenjacht zal
behandelen Deze beschrijving wordt ingeleid met (3 6)
δρακόντων Οηρα περιτυχειν φααι Het is
dan ook onduidelijk hoe Anderson (1986) 157v een scherpe scheiding kan maken russen materiaal
waarvoor Philostratus zich rechtstreeks op Damis beroept en materiaal dat wordt ingeleid met φασι
(volgens Anderson'consistently
inferior or faulty'), vgl Morgan (1988) 236 "
φαοι is simply an
alternative way of attributing material to Damis
"
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met de schim van Achilles (4.15v.). In het eerste geval bezoekt Damis regelmatig de gevangenis waar Musonius verblijft, en bezorgt hij de door Apollonius en
de stoïcijn aan elkaar gerichte brieven. Aan deze brieven ligt, zoals wij eerder
geconstateerd hebben,127 waarschijnlijk een tot de pre-philostrateïsche overlevering
behorende briefwisseling ten grondslag. Het optreden van Damis vormt hier een
element van de dramatisering van dit aan de traditie ontleende gegeven en kan niet
als aanwijzing voor de hypothetische inhoud van de Damis-bron worden gebruikt.128
In het tweede geval ontlokt Damis door een ongeduldige interruptie, gevolgd door
een korte discussie, Apollonius het relaas van diens nachtelijke onderhoud met de
schim van Achilles. Opnieuw is de rol van Damis hier een kwestie van literaire
vormgeving, in dit geval in het kader van een episode, waarvan betwijfeld mag
worden of zij enige steun in de Apollonius-overlevering vond. De overeenkomsten
tussen VA 4.11-16 en de Heroicus - een werk van de auteur van de VA en de VS
of van een verwant en collega met gelijkgerichte belangstelling - zijn zo in het
oog springend dat de verdenking dat Philostratus Apollonius hier een thema uit zijn
eigen literaire belangstellingssfeer toedicht en vandaaruit een volstrekt gefingeerde
episode creëert, niet zonder grond lijkt.129
Ook in de episodes waarin wel naar Damis als bron wordt verwezen, dient men
overigens rekening te houden met de eigen inbreng van Philostratus. Een goed
voorbeeld vormen de capita over slangen in Indie (3.6-8). Een aan de Damis-bron
toegeschreven ooggetuige-bericht over een slangenjacht (3.6; vgl. 2.17) mondt uit
in een uitweiding over slangen, die wordt besloten met een redactionele opmerking
van Philostratus zelf: "Dit is wat ik over slangen weet" (τοσαϋτα περί δρακόντων
οΐδα). De auteur combineert een verwijzing naar de Damis-bron met een beroep op
eigen informatie over slangen. Aangenomen dat hij over de Damis-bron beschikte
en daaraan een ooggetuigebericht over een slangenjacht ontleende, dan 'verrijkte'
hij dit kennelijk met materiaal van andere herkomst. Waar het één begint en het
ander ophoudt valt niet te beoordelen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de
uitweiding over olifanten (2.11-16), waarbinnen gesprekken tussen Apollonius en
Damis, beschrijving van waarnemingen van de reizigers en etalering van eigen kennis door de auteur elkaar afwisselen. Men mag veronderstellen dat Philostratus'
eigen inbreng zich hier niet beperkt tot datgene wat hij uitdrukkelijk als zodanig
presenteert. Vooral in het deel van de VA dat over Apollonius' reis naar en verblijf
in Indie handelt, is duidelijk sprake van verwerking door de auteur van materiaal
uit geschriften van geografische, ethnografische en historiografische aard. Expliciet
vermeld worden onder meer Juba (2.13 en 16) en Orthagoras (3.53); het is zeer
aannemelijk dat de invloed van deze en andere auteurs - te denken valt aan Ctesias,
Onesicritus en Megasthenes - verder gaat dan uit directe verwijzingen kan worden

27

Zie hierboven, blz. 82.
Anderson (1986) 170 η. 31.
29
Zie voor het gebruik van Damis als 'interlocutor' of 'errand boy' Anderson (1986) 159 en 170 n.
27. Vgl. voor VA 4.11-16 en de Heroicus Miller (1907) 518-520; Meyer (1917) 398; Solmsen (1940)
557-569.
28
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afgelezen.130 Dit sluit overigens niet uit dat Philostratus ook aan de hypothetische
Damis-bron geografische, ethnografische en paradoxografische gegevens ontleende;
naar zijn eigen zeggen ging 'Damis' expliciet in op de betrouwbaarheid van door
Nearchus (2.17 en 3.53) en Scylax (3.47) gedane mededelingen. Uit de boeken 4-8
van de VA blijkt verder dat de auteur over een redelijke kennis van de historiografie
omtrent het Romeinse rijk in de eerste eeuw beschikte. Het historische kader van
Apollonius' wederwaardigheden dat Philostratus in deze boeken schetst, is ongetwijfeld goeddeels herleidbaar tot deze kennis en niet tot de Apollonius-traditie.131
Gesteld dat de auteur van de VA over de Damis-bron beschikte, dan 'verrijkte' hij
het daaraan ontleende materiaal met gegevens van andere herkomst; bovendien combineerde hij het met informatie afkomstig uit andere onderdelen van de overlevering
omtrent Apollonius: brieven (1.24 en 32), locale overlevering (4.25) en waarschijnlijk ook het geschrift van de gesmade Moeragenes (3.41). En tenslotte kan worden
opgemerkt dat Philostratus zich bij de omwerking van de veronderstelde Damis-bron
(en van ander materiaal) ongetwijfeld de gebruikelijke vrijheden permitteerde waar
het redevoeringen en dialogen betreft: het lijkt gerechtvaardigd deze in het algemeen
als vrije composities van de auteur te beschouwen, al dient men rekening te houden
met aangrijpingspunten in de pre-philostrateïsche traditie, bij voorbeeld in de vorm
van spreuken en anecdotes.132
Na deze opmerkingen over de wijze waarop, en de gelegenheden waarbij Philostratus zich op de Damis-bron beroept, keer ik terug tot de vraag of Philostratus
daadwerkelijk een dergelijke bron benutte of dat hij de Syriër en zijn geschrift fingeerde. Om te beginnen moet geconstateerd worden dat de argumenten die zijn ingebracht tegen de opvatting dat de Damis-bron het product van de literaire creativiteit
van Philostratus is, veelal onvoldoende hout snijden. Dat Philostratus buiten Damis'
geschrift bronnen benutte waarvan de realiteit aantoonbaar is of althans aannemelijk
gemaakt kan worden,133 zegt niets; het naast elkaar gebruiken van gefingeerde en
reële bronnen is - men vergelijke slechts de Historia Augusta - zeer wel mogelijk.134
Het argument dat Philostratus onmogelijk de naam van Julia Domna gebruikt kan
hebben voor het introduceren van een door hemzelf gefingeerde bron,135 gaat voorbij aan het feit dat de VA (mogelijk geruime tijd) na de dood van de keizerin werd
voltooid, en veronderstelt dat het procédé door de betrokkene als aanstootgevend
zou zijn ervaren - een onbewezen veronderstelling.136 W. Speyer heeft erop gewezen dat Philostratus in de VA blijk geeft van een niet zuiver literaire intentie, die
in zijn andere werken ontbreekt. Deze intentie schrijft hij op het conto van een
groep neo-pythagoreïsche Apollonius-aanhangers, die verantwoordelijk zouden zijn
voor de gefingeerde Damis-mémoires en deze aan Julia Domna ter hand zouden
130
131
132
133
134
135
136

Solmsen (1941) 152; Meyer (1917) 376v.; Charpentier (1934) 59 en 65.
Meyer (1917) 403 en 418 n. 1; Grosso (1954) 511-516; vgl. hieronder, blz. 145-180.
Vgl. Petzke (1970) 108v. en 149.
Taggart(1972)71v.
Bowersock (1970) 17.
Göttsching (1889) 71; Münschcr (1907) 487; Speyer (1974) 49.
Palm (1976) 17v.; Bowie (1978) 1663; Graf (1984/5) 66.
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hebben gesteld.137 De waarde van dit argument is twijfelachtig. Het veronderstelt
een verregaande parallellie tussen de tendens van de Damis-bron en Philostratus'
presentatie van de wijze van Tyana, een parallellie die althans door Speyer niet
wordt aangetoond. De constatering dat de auteur van de VA elders in zijn werk geen
blijk geeft van neo-pythagoreïsche sympathieën is op zich juist, maar de verklaring
van de aanwezigheid van dergelijke sympathieën in de VA uit een pseudepigrafische
bron is verre van dwingend.
De argumenten voor de stelling dat Damis en zijn geschrift door Philostratus zijn
gefingeerd, zijn echter evenmin doorslaggevend. Meyer wees op het fantastische
karakter van de reisepisodes en op de talrijke gevallen waarin Philostratus op gezag
van Damis Apollonius blijk laat geven van een belangstellingssfeer, die verrassende
overeenkomsten vertoont met zijn eigen interesses. Zijns inziens introduceerde Philostratus de fictieve Damis-mémoires om zijn eigen visie op de figuur van Apollonius
te staven met een ooggetuigeverslag.138 Bowie beschouwt de introductie van de fictieve Damis-bron als een 'novelistic topos' en wijst op verschillende parallellen in
de antieke romanliteratuur.139 Het fantastische en ongeloofwaardige karakter van
mededelingen is echter geen argument tegen de realiteit van de (pseudepigrafische)
bron op gezag waarvan dergelijke mededelingen worden verstrekt.140 Dat Philostratus met een beroep op Damis Apollonius zijn eigen interesses toedicht kan een
kwestie zijn van 'verrijking' van aan de Damis-bron ontleende gegevens en vormt
geen bewijs voor de stelling dat de auteur van de VA deze bron heeft gefingeerd.141
Voor een gefingeerde ooggetuige voor Philostratus' eigen visie op Apollonius en tegen Moeragenes wordt aan 'Damis' teveel informatie toegeschreven waar de auteur
van de VA zelf problemen mee heeft, bij voorbeeld dat Apollonius een boek over
astrologie had geschreven: een gegeven dat ook door Moeragenes werd vermeld
(3.41)! De opvatting van Bowie, tenslotte, is niet meer dan een ingenieuze hypothese: dat introductie van een gefingeerde bron in de antieke romanliteratuur een
gebruikelijk procédé is om geloofwaardigheid te suggereren betekent niet automatisch dat Philostratus' mededeling omtrent de door een verwant van Damis aan Julia
Domna ter hand gestelde mémoires van Apollonius' leerling een specimen van dit
procédé is.142
Mijns inziens moet Philostratus' bewering dat hij over een geschrift beschikte dat
op naam stond van een leerling van Apollonius, over de omzwervingen van de wijze
van Tyana handelde en aan deze figuur toegeschreven uitspraken, redevoeringen en
voorspellingen bevatte, serieus worden genomen. Zoals zojuist geconstateerd is de
opvatting van Meyer, namelijk dat Philostratus de mémoires van Damis fingeerde
om zijn eigen visie op Apollonius met een ooggetuigeverslag te staven, onhoudbaar,
omdat de auteur van de VA met bepaalde informatie, die hij beweert aan 'Damis'
137
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m
140
141
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Speyer (1974) 48-53.
Meyer (1917) passim, met name 373-383 en 391-393; vgl. reeds Miller (1907) 516-522.
Bowie (1978) 1663-1666.
Mesk (1919) 123-125.
Mesk (1919) 125-127; Petzke (1970) 72; Anderson (1986) 157 en 160v.
Anderson (1986) 172 η. 88.
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te ontlenen, duidelijk moeite heeft. Nu is de apologetische intentie van Philostratus
bij het schrijven van de VA, zoals wij in de vorige paragraaf hebben geconstateerd,
voor discussie vatbaar. Naar mijn mening geldt dat echter niet, of althans in veel
mindere mate, voor zijn attitude ten opzichte van magidgoêteia, die ik daar heb
gekenschetst als een combinatie van dédain en afkeer.143 Van een door Philostratus
zelf gefingeerde bron zou men althans mogen verwachten dat deze de attitude van de
auteur ten opzichte van magic/goêteia weerspiegelt en geen gegevens bevat die voor
hem aanleiding vormen zijn eigen opvattingen expliciet te benadrukken en zo een
zekere afstand tot zijn eigen creatie te scheppen. Dit is echter precies wat hij bij een
aantal gelegenheden doet. In VA 3.41 toont hij naar aanleiding van de aan Damis
toegeschreven vermelding van Apollonius' geschrift over astrologie zijn aarzeling ten
aanzien van dit onderwerp. In VA 5.12 voelt hij zich verplicht naar aanleiding van een
voorspelling van Apollonius, die aan het met de Damis-bron identieke 'Wir-bericht'
wordt toegeschreven (5.11), stelling te nemen tegen de veronderstelling dat hier
sprake is van goêteia. En eenzelfde reactie, maar nu veel uitvoeriger, volgt op het
aan de Damis-bron toegeschreven relaas van het bevrijdingswonder in de gevangenis
(7.38v.). Het lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk dat Philostratus een bron met dit soort
gegevens, ten opzichte waarvan hij openlijk van zijn reserves blijk geeft, zou hebben
gefingeerd. Daarnaast pleiten de chronologische en anderssoortige inconsistenties
en onevenwichtigheden in de opbouw van de VA ervoor de mededelingen van de
auteur over het gebruik van meerdere bronnen -waaronder de Damis-bron- serieus
te nemen.144 Zoals eerder betoogd lijkt het aannemelijker dat Damis' Resten uit de
ruif een pseudepigrafisch geschrift uit de tweede of vroege derde eeuw was dan dat
Philostratus uit authentieke mémoires van een leerling van Apollonius zou hebben
geput.
De grondige omwerking van het aan deze en andere bronnen ontleende materiaal door de auteur van de VA maakt, zoals eerder geconstateerd, pogingen om de
Damis-bron te reconstrueren tot een uiterst hachelijke onderneming. Philostratus
combineerde materiaal uit de Damis-bron met gegevens uit andere bronnen over
Apollonius én met gegevens van geheel andere herkomst. Hij fingeerde, al of niet
op basis van aangrijpingspunten in de overlevering, redevoeringen en dialogen. Hij
werkte aan de overlevering ontleende gegevens uit tot episodes en deelde personen,
wier aanwezigheid (al of niet op basis van hem ter beschikking staande informatie)
werd verondersteld, een rol toe in handeling of gedachtenwisseling. Het resultaat
is een werk dat zich in het grensgebied tussen het biografische genre en de romanliteratuur bevindt: de levensroman van Apollonius.145 Daarbinnen is het veelal
145

Zie hierboven, blz. 71v.
Petzke (1970) 72; Anderson (1986) 236.
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uiterst problematisch een onderscheid te maken tussen aan de overlevering ontleende
gegevens en de eigen inbreng van Philostratus.
Van belang is vanzelfsprekend vooral de vraag of iets gereconstrueerd kan worden
van de visie van de Damis-bron op Apollonius. Een mogelijk aangrijpingspunt hiervoor biedt de rol die Demetrius krijgt toebedeeld in de Domitianus-episode, waar
Philostratus twee maal naar de Damis-bron verwijst voor de betrokkenheid van de
cynicus bij gesprekken met Apollonius en zijn discipel (7.15; 7.42). Uitgaande van
het formele criterium van de rechtstreekse bronverwijzing kan men concluderen dat
Demetrius kennelijk in de Damis-bron in de context van de Domitianus-episode een
rol speelde.14* De gesprekken tussen Apollonius, Demetrius en Damis omlijsten de
eigenlijke confrontatie met Domitianus en contrasteren de filosofische onverschrokkenheid van de wijze van Tyana met de wankelmoedigheid van de cynische wijsgeer.
Dat Philostratus in verregaande mate de hand heeft gehad in de vormgeving van de
dialogen hoeft niet betwijfeld te worden. Dit sluit echter de mogelijkheid dat het
genoemde contrast tussen Apollonius en Demetrius in enigerlei vorm reeds in de
Damis-bron aanwezig was, bepaald niet uit. De veronderstelling dat dit inderdaad
het geval was, wint aan aantrekkelijkheid, wanneer wij ook de Indische en Ethiopische reisepisodes in de beschouwingen betrekken.
Met name over de Indische episode in de VA hebben sinds de vorige eeuw talrijke
geleerden hun licht laten schijnen.147 De mate waarin beide reisepisodes in hun
huidige vorm het resultaat zijn van de literaire creativiteit van de auteur van de
VA, vormt nog steeds een omstreden kwestie. Duidelijk is dat Philostratus zich
in het kader van zowel de Indische als de Ethiopische reisepisodes herhaaldelijk
beroept op de Damis-bron c.q. het daarmee identieke 'Wir-bcricht'. Dat in elk geval
een reis naar Indie deel uitmaakte van de pre-philostrateïsche traditie, mag ook op
grond van minder formele criteria als uitermate waarschijnlijk worden beschouwd.
Sinds de veldtocht van Alexander de Grote had de Griekse wereld oog gekregen
voor de overeenkomsten tussen pythagoreische en hindoeïstische opvattingen, met
name wat betreft reïncarnatie. In de hellenistische periode duikt het verhaal op
dat Pythagoras onderricht zou hebben genoten van de brahmanen.148 De gedachte
van de Indische oorsprong van de pythagoreische filosofie is dus niet alleen ouder
dan de VA, maar ook dan Apollonius zelf. Dat de wijze van Tyana daadwerkelijk
Indie bezocht lijkt niet geheel uitgesloten; dat een dergelijke reis hem reeds vóór
Philostratus werd toegeschreven is volstrekt aannemelijk. In deze richting wijst
ook Philostratus' vermelding van de rol die Apollonius' veronderstelde contacten
met magiërs, brahmanen en gymnosofisten speelden in de traditie volgens welke de
wijze van Tyana zelf een magos was (1.2).
Overigens is in de VA geen sprake van rechtstreeks contact tussen Pythagoras en
(1987) 193 en het door Syme (1986) 3v. gemaakte onderscheid tussen 'fictional history' en 'historical
fiction'.
146
Hetgeen een sterk argument is voor het pseudepigraüschc karakter van de Damisbron; Demetrius'
aanwezigheid in Italie onder Domitianus is immers in hoge mate onwaarschijnlijk, vgl. hierboven, blz.
83.
147
Zie Anderson (1986) 221 η. 1 voor literatuur.
148
Alexander Polyhistor FCrHisl 273 F 94 (= Clem. Alex., Strvm. 1.70.1); vgl. Sedlar (1980) 31v.
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de brahmanen Pythagoras zou zijn wijsheid ontleend hebben aan de Egyptenaren
en Ethiopiers, de laatstgenoemden zouden van Indische oorsprong zijn Ten tijde
van Apollonius' bezoek aan Ethiopie zouden de daar woonachtige gymnosofisten
hun wijsgerig erfdeel sinds lang hebben losgelaten De wijze van Tyana laaft zich
dan ook tijdens zijn bezoek aan Indie als het ware direct aan de bronnen van de
pythagoreische wijsheid om zich vervolgens de meerdere van de Ethiopische gym
nosofisten te tonen 1 4 9 Dit doet hij met name in een redevoering in antwoord op
een aanval van de leider van de gymnosofisten, Thespesion, op de Indische wijsheid
(6 10v ) Opnieuw kan er geen twijfel over bestaan dat Philostratus in verregaande
mate de hand heeft gehad in de vormgeving van beide redevoeringen Dat de con
frontatie tussen Thespesion en Apollonius deel uitmaakte van de Damis-bron lijkt
echter niet onaannemelijk, aan het slot van het debat geeft Philostratus een recht
streekse verwijzing naar 'Damis' (6 12) In zijn Hellenistische Wundererzahlungen
ontwikkelde R Reitzenstein de hypothese dat de Indische en de Ethiopische wijsheid
model staan voor respectievelijk het pythagonsme en het cynisme De tendens van
de twee reisepisodes zou met name tot uiting komen in het debat tussen Apollonius
en Thespesion en gelegen zijn in het demonstreren van de superioriteit van het py
thagonsme ten opzichte van het cynisme, volgens Reitzenstein maakte deze tendens
reeds deel uit van de Damis-bron 15° Zoals wij zojuist hebben geconstateerd, staat
ook de rol van Demetnus in de Domitianus-episode in het teken van de superioriteit
van het pythagonsme, belichaamd door Apollonius, boven het cynisme,151 en ook
in dit geval wordt in direct verband met dit contrast verwezen naar de Damis-bron
(7 15) Het is dan ook tenminste een uiterst aantrekkelijke veronderstelling dat deze
tendens - het demonstreren van de supenonteit van het pythagonsme boven het
cynisme - inderdaad reeds in de Damis-bron aanwezig was Men dient hierbij te
bedenken dat cynici en neo-pythagoreeers in de tweede eeuw waarschijnlijk met el
kaar concurreerden om de gunst van hetzelfde publiek, ook sommige cynici werden
152
het voorwerp van een verenng, die duidelijk religieuze trekken aannam
Onder
dergelijke omstandigheden is het begnjpehjk dat een pseudepigrafisch geschnft over
een pythagoreische wijze-wonderdoener een sterke anti-cynische tendens meekreeg
Het voorafgaande impliceert dat reeds in de Damis-bron de voorstelling van Apol
lonius als supeneur pythagoreisch wijsgeer prominent aanwezig was Deze voorstel
ling werd kennelijk gecombineerd met demonstraties van de bovenmenselijke, god
delijke natuur van de wijze van Tyana door voorspellingen (5 11,6 32) en wonderen
(4 25, 7 38) Met de nodige voorzichtigheid kan men de veronderstelling wagen dat
reeds 'Damis' de bovenmenselijke vermogens en bovennatuurlijke vernchtingen van
Apollonius met enige nadruk van magie onderscheidde Het bevnjdingswonder m
Domitianus' gevangenis (7 38) brengt Apollonius' leerling, volgens Philostratus naar
149

Zie met name VA 3 19v en б 11, vgl 6 6
Reitzenstein (1906) 42-45 Solmsen (1941) 144v volgt Reitzenstein in de constatering dat er sprake
is van een anti cynische tendens, maar schrijft deze op het conto van Philostratus, omdat hij in navolging
van Meyer 'Damis' voor een fictie van de auteur van de VA houdt
151
Vgl Kindstrand (1980) 89
152
Zie met name Lucianus, Demon 63 en 67, Peregr 27-29 en 41, vgl Goulet (1981) 174v , С Ρ
Jones (1986) 97v en 126-131, Hahn (1989) 197-200
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diens eigen zeggen, tot de erkenning van de bovenmenselijke, goddelijke natuur van
zijn meester, deze erkenning wordt gemotiveerd met de redenering dat Apollonius
zonder te offeren, te bidden of zelfs maar een woord te spreken zijn been uit de
kluisters bevrijdde. Dit kan worden opgevat als een ontkenning van het magische
karakter van Apollonius' wonderen,153 en er lijkt het nodige voor te pleiten dat deze
ontkenning door Philostratus aan zijn bron werd ontleend Zelf vond hij het in ieder
geval met voldoende zoals wij eerder zagen, acht hij het nodig in het volgende
caput uitvoerig van leer te trekken tegen goêteia Als de tendens om Apollonius'
bovennatuurlijke vermogens te onderscheiden van magie al in de Damis-bron aanwezig was, dan heeft Philostratus weinig gelegenheden onbenut gelaten om deze
krachtig te onderstrepen.
Vatten wij de resultaten van de beschouwingen in deze paragraaf kort samen, dan
kunnen wij in de eerste plaats constateren dat goede redenen om aan Philostratus'
mededelingen over het gebruik van verschillende bronnen - met name locale tradities, op naam van Apollonius overgeleverde brieven, het geschrift van Maximus van
Aegae en de Damis-bron - te twijfelen ontbreken, integendeel, er bestaan positieve
aanwijzingen dat de auteur van de VA zich inderdaad bediende van verscheidene
bronnen, die zich veelal niet zonder enige moeite in elkaar heten schuiven en die
soms ook gegevens bevatten ten opzichte waarvan hijzelf de nodige reserves koesterde In de tweede plaats hebben wij gezien dat Philostratus bij het schrijven van de
VA werd geconfronteerd met sterk uiteenlopende visies op en opinies over de wijze
van Tyana Naast een negatieve beeldvorming van Apollonius als goês stonden onderling vnj sterk verschillende positieve opinies Zo was er de opvatting, waarvan
onder meer het geschrift van Moeragenes en enkele op naam van Apollonius overgeleverde brieven getuigenis aflegden en volgens welke Apollonius de rollen van
filosoof en magier combineerde een opvatting waarvan Philostratus zich nadrukkelijk wenste te distantieren Daarnaast stond de opvatting dat Apollonius weliswaar
over bovenmenselijke vermogens beschikte, maar dat deze vermogens voortvloeiden
uit zijn goddelijke natuur en niets te maken hadden met magie de opvatting die
Philostratus zich eigen maakte en waarvan met enige mate van waarschijnlijkheid
kan worden gezegd dat hij deze in aanzet in de Damis-bron aantrof, een bron die
tevens de superioriteit van de pythagoreische ten opzichte van de cymsche filosofie
verdedigde In de derde plaats hebben wij enkele malen stilgestaan bij het feit dat
Philostratus weliswaar uiteenlopende bronnen over Apollonius tot zijn beschikking
had, maar dat hij zich bij de verwerking van het daaraan ontleende materiaal de nodige vrijheden veroorloofde en er waarschijnlijk zelfs niet voor terugschrok complete
episodes te fingeren, op grond daarvan heb ik mij aangesloten bij de typering van
de VA als een werk dat zich in het grensgebied tussen biografie en roman bevindt,
een vie romancée
De hoofdpersoon van de VA is een creatie van Philostratus, maar bij het optrekken
53

Esser (1969) 85v, M Smith (1973) 222 Ook Eus, Contra Hieroclem 39 interpreteert de motivering van Damis' erkenning in deze zin, hij verbindt hieraan de conclusie dat de eerdere wonderen van
Apollomus kennelijk wel door middel van magie (δια πίριεργου μηχανής) vemcht werden
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van zijn literaire monument voor de wijze van Tyana maakte hij gebruik van aan
de Apollonius-overlevering ontleende bouwstenen. Afgezien van direct als zodanig
herkenbaar commentaar van de auteur dient men bij het analyseren van de politieke
voorstellingen en ideeën in de VA zowel met doorwerking van de pre-philostrateïsche
traditie als met de literaire creativiteit van de auteur rekening te houden. De vragen,
uit welke elementen de voorstelling van Apollonius als politiek actief wijsgeer is
opgebouwd en in welke mate deze elementen in de pre-philostrateïsche Apolloniusoverlevering wortelden, zullen ons in de volgende hoofdstukken dan ook regelmatig
bezighouden.
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HOOFDSTUK 3. GRIEKS ZELFBEWUSTZIJN IN DE VITA APOLLONII

3.1. Inleiding
Wie de VA leest zal ongetwijfeld getroffen worden door het soms extreem aandoende
Griekse superioriteitsbesef, dat in vrijwel ieder caput doorklinkt. Zou men een
schaal van in de VA aanwezige waarden moeten opstellen, het Griek-zijn en de
daarmee verbonden kwaliteiten zouden daarop prijken op onbenaderbare hoogte. In
dit hoofdstuk zal dit verschijnsel aan een nader onderzoek worden onderworpen.
Superioriteitsbesef veronderstelt een bepaalde opvatting omtrent de eigen identiteit.
Om te beginnen zal dan ook bekeken worden welke invulling in de VA aan het
Griek-zijn wordt gegeven (paragraaf 3.2). Het tweede deelonderwerp waarop wij
onze aandacht zullen richten, is de alomtegenwoordigheid van de Griekse beschaving
in de VA (paragraaf 3.3): waarheen de hoofdpersoon zijn voetstappen ook richt, tot
ver buiten de Griekse wereld ontmoet hij kennis van en waardering voor de Griekse
taal en cultuur. Vervolgens komt de wijze waarop Philostratus' Apollonius optreedt,
wanneer hij wordt geconfronteerd met maatschappelijk-politieke problemen in de
Griekse steden die hij bezoekt, aan de orde (paragraaf 3.4), en het hoofdstuk wordt
besloten met een behandeling van de verhouding tussen Grieks zelfbewustzijn en
Romeinse heerschappij in de VA (paragraaf 3.5).
Bij de behandeling van deze vier deelonderwerpen zal als regel eerst, aan de
hand van een selectie van relevante passages, een korte schets worden gegeven
van het beeld dat men daaromtrent uit de VA kan destilleren. Deze schets dient
dan vervolgens als uitgangspunt voor een gedetailleerder bespreking, waarbij onder
meer aan de orde komt, hoe de denkbeelden, opvattingen en voorstellingen over
deze onderwerpen in de VA zich verhouden tot de pre-philostrateïsche Apolloniusoverlevering, en waar de interesses en opvattingen van de auteur doorklinken. Waar
dat mogelijk is en verhelderend kan werken, zal ik parallellen met denkbeelden
en opvattingen die men bij andere Griekse auteurs uit de keizertijd kan aantreffen,
aanwijzen en attenderen op literaire en/of filosofische precedenten. Bovendien zal
ik in een aantal gevallen trachten te beoordelen in hoeverre episodes in de VA
naar het leven van de vroege keizertijd zijn getekend, en of de uitspraken van
de auteur, de hoofdpersoon of andere bij de handeling betrokken personen opgevat
kunnen worden als commentaar van de kant van Philostratus op een maatschappelijkpolitieke realiteit.
Het in dit hoofdstuk bijeengebrachte materiaal lijkt op het eerste gezicht nogal
heterogeen van aard. Met name geldt dit voor de aansporingen van de hoofdpersoon van de VA tot behoud van de Griekse identiteit, zijn vermaningen van meer
algemeen-ethische aard en zijn interventies in en raadgevingen omtrent het politiekmaatschappelijk leven in Griekse steden. Toch gaat het hier om deelaspecten van
zijn optreden, die wel onderscheiden, maar niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Apollonius' optreden in Griekse steden wordt in de VA herhaaldelijk getypeerd
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als het corrigeren van gebreken.1 Genezingen en uitdrijvingen, raadgevingen met
betrekking tot religieuze rituelen, algemeen-ethisch vermaan en politiek advies worden zo onder één noemer gebracht.2 Het optreden van de hoofdpersoon van de
VA als wonderdoener en corrector van religieuze gebruiken valt buiten het bestek
van deze studie. Zijn aansporingen tot behoud of herstel van de Griekse identiteit,
zijn vermaningen van meer algemeen-ethische aard en zijn politieke interventies en
adviezen vormen deelaspecten van zijn optreden als moraalfilosoof in steden in de
oostelijke rijkshelft. De behandeling van dit materiaal in één hoofdstuk lijkt mij
daarom gerechtvaardigd.
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Philostratus laat geen misverstand bestaan over de zuiver-Griekse afkomst van zijn
held. Omtrent Apollonius' geboorteplaats Tyana deelt hij mee dat dit een Griekse
stad in Cappadocië is; hij voegt hier onmiddellijk aan toe dat de wijze van de stichters van de stad afstamde, aldus iedere twijfel over diens smetteloos-Griekse afkomst
in de kiem smorend (1.4). Elders in de VA laat Philostratus Apollonius de Attische
oorsprong van Ephese roemen.3 Een nauwe samenhang wordt voorts gelegd tussen
een zuiver-Griekse afstamming en een goede beheersing van de Griekse taal, eveneens een zaak waaraan zeer veel waarde wordt toegekend. Apollonius sprak, aldus
Philostratus, van jongs af aan correct Attisch, niet bezoedeld door enig Cappadocisch accent (1.7);4 de kwaliteit van het Grieks van zijn latere metgezel, de Assyrier
Damis, is daarentegen niet meer dan middelmatig (1.19). Ondanks de onloochenbare samenhang tussen ras- en taaizuiverheid die hier te constateren valt, blijkt juist
beheersing van de Griekse taal in de VA een kwaliteit te zijn die ethnische grenzen
doorbreekt. Verschillende niet-Grieken in de VA zijn het Grieks machtig; het betreft
hier overigens - natuurlijk niet toevallig - lieden die hun landgenoten in karakter en
ontwikkeling verre overtreffen. Een voorbeeld is de in Babylonië residerende koning
Vardanes (1.3 lv.), over wie Apollonius tegenover Damis opmerkt dat hij te goed is
om over barbaren te heersen (1.39). Desondanks blijkt uit dit voorbeeld dat met het
Griek-zijn verbonden kwaliteiten zich niet tot personen van zuiver-Griekse afkomst
beperken. Dit kan aan de hand van een aantal andere passages geïllustreerd worden,
waarbij wij tevens zullen trachten de bedoelde kwaliteiten nader te preciseren.
Instructief in dit verband is vooral de passage waarin Damis uitlegt met welke verwachtingen hij Apollonius als diens leerling gevolgd is (3.43): hij hoopte wijs te worden, een beschaafd man in plaats van een barbaar (πεπαιδευμένος δε εκ βαρβάρου),
een Griek, in staat zich onder Grieken te bewegen ("Ελλησι τε έπιμίξειν "Ελλην
υπ' αύτοϋ γενόμενος). Als met het Griek-zijn verbonden kwaliteiten worden wijs
heid en paideia genoemd; het niet-Griek c.q. barbaar zijn staat voor het ontbreken
5
van deze kwaliteiten. De identificatie van Griekse identiteit, wijsheid en paideia
treffen wij ook elders in de VA aan. Zo wordt Apollonius bij Vardanes door diens
dienaren geïntroduceerd als 'een wijs man, een Griek en een goed raadgever' (1.28:
άνήρ σοφός τε και "Ελλην και ξύμβουλος αγαθός). Iarchas, de leider van de Indi
sche wijzen, spreekt de hoop uit dat een Indische koning door de kennismaking met
een Griek een beter mens zal worden (3.23). Deze verwachting wordt in zoverre
bewaarheid dat Apollonius erin slaagt de koning te verlossen van diens lage dunk
van de Grieken. Bij de desbetreffende gedachtenwisseling prijst Iarchas vooral de
Griekse redeneervaardigheid (3.32). Behalve wijsheid en paideia wordt de deugd
van de vrijheidsliefde in de VA zeer direct aan het Griek-zijn gekoppeld (8.7.12:
'Έλληνες ελευθερίας έρασταί ετι). Vooral op dit punt wordt sterk het contrast tussen
3

VA 8.7.8: . . . βεβλημένην μίν τάς αρχάς του γένους έκ της καθαρωτάτης Ατθίδος κτλ.
Zie voor een typering van het Cappadocische accent VS 594 (Pausanias van Caesarea)
Vgl. Gottsching (1889) 82. "Weisheu und Griechentum sind ihm (d w.z. Philostratus) reziproke
Begriffe."
4

5
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Grieken en barbaren benadrukt: Thraciërs en Geten, Assyriers en Meden, Lydiërs
en Phrygiërs kruipen voor tyrannen in het stof, aan vrijheid hechten zij geen waarde,
slavernij tellen zij niet als schande (7.3 en 14; 8.7.12). Apollonius daarenten weigert
bij aankomst in Babyion de proskynesis voor een beeld van Vardanes; Philostratus
ridiculiseert de taak van de koninklijke dienaar die op dit eerbewijs, dat van alle
bezoekers wordt verlangd, moet toezien.6
Op grond van het bovenstaande kunnen wij concluderen dat de Griekse identiteit
in de VA vrijwel samenvalt met wijsheid c.q. een wijsgerige instelling, paideia en
vrijheidsliefde. Het Griek-zijn is, zo opgevat, niet uitsluitend en niet in de eerste
plaats een raciale, maar een cultureel-morele categorie: voor de wijze is alles Hellas,
daar hij onder de ogen van de deugd leeft (1.34). Deze Griekse identiteit is verankerd
in het Griekse verleden, dat dan ook regelmatig in herinnering wordt geroepen. Dit
geldt in bijzondere mate voor roemrijke episodes als de heldendood van Leónidas en
de zijnen (4.23), de overwinning op de Perzen bij Salamis (3.31; 4.21), de moord op
Hipparchus door Harmodius en Aristogiton (7.4; 8.16) en de verjaging van de dertig
tyrannen (7.4). Ook minder positieve momenten uit de Griekse geschiedenis komen
echter wel aan de orde: de neergang van Athene (6.21) en Sparta (4.32; 6.20) en
de kortstondige Thebaanse hegemonie (5.11). De onderwerping van de Grieken aan
de Macedoniërs wordt als slavernij, Philippus II als een tyran afgeschilderd (7.37);
Alexander daarentegen wordt als een bezonnen en nobele koning getypeerd (2.9
en 20). Het verleden waaruit in de VA inspiratie en voorbeelden worden geput is,
kortom, dat van de vijfde en vierde eeuw v.Chr.
Omtrent het waarheidsgehalte van Philostratus' beweringen over het oorspronkelijk-Griekse karakter van Tyana en de zuiver-Griekse afkomst van Apollonius
behoeft men zich geen illusies te maken. Tyana was van oorsprong een inheemse
stad, die reeds in het tweede millennium v.Chr. bestond;7 wanneer de held van de
VA inderdaad van de 'stichters' van de stad afstamde, was hij dus zeker niet van
zuiver-Griekse afkomst. Vermelding van het echt-Griekse karakter vanaf het prilste
begin behoorde echter tot de favoriete onderdelen van de stedelijke encomiastiek.8
Kleinaziatische steden die in de hellenistische periode gesticht of pas sindsdien in
mindere of meerdere mate gehelleniseerd waren, voorzagen zich met name in de keizertijd veelal van een respectabele voorgeschiedenis, waarbij het Griekse mythische
verleden als leverancier van fictieve grondleggers van de gemeenschap fungeerde.9
In eenzelfde streven naar archaisch geijkte adeldom beriepen vooraanstaande burgers zich soms op afstamming van de stichters van hun stad of van vooraanstaande
staatslieden uit het klassieke verleden.10 Waar Philostratus de zuiver-Griekse afkomst
6

VA 1.27: χοί υοτραπεύεται παρά toiç βαρβάροις tò ούτως ευήθη.
Zie A.H.M. Jones (1971) 177v.
8
Vgl. het beroep op de trots van de Rhodiérx op hun Dorische afstamming in [Aristid.l, or. 25.42; zie
ook de voorschriften voor lofredevocringen op sleden onder de rubriek 'oorsprong' bij Men. Rh. 353vv.
Sp.
9
Zie bijvoorbeeld D.Chr., or. 33.1 (Tarsus) en 39.1 (Nicaea). Vgl. СР. Jones (1978) 71 v., 75 en 89, en
vooral de uitvoerige studie over het verschijnsel aan de hand van epigrafisch en literair bronnenmateriaal
van Strubbe (1984-6).
10
Zie Touloumakos (1971) 55-58 en Bowie (1970) 30-32, die onder meer verwijst naar VS 528 (Marcus
7
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van Apollonius en het oorspronkelijk-Griekse karakter van diens geboortestad beklemtoont, bedient hij zich van onder zijn tijdgenoten gebruikelijke middelen om
de respectabiliteit van zijn held te onderstrepen. Dat hij verdere bijzonderheden
achterwege laat geeft aanleiding tot het vermoeden dat hij daarover niet beschikte.
En hoewel zuiver-Griekse afkomst in de VA een gegeven is dat een bijdrage levert
aan het prestige van een persoon, is dit gegeven niet wezenlijk voor de Griekse
identiteit.
De wortels van de niet primair raciaal-ethnische opvatting van de Griekse identiteit, zoals wij die in de VA aantreffen, liggen in de klassieke periode: in aanzet
treffen wij haar reeds aan bij Isocrates, die in zijn Panegyricus verklaart dat het
Griek-zijn niet langer een zaak is van ras of bloedverwantschap, maar van mentaliteit
en cultuur." Sinds de veroveringen van Alexander was, met de verbreiding van de
Griekse beschaving in Klein Azië en het Nabije Oosten, deze opvatting gemeengoed
geworden.12 In de steden in de oostelijke helft van het Romeinse rijk weerspiegelde
zij een realiteit: Griek was wie de Griekse taal als de zijne beschouwde en er een
Griekse levenswijze op nahield. Onder de sofisten uit de keizertijd bleek het zelfs
voor mensen uit de westelijke rijkshelft mogelijk zich een Griekse identiteit aan te
meten, hoewel men in dergelijke gevallen wel een zekere spanning tussen oude en
nieuwe identiteit bleef voelen. Over Favorinus van Arélate vertelt Philostratus dat
hij er zich op beroemde dat hij, hoewel afkomstig uit Gallië, als een Griek door
het leven ging (VS 489). Zelf verklaart Favorinus in een redevoering voor de Corinthiërs zich niet alleen de Griekse taal, maar ook de Griekse denk-, levens- en
gedragswijze eigen gemaakt te hebben; terwille van zijn nieuwe identiteit heeft hij
alles opgeofferd ([D.Chr.], or. 37.25).
Ook in op naam van Apollonius overgeleverde brieven die in de VA niet volledig worden geciteerd, is de Griekse identiteit niet in de eerste plaats een kwestie
van zuiver-Griekse afstamming. In Epp. Apoll. 71, gericht aan de Ioniërs, die zich
beroemen op hun afstamming van kolonisten uit het moederland, wijst de briefschrijver erop dat Grieken zich onderscheiden door gewoonten (εθη), wetten (νόμοι), taal
(γλώττα), een eigen levenswijze (βίος ίδιος), gedrag en uiterlijk (σχήμα και είδος);
de strekking van dit deel van de brief is dat niet zozeer een zuiver Griekse afstam
ming als wel taal en cultuur in de breedste zin van het woord wezenlijk zijn voor
de Griekse identiteit. Vanzelfsprekend zijn de consequenties van een dergelijke op
vatting van de Griekse identiteit tweeledig: enerzijds opent zij voor personen van
niet-Griekse afkomst de mogelijkheid om als Grieken door het leven te gaan, an
derzijds kan zij gebruikt worden om personen of gemeenschappen die zichzelf als
Grieks beschouwen, maar die niet aan bepaalde culturele of morele normen voldoen,
op grond daarvan te bekritiseren of zelfs een legitieme aansprak op de Griekse idenvan Byzantium als afstammeling van Byzas) en 545v. (Herodes als afstammeling van de Aeaciden).
" Isoc., Panegyricus 50: . . . και το των 'Ελλήνων δνομα πεποίηκεν (sc. ή πόλις ημών) μήχετι той
γένους, άλλα της διανοίας δοχείν είναι, χαΐ μάλλον "Ελληνας καλεϊαθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας
ή τους της χοινης φύσεως μετέχοντας. Vgl. Isoc., Evagoras 49ν. en 66.
12
Vgl. in dit verband de idealisering van Alexander als degene die het kosmopolitische ideaal van Zeno
heeft verwerkelijkt, door Plularchus, De fortuna Alexandri, Mor. 329a-d.

104

3. Grieks zelfbewustzijn

titeit te ontzeggen.13 Deze tweede mogelijkheid komt zowel in de vermaningen van
de hoofdpersoon van de VA aan het adres van Griekse steden als in op naam van
Apollonius overgeleverde brieven enkele malen aan de orde. Door op het punt van
de aansporingen tot handhaving van de Griekse identiteit de beeldvorming in de VA
met de inhoud van de epistolaire traditie te vergelijken kunnen wij inzicht krijgen in
de wijze waarop Philostratus met dit aspect van de Apollonius-overlevering omging;
tevens stelt een dergelijke vergelijking ons in staat greep te krijgen op de verschillen
tussen de opvatting van de Griekse identiteit van de schrijver van de VA enerzijds
en de visie op het Griek-zijn in de aan Apollonius toegeschreven brieven anderzijds.
De hoofdpersoon van de VA verwijt de Atheners dat zij, door zich ter gelegenheid
van de Anthesteria onledig te houden met lichtzinnig gedans, de reputatie van hun
voorouders, de helden van Marathon en Salamis, te grabbel gooien (4.21). Ook
wordt het houden van gladiatorenspelen in het Dionysus-theater aan de kaak gesteld: Apollonius weigert dergelijke taferelen bij te wonen en roept de eponieme
godin van de stad en Dionysus op de Acropolis en het theater te mijden (4.22). De
Spartanen worden gekapitteld wegens het onmannelijke uiterlijk van hun gezanten,
die Apollonius uitnodigen voor een bezoek aan hun stad (4.27).14 In dit laatste geval ontleent Philostratus zijn materiaal rechtstreeks aan een brief uit de afzonderlijk
overgeleverde collectie (Epp. Apoll. 63), die in VA 4.27 wordt geparafraseerd.15 De
verwijdering van gezichts- en lichaamsbeharing was onder filosofen uit de keizertijd
overigens een geliefd onderwerp voor tirades.16 Ook voor Apollonius' aanval op
de gladiatorenspelen in het Atheense Dionysus-theater beroept Philostratus zich op
een brief, waaruit hij voorgeeft te citeren. In dit geval is de brief niet afzonderlijk
overgeleverd; wel vertoont de door Philostratus geciteerde tekst op tenminste één
punt sterke overeenkomst met een brief uit de afzonderlijk overgeleverde collectie
aan de burgers van Sais (Epp. Apoll. 70).'7 De schrijver van deze brief bekritiseert
de Atheners, die hun godin uit de stad verdreven hebben en het daarom niet langer
verdienen Grieken te worden genoemd; hun stad is een verblijfplaats van vleiers, sy13

Vgl Bowie (1991) 203
Vgl VA 8 7 6 waar Philostratus Apollonius ten overstaan van Domitianus zijn haardracht laat verdedigen met een verwijzing naar die van de Spartanen.
15
Zie Anderson (1986) 189 met 196 η 124 en het commentaar van Penella (1979b) 122v. Philostratus
werkt de inhoud van de bnef om tot een verslag van de ontmoeting van Apollonius met de Spartaanse
gezanten en vertelt dat de vermaningen resultaat hadden de Spartanen herstelden de instellingen van
Lycurgus in ere {VA 4 27 en 31) Aan het slot van VA 4.27 citeert Philostratus in een kortere versie
Epp Apoll. 42a, het herstel van de instellingen van Lycurgus is wellicht een echo van Epp Apoll
64, waann de schrijver een uitnodiging afslaat en de Spartanen oproept Lycurgus te respecteren, vgl
Pcnella (1979b) 123 De brieven bevatten geen directe aanwijzing voor het door Philostratus vermelde
bezoek van Apollonius aan Sparta, maar sluiten een dergelijk bezoek ook niet uit Wellicht rechtvaardigt
Epp Apoll 62. waann sprake is van verlening van het burgerrecht aan Apollonius en plaatsing van
diens beeltenis op brons αιρετής χάριν, het vermoeden dat zo'n bezoek inderdaad deel uitmaakte van de
pre-philostrateische traditie Vgl voor een positieve appreciatie van Apollonius' optreden in het Griekse
moederland Epp Apoll 53, een martyna voor Apollonius (zie С Ρ Jones ( 1982) passim).
16
Zie Van Geytenbeck (1963) 119-123 voor talrijke plaatsen Fraaie parallellen bij Dio van Prusa, die de
'Homerische' haar- en baarddracht van de burgers van Borysthenes pnjst {or 36 17) en de verwijdering
van gezichts- en lichaamsbchanng door de burgers van Tarsus streng veroordeelt (or. 33 62-64) De
schrijver van Epp Apoll 8 verdedigt lang haar als echt-Gneks
17
Zie Penella (1979b) 126.
14
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cophanten, pooiers en parasieten geworden. Het is niet onmogelijk dat Philostratus
het element van de godin die zich niet langer in haar stad thuisvoelt, aan deze brief
heeft ontleend en voor het overige Apollonius' uitval tegen de gladiatorenspelen in
het Atheense Dionysus-theater heeft ontleend aan de Rhodische redevoering van Dio
van Prusa, waar sprake is van dezelfde kritiek op de Atheners van een Romeins filosoof, hoogstwaarschijnlijk Musonius Rufus.18 Het lijkt echter evenmin uitgesloten
dat de onderhavige uitval van Apollonius in enigerlei vorm reeds deel uitmaakte van
de pre-philostrateïsche traditie. Aanvallen op gladiatorenspelen in Athene treft men
bij meerdere filosofen uit de keizertijd aan: behalve aan Musonius werd ook aan Demonax een uitspraak van deze strekking toegeschreven.19 Een dergelijke uitspraak
kan zeer wel, al of niet in overeenstemming met de historische waarheid, op naam
van verschillende wijsgeren hebben gecirculeerd en, in het geval van Apollonius, zijn
neerslag hebben gevonden in een aan de wijze van Tyana toegeschreven brief. Iets
soortgelijks kan het geval zijn geweest met de veroordeling van de dansen ter gelegenheid van de Anthesteria. De uitval van Philostratus' Apollonius heeft betrekking
op een verschijnsel dat ook elders in de Griekse wereld van de laat-hellenistische
periode en de keizertijd is geattesteerd: het optreden van leden van stedelijke elites
als pantomime-dansers ter gelegenheid van Dionysus-feesten.20 Het contrast tussen
laakbaar, zedenprikkelend gekronkel enerzijds en zedelijk opbouwende wapendansen anderzijds is in de keizertijd een literair-filosofische gemeenplaats, met wortels
in het klassieke verleden.21 Ook als deze tirade in enigerlei vorm deel uitmaakte
van de Apollonius-overlevering, bijvoorbeeld van locale traditie, mogen wij er overigens van uitgaan dat Philostratus in verregaande mate de hand heeft gehad in de
uitvoerige versie die wij in de VA aantreffen.22
Dat Philostratus in gevallen als hier beschreven zijn materiaal verrijkte met filosofische gemeenplaatsen is niet uitgesloten, maar evenmin bewijsbaar. En zelfs
als hij zich dergelijke vrijheden permitteerde, kan men nauwelijks zeggen dat hij
daarmee de strekking van de Apollonius-overlevering geweld aandeed: in elk geval
bevatte ook de epistolaire traditie reeds dit soort gemeenplaatsen, zoals blijkt uit de
aanval op de verwijdering van gezichts- en lichaamsbeharing in Epp. Apoll. 63.
Toch is tussen de Apollonius van de brieven en de hoofdpersoon van de VA een niet
onbelangrijk nuanceverschil waarneembaar: de ultieme consequentie van het niet
beantwoorden aan bepaalde morele en culturele vereisten, namelijk de teloorgang
van de Griekse identiteit, is in de brieven prominenter aanwezig dan in de VA.23
18

D.Chr., or. ЗІ.12І .; vgl. С Р . Jones (1978) 12. Zie voor de hypothese over de herkomst van dit
materiaal in de VA С Р . Jones (1978) 32, 164 η. 45 en 170 η. 53; Bowie (1978) 1668 met η. 65.
19
Lucianus, Dem. 57; vgl. С Р . Jones (1978) 170 η. 53; Bowie (1978) 1668 η. 65.
20
Zie Lucianus, Salt. 79 (Ionie en Pontus) en Plu., Ant. 24.4 (Ephese), met CP. Jones (1990).
21
D.Chr., or. 32.60; 2.60; Aristid., or. 34.60 K. Zie ook Philostr., Gym. 19 met het commentaar van
Jüthner (1909) 232, en vgl. PI., Lg. 796b-c; 814d-816d.
22
Hetgeen de uitvoerige historische en de literaire allusies, die overeenkomsten vertonen met D.Chr. or.
32.60, zou kunnen verklaren en de interpretatie van Bowie (1978) 1668v., die meent dat Philostratus het
hele thema aan Dio ontleende, haar dwingende karakter ontneemt.
23
Zie hiervoor vooral Bowie (1978) 1681v. Het element ontbreekt in de VA overigens niet geheel:
Apollonius constateert dat de tempel van Apollo Daphnaeus bij Antiochië een toevluchtsoord van hallbarbaarse en cultuurloze lieden is, en typeert het verval van het heiligdom als barbarisering (1.16); vgl.
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Kenmerkend voor de tendens in dezen van de epistolare traditie is - naast de zojuist vermelde brief aan de burgers van Sais (Epp. Apoll. 70) - een andere brief uit
de afzonderlijk overgeleverde collectie, gericht aan 'de wijzen in het Museum' (Epp.
Apoll. 34). De schrijver stelt dat hij niet door buiten Griekenland, maar juist door
in Griekenland te verblijven 'barbaar' is geworden. De teloorgang van de Griekse
identiteit wordt hier met zoveel woorden genoemd; aan geen van beide brieven
wordt in de VA gerefereerd.24 Dezelfde kritiek treffen wij aan in Epp. Apoll. 71,
hiervoor reeds aangehaald ter illustratie van de opvatting van de Griekse identiteit in
de op naam van Apollonius overgeleverde brieven. De schrijver kapittelt de Ioniërs
vanwege het aannemen van Romeinse namen; wie zo handelt vernietigt het voorvaderlijk waarmerk van zijn identiteit (τα των προγόνων σύμβολα) en zal door zijn
voorouders niet in hun graven worden geaccepteerd.25 Naar deze brief verwijst Phi
lostratus in VA 4.5: Apollonius treft in een besluit van het koinon van de Ioniërs een
aantal Romeinse namen aan en schrijft een brief waarin hij hen bekritiseert vanwege
dit 'barbarisme' (περί του βαρβαρισμού τούτου). Dat Philostratus de tirade tegen
het gebruik van Romeinse namen parafraseert als een aanval op een barbarismos,
een vergrijp tegen de zuiverheid van de Griekse taal, is mijns inziens niet zonder
betekenis. Eerder hebben wij geconstateerd dat hij in de VS de termen hoi Hellenes
en to Hellênikon regelmatig gebruikt om de leerlingen van de grote sofisten aan te
duiden.26 Voor Philostratus lijkt de Griekse identiteit in de eerste plaats een kwestie
van literaire paideia te zijn, terwijl deze identiteit in de op naam van Apollonius
overgeleverde brieven meer omvat: het zwaartepunt ligt hier op een eigen Griekse
levenswijze. Voor de schrijver van Epp. Apoll. 71 impliceert het aannemen van een
Romeinse naam het opgeven van de Griekse identiteit: een gezichtspunt, waarvoor
in de Griekse literatuur uit de keizertijd - voorzover mij bekend - geen directe
parallellen aanwijsbaar zijn.27 Het is duidelijk dat de sofist, wiens familie waarook de kritiek op Antiochie in VA 3 58 της 'Αντιοχείας αυνήθως ύβριζούαης και μηδέν των Ελληνικών
έοπουδακυίας
Opvallend is dat deze kritiek in de VA vooral Antiochie lijkt te gelden, terwijl in de
oneven steden in het moederland en Klein Azië het mikpunt zijn, vgl. Anderson (1986) 188.
24
Zie ook de in de VA evenmin verwerkte brief aan de burgers van Milcte (Epp. Apoll. 33), waarvan
de strekking is dat de geadresseerden zich hun nobele voorvaderen onwaardig betonen
25
Vgl voor kntiek op het aannemen van een Romeinse naam Epp Apoll. 72.
26
Zie hierboven, blz 55.
27
Palm ( 1959) 18v, 62 en 131 wijst op zijns inziens vergelijkbare uitspraken van Dio van Prusa en
Aelius Anstides De kntiek van Dio (or 36 17) op een Gnek uit Borysthenes, die zich, in tegenstelling
tot zijn medeburgers, scheert om zijn vnendschap met de Romeinen te demonstreren, ligt enigszins in
dezelfde sfeer, maar raakt in tegenstelling tot de bneven van Apollonius geen wezenlijk aspect van de
politieke integratie van delen van de maatschappelijke bovenlaag uit de oostelijke njkshelft in het njk In
Anstides' Rhodische redevoenng (or 24 57 К) is van Romeinse namen in het geheel geen sprake Voor
de Gnekse bovenlaag uit de oostelijke njkshelft is de attitude waarvan Epp Apoll. 71 en 72 getuigen
ongetwijfeld op geen enkele wijze representatief Wel bestaan er aanwijzingen voor de veronderstelling
dat tussen het handhaven van een Gnekse identiteit en het verknjgen van het Romeinse burgerrecht soms
een zekere spanning werd gevoeld Zo vertelt Artemidorus (1.35) het geval van een Gnek die droomde
dat hij werd onthoofd, de in de droom vervatte voorspelling werd bewaarheid, doordat hij het Romeinse
burgerrecht ontving en zo zijn vroegere naam en status verloor (.. ών "Ελλην έτυχε της 'Ρωμαίων
πολιτείας και ούτως άφηρέθη του προτέρου ονόματος τε και αξιώματος) J Hahn vestigde mijn aandacht
op deze passage. Vgl voor het omgekeerde geval [D Chr ], or 37 25, waar Favonnus stelt dat hij om
als een Gnek door het leven te gaan zijn πολιτικον αξίωμα heeft opgegeven Epp Apoll 71 en 72 zijn
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schijnlijk reeds meerdere generaties het gentihcium Flavius voerde en die zijn eigen
zoon Capitolinus noemde,28 tussen het voeren van een Romeinse naam en Grieks
zelfbewustzijn geen tegenstrijdigheid ervoer. Geconfronteerd met een overlevering
die in deze kwestie van een fundamenteel andere opvatting uitging, interpreteerde
hij de polemiek van de epistolograaf vanuit zijn eigen beperkte invulling van de
Griekse identiteit als een pleidooi voor taalkundig purisme.29
Zorg om het behoud van de Gnekse identiteit in combinatie met een invulling
van deze identiteit waarbij de literaire paideia centraal staat, treffen wij ook aan in
een anecdote in de Domitianus-episode van de VA (7.42). In de gevangenis onderhoudt Apollonius zich met een jongen uit Arcadie die tijdens een verblijf in Rome
de aandacht van de keizer heeft getrokken, maar diens avances heeft afgewezen
en daarvoor nu moet boeten. Tijdens het gesprek beklaagt de jongen zich over de
onverstandige beslissing van zijn vader om hem voor een rechtenstudie naar Rome
te sturen in plaats van hem een fatsoenlijke Gnekse paideia te geven. Philostratus
schrijft de anecdote als geheel toe aan de Darms-bron en verwijst daarnaast naar een
ons onbekende brief van Apollonius over de jongeman. Ook wanneer de anecdote
deel uitmaakte van de pre-philostrateische overlevering, is het echter zeer wel mogelijk dat de rechtenstudie als reden van het verblijf van de jongen in Rome door
de auteur van de VA zelf is toegevoegd; hij komt aan de orde in de dialoog tussen
de wijze van Tyana en de Arcadier. In elk geval past dit element van de anecdote
verrassend goed in de Sevensche periode. Pas vanaf Marcus Aurelius doen onder de
Romeinse juristen provincialen uit het oosten hun intree, onder de Seven krijgen zij
de overhand.10 In de vroege derde eeuw gold een rechtenstudie als een goede voorbereiding op uiteenlopende camères; jongelui uit de oostelijke provincies konden
hiervoor behalve in Rome ook in Berytus terecht. Theodorus van Neocaesarea, beter
bekend als Gregonus de Wonderdoener, begaf zich in de jaren 230 naar deze stad
om zich in het Romeinse recht te bekwamen. Hij deed dit op aanraden van één van
zijn leraren, die hem de grondbeginselen van het Latijn had bijgebracht en die hem
voorhield dat een rechtenstudie niet alleen de beste toerusting was voor wie forensich redenaar wilde worden, maar ook andere aantrekkelijke carrièremogelijkheden
opende:31 een utilistische visie op paideia waar de auteur van de VS van zou hebben
gegruwd.
een in hun radicaliteit en polemische strekking unieke vertolking van dit soort gevoelsmatige ervaring
van een fnctie tussen beide identiteiten
Zie hierboven, blz 19
29
Bowie (1970) 32v wijst er in dit verband nog op dat Philostratus in de VS de sofisten nooit met hun
gentihcium aanduidt, ik vraag mij echter af of hij aan dit gegeven met een te grote betekenis toekent In
een literair-historische context kon worden volslaan met de Gnekse eigennamen van de sofisten, in de
opdracht van de VS vermeldt hij daarentegen zowel zijn eigen gentihcium als dat van Gordianus Bowie
vergelijkt Philostratus' praktijk in de VS met de door Lucianus, Hisi Cotiser 21, bekritiseerde gewoonte
van sommige geschiedschrijvers om Romeinse namen te vergneksen, een 'Atticism of content', waaraan
Philostratus zich echter volgens mij met schuldig maakt Wellicht dacht hij bij zijn interpretatie van Epp
Apoll 71 en 72 wel aan een dergelijk extreem purisme
30
Zie voor de herkomst van de Romeinse junsten Kunkel (1967) 304-317
31
Gr Thaum . Pan Or 5 56-66 Zie mei name de uitspraak van de leraar in 5 60° μέγιοτον εοεοθαί
μοι έφάδιον (тойто γαρ τοΰνομα έχεινος ώνόμασεν), είτε τις ρήτωρ των ¿ν τοις διχαοτηρϊοις άγωνιουμενων,
εϊτε χαι άλλος τις είναι θελησαιμι, την μάθηοιν των νόμων Vgl Lane Fox (1986) 517-528
28
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De afkeer van een technisch-juridische opleiding als alternatief voor een literairrhetorische vorming die wij in VA 7.42 aantreffen, is precies wat men van een
sofist mag verwachten. In de vierde eeuw, wanneer het gewraakte verschijnsel nog
verder om zich heen heeft gegrepen, beklaagt Philostratus' collega Libanius zich
regelmatig over de uittocht van jeugdige decurionen uit Antiochië naar Rome en
Berytus om zich daar in het Romeinse recht te bekwamen.32 Dat Philostratus zelf
verantwoordelijk is voor het onderhavige element uit de anecdote, is mijns inziens
praktisch zeker; wie dit wenst te betwijfelen zal in ieder geval moeten toegeven dat
het hem uit het hart was gegrepen.
Ook elders in de VA klinken mijns inziens de opvattingen over forensische rhetorica van de schrijver door. In de grote verdedigingsrede die Apollonius voor het
proces ten overstaan van Domitianus zou hebben voorbereid en die beschouwd mag
worden als een product van Philostratus' literaire creativiteit,33 komt een classificatie
van de technai voor; forensische rhetorica krijgt daarbij, in tegenstelling tot sofistiek en andere vormen van welsprekendheid, geen plaats onder de 'wijze kunsten'
(8.7.3.). Elders spreekt Apollonius een scherpe morele veroordeling van het optreden van agoraioi uit (8.22), en in een losstaande anecdote in boek 6 (c. 36) raadt hij
een jongeman weliswaar aan zich te bekwamen in de juridische welsprekendheid,
maar alleen bij gebrek aan beter: de aangesprokene heeft verzuimd in zijn jeugd
het onderricht van sofisten en filosofen te volgen en zich zo werkelijke 'wijsheid'
te verwerven. De positieve waardering van sofistiek die uit deze passages spreekt,
is duidelijk in tegenspraak met de veroordeling van de sofistiek en van literairrhetorische vorming in het algemeen in een op naam van Apollonius overgeleverde
brief aan Euphrates (Epp. Apoll. 1) en verraadt de hand van Philostratus. Hetzelfde
geldt voor de laatdunkende attitude ten opzichte van forensische rhetorica.34 Op
andere momenten volgt de schrijver de aan Apollonius toegeschreven brieven wel
waar het gaat om de houding van de epistolograaf ten opzichte van welsprekendheid.
Zoals wij in het vorige hoofdstuk reeds constateerden, parafraseert hij in VA 5.40
Epp. Apoll. 9, waarin Dio van Prusa wordt gekapitteld vanwege diens streven zijn
toehoorders te behagen in plaats van te onderrichten.35 In de brieven {Epp. Apoll.
10 en 34) is er echter ook sprake van dat Apollonius op een bepaald moment het
spreken in het openbaar zou hebben opgegeven; de hoofdpersoon van de VA daarentegen blijft tot het einde van zijn aardse bestaan openbaar onderricht geven.36 Men
kan hieruit overigens niet zonder meer afleiden dat Philostratus op dit punt de hem
ter beschikking staande traditie naast zich neer heeft gelegd; het is ook mogelijk dat
hij een keuze heeft gemaakt voor een onderdeel van de traditie waarin Apollonius'
32

Zie onder meer Lib., or. 1.214 en 234; 43.3-5; 48.22 en 49.27. Vgl. Palm (1959) 85v.; Millar (1964)
182; Balsdon (1979) 133.
33
Dit is de huidige communis opinio. Zie vooral het argument van Lenz (1964) 99, die wijst op de direct
aan de redevoering voorafgaande zinsnede (8.6): τοιόσδε ò λόγος δόξει τοις γε μη μαλακώς άκροασομένοις
έμοϋ τε κα'ι του ανδρός.
34
Zie voor de waardering van forensische rhetorica (of het gebrek daaraan) in de VS hierboven, blz. 41
en 45.
35
Vgl. voor Apollonius en Dio in de pre-philostrateïsche traditie en de VA hierboven, blz. 81v.
36
Vgl. hierboven, blz. 81v., en zie ook Lo Cascio (1976/7) 376.
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afscheid van het spreken in het openbaar ontbrak. Blijkens de typering van de inhoud
van de Damis-bron in VA 1 3 bevatte dit geschrift ook redevoeringen (λόγοι) van
de wijze van Tyana, wellicht hebben Philostratus' uiteenzettingen over de stijl van
Apollonius' filosofische onderricht hierop betrekking (1 17) De wijze van Tyana be
zondigde zich, aldus de schrijver, met aan verbale bombast of overdreven atticisme,
hij begaf zich met in bespreking van ondergeschikte détails of uitvoerige uiteenzettingen, hij veinsde geen onwetendheid en trad niet met zijn toehoorders in debat
Zijn wijze van spreken was bondig en gezaghebbend Philostratus trekt vergelijkingen met orakelspreuken, koninklijke bevelen en de verordeningen van wetgevers "
Het is echter duidelijk dat de redevoeringen en dialogen in de VA in veel gevallen
volstrekt niet aan deze entena voldoen, voorzover Philostratus in de Damis-bron
redevoenngen en gesprekken aantrof, werkte hij deze om tot literaire producten naar
zijn eigen smaak Een Apollonius, die van het spreken in het openbaar definitief
afscheid had genomen, leende zich wel zeer slecht voor een dergelijke werkwijze
Vatten wij onze bevindingen tot dusverre samen, dan kunnen wij constateren dat
het optreden voor behoud van de Gnekse identiteit, een element dat zeker deel
uitmaakte van de epistolaire traditie, door Philostratus geïnterpreteerd en verwerkt
werd vanuit een visie waann een literair-rhetonsche cultuur van deze identiteit het
centrale element vormde Over de invulling van de Gnekse identiteit in de op naam
van Apollonius overgeleverde brieven kan men stellen dat deze vooral van ethische
aard lijkt te zijn de veroordeling van moreel laakbaar gedrag gaat samen met oproepen tot herstel van de voorvaderlijke zeden Deze combinatie van moraalfilosofie en
Gneks traditionalisme ontbreekt in de VA zeker niet, maar wordt daar verbonden met
en soms ook overwoekerd door het beperkter cultuurchauvinisme van de schnjver
In samenhang daarmee boeten de vermaningen van de hoofdpersoon van de VA ten
opzichte van de inhoud van de epistolare taditie aan polemische kracht en pessimisme in de ultieme consequentie van het loslaten van Gnekse tradities с q moreel
laakbaar gedrag, het verlies van de Gnekse identiteit, raakt op de achtergrond
Naast paideia zijn in de VA wijsheid en vnjheidsliefde wezenlijke onderdelen van
de Gnekse identiteit. Wat betreft de verbinding van wijsheid met het Gnek-zijn kan
worden opgemerkt dat Philostratus hier naar zijn eigen mening waarschijnlijk weinig
meer deed dan het expliciteren van een gegeven dat reeds in de hem ter beschikking
staande Apollonius-overlevenng voorhanden was de wijsheid van de Apollonius
van de bneven kwam immers, zoals wij zojuist constateerden, mede tot uiting in
diens optreden als moraalprediker én Gneks traditionalist Dat neemt niet weg dat
de onbekommerde identificatie van wijsheid en Gnek-zijn, zoals die enkele malen
in Philostratus' werk wordt uitgesproken, waarschijnlijk meer zegt over de sofist
dan over de Apollonius van de pre-philostrateische traditie 18 De identificatie van
het Gnek-zijn met vnjheidsliefde treffen wij vooral aan in de Domitianus-episode,
waar de Gnekse gehechtheid aan persoonlijke en politieke vnjheid gecontrasteerd
37

Vgl voor deze passage Petzke (1970) 94v
Zie ook Epp Apoll 61, waann de wijsheid van Anacharsis met diens Scytische identiteit ш verband
wordt gebracht Αναχάροις 6 Σκυθης ήν αοφός ti Ы Σκυθης, йті xol Σκυθης Vgl het commentaar
van Penella (1979b) 121
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wordt met de slaafse mentaliteit van barbaren. De opvatting dat vrijheidsliefde een
exclusief-Griekse eigenschap is gaat, evenals de daarmee verbonden negatieve ste
reotypering van barbaren als 'slaafs', terug op de klassieke periode. Onder invloed
van de afloop van de Perzische oorlogen ontwikkelde zich een krachtig superioriteitsbesef: de Griekse overwinningen werden geïnterpreteerd als een demonstratie
van de inferioriteit van het Perzische politieke systeem, waarin allen onderworpen
waren aan één man, ten opzichte van de Griekse poleis, die hun burgers vrijheid
garandeerden en slechts gehoorzaamheid aan de wet eisten.1' In de praktijk ging
deze polis-ideologie samen met een raciaal superioriteitsbesef: barbaren zijn per
definitie slaven en dat Grieken over barbaren heersen is niet meer dan normaal.40
Deze opvatting klinkt ook in Aristoteles' verdediging van de slavernij als zijnde
in overeenstemming met de natuur regelmatig door.41 Dat in de Griekse wereld
raciale superioriteitsgevoelens ten opzichte van slaven, die veelal van niet-Griekse
afkomst waren, een taai leven leidden is zonder meer aannemelijk. De opvatting dat
gehechtheid aan persoonlijke en politieke vrijheid een exclusief-Griekse eigenschap
is, die wij die in de VA aantreffen, is mijns inziens echter niet meer dan een in de
voortdurende heropvoeringen van het roemrijke klassieke verleden tijdens de declamaties van sofisten ingebed ideologisch fossiel: niet zonder enige betekenis voor
het zelfbewustzijn van de stedelijke aristocraten uit de oostelijke rijkshelft, maar
evenmin van invloed op hun daadwerkelijke opstelling ten opzichte van de politieke
realiteit.42
Hoewel het, zoals wij in een volgend hoofdstuk zullen zien, zeer wel mogelijk
is dat de voorstelling van de confrontatie tussen Apollonius en Domitianus als een
botsing tussen een filosoof en een tyran in aanzet reeds in de door Philostratus
benutte bronnen aanwezig was,43 is het opvallend dat het contrast tussen vrijheidslievende Grieken en slaafse barbaren in de Domitianus-episode steeds terugkeert in
passages waarvan men op formele gronden mag aannemen dat de schrijver daarin
óf geheel óf grotendeels zijn eigen gang meende te moeten gaan: in de synkrisis
van Apollonius' optreden voor een tyran met dat van filosofen uit het verleden (7.3),
in Apollonius' redevoering in het debat met Demetrius (7.14) en in de grote verdedigingsrede voor Domitianus (8.7.12). Daar komt nog bij dat in een op naam van
Apollonius overgeleverde brief aan 'een koning van de Scythen' (Epp. Apoll. 28)
een geheel ander vrijheidsbegrip wordt gehanteerd. Vrijheid is hier niet langer een
juridische of politieke, maar een morele categorie en als zodanig een prerogatief
van de filosoof.44 Dit volledig vergeestelijkte vrijheidsbegrip was vanaf de hellenis19

De interpretatie die men aantreft in de dialoog tussen Xerxes en Demaretus bij Hdt. 7.101-105.
Α., Pers. 241-244; E., Hel. 276 en vooral IA 1400v.: Βαρβάρων δ' 'Έλληνας αρχειν είχός, αλλ' ού
βαρβαροι>ς/|ΐήτερ, 'Ελλήνων tò μέν γαρ δοϋλον, οι δ' ελεύθεροι.
41
Anst., Pol. 125ЭЫ-1255Ы5; zie met name 1254a28-32 en vgl. 1252b5-9, waar Aristoteles E.,
IA 1400 instemmend citeert. Zie ook het advies van Aristoteles aan Alexander bij Plu., De fortuna
Alexandri. Mor. 329b τοις βαρβάροις δεαποτιχώς χρεϊο9αι. Een verhelderende bespreking van Aristoteles'
behandeling van de slavernij is te vinden bij Klees (1975) 181-227, voor het onderhavige onderwerp met
name 212 en 215-219.
42
Vgl. hierboven, blz. 53.
43
Zie hieronder, ЬІ7. I89v.
44
Vgl. het commentaar van Penella (1979b) 106, die ook verwijst naar Epp. Apoll. 43.
40
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tische periode onder filosofen algemeen verbreid.45 Vanzelfsprekend mogen wij op
grond van het feit dat wij dit vrijheidsbegrip aantreffen in op naam van Apollonius
overgeleverde brieven, niet uitsluiten dat in voor ons verloren gegane onderdelen
van de Apollonius-overlevering - i.e. de Damis-bron - het traditionele Helleense
vrijheidsideaal werd omhelsd. In het licht van de concentratie van uitspraken van
deze strekking in passages, waar Philostratus' eigen inbreng zó prominent aanwezig
is, lijkt het mij echter legitiem in de sterke nadruk in de VA op vrijheidsliefde als
exclusief-Griekse deugd de hand van de sofist te zien.4*
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het merendeel van de talrijke verwijzingen
naar het klassieke verleden in de VA. Het is duidelijk dat de distributie van historische exempla en allusies volledig overeenkomt met het patroon in de keuze van
historische onderwerpen voor meletai door Philostratus en zijn collega-sofisten.47
De hoofdpersoon van de VA bekritiseert de muren van Ecbatana met een toespeling
op het feit dat Sparta van oudsher niet ommuurd was (1.38); blijkens de VS (514
en 583v.) was de vraag of Sparta al dan niet moest worden ommuurd een gangbaar thema voor declamaties door sofisten, waarbij men teruggreep op een reeds
door politieke denkers uit de vierde eeuw v.Chr. gevoerd debat.48 De leider van
de Ethiopische gymnosofisten, Thespesion, discussieert met Apollonius over rechtvaardigheid (6.21). Als voorbeeld noemt hij de vaststelling van het tribuut van de
Atheense bondgenoten door Aristides,49 en hij wijst erop dat toen de Atheners nadien het tribuut verhoogden, hun rijk uiteenviel; in de VS (593) vermeldt Philostratus
als declamatiethema 'De bewoners van de eilanden verkopen hun kinderen om het
tribuut te kunnen opbrengen'. Apollonius wijst een Spartaanse jongeman van hoge
afkomst die zich geheel aan de overzeese handel heeft gewijd, op de teloorgang
45

Zie bijvoorbeeld SVF 3.355 (= D L 7 121) μόνον τε ελεύθερον (seil είναι τον αοφόν), τους δε φαύλους
δούλους; Sen , Ερ. 47, met name 10 en 17, D Chr, or 14, 15 en 80, met name 14 17v en 15 29, Arr.,
Epia 4 1 Vgl. De Sie Croix (1981) 418-425.
46
Over de vraag of Apollonius' weigering van de proskynesis voor een beeld van Vardanes (1 27)
reeds deel uitmaakte van de pre-philostrateische traditie, durf ik geen uitspraak te doen Deze weigering
kan geïnterpreteerd worden als een demonstratie van de morele autonomie van de wijze ten op/.ichte
van de koning (vgl Απ., bpicí 4 I 60v ) en zou als zodanig een Functie kunnen hebben gehad
in de beeldvorming van Apollonius als filosoof in de Damis-bron (zie ook VA 8 4 Apollonius geeft
stilzwijgend zijn afkeuring te kennen over de betiteling van Domilianus als τον απάντων ανθρώπων θεόν)
De proskynesis is echter ook bij uitstek een uiting van barbaarse slaafsheid, en in de vorm waan η het
onderhavige verhaal in de VA wordt verteld, wordt Apollonius' weigering primair als een demonstratie
van Griekse vnjheidsliefde gepresenteerd. Zie voor de proskvnesis in de Gneks-Romeinse literatuur
Alfoldi (1934) 9-25 Op blz 75 η 4 vergelijkt Alfoldi VA 1 27 met het verhaal van Sadrach, Mesach en
Abednego in Daniel 3 Een meer voor de hand liggende parallel is wellicht het ceremonieel tijdens de
conferentie, in Rhandeia in 64. tussen de Armeense koning Tindate» en Corbulo (D С 62 23 3) Tindatcs
voert in aanwezigheid van talrijke Armeniers, Parthen en Romeinen de proskynesis uit voor eikones van
Nero, neemt het diadeem van zijn hoofd en plaatst du voor de beeltenissen van de keizer (om het later,
in Rome, uit Nero's handen weer terug te ontvangen, D C. 63.3 4-5 4).
47
Zie hierboven, blz 52v.
48
PI., Lg. 778d-779a, Anst., Pol. 1330b32-1331al8. Vgl. voor latere verwijzingen naar het ontbreken
van een ommuring rond Sparta Anstid., or 26.79v K, ook voor het contrast met Babylon 'of een andere
stad' (Ecbatana''), D Chr., or. 22 2
49
Zie ook de vergelijking van de sonst Quinnus van Nicomedia in verband met diens vervulling van de
functie van advocatus fìsci met Anstides, VS 621, en de toespeling op de ostracisenng van Ansüdes in
VA 7 21.
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van de machtspositie van zijn vaderstad ten gevolge van machtsontplooiing ter zee
(4.32); een echo van opvattingen uit de vierde eeuw v.Chr. die ook in de keizertijd
nog onderwerp van debat vormden.50 Het aantal parallellen kan vrijwel naar believen worden uitgebreid.51 De verdenking dat de auteur van de VA voor het overgrote
deel van de talrijke verwijzingen naar het klassieke verleden zelf verantwoordelijk
is, lijkt dan ook gerechtvaardigd. De hoofdpersoon van de VA torst een aanzienlijk
deel van de literair-culturele bagage van de schrijver, die van wezenlijk belang was
voor diens Griekse zelfbewustzijn, met zich mee.

50

Zie bijvoorbeeld Isoc, De pace 95-103, met name 102v , Philippus 60v , vgl PI, Lg 705c-707d In
de keizertijd waren Griekse intellectuelen geneigd in elk geval de opbouw van Athene's maritieme macht
te verdedigen tegen critici uit de klassieke periode Zie bijvoorbeeld Plu , Them 4 4-6, Anstid, or
3 288VV B/L Vgl Touloumakos (1971) 73, Aalders/De Blois (1992) 3390, zie ook hieronder, blz 127
Ook Plutarchus meende overigens dat de neergang van Sparta het gevolg was van machtsontplooiing ter
zee, zie Instituto Laconica 42 (Mor 239e-f). vgl Lye 30 I Zie voor Laconica in de VA in het algemeen
Ollier (1943) 178-187, Tigerstedt (1974) 211-219
51
Zie Anderson (1986) 121-133
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Griekse beschaving of waardering daarvoor treft men in de VA aan van de Ganges
tot de zuilen van Hercules (5.4). Dit verschijnsel, door J. Touloumakos aangeduid
als de 'Universalität der griechischen Bildung',52 treedt met name in de Indische
episode sterk op de voorgrond. De Indische wijzen hebben een opvallend hoge
dunk van de Griekse cultuur. Allen spreken Grieks (3.12); de kwaliteit van het
Grieks van de leider van de wijzen, Iarchas, ontlokt Damis bewonderend commentaar
(3.36). Kennis van de Griekse taal wordt door de wijzen beschouwd als een indicatie
voor een filosofische aanleg (2.31) en Iarchas prijst, zoals wij gezien hebben, de
Griekse redeneervaardigheid (3.32). Zelfs blijken de wijzen er Griekse gebruiken
op na te houden: niet alleen herinnert hun haardracht aan die van de oude Doriërs,
ook vereren zij Griekse goden met Griekse ceremoniën (3.14v.). Hun leerling, de
filosoof-koning Phraotes, beheerst niet alleen de Griekse taal, maar beoefent ook
Griekse athletiek (2.27 en 29).
Deze helleniserende beeldvorming van Indie in de VA is niet zonder precedenten.
Aan de mededeling over de verering van Griekse goden in Indie ligt hoogstwaarschijnlijk het bekende fenomeen van de identificatie van vreemde met eigen goden
ten grondslag. Bezoeken van Dionysus en Heracles aan Indie waren sinds de veroveringen van Alexander bekende literaire motieven, gedeeltelijk te verklaren uit
hun identificatie met respectievelijk Shiva en Krishna.53 In de keizertijd weet Plutarchus te melden dat de Indiërs Griekse goden vereren (De fortuna Alexandri, Mor.
328c), en volgens Dio van Prusa en Philostratus' tijdgenoot Aelianus zijn de Indiërs
via vertalingen vertrouwd met de Homerische epiek.54 Desalniettemin moet worden
geconstateerd dat de helleniserende beeldvorming van Indie in de VA wel zeer ver
gaat. In het vorige hoofdstuk heb ik gesteld dat Apollonius' reizen naar Indie en
Ethiopië waarschijnlijk reeds deel uitmaakten van de pre-philostrateïsche traditie,
i.e. de Damis-bron, en dat het zelfs niet uitgesloten mag worden geacht dat de wijze
van Tyana inderdaad een reis naar Indie ondernam.55 Het is in dit verband niet
oninteressant dat de Indische reisepisode en met name de beschrijving van Taxila
volgens de opgraver van deze stad, J. Marshall, details bevatten die voor autopsie
pleiten.56 Vanzelfsprekend mag men hieraan niet zonder meer de conclusie verbinden
dat Philostratus over een ooggetuigeverslag van een reisgenoot van Apollonius (Damis) beschikte; authentieke gegevens over het Indie van de eerste eeuw kunnen ook
langs andere weg en in een later stadium een plaats in de Apollonius-overlevering
hebben gevonden. Het lijkt echter niet erg aannemelijk dat de schrijver van de
52

Touloumakos (1971) 66.
Zie Dihle (1987) 47^t9; vgl. Anderson (1986) 209. Bezoeken aan Indie van Dionysus en Heracles
worden ook in de VA (2.8v. en 33 en 3.13) vermeld.
54
D.Chr., or. 53.6v.; Ael., VH 12.48. Vgl. De Beauvoir Priaulx (1860) 103v. Mylius (1988) 94 denkt
dat de bewering van Dio op de Mahäbhärala slaat.
55
Zie hierboven, blz. 95.
56
Marshall (1960) 28-30, 69 en 88v.; vgl. Charpentier (1934) 48-52; Sedlar (1980) 196v. ("What is
certain is that Philostratus had access to genuine information about India, derived at least partly from
actual visitors to that country."); Anderson (1986) 208; Kartlunen (1990) 85 en 94.
53
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VA dergelijke gegevens zelf zou hebben verzameld; onder Griekse literatoren uit
de keizertijd overheerste het Indië-beeld van de Alexander-historici en Megasthenes.57 Men dient, ook wat bereft de Indische episode in de VA en de helleniserende
beeldvorming die daarvan een integraal bestanddeel vormt, rekening te houden met
doorwerking van de pre-philostrateïsche traditie, i.e. de Damis-bron, en daarachter
wellicht met Griekse ooggetuigeberichten over het noordwestelijk deel van ZuidAzië in het begin van onze jaartelling.38 Het is dan ook de moeite waard om niet
alleen te bekijken in hoeverre Philostratus zich voor de helleniserende beeldvorming van Indie op de pre-philostrateïsche traditie beroept, maar ook in hoeverre
voor een dergelijke beeldvorming in de eerste eeuw in het noordwesten van Indie
aangrijpingspunten bestonden.
Op weg naar Indie treft Apollonius reeds bij de Parthische koning Vardanes het
vermogen aan zich in correct Grieks uit te drukken (І.ЗІ ): een op zich geloof
waardig gegeven, dat echter niet vergezeld gaat van een directe verwijzing naar de
Damis-bron. Meer bevreemding wekt het dat de heerser van Taxila, Phraotes, het
Grieks geheel meester is, Euripides' Heracliden heeft gelezen (2.32)59 en Griekse
athletiek beoefent. Ook voor deze gegevens beroept Philostratus zich niet op de
Damis-bron, en de verleiding is groot om in deze mededelingen zijn eigen fantasie
aan het werk te zien, gestuurd door de wens de Griekse cultuur alomtegenwoordig
te doen zijn. Maar hoewel met de nodige overdrijving in de VA rekening gehou
den dient te worden, schijnt de Griekse culturele invloed in Noordwest-Indië in de
eerste eeuw van onze jaartelling nog groot te zijn geweest. De heerschappij van de
Grieken in het gebied was weliswaar eind tweede eeuw v.Chr. gebroken door de
Shakas, maar nog in de eerste helft van de eerste eeuw v.Chr. was er in Taxila een
interregnum van enkele Indo-Griekse koningen,60 en de ondergang van de politieke
macht van de Grieken in Indie betekende niet het einde van de Griekse culturele invloed, die tijdens de heerschappij van Indo-Parthische monarchen zelfs een opleving
doormaakte en ook nadien, tijdens de heerschappij van de Kushans, nog voelbaar
bleef.61 Dat Apollonius zich echter met de Indische wijzen, wier woonplaats tussen
de Hyphasis en de Ganges ligt (2.33), geheel in het Grieks onderhoudt, terwijl ook
in het nabijgelegen dorp iedereen het Grieks meester is, stelt de goedgelovigheid
57

Dihle (1964a) 17-20
De beschrijving van Taxila gaat voortdurend vergezeld van verwijzingen naar het 'Wir-bencht' (zie
hierboven, blz. 90): IBe'iv φααιν, etc.
59
Anderson (1986) 214 spreekt in verband met deze mededeling ten onrechte over Phraotes als een
heerser 'm Parthia'. De naam 'Phraotes' is echter inderdaad Parthisch, en dat ten tijde van Apollonius'
veronderstelde bezoek aan Indie, dat op basis van de regeringsperiode van Vardanes in de jaren veertig
van de eerste eeuw kan worden gedateerd, ш Taxila een Parthische koning resideerde is niet ongeloof
waardig Phraotes is weliswaar onder de Indo-Parthische heersers van Noordwest-Indie in deze penode
mei geattesteerd, maar zou een vazal van Gondophares, die van 20 tot na 46 regeerde, kunnen zijn
geweest Zie V.A. Smith (1914) 335, Charpentier (1934) 52; Sedlar (1980) 65 en 196, vgl. voor een
overzicht van de geschiedenis van oostelijk Iran in deze penode Bivar (1983).
60
Bivar(1983) 194
61
Zie Sedlar (1980) 65v.; Schlumberger (1983) 1049 en 1052-1054 voor de continuïteit van de GraecoIraanse kunst in Noordwest-Indie; Colpe (1983) 848v voor voorbeelden van Gnekse invloed in het
Kushan-njk. Charpentier (1934) 53 acht het met onaannemelijk dat een Parthische heerser in Taxila
Gneks sprak en Gnekse athletiek beoefende.
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van de lezer wel erg zwaar op de proef. Juist deze mededelingen worden, evenals
de bewering dat de wijzen Griekse goden met Griekse ceremoniën vereren, rechtstreeks aan de Damis-bron c.q. het daarmee identieke reisverslag in de wij-vorm
toegeschreven. Kennelijk trof Philostratus reeds in het hem ter beschikking staande
materiaal een beeldvorming van Indie aan die werd gekenmerkt door een sterk helleniserende tendens. Het is mogelijk dat waarneming van reële Griekse culturele
invloed in Noordwest-Indië in combinatie met interpretatio Graeca van Indische gebruiken aan deze helleniserende beeldvorming ten grondslag lag. Tegelijkertijd had
zij echter een ideologische functie: de idealisering van de Indische wijsheid werd erdoor in harmonie gebracht met het Griekse zelfbewustzijn van Apollonius. Het reeds
sinds de klassieke periode bestaande gebruik om Griekse tot 'barbaarse' wijsheid
te herleiden diende altijd mede om de eerbiedwaardigheid van Griekse filosofische
denkbeelden te onderstrepen door deze in verbinding te brengen met door ouderdom
en goddelijke inspiratie gewaarmerkte tradities.62 Toch moet het procédé bepaalde
spanningen opgeleverd hebben: de idealisering van 'barbaarse' impliceerde immers
onvermijdelijk ook een zekere relativering van de eigen wijsheid. De helleniserende
beeldvorming van Indie in de VA, die in aanzet reeds in de Damis-bron voorhanden
moet zijn geweest, neutraliseert deze spanningen.
Naast de alomtegenwoordigheid van de Griekse cultuur is ook kritiek op Griekse
opvattingen en hebbelijkheden uit de mond van niet-Grieken een fenomeen dat in de
reisepisodes van de VA regelmatig terugkeert: Phraotes, Iarchas, een niet bij name
genoemde Indische koning en Thespesion hebben allen het nodige aan te merken
op Griekse denkbeelden en gebruiken. Iarchas laakt onder meer de overmatige verering van Homerische helden (3.19v.) en bekritiseert onder de Grieken gangbare
opvattingen over rechtvaardigheid (3.25). Ook de selectie van de scheidsrechters
bij de Olympische spelen kan zijn goedkeuring niet wegdragen (3.30). Eerder heeft
Phraotes de staf gebroken over het feit dat bij de Grieken jan-en-alleman zich met
de titel van filosoof kan tooien (2.29v.). De Indische koning beweert dat de Atheners slaven van Xerxes waren (3.31), en tegenover Thespesion ziet Apollonius
zich genoodzaakt Spartaanse gebruiken als de rituele geseling van jongemannen op
het altaar van Artemis Orthia (diamastigôsis) en de deportatie van vreemdelingen
(xenêlasia) te verdedigen (6.20).
Scènes waarin niet-Grieken de Griekse beschaving bekritiseren, konden dienen als
inkleding van authentiek-filosofische cultuurkritiek. Illustratief is in dit verband een
cynische diatribe in de vorm van een onderhoud van Alexander met brahmanen onder
aanvoering van Dandamis, zoals bewaard op een papyrus uit de tweede eeuw.63 Men
kan dan ook niet de mogelijkheid op voorhand uitsluiten dat de Damis-bron dergelijk
62

Festugière (1950) 19-37 geeft talrijke voorbeelden van dit procédé. Zie onder meer D.L. 1.1; Numen.,
fr l.a. ed. Des Places; Ael., VH 2.31.
63
Pap Genev. inv. 271, kol. 1-8, uitgegeven door Martin (1959); aanvullingen bij Willis/Maresch
(1988). Hansen (1965) 355-366 bespreekt de literaire antecedenten: de schrijver van de diatribe heeft
de berichten van Onesicritus en Megasthenes over de brahmanen gecontamineerd en voegt hieraan het
element van een directe confrontatie lussen Alexander en Dandamis toe. Afzonderlijk was dit element
reeds aanwezig in het zgn. 'Alexander-gesprach' (/>. Berol. 13044 = FGrHist. 153 F 9, ca. 100 ν Chr.;
vgl. Plu., Alex. 64).
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materiaal bevatte. In de VA wordt het echter steeds in dialoogvorm gepresenteerd,
en directe bron verwij zingen ontbreken. Het vermoeden dat Philostratus het zelf in
de reisepisodes heeft verwerkt, ligt dan ook voor de hand.64 Om te bekijken in
hoeverre dit vermoeden gefundeerd is, bespreek ik kort de verschillende punten van
kritiek op de Griekse beschaving uit de mond van niet-Grieken.
Dat de woordenwisseling tussen de mishelleense Indische koning en Apollonius
geheel uit de koker van Philostratus komt lijkt mij evident. Zowel de bewering
van de koning dat de Atheners slaven van Xerxes waren als Apollonius' repliek dat
Xerxes zich een slaaf van de Atheners betoonde door voor hen op de vlucht te slaan
rieken, nog geheel afgezien van de absurditeit van een dergelijk debat in Indie, naar
de exercities in de sofistenschool. Het debat bevat een echo van reacties op Plato's
veroordeling van het morele effect van machtsontplooiing ter zee: een veroordeling
die erop neerkomt dat de tactiek van operaties vanaf een vloot, in tegenstelling tot
reguliere infanteriegevechten, de burgers de verwerpelijke overtuiging bijbrengt dat
de vlucht met achterlating van wapens geen schande is (Lg. 705c-707d). Plutarchus
neemt op dit punt stelling tegen Plato en wijst erop dat, wat men ook van het
morele effect op de Atheense burgerij mag denken, Themistocles' vlootbouw in elk
geval de redding van Griekenland betekende. Xerxes' eigen optreden legde hiervan,
aldus Plutarchus, getuigenis af. Na de nederlaag bij Salamis nam hij immers met
achterlating van zijn infanterie, die nog intact was, de vlucht; dat hij Mardonius
achterliet had eerder ten doel een achtervolging door de Grieken te voorkomen
dan hen tot slaven te maken.65 De overeenkomsten tussen de woordenwisseling in
de VA en de argumentatie van Plutarchus zijn duidelijk; vermoedelijk stammen de
gemeenschappelijke elementen uit het argumentenarsenaal van de sofistiek.
Soortgelijke vermoedens rijzen in het geval van Iarchas' kritiek op de Griekse
verering voor Homerische helden, waarbij de Indiër Achilles in diens nadeel vergelijkt met de legendarische Indische koning Ganges. Kritiek op het morele gehalte
van de Homerische epiek gold natuurlijk dankzij Plato (Resp. 376c-392c) als een
legitieme uiting van filosofische gezindheid, maar Homerus-correctie was ook een
geliefde bezigheid van sofisten.66 Zeker waar zich onder de Indische wijzen een
leerling-filosoof blijkt te bevinden die een reïncarnatie van Palamedes is en niet alleen een wrok koestert jegens Odysseus (die verantwoordelijk was voor Palamedes'
dood), maar ook jegens Homerus (die hem in zijn epen verzweeg), is de parallel
met de Heroicus - een werk van de hand van de auteur van de VA en de VS of
van een verwant en collega met gelijkgerichte belangstelling - wel zeer in het oog
springend. De pythagoreische leer van de zielsverhuizing wordt door Philostratus
aangegrepen om zijn favoriete Homerische held te introduceren.67 Evenzo verraadt
64

Anderson (1986) 212 sprcekl zonder omhaal van een 'sophistic cliché'.
Plu., Them. 4.6: . . . , xai Μοφδόνιον έμποδών είναι τοις Έλλησι της διώξεως μάλλον ή δουλωσόμενον
αυτούς, ως έμο'ι δοκει, κατέλιπεν. Ook Plato zelf (Lg. 707b-d) geeft overigens toe dat de zeeslagen bij
Artemisium en Salamis de redding van Griekenland betekenden, maar dit doet zijns inziens niets af aan
de funeste morele effecten van maritieme machtsontplooiing. Zie ook hierboven, blz. 111 v.
66
Zie Anderson (1986) 243v. voor voorbeelden.
67
VA 3.22; vgl. 4.13 en 16; Her. 34 (de dood van Palamedes) en 43 (Palamedes in opdracht van
Odysseus' schim door Homerus verzwegen). Vgl. Miller (1907) 518v.; Solmsen (1940) 563.
65
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Iarchas' kritiek op het invariabele aantal scheidsrechters bij de Olympische spelen
en op hun selectie door het lot tenminste de belangstellingssfeer van de auteur van
de Gymnasticus, ook al komt in dit werk dergelijke kritiek niet ter sprake. Afkeuring van selectie door het lot staat natuurlijk in een respectabele socratische traditie
(X., Mem. 1.2.9). De verwerping van het invariabele aantal hellanodicae ligt in het
verlengde van Iarchas' ontkenning van enige diepere betekenis van het aantal van de
Indische wijzen, dat uitsluitend wordt bepaald door de hoeveelheid geschikte kandidaten; wellicht mogen wij hierin een allusie van Philostratus op de pythagoreische
getallenleer zien.68
Het debat met Timasion heeft het karakter van een aantal niet zonder vernuft gerangschikte topoi. De aanval van de gymnosofist op de diamastigôsis en de xenêlasia
volgt op Apollonius' veroordeling van de Egyptische verering van theriomorphe goden (6.19). Debatten over curieuze Spartaanse gebruiken schijnen onder sofisten een
zekere populariteit genoten te hebben,69 en de eigenaardigheden van de Egyptische
godsdienst vormden voor Griekse literati een bron van niet aflatende verwondering,
afkeuring en lachlust.70 Na de woordenwisseling tussen Apollonius en Timasion
over deze onderwerpen komen de twee kemphanen nader tot elkaar, wanneer zij
discussiëren over rechtvaardigheid (6.21). Daarbij wordt teruggegrepen op Iarchas'
kritiek op de naar diens zeggen Griekse opvatting dat rechtvaardigheid gelijkstaat
met het nalaten van onrechtvaardige handelingen. Timasion vertaalt deze kritiek in
de wel zeer diepzinnige opvatting dat niet wie geen onrecht pleegt, maar wie recht
doet en anderen weerhoudt van het plegen van onrecht rechtvaardig is. Zoals wij
eerder gezien hebben illustreert hij deze gedurfde stelling met een uitweiding over
de Athener Aristides.71 In deze parallelle passages uit de Indische en de Ethiopische
episodes hebben wij mijns inziens te maken met een door Philostratus geïntroduceerd
stuk 'filosofische ethiek', dat hij kennelijk vond passen in een gedachtenwisseling
met niet-Griekse wijzen.
Ook waar Phraotes in een gesprek met Apollonius zijn kritiek op het zich valselijk
toeeigenen van de titel van filosoof door talrijke Grieken inleidt met een vrij gekunstelde Thucydides-allusie,72 zien wij Philostratus zelf aan het werk. In dit geval is
het echter wellicht nuttig om het gewraakte onderdeel van de literaire vormgeving
van Phraotes' uitlatingen te onderscheiden van de inhoud van zijn kritiek. Het is niet
68

VA 3.30: οίίτε ημείς αριθμώ δουλεύομεν ούτε αριθμός ήμίν. Zie voor deze interpretatie Miller (1892)
144; Hopfner (1934) 62.
69
Zie voor de diamastigôsis Lucianus, Anach. 38-40; een vermelding zonder verder commentaar in
Gym. 58. Vgl. Ollier (1943) 183v.; Tigcrstedt (1974) 215 met n. 627; Anderson (1986) 213. Hierbij
dient aangetekend te worden dat in Romeins Sparta de agôgê, inclusief de diamastigôsis. in het kader
van een streven naar terugkeer tot de 'instellingen van Lycurgus', opnieuw in het leven was geroepen,
zie Cartledge/Spawforth (1989) 197-211, met name 205 met n. 24, 207 en 209 met n. 29. Timasion
bekritiseert de Spartanen ook vanwege het herhalen van de fouten van de Atheners tijdens hun hegemonie;
zie voor dit thema hierboven, blz. 112 met n. 50.
70
Zie voor dit onderwerp de studie van Smelik/Hemelrijk (1984), die op blz. 1975-1977 VA 6.19
behandelen.
71
Zie hierboven, blz. 111.
72
Vgl. met VA 2.29 ("οι μεν παλαιοί," εφη, "τας ερωτήσεις των καταπλεόντων έποιοιιντο, ει λησταί
είσιν κτλ.") Th. 1.5.2 (κα'ι οι παλαιοί των ποιητών, τας πύστεις τών καταπλεόντων πανταχού Ομοίως
ερωτώντες ei λησταί εισιν, κτλ.).

118

3. GrieL· zelfbewustzijn

ondenkbaar dat in een pseudepigrafische bron van neo-pythagoreïsche signatuur die
Apollonius deelgenoot liet worden van esoterische Indische wijsheid en gekenmerkt
werd door een anti-cynische tendens, een Indiër optrad als vertolker van kritiek
op de geringe exclusiviteit van de wijsbegeerte in de Griekse wereld.73 De onder
cynici gangbare idealisering van de brahmanen zou het polemisch gehalte van dit
procédé nog hebben vergroot. Aangezien een directe verwijzing naar de Damis-bron
ontbreekt, moet ik het echter laten bij het schetsen van een mogelijkheid; met een
aanvaardbare mate van waarschijnlijkheid laten zich hierover geen uitspraken doen.
Met betrekking tot de sterk helleniserende beeldvorming van Indie in de VA kan
met een redelijke mate van waarschijnlijkheid gesteld worden dat Philostratus deze
althans in aanzet in de Damis-bron aantrof; vanzelfsprekend laat dit de mogelijkheid
onverlet dat hij deze tendens bij zijn verwerking van het materiaal heeft versterkt.
Zowel in de VA als in de Damis-bron diende deze helleniserende beeldvorming
mijns inziens om de spanning tussen de idealisering van de Indische wijsheid en
Grieks zelfbewustzijn te neutraliseren. De 'barbaarse' kritiek op Griekse opvattingen
en gebruiken die wij in de Indische en Ethiopische episodes aantreffen, bestaat
daarentegen uit een verzameling losse 'cultuurkritische' noties waarin weinig lijn valt
te bespeuren; de enige constante wordt gevormd door de voortdurend terugkerende
raakpunten met de belangstellingssfeer van Philostratus.
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Phraotes' verwijt aan de Grieken (2 29) dat zij wel wetten hebben tegen valsemunterij (ποφαφθείρειν xò
νόμισμα), maar niet tegen hel vervalsen van de filosofie (παραφθείρειν τήν φιλοσοφίαν), is waarschijnlijk
een toespeling op de leuze van Diogenes (D.L 6 20 en 71 ) παραχαράτχειν το νόμισμα Zie voor de
anti-cynische tendens van de reisepisodes in de VA hierboven, blz 95v Phraotes' beschrijving van de
selectie van aspirant-filosofen bij de Indiërs (2.30) doet sterk denken aan het onderzoek dat aspirantpythagoreeers volgens Iambhchus (VP 71) moesten ondergaan, vgl. Miller (1892) 140v Zie voor
exclusivistische tendenzen onder filosofen in de keizertijd Hahn (1989) 75-78, die onder meer naar
Geil 1 9 verwijst Anderzijds moet erop gewezen worden dat de onderhavige passage ook duidelijke
overeenkomsten vertoont met beschrijving van de selectie van jonge athleten in Gym 25, vooral wat
betreft de beoordeling van het karakter aan de hand van de ogen, vgl Juthner (1909) 238 en 126 met
η 3 Zie voor een vergelijking van de selectie van filosofen met die van athleten voor de Olympische
spelen Anstid., or 3 687 B/L Charpentier (1934) 54 meent dat de passage "is simply a somewhat
misunderstood description of the upanayana, the introduction of the Brahmin or Ksattnya boy to his
Veda-teacher "
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Э.4. Problemen in het stedelijke leven
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk hebben wij een aantal voorbeelden gezien
van de aansporingen van de hoofdpersoon van de VA tot behoud c.q. herstel van
Griekse tradities, aansporingen gericht aan het adres van de Atheners (4.21 ν.) en
de Spartanen (4.27 en 31). Ik heb bij die gelegenheid trachten aan te tonen dat
dit aspect van het beeld van Apollonius' optreden wortelt in op naam van de wijze
van Tyana overgeleverde brieven, waarin hij figureert als een traditionalistisch mo74
raalfilosoof. Onderdeel van dit aspect van de Apollonius-figuur vormen ook een
aantal vermaningen van meer algemeen-ethische aard, zoals de veroordeling van
de verknochtheid van de burgers van Tarsus aan de rivier de Cydnus (1.7), van de
bewoners van Antiochië en Ephese aan hun badhuizen (1.16), van de Ephesiërs aan
dans en fluitspel (4.2), van de burgers van Smyrna aan de fraaie bouwwerken in hun
stad (4.7) en van de bewoners van Alexandrie aan wagenrennen (5.26). Openbare
vermakelijkheden worden daarbij onder meer gegispt vanwege de ongeregeldheden
onder de bevolking, die eruit kunnen voortkomen: zij vormen een mogelijke bron
van stasis (1.15). En waar de hoofdpersoon van de VA intervenieert in het politiekmaatschappelijke leven van steden, is zijn optreden steeds gericht op het voorkomen
c.q. beëindigen van stasis en het bevorderen van eendracht, homonoia. De ongeregeldheden die kunnen voortvloeien uit paardenrennen en mimevoorstellingen zijn
echter, aldus Philostratus, niet te vergelijken met de onlusten die zich in het geval
van een hongersnood kunnen voordoen (1.15). Wij zullen de stam-typologie van
de auteur van de VA volgen75 en ons eerst bezighouden met de veroordeling door
de hoofdpersoon van verschillende vormen van weelde en openbaar vermaak en de
daarmee samenhangende ordeproblemen.
De door de hoofdpersoon van de VA bekritiseerde vormen van luxe en openbaar
vermaak resulteren niet in alle gevallen direct in ordeverstoringen; de kritiek van
de moraalfilosoof geldt niet alleen de effecten van het verschijnsel, maar ook het
verschijnsel als zodanig. Zo kapittelt Apollonius de bewoners van Ephese niet in de
eerste plaats, omdat zij de archont, die in gebreke blijft wat betreft het verwarmen
van de thermen, willen stenigen, maar omdat zij zich überhaupt in de thermen willen
ophouden (1.16). Wellicht gaan de anecdotes rond de openbare badgelegenheden
in Antiochië en Ephese terug op locale overlevering; in elk geval komt de afkeer
van de hoofdpersoon van de VA van (warme) baden in hoofzaak overeen met de
opvattingen daaromtrent, die wij in op naam van Apollonius overgeleverde brieven
aantreffen.76 Ook bij zijn kritiek op de gladiatorenspelen en Dionysische dansen
in Athene (4.2 lv.) en op de verslingerdheid van de Ephesiërs aan mime- en dansvoorstellingen en fluitspel (4.2) speelt het aspect van de openbare orde in het geheel
74

Zie hierboven, blz. 104-107.
Het probleem van onenigheid tussen steden onderling wordt in de VA slechts één maal vermeld (S.I3,
tussen de sleden op Sicilie), zonder dat daarop verder wordt ingegaan. Dergelijke conflicten zullen hier
dan ook verder buiten beschouwing blijven.
76
Zie voor de locale overlevering over Apollonius in Antiochië en Ephese Dzielska (1986) 73-79.
Brieven: Epp. Apoll. 8.1 en 43 met het commentaar van Penella (1979b) 95. Vgl. voor moraalfilosofìsche
bezwaren tegen (warme) baden Grassi (1982) 13v. en de daar genoemde plaatsen.
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geen of een volstrekt ondergeschikte rol. De afkeer van openbare vermakelijkheden
en luxe is hier in de eerste plaats uiting van een ascetisch-filosofische levenshouding. Dat neemt niet weg dat het verband tussen deze publieke ondeugden en het
verschijnsel stasis in de VA regelmatig wordt gelegd. Wij zien dit in de zojuist
gememoreerde anecdote over de archont in Ephese en, nog duidelijker, in de aanval
van de hoofdpersoon van de VA op het gedrag van de bewoners van Alexandrie, die
elkaar bij de wagenrennen met stenen en zwaarden te lijf gaan (5.26). A. Cameron
heeft erop gewezen dat wagenrennen als afzonderlijk evenement, los van athletiekwedstrijden ter gelegenheid van religieuze feesten, en beoefend door professionals,
vóór de derde eeuw in de oostelijke provincies van het rijk alleen in Alexandrie
worden aangetroffen. Pas onder Septimius Severas verrezen ook in andere steden in
de oostelijke rijkshelft hippodromen. Met dit nieuwe verschijnsel hangt wellicht de
aansporing in de Maecenasrede bij Cassius Dio (52.30.7) samen om wagenrennen
als afzonderlijke openbare vermakelijkheid te beperken tot Rome, dit om financiële
redenen en om redenen van openbare orde, én om de beste paarden voor het leger te
reserveren.77 Philostratus suggereert aan het slot van het onderhavige caput dat hij
deze vermaning van Apollonius in de Damis-bron aantrof. Evenals de tirade tegen de
dansen bij de Atheense Anthesteria (4.21) vertoont dit caput duidelijke overeenkomsten met de Alexandrijnse redevoering van Dio van Prusa, zodat de veronderstelling
voor de hand ligt dat Philostratus het materiaal uit deze redevoering heeft geput;78
evenmin als in dat geval lijkt de conclusie dat Philostratus het hele thema aan Dio
ontleende, mij echter onontkoombaar. Zonder te ontkennen dat Philostratus mogelijk
bepaalde gedachtengangen uit Dio's Alexandrijnse redevoering heeft overgenomen,
meen ik dat ook de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering - in dit geval de
Damis-bron - zeer wel een aanval op de verslingerdheid van de Alexandrijnen aan
wagenrennen kan hebben bevat.
Ongetwijfeld vormden ongeregeldheden bij openbare vermakelijkheden in de keizertijd een serieus en regelmatig terugkerend probleem;79 de vergelijking met het
hedendaagse voetbalvandalisme en met de taferelen bij popconcerten in de jaren
zestig van deze eeuw dringt zich op. Cassius Dio laat Maecenas Augustus adviseren
openbaar vermaak aan banden te leggen; naast financiële overwegingen voert hij
hiervoor als argument aan dat door matiging in dezen het stedelijk leven ordelijker
zal verlopen en minder te lijden zal hebben van stasis.*0 Interessant zijn in dit verband ook de waarschuwingen van Plutarchus in diens Politieke voorschriften tegen
pogingen populariteit te verwerven door middel van onwaardige schouwspelen als
gladiatorengevechten en dansvoorstellingen. In tegenstelling tot werkelijke deugdzaamheid garanderen zij niet meer dan een kortstondige reputatie; bovendien maken
77

Zie Cameron (1976) 201-213.
D.Chr., or. 32.48-50 en 88; vgl. СР. Jones (1978) 43 met η. 78; Bowie (1978) 1669 met η. 69.
De overeenkomsten met VA 5.26 betreffen vooral de beschuldiging dat de bewoners van Alexandrie voor
futiliteiten als paardenrennen (en niet voor belangrijker zaken) hun leven in de waagschaal stellen en de
vergelijking met de ondergang van Troje door het houten paard. Zie voor VA 4.21 hierboven, blz. 104v.
79
Zie MacMuIlen (1966) 170v.; Sheppard (1984-6) 245.
80
D.C. 52.30.8: . . . tv' ευδαπάνους τας απολαύσεις και των θεωρημάτων και των ακουσμάτων ως έκαστοι
ποιούμενοι κα'ι σωφρονέστερον και άστασιαατότερον διάγωσι.
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zij ongewenste sentimenten als bloeddorst en teugelloosheid bij de bevolking los."
In het geschrift van Plutarchus is natuurlijk een dimensie aanwezig, die in de VA
ontbreekt: de analyse van het bieden van openbaar vermaak als politiek instrument.
Zijn uitspraak over het effect van dergelijke voorstellingen op het morele peil van
de bevolking geven echter een indruk van de gedachtengang, die ook aan verzet
van de kant van filosofen tegen openbare vermakelijkheden, zoals wij dat in de VA
aantreffen, ten grondslag moet hebben gelegen.
Tot het optreden van de hoofdpersoon van de VA als moraalfilosoof behoren ook
diens vermaningen aan het adres van de burgers van Tarsus (1.7), die verslingerd
zijn aan 'hun' rivier, de Cydnus, en van de burgers van Smyma (4.7) die hun gevoel
van eigenwaarde tezeer verbonden achten met het fraaie architectonische aanzicht
van hun stad en hun eer te weinig leggen in een streven goede mannen te worden.
Dat niet de gebouwen (of de schepen), maar de burgers een stad maken, was een in
de keizertijd tot vervelens toe herhaalde gemeenplaats, waarvan de wortels in de preklassieke periode liggen;82 wij treffen hem onder meer aan in een in Prusa gehouden
redevoering van Dio en in Aristides' redevoering over eendracht voor de steden van
Asia.83 In dezelfde sfeer ligt de relativering van een ander standaardonderdeel van
de stedelijke encomiastiek, de lof van het gunstige natuurlijke milieu van een stad.
Aristides drijft in één van zijn redevoeringen de spot met de gebruikelijke lofzangen
van sofisten op de rivier de Meles bij Smyma (or. 33.29 К): eulogieën die hij zelf
bij andere gelegenheden niet aarzelt aan te heffen (or. 17.14v. Кеп21.14 . K). Dio
van Prusa verwerpt in zijn eerste Tarsische redevoering de verschillende topoi uit de
stedelijke encomiastiek - gunstige natuurlijke ligging, welvaart, stedelijk schoon als uitsluitend betrekking hebbend op uiterlijkheden; daarbij noemt hij ook expliciet
'de rivier die midden door jullie stad loopt', dat wil zeggen de Cydnus.94
Voor de aanval van de hoofdpersoon van de VA op de burgers van Tarsus beroept
Philostratus zich op een brief van Apollonius, die niet in de afzonderlijk overgele
verde collectie voorkomt; de episode gaat direct vooraf aan het vertrek van de jonge
Apollonius naar Aegae, dat een gunstiger klimaat voor beoefening en studie van de
filosofie geboden zou hebben dan het door een weelderige levensstijl gekenmerkte
Tarsus. Als bronnen voor de episode komen dus zowel een op naam van Apollo
85
nius overgeleverde brief als het geschrift van Maximus van Aegae in aanmerking.
Opnieuw blijkt een sterke overeenkomst tussen een rede van Dio van Prusa en een
passage in de VA niet te nopen tot de conclusie dat Philostratus zijn materiaal direct
aan Dio heeft ontleend. De vermaning aan het adres van de burgers van Smyma
heeft, zoals wij geconstateerd hebben, een wel zeer clichématig karakter. Met een
kleine variatie treffen wij dezelfde gedachte aan in Epp. Apoll. 32, gericht aan de
grammateis van de Ephesiërs: in plaats van '(goede) mannen' worden hier 'rede en
81

Mor. 802d-e; 821f en 822c. Vgl. voor deze passages L. Robert (1940) 245v.
Ale, fr. 112 ed. Lobel/Page; S.. ОТ 56v.; Thuc. 7.77.7; vgl. Sinclair (1952) 215 mei η. 2.
D.Chr., or. 48.4 en 9; Arisiid., or. 23.68 К; vgl. or. 3.298 B/L en [Arisüd.], or. 25.64 К; D.C.
56.5.3.
84
D.Chr., or. ЭЗ.П .: . . . xal ποταμός ίιμϊν ούτος δια μέαης διαρρεϊ της πόλεως. Zie ook or. 33.2,
23-25 en 29.
85
Zie hel commentaar van Penella (1979b) 137.
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wet' (νους en νόμος) tegenover stedebouwkundig schoon geplaatst.86 Het is echter
niet nodig te veronderstellen dat Philostratus deze brief als bron voor VA 4.7 be
nutte. Het caput staat in een context van verschillende vermaningen aan het adres
van de burgers van Smyma over het samenleven in een stad (4.7-9) waarop ik nog
terugkom. Evenmin als de aanvallen op openbare vermakelijkheden hebben deze
vermaningen een buitengewoon verrassend karakter. Weinig staat het vermoeden in
de weg dat zij reeds deel uitmaakten van de pre-philostrateïsche traditie, i.e. van
locale overlevering,'7 maar ik moet toegeven dat Philostratus ook zelf ongetwijfeld
in staat was dergelijke wijsheden voor zijn held te formuleren.
De interventies van de hoofdpersoon van de VA in het openbare leven van de
steden die hij bezoekt, beperken zich niet tot het houden van tirades tegen openbare
vermakelijkheden of zucht naar weelde en het ondergraven van misplaatste trots op
uiterlijkheden. Bij verschillende gelegenheden zien wij hem tussenbeide komen in
een acute conflictsituatie waarbij stedelijke magistraten belaagd worden door een
woedende menigte. In VA 1.16 worden twee uitspraken van Apollonius aangehaald
in verband met incidenten rond openbare badgelegenheden. De eerste uitspraak heeft
betrekking op de sluiting, in opdracht van de keizer, van de thermen in Antiochië
wegens - jammer genoeg niet nader aangeduid - wangedrag van de bevolking; de
wijze van Tyana houdt de burgers voor dat de keizer hun in feite een gunst heeft
bewezen als vergelding voor hun wandaden.88 Direct daarop volgt een uitspraak van
Apollonius naar aanleiding van de dreigende steniging van een archont in Ephese in
verband met de ontoereikende temperatuur van het badwater: "Jullie verwijten de
archont dat jullie niet aangenaam kunnen baden; ik verwijt jullie dat jullie überhaupt
baden."89 De kosten van verwarming van het water voor openbare badgelegenheden
vormden een zware belasting voor de stedelijke financiën. Hoe de benodigde gelden ook werden opgebracht, uit publieke middelen of door euergetai,90 het is zeer
wel denkbaar dat de locale magistratuur in het geval van het falen van de warmwatervoorziening daarvoor door de bevolking verantwoordelijk werd gesteld.91 De
anecdote is dan ook naar het leven in het Klein Azië van de vroege keizertijd gete86

Zie voor een overeenkomst tussen VA 4.7 en Epp. Apoll. 47 het commentaar van Penella (1979b)
114.
87
Vgl. voor locale overleveringen in boek 4 hierboven, blz. 74v.
88
VA 1.16: "ίδωχενύμίν," 5φη, "ό βασιλεύς κακοίς own βιώναι πλείονα ετη." Vgl. voor de sluiting van
baden in Antiochië als één van de door Theodosius na een opstand in 387 afgekondigde strafmaatregelen
Lib., or. 20.6; Chrys., Adpopulum Antiochenum hom. 14 (PG 49.15W.) en 17 (PG 49.176). De reactie
van Johannes Chrysostomus in de laatstgenoemde preek ('Αλλ' öti τα βαλανεία ήμιν άποχέχλεισται;
'Αλλ' ουδέ τούτο αφόρητον, και ακοντας τους τον άβρον και χαΰνον καΐ διαλελυμένον ßlov ζώντας προς
την φιλοσοφίαν έπαγαγεϊν) vertoont een verrassende gelijkenis met het bon mot van de hoofdpersoon van
de VA: hier is duidelijk van een filosofisch cliché sprake. In hom. 14 geeft de diaken een reëler beeld
van het ongemak ten gevolge van de sluiting van de baden.
89
VA 1.16: 'Εφεσίων Ы βουλομενων καταλιθώσαι τον άρχοντα έπ'ι τω μη έκπυρουν τα βαλανεία "6μεϊς
μεν τον άρχοντα," ϊφη. "αίτιασθε, επειδή πονηρώς λοϋσθε, έγώ δε ύμας, ότι λοϋσθε."
90
Zie A.H.M. Jones (1940) 219 en 253; J. Robert (1940) 241v.; Meusel (1960) 123-131. Als financie
ringsbronnen zijn onder meer geattesteerd de rente van een stichtingsfonds (IG XII.5.946; vgl. /. Kyme
no. 19, r. 39-41) en de summa honoraria voor een magistratuur (TAM V.917).
91
De vraag welke magistraat precies bedoeld is met άρχων, kan aan de hand van het verhaal in de VA
niet worden beantwoord. Voorzover ik weet, is niet bekend onder hel takenpakket van welke magistraat
in Ephese de zorg voor de openbare badgelegenheden viel.
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kend. Wie mocht denken dat de gehechtheid aan de mogelijkheid warm te baden een
typische uitingsvorm van grootstedelijke decadentie was, doet er goed aan kennis te
nemen van een in de Hermus-vallei, in Lydië, gevonden inscriptie uit de Severische
periode. Daarin is sprake van klachten over afpersingspraktijken van de kant van
militairen, waardoor dorpelingen tot een zodanige graad van armoede zijn vervallen,
dat zij verstoken blijven van hun bad en zelfs van de allereerste levensbehoeften,
dat wil zeggen voedsel. Hoogstwaarschijnlijk terecht veronderstelt L. Robert dat de
financiële middelen van het dorp niet langer volstonden voor de verwarming van
water voor het badhuis.92 Kennelijk werd alleen de hongerdood door de dorpelingen
als een nog groter ramp beschouwd. Dezelfde prioriteiten treffen wij in de VA aan:
zoals wij dadelijk zullen zien, wordt de reactie van de bevolking van Ephese op de
ontoereikende verwarming van de openbare baden daarin slechts geëvenaard door
het optreden van de bevolking van Aspendus naar aanleiding van voedselschaarste.
De anecdote in VA 1.16 wordt niet verder uitgewerkt, maar wij mogen aannemen
dat Apollonius niet alleen een verandering wilde bewerkstelligen in de badgewoonten van de Ephesiërs, maar ook de voortgang van de steniging wilde beletten. Het
toepassen van lynchjustitie op magistraten en andere vooraanstaande burgers, die
naar het oordeel van de bevolking in hun taakopvatting of in burgerzin tekortschoten, schijnt een regelmatig voorkomend verschijnsel te zijn geweest. Plutarchus
vermeldt dat bij ongeregeldheden tijdens de regering van Augustus de Thessaliër
Petraeus levend werd verbrand.93 Dio van Prusa beleefde benauwde ogenblikken,
toen zijn medeburgers, die hem ervan verdachten tijdens een periode van schaarste
graan achter te houden om de prijs op te drijven, bewapend met stenen en fakkels
zijn huis belaagden.94 De sofist Lollianus van Ephese, als hoplietengcneraal in Athene verantwoordelijk voor de voedselvoorziening, ontkwam tijdens een broodrei
nauwelijks aan steniging (VS 526). Zijn redder was de cynische filosoof Pancrates, die de Atheners met een bon mot van hun bloeddorstige voornemens wist af te
brengen: "Lollianus verkoopt geen broden, maar woorden."95
Het laatstgenoemde voorval biedt door het tussenbeide komen van een filosoof
een directe parallel met de anecdote in VA 1.16, zij het dat Philostratus in het geval van Lollianus niet nalaat te vermelden dat de interventie van Pancrates succes
had. Een vergelijkbare situatie wordt geschilderd in VA 1.15: ook hier wordt een
magistraat door het ingrijpen van Apollonius van een wisse dood gered. De aanleiding tot het oproer is in dit geval niet, zoals in Ephese, de temperatuur van het
badwater, maar, zoals in het Prusa van Dio en het Athene van Lollianus, voedselschaarste. Tijdens omzwervingen door Pamphylië arriveert de wijze van Tyana in
Aspendus. Hij treft de stad aan in een staat van oproer. De bevolking is het slachtoffer van een acute schaarste aan graan; deze is veroorzaakt door het achterhouden
van voorraden door de weigestelden, die op prijsstijgingen mikken.96 De wanho92
93
94
95
96

TAM V.6I I; Robert (1943) 115v.
Plu., Praecepla gerendae reipublicae, Mor. 815d. Vgl. СР. Jones (1972) 40v.
DChr., or. 46, met name Iv.. 6. 8 en I2v.; vgl. СР. Jones (1978) 19-25.
VS 526: Λολλ·.ανος ουκ ϊοτιν άρτοπώλης, άλλα λογοπώλης.
VA 1.15: ... τον γαρ α'ιτον ol δυνατοί ξυγχλείααντες είχον, ϊν' έκκαπηλευθείη της χωρίς. Conybeare
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pige bevolking dreigt de archont97 levend te verbranden, hoewel deze zijn toevlucht
heeft gezocht bij het standbeeld van de keizer.98 Uitsluitend door zijn verschijning
en gebaren weet Apollonius - die verhinderd is te spreken, omdat hij de vijfjarige
pythagoreische zwijgplicht onderhoudt - de bevolking tot bezinning te brengen. De
archont noemt vervolgens de namen van de graanspeculanten; Apollonius voorkomt
dat hun landgoederen bestormd en geplunderd worden. Hij wacht hun komst af en
dient hun op schrift een geduchte verbale kastijding toe,99 waarop zij het achtergehouden graan op de markt brengen. De anecdote over Apollonius' optreden in
Aspendus geeft een levendig en geloofwaardig beeld van een voedseloproer in een
Griekse stad in de keizertijd. De schaarste ten gevolge van speculatie,100 de poging
om de archont (die door de bevolking kennelijk verantwoordelijk wordt gehouden
voor het graan tekort101) te lynchen, de beeltenis van de keizer als vrijplaats, het
zijn gegevens die stuk voor stuk overeenstemmen met informatie uit andere bronnen
over soortgelijke voorvallen. Omtrent de historiciteit van het verhaal zal ik mij geen
uitspraken veroorloven, maar er lijken mij geen redenen aanwezig om te betwijfelen
dat het deel uitmaakte van de pre-philostrateïsche traditie in de vorm van een op
naam van Apollonius overgeleverde brief of locale overlevering.102 Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de veel beknopter anecdote over de redding van de archont
in Ephese, nauwelijks meer dan een spreuk, voorafgegaan door een bondige typering van de situatie.103 Samen met vergelijkbare anecdotes bij Lucianus {Dem. 64)
en in de VS (526) geven zij inzicht in een onderdeel van het verwachtingspatroon

vertaalt het laatste zinsdeel met 'for export from (he country', dezelfde interpretatie bij Garnsey (1988)
76 en 258 De vertaling van С Ρ Jones ('[who hoped] that supplies of U would ran out in the country')
lykt rruj echter minstens even goed te verdedigen, vgl LSJ s ν έκκαπηλευω
Conybearc vertaalt άρχων met 'governor'; opnieuw verdient de vertaling van С Ρ Jones ('chief ma
gistrate') de voorkeur Weliswaar gebruikt Philostralus ook άρχων wel om Romeinse stadhouders aan
te duiden, maar meestal met een toevoeging, die geen ruimte voor twijfel over de betekenis laat, zie
bijvoorbeeld 4 33 (του της 'Ελλάδος άρχοντος - vgl 1.37, 6.38, 7 5 en 10, 8.23) en 7 23 (τους άρχοντας,
οΐ ές τα ίίθνη φοιτώαι - vgl. 3 25) Niets in VA 1 15 wijst erop dat wij hier met een stadhouder te maken
hebben; 's mans grote kennis van locale aangelegenheden pleit tegen die mogelijkheid De vertaling van
Conybeare ligt ten grondslag aan talloze interpretaties van deze passage, zie bijvoorbeeld Pleket (1961)
302 n 2; Stahl (1978) 173v , die op de vertaling van άρχων als 'stadhouder' een verhandeling over de
'AkUonsweise der römischen Politik in ihrem Bemuhen um die Beilegung stadtischer Unruhen' baseert;
Bowersock (1987) 308.
98
Zie voor keizerlijke beelden als vrijplaats Pnce (1984) 192vv , vgl hieronder, biz 165
99
VA 1.15 (= Epp Apoll 77a) ή γη πάντων μήτηρ, δικαία γάρ, ύμεις Ы άδικοι δντες πεποίησθε αυτήν
αύτων μόνων μητέρα, καί el μη παύαεσθε, ουκ έάαω υμάς έπ' αυτής έατάναι Vgl. het commentaar van
Penella (1979b) 130 voor een zinswending in Epp Apoll. 56 die aan de gedachtengang in deze bnef
herinnert.
00
Zie voor een veroordeling van speculatieve praktijken ook VA 6.2; vgl. voor deze passage Grassi
(1982) 168.
01
Zie voor de zorg van stedelijke overheden voor de graanvoorziening A H M . Jones (1940) 217v.,
Garnsey (1988) 15v en 73, Strubbe (1989) passim.
02
Bowie ( 1978) 1668 n. 65 formuleert de hypothese dat Philostratus hel idee voor Apollonius' zwijgende
interventie in Aspendus heeft geput uit een vergelijkbare anecdote over Demonax (Lucianus, Dem 64
Demonax maakt, uitsluitend door zijn verschijning, een einde aan een rel in Athene), maar het door
Bowie zelf aangedragen alternatief ('a philosopher's topos') verdient de voorkeur.
103
Vgl. voor dergelijk materiaal in de VA Petzke (1970) 111-118.
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waaraan een filosoof in de door hem bezochte steden moest voldoen: het bijleggen
van burgertwist, zonodig ook in acute conflictsituaties.IW
Oproer vereist onmiddellijk ingrijpen en biedt geen gelegenheid tot het houden
van meer uitvoerige beschouwingen over de problemen die tot de ongeregeldheden
geleid hebben en over de wijze waarop zij voorkomen kunnen worden. Dergelijke
beschouwingen treffen wij wel aan in de capita in boek 4 van de VA die handelen
over het onderricht van de hoofdpersoon aan de burgers van Ephese en Smyrna
(4.3-10). In een redevoering in Ephese roept Apollonius zijn toehoorders op tot
koinônia, dat wil zeggen de bereidheid van de burgers elkaar te laten delen in hun
bezit; als voorbeeld verwijst hij naar de praktijk van de mussen, die elkaar op de
hoogte brengen van een voedselvondst (4.3). In Smyrna houdt hij zijn gehoor voor
dat een stad 'eendrachtige tweedracht' (homonoia stasiazousa) nodig heeft (4.8).
Dit cryptische begrip verklaart hij nader als 'onderlinge wedijver in dienst van de
gemeenschap'.105 Ter vermijding van misverstanden voegt hij aan de introductie van
het begrip homonoia stasiazousa onmiddellijk toe dat van het soort stasis dat gepaard
gaat met straatgevechten en lynchjustitie natuurlijk geen sprake mag zijn. Voorts
houdt hij een pleidooi voor specialisatie in de uitoefening van publieke functies:
eenieder moet de stad dienen in overeenstemming met zijn bekwaamheden. Deze
wenselijke situatie wordt gecontrasteerd met het oude Spartaanse streven alle burgers
in militaire bekwaamheden te doen uitblinken. Ter illustratie van wat hem voor ogen
staat trekt Apollonius een vergelijking met de arbeidsdeling op een schip (4.9).106
Koinônia in de zin van gemeenschap van goederen was een ideaal dat wortelde
in de pythagoreische traditie.107 In de context waarin het in de VA wordt gepredikt en in de uitwerking die de hoofdpersoon eraan geeft, wordt het begrip echter
in de sfeer van de euergesia getrokken en krijgt het min of meer de betekenis van
'gemeenschapszin' of Onderling hulpbetoon'.108 De centrale gedachten van de redevoering voor de burgers van Smyrna zijn in de keizertijd algemeen verbreid, hoewel
de paradoxale formulering ervan voorzover mij bekend uniek is. De kritiek op de
eenzijdigheid van de Spartaanse constitutie en levenswijze gaat terug op Plato en
Aristoteles.109 De gedachte dat voor het functioneren van een stad arbeidsdeling
tussen de burgers naar hun bekwaamheden noodzakelijk is, treffen wij, inclusief
de vergelijking met de bemanning van een schip, aan in de Politica van Aristoteles (1276b20-29); Plutarchus benut dezelfde vergelijking om de noodzaak voor de
politicus van delegatie van bevoegdheden te onderstrepen.110 De gedachte dat een
104

Zie Hahn (1989) 165-171, met name 170. Hahn wijst erop dat deze rol van de filosoof met name
verbonden is met diens optreden in den vreemde, buiten zijn vaderstad: juist in een context waan η hij
bevrijd is van de gebruikelijke maatschappelijke bindingen, kan de filosoof zijn rol als boven de partijen
staande scheidsrechter spelen en hoeft hij geen blad voor de mond te nemen.
105
VA 4.8: . . φιλοτιμία (.. ) προς αλλήλους ímtp του κοινού . . .
106
Vgl. voor de nautische informatie die dit caput bevat, Wallinga (1978) 283.
107
Zie Porph., VP 20 en 33; Iamb, VP 29v , 81, 92 en 167v.. Vgl. Grassi (1982) 189, Wacht (1986)
2-4.
108
Zie Anderson (1986) 127. Conybeare's vertaling van koinônia als 'communism' lijkl mij dan ook niet
erg gelukkig.
109
PI, Lg. 666e-667a; Arisi. Pol. 133ЭЬ5-13Э4аІ0; 1334a40-b3.
im p| u ^ praecepia
reipublicae gerendae. Мог. 812b-c
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bepaalde hoeveelheid onderlinge wedijver het functioneren van een gemeenschap ten
goede komt, is in de keizertijd een gemeenplaats, die teruggaat op de pre-klassieke
periode. Aristides onderscheidt in zijn redevoering voor de burgers van Rhodos over
eendracht, in navolging van Hesiodus (Op. 11-24), heilzame wedijver van verder
felijke tweespalt (or. 24.13 К), en Plutarchus benadrukt in zijn Leven van Agesilaus
(5.5) dat homonoia niet identiek is met het ontbreken van ambitie en concurrentie.1"
De voorbeelden van onderlinge wedijver in dienst van de gemeenschap, die in VA 4.8
worden genoemd, maken duidelijk dat het begrip homonoia stasiazousa betrekking
heeft op de relaties binnen de stedelijke elite: het gaat om zaken als het adviseren
van openbare lichamen, het bekleden van magistraturen, gezantschappen en toezicht
op openbare bouwactiviteit. Impliciet wordt zo, naast openbare vermakelijkheden
en voedseltekorten als aanleiding voor onrust onder de massa van de bevolking, op
een derde mogelijke bron voor stasis gezinspeeld, namelijk onenigheid binnen de
elite: wanneer de onderlinge rivaliteit te heftige vormen aanneemt, is het resultaat
stasis. Aristocratische wedijver als mogelijke bron van stasis is één van de centrale
problemen waarmee Plutarchus zich in de Politieke voorschriften bezighoudt.112 Hij
onderscheidt expliciet stasis als gevolg van onrecht van leden van de elite tegenover de massa van de bevolking van stasis als resultaat van onenigheid binnen de
elite (Mor. 815a), dringt aan op een collegiale opstelling en het vermijden van
conflicten in de relaties met medemagistraten (816a-b) en waarschuwt (819f) tegen
overdreven ambitie (φιλοτιμία). Wel laat hij ruimte voor concurrentie binnen de
elite in toewijding aan en betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeenschap.113
De adviezen van Plutarchus en die van de hoofdpersoon van de VA weerspiegelen
eenzelfde fundamenteel probleem van het stedelijk leven in de oostelijke rijkshelft:
de ambitieuze en competitieve mentaliteit van de locale aristocraten was tegelijker
tijd een bestaansvoorwaarde voor het functioneren van de steden én een potentiële
bedreiging van hun interne stabiliteit.
In hoeverre deze beschouwingen over het stedelijk leven onderdeel uitmaakten van
de pre-philostrateïsche traditie, is moeilijk te beoordelen. Het pleidooi voor koinônia
is direct verbonden met een anecdote die ongetwijfeld onderdeel uitmaakte van de
Apollonius-overlevering, in dit geval waarschijnlijk van locale traditie in Ephese;"4
het lijkt niet onmogelijk dat reeds in deze traditie de moraal met het verhaal was
gegeven. In het geval van de redevoering over stedelijk leven in Smyrna ontbreken
duidelijke aanwijzingen in deze richting, en de inhoud van de redevoering biedt
mijns inziens geen argumenten voor of tegen de veronderstelling dat elementen
daaruit reeds vóór Philostratus aan de wijze van Tyana werden toegeschreven. Wel
zal men er tenminste van moeten uitgaan dat de auteur van de VA in de vormgeving
van de adviezen van zijn hoofdpersoon in verregaande mate de hand heeft gehad.
Een representant van een locale elite die in politicis een gebrek aan ambitie aan
111

Zie voor de gedachte ook PI., Lg. 731a; D.H., AR 3.11.8; Aristid., or. 23.73 en 79.
Zie C.P. Joncs (1972) 111-114; Sheppard (1984-6) 242-244.
Plu., Mor. 817d: Σπουδή μίντοι και πρόνοια περί τα κοινά και φροντίδι προς άπασαν αρχήν αεί
διαμιλλητέον κτλ. Eenzelfde gedachtengang ook bij D.C. 53.10.3.
1 4
' Zie hierboven, biz. 74v. met п. 43.
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de dag legt, komen wij tegen in VA 4.32: een jeugdige Spartaan staat een proces
te wachten, omdat hij weigert te participeren in het stedelijk leven en zich m plaats
daarvan op de overzeese handel heeft gestort. Apollonius brengt de jongeman weer
op het rechte spoor door hem te wijzen op het weinig benijdenswaardige bestaan en
lage morele peil van zeevaarders en op de neergang van zijn vaderstad, nadat deze
zich tot een zeemogendheid had ontwikkeld.115 De inhoud van Apollonius' betoog is
hier minder relevant dan het geval waarop het betrekking heeft: een klaarblijkelijk
voorbeeld van de geneigdheid bij (sommige) leden van de stedelijke elites zich
aan met het stedelijk zelfbestuur verbonden verplichtingen te onttrekken en van de
weerstanden waarop dergelijk gedrag stuitte.116 Opnieuw valt niet te beoordelen
of althans de kem van deze anecdote deel uitmaakte van de pre-philostrateïsche
traditie. Onmogelijk lijkt dit zeker niet. Opvallend is dat als bestemmingen van de
handelsreizen van de jongeman twee belangrijke centra van graanproductie worden
genoemd: Africa en Sicilië.117 Wellicht wordt m de anecdote gezinspeeld op een
conflict over een vrijstelling van ambten en liturgieën op grond van deelname aan
voor de Spartaanse graanvoorziening essentiële handelsvaart;118 meer dan een naar
mijn smaak aantrekkelijke gissing is dit niet.
De hoofdpersoon van de VA bemoeit zich ook enkele malen met de relaties van
Gnekse steden of provincies met keizers. Tijdens de regering van Domitianus weet
Philostratus' Apollonius door een bon mot over het keizerlijk verbod op wijnbouw
in de provincies de 'Ioniërs' zover te krijgen dat zij een gezantschap naar de keizer
sturen om hem om herroeping van het edict te vragen (6.42).119 Of dit voorval reeds
deel uitmaakte van de pre-philostrateïsche traditie, is een omstreden en voorzover
ik kan overzien onoplosbaar probleem. In de VS (520) vermeldt Philostratus dat
degene die het gezantschap van de provincie Asia leidde, niemand anders was dan
de sofist Scopelianus. De verleiding is groot in de anecdote in de VA een symptoom
van Philostratus' belangstelling voor deze kwestie te zien; m de VS geeft hij hoog
op van de kwaliteiten van Scopelianus' gezantschapsrede.120 Een directe rol als
15
Zie voor de historische component van hel betoog hierboven, blz 111 v, voor de tirade tegen έμποροι en
ναύχληροι MacMullen (1974) 99v , Grassi (1982) 166-174 Vgl voor een lage dunk van zeevarenden
Her 53 2v , VA 3.23. In de laatstgenoemde passage kent de spreker weliswaar een vnj aanzienlijke
utihteitswaarde toe aan de functie van stuurman, maar hij wijst er tevens op dat het beroep met andere
zeevarende beroepen een slechte reputatie gemeen heeft, vgl. voor deze materie ook Gym 1 (waar de
κυβερνητική niet lot de banausische beroepen wordt gerekend) en 45 (waar, evenals in VA 4 32, sprake
is van de hoogte van de rente op leningen voor de zeehandel)
16
Zie voor vergelijkbare incidentele vermeldingen in de literaire overlevering D Chr, or 20 1; Apul,
Met. 4 9 , met Millar (1981) 69v Gamsey (1974) 230-241 analyseert de ontwikkeling van het fenomeen
tot een structureel probleem aan de hand van juridische bronnen, maar zie voor het problematische karakter
van zijn gevolgtrekkingen in hel licht van de chronologische spreiding van het materiaal Duncan-Jones
(1990)159-173
17
Zie Cartledgc/Spawforth (1989) 172; vgl Rickman (1980) 104-106; 108-112
18
Zie voor deze vrijstellingen en voor de inperking daarvan in de tweede eeuw Gamsey (1974) 236;
voor het structurele karakter van het probleem van de graanvoorziening in Sparta Gamsey (1988) 15,
Cartledge/Spawforth (1989) 152v Spawforth stelt (blz. 173) dat "it is incredible that any provincial
Greek city would try a citizen for engaging in commerce " Een proces wegens het niet vervullen van
ambten en liturgieën is echter veel minder onwaarschijnlijk
19
Zie voor dit edict Suet., Dom 7.2 en 14 5, zie voor deze anecdote verder hieronder, blz. 168
20
Zie Bowie (1978) 1667; een andere opvatting bij Grosso (1954) 441-444, Anderson (1986) 183.
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pleitbezorger van de wensen van een Griekse stad bij de Romeinen speelt Philostratus' Apollonius in Tarsus ten overstaan van Titus (6.34). Tijdens diens bezoek aan
de stad benaderen de burgers hem met een verzoek over zaken van groot belang.
Titus belooft dat hij het verzoek aan zijn vader zal overbrengen. Op dat moment
komt Apollonius, die zich op uitnodiging van Titus in Tarsus bevindt, tussenbeide en
dringt aan op onmiddellijke inwilliging van het verzoek, een verlangen waaraan de
troonopvolger vanzelfsprekend geen weerstand kan bieden. Op de vraag in hoeverre
de verschillende in de VA beschreven contacten met keizers reeds deel uitmaakten
van de pre-philostrateïsche overlevering, zal ik in het volgende hoofdstuk ingaan.121
Hier wil ik de aandacht vestigen op Philostratus' beschrijving van de gevolgen van
Apollonius' interventie voor diens reputatie in Tarsus: de burgers beschouwden
hem voortaan als 'stichter en stut van hun stad'.122 De analogie met de typering van
Aristides, naar aanleiding van diens optreden als pleitbezorger van de herbouw van
Smyrna bij Marcus Aurelius, in de VS is evident:123 Apollonius speelt hier dezelfde
rol en oogst op grond daarvan dezelfde lof.
De episodes in de VA waarin Apollonius' optreden in steden in de oostelijke
rijkshelft centraal staat, bevatten een aantal verwijzingen naar en beschrijvingen van
problemen in het stedelijk leven waarvan wij uit andere bron weten dat zij in de
keizertijd metterdaad speelden: ongeregeldheden in samenhang met openbare vermakelijkheden; onlusten als gevolg van voedselschaarste; onenigheid binnen de stedelijke elites; en gebrek aan bereidheid bij leden van die elites om met het stedelijk
zelfbestuur samenhangende verplichtingen op zich te nemen. Het is niet in alle hier
behandelde gevallen mogelijk gebleken om aan te tonen dat de in de VA beschreven
situaties en het optreden daarin van de hoofdpersoon reeds deel uitmaakten van de
pre-philostrateïsche traditie. Mogelijk blijft dat sommige situaties aan de fantasie
c.q. aan de eigen ervaringen en/of lectuur van de auteur zijn ontsproten. Wel bestaan
er voldoende aanwijzingen om te kunnen stellen dat de pre-philostrateïsche overlevering in ruime mate aangrijpingspunten bevatte waarop de auteur van de VA zijn
beeld van Apollonius' optreden als bezweerder van stasis en bewerker van homonoia
kon baseren. Onder de op naam van Apollonius overgeleverde brieven bevindt zich
zelfs een aantal, gericht aan de burgers van Sardis, die vrijwel uitsluitend op deze
problematiek betrekking hebben.124 Merkwaardig genoeg heeft Philostratus zich van
deze brieven niet bediend; wellicht waren zij hem niet bekend. Hoe dit ook zij,
alleen deze brieven bewijzen al dat het beeld van de interventies in en adviezen
omtrent het maatschappelijk-politieke leven in Griekse steden van de hoofdpersoon
van de VA geen creatio ex nihilo van Philostratus is. Aan overeenkomsten in dezen
tussen Philostratus' Apollonius en andere filosofen uit de keizertijd mag men mijns
inziens geen overdreven betekenis toekennen. Hoewel het mogelijk blijft dat de
21

Zie hieronder, blz. 143vv.
VA 6.34: . . . ώς οίκιατήν τε αυτόν ήγειαθαι και στήριγμα του αστεος.
23
VS 582ν.; vgl. hierboven, blz. 47.
24
Ερρ. Apoll. 38-41, 56, 75, 75a en 76. Zie voor hel mogelijke verband tussen de in deze brieven
vermelde stasis en de onlusten in Sardis waarop gezinspeeld wordt door Plutarchus, Praecepta reipublicae
gerendae, Mor. 813f en 825d, C.P. Jones (1972) 117.
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auteur zijn held uitspraken van onder meer Musonius Rufus en Dio van Prusa in
de mond heeft gelegd, kunnen, zoals wij eerder constateerden, dergelijke uitspraken ook vóór Philostratus reeds op naam van Apollonius gecirculeerd hebben. In
de epistolaire traditie en waarschijnlijk ook in locale overleveringen figureerde de
wijze van Tyana als moraalfilosoof: dat in de schriftelijke neerslag van het optreden
van verschillende bekleders van die rol een aantal van dezelfde elementen steeds
terugkeert, zegt wellicht meer over het stereotiepe karakter van hun zelfopvatting en
van het verwachtingspatroon ten aanzien van hun optreden en onderricht dan over
de onderlinge literaire afhankelijkheid van degenen die dat optreden en onderricht
op schrift hebben gesteld.
Met betrekking tot de wijze waarop Philostratus Apollonius' pleidooien voor behoud of herstel van de Griekse identiteit weergeeft, hebben wij gezien dat de schrijver zijn eigen invulling van die identiteit duidelijk laat doorklinken in het beeld van
Apollonius' optreden. Iets dergelijks is mijns inziens niet aantoonbaar het geval bij
de interventies in en adviezen omtrent maatschappelijk-politieke problemen in het
stedelijk leven van de hoofdpersoon van de VA. De problemen die in de VA aan de
orde komen, zijn niet specifiek voor de Severische periode, maar kenmerkend voor
het stedelijk leven in de oostelijke rijkshelft van de vroege keizertijd als geheel. Wel
kan men uit de desbetreffende episodes afleiden dat de auteur zich bewust was van
het bestaan van dergelijke problemen. Opvallend is voorts dat hij Apollonius een
rechtstreeks verband laat leggen tussen zijn optreden in Griekse steden enerzijds en
de belangen van de Romeinse heerschappij, i.e. de keizer, anderzijds. In de grote
verdedigingsrede voor Domitianus legt hij de wijze van Tyana de volgende woorden
in de mond: "Voor U heb ik orde op zaken gesteld in de steden door een einde te
maken aan hun gebreken."125 Het besef dat het functioneren van steden van wezenlijk belang is voor de uitoefening van de Romeinse heerschappij, is in de epistolaire
traditie niet aanwijsbaar.126 Waar dit besef in de VA wel doorklinkt, rijst het vermoeden dat wij te maken hebben met een inzicht van de schrijver: een schrijver die zelf
in Athene verantwoordelijke posten had bekleed en die zich later uit de periode die
hij aan het keizerlijk hof had doorgebracht, herinnerde hoe Caracalla een sofist, die
een vrijstelling van ambten en liturgieën claimde, toevoegde: "Nooit zou ik vanwege
miserabele redevoerinkjes de steden beroven van de mensen die liturgieën op zich
moeten nemen."127 Philostratus lijkt zich te hebben gerealiseerd dat er iets als een
belangengemeenschap bestond tussen het Romeinse rijk en de Griekse steden.

VA 8.7.7: . . . τα πολιτικοί παύων ελαττώματα αο'ι διωρθούμην τας πόλεις . ..
Zie Bowie (1978) 1682, die mede aan dit gegeven echter ten onrechte de conclusie verbindt dat de
epistolaire traditie in tegenstelling tot de VA gekenmerkt wordt door een Rome-vijandige tendens.
VS 623: ου γαρ αν ποτέ δια μικρά χαί δΰστηνα λογάρια τας πόλεις αφελοίμην των λειτουργησόντων.
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3.5. Grieks zelfbewustzijn en Romeinse heerschappij
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk hebben wij geconstateerd dat het oudHelleense vrijheidsideaal een zeer belangrijke plaats inneemt in de invulling die
in de VA aan de Griekse identiteit wordt gegeven. Ook hebben wij gezien dat
zowel de Apollonius van de epistolaire traditie als de hoofdpersoon van de VA
uiterst kritisch staan tegenover het aannemen van Romeinse namen door Grieken,
en dat voor deze houding in de Griekse literatuur uit de keizertijd directe parallellen
ontbreken. Tegelijkertijd is ons, in de vorige paragraaf, gebleken dat het Philostratus
niet ontbrak aan het besef dat het reilen en zeilen van het stedelijk leven van belang
was voor de uitoefening van de Romeinse heerschappij. Hoe verhoudt het in de VA
zo prominent aanwezige Griekse zelfbewustzijn zich tot de Romeinse heerschappij
en haar uitoefening?
Kritiek op Romeinse stadhouders is in de VA een regelmatig terugkerend fenomeen. Zo wordt het ontstaan van stasis in Antiochië aan het optreden van de
stadhouder van Syrië geweten (6.38), een beschuldiging die jammer genoeg niet
verder wordt onderbouwd. De stadhouder van Achaea treft het verwijt dat hij de
Spartanen bij de keizer - waarschijnlijk Nero - heeft belasterd, met als gevolg dat
deze hun een vermanende brief stuurt over het misbruik dat zij van hun vrijheid
maken (4.33). Bijzonder expliciet zijn de uitlatingen van Iarchas, die neerkomen op
een aanklacht wegens onrechtvaardige hardheid en omkoopbaarheid tegen Romeinse
stadhouders, die over Grieken heersen (3.25); elders wordt een toespeling gemaakt
op de serviliteit van stadhouders ten opzichte van rijke provincialen (7.23).
Naast deze kritiek op de uitoefening van de Romeinse heerschappij treffen wij in
de VA ook uitspraken aan over deze heerschappij als zodanig. De in deze uitspraken vervatte oordelen zijn verre van negatief. Wanneer Philostratus de moed van
Apollonius prijst, omdat deze door gebieden van 'barbaarse volkeren, die zich met
banditisme bezighouden en nog niet door de Romeinen zijn onderworpen'126 reist,
dan mogen wij daarin een positieve waardering van de Pax Romana lezen, en terecht
ziet J. Palm in het verwijt aan Nero dat deze zijn eigen waardigheid en die van de
Romeinen te grabbel gooit door als uitvoerend kunstenaar op te treden in plaats
van zich aan wetgevende arbeid en rijksbestuur te wijden (5.7) 'eine Wertschätzung
der Römer als Hüter von Gesetz und Ordnung.'129 Opvallend is ook Philostratus'
opmerking naar aanleiding van Apollonius' veronderstelde interventie bij de stadhouder van Baetica ten gunste van Vindex dat zijn held 'ten naaste bij de wapens
voor Rome opnam.'130
Hoewel Nero, zoals uit het voorafgaande blijkt, in de VA bepaald niet gunstig
wordt beoordeeld, maakt Philostratus een duidelijke uitzondering voor diens roemruchte 'bevrijding van Hellas' (5.41). Hij beschrijft de effecten van het herstel van
de Griekse vrijheid als een verjonging van heel Griekenland: de steden keerden
terug tot hun Dorische of Attische tradities en leefden samen in een eendracht die
12e
129
130

VA 1 20: . . . βάρβαρα ϊθνη χαί ληατριχά, OÙ5 ' ύπο 'Ρωμαίοις πω 5ντα
Palm (1959) 78.
VA 5.10: ... μονονουχί δπλα υπέρ της 'Ρώμης τιθέμενος.
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zelfs (sic!) in de tijden van weleer had ontbroken. Toen Vespasianus, onder meer
onder het voorwendsel van onderlinge twisten, de Grieken hun vrijheid weer ontnam,
leidde dit tot een verwijdering tussen Apollonius en de keizer, met wie hij tot op dat
moment op zeer goede voet had gestaan: ondanks herhaalde uitnodigingen weigerde
hij verdere ontmoetingen. Philostratus illustreert Apollonius' ontstemming over de
maatregel van Vespasianus door drie brieven van de wijze van Tyana aan de keizer
volledig te citeren. De drie brieven komen ook in de afzonderlijk overgeleverde
collectie voor (Epp. Apoll. 42 f-h), maar zijn - als alle brieven uit deze collectie
die in de VA volledig worden geciteerd - daarin waarschijnlijk vanuit of via Philostratus' werk terechtgekomen."1 De strekking is dat Vespasianus zich, door zich als
navolger van Xerxes op te werpen, de mindere van Nero heeft betoond (420; dat
hij door van vrije Grieken slaven te maken te kennen geeft geen behoefte te hebben
aan het gezelschap van de briefschrijver (42g); en dat Nero de Grieken bevrijdde,
al was het in scherts, terwijl de geadresseerde hen tot slaven heeft gemaakt (42h).
Ondanks deze dissonant in de tot dan toe zo harmonieuze relaties tussen Apollonius
en Vespasianus betoonde de wijze van Tyana zich, aldus Philostratus, tevreden over
de manier waarop de keizer zich in het vervolg van zijn regeringstaken kweet.
Bekijken wij deze uitlatingen nauwkeuriger, dan valt in de eerste plaats op dat de
positief getoonzette uitspraken over de Romeinse heerschappij als zodanig voorkomen in commentaren van de schrijver van de VA op de wederwaardigheden en het
optreden van zijn held (1.20; 5.10) en - impliciet - in een redevoering van Apollonius over Nero waarvoor in de Damis-bron wellicht een aangrijpingspunt bestond,
maar die in haar huidige vorm toch als een creatie van Philostratus mag worden
beschouwd (5.7). Voorzover wij in de VA een positieve waardering van de Romeinse heerschappij tegenkomen, hebben wij mijns inziens mei de opvattingen van
de schrijver te maken. Overigens ontbreken min of meer positieve geluiden over
de Romeinse heerschappij niet in op naam van Apollonius overgeleverde brieven.
In Epp. Apoll. 21, gericht aan Domitianus, ontraadt de briefschrijver de keizer zijn
heerschappij tot barbaren uit te breiden, aangezien het niet juist is dat het barbaren goed gaat;132 en in Epp. Apoll. 28 (de brief aan 'een koning van de Scythen'
waaraan ik eerder heb gerefereerd in verband met het daarin gehanteerde vergeestelijkte vrijheidsbegrip133) wordt gesteld dat Zamolxis volledig bereid zou zijn geweest
tot vriendschap met de Romeinen, wanneer de Romeinen in zijn tijd over dezelfde
kwaliteiten zouden hebben beschikt als nu (και ει κατ' εκείνον τον χρόνον τοιούτος
ήν ό 'Ρωμαίος, εκών αν έγένετο φίλος). In deze brieven is in elk geval impliciet
sprake van aanvaarding van de Romeinse heerschappij als een positief gegeven.114
131

Zie hierboven, blz. 78
Vgl voor de gedachte Aristid .or 26 99 К.
Zie hierboven, blz. 110.
134
Lo Cascio (1976/7) 325 en 327 met n 26 ontkent dit. In Epp. Apoll. 21 bespeurt hij een ironische loon
en het in Epp Apoll 28 vervatte advies wordt zijns inziens uitsluitend gegeven, omdat de geadresseerde
geen filosoof is: "Apollonio ritiene senza dubbio che dovere del filosofo, uomo libero per eccellenza, sia
lottare per la liberta " Het geeft echter te denken dal Lo Cascio 7ich genoodzaakt ziet in twee gevallen
de meest voor de hand liggende interpretatie van een bnef weg te redeneren, bovendien geniet de door
Penella (1979b) 106 gegeven interpretatie van hel in Epp. Apoll. 28 gehanteerde vrijheidsbegrip - niel
112
133
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Om welke redenen dan ook maakte Philostratus geen gebruik van deze brieven l35
Desalniettemin getuigt de VA als geheel, zowel door als zodanig herkenbaar commentaar van de schrijver als door uitspraken die hij Apollonius in de mond legt, van
een welwillende houding ten opzichte van de Romeinse heerschappij
Deze houding is natuurlijk precies wat men van een representant van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke njkshelft mag verwachten, en voor de positief getoonzette uitspraken in de VA over de Romeinse heerschappij als zodanig
zijn dan ook verschillende parallellen bij andere Griekse auteurs uit de keizertijd
aanwijsbaar Dit geldt in de eerste plaats voor de appreciatie van de mogelijkheid
om veilig te reizen Anstides noemt dit punt expliciet m zijn lofrede op Rome,136
Epictetus vermeldt de Pax Romana en de daarmee verbonden voordelen - door de
afwezigheid van oorlog, banditisme en piraterij kan men in ieder seizoen over land
en over zee reizen waarheen men wil - om deze vervolgens te relativeren door ze
te vergelijken met de innerlijke vrede die de filosofie de mens schenkt (Arr, Epict
3 13 9vv ) Wij hebben hier kennelijk te maken met een wijd verbreide, reële, maar
niet zeer diepgaande, waardering van de effecten van de Romeinse heerschappij
Van een zekere betrokkenheid bij het wel en wee van het Romeinse njk getuigt
ook de kritiek op Nero dat hij, door als uitvoerend kunstenaar op te treden, de
met de keizerlijke waardigheid en de Romeinse heerschappij verbonden plichten
vergat (5 7) Soortgelijke kritiek op de keizer treffen wij aan bij andere Grieken
uit de keizertijd Volgens Plutarchus had het niet veel gescheeld of Nero had door
zijn wispelturigheid en waanzin de Romeinse heerschappij te gronde gericht (Ant
87 9),137 en Cassius Dio schildert in schrille tinten het contrast tussen de keizerlijke
waardigheid en Nero's artistieke strapatsen (63 9 1-4)13e Zoals wij gezien hebben,
plaatst Philostratus ook Apollonius' veronderstelde deelname aan de samenzwering
van Vindex m het licht van deze betrokkenheid bij het lot van Rome (5 10)
Het is overigens niet overbodig te wijzen op de beperkingen van Philostratus'
waardering voor de Romeinse heerschappij Ondanks het feit dat zijn familie het
Romeinse burgerrecht bezat, ondanks zijn langdurige verblijf in Rome en zijn banden
met het Sevensche hof is in zijn werk van vereenzelviging met Rome geen sprake
Slechts bij twee gelegenheden laat hij in de VA één van de personages in de eerste
politiek of juridisch maar moreel - de voorkeur Een Apollonius die bij Rome s vijanden aandringt op
verzoeningsge¿indheid treffen wij behalve in Epp Apoll 28 ook aan m VA 1 37 Apollonius adviseert
Vardanes enkele dorpen in de omgeving van Zeugma, waarop de Romeinen aanspraak maken op te
geven Interessant is in dit verband ook de mededeling van Phraotes dat hij door betalingen de barbaren
aan zijn grenzen in toom houdt en zelfs als grenstroepen gebruikt (2 26) VA Smith (1914) 337v
en Sedlar (1980) 196 denken dat wij hier met min of meer betrouwbare informatie over de situatie in
Noordwest Indie in de eerste eeuw te maken hebben de barbaren zouden de Kushans zijn Hoe dit ook
zij, de lezers van de VA moeten in de onderhavige passage wel een toespeling op een in hun tijd gangbare
Romeinse praktijk hebben gezien, zie Grassi (1982) 35-39
35
Zie Penella (1979b) 28 en 105v voor suggesties
16
Anstid , or 26 100 К vuv γουν ϊξεστι και Ελληνι και βαρβαρω και τα αυτού κομιζοντι και χωρίς
των αυτού βαδίζει ν οποί βουλεται ραδιως άτεχνως ως εκ πατρίδος εις πατρίδα ιόντι Vgl or 36 91 К
en [Anstid 1 or 35 36v К
37
Vgl Flacelière (1963) 3 8 ^ 0 Aalders (1982a) 56
38
De overeenkomsten tussen deze passage bij Dio en VA 5 7 zijn verbluffend Zie voor het Nero beeld
in de VA verder hieronder, blz 145-150
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persoon meervoud over de bewoners van het rijk spreken; in beide gevallen gaat
het om uitzonderingen die de regel bevestigen. Euphrates stelt in zijn bijdrage
aan het constitutionele debat dat de Joden door hun zelfgekozen isolement verder
van 'ons' afstaan dan Susa, Bactrië en de Indiërs;139 en in een passage uit de grote
verdedigingsrede voor het proces ten overstaan van Domitianus laat de auteur van de
VA zijn held de bewoners van het rijk als 'ons soort mensen' tegenover de barbaren
buiten het rijk plaatsen.140 Voor het overige zijn de Romeinen, zowel in de VS
(616) als in de VA (1.20 en 37; 5.7), 'de anderen', degenen die de heerschappij
uitoefenen: een gegeven dat met een vanzelfsprekende loyaliteit wordt aanvaard,
zonder dat deze houding ook maar een moment resulteert in een vervaging van
het onderscheid tussen Grieken en Romeinen. In dezelfde redevoering voor het
proces ten overstaan van Domitianus troffen wij de notie aan dat de Romeinen, i.e.
de keizer, belang hebben bij het adequaat functioneren van het stedelijk leven.141
Verder geeft Philostratus, zijn waardering voor de Pax Romana ten spijt, nergens
blijk van een belangstelling voor het functioneren van de Romeinse heerschappij die
veel verder strekt dan de deugden of ondeugden van degenen die haar uitoefenen.
Zijn interesse voor de Romeinse heerschappij is in de eerste plaats die van een
Griekse literator en cultuurchauvinist en kent als zodanig duidelijke grenzen. Door
de aard van het onderwerp liggen deze in de VA ruimer dan in de VS. Waar in de VS
Romeinse keizers vrijwel uitsluitend beoordeeld worden in hun functie als literaire
patroni, worden de gedragingen van keizers en andere vooraanstaande Romeinen
met wie de held van de VA in contact komt, getoetst aan normen, die in hoofdzaak
ontleend zijn aan de traditie van het Griekse politieke denken.142 Zoals wij in het
volgende hoofdstuk zullen zien, verdraagt dit zich zeer wel met verwerking op
' " VA 5 33 oí γαρ βίον άμικτον εϋρόντες
πλέον αφεστασιν ημών ή Σούσα χα'ι Βάχτρα χα'ι οι Οπερ
ταϋτα 'Ινδοί Zelfs de hoofdpersoon van de Acta Hermaisct, bepaald geen sympathisant van Rome, kan
de Grieken in Alexandrie in één categorie met de toegesproken keizer, Trajanus, tegenover de 'goddeloze
Joden' plaatsen, ¿ie Acta Alexandnnorum 8 (Hermaiscus), r 49
. τοις σεαυτου βοηθειν
Het zou dus
onverstandig zijn aan de wijze waarop Philostratus' Euphrates 7ich uitdrukt, verstrekkende consequenties
te verbinden met betrekking tot de mate van identificatie van de auteur mei Rome.
140
VA 8 7 8: άλλα μη έστω iv σπουδή τα βαρβάρων, μηδέ τάττωμεν αυτούς ές το ΰγιαινον, πολεμιωτάτους
δντας χαΐ ουχ ένσπόνδους τφ περί ημάς γένει, κτλ In een soortgelijke context - contraslenng met vijanden
buiten het njk - gebruiken ook Amanus (Penpl 11.2) en Lucianus (Alex. 48, zie ook Hist conscr 5,
14, 17, 29 en 31) de eerste persoon meervoud om de bewoners van het njk aan te duiden, vgl Aalders
(1976) 11 n 41; Palm (1959) 54v С Ρ Jones (1986) 89 trekt uit het gebruik van de eerste persoon
meervoud door Lucianus een voorzichtig geformuleerde, maar desalniettemin te vergaande conclusie, vgl.
De Blois/Flmterman (1992) 254v
141
Zie hierboven, blz 129
142
Het is in dit verband de moeite waard erop te wijzen dat de schrijver van de VA 7ijn held temidden
van een vloed van aan het klassieke Griekse verleden ontleende cxempla één voorbeeld uit de Romeinse
geschiedenis laat aandragen Wanneer Apollonius Romeinse stadhouders tot opstand tegen Domitianus
aanspoort, verwijst hij, behalve naar de tyrannendoders bij uitstek, Harmodius en Anstogiton, en naar
de verdrijving van de dertig tyrannen. ook naar het einde van het koningschap en de vestiging van de
republiek in Rome (7 4) χα'ι τα Ρωμαίων 6έ αυτών διήει πάτρια, ώς χάχεινοι δήμος το αρχαιον δντες
τας τυραννίδας έώθουν οπλοις Vgl VA 5 33 Overigens hanteert ook de schrijver van Epp. Apoll
58 7, aan de proconsul van Asia, een exemplum uit de Romeinse geschiedenis, namelijk de voorbeeldige
sevemas van Τ Manlius Torquatus. vgl het commentaar van Penella (1979b) 120. In de VA betreft het
hier echter een uitzondering, van belangstelling voor Romeinse geschiedenis vóór de keizertijd geeft de
auteur verder nergens blijk.
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ruime schaal van aan de historiografische en biografische literatuur over keizers uit
de eerste eeuw ontleende stereotiepen; ongetwijfeld beschikte de auteur van de VA
over een aanzienlijke kennis van deze literatuur.143
Niet te ontkennen valt dat in de VA sprake is van scherpe kritiek op de uitoefening van de Romeinse heerschappij op provinciaal niveau. Kritiek op Romeinse
beambten treffen wij ook aan in op naam van Apollonius overgeleverde brieven.
De schrijver van Epp. Apoll. 30, aan 'Romeinse quaestoren', beschuldigt de geadresseerden ervan dat zij niet weten hoe de heerschappij uit te oefenen, met alle
consequenties van dien voor de steden onder hun beheer, terwijl de geadresseerden
van Epp. Apoll. 31 ('beambten van Asia') verweten wordt dat zij verzuimen om
niet nader genoemde problemen bij de wortel aan te pakken. In Epp. Apoll. 54,
gericht aan 'Romeinse beambten', is sprake van veronachtzaming door de geadresseerden van het lot van kinderen, jongeren en vrouwen; ware dit anders, aldus de
briefschrijver, dan zou het een goede zaak zijn door de geadresseerden geregeerd te
worden.144 De neiging om de Apollonius van de epistolaire traditie op grond van
deze brieven anti-Romeinse sentimenten toe te dichten145 wordt tegenwoordig, mijns
inziens terecht, bekritiseerd.14* De briefschrijver keert zich niet tegen de Romeinse
heerschappij als zodanig, maar tegen wat hij als wanbestuur beschouwt, en zijn vermaningen laten ruimte voor de mogelijkheid dat de Romeinse heerschappij wel op
een adequate manier wordt uitgeoefend, namelijk wanneer de Romeinse beambten
over de vereiste kwaliteiten beschikken. Van een anti-Romeinse houding is ook in
andere op naam van Apollonius overgeleverde brieven geen sprake. Zoals wij gezien hebben, getuigen Epp. Apoll. 21 en 28 in elk geval impliciet van een positieve
waardering van de Romeinse heerschappij; Epp. Apoll. 58, een consolatio aan een
proconsul van Asia in verband met het overlijden van diens zoon, pleit evenmin voor
de opvatting dat de epistolaire traditie gekenmerkt werd door een vijandige opstelling ten opzichte van de Romeinse heerschappij.147 De Apollonius van de epistolaire
traditie beoefent de een filosoof passende parrêsia ook tegenover representanten van
de Romeinse heerschappij, maar daarmee is hij nog geen anti-Romeinse agitator.
Hetzelfde geldt voor de hoofdpersoon van de VA. In het geval van de kritiek op de
stadhouders van Achaea en Syrië lijkt het niet onmogelijk dat Philostratus gebruik
maakte van locale tradities over het optreden van de wijze van Tyana in Sparta (4.33)
143

Zie hieronder, blz 145-180.
Vgl hei commentaar van Penella (1979b) 107 en 117. de geadresseerden van Epp. Apoll 30 moeten
provinciale quaestoren in senatoriale provincies zijn; de 'beambten' van Epp. Apoll 31 en 54 zijn
vermoedelijk procuratoren.
145
Fuchs (1938) 57 spreekt van 'Missvergnugen an der römischen Herrschaft', Bowie (1970) 40 van 'antiRoman sentiments', vgl. Bowie (1978) 1682 ('anti-Roman streak'). Dubuisson (1984) 206 rangschikt
Apollonius onder 'les ennemis du système', Bowersock (1987) 305 onder 'lifelong opponents of the
Roman government and (...) ideological misfits m society'.
146
C.P. Jones (1972) 126-128, Penella (1979b) 107. vgl. Forte (1972) 251
147
Vgl voor deze bnef Penella (1979b) Il9v De geadresseerde is mogelijkerwijs Valerius Asialicus
Saturninus. proconsul van Asia in 108/109: in dat geval zou de toeschrijving aan Apollonius in stnjd zijn
met de chronologic van Philostratus, die Apollonius immers onder Nerva het tijdelijke voor het eeuwige
laat verwisselen Vanzelfsprekend sluit dit niet uit dat de bnef reeds voor Philostratus aan Apollonius
werd toegeschreven, vgl. Dzielska (1986) 144.
144
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en Antiochië (6.38) De uitval van Iarchas (3.25) en de toespeling op de serviliteit
van stadhouders ten opzichte van rijke provincialen (7.23) moeten wij vermoedelijk als uitwerkingen van hetzelfde thema door de auteur van de VA beschouwen.
Wellicht klinken in dergelijke passages ook zijn eigen ervaringen en daarop gebaseerde oordelen door. Wat echter voor de hoofdpersoon van de VA opgaat, geldt a
fortiori voor de schrijver: kritiek op stadhouders impliceert geen verwerping van de
Romeinse heerschappij als zodanig. Ook door andere Grieken uit de keizertijd, die
geen spoor van een anti-Romeinse gezindheid vertonen, worden Romeinse stadhouders bij gelegenheid niet gespaard.148 Plutarchus noemt in De defectu oraculorum
een stadhouder van Cilicië een ploert en een schurk149 en schetst in De exilio (Mor.
604b) een beeld van nerveuze Griekse magistraten die bij de stadhouder antichambreren en zich zorgen maken over diens opvliegende karakter.150 Uit redevoeringen
van Dio van Prusa komt evenmin een onverdeeld idyllisch beeld van de relaties tussen de Griekse steden en Romeinse stadhouders naar voren. Hij schildert mogelijk
kwaadwillende stadhouders van Bithynië af als potentiële profiteurs van de ruzies
tussen Nicomedia en Nicaea (or. 38.33-37),151 en de conflicten met opeenvolgende
Romeinse stadhouders, waaronder de zittende, vormen één van de hoofdthema's
van de tweede Tarsische redevoering. De burgers van Tarsus hebben reeds eerder
Romeinse stadhouders aangeklaagd. Op zich was deze stap volgens Dio niet ongerechtvaardigd; hij duidt de desbetreffende Romeinen aan als 'geweldplegers' (or.
34.9: βίαιοι). Inmiddels is Tarsus ook in conflict gekomen met de zittende stad
houder (or. 34.15), en Dio acht het opportuun bij de volks vergadering van de stad
op matiging aan te dringen (or. 34.38-42). Het zou onjuist zijn alles van de kant
van een stadhouder te accepteren, maar de burgers moeten evenzeer de reputatie
van querulanten - en daarmee het risico ook met gegronde aanklachten in het ver
volg geen gehoor te vinden - vermijden.152 Het bij Griekse auteurs uit de keizertijd
voortdurend terugkerende vraagstuk is het vinden van een gulden middenweg in de
relaties met degenen die de Romeinse heerschappij uitoefenen, het vermijden van de
Charybdis van de serviliteit en de Scylla van de impertinentie. Het is precies deze
middenkoers die de hoofdpersoon van de VA de Spartanen adviseert, wanneer zij
onderling van mening verschillen over de vraag hoe te antwoorden op het verwijt
van de keizer (die over hun gedrag door de stadhouder van Achaea vals is voorge
licht) dat zij misbruik maken van hun vrijheid. De teneur van Apollonius' advies is,
aldus Philostratus, dat zij zich noch overmoedig noch laf moeten betonen.153 Tijdens
hetzelfde bezoek aan Sparta antwoordt de hoofdpersoon van de VA op de vraag wat
hij de burgers aanraadt met betrekking tot moed, met een rhetorische wedervraag:
"En waarvoor denken jullie die moed te gaan gebruiken?" - een uitspraak die zich
het best laat interpreteren als een aansporing om de reële machtsverhoudingen en

Vgl. voor dit fenomeen Norr (1966) 88-90.
Plu., Mor. 434d: . . . υβριστής xal φαύλος . . .
Vgl. Aalders (1982a) 56.
Vgl. СР. Jones (1978) 88.
Vgl. voor het conflict met de stadhouder in de tweede Tarsische redevoering СР. Jones (1978) 78-80.
VA 4.33: οϋτω μεν δή Λακεδαιμονίους απήγε toi μήτε θραύεις μήτε. δειλούς όφθήναι.
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daarmee het ontbreken van werkelijke mogelijkheden om moed ten toon te spreiden
onder ogen te zien.154
Zoals zojuist opgemerkt wijst Dio in een redevoering voor de burgers van Nicomedia (or. 38.33-37) op de mogelijkheid dat kwaadwillende stadhouders profiteren van
geschillen tussen Griekse steden. Mutatis mutandis moet hetzelfde gegolden hebben
voor onderlinge onenigheid tussen de burgers van één stad: stasis stond vrijwel
gelijk met het vragen om Romeinse interventie en ging veelal ook gepaard met concrete verzoeken van die strekking. Plutarchus wijst in zijn Politieke voorschriften
expliciet op dit verband (Mor. 815a). Het is niet ondenkbaar dat kwaadwillende
stadhouders stasis bewust aanstichtten of althans aanwakkerden om zodoende hun
eigen positie ten opzichte van de provincialen te versterken. Wellicht wordt op een
dergelijke situatie gezinspeeld bij de beschuldiging aan het adres van de stadhouder
van Syrië dat hij stasis in Antiochië heeft veroorzaakt. De informatie die de VA
(6.38) over dit voorval biedt, is te summier om daarover verdere uitspraken te doen.
In andere passages wordt gezinspeeld op of expliciet gesproken over de (mede)verantwoordelijkheid van leden van locale of provinciale elites voor misstappen
van stadhouders. Terwijl in VA 7.23 tenminste gesuggereerd wordt dat Romeinse
stadhouders niet ongevoelig zijn voor pogingen tot omkoping door rijke en machtige
provincialen, laat Philostratus in een redevoering voor Vespasianus in het begin van
diens regering over de juiste wijze van uitoefening van het keizerschap zijn held
refereren aan een situatie waarbij provinciale assessores een proconsul van Achaea,
die onvoldoende vertrouwd is met de Griekse mores, tijdens rechtszaken misleiden
en daarvan zelf de financiële vruchten plukken. Apollonius adviseert de keizer
daarom met name in het geval van proconsuls te letten op hun geschiktheid voor
de provincies die zij door het lot krijgen toegewezen:155 Griekstalige stadhouders
moeten over Grieken, Latijntalige stadhouders over Latijntaligen heersen.156 Het is
niet uitgesloten dat voor Philostratus de categorie 'Griekstaligen' ook die senatoren
uit de westelijke rijkshelft omvatte, die zich de Griekse taal en literaire cultuur in
zeer verregaande mate hadden eigengemaakt. De contrastering met 'Latijntaligen'
duidt er echter toch wel op dat met 'Griekstaligen' in de eerste plaats mensen uit
de oostelijke rijkshelft, voor wie het Grieks de moedertaal was en die volledig
vertrouwd waren met de Griekse wereld, zijn bedoeld.157 Terwijl dus de motivering
van het advies ongetwijfeld getuigt van een vrij vergaande betrokkenheid bij de
uitoefening van de Romeinse heerschappij,158 spreekt uit het advies zelf het verlangen
dat de keizer met de Griekse identiteit rekening zal houden bij de selectie van
154

VA 4.31: έρομένων δ' αοτών, τι περί άνδρίας ξυμβουλεΰοι, "και t í " εφη "τη άνδρία χρήσεαθε?" ík
volg de lezing van Kayser en niet de lezing en de mijns inziens onjuiste vertaling van Conybeare. Vgl.
Aalders(1981)4.
155
Zie voor de (beperkte) rol van de sortitio bij de selectie van proconsuls de hypothese van Eek (1974)
204v. en 221: vgl. D.C. 53.14.3v.
VA 5.36: .. .έλληνίζοντας μέν Ελληνικών άρχειν, ρωμαίζοντας δε όμογλώττων και ζυμφώνων.
157
Dit is ook de interpretatie van Millar (1964) 187 met n. 4.
15e
Palm (1959) 79 gaat echter te ver en bezondigt zich bovendien aan een anachronistische denkwijze,
wanneer hij stelt: "Apollonios-Philostratos stellt sich mit dem Kaiser den verschlagenen Griechen ge
genüber solidarisch."
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stadhouders voor de oostelijke provincies. Een positieve acceptatie van het Romeinse
gezag gaat hier hand in hand met de verwachting dat de Romeinse heersers een
respectvolle houding aan de dag zullen leggen tegenover de Grieken. Het samengaan
van beide elementen bepaalt ons eens te meer bij het feit dat kritiek op de uitoefening
van de Romeinse heerschappij geen verwerping van deze heerschappij als zodanig
impliceert.
De redevoering van Apollonius over het keizerschap is, evenals het daaraan
voorafgaande constitutionele debat tussen Euphrates, Dio en de wijze van Tyana,
een product van de fantasie van Philostratus;15' voor de in deze redevoering vervatte adviezen ontbrak enig aangrijpingspunt in de pre-philostrateïsche Apolloniusoverlevering. Het advies om 'Griekstalige' stadhouders naar Griekse provincies en
'Latijntalige' stadhouders naar latijntalige provincies te sturen weerspiegelt tot op
zekere hoogte een tendens in de stadhoudersbenoemingen onder Antoninus Pius en
Marcus Aurelius. Weliswaar bekleedden ook onder deze keizers senatoren uit het
westelijke rijksdeel stadhouderschappen in Griekstalige provincies, maar senatoren
uit het Griekstalige rijksdeel werden vaker als keizerlijk legaat in oostelijke dan in
westelijke provincies aangesteld, en eenzelfde tendens is waarneembaar bij de bekleding van praetoriaanse en consulaire proconsulaten.160 Het lijkt mij waarschijnlijk
dat het verwachtingspatroon van de stedelijke en provinciale elites in de oostelijke
rijkshelft zich conform de gegroeide praktijk ontwikkelde. In zijn recente studie
over de senatoriale elite van Commodus tot Severus Alexander stelt P.M.M. Leunissen dat het beschikbare materiaal over de stadhouders in de periode 180-235 in
de richting van een verandering van deze praktijk wijst. Tussen consulares uit beide
rijkshelften is geen noemenswaardig verschil waarneembaar wat betreft benoemingen als keizerlijk legaat in de oostelijke dan wel de westelijke rijkshelft; gegevens
over de bezetting van praetoriaanse proconsulaten in het oosten doen vermoeden
dat deze ongeveer gelijkelijk verdeeld waren over senatoren van oostelijke en van
westelijke herkomst. Het meest opvallend zijn de gegevens over de bezetting van
het (consulaire) proconsulaat van Asia: van de 21 proconsuls uit deze periode wier
geografische herkomst bekend is, zijn twaalf zeker en zes waarschijnlijk uit de westelijke rijkshelft afkomstig.161 Wat van deze verandering in de benoemingspraktijk
ook de reden mag zijn geweest,162 het lijkt mij niet onaannemelijk dat zij door leden
159

Zie voor de Vespasianus-episode en Apollonius' redevoering hieronder, blz 152vv. en 231vv.
Alfoldy (1977) 78 en 119-121, vgl. Halfmann (1979) 88-93 Zoals gezegd heeft het advies van
Philostratus' Apollonius betrekking op de stadhouders van senatoriale provincies; impliciet gaat de spreker
in VA 5.36 er echter vanuit dat de keizer ook bij benoemingen van stadhouders in keizerlijke provincies
de wenselijk geachte gedragslijn zal volgen
161
Leunissen (1989) 88v met η 44
162
Leunissen (1989) 88 en 83v vermoedt dat relatief weinig consulares uit de oostelijke provincies
m deze periode een positie als keizerlijk legaat bekleedden, het zou senatoren uit de Gnekse njkshelft
eerder om het prestigieuze consulaal dan om daadwerkelijke deelname aan het rijksbestuur te doen zijn
geweest Tegelijkertijd zou het, gezien de toenemende integratie van provincialen in de toplaag van de
senatorenstand, vanuit de optiek van de keizerlijke regering van minder belang zijn geworden bij de
bezetting van de stadhouderschappen van keizerlijke provincies rekening te houden met de geografische
herkomst van de kandidaten. De optiek van locale en provinciale elites in dezen kan natuurlijk zeer wel
verschild hebben van die van de keizerlijke regering.
160
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van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke provincies werd waargenomen
en dat de frictie tussen gegroeide verwachtingen enerzijds en de feitelijke situatie
in dezen anderzijds tot een zekere mate van onvrede leidde Het is in dat geval een
wel zeer aantrekkelijke veronderstelling dat het vergaande advies met betrekking tot
de benoeming van proconsuls dat Philostratus Apollonius in de mond legt, van deze
onvrede een vertolking is
De kritiek op Romeinse stadhouders en de mogelijk te bespeuren onvrede over
stadhoudersbenoemingen in de oostelijke provincies doen echter niets af aan het feit
dat de Romeinse heerschappij als zodanig m de VA wordt aanvaard als een vanzelf
sprekend en positief gegeven In dit licht wekken het enthousiasme van de schrijver
over Nero's 'bevrijding van Hellas' en de verontwaardiging van de hoofdpersoon
over de terugkeer van de oude situatie onder Vespasianus (5 41) enige bevreem
ding ш De eerste vraag die wij ons moeten stellen, is of Philostratus voor deze
episode een aangrijpingspunt vond in de Apollomus-overlevenng die hem ten dien
ste stond Met andere woorden behoorden de brieven die in VA 5 41 geciteerd
worden en die ook in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen, tot deze
overlevering9 De meningen over deze kwestie zijn verdeeld Verschillende geleer
den hebben erop gewezen dat de zeer scherpe kritiek op Vespasianus in dit caput in
stnjd is met het voor het ovenge harmonieuze beeld dat Philostratus geeft van de
relaties tussen Apollonius en de keizer De schrijver tracht onmiddellijk de door de
brieven gewekte indruk te verzachten door mee te delen dat Apollonius nadien tevre
den was over Vespasianus' regering Dit zou pleiten voor de veronderstelling dat de
brieven inderdaad tot de pre-philostrateische traditie behoorden l 6 4 Anderen houden
eraan vast dat de brieven onverbrekelijk verbonden zijn met de Vespasianus-episode
in boek 5 van de VA als geheel, waarvoor in de pre-philostrateische overlevering
geen aangrijpingspunten bestonden, en dus aan de fantasie van de schrijver van de
VA ontsproten moeten zijn ]b* Waar formele argumenten geen eenduidige conclusies
toelaten, moeten inhoudelijke overwegingen in de beschouwingen worden betrok
ken Het gehele caput, inclusief de brieven, ademt de geest van het opnieuw tot
leven gewekte oud-Helleense vrijheidsideaal, inclusief de evocatie van het klassieke
verleden, ι с de Perzische oorlogen Het sluit daardoor inhoudelijk nauw aan bij een
onderdeel van de visie op de Gnekse identiteit m de VA dat de hand van een sofist
verraadt en dat wij dus met een zekere mate van waarschijnlijkheid op rekening van
Philostratus mogen schrijven 1 6 6
Blijft de vraag welke betekenis het enthousiasme over Nero's vnjheidsdecreet en
de verontwaardiging over Vespasianus' herroeping daarvan hebben in verband met de
relatie tussen Gneks zelfbewustzijn en Romeinse heerschappij m de VA Philostratus
is niet de enige Gnekse auteur uit de keizertijd die zich lovend uitlaat over Nero's
163

Zie voor de 'bevrijding van Hellas' en voor Vespasianus' herslel van de oude situane naast de verderop
in de tekst vermelde plaatsen Suel, Nero 24 5 en Ves 8 6, mei Bernhardt (1971) 210-216. Gnffin (1984)
211 Pavan (1987) passim
164
Hempel (1920) 14 Solmsen (1941) I48v , Grosso (1954) 409, Pet¿ke (1970) 122
165
Meyer (1917) 40S, Bowie (1978) 1682 η 117. vgl Penella (1979b) 26
166
Zie hierboven, biz 109-112
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'bevrijding van Hellas.' Plutarchus stelt Nero's afkondiging van de Griekse vrijheid,
tijdens de Isthmische spelen in november 66 of 67 te Corinthe,167 op één lijn met de
proclamatie van Flamininus in 196 v.Chr., na de nederlaag van Philippus V (Flam.
12.13), en in het visioen van Thespesius van Soli in De sera numinis vindicta komt de
ziel van Nero er, ondanks de moord op Agrippina, bij de reïncarnatie niet al te slecht
van af, "want voor wat hij had misdaan moest hij boeten, maar de goden waren hem
ook een gunst verschuldigd, omdat hij de beste en de goden meest dierbare van zijn
onderdanen had bevrijd."168 Voor Vespasianus daarentegen heeft Plutarchus geen
goed woord over; hoewel hij diens beëindiging van de Griekse vrijheid nergens
vermeldt, mag het niet uitgesloten worden geacht dat zijn vijandige houding ten
opzichte van de keizer daar iets mee te maken had.169 Pausanias (7.17.3v.) maakt,
evenals Plutarchus en Philostratus, bij zijn ongunstige beoordeling van Nero een
uitzondering voor diens 'bevrijding van Hellas.' Het herstel van de oude situatie
door Vespasianus en diens motivering voor deze stap - uit het feit dat de Grieken
onmiddellijk in onderlinge twisten verwikkeld raakten, bleek dat zij het hadden
verleerd vrij te zijn - deelt hij echter zonder commentaar mee, dit in tegenstelling tot
Philostratus, die Vespasianus' redenen afdoet als voorwendsels. De enige duidelijke
dissonant in dit gezelschap komt van Cassius Dio, die de 'bevrijding van Hellas'
met een sneer afdoet (63.1 l.l).
Vanwaar deze uitzonderlijk gunstige ontvangst van Nero's proclamatie door schrijvers die men toch nauwelijks van anti-Romeinse gezindheid kan beschuldigen en die
van Nero voor het overige het gebruikelijke ongunstige beeld geven? Hoe interpreteerden zij de 'bevrijding van Hellas' ? Voor het antwoord op deze vragen kunnen
wij te rade gaan bij een redevoering van Dio van Prusa gehouden na diens terugkeer
in zijn vaderstad van een gezantschap naar Trajanus (or. 44). Dio beroemt zich op
de privileges die hij van de keizer voor Prusa heeft verkregen: toestemming om de
stadsraad uit te breiden, opname van Prusa onder de steden waar door de stadhouder
recht wordt gesproken, en (waarschijnlijk als consequentie van deze voorrechten) een
groei van de stedelijke inkomsten.170 Tegelijkertijd maakt hij de burgers van Prusa
duidelijk dat hij, evenmin als zijn grootvader vóór hem, erin is geslaagd de keizer te
bewegen Prusa de status van 'vrije stad' te verlenen (or. 44.5 en 11). Hij houdt zijn
gehoor voor dat de zogenaamde vrijheid niet meer is dan een titel, verleend door de
werkelijke (Romeinse) machthebbers.171 Natuurlijk is deze relativering ingegeven
door de wens de teleurstelling van de burgers van Prusa te temperen. Gesteld dat
Dio erin zou zijn geslaagd van de keizer de verlangde status te verkrijgen, dan zou
67

De discussie over het jaartal duurt voort, zie onder anderen Griffin (1984) 280 η. 127; Halfmann
(1986) 175-177.
68
Mor. 567f-568a: ών μεν γαρ ήδίκηαεν δεδωχέναι δίκας, όφείλεσθαι δε τι χα'ι χρηστον αύτω παρά
θεών βτι των ύπηχόων τό βέλτιατον και θεοφιλέστατον γένος ήλευθέρωσε, τήν 'Ελλάδα. Vgl. СР. Jones
(1972) 18ν.; Aalders (1982a) 18.
69
Zie vooral Amalorius, Mor. 771c; vgl. Flacelière (1963) 41v.; Aalders (1982a) 18 en 57.
70
Or. 44.11; vgl. voor de door Trajanus verleende privileges or. 48.11; voor de uitbreiding van de
raad or. 45.7 en voor de rechtszittingen van de stadhouder or. 40.10 en 33. Zie voor or. 44 СР. Jones
(1978) 104-109, met name I07v.
71
Or. 44.12: τήν μεν λεγομένην έλευθερίαν χαί το άνομα τοϋβ'. δ παρά των κρατούντων χαί δυναμένων
γίγνεται ...
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hij ongetwijfeld een geheel andere toon hebben aangeslagen. Op de juistheid van
zijn bewering dat de status van 'vrije stad' een nominale aangelegenheid was, valt
echter weinig af te dingen. 'Vrijheid' betekende in de eerste plaats dat een stad
niet volledig onder de zeggenschap van de stadhouder viel en een directe relatie
met de keizer, de beschermer van de stedelijke vrijheid, kon onderhouden; het betekende niet dat een stad gevrijwaard was van ingrepen van de kant van de Romeinse
overheden.172 De 'vrijheid' was een door Rome - in de keizertijd door de keizer
- verleend privilege dat aansloot bij een wezenlijk, historisch bepaald, onderdeel
van het zelfbewustzijn van de stedelijke elites in de Griekse rijkshelft; het was een
onderscheidingsteken dat door de begunstigden werd ervaren als een erkenning van
hun uitzonderlijke positie temidden van Rome's onderdanen. Zo wordt het bij voorbeeld gezien en gewaardeerd door Aristides in zijn lofrede op Rome: vrijheid en
autonomie zijn privileges, door de Romeinen verleend aan 'de beste Grieken, die in
vroeger tijden een leidende positie innamen.'173 Het lijdt mijns inziens geen twijfel
dat voor schrijvers als Plutarchus, Pausanias en Philostratus Nero's 'bevrijding van
Hellas' vooral een symbolische waarde had. Door in een gebaar, waarvan hij zelf
het precedentloze karakter benadrukte,174 de gehele provincie Achaea, dat wil zeggen
het Griekse moederland, de vrijheid te verlenen had de keizer openlijk de uitzonderlijke positie van het Griekse bevolkingsdeel binnen het rijk erkend. Doordat zij
Nero's maatregel in overeenstemming met de intentie van de keizer interpreteerden,
konden latere auteurs, onder wie Philostratus, over wier aanvaarding van en loyaliteit jegens de Romeinse heerschappij geen twijfel mogelijk is, aan hun onvrede over
de herroeping ervan door Vespasianus lucht geven, zonder naar hun eigen besef in
een inconsistentie te vervallen.
Vatten wij onze bevindingen over de relatie tussen Grieks zelfbewustzijn en Romeinse heerschappij in de VA samen, dan kunnen wij stellen dat Philostratus een
beeld gaf van Apollonius dat redelijk in overeenstemming is met de indruk die men
aan lezing van de op naam van Apollonius overgeleverde brieven overhoudt: een
man die de Romeinse heerschappij niet verwerpt, maar evenmin aarzelt tegenover
vertegenwoordigers van die heerschappij een toon aan te slaan die in overeenstemming is met zijn roeping als filosoof. Hoewel wij de op naam van Apollonius
overgeleverde brieven hebben kunnen benutten als toetssteen voor de beeldvorming
in de VA, dient te worden gezegd dat, voorzover controleerbaar aan de hand van
directe bronverwijzingen, Philostratus zich voor het beeld van Apollonius' visie op
de Romeinse heerschappij niet van de epistolaire traditie heeft bediend. Niet uitgesloten is dat hij gebruik maakte van locale overleveringen; daarnaast dienen wij
ruimte te laten voor de mogelijkheid dat hij, zonder de strekking van de Apolloniusoverlevering in dezen werkelijk geweld aan te doen, de figuren in zijn vie romancée
uitspraken in de mond heeft gelegd die hem daarmee in overeenstemming leken.
Waarderende woorden over de rol van de Romeinen als heersers en over de effecten
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Zie Nörr (1966) 62-64; Bernhardt (1971) 229-240.
' 7J Or. 26.% К: ... τους μεν αρίστους χαί πάλαι ηγεμόνας ελευθέρους χα'ι αυτόνομους αφιέντες ...
174
Zie IG VI1.27I3, г. 25ν.: πόλεις μέν γαρ και άλλοι ήλευθερωσαν ηγεμόνες, Νέρων δε μόνος χα'ι
έπαρχεϊαν.
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van hun heerschappij in de VA zijn herkenbaar als commentaar van de schrijver.
Ook de uitspraken over de selectie van stadhouders en over Nero's 'bevrijding van
Hellas' die hij Apollonius in de mond legt, moeten wij waarschijnlijk beschouwen
als typerend voor zijn eigen houding: de houding van een literair spraakmakende
representant van de Griekse elite, die volledige loyaliteit aan Rome paarde aan een
krachtig ontwikkeld Grieks superioriteitsbesef en die van de Romeinse heersers verwachtte dat zij daarmee terdege rekening zouden houden.

143
HOOFDSTUK 4. FILOSOFEN EN ALLEENHEERSERS
IN DE VITA APOLLONII

4.1. Inleiding
Door een korte blik te werpen op de samenvatting van de inhoud van de VA in
de tweede paragraaf van het tweede hoofdstuk van deze studie' kan de lezer zich
overtuigen van het feit dat de hoofdpersoon veelvuldig geconfronteerd wordt met
monarchen. Contacten met alleenheersers vormen een wezenlijk aspect van de beeld
vorming van de Apolloniusfiguur waarvan Philostratus naar eigen zeggen zijn lezers
deelgenoot wil maken. De hoofdpersoon van de VA betoont zich een waarachtig
filosoof door op te treden als adviseur van goede vorsten en als tegenstander van tyrannen. Philostratus legt een rechtstreeks verband tussen de encomiastische tendens
van zijn werk en Apollonius' veronderstelde oppositie tegen de regiems van Nero
en Domitianus,2 en ook de rol van de wijze van Tyana als vertrouweling en raadge
ver van 'goede' keizers - Vespasianus, Titus en Nerva- past daarin wonderwel.3 In
dit hoofdstuk zullen wij de contacten tussen de hoofdpersoon van de VA en alleen
heersers nader in ogenschouw nemen. De volgende episodes staan daarbij centraal:
Apollonius' bezoeken aan de Pannisene koning Vardanes (1.25-40) en aan de in
Taxila residerende Phraotes (2.23-41), de delen van boek 4 en 5 waarvan de histori
sche achtergrond wordt gevormd door de regering van Nero en diens val (4.35-5.13),
de ontmoetingen van Apollonius met Vespasianus (5.27-41) en Titus (6.29-34), de
Domitianus-episode in de boeken 7 en 8 en de briefwisseling van Apollonius met
Nerva (8.27v.). Daarnaast bevatten ook de beschrijvingen van Apollonius' verblijf
bij de Indische wijzen en de Ethiopische gymnosofisten in dit verband relevante
informatie.
Om te beginnen zal ik ingaan op de schildering in de VA van het historische ka
der waarin de wederwaardigheden van de hoofdpersoon zich afspelen, in hoofdzaak
de regering van Nero, het driekeizerjaar, de heerschappij van de Flavische keizers
en de kortstondige regering van Nerva (paragraaf 4.2). Daarbij zal gekeken worden
naar de wijze waarop de keizers uit de eerste eeuw in de VA worden getypeerd,
en naar de verhouding tussen deze typeringen en het beeld van de desbetreffende
keizers in de historiografische en biografische literatuur. Daarnaast komt de vraag
aan de orde in hoeverre de feitelijke mededelingen van politiek-historische aard
in de VA corresponderen of althans niet in flagrante tegenspraak zijn met de door
geschiedschrijvers en keizerbiografen geboden informatie. Tevens zal worden nage
gaan in hoeverre Philostratus zich voor de activiteiten op rijksniveau van zijn held 1

Zie hierboven, blz. 59-65.
Zie VA I.2 (... xai θειότερον ή ó Πυθαγόρας τή σοφία προσελθόντα τυραννίδων τε υπεράραντα κτλ.)
en vooral 7.1 (ΟΙδα xai τας τυραννίδας, ώς Εστίν αρίστη βάσανος ανδρών φιλοσοφούντων χτλ.).
5
In VA 6.43, direct vóór het begin van de Domitianusepisode. geeft Philostratus een typering van het
optreden van Apollonius waarin zijn rol als adviseur van koningen/keizers met nadruk wordt vermeld:
. . . xai τα προς βασιλέας, oí ξΰμβουλον αυτόν αρετής έποιουντο.
2
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opiniërende uitspraken, voorspellingen, contacten met keizers en leden van de rijksadel - beroept op de Apollonius-overlevering. In de volgende paragraaf (4.3) benader
ik de contacten van Philostratus' Apollonius met alleenheersers vanuit een andere
invalshoek. In plaats van de schildering in de VA van het historische kader van het
optreden van de hoofdpersoon en van diens activiteiten op rijksniveau staan nu de
verschillende voorstellingen met betrekking tot de relatie tussen filosofen en monarchen en tussen wijsbegeerte en alleenheerschappij die men in het werk aantreft,
centraal. Deze voorstellingen worden in kaart gebracht en besproken. Daarbij zal de
aandacht zowel uitgaan naar de ideeënhistorische tradities waarin deze voorstellingen staan, als naar de mate waarin Philostratus voor dit aspect van de beeldvorming
van de Apollonius-figuur kon putten uit de overleveringen rond de wijze van Tyana
die hem ten dienste stonden. Hierna ga ik in op de inhoud van de adviezen van
Philostratus' Apollonius aan de alleenheersers met wie hij direct in contact komt
(paragraaf 4.4); een bespreking van het constitutionele debat tussen Euphrates, Dio
van Prasa en Apollonius ten overstaan van Vespasianus, zoals beschreven in VA
5.32vv., neemt in deze paragraaf een centrale plaats in. Het hoofdstuk wordt besloten met een behandeling van de vraag in hoeverre men (delen van) de VA - met name
de adviezen van de hoofdpersoon aan alleenheersers - als een vorm van commentaar
op maatschappelijk-politieke situaties, ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de tijd
van de auteur, de Severische periode, mag interpreteren (paragraaf 4.5). Hierbij grijp
ik terug op de resultaten die de beschouwingen in het vorige hoofdstuk over de invulling van de Griekse identiteit en over de verhouding tussen Grieks zelfbewustzijn
en Romeinse heerschappij in de VA hebben opgeleverd.
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4.2. Romeinse keizers in de Vita Apollonii
De boeken 4-8 van de VA spelen zich grotendeels af tegen de achtergrond van
de geschiedenis van het Romeinse rijk in de tweede helft van de eerste eeuw van
onze jaartelling. De wederwaardigheden van de hoofdpersoon zijn nauw verweven
met de politieke gebeurtenissen in deze periode, waaraan met grote regelmaat wordt
gerefereerd; en de regeringsdaden van de opeenvolgende keizers vormen aanleiding
tot commentaar van de schrijver of zijn personages. In deze paragraaf zullen wij
de beschrijving en typering in de VA van de regeringen van keizers waarmee de
lotgevallen van de hoofdpersoon directe raakpunten vertonen, vergelijken met de
historiografische en biografische literatuur over de desbetreffende keizers. Tevens zal
worden nagegaan in hoeverre Philostratus zich in dit verband beroept op tradities
rond de wijze van Tyana waarover hij kon beschikken. Achtereenvolgens komen
op deze wijze de regering van Nero, de val van deze keizer en de gebeurtenissen
in de daaropvolgende maanden, de vestiging van de Flavische dynastie, de reizen
van Titus in de oostelijke rijkshelft na de val van Jeruzalem, de laatste jaren van
de Domitianus en het begin van de regering van Nerva aan de orde. Soms wordt in
de VA ook teruggeblikt op eerdere keizers. Zo fungeert in boek 5 de greep naar de
macht van Vespasianus als aanleiding om de regeringen van diens voorgangers sinds
Augustus de revue te laten passeren (5.27 en 32). Dergelijke opiniërende passages
zal ik in de regel behandelen als onderdeel van de episodes in de VA waarvan zij
deel uitmaken.
De regering van Nero vormt de historische achtergrond van het eerste bezoek van
Apollonius aan Rome (4.36-47) en van zijn reis naar Spanje (5.1 vv.). Drie elementen
domineren het beeld van de laatste keizer uit het Julisch-Claudische huis in de VA:
zijn optreden als uitvoerend kunstenaar; de poging een kanaal door de Corinthische
Isthmus te graven; en de moord op Agrippina. Nero's optreden als zanger, wagenmenner en gladiator4 neemt reeds in de korte dialoog tussen Philolaus van Cittium
en Apollonius die het eerste bezoek van de wijze van Tyana aan Rome inleidt, een
prominente plaats in: Apollonius betitelt Nero's escapades als een aanfluiting voor
de keizerlijke waardigheid en als een voor beschaafde en filosofisch ingestelde waarnemers leerzaam schouwspel (4.36). Wanneer Apollonius vervolgens met zijn door
de waarschuwingen van Philolaus aanmerkelijk uitgedunde schare leerlingen de stad
bereikt, wordt het gezelschap geconfronteerd met een dronken vertolker van Nero's
liederen, die gemachtigd is om degenen die zijn vocale prestaties onvoldoende weten te waarderen, wegens majesteitsschennis te laten arresteren; ook Apollonius en
de zijnen ontkomen niet aan de beschuldiging dat zij 'vijanden van de goddelijke
stem' zijn,5 maar op aanraden van Apollonius stellen zij de zanger tevreden door
4
Dat Nero als gladiator zou zijn opgetreden, wordt uitsluitend in de VA vermeld, zie Griffin ( 1984) 247
η. 36: wellicht een resultaat van contaminatie van het beeld van Nero met dat van Commodus? Zie voor
diens optreden als gladiator en andere prestaties inde arena D.C. 72.17.1—22.3; Hdn. 1.15.
5
VA 4.39: αργότερον Ы ακροωμίνων ό μεν άσεβεϊοθαι Νέρωνα υπ" αυτών εφασκε χαΐ πολεμίους της
θείας φωνής είναι, ... Vgl. voor de 'ιερά φωνή c.q. de caelestis vox van Nero Tac., Ann. 16.22.1 en D.C.
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hem voor zijn opvoering te betalen (4 39) Melding wordt gemaakt van Nero's optreden als vocalist ter gelegenheid van de opening van een nieuw gymnasium (4 42)6
en van Apollonius' verontwaardiging over de gebeden van de Romeinse bevolking
voor Nero's stem, wanneer deze door heesheid is aangetast Een spottende opmerking hierover van de wijze van Tyana komt de praefectus praetono Tigellinus ter
ore, tijdens het verhoor dat hij Apollonius afneemt, veroordeelt deze in bedekte bewoordingen opnieuw Nero's optreden als uitvoerend musicus (4 44) Uitvoerig komt
dezelfde thematiek vervolgens weer aan de orde in een gesprek van Apollonius met
zijn reisgenoten in Gadeira dat zou hebben plaatsgevonden tijdens de Griekse reis
van Nero Het optreden van de keizer als citharoedus en tragisch acteur wordt daarbij
opnieuw veroordeeld als zijnde in stnjd met de waardigheid van een Romeins keizer
(5 7) 7
De overeenkomsten tussen VA 5 7 en de behandeling van Nero's Griekse reis
door Cassius Dio (63 8vv ) zijn opvallend Beide auteurs verwerken in hun rhetorisch uitgewerkte veroordeling (psogoi) van Nero's gedrag tijdens diens Griekse reis
eenzelfde reeks elementen Zowel Philostratus als Dio vermelden de angst van de
keizer voor de scheidsrechters bij de Panhelleense spelen (DC 63 9 2) 8 Bij Philostratus heeft Nero de uitrusting van Julius Caesar en Augustus verruild voor die
van de citharoeden Amoebus en Terpnus Dio roept uit dat de keizer naar Griekenland overstak om overwinningen te behalen op de citharoeden Terpnus, Diodorus
en Pammenes en contrasteert dit laakbare gedrag met de veldtochten in Griekenland
van Flamininus, Mummius, Agnppa en Augustus (63 8 2 en 4) De geschiedschrijver
schildert in schrille kleuren de schande van de deelname van een Romein, een senator, een patriciër, een pontifex maximus, een Caesar, een imperator, een Augustus
aan wedstrijden voor citharoeden, tragediespelers en herauten, door daann de overwinning te behalen dolf hij het onderspit in de wedstrijd der Caesaren (63 9 lv )
Hetzelfde contrast tussen het optreden als uitvoerend kunstenaar en de keizerlijke rol
keert in de redevoering van Philostratus' Apollonius in verschillende toonaarden terug Beide auteurs, tenslotte, laten hun veroordeling van Nero's artistieke escapades
tijdens de Griekse reis volgen door een schildering van het lijden van de bevolking
van Griekenland ten gevolge van de wreedheden van de keizer (DC 63 11)
Tijdens het gesprek in Gadeira over Nero's Griekse reis (5 7) schenkt Philostratus' Apollonius ook aandacht aan de verplaatsing van het tijdstip en de introductie
van muzikale en dramatische wedstrijden in het normaliter uitsluitend athletische
onderdelen omvattende programma van de Olympische spelen, dit met het oog op
de keizerlijke deelname9 Dezelfde gnef wordt verwoord door Musonius, de belang62 26 1 (het requisitoir van Cossutianus Capilo tegen Thrasea Paetus), Suet, Nero 21 1
6
¿ie Suet, Nero 12 7, Tac , Ann 14 47 2 DC 6121 Vgl Gnffin (1984) 44 en 247 η 44
7
Vgl voor de impliciete waardering van de Romeinse heerschappij in deze passage hierboven, blz
ΠΟ-132
β
Zie hiervoor ook Suet, Nero 23 4 en 6 Bij Philostratus maakt Nero zich verder ongerust over een
verkeerde opkomst een verkeerde mantel of een verkeerde scepter tijdens een tragedieopvoenng, Suet,
Nero 24 1, weet te melden dat de keizer tijdens een tragedieopvoenng de bij zijn rol behorende scepter
liet vallen
9
Vgl Suet, Nero 23 1
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rijkste gesprekspartner in de Nero, een korte dialoog die vermoedelijk tot het oeuvre
van de auteur van de VA en de VS behoort.10 Ook elders in de Nero gaat het optreden van de keizer als uitvoerend kunstenaar over de tong. Musonius loochent de
vocale capaciteiten van de keizer niet volledig; dat deze ernaar streeft in dergelijke
zaken uit te blinken blijft echter een schande (6)." Bovendien maakt hij zichzelf
volstrekt belachelijk, wanneer hij zich in wedstrijdverband met zijn beteren meet (7).
Het thema wordt afgerond met een anecdote over het droevige lot van een tragisch
acteur die tijdens de Isthmische spelen zo onverstandig is zich niet op voorhand bij
zijn nederlaag tegen Nero neer te leggen (8v.).
Het belangrijkste gespreksonderwerp in de Nero (1-5) is echter niet het optreden
van de keizer als uitvoerend kunstenaar, maar zijn vroegtijdig gestaakte poging een
kanaal door de Isthmus van Corinthe te graven:12 een plan dat door Musonius,
die zelf als dwangarbeider op de Isthmus zou hebben gewerkt, in principe niet
ongunstig wordt beoordeeld (1), al laat hij niet na de dorst naar roem van de keizer
te vergelijken met de ambitie van Darius en Xerxes (2). Het voortijdige einde van
het project wordt toegeschreven aan Nero's overhaaste vertrek uit Griekenland in
verband met de groeiende onrust in de westelijke provincies (5). Hetzelfde thema
vormt een niet onbelangrijke aspect van het Nero-beeld in de VA: het komt aan de
orde tijdens het gesprek in Gadeira, waar Apollonius instemt met de mening van
Damis dat het project in principe waardering verdient, evenals Musonius in de Nero
een vergelijking tussen Nero en Xerxes trekt en als zijn mening uitspreekt dat de
keizer het werk niet zal voltooien ten gevolge van het voortijdige einde van zijn
Griekse reis (5.7). Eerder heeft de hoofdpersoon van de VA de poging van Nero om
een kanaal door de Isthmus te graven en de afloop daarvan voorspeld (4.24), en bij
een ontmoeting tussen Apollonius en Demetrius in Athene vertelt de laatste dat hij
Musonius heeft ontmoet tijdens diens tewerkstelling bij het project; Musonius zou
bij die gelegenheid een bon mot hebben gedebiteerd over het optreden van Nero als
citharoedus (5.19).
Een derde onderwerp met betrekking tot Nero dat zowel in de VA als in de dialoog (10) aan de orde komt, is de moord op Agrippina.13 Philostratus laat zijn held
in de redevoering aan de vooravond van diens eerste bezoek aan Rome kort op
deze wandaad ingaan (4.38). De onvermijdelijke vergelijking, in ongunstige zin,
met Orestes en Alcmaeon ontbreekt daarbij evenmin als een expliciete vermelding
van de ondankbaarheid van de keizer, die immers zijn adoptie door Claudius en
daarmee de heerschappij aan zijn moeder te danken had. Volgens Suetonius (Nero
39.3) en Cassius Dio (61.16.22) kon men na de moord op Agrippina op de muren
van Rome 'Nero, Orestes, Alcmaeon, moedermoordenaars' lezen; in de Nero (10)
10
(Lucianus], New 2; vgl. 9 (tragische competitie, in strijd met de traditie, bij de Isthmische spelen).
Zie voor de toeschrijving aan Philostratus 11 hierboven, blz. 10; een goede bespreking van de dialoog bij
Anderson (1986) 272v.
11
Deze afwijzing van het streven naar een professioneel niveau in actieve muziekbeoefening is niet het
resultaat van aanpassing aan Romeinse normen en waarden, maar heeft duidelijke wonels in de Griekse
aristocratische ethiek, zie Arist.. Pol. I34la5-I7 en b8—18.
12
Zie voor deze onderneming Suel., Nero 19.3 en 37.6; D.C. 63.16.
13
Zie hiervoor Tac, Ann. 14.3-9; Suet., Nero 34; D.C. 61.12-14.
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treft men dezelfde vergelijking in ongunstige zin met de mythische moedermoordenaars aan als in de VA De vermelding in de VA van de ondankbaarheid van de
keizer correspondeert met soortgelijke bespiegelingen bij Cassius Dio (61.14 1, vgl
61 7 3) Het is overigens de moeite waard om te constateren dat Philostratus' Apollonius ten onrechte de dood van Agrippina laat plaatsvinden als het resultaat van
een geënsceneerde schipbreuk, zoals bekend mislukte deze poging om de keizennmoeder te vermoorden, waarna zij werd geëxecuteerd Het is mogelijk dat wij hier
met een slordigheid van de sofist te maken hebben, maar het lijkt evenmin ondenkbaar dat hij voor de tirade van zijn held tegen de tyran gewoon een meer kleurrijke
versie van de gebeurtenissen heeft verkozen boven de historische 14 Zoals wij nog
zullen zien, blinken de mededelingen over Nero's regering ook voor het ovenge niet
uit door feitelijke accuratesse
Het beeld van Nero als uitvoerend kunstenaar en moedermoordenaar sluit naadloos
aan bij de clichématige beeldvorming in historiografische en biografische literatuur
omtrent de laatste keizer uit het Julisch-Claudische huis, het zijn ook de twee elementen, die - al of niet in combinatie - regelmatig terugkeren, wanneer auteurs als
Dio van Prusa of Plutarchus zich in negatieve zin over Nero uitlaten 15 De poging
om de Corinthische Isthmus te doorgraven lijkt echter een thema te zijn geweest dat
de auteur van de VA zelf bijzonder nauw aan het hart lag Samen met de positieve
appreciatie van Nero's 'bevrijding van Hellas', waarvan ik in het vorige hoofdstuk
aannemelijk heb trachten te maken dat deze de opvattingen van Philostratus weerspiegelt,16 zorgt de gematigde waardering van het kanaal-project voor een zekere
nuancering van het beeld van Nero in de VA als tyran 17 Het is goed op dit punt in
herinnering te roepen dat in de VS (512) Nero's gedragslijn inzake het conflict van
Nicetes van Smyrna met Verginius Rufus uitgesproken positief wordt beoordeeld 18
Deze gegevens geven voedsel aan de veronderstelling dat het beeld van Nero als tyran, dat in de VA ondanks deze nuancering de boventoon voert, niet zonder meer kan
worden beschouwd als de opinie van de auteur Vermoedelijk was Philostratus niet
geheel ongevoelig voor het philhellenisme van de keizer," en moeten wij de overwegend negatieve beeldvorming van Nero in de VA in de eerste plaats zien als het
resultaat van de doorwerking van historiografische en biografische gemeenplaatsen
In het tweede hoofdstuk, bij de behandeling van de vraag in hoeverre Philostratus
voor zijn beschrijving van de contacten van Apollonius met Musonius Rufus en
Demetrius uit oudere tradities rond de wijze van Tyana kon putten, heb ik erop
gewezen dat de chronologie van de wederwaardigheden van Demetnus tijdens de
14
Reeds tijdens Nero's leven werd bij toespelingen op Agnppina's dood bij voorkeur gerefereerd aan
de geënsceneerde schipbreuk, zie het verhaal over de acteur Dalus bij Suet Nero 39 5
15
Plu , Am 87 9, Galba 14 3, De sera numims vindicta (Mor 567f) D Chr , or 3 134, or 32 60, or
71 9 Zie ook Juv 8 211-230 Ook de funeste invloed van Tigellinus (VA 4 44
πάσης ωμότητος τε xal
ασέλγειας διδάσκαλος ήν τω Νέρωνι) is een standaardonderdeel van de historiografische en biografische
literatuur, zie Tac Hist 1 72 1 Ann 14 51 2 en 57 1, 15 61 2, Plu Galba 17 3
τον διδασκαλον και
παιδαγωνον της τυραννιδος Τιγελλινον
16
Zie hierboven, biz 138-140
17
Vgl Korver (1950) 324v , Grosso (1954) 369
18
Zie hierboven biz 43 n 201
19
Zie vooral de openingszin van de Nero Η όρυχη του Ισθμού ( ) τω τυραννώ νουν είχεν Ελληνα,
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regering van Nero chaotisch is.20 Deze chronologische problemen raken ook het
relaas van de lotgevallen van Apollonius onder de laatste keizer uit het JulischClaudische huis. Zijn eerste bezoek aan Rome zou hebben plaatsgevonden tijdens
het consulaat van Telesinus, dat wil zeggen in 66 (4.40). De inwijding van het
nieuwe gymnasium van Nero, waartegen Demetrius tijdens Apollonius' verblijf in
de hoofdstad van het rijk van leer trekt (4.42), moet echter gedateerd worden in 60
of 61.21 Demetrius wordt voor zijn tirade tegen het gymnasium verbannen door de
praefectus praetorio Tigellinus (4.42), die deze functie pas in 62 verwierf.22 Van een
verbanning van Demetrius onder Nero is buiten de VA nergens sprake.23 Blijkens
Tacitus' Annalen (16.34.1) stond de cynicus Thrasea Paetus bij in diens laatste
uren; dit veronderstelt Demetrius' aanwezigheid in Rome in het jaar 66. Wellicht
maakte Tacitus in de slothoofdstukken van de Annalen, die verloren zijn gegaan,
melding van een verbanning van Demetrius in samenhang met de veroordeling van
Thrasea,24 maar een dergelijke veronderstelling blijft vanzelfsprekend speculatief en
lost bovendien het chronologische probleem in de VA niet op. Even verderop (4.43)
vermeldt Philostratus dat Apollonius op cryptische wijze voorspelde dat Nero bijna
het slachtoffer zou worden van een blikseminslag; dit voorval wordt door Tacitus
onder het jaar 60 vermeld.25 De conclusie dat er met de chronologie in deze episode
het nodige is misgegaan lijkt onontkoombaar.
Pogingen om deze chronologische oneffenheden glad te strijken26 lijken mij weinig zinvol. De meest voor de hand liggende verklaring voor hun aanwezigheid is dat
de schrijver van de VA voor de wederwaardigheden van zijn held tijdens de regering
van Nero gebruik maakte van gegevens van diverse herkomst, zonder daarbij al te
veel aandacht te besteden aan de consequenties voor de chronologische consistentie
van zijn relaas.27 Verwijzingen naar de Apollonius-overlevering beperken zich, voorzover het het eerste verblijf van de wijze van Tyana in Rome en zijn arrestatie en
verhoor door Tigellinus betreft (4.36-47), tot de briefwisseling met Musonius (4.46;
vgl. 4.35), die buiten de hoofdlijn van het verhaal valt.28 Naar 'Damis' wordt pas
weer verwezen in boek 5, in het kader van de beschrijving van het verblijf van Apollonius c.s. in Spanje. Philostratus beweert het in VA 5.7 weergegeven gesprek van
Apollonius met zijn leerlingen over Nero's Griekse reis aan de hypomnêmata van de
discipel te hebben ontleend. Hoewel hij voor de veroordeling van Nero's escapades
tijdens de tournee ongetwijfeld in ruime mate uit de historiografische en biografische literatuur over de keizer kon putten, lijkt het niet uitgesloten dat de Damis-bron
enigerlei materiaal van dien aard bevatte; ook in het anonieme Leven van Secundus,
20

Zie, ook voor het volgende, hierboven, blz. 83 met de in n. 87 vermelde literatuur.
Zie hierboven, noot 6.
Zie voor Ofonius Tigellinus PIR2 O 91; Griffin (1984) 81; vgl. Tac., Ann. 14.51.2; D.C. 62.13.3.
23
Hetzelfde geldt voor het algehele verbod op het bedrijven van filosofie dat Nero aan de vooravond
van zijn vertrek naar Griekenland zou hebben uitgevaardigd, zie VA 4.47 en vgl. Cramer (1954) 241v.
24
Αιτ., Epia. 1.25.22 wijst in de richting van een conflict tussen de filosoof en de keizer, vgl. Griffin
(1984) 171 met 282 η. 33; Kindstrand (1980) 87ν.; Moles (1983) 107 η. 33.
25
Tac, Ann. 14.22.2; zie ook D.C. 61.16.5; vgl. Griffin (1984) 289 η. 33.
26
Zie voor diverse voorbeelden Anderson (1986) 177v.; een recente poging bij Jackson (1984) 25v.
27
Dit is ook de conclusie van Grosso (1954) 387; Anderson (1986) 178.
28
Zie voor deze briefwisseling hierboven, blz. 82 met n. 86.
21
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een sub-literair geschrift uit de tweede of derde eeuw waarmee de Damis-bron zich
wellicht laat vergelijken, wordt een keizer, i.e. Hadrianus, gekarakteriseerd op een
wijze die duidelijke raakvlakken vertoont met de historiografische en biografische
literatuur.29 Philostratus kan in dit geval een aanzet in de Damis-bron hebben uitgewerkt met gebruikmaking van historiografische en biografische literatuur over Nero.
Het geringe aantal verwijzingen naar de Apollonius-overlevering in dit gedeelte van
de VA geeft aanleiding tot het vermoeden dat gegevens over de wederwaardigheden van de wijze van Tyana tijdens de regering van Nero in de pre-philostrateïsche
traditie schaars waren en dat Philostratus in plaats daarvan gegevens van andere herkomst benutte.30 Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan legendevorming
en anecdotiek rond Demetrius en Musonius Rufus waarin Apollonius zelf niet hoeft
te hebben gefigureerd, zoals het verhaal van de tirade van Demetrius tegen Nero's
thermen (4.42).31 Verder lijdt het nauwelijks twijfel dat de schrijver van de VA zich
mede van historiografische en biografische literatuur over Nero heeft bediend.
In het laatste caput over het verblijf van Apollonius c.s. in Spanje (5.10) wordt
melding gemaakt van een onderhoud met de stadhouder van Baetica;32 Apollonius
zou hem tot ondersteuning van de opstand van Vindex hebben aangespoord. Philostratus verwijst in dit verband expliciet naar 'Damis'. Wanneer wij de auteur van
de VA mogen geloven, deelde de Damis-bron de wijze van TVana dus een rol toe
in de gebeurtenissen die tot de val van Nero leidden.33 Bowersock meent op dit
punt 'Damis' op een elementaire chronologische blunder te kunnen betrappen: de
tekst van het onderhavige caput zou impliceren dat de opstand van Vindex plaatsvond tijdens het verblijf van Nero in Griekenland, terwijl bekend is dat de keizer
29

Vita Secundi, ρ 70 16-74 23 ed Репу, zie voor de beoordeling van de karakterisering van Hadnanus
in het Leven van Secundus Hahn (1989) 183 met η 6, voor een vergelijking van het Leven van Secundus
met de Damis-bron Anderson (1986) 160 en 233v
30
Dit vermoeden wordt versterkt doordat Philostratus later impliciet erkent dat Apollonius' conflict met
Nero met van uitzonderlijk grote betekenis was, zie VA 7 4 en vgl Anderson (1986) 158
11
Zie voor Favonnus als mogelijke bron voor dit voorval Kindstrand (1980) 85, Anderson (1986) 178;
vgl VA 4 25 en VS 491.
32
Philostratus spreekt van του την Βαιτικήν ίπιτροπεύοντος, aan het slot van het caput duidt hij de
man aan als άρχων. Conybeare vertaalt 'governor', С Ρ Jones 'procurator', ook Alfoldy (1969) 157 n.
41 meent dat hier van een procurator sprake is. Terecht stelt Martin (1974) 65 n 11 dat Philostratus
waarschijnlijk 'stadhouder' bedoelt, met name de aanduiding άρχων wijst in het onderhavige verband
(
ξυνέταττε τώ Βίνδιχι δμορον άρχοντα
) in deze richting In besluurstechnisch idioom betekent
επίτροπος inderdaad 'procurator', maar in literaire bronnen wordt het woord ook in meer algemene zin
gebruikt in de betekenis van 'stadhouder', zie Mason (1974) 48 en 142v. Grassi (1976) geeft voor zijn
verwerping van de opvatting van Martin geen argumenten.
33
Jackson (1984) 26v formuleert in het kader van een poging de historische betrouwbaarheid van
Philostratus' mededelingen omtrent de contacten van Apollonius met keizers aannemelijk te maken de
hypothese dat Philostratus in feite de stadhouder van Hispama Tarraconensis, dat wil zeggen Galba,
bedoelde. Het behoeft nauwelijks betoog dat een dergelijke argumentatie geen zoden aan de dijk zet
Wanneer men een raakvlak tussen het in de VA vermelde incident en de historische en biografische
literatuur wil zoeken, ligt het wellicht meer voor de hand te verwijzen naar A. Caecina Ahenus (PIR2 С
99), de quaestor van Baetica, die in een vroeg stadium de zijde van Galba koos, zie Tac, Hist 1.53 1
en vgl Bowersock (1970) 113 n. 8 Grosso (1954) 388 n 45 verwerpt beide mogelijkheden. Wie in
deze période proconsul van Baetica was is niet bekend, Alfóldy (1969) 155-157 vermoedt Obultronius
Sabinus (Р/Я2 О 4), maar vgl Grassi (1976) 496-498.
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zich in Napels bevond, toen het nieuws van de opstand hem in maart 68 bereikte.M
Het is echter de vraag of hier van een chronologische blunder sprake is, en zo ja,
of men deze aan de Damis-bron kan toeschrijven. Ongetwijfeld wekt VA 5.10 ver
warring, vooral doordat Philostratus direct na het relaas van de ontmoeting tussen
Apollonius en de stadhouder van Baetica op de gebeurtenissen vooruitloopt om de
vermelding van de naam van Vindex tijdens hun afscheidsgesprek te verklaren. Hij
verwijst in algemene termen naar het optreden van Vindex en maakt melding van
een toespraak van de opstandeling tot diens troepen. In feite hoeven zijn woorden
(έπι Νέρωνα έν 'Αχαία οδόντα τα Ιθνη τα έσπέρια λέγεται κινήσαι Βίνδιξ) echter
niet meer te betekenen dan dat tijdens Nero's Griekse reis de voorbereidingen voor
de opstand reeds in gang waren gezet, hetgeen uiterst plausibel is.35 En zelfs wan
neer Philostratus wel degelijk bedoelt dat de opstand van Vindex tijdens het verblijf
van Nero in Griekenland uitbrak, kan men de fout niet zonder meer op het conto
van de Damis-bron schuiven. Hij verwijst voor de vermelding van het optreden van
Vindex - anders dan voor het onderhoud van Apollonius met de stadhouder van
Baetica - immers niet naar deze bron, maar naar een algemeen gangbare versie van
de gebeurtenissen (λέγεται). In de toespraak die hij Vindex toeschrijft, wordt aan
de ons inmiddels overbekende thema's - het optreden van Nero als uitvoerend kun
stenaar en de moord op Agrippina - gerefereerd. Bij Cassius Dio roert Vindex in
uitvoeriger bewoordingen dezelfde trom (63.22.2-6); en de laatdunkende uitspraak
van Philostratus' Vindex over Nero's kwaliteiten als citharoedus correspondeert met
de mededelingen van Suetonius over de propaganda van de rebel (Nero 41.2).
In de capita die handelen over het vertrek uit Spanje en de reis naar Sicilië
van Apollonius en de zijnen (5.11-13), voorspelt de hoofdpersoon van de VA de
militair-politieke ontwikkelingen van het driekeizerjaar. Een mededeling omtrent
het nieuws dat de reisgenoten bereikt over de vlucht van Nero, de dood van Vindex
en het optreden van verschillende troonpretendenten, gaat gepaard met een verwijzing naar het 'Wir-bericht' (5.11). Deze verwijzing zou erop kunnen duiden dat de
pre-philostrateïsche traditie, i.e. de Damis-bron, enigerlei aangrijpingspunt voor de
voorspellingen van Apollonius bevatte. Nu is het vanzelfsprekend onmogelijk dat
Apollonius c.s. tegelijkertijd van de gebeurtenissen aan de vooravond van de dood
van Nero én van het optreden van verschillende troonpretendenten vernam. Wanneer
Philostratus deze mededeling inderdaad aan de Damis-bron ontleende, dan geeft dit
aanleiding tot de verdenking dat dit geschrift van de ontwikkelingen rond de val
van Nero en van de gebeurtenissen in het daaropvolgende jaar een sterk verkorte en
alleen daardoor al chronologisch onbetrouwbare weergave bood. Verder is in deze
capita opnieuw sprake van opvallende overeenkomsten met de biografische en histoBowersock (1970) 18 en 114 n 9, vgl Suet, Nero 40 6 en Gnffin (1984) 181 met 286 п. 88.
Zie voor de voorbereidingen van Vindex onder meer Plu., Galba 4.2-4 en vgl Nicolas (1979) 271273. Elders zegt of impliceert Philostratus dat Nero Griekenland verliet in verband met dreigende onrust
in het westen, zie VA 4 24 en 5 7; vgl. [Lucianus], Nero 5 Alleen in de laatstgenoemde passage valt de
naam van Vindex, maar het is niet zonder meer duidelijk of de spreker, die de gebeurtenissen van een
aantal maanden samenvat, bedoelt dat Nero Griekenland verliet naar aanleiding van het nieuws van de
opstand in Gallic. Zie voor de mogelijkheid dat Nero in Griekenland op de hoogte werd gebracht van de
voorbereidingen van Vmdex Nicolas (1979) 263-265, Gnffin (1984) 180v met 286 n 87
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riografische literatuur over Galba, Otho en Vitellius. Het eenvoudige graf van Otho,
dat door Plutarchus {Otho 18.lv.), Tacitus (Hist. 2.49.4) en Suetonius (Vìi. 10.6) met
enige nadruk wordt vermeld, treffen wij ook in VÎ4 5.13 aan. Philostratus' Apollonius
merkt naar aanleiding van de voorspelde snelle opeenvolging van keizers op dat zij
hun masker sneller zullen afzetten dan tyrannen in een tragedie (5.13); Plutarchus
(Galba 1.7) hanteert in hetzelfde verband dezelfde metafoor, die naar zijn zeggen
voor het eerst door Dionysius van Syracuse zou zijn gebruikt met het oog op de
kortstondige heerschappij van Polyphron van Pherae.
Vatten wij onze bevindingen ten aanzien van het relaas van de wederwaardigheden van de hoofdpersoon van de VA tijdens de val van Nero en de daaropvolgende
maanden samen, dan kunnen wij in de eerste plaats constateren dat de schrijver
zich op de Damis-bron beroept voor de veronderstelde betrokkenheid van Apollonius bij de voorbereidingen van de opstand van Vindex en waarschijnlijk ook voor
de aan de wijze van Tyana toegeschreven voorspelling van de korte duur van de
regeringen van Nero's directe opvolgers. In de tweede plaats hebben wij gezien dat
het chronologische perspectief waarin de politieke gebeurtenissen worden geplaatst,
sterk is verkort. Als Philostratus voor de wederwaardigheden van zijn held in deze
periode inderdaad uit de Damis-bron kon putten en als hij in VA 5.11 de mededeling
waarvoor hij zich op deze bron beroept, adequaat weergeeft, dan moet van deze verkorting van het chronologische perspectief ook sprake zijn geweest in de op naam
van Apollonius' leerling overgeleverde hypomnêmata. De mogelijke chronologische
blunder in VA 5.10 - het samenvallen van het begin van de opstand van Vindex
met het einde van Nero's verblijf in Griekenland - kan men daarentegen niet zonder
meer aan 'Damis' toeschrijven. Als hier al sprake is van een vergissing, dan kan
deze met hetzelfde recht aan onachtzaamheid van Philostratus worden geweten. In de
derde plaats rechtvaardigen de opvallende overeenkomsten tussen het beeld van de
propaganda van Vindex en van de regeringen van Galba, Otho en Vitellius in de VA
enerzijds en de mededelingen dienaangaande bij Tacitus, Suetonius, Plutarchus en
Cassius Dio anderzijds de veronderstelling dat de auteur in elk geval mede gebruik
maakte van geschriften van historiografische en politiek-biografische aard omtrent
de laatste maanden van de regering van Nero en het driekeizerjaar.
Van de episodes in de VA die handelen over de contacten van de hoofdpersoon met
monarchen, heeft met name de beschrijving van de ontmoeting van Apollonius met
Vespasianus in Alexandrie (5.27vv.) zich in een niet aflatende belangstelling van
geleerden mogen verheugen.36 Vrijwel algemeen heerst de overtuiging dat het constitutionele debat ten overstaan van de keizer tussen Euphrates, Dio en Apollonius
en de redevoering van de wijze van Tyana over de juiste wijze van uitoefening van
de alleenheerschappij (5.32-36) door de auteur van de VA zijn gefingeerd.37 Deze
36

Zie vooral Grosso (1954) 391—430, Bowie (1978) 1660-1662, Desideri (1978) 21-35; Brancacci
(1985) 66-86, Anderson (1986) 178v.
37
Een uitzondering is André (1982) 25-27, die zonder enige aandacht te besteden aan het karakter van
de VA in het algemeen en aan de problemen rond de historische betrouwbaarheid van de Alexandnjnse
episode in het bijzonder VA 5.32-36 als bron voor de politiek-ideologische debatten ten tijde van de
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overeenstemming strekt zich niet uit tot de kwestie of Philostratus in de Apolloniusoverlevenng een aanwijzing voor de gezamenlijke aanwezigheid van de dne filosofen
in Alexandrie omstreeks het einde van het jaar 69, tijdens het verblijf van Vespas i a n i in de stad, aantrof. Zo verdedigde Grosso de opvatting dat de Alexandnjnse
episode deel uitmaakte van de mémoires van Damis en daarvan zelfs 'la parte più
storicamente autentica e circostanziata' vormde,39 terwijl Anderson tenminste ruimte
laat voor de mogelijkheid dat Philostratus voor zijn relaas van de contacten tussen
Apollonius en Vespasianus en van de ontmoeting tussen de keizer en de dne filosofen over een aangrijpingspunt in locale overlevering of de Damis-bron beschikte39
Bowie daarentegen is van mening dat de auteur van de VA de gehele episode heeft
gefingeerd met gebruikmaking van de historiografie over het bezoek van Vespasianus
aan Alexandrie.40 Voordat wij nader ingaan op dit meningsverschil met betrekking
tot de mate waann Philostratus zich voor de Alexandnjnse episode kon baseren op
tradities rond de wijze van Tyana, zullen wij ons bezighouden met de vraag naar
de verhouding tussen het beeld van Vespasianus' bezoek aan Alexandrie in de VA
enerzijds en in historiografische en biografische literatuur anderzijds
Het verblijf van Vespasianus in Alexandrie is in de historiografische en biografische overlevering relatief goed gedocumenteerd 41 Bij Tacitus, Suetonius en Cassius
Dio schitteren Apollonius en zijn collega-filosofen natuurlijk door afwezigheid,42
maar om Philostratus te betrappen op mededelingen die met het relaas van de beide
geschiedschrijvers en van de biograaf duidelijk in stnjd zijn, is niet eenvoudig Het
door Philostratus vermelde verhaal dat Vespasianus speciaal naar Egypte zou zijn
gekomen om de wijze van Tyana te ontmoeten (5 27, vgl 8 7 2 en 11), behoort tot
het type verdraaiingen dat men in een encomiastisch levensbericht mag verwachten,
het motief voor Vespasianus' komst was ongetwijfeld gelegen in het strategische
belang en de rijkdom van de provincie43 Het voornaamste probleem is opnieuw
van chronologische aard. Philostratus' relaas impliceert dat de troonpretendent op
20 december 69 in Alexandrie arriveerde *· Dit valt moeilijk te njmen met de gegevens uit de historiografie, die in de richting van een aankomstdatum in de tweede
vestiging van de Flavische dynastie benut Deze werkwijze lijkt mij onacceptabel Een andere vraag is
natuurlijk of Philostratus goed op de hoogte was van the type of discussions current during the crisis of
the principale after Nero's death', de opvatting van Momigliano (1951) 152
38
Grosso (1954) 525
39
Anderson (1986) 179
40
Bowie (1978) 1660-1662
41
Zie Jos , BJ 4 605-616 en 656-658, Tac , Hist 3 48 3, 4 81ν , Suet, Ves 7, D С 65 9 2, 66 1 1 en
66 8, vgl Derchain/Hubaux (1953), Henrichs (1968) en Fauth (1976)
42
Overigens is de aanwezigheid elders van έέη van de dne filosofen evenmin geattesteerd, zodat zij wel
'beschikbaar' zijn, zie Bowersock (1970) 19 С Ρ Jones (1978) 14 Anderson (1986) 179
43
Flavius Josephus (BJ 4 605-616), Tacitus (Hist 3 48 3), Suetonius (Ves 7 1) en Cassius Dio (65 9 2)
zijn wat dit betreft unaniem in hun beoordeling, vgl Anderson ( 1986) 181 ν
44
Volgens VA 5 27-30 heeft Apollonius een privé onderhoud met Vespasianus op de eerste dag van diens
verblijf in Alexandrie Dit gesprek vindt έέη dag na de verwoesting door brand van de tempel van Jupiter
Capitolinus in Rome, ten gevolge van gevechtshandelingen tussen troepen van Vitellius en aanhangers van
de Flaviers, plaats (5 30), weer έέη dag later volgt de gezamenlijke audiëntie van Apollomus Euphrates
en Dio De tempel van Jupiter Capitolinus werd verwoest op 19 december 69, zie Tac, Hist 3 67-74,
vgl Nicolas (1979) 862-865, Kienast (1990) 106
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helft van november wijzen.45 Maar voor het overige bevat de Alexandrijnse episode
opvallend veel elementen die men ook in de historiografie en andere bronnen over
Vespasianus' bezoek aan Alexandrie kan aantreffen; Philostratus' relaas doet hierdoor authentiek aan. Hij maakt melding van het enthousiaste onthaal dat Vespasianus
bij zijn aankomst in Alexandrie ten deel valt (5.27); de aanvankelijke geestdrift van
de bevolking voor de nieuwe keizer wordt bevestigd door de inhoud van een papyrus
dat een episode uit het begin van Vespasianus' verblijf in Alexandrie beschrijft.46
Tijdens het bezoek aan het Serapcum richt Philostratus' Vespasianus zich, na een
eerste gedachtenwisseling met Apollonius, tot de Egyptenaren en spoort hen aan
'uit hem te putten als uit de Nijl;'47 direct daarop wordt melding gemaakt van het
economisch herstel van Egypte ten gevolge van verlichting van de belastingdruk
(5.29). De laatste mededeling is lijnrecht in tegenspraak met wat Cassius Dio weet
te melden over de intenties waarmee de keizer naar Egypte kwam, en over zijn fiscale beleid aldaar.48 Daar staat tegenover dat wij bij dezelfde geschiedschrijver het
verhaal aantreffen dat de Nijl na de aankomst van Vespasianus tot een ongebruikelijk hoog niveau zou zijn gestegen (66.8.1). Van oudsher werd in Egypte de farao
verantwoordelijk gehouden voor de stand van de Nijl. Deze voorstelling bleef onder
de Ptolemaeën en tijdens het keizerrijk gangbaar, en speelde klaarblijkelijk ook een
rol in de propaganda rond de verheffing tot keizer van Vespasianus.49 De metafoor
die Philostratus de troonpretendent in de mond legt, werd in de keizertijd regelmatig
gebezigd bij acclamaties: niet alleen in Egypte, maar ook elders in de oostelijke
rijkshelft werden weldoeners door hun dankbare medeburgers toegejuicht als 'een
Nijl van goede gaven.'50 Wellicht kan men in de aan Vespasianus toegeschreven
uitspraak echter ook een echo van de Nijlstand-propaganda rond de vestiging van
de Flavische dynastie beluisteren.51 De leeftijd van Vespasianus, zestig jaar, wordt
in de VA correct vermeld (5.29) en betrokken in de overwegingen pro en contra de
plannen van de troonpretendent (5.28v. en 33), evenals het gegeven dat de aspirantkeizer twee zonen heeft (5.28 en 35); soortgelijke afwegingen treffen we aan in de
historiografie, met name bij Tacitus.52 Wanneer Apollonius Vespasianus de dag na
45

Zie voor de chronologie van het Vespasianus' verblijf m Alexandrie Henrichs (1968) 53v. met n. 11
en 55 η 15, Nicolas (1979) 1049-1051, 1053-5, 1193 en 1196, Halfmann (1986) 178-180; vgl voor het
chronologische probleem in de VA Bowie (1978) 1661
46
Ρ Fouad 8 Grosso (1954) 395 en Derchain/Hubaux (1953) 47 menen dat de inhoud van de papyrus
betrekking heeft op de aankomst van Vespasianus Henrichs (1968) 59 η 24 betwijfelt dit, zijns inziens
gaat het om een beschrijving van de toejuichingen door de bevolking tijdens een bezoek van Vespasianus
aan paardenrennen Hoe dit ook zij, het lijkt mij duidelijk dat het om een episode uit het begin van
Vespasianus' verblijf gaat, het aanvankelijke enthousiasme van de Alexandners bekoelde snel, zie D С
66 8 2-7 en Suet, Ves 19 5
47
VA 5 28 ΰφύσασθε ( ) ως Νείλου και εμού
48
D C 65 9 2, 66 8 2ν ; vgl. Grosso (1954) 398ν , Bowie (1978) 1662 met η 33
49
Zie Henrichs (1968) 72-74, vgl voor het voortleven van de voorstelling m de keizertijd OGIS 666 9-11
(Nero)
50
Chrys , De mam gloria 4, ed Malingrey In Egypte werden weldoeners veelal aangeroepen als Okeanos, waarmee de Nijl bedoeld werd, zie Ρ Oxy 41 4-6; 1305; 1413 3, 21 en 24, 2407 l l v , en vgl
Merkelbach (1988) 65
51
Zie voor het verband tussen VA 5 28 en D С 66 8 1 reeds Jessen (1885) 23
52
Zie Hist 2 74 2 en 77 1, 4 8.4 en 52 1; zie ook Jos , BJ 4 596 en vgl Bowie (1978) 1660, Lucrezi
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diens aankomst rond het krieken van de dag een bezoek wil brengen, hoort hij dat
deze reeds geruime tijd bezig is met de afhandeling van correspondentie (5.31); uit
opmerkingen van Suetonius (Ves. 21.2) en Plinius (Ер. 3.5.9) blijkt dat de keizer
inderdaad de gewoonte had zich reeds voor dag en dauw aan administratieve aange
legenheden te wijden.53 In het constitutionele debat ventileert met name Euphrates
zijn afkeer van het Joodse volk (5.33),54 hetgeen volledig strookt met de atmosfeer
van het tijdstip en de plaats van handeling.55
Bij een nadere beschouwing van het constitutionele debat valt te constateren dat
het door de stoïcijn Euphrates ingenomen standpunt (5.33) zeer veel gemeen heeft
met de opstelling van Helvidius Priscus ten opzichte van Vespasianus, zoals beschreven door Cassius Dio (66.12.2v.): een combinatie van republikeinse propaganda en
beledigingen aan het adres van Vespasianus. Het is niet erg waarschijnlijk dat Helvidius Priscus inderdaad republikeinse agitatie bedreef,56 maar kennelijk was dit de
interpretatie van het optreden van de stoïcijnse senator uit de eerste eeuw die zich
aan een Griekse senatoriale geschiedschrijver uit de vroege derde eeuw opdrong óf
die hij in de hem ter beschikking staande historiografie over de eerste Flavische keizer aantrof. Het pleidooi van de hoofdpersoon van de VA voor de monarchie (5.35)
is opgebouwd rond het contrast tussen de handelwijze die men van een filosoof mag
verwachten, en de eisen die aan het optreden van een politieke machthebber dienen
te worden gesteld. Philostratus' Apollonius veroordeelt het inopportune karakter van
de constitutionele gedachtenspinsels van zijn discussiepartners.57 Bij Cassius Dio
treffen we een soortgelijke beoordeling van het optreden van Helvidius Priscus aan:
de senator koos een slecht tijdstip om de filosofische vrijmoedigheid van zijn onder
Nero geëxecuteerde schoonvader Thrasea Paetus na te volgen.59 Ook elders in de
geschiedschrijving over de vestiging van de Flavische dynastie zien wij een veroordeling van het optreden van een filosoof als inopportuun: Tacitus (Hist. 3.81.1)
betitelt de poging van Musonius Rufus om onder de Flavische troepen, die voor de
poorten van Rome liggen, vredespropaganda te bedrijven als intempestiva sapientia.
Het voornaamste verwijt van Philostratus' Euphrates aan Vespasianus is dat deze
de verdenking van lafheid op zich geladen heeft door niet tegen Nero in opstand te
komen. De stoïcijn vertelt dat hij de berichten over overwinningen in Judaea met
enig ongeduld placht te ontvangen: hij kon nooit nalaten zich af te vragen wanneer
Vespasianus de wapens tegen Nero zou opnemen (5.33). Cassius Dio maakt melding
(1982) 52 en 215-217.
Vgl. Grosso (1954) 402.
54
Zie voor deze plaats het commentaar van Stem (1980) 342. De duidelijkste parallel is Tac, Hist.
5.5.lv.; vgl. Slem (1980) 39v. De uitlatingen van Philostratus' Euphrates komen neer op een gebruikelijk
verwijt aan het adres van de Joden van de kant van Grieks-Romeinse auteurs: απανθρωπιά en άμιξία,
vgl. Sevenster (1975) 89-96.
55
Zie Grosso (1954) 407; Bowie (1978) 1660 en 1662.
56
Zie Wirszubski (1950) 147-149; Brunt (1975) 28-31, met name 29; een andere opvatting bij Momig
liano (1951) 148v.; Desideri (1978) 14v. en 44v. η. 60. Noch Tacitus (Hist. 4.4-9 en 43) noch Suetonius
(Ves. 15.2) maken melding van pleidooien voor herstel van de republiek.
57
VA 5.35: δοκεϊτέ μοι (...) άμαρτάνειν άναλύοντες βασιλέα περί πραγμάτων ήδη βεβουλευμενων, Ις
άδολεσχίαν καθιστάμενοι μειρακιώδη και άργοτέραν του καιρού.
58
D.C. 66.12.1: . . . την του θρασέου παρρησίαν ουκ έν καιρώ μιμούμενος . . .
53
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van soortgelijke wrevel bij Nero's onderdanen ten opzichte van Corbulo en diens
grenzeloze loyaliteit jegens de keizer.59 Apollonius weerlegt Euphrates' beschuldiging van lafheid aan het adres van de troonpretendent door erop te wijzen dat een
man van consulaire rang die tegen een tyran in opstand wil komen, niet dan na
langdurig overleg en grondige voorbereiding kan handelen: hij moet zijn plannen
verborgen weten te houden, over een plausibel excuus beschikken om zijn eed van
trouw te breken,*" en bovendien heeft hij talrijke vrienden en ruime financiële middelen61 nodig. Tevens benadrukt hij de risico's die Vespasianus loopt, wanneer hij de
eenmaal verworven macht weer opgeeft: de steun van zijn aanhangers zal omslaan
in vijandschap en zelf zal hij waarschijnlijk het leven erbij inschieten (5.35). Vespasianus' aarzelingen, voordat hij besloot tegen Vitelli us in opstand te komen, zijn in
de historiografie prominent aanwezig.62 Bij Tacitus (Hist. 2.76.2v.) houdt de legaat
van Syrië, Mucianus, hem voor dat langer talmen hem een reputatie van dadeloosheid en lafheid zal opleveren en dat zijn enige hoop op lijfsbehoud is gelegen in het
keizerschap: thema's die wij in de VA over twee redevoeringen verspreid vinden het verwijt van lafheid (Euphrates) en de alleenheerschappij als enige garantie voor
overleven (Apollonius) - komen wij bij Tacitus dus in één en dezelfde redevoering
tegen.
In de VA combineert de hoofdpersoon in zekere zin de rollen die in de historiografische en biografische overlevering over twee personen zijn verdeeld. In de eerste
plaats is dat de rol die Tacitus (Hist. 2.76v.) en Cassius Dio (65.8.4) aan Mucianus
toeschrijven: volgens de geschiedschrijvers hielp de legaat van Syrië Vespasianus
over zijn aarzelingen heen en sterkte hem in zijn voornemen het keizerschap te
verwerven. Zoals zojuist geconstateerd treffen wij argumenten uit Mucianus' redevoering bij Tacitus aan in het constitutionele debat in de VA. Minstens even belangrijk
is echter de tweede rol die Apollonius speelt door tijdens het eerste onderhoud dat
hij, onder vier ogen, met Vespasianus heeft (5.28-30), diens greep naar de macht
religieus te sanctioneren. De troonpretendent verzoekt de wijze van Tyana hem keizer te maken; Apollonius antwoordt dat hij dit reeds heeft gedaan door de goden
om een heerser als Vespasianus te bidden (5.28). Vervolgens geeft Vespasianus een
uitvoerige rechtvaardiging van zijn ambities (5.29). Apollonius reageert met een gebed tot Zeus, dat tevens de neerslag van zijn visioen van de brand van de tempel
van Jupiter Capitolinus bevat, en met een aanmoediging aan Vespasianus om zijn
plannen ten uitvoer te leggen (5.30). Dit optreden van de hoofdpersoon van de VA
als 'koningmaker' vertoont duidelijke overeenkomsten met de rol die de mysterieuze
figuur van Basilides bij Tacitus (Hist. 4.82) en Suetonius (Ves. 7.2) speelt.63
59

D.C. 62.19.4; vgl. 62.23.5v.; 63.17.6.
Vespasianus had zijn troepen de eed van trouw aan Vitellius laten afleggen, zie Tac, Hist. 2.74.1.
61
Vgl. de door Tac, Huf. 2.84.1 aan Mucianus, legaat van Syrië en partijganger van Vespasianus,
toegeschreven uitspraak dat financiële middelen de belli civilis nervi zijn.
62
Tac, Hist. 2.74v.; Suet., Ves. 6.1; D.C. 65.8.3a.
63
Vgl. voor diens optreden Henrichs (1968) 54-65; voor de parallel met de rol van Apollonius in VA
5.28-30 Derchain/Hubaux (1953) 44; Bowie (1978) 1661. Bij Tacitus verschijnt Basilides, aangeduid
als e primoribus Aegyptiorum, Vespasianus tijdens diens bezoek aan hel Serapcum; bij navraag achteraf
blijkt Basilides zich op dal moment op een afstand van tachtig mijl van Alexandrie te hebben bevonden.
60
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De 'apologie' van Philostratus' Vespasianus tijdens zijn eerste onderhoud met Apollonius (5.29) neemt de vorm aan van een uiteenzetting van de redenen waarom hij
Nero altijd trouw is gebleven (het punt waarop Euphrates hem in het constitutionele
debat zal aanvallen), maar nu tegen Vitellius in opstand is gekomen. Wanneer hij de
volgende dag Dio, Euphrates en Apollonius om hun advies vraagt, leidt hij zijn vraag
in met een evaluatie van de regeringen van de keizers sinds Augustus (5.32); wat
betreft Nero verwijst hij daarbij naar het oordeel dat Apollonius de vorige dag over
de laatste keizer uit het Julisch-Claudische huis heeft geveld (5.28). In het inleidende
caput van de episode (5.27) heeft de schrijver zelf de regeringen van de opvolgers
van Augustus getypeerd. Alvorens op de in deze passages vervatte oordelen over
Vespasianus' voorgangers nader in te gaan is het de moeite waard te constateren
dat ook de redevoering van Mucianus tot Vespasianus bij Tacitus {Hist. 2.76.2) een
opsomming van eerdere keizers bevat.
Philostratus zelf duidt de regeringen van de opvolgers van Augustus aan als 'hardvochtige tyrannieën;' alleen voor Claudius maakt hij een, zij het allerminst onkritische, uitzondering. De grondlegger van het principaat waardeert hij daarentegen
positief als brenger van rust en orde in het Romeinse staatkundige leven (5.27).
De beoordelingen die Philostratus' Vespasianus voorafgaand aan het constitutionele
debat van zijn voorgangers geeft (5.32), zijn uitvoeriger, maar stroken met de eerder door de auteur gegeven typeringen. De troonpretendent duidt de regering van
Tiberius aan als Onmenselijk en wreed.'64 Over Gaius merkt hij op dat deze door in
dionysische vervoering tekeer te gaan, zich te hullen in Lydische gewaden en overwinningen in nooit gevoerde oorlogen te claimen Rome schande aandeed.65 Het is
duidelijk dat de auteur van de VA Vespasianus laat refereren aan uit historiografische
en biografische literatuur omtrent Gaius welbekende extravaganties en incidenten:
de impersonatie door de keizer van verschillende goden en godinnen, waaronder
Bacchus,66 en de schimmige militaire operaties aan de Rijngrens en het Kanaal.67
Dat in dezelfde context Claudius als speelbal van vrouwspersonen figureert en gezinspeeld wordt op zijn dood door toedoen van Agrippina, mag nauwelijks verwonderlijk heten.68 Desalniettemin geeft Philostratus' Vespasianus wel degelijk blijk van
Suetonius maakt eveneens melding van dit visioen in het Serapeum. Hij duidt Basilides aan als libertus
en weet voorts te melden dat Vespasianus uit zijn handen voor het koningschap symbolische voorwerpen ontvangt. In beide gevallen wordt hel visioen als een positief voorteken voor Vespasianus' plannen
geïnterpreteerd. Bij Tacitus {Hist. 4.81) wordt het visioen in hel Serapeum voorafgegaan, bij Suetonius
(Vesp. 7.4-6) gevolgd door een relaas van door Vespasianus verrichte genezingen; zie ook D.C. 66.8.1
en vgl. Henrichs (1968) 65-72. Zie Jackson (1984) 29 voor de reeds door Jessen (1885) 23 geformuleerde hypothese dat Apollonius de hand in deze wonderen zou hebben gehad. Van door Apollonius of
Vespasianus verrichte genezingen is echter in VA 5.27vv. geen sprake, en als poging om de historische
plausibiliteit van de Alexandrijnse episode aannemelijk te maken lijkt deze oplossing mij vergezocht.
Я 5.32: ... τον Τιβεριον, ώς ές το απάνθρωπόν те χαί ώμον τήν αρχήν μετέστησεν, . . .
65
VA 5.32: ... ώς διονυσομανών χαί λυδίζων τήν στολήν χαί πολέμους νιχών ούκ όντας ές πάντα τα
'Ρωμαίων αίσχρως εβάχχευσεν, ...
66
Zie Suet., Cal. 52.2; D.C. 59.26.5-10.
67
Suet., Cal. 43-47; D.C. 59.21.3; 22.lv.; 25.1-3; vgl. Barrett (1989) 125-139.
68
VA 5.32: ..., ώς υπό γυναίων ηττηθείς έπελαθετο του αρχειν, αλλά και του ζην, απέθανε γαρ υπ'
αυτών, ώς φααι, ...; vgl. VA 5.27, waar Philoslratus Claudius op dezelfde wijze typeert, hoewel hij de
gevorderde leeftijd waarop de keizer aan de macht kwam (vijftig jaar, vgl. Suet., Cl. 10.1), en diens liefde
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enige waardering voor Claudius, de keizer die zijn loopbaan in aanzienlijke mate had
bevorderd en ter wille van wie hij zelfs zijn loyaliteit jegens diens opvolger Nero
zou hebben gehandhaafd (S 29) Het is bekend dat de historische Vespasianus de
nagedachtenis van Claudius inderdaad in ere hield; de grondlegger van de Flavische
dynastie het de bouw van een tempel voor Nero's voorganger, die na de dood van
Agnppina in verval was geraakt, hervatten m De korte portretten van Tibenus, Gaius
en Claudius zijn nauwelijks meer dan herhalingen van de standaardchché's uit de
historiografische en biografische literatuur, de typering van Vespasianus' houding
ten opzichte van Claudius is daarentegen een goed getroffen détail
Vanzelfsprekend komt in de Alexandnjnse episode ook de laatste keizer uit het
Julisch-Claudische huis ter sprake Op verzoek van Vespasianus geeft Apollonius
zijn oordeel over de regering van Nero De wijze van Tyana spreekt als zijn mening
uit dat Nero wellicht wist hoe hij een lier moest stemmen, maar dat hij zijn heerschappij in discrediet bracht door de snaren beurtelings niet strak genoeg (anesis) en
te strak te spannen (epitasis) (5 28, vgl 5 32) - wij zouden zeggen door de teugels
nu eens te strak aan te trekken, dan weer teveel te vieren De god heeft rechtvaardigheid, aldus Apollonius, gedefinieerd als het houden van het juiste midden,70 hetgeen
impliceert dat een heerser gematigd (xvmmetros) dient te zijn. De mesotês-ethiek
die Philostratus zijn held in de mond legt, en de muzikale beeldspraak waarmee
deze wordt geïllustreerd, geven de onderhavige passage een aristotelische klank "
Op zich hoeft dit met te impliceren dat de schrijver van de VA vertrouwd was met de
esoterische werken van de Staginet, daarvoor was diens ethiek tezeer gemeengoed n
Het is echter opvallend dat Philostratus enkele capita verderop (5 36) blijk geeft van
kennis van althans één passage uit de Politica; WIJ komen daarop in de vierde paragraaf van dit hoofdstuk terug " Hier kunnen wij volstaan met de constatering dat
de muzikale beeldspraak aansluit op een vermelding van de artistieke escapades van
voor alle vormen van paideia (vgl Suet, Cl 41 ν ) in diens voordeel vindt pleiten Zie voor Claudius als
speelbal van zijn gemalinnen onder meer Tac , Ann 11 28 2 en 12 7 3, Suet, CI 29 1, Vîf 2 10, D С
60 2 4 , voor de dood van Claudius Tac , Ann 12 бб Suet, CI 44, D С 60 34
69
Suet Ves 9 1 vgl Grosso (1954) 400, Brunt (1977) 105, Gnffin (1984) 98
70
VA 5 28
θεός Ы την Ισότητα μεσοτητα όρισαμενος
een verwijzing naar de Delphische spreuk
μηδέν άγαν
71
Zie North (1966) 201 n 13 Aristoteles gebruikt het begippcnpaar anesis en epitasis in de sfeer van
de ethiek (zie bijvoorbeeld EN 1138 b 21-25) en van de politiek {Pol 1301 b 13-17, Rh 1360 a 2325) Overigens hoeven voor Aristoteles anesis en epitasis niet strijdig te zijn met het het streven naar
het meson, een duidelijk negatieve inhoud heeft het begrippenpaar wel in Rh 1360 a 23-25 Εξω της
βέλτιστης πολιτείας αι αλλαι πασαι χαι άνιέμεναι χαι έπιτεινομεναι φθείρονται χτλ 7ie voor toepassing
van het begrippenpaar in de op dit punt penpatetisch beïnvloede stijlleer van Dionysius van Halicarnassus
onder meer diens Comp 21 5 en 24 3, Dem 44 1, met Goudnaan (1989) 77, 159 en 504-521, met name
507
72
Zo vergelijkt [Theano], ep 4 5, ed Thesleff, ρ 198, 23-28 de juiste behandeling van slavinnen met de
juiste stemming van snaarinstrumenten, waarbij de uitersten van άγαν ανεαις en έπίτασις vermeden dienen
le worden een vnj Sterke parallel met VA 5 28 Duidelijker nog is Plu , Praecepla reipublicae gerendae
(Mor 809e) over de omgang mei politieke tegenstanders τους δ άλλως άπαδοντας ώσπερ αρμονιχον
έπιτεινοντα και χαλώντα πραως είς το εμμελές άγειν χτλ Hempel (1920) 29 breekt een lans voor de
veronderstelling dat wal hij het 'echt klingende Wort über Nero' in VA 5 28 noemt, deel uitmaakte van de
pre-philostrateische overlevering In hel licht van de algemene gangbaarheid van de metafoor overtuigt
deze veronderstelling niet
71
Zie hieronder, blz 2ЯЗ
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Nero: zoals wij gezien hebben één van de meest in het oog springende aspecten
van het Nero-beeld in het gedeelte van de VA dat tijdens de regering van de laatste
keizer uit het Julisch-Claudische huis speelt (4.35-5.11).
In de context van een apologie van een troonpretendent mag men natuurlijk niet
verwachten dat het met de historische waarheid met betrekking tot diens directe
voorgangers al te nauw wordt genomen, maar Philostratus' Vespasianus maakt het
wel erg bont. Over Galba merkt hij op dat deze op het forum aan zijn eind kwam,
toen hij Otho en Piso - met wie hij tegen betaling de liefde bedreven had - adopteerde (5.32). De beschuldiging dat Galba een prostituant was kunnen wij als
een rhetorisch getinte uitval buiten beschouwing laten,74 maar dan nog blijft er een
opvallende discrepantie bestaan tussen de vrijwel unanieme historiografische en biografische overlevering over Galba's levenseinde enerzijds en de weergave van de
gebeurtenissen door Philostratus' Vespasianus anderzijds. Onder de leidende persoonlijkheden van Galba's regime bestond verdeeldheid over de vraag of Otho al
dan niet de eerstaangewezene was om door de keizer te worden geadopteerd.75 Uiteindelijk passeerde Galba Otho en liet zijn keus op Piso vallen; de adoptieceremonie
vond op 10 januari van het jaar 69 in het kamp van de praetoriaanse garde plaats.76
Vijf dagen later werden Galba en Piso op instigatie van Otho op het forum door de
praetorianen gedood.77 De indruk die men aan de uitval van Philostratus' Vespasianus aan het adres van Galba overhoudt, is dat de auteur van de VA de gebeurtenissen
van het driekeizerjaar nogal ingewikkeld vond en zich, zeker in een context als de
onderhavige, niet al te veel moeite getroostte om de feiten op een rijtje te krijgen.
Het is niet onmogelijk dat Vespasianus inderdaad reeds eind 69 weinig geneigd was
de nagedachtenis van Galba bijzonder in ere te houden.78 Dat hij niet beter op de
hoogte was van wat zich bijna een jaar eerder in Rome had afgespeeld, lijkt mij
echter uitgesloten. De uitlatingen over Vitellius van Philostratus' Vespasianus (5.29
en 32) zijn een gecondenseerde versie van het portret van Vespasianus' directe voorganger in de historiografische en biografische overlevering, dat de nodige invloed
van de Flavische propaganda heeft ondergaan;79 één van de verwijten aan het adres
74

Maar zie voor Galba's sexuele voorkeur voor volwassen mannen Suet., Gal. 22 1
Tac, Hist. 1 13, Plu , Galba 21; vgl Suet, Otho 5 1
76
Tac, Hist 1.14-18; Plu. Galba 23.1^4, Suet, Gal 17 1; vgl. Nicolas (1979) 558, Kienast (1990)
102v
77
Tac, HIT/. 1.27^4, Suct., Gal. 19v.; vgl. Otho 5v., Plu., Galba 24-27; DC. 64 5v , vgl. Nicolas
(1979) 560; Kienast (1990) 102v.
78
Grosso (1954) 402v. wijst erop dat blijkens Suet, Tit. 5 1 begin 69 ook de naam van Titus als mogelijke
kandidaat voor adoptie door Galba circuleerde, zodat het ventileren van frustraties door Vespasianus over
de adoptie van een ander zeer opportuun is, en dat de nagedachtenis van Galba als kristallisatiepunt
voor anu-Flavische oppositie in de senaat functioneerde Vespasianus kan natuurlijk rond 20 december
69 in Alexandrie onmogelijk op de hoogte zijn geweest van de verhoudingen m de senaat na de val van
Vitellius. en het gerucht over plannen van Galba om Titus te adopteren was vermoedelijk een onderdeel
van de Flavische propaganda, zie BW. Jones (1984) 44 en 62v Zie voor het beperkte eerherstel van
Galba door de Flaviers Tac, Hist 3.7 2 en 4 40.1; Suet.. Gal 23. vgl Gagé (1952) 290-297.
79
Vgl. voor Vitellius· drankzucht, vermeld m VA 5.29 en 33: Plu., Otho 9 5. Tac, Hist. 1.62.2; 3.56.2,
voor zijn bedrevenheid in het gokspel, vermeld in VA 5.29- Suet, Vit. 4; voor hei beeld van Vitellius als
een Nero redmvus in VA 5.32v. Tac Hist 2 711, Suet., Vir 11 3, en voor het contras! tussen Vespasianus
en Vitellius in VA 5 29 Jos BJ 4 596 Vgl Grosso (1954) 401.
75
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van Vitellius doet echter sterk denken aan een anecdote over Otho bij Plutarchus.80
Het bovenstaande overzicht van de raakpunten tussen de Alexandrijnse episode
in de VA enerzijds en de historiografische en biografische overlevering omtrent de
vestiging van de Flavische dynastie anderzijds rechtvaardigt ongetwijfeld de constatering van Grosso dat Philostratus' relaas van de ontmoeting van de wijze van
Tyana met Vespasianus rijk is aan historische bijzonderheden. Moeilijker is het de
Italiaanse geleerde te volgen, waar hij aan deze constatering de conclusie verbindt
dat de mémoires van Damis met name over deze ontmoeting een grote rijkdom aan
authentiek materiaal boden.81 Binnen de Alexandrijnse episode speelt Damis geen
rol van betekenis en ontbreekt een expliciete verwijzing naar zijn geschrift; de enige
passage die zich wellicht als zodanig laat interpreteren, betreft een voorspelling
door Apollonius tegenover zijn leerling van Vespasianus' keizerschap.82 Daarmee
is overigens niet gezegd dat het Philostratus voor zijn relaas van de ontmoeting
tussen de keizer en de drie filosofen volledig aan aangrijpingspunten in reeds bestaande tradities over de wijze van Tyana ontbrak. Wanneer wij Philostratus mogen
geloven, dan maakte een bezoek van Apollonius aan Alexandrie deel uit van de prephilostrateïsche Apollonius-overlevering, i.e. de Damis-bron;83 voor contacten van
de wijze van Tyana met Dio en Euphrates kon hij uit de epistolaire traditie putten.84
Brieven van Apollonius aan Euphrates en Dio zijn de enige bronnen waarop Philostratus zich in verband met de ontmoeting van de drie filosofen beroept.85 Het lijkt
aannemelijk dat de gelijktijdige aanwezigheid van Euphrates, Dio en Apollonius in
Alexandrie door Philostratus op basis van deze gegevens uit de epistolaire traditie
over de contacten van Apollonius met beide filosofen is gefingeerd, waarbij hij tevens de verschillen van mening transponeerde van uiteenlopende opvattingen over
een filosofische levenswijze en filosofisch onderricht naar politiek-constitutionele
geschillen. Euphrates maakte hij daarbij tot woordvoerder van de opvattingen van
Helvidius Priscus, zoals die in de vroege derde eeuw werden geïnterpreteerd.86 Voor
de ontmoeting tussen Vespasianus en Apollonius geeft Philostratus geen expliciete
bronvermelding, en ook voor het overige ontbreken eenduidige aanwijzingen voor de
veronderstelling dat contacten tussen de wijze van Tyana en de grondlegger van de

80

Vgl. VA 5.29 (Βιτέλιος γαρ μύρω μέν λοϋται πλεϊον ή έγώ ϋδατι. δοκεϊ δέ μοι καί ξίφει πληγείς μύρον
έκδώσειν μάλλον ή αίμα, κτλ.) met Plu., Galba 19.5 (εκείνος (Otho) πάλιν τη ΰατεραία δεχόμενος αυτόν
(Nero) αμα πολλαχόθεν αργυρούς και χρυσοϋς προβαλεϊν άφνω σωλήνας, ώσπερ ύδωρ το μύρον έκχέωντας
και κατακλύζοντας).
81
Grosso (1954) 525.
VA 5.31: και άκουσας τοΰτο απήλθεν ειπών προς τον Δάμιν "6 άνήρ αρξει." Zie voor deze passage
Anderson (1986) 170 п. 30; vgl. Lucrezi (1982) 65.
83
Zie VA 5.26, waar Philostratus zich op de Damis-bron beroept voor Apollonius' vermaningen aan de
inwoners van Alexandrie in verband met hun gedrag tijdens de paardenrennen; vgl. hierboven, blz. 90.
84
Zie hierboven, blz. 81v.
85
Philostratus behandelt deze brieven in aansluiting op het onderhoud van de keizer met de drie filosofen
(5.39v.). In het slot van het onderhoud verwerkt hij de aan de epistolaire traditie ontleende beschuldiging
van hebzucht aan het adres van Euphrates (5.38), terwijl het openingscapul van de Alexandrijnse episode
(5.27) een toespeling op Epp. Apoll. 10 bevat, zie Desideri (1978) 48 п. 8 en vgl. hierboven, blz. 81v.
86
Zie voor deze hypothese Desideri (1978) 21-35, met name 33-35; Brancacci (1985) 66-86, met name
75-77 en 80-84; vgl. hierboven, blz. 155.
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Flavische dynastie deel uitmaakten van de pre-philostrateïsche overlevering.87 Zoals
zojuist geconstateerd, was in de Damis-bron wellicht sprake van een voorspelling
van Vespasianus' troonsbestijging, maar een ontmoeting tussen de wijze van Tyana
en de aspirant-keizer hoeft daarbij niet aan de orde te zijn geweest. Het is zeer wel
denkbaar dat de auteur van de VA, al of niet op basis van een dergelijk gegeven
en met gebruikmaking van de historiografische en biografische literatuur over het
bezoek van Vespasianus aan Alexandrie, deze ontmoeting - inclusief Apollonius'
visioen van de verwoesting door brand van de tempel van Juppiter Capitolinus in
Rome - heeft gefingeerd en daarbij de wijze van Tyana de rol van Basilides heeft
toebedeeld.Ββ Met zekerheid kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan.
Het blijft mogelijk dat reeds in de pre-philostrateïsche traditie - de Damis-bron ligt
in dat geval voor de hand - sprake was van een dergelijke ontmoeting in Alexandrie.89 Ook in dit hypothetische geval kan er mijns inziens geen redelijke twijfel
over bestaan dat de talrijke punten waarop Philostratus' relaas in overeenstemming
is met mededelingen omtrent de vestiging van de Flavische dynastie bij Tacitus,
Suetonius en Cassius Dio, hun verklaring vinden in het feit dat zijn documentatie
zich niet beperkte tot op naam van een leerling van Apollonius overgeleverde hypomnêmata: ongetwijfeld bediende hij zich op zeer ruime schaal van gegevens uit
de historiografische en biografische overlevering over Vespasianus' greep naar de
macht.
Behalve met Vespasianus knoopt de hoofdpersoon van de VA ook met diens zoon
Titus betrekkingen aan (6.29-34).90 Het initiatief gaat in dit geval uit van de wijze
van Tyana. Na de val van Jeruzalem weigert Titus, aldus Philostratus, de hem door
de naburige provincies91 aangeboden overwinningskransen, met als argument dat hij
slechts heeft gediend als instrument van de goddelijke toorn. Apollonius prijst hem
langs schriftelijke weg voor zijn houding en ontvangt een dankbrief, waarin Titus
uitdrukking geeft aan zijn erkentelijkheid voor wat Apollonius voor zijn vader en
voor hemzelf heeft gedaan (6.29). Vervolgens komt het tot een ontmoeting tussen
87

De in VA 5 41 geciteerde bneven van Apollonius aan Vespasianus (Epp Apoll 42f-h) staan volledig
buiten de Alexandnjnse episode, zie voor mijn opvatting dat deze bneven van de hand van de auteur van
de VA zijn, hierboven blz 138 De bnef van Vespasianus aan Apollonius, geciteerd in VA 8 7 3, vormt
ook onderdeel van de afzonderlijk overgeleverde collectie (Epp Apoll 770, maar is, als alle bneven
die in de VA volledig worden geciteerd én in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen, daann
waarschijnlijk vanuit de VA terechtgekomen, vgl hierboven, blz. 78 Verder is deze bnef alleen al verdacht,
omdat hij deel uitmaakt van de verdedigingsrede voor het proces ten overstaan van Domitianus die door
Apollonius zou zijn voorbereid en die wij als een product van de literaire creativiteit van Philostratus
mogen beschouwen, vgl hierboven, blz. 108 Ook de verwijzing, in het kader van een dialoog tussen
Titus en Apollonius, naar een bnef van Vespasianus aan Titus waann sprake is van Apollonius' rol bij de
vestiging van de Flavische dynastie (6.30), lijkt mij onvoldoende om de veronderstelling dat contacten
tussen Vespasianus en de wijze van Tyana deel uitmaakten van de pre-philostrateïsche overlevenng, te
rechtvaardigen
88
De mening van Bowie (1978) 1662 , zie ook Desiden (1978) 34; Brancacci (1985) 76.
89
Anderson (1986) 178v.
90
Zie voor de Titus-episode Grosso ( 1954) 383-385 en 431 -440, Bowie ( 1978) 1659; Kmdstrand ( 1980)
88v, Anderson (1986) 183
91
Mijns inziens de meest voor de hand liggende interpretatie van τα Ομορα ϊθνη, vgl. voor ΐθνη in de
betekenis van 'provincies' onder meer VA 5 11. 27 en 36
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Apollonius en de gedoodverfde troonopvolger in Tarsus (6.30-34), waarbij de wijze
van Tyana Titus vermaant een harmonieuze relatie met zijn vader te handhaven en
hem Demetrius toewijst als filosofisch raadsman (6.30v. en 33); ook voorspelt hij
Titus de wijze waarop deze aan zijn einde zal komen (6.32). De episode eindigt
met een interventie van Apollonius bij de toekomstige keizer, waarbij hij met succes
aandringt op inwilliging van een verzoek van de burgers van Tarsus (6.34).92
De historische achtergrond van deze veronderstelde contacten wordt gevormd door
de rondreis van Titus door de oostelijke njkshelft, in de maanden na de val van Jeruzalem in september 70 en voor zijn terugkeer naar Rome in het late voorjaar of
de vroege zomer van 71. Hoewel een bezoek aan Tarsus in de historiografische en
biografische overlevering over de tweede Flavische keizer niet is geattesteerd, behoort het zeker tot de mogelijkheden.93 Dat de leeftijd van Titus op dertig jaar wordt
afgerond (6.30), kan nauwelijks als een ernstige historische blunder worden aangemerkt.94 Het beeld dat van de positie van Titus als coregent van zijn vader gegeven
wordt, is overdreven,95 maar dat hem, zoals Philostratus beweert, eind 70/begin 71
door de senaat een imperium werd toegekend is niet onaannemelijk.96 Opvallend
in Philostratus' beschrijving van Titus' optreden in deze maanden is het volstrekte
ontbreken van gebeurtenissen die in de historiografische en biografische literatuur
wel worden vermeld en die aanleiding gaven tot overigens ongegronde twijfels ten
aanzien van zijn loyaliteit jegens zijn vader: de uitroeping tot imperator bij de inname van Jeruzalem en het dragen van een diadeem bij de wijding van de Apisstier
in Memphis.97 Omgekeerd is in de historiografische en biografische literatuur nergens sprake van de in de VA (6.29) vermelde aanbieding van overwinningskransen
door de aan Judaea grenzende provincies en de weigering daarvan door Titus.98 De
gehele episode staat in het teken van één van de dominante thema's van de Flavische
propaganda: de eendracht tussen Vespasianus en Titus.99 Wanneer Titus zijn bereidheid uitspreekt zich naar de instructies van zijn vader te richten, heft Apollonius een
lofzang aan op de samenwerking van jong en oud, kracht en tucht, in de uitoefening
van de heerschappij (6 30), en ook de adviezen van de wijze van Tyana aan de
92

Vgl voor VA 6 34 hierboven, blz 127v
Zie voor de chronologie en de route van Titus' reis Halfmann (1986) 180v
94
Titus wa¡> inmiddels 31 jaar Zie voor dit probleem Grosso (1954) 433v , die denkt dat Philostratus de
leeftijd van Titus niet heeft afgerond, maar het slachtoffer is geworden van een soortgelijke verwarring
als waaraan Suetonius ten prooi was gevallen, vgl Titus 1 en 11 1
95
Zie VA 6 30
απήει
Ισομοιρήοων της αρχής τω πατρι en άξιούμενος 61 ών ò πατήρ In VA 6 ЗЗ
wordt Titus zelfs zonder meer als βασιλεύς aangeduid Waarschijnlijk hebben termen in de historiografie
als het door Suetonius (Titus 6 1) gebruikte particeps imperii bij de auteur van de VA aanleiding gegeven
tot het misverstand dat de formele positie van de troonopvolger volledig gelijkwaardig was met die van
zijn vader
96
VA 6 30 'Λναρρηθεις 5e αυτοκράτωρ εν τη 'Ρώμη
Vgl Β W Jones (1984) 81
97
Zie Suet, Tit 5 З , Jos, BJ 6 316, vgl В W Jones (1984) 56-59 en, voor het bezoek aan Memphis,
Smelik/Hemelnjk (1984) 1943 met n 599
9a
Het lijkt mij расе Penella (1979b) 132 minder voor de hand liggen om de uitdrukking τα δμορα Ιθνη
op de Parthen te betrekken, zie noot 91 hierboven Zie Jos , BJ 7 105 voor de aanbieding door Parthische
gezanten van een gouden kroon, die door Tilus werd geaccepteerd
99
Zie В W Jones (1984) 58 met n 78 voor concordia-legenda op munten uu het begin van de jaren
zeventig, en van de literaire overlevering met name Jos, BJ 4 597
93
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troonopvolger komen neer op de vermaning zich aan Vespasianus ondergeschikt te
maken en hem in deugdzaamheid te evenaren (6.31 v.).
Op gespannen voet met de historiografische en politiek-biografische overlevering
omtrent de vroege jaren zeventig staat, zoals wij reeds eerder hebben geconstateerd,
het verhaal dat Apollonius de troonopvolger de cynische filosoof Demetrius als
filosofisch raadsman zou hebben toegewezen (6.31 en 33).100 De aanvankelijk niet
al te enthousiaste reactie van Titus op Apollonius' suggestie is niet meer dan een
plausibel element in een voor het overige zeer onwaarschijnlijk verhaal.101
Evenals de hiervoor behandelde episodes in de VA, die handelen over de raakpunten tussen de wederwaardigheden van de hoofdpersoon en de politieke ontwikkelingen op rijksniveau, bevat het relaas van de ontmoeting met Titus in Tarsus een
voorspelling, in dit geval van de wijze waarop de troonopvolger de dood zal vinden:
evenals de dood van Odysseus zal de zijne 'uit zee komen' (6.32; vgl. Od. 11.134).
Philostratus voegt hieraan een interpretatie toe, die hij aan Damis toeschrijft. Titus
zou zich in acht hebben genomen voor de steek van een rog, maar de dood hebben
gevonden door het gif van de zeehaas, hem toegediend door zijn broer Domitianus;
Nero zou zich gewoonlijk van hetzelfde gif hebben bediend bij het uit de weg ruimen
van zijn vijanden (6.32). Hoewel Suetonius bepaald geen positief beeld geeft van
de houding van Domitianus ten opzichte van zijn broer gedurende diens regering,
stelt hij hem niet rechtstreeks verantwoordelijk voor diens dood; wel zou de dodelijk
zieke Titus, nog voordat hij zijn laatste adem had uitgeblazen, op bevel van Domitianus door iedereen zijn verlaten (Titus 9.5; Dom. 2.6). Ook Cassius Dio weet nog
te melden dat volgens sommige auteurs Titus een natuurlijke dood was gestorven;
zelf lijkt de geschiedschrijver de voorkeur te geven aan de versie volgens welke de
keizer was overleden aan de gevolgen van een sneeuwbad, een behandeling waaraan hij onder het mom van medicatie in opdracht van zijn broer was blootgesteld
(66.26.2). Herodianus laat Caracalla na de moord op Geta de liquidatie van zijn broer
ten overstaan van de senaat verdedigen met een verwijzing naar eerdere gevallen,
waarin keizers hun broeders wegens veronderstelde complotten uit de weg hebben
geruimd; daarbij noemt hij expliciet het geval van Domitianus en Titus (4.5.6). Van
vergiftiging is in onze literaire overlevering buiten de VA pas sprake in de vierde
eeuw, bij Aurelius Victor (Caes. 10.5).102 Het lijkt mij echter niet onaannemelijk dat
deze versie, die wij ook in de VA aantreffen, reeds in de tweede eeuw circuleerde.
Een plotselinge dood als die van Titus moet wel aanleiding hebben gegeven tot
geruchten over vergiftiging, de cui bono-vraag tot insinuaties aan het adres van Domitianus; zeker bij minder scrupuleuze auteurs kunnen dergelijke insinuaties binnen
enkele decennia de status van historische feiten hebben aangenomen.103
100

Zie voor de historische onwaarschijnlijkheid van de 'driehoeksverhouding' Apollonius-Titus-Dcmctrius
op dit tijdstip (eind 70/begin 71) hierboven, blz. 83 met n. 88.
101
Pace Grosso (1954) 384v.
102
Zie voor de ontwikkeling van de overlevering rond de dood van Titus en de veronderstelde rol daarbij
van Domitianus Grosso (1956) 142-150.
103
Illustratief is de ontwikkeling van de overlevering rond de dood van Agricola. Tac, Agr. 43.2v.
insinueert dat Agricola in opdracht van Domitianus is vergiftigd; D.C. 66.20.3 weet met zekerheid te
melden dat Domitianus Agricola heeft vermoord.
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De Titus-episode in de VA omvat een aantal volledig geciteerde brieven, die deels
ook in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen: de brief van Apollonius
aan Titus na de val van Jeruzalem (6.29; Epp. Apoll. 77d), het antwoord van de
troonopvolger (6.29), en de brief van Apollonius aan Demetrius, waarin hij de cynische filosoof tot wijsgerig raadgever van Titus 'benoemt' (6.33; Epp. Apoll. 77e).
Aangezien de in de VA volledig geciteerde brieven die ook in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen, daarin waarschijnlijk vanuit de VA terecht zijn gekomen,104 vormen deze brieven geen aanwijzing voor de veronderstelling dat contacten
met Titus deel uitmaakten van de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering, laat
staan voor het karakter van deze veronderstelde contacten. Het lijkt zeer wel mogelijk dat Demetrius' zijdelingse betrokkenheid bij de Titus-episode door Philostratus
is gefingeerd.105 Dit zou zelfs voor de episode als geheel kunnen gelden. In het
kader van de veronderstelde contacten van de wijze van Tyana met Titus verwijst
de auteur van de VA alleen voor de interpretatie van Apollonius' voorspelling van
Titus' dood naar de Damis-bron (6.32). Aangenomen dat het geschrift van 'Damis'
inderdaad een interpretatie van een dergelijke voorspelling bevatte, dan mogen wij
veronderstellen dat ook de voorspelling zelf onderdeel van deze bron uitmaakte;
wat wij niet zonder meer mogen veronderstellen is dat daarbij sprake was van een
ontmoeting tussen Apollonius en de troonopvolger. Het lijkt niet onmogelijk dat een
voorspelling van Apollonius en een interpretatie daarvan in de Damis-bron het enige
aangrijpingspunt in de pre-philostrateïsche overlevering voor de contacten tussen de
wijze van Tyana en Titus, zoals beschreven in de VA, vormden. Met zekerheid laten
zich hierover echter geen uitspraken doen. Gegeven de prominente plaats die het
thema van de eendracht tussen Vespasianus en Titus in de episode inneemt, ligt het
vermoeden voor de hand dat Philostratus in elk geval mede gebruik heeft gemaakt
van geschiedschrijving van een sterk pro-Flavische signatuur.
De contacten van de hoofdpersoon van de VA met Domitianus zijn van geheel andere
aard dan die met de eerste twee Flavische keizers. Terwijl hij met Vespasianus
en Titus op zeer goede voet staat, betoont hij zich een actief tegenstander van
het regime van Domitianus. De confrontatie met de keizer, die in de boeken 7 en
8 van de VA wordt beschreven, is niet alleen de omvangrijkste van de episodes
die over Apollonius' veronderstelde contacten met keizers handelen, maar vormt
tevens het dramatische hoogtepunt van Philostratus' vie romancée van de wijze van
Tyana.106 Domitianus is in de VA de archetypische tyran. Philostratus' zeer negatieve
beeldvorming van de keizer spoort volledig met het beeld van Domitianus dat wij
in literaire bronnen, met name de biografische en historiografische overlevering,
104

Zie hierboven, blz. 78.
Voor het optreden van Demetrius onder Nero zou Philostratus althans hebben kunnen profiteren van
legendevorming rond de cynicus, 7ie hierboven, blz. 150 met n. 31. Maar hoe waarschijnlijk is legendevorming waann de door Vespasianus verbannen Demetnus de vertrouweling in spe van de troonopvolger
werd17
106
Zie voor de Domitianus-episode vooral Meyer (1917) 417-420; Grosso (1954) 441-530. met name
441-491, Anderson (1986) 180v.; J.-M. André, REL 69 (1991) 9v.
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aantreffen, en ook verschillende in de VA beschreven voorvallen tijdens de regering
van de keizer zijn elders geattesteerd.
De contouren van het beeld van Domitianus worden geschetst in de inleiding van
de episode, waar de schrijver het regime van de keizer karakteriseert (7.4), en in
uitlatingen van de hoofdpersoon (7.14) en zijn gesprekspartners, met name de cynische filosoof Demetrius (7.12) en een boodschapper van de praefectus praetorio
Aelianus (7.28). Deze contouren worden ingevuld in dramatische onderdelen van de
episode als de beschrijvingen van de gevangenschap (7.22vv.), het verhoor door de
keizer (7.32v.) en het proces (8.3vv.) van Apollonius. In de inleiding van de episode
vergelijkt Philostratus Domitianus met Nero, een vergelijking die in het nadeel van
de Flavische keizer uitvalt (7.4); de vergelijking keert terug in een redevoering van
Demetrius (7.12). In beide gevallen is de strekking van de vergelijking dat waar
Nero nog wel eens van zijn bloeddorstige voornemens wilde afzien ten gevolge
van het genoegen dat hij in de beoefening van muziek vond, Domitianus uitsluitend
plezier beleeft aan het lijden van zijn slachtoffers:107 hij overtreft de laatste keizer
uit het Julisch-Claudische huis in wreedheid. Een soortgelijke vergelijking tussen
Domitianus en Nero in het nadeel van de eerstgenoemde treffen wij aan bij Tacitus
(Agr. 45.2). In reactie op de redevoering van Demetrius onderscheidt Philostratus'
Apollonius twee categorieën tyrannen (7.14): diegene die hun slachtoffers zonder
proces ombrengen, en diegene die bij hun liquidaties een schijn van legaliteit ophouden. Nero is een voorbeeld van de eerste categorie, het prototype van de tweede,
wredere, categorie, waartoe Domitianus behoort, is Tiberius.'08 Wij hebben reeds
geconstateerd dat in de Alexandrijnse episode diens regering als Onmenselijk en
wreed' wordt gekarakteriseerd.109 Elders in de VA, in het kader van de beschrijving van een oproer in Aspendus (1.15),110 wordt verwezen naar een anecdote die
de absurditeit van de majestas-processen onder Augustus' opvolger illustreert. Philostratus weet te melden dat de archont die door de bevolking dreigde te worden
gelyncht, zijn toevlucht had gezocht bij beelden van Tiberius, "tijdens wiens regering, zo wordt verteld, iemand schuldig werd bevonden aan hoogverraad, omdat hij
zijn slaaf, die een zilveren drachme met de beeldenaar van Tiberius bij zich droeg,
had geslagen."1" Met deze keizer wordt Domitianus door de hoofdpersoon van de
VA vergeleken. Hoewel Suetonius (Dom. 20.3) weet te melden dat Domitianus een
bijzondere belangstelling aan de dag legde voor Tiberius' schriftelijke nalatenschap,
komt een expliciete vergelijking tussen beide keizers, voorzover mij bekend, in onze
historiografische en biografische overlevering niet voor. Het is aardig te constateren
107

Dit ondanks, aldus Philostratus' Demetrius, de door Domitianus ingestelde μουσιχή αγωνία. Hiermee
wordt ongetwijfeld gerefereerd aan de Capitolijnse spelen, die evenals de Neroma naar Gncks voorbeeld
waren opgezet, ¿ie Suet., Dom. 4.8; vgl. Gsell (1894) 122-125; B.W. Jones (1992) 103-105.
toe vgi v o o r т ^ п ^ · legalisme de door Tac, Ann. 3.69.4 aan de keizer toegeschreven uitspraak: ....
nee utendum imperio ubi ¡egibus agi possi!.
109
Zie hierboven, biz. 157 met n. 64.
110
Zie hierboven, blz. I23v.
111
VA 1.15: èç' ου λέγεται τις άσεβήσαι δόξαι τυπτήσας τον έαυτοϋ δοϋλον φέροντα δραχμήν αργυραν
νενομιομένην ές Τιβέριον. Vgl. voor anecdotes als deze rond majestas-processen onder Tiberius Sen., Ben.
3.26.І .; Suet., Tib. 58; D.C. 57.24.7; 58 fr. 2; over executies onder Caracalla D.C. 77.16.5.
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dat zij onder hedendaagse historici van het principaat vrij gangbaar is; deze plegen
zich in dit verband overigens niet op de VA te beroepen.112
Philostratus' Domitianus overtreft, kortom, Nero in wreedheid en neemt, evenals
Tiberius, bij het ombrengen van zijn slachtoffers schijnbaar de regels van eerlijke
procesvoering in acht. Het wekt dan ook nauwelijks verwondering dat het uiterlijk en
de stem van Domitianus in de VA als grimmig en vreeswekkend worden beschreven.
Het meest opvallende fysieke kenmerk van de keizer is diens van woede snel rood
aanlopende gezicht (7.28); de uitgesproken gelaatskleur van Domitianus treffen wij
ook aan bij Tacitus (Agr. 45.2) en Suetonius (Dom. 18.1).113 Als slachtoffers van
de tyrannieke keizer noemt Philostratus in de eerste plaats vooraanstaande leden
van de senaat, onder wie consulares.114 Zowel in de historiografische en biografische overlevering over de regering van Domitianus als in geschriften uit de eerste
jaren na diens dood vormt de haat van de keizer voor de senaatsaristocratie een
voortdurend terugkerend refrein.113 Als tweede categorie potentiële slachtoffers van
Domitianus' bewind figureren in de VA de beoefenaars van de wijsbegeerte. In dit
verband wordt ook verwezen naar de verbanning van filosofen door de laatste keizer
uit het Flavische huis:"6 een maatregel die in de literaire overlevering ruimschoots
is geattesteerd.117 Behalve vooraanstaande senatoren en filosofen zijn in de VA leden
van de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft onder Domitianus hun
leven noch hun vermogen zeker (7.23 en 25): een gegeven dat strookt met mededelingen van literair spraakmakende representanten van deze bovenlaag én met de
grondigheid waarmee in de oostelijke provincies na de dood van de keizer diens
naam van inscripties werd verwijderd.118 Bij de uitvoering van de keizerlijke repressie spelen in de VA sycophantes een belangrijke rol: met de term worden zowel
delatores (7.23; 8.5; 8.7.16; 8.22) als agent-provocateurs (7.27; vgl. 7.36) aangeduid. De activiteiten onder Domitianus van delatores en agent-provocateurs vindt
men terug bij Plinius en Epictetus.119 De hoofdpersoon van de VA wordt nog vóór
het openbare proces door Domitianus verhoord (7.32v.). Blijkens Philostratus' relaas
gaat hier om een gesprek van man tot man (vgl. 7.22 en 29); alleen de praefectus
praetorio Aelianus (vgl. 7.16) is erbij aanwezig (7.32). Suetonius {Dom. 14.8) en
Cassius Dio (67.12.5) weten te melden dat de keizer een duidelijke voorkeur voor
dergelijke privé-verhoren aan de dag legde.
Diverse malen wordt in de VA verwezen naar de religieuze aspecten van Domitianus' keizerschap. Het thema van de Minerva-devotie van de keizer duikt zowel in
112

Zie bijvoorbeeld Waters (1964) 49v.; Girard (1981) 243; Syme (1983) 135v.
Vgl. Grosso (1954) 479 n. 114.
114
VA 7.4: . . . ήκρωτηριάαθη μεν ή βουλή τους εύδοκιμωτάτους ...; vgl. voor consulares 8.7.1.
1,5
Suet., Dom. 10.4; D.C. 67.3.31; Tac. Agr. 45.1; Plin., Pan. 48.3, 90.5, 94.3 en 95.3.
116
VA 7.4; 8.7.1. Zie voor de verbanning van filosofen 7.11: . . τφ χηρύγματι . . . δ κεκήρυκται νυν ές
φιλοαοφίαν πασαν ...; vgl. Grosso (1954) 463.
117
Pirn., Ер. 3.11.2; Tac, Agr. 2.2; Suet., Dom. 10 5; Gell. 15.11.3-5; D.C. 67.13.3. Zie Cramer (1954)
245v. en, voor het jaartal (93), Sherwin-White (1966) 763-771.
118
Zie bij voorbeeld D.Chr., or. 7.12; Philostr., VS 547; vgl. Levick (1982) 58-61 en het aldaar in noot
43 geciteerde artikel van Grosso, Epigraphica 16 (1954) 164-168.
119
Delatores: Plin., Pan. 34v.; agent-provocateurs. Air., Epici. 4.13 5; vgl. voor laatstgenoemde passage
als weerspiegeling van de situatie onder Domitianus Starr (1949) 24v.; Millar (1965) 143.
113
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narratieve passages als in redevoeringen van de wijze van Tyana op. Wanneer Apollonius aan Domitianus wordt voorgeleid voor een eerste verhoor, heeft de keizer net
aan Athene geofferd (7.32), en blijkens het relaas van de moord op Domitianus in
de VA zou de keizer de godin te hulp hebben geroepen, terwijl hij zich tegen zijn
moordenaar verweerde (8.25). Zowel tijdens het verhoor (7.32) als in de redevoering
die Apollonius voor het proces zou hebben voorbereid (8.7.1 en 9), maakt de wijze
van Tyana toespelingen op de aan Domitianus toegeschreven overtuiging dat hij zich
in de bijzondere aandacht van Athene mag verheugen. Domitianus' Minerva-devotie
is in de literaire overlevering met betrekking tot de regering van de laatste Flaviër
ruimschoots geattesteerd.120 Dat geldt niet voor de implicatie van een anecdote in de
VA (7.24): de keizer zou eraan hebben gehecht bij religieuze plechtigheden als 'zoon
van Athene' te worden aangemerkt.121 In een andere anecdote, die volgt op het relaas
van het proces van Apollonius, wordt het thema van Domitianus' Minerva-devotie
verbonden met de bekleding door de keizer van het ambt van eponiem archont te
Athene (8.16). De VA is de enige literaire bron waarin van de - epigrafisch geattesteerde122 - bekleding van dit ambt sprake is.
Zoals zojuist geconstateerd, worden in de VA in combinatie met de Minervadevotie ook Domitianus' veronderstelde aanspraken op verering als een bovenmenselijk wezen bekritiseerd. Dit thema komt afzonderlijk aan de orde in het relaas
van het proces van Apollonius. Wanneer de wijze van Tyana de rechtszaal betreedt
om zich ten overstaan van de keizer te verdedigen, wordt hem door de aanklager
bevolen de ogen te richten 'op de god van alle mensen;' hij reageert door zijn blik
te vestigen op het plafond, aldus een woordeloze veroordeling van het object van
deze vleierij uitsprekend.123 In de redevoering die Apollonius voor het proces zou
hebben voorbereid, contrasteert hij zijn eigen houding ten opzichte van de keizer met
die van Euphrates (8.7.16): waar de stoïcijn Domitianus als een meester (δεσπότης)
beschouwt, ziet Apollonius hem als een heerser (άρχων), een titel die in dit ver
band normatieve verwachtingen met betrekking tot het respect van de drager voor
de wetten impliceert (vgl. 8.7. lv.). Hoewel de beide aanduidingen - 'god van alle
mensen' en 'meester' - in de VA niet direct met elkaar worden verbonden, is het wel
zeer verleidelijk om als parallel te verwijzen naar de talrijke passages in de literaire
overlevering waarin sprake is van Domitianus' voorkeur voor de titel dominus et
deus.™
Het bovenstaande overzicht rechtvaardigt de conclusie dat het beeld van Domi
tianus dat wij in de VA aantreffen, talrijke raakpunten vertoont met het beeld van
120

Zie onder meer Suet., Dom. 4.11 en 15.7; D.C. 67.1.2; 67.16.1; vgl. Scott (1936) 166-188; Girard
(1981) passim; B.W. Jones (1992) 100.
121
Zie voor deze plaats Girard (1981) 240, die het niet onmogelijk acht dat er een verbinding bestond
lussen de Minerva-devotie van Domitianus en de keizercultus.
122
Zie /G II 2 1996; vgl. voor de datering (tussen 84/5 en 92) Kienast (1990) 117.
1
VA 8.4: ό δ' οϋτω τι ύπερεώρα του βασιλέως, ώς μηδέ ές αυτόν βλέπειν, έπηρεάσαντος бе τοϋ κατηγόρου
την ύπεροψίαν, καΙ κελεύσαντος όραν αυτόν ές τον απάντων ανθρώπων θεόν, άνέσχεν 6 'Απολλώνιος τους
οφθαλμούς ες τον οροφον ένδεικνυμινος μεν το ές τον Δία όραν, τον δε ασεβώς κολακευθέντα κακίω του
κολακευσαντος ηγούμενος.
124
Zie onder meer D. Chr. or. 45.1; Suet., Dom. 13.4v.; D.C. 67,4.7; 67.13.4; vgl. Scott (1936) 102-112;
B.W. Jones (1992) 108v.
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de keizer in de literaire overlevering die men veelal met minder of althans anders
gemotiveerde schroom als bron voor diens regering benut dan Philostratus' geschrift:
de biografie van Suetonius, de resten van het werk van Cassius Dio voor de onderhavige periode, de brieven en de Panegyricus van Plinius, de Agricola van Tacitus
en verspreide opmerkingen bij Griekse auteurs. Of het nu gaat om het karakter en
uiterlijk van de keizer, om zijn vijandigheid ten opzichte van senatoren, filosofen
en lieden uit de oostelijke rijkshelft die boven het maaiveld uitstaken, om détails
omtrent de gang van zaken bij opsporing, verhoor en berechting van zijn slachtoffers
of om zijn Minerva-devotie en zijn zelfvergoddelijking, over het algemeen sporen de
mededelingen in de VA met gegevens uit de historiografische en biografische overlevering over zijn regering en uit geschriften uit de eerste jaren na zijn dood. Ook
doet de auteur van de VA mededelingen van feitelijke aard, die elders bevestigd worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn wij in het voorafgaande reeds tegengekomen:
de verbanning van filosofen,125 de positie van Aelianus als praefectus praetorio126
en de bekleding door Domitianus van het ambt van eponiem archont te Athene.127
Verder wordt in de VA melding gemaakt van edicten van Domitianus tegen castratie
en inzake het planten c.q. rooien van wijnstokken (6.42); van de executie van drie
Vestaalse maagden (7.6); van de liquidatie van Flavius Sabinus en de liaison van
Domitianus met zijn nicht Julia, de echtgenote van Flavius Sabinus (7.7); en van de
dood van de keizer (8.25). Ook hier betreft het mededelingen omtrent gebeurtenissen
die elders zijn geattesteerd. Het door Domitianus in 82 of 83 uitgevaardigde verbod
op castratie treffen wij ook aan bij onder anderen Suetonius (Dom. 7.1) en Cassius
Dio (67.2.3),l2H terwijl het keizerlijke edict inzake de wijnstokken uit het begin van
de jaren negentig wordt vermeld door Suetonius (Dom. 7.2 en 14.5) en door Philostratus zelf in de VS (520).I29 In de VA (6.42) wordt ten onrechte gesuggereerd dat
de edicten in dezelfde tijd werden uitgevaardigd; dit is ongetwijfeld het gevolg van
het feit dat het aan Apollonius toegeschreven bon mot op beide maatregelen betrekking heeft.130 Van de executie van Vestaalse maagden onder Domitianus is onder
meer sprake bij Suetonius (Dom. 8.4v.) en Cassius Dio (67.3.32 en 41); ook Plinius
verwijst er in zijn correspondentie naar (Ep. 4.11.5-10).131 De liquidatie van Flavius
125

Zie hierboven, blz 166 met η 116v
VA 7 16-22. 28, 32 en 40; vgl. hierboven, blz. 166 Zie voor Casperius Aelianus (Ρ/Λ2 С 462) als
praefectus practono onder Domitianus D C. 68 3.3. Ten tijde van de moord op Domitianus werd de positie
van praefectus praetono bekleed door Norbanus en Petromus Secundus (D С 67.15.2), en in 95 vond een
proces tegen gardeprefecten plaats (D.C 67 14 4). Aelianus had dus nog vóór de dood van Domitianus
het veld moeten ruimen als praefectus praetono. Onder Nerva werd hij in zijn functie hersteld. Als
zodanig gaf hij leiding aan een opstand van de praetonanen tegen de bejaarde keizer, die tot de adoptie
van Trajanus leidde (D С 68 З.З .). Trajanus liet hem met de opstandige praetonanen executeren (D.C.
68 5.4). Vgl Grosso (1954) 470-478; Syme (1958) 10, Syme (1983) 131, В W Joncs (1992) 60.
127
Zie hierboven, blz 167 met n. 122.
128
Zie voor de dalenng, op basis van de chronografen, Gsell (1894) 84; Grosso (1954) 442v.
129
Zie voor dit edict Levick (1982) 66-73; Gamsey/Saller (1987) 60, В W. Jones (1992) 77v.; voor de
datering, op basis van de chronografen, Gsell (1894) 152v., Grosso (1954) 442v., Levick (1982) 68.
130
Zie Grosso (1954) 443, Anderson (1986) 180 VA 6 42 valt ovengens buiten de Domitianus-episode;
het caput maakt deel uit van een sene losse anacdotes zonder duidelijk chronologisch verband. Zie voor
deze anecdote ook hierboven, blz. 127.
111
VA 7 6 heeft vermoedelijk betrekJung op de executie van de Oculatae en van Varonilla m 82 of 83;
126
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Sabinus wordt vermeld door Suetonius (Dom. 10.6).132 Volgens de auteur van de
VA trad Domitianus vervolgens met de weduwe van Sabinus, zijn nicht Julia, in het
huwelijk.133 Van een huwelijk is in de historiografische en biografische traditie over
Domitianus geen sprake. Wel deelt Suetonius (Dom. 22.2) mee dat de keizer na de
dood van Julia's echtgenoot openlijk blijk gaf van zijn gevoelens voor haar; volgens
Cassius Dio (67.3 2) leefde hij met haar samen alsof zij zijn echtgenote was.134
Ook de weergave in de VA (8.25) van de moord op Domitianus en van de gebeurtenissen die daaraan voorafgingen, vertoont raakpunten met de - onderling overigens
vrij sterk verschillende135 - versies die wij bij Suetonius (Dom. 14-17) en Cassius
Dio (67.14-18) aantreffen; chronologisch valt Philostratus' relaas echter niet te rijmen met de mededelingen van de biograaf en de geschiedschrijver. Enkele dagen na
de executie van de consul(aris) Flavius Clemens zou Domitianus ook diens vrouw
ter dood hebben veroordeeld. Daarop zou haar vrijgelatene Stephanus tijdens een
onderhoud onder vier ogen de keizer met een dolk, die hij in een verband om zijn
linker onderarm had verborgen, een verwonding in het dijbeen hebben toegebracht.
Tijdens de daaropvolgende worsteling zou Domitianus door zijn eigen lijfwachten
zijn gedood. Zowel Cassius Dio (67.14.1) als Suetonius (Dom. 15.1) maken melding van de executie van Flavius Clemens, die in 95 plaatsvond.136 De biograaf
(Dom. 15.2) voegt hier nog aan toe dat Domitianus vooral door deze daad zijn
eigen einde verhaastte. Cassius Dio deelt echter mee (67.14 2) dat de vrouw van
Flavius Clemens, Flavia Dominila, na de dood van haar echtgenoot naar Pandaten a
werd verbannen, hetgeen niet makkelijk valt te njmen met het in de VA vermelde
doodvonnis.137 Zowel bij Suetonius (Dom. 17.2-5) als bij Cassius Dio (67.17) speelt
Stephanus, evenals in de VA, een hoofdrol bij de aanslag en is de verwonding die hij
de keizer toebrengt, niet onmiddellijk dodelijk; bij Suetonius treffen we ook het in de
VA vermelde détail van het in een verband om de linkerarm verborgen moordwapen
aan. Suetonius (Dom. 17.2) noemt Stephanus Domiullae procurator, hetgeen spoort
met de mededeling van Philostratus dat hij een vrijgelatene van de echtgenote van
vgl voor de datering, op basis van de chronografen, Gsell (1894) 80
132
Hel jaartal van de executie van Flavius Sabinus (PIR2 F 355, vgl echter Townend (1961) 54-56,
Syme (1983) 131) is onbekend Zie voor een beargumenteerd vermoeden (87) Syme (1983) 131v , maar
vgl de ingenieuze redenering van Grosso (1954) 448-456, die op begin 84 uitkomt, en zie nu В W Jones
(1992) 46v . die voor 82/3 pleit
133
VA 7 7, vgl 8 5 Overigens is VA 7 7 de enige bron voor de in prosopografische literatuur algemeen
aanvaarde veronderstelling dat Julia (PIR2 F 426) met Flavius Sabinus gehuwd was geweest, de andere
bronnen zwijgen over de naam van haar echtgenoot
134
Zie voor toespelingen op de veronderstelde relatie van Domitianus met Julia Plin , Ep 4 116, Pan
52 3, Juv 2 29-33, vgl BW Jones (1992) 3 8 ^ 0 Het portret van een tyran is natuurlijk onvolle
dig zonder vermelding van zijn ongebreidelde drang naar sexuele bevrediging zie voor de in VA 7 42
geïmpliceerde reikwijdte en intensiteit van Domitianus' erotische voorkeuren DC 67 6 3
άσωτόταιος
χαι ασελγέστατος χαι προς γυναίκας και προς μειρακια ήν
115
Zie Β W Jones (1979) 46-50, Syme (1983) 137ν , Β W Jones (1992) 193-196
136
Zie voor het tijdstip van de dood van Flavius Clemens (PIR1 F 240) Suet, Dom. 15 I
tantum
non in ipso eius consulatu , vgl Gsell (1894) 303, Syme (1983) 132, В W Jones (1992) 48
137
Zie Anderson (1986) 180 Philostratus noemt de vrouw van Flavius Clemens een zuster (αδελφή) van
Domitianus Flavia Dominila (PIR1 F 418) was echter een nicht van de keizer ΟΓ WIJ moeten aannemen
dat de auteur van de VA, al of niet in navolging van een bron, hel spoor in de Flavische familierelaties
bijster was geraakt, of met Grosso (1954) 497 αδελφιΒη lezen, vgl Gsell (1894) 296
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Flavius Clemens was; Cassius Dio (67 15.1) spreekt van een vrijgelatene, zonder
zijn patronus of patrona te vermelden. Het grote probleem van het relaas in de VA
is dat het impliceert dat tussen de executie van Flavius Clemens en de moord op
Domitianus slechts korte tijd verstreken was, terwijl tussen beide gebeurtenissen in
feite meer dan een jaar was verlopen " 8 Zó ernstig verhaastte Domitianus door de
executie van Flavius Clemens zijn einde nu ook weer niet.
Verschillende daden van Domitianus die wij hiervoor hebben gememoreerd, vormen voor de hoofdpersoon van de VA aanleiding om zich uit te spreken: de edicten
tegen castratie en inzake het planten c.q. rooien van wijnstokken (6.42), de executie
van dne Vestaalse maagden (7.6) en de viering in Ephese van het 'huwelijk' van de
keizer met zijn nicht Julia (7.7). Volgens de auteur van de VA laat de wijze van Tyana
het echter niet bij veroordelingen van Domitianus' regime. Apolloruus zou, met een
beroep op historische exempla als het optreden van Harmodius en Anstogiton, de
verdrijving van de dertig tyrannen en de vestiging van de Romeinse republiek, stadhouders en andere senatoren tot verzet tegen de tyran hebben aangespoord (7.4);
in Ephese beschuldigt hij een proconsul van Asia in het openbaar van gebrek aan
moed (7.5). Namen worden in dit verband nog niet genoemd.139 Hienn komt verandering vanaf VA 7.8, waar het relaas van de gebeurtenissen die culmineren in het
proces ten overstaan van Domitianus, begint.140 Philostratus maakt melding van de
verbanning van dne consulares, de latere keizer Nerva, Orfitus en Rufus. Orfitus en
Rufus zouden verbannen zijn naar eilanden, Nerva naar Tarente. Apollonius zou met
hen in contact hebben gestaan, aanvankelijk schriftelijk, later via tussenpersonen, en
getracht hebben hen over te halen tegen Domitianus in opstand te komen.141
Voorzover deze mededelingen betrekking hebben op de wederwaardigheden van
de latere keizer Nerva, stemmen zij niet overeen met de biografische en historiografische overlevering over de regering van de laatste keizer uit het Flavische huis. Dat
Nerva door Domitianus naar Tarente zou zijn verbannen wordt noch door Suetonius
noch door Cassius Dio vermeld, en ook geschriften uit de eerste jaren na de val van
de Flavische dynastie bevatten geen mededelingen van dien aard. Wel vinden wij
bij Cassius Dio (67.15.5) het verhaal dat Nerva in 96, in de nadagen van Domitianus' bewind, in levensgevaar zou hebben verkeerd, en dat hij op de hoogte zou
zijn geweest van het plan om de keizer te vermoorden. Nog afgezien van het feit
138

Anderson (1986) 180 Zie voor het tijdstip van de dood van Domitianus (18 september 96) Suet, Dom
17 6 Grosso ( 1954) 496-498 wilde dit probleem omzeilen door in VA 8 25 in plaats van περί την τριτην ή
τετάρτην ημέραν του φόνου te lezen περί ΐήν τριτην ή τετάρτην ημέραν <πρό> του φόνου het doodvonnis
van de vrouw van Flavius Clemens zou met twee of dne dagen na de dood van haar echtgenoot, maar
twee of dne dagen vóór de dood van de keizer zijn geveld Deze emendatie valt echter niet te njmen
met de mededeling in het eerste gedeelte van dezelfde zin έτυχε μεν γαρ Κλήμεντα άπεχτονω; (sc 6
Δομετιανός)
119
Gissingen naar de identiteit van de stadhouder van Asia m VA 7 5 zijn mijns inziens vruchteloos
Grosso (1954) 446 n 10 hield het op Valen us Festus, die hij als de geadresseerde van Epp Apoll 58
beschouwde, maar zie Penella (1979b) 119v Een andere mogelijkheid is С Vellulenus Civica Cenalis
(PIR V 352, vgl Eck (1970) 86, В W Jones (1979) 25 en 33), proconsul van Asia ca 87/8, die lijdens
de bekleding van het stadhouderschap werd geëxecuteerd (Suei, Dom 10 4, Tac , Agr 42 I) Maar, zoals
gezegd, gissingen zijn vruchteloos
140
Vgl de inleidende woorden van VA 7 8 Και μην xat τα έν τη Ρώμη ώδε αύτω έπράττετο.
141
VA 7 8, vgl voor de consulaire status van de dne VA 7 18
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dat het hier om een mededeling van twijfelachtige waarde gaat,142 dient te worden
opgemerkt dat het relaas in de VA impliceert dat Nerva reeds in 93 of eerder was
verbannen; dit is namelijk het jaar waarin blijkens de door Philostratus verstrekte
gegevens het proces tegen Apollonius plaatsvond.143 De veronderstelling dat Nerva
zich in 93 in ballingschap in Tarente bevond, wordt echter gelogenstraft door het feit
dat Martialis in 93 en 94 aan hem gewijde epigrammen publiceerde,144 terwijl ook
gegevens uit de correspondentie van Plinius erop wijzen dat Nerva gedurende de
laatste jaren van de regering van Domitianus tot de 'inner circle of the régime' behoorde.145 Wat betreft de andere consulaire connecties van Philostratus' held, Orfitus
is waarschijnlijk Salvidienus Orfitus, door Suetonius {Dom. 10.4) genoemd als één
van de door Domitianus geëxecuteerde consulares.146 Rufus levert meer problemen
op. Grosso stelde L. Verginius Rufus voor, maar gezien het grote aantal mogelijkheden - de beschikbare consulares met het cognomen 'Rufus' zijn niet op de vingers
van één hand te tellen - is het vermoedelijk verstandiger zijn identiteit in het midden
te laten.147
Volgens het relaas van Philostratus zou Apollonius, nadat het nieuws over de
verbanning van zijn drie senatoriale vrienden hem had bereikt, in Smyrna een redevoering over de onontkoombaarheid van de beschikkingen van het lot hebben
gehouden die neerkwam op een voorspelling van het principaat van Nerva. Domitianus zou hiervan op de hoogte zijn gesteld door Euphrates (7.8v.) en de proconsul
van Asia hebben bevolen de wijze van Tyana te arresteren en op transport te stellen
naar Rome. Apollonius zou dit hebben voorvoeld en daarom op eigen initiatief naar
Italië zijn gereisd (7.10). Tijdens de hierop volgende ontmoetingen met Demetrius
142

Zie Syme (1958) 3: "... a fraudulent invention."
In VA 7.11 wordt aan de verbanning van filosofen gerefereerd als een recente gebeurtenis (... τφ
κηρύγμοπι ... δ «χήρυχται νυν ές φιλοσοφίαν). Zie voor het tijdstip van het desbetreffende edict hier
boven, blz. 166 n. 117. In VA 8.IS wordt verteld dat na het proces Apollonius en Darms via Sicilië naar
Griekenland reizen. De oversteek van Syracuse naar de Peloponnesus vindt in de vroege herfst plaats.
Blijkens VA 8.24 verblijft Apollonius twee jaar in Griekenland alvorens met zijn leerlingen naar Ionie te
reizen, waar hij 'ooggetuige' is van de moord op Domitianus, op 18 september 96 (VA 8.26; zie voor
de datum hierboven, blz. 170 n. 138). Deze gegevens sluiten een dramatische datum in 94 wellicht niet
geheel uit, maar wijzen toch eerder in de richting van de nazomcr van 93. Om de zaak te compliceren
laat Philostratus zijn held in de voor het proces voorbereide redevoering (8.7.11) nog opmerken dat de
38 jaar gedurende welke hij in het openbaar heeft geleefd en geleerd, samenvalt met de periode van Nero
tol op de huidige dag, hetgeen als dramatische datum voor het proces het jaar 92 oplevert, maar vgl. de
uitvoerige behandeling van de chronologie van de episode bij Grosso (1954) 463-468.
144
Mart. 8.70 en 9.26: vgl. Syme (1958) 3 n. 1; Murray (1967a) 250: "... Martialis was not in the habit
of writing epigrams for exiles;" B.W. Jones (1979) 48v. Zie overigens VA 7.33 en 8.7.10 voor een goed
getroffen détail in Apollonius' verdediging van Nerva tegen de beschuldiging van subversieve plannen:
de spreekwoordelijke quies van de toekomstige keizer (Mart. 5.28.4; 8.70.1; Plin., Ep. 10.58.7). In VA
8.7.10 is sprake van een ziekte van Nerva; vgl. D.C. 67.15.6.
145
Plin., Ep. 4.22.4-6; 7.33.9; vgl. Sherwin-White (1966) 447; Eek (1970) 62 n. 38; B.W. Jones (1979)
49; B.W. Jones (1992) 194v. Wellicht is er sprake van verwarring met de door Nerva naar Tarente
verbannen Calpumius Crassus, zie D.C. 68.3.2; Epil. de Caes. 12.6; vgl. Grosso (1954) 460v.; Bowersock
(1970) 18.
146
PIR2 С 1445. Zie voor de identificatie Grosso ( 1954) 458; Syme (1983) 135 n. 84; B.W. Jones (1992)
183v.
147
Grosso (1954) 458-460 voor PIR V 284 als de Rufus uil de VA; Syme (1983) 135 n. 84: "... an
unidentified Rufus;" B.W. Jones (1992) 183: "... perhaps L. Verginius Rufus ..."
143
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(7.10-15) en Aelianus (7.17-21) krijgen wij voor het eerst de aanklacht tegen Apollonius te horen. Deze zou een aantal punten hebben omvat; Apollonius' kleding,
haardracht en levenswijze in het algemeen; het feit dat hij door sommige mensen als
een god werd vereerd; de voorspelling van de epidemie in Ephese; en de beschuldiging dat hij in aanwezigheid van Nerva een Arcadische jongen zou hebben geofferd
teneinde door ingewandschouwing de uitkomst van Nerva's greep naar de macht te
voorspellen.14*
De aanklacht en de wijze waarop de hoofdpersoon van de VA zich daartegen verdedigt, leveren de nodige tegenstrijdigheden met het relaas van de wederwaardigheden
van de wijze van Tyana elders in de VA op. Zo veronderstelt de beschuldiging dat
Apollonius in het bijzijn van Nerva een Arcadische jongen zou hebben geofferd, de
aanwezigheid van de wijze van Tyana in Italië,149 terwijl blijkens Philostratus' relaas
Apollonius ter gelegenheid van het proces voor het eerst sinds de regering van Nero
in Italië verblijft. Zowel de beschuldiging met betrekking tot de voorspelling van
de epidemie in Ephese als Apollonius' verweer op dit punt veronderstellen dat deze
recent en in elk geval tijdens de regering van Domitianus heeft plaatsgevonden (8.5;
8.7.9), terwijl de plaats waar Philostratus van de voorspelling melding maakt (4.4
en 10), bij de lezer de indruk wekt dat het om een gebeurtenis gaat die tijdens de
regering van Nero of zelfs eerder moet worden gedateerd.
Dat elementen uit de beschrijving in de VA van de historische context van de
gevangenschap en het proces van de wijze van Tyana corresponderen met de historiografische en biografische overlevering over Domitianus hebben wij hiervoor
gezien. Over de wederwaardigheden van Apollonius zelf zwijgt deze overlevering
echter als het graf tot het jaar 96: zoals wij in het tweede hoofdstuk van deze studie hebben kunnen constateren, maakt ook Cassius Dio (67.18.lv.) melding van het
door Philostratus (8.26) beschreven visioen van Apollonius in Ephese van de moord
op Domitianus in Rome. Waarschijnlijk bedienden beide auteurs zich, onafhankelijk
van elkaar, van dezelfde locale overlevering.150 Nu heeft volgens Dzielska Philostratus op grond van dit gegeven het volledige relaas van Apollonius' vervolging door
Domitianus gefingeerd.151 Deze ongefundeerde bewering wordt echter gelogenstraft
door het feit dat de auteur van de VA expliciet stelling neemt tegen lasterlijke aantijgingen, volgens welke Apollonius Domitianus in een brief om clementie zou hebben
gesmeekt (7.35): een gegeven dat overduidelijk pleit voor de veronderstelling dat
vervolging onder Domitianus inderdaad deel uitmaakte van de pre-philostrateïsche
148
VA 7.11 en 20; 8.5 en 7. Gruwelverhalen over kinderoffers voor magische doeleinden zijn in de derde
eeuw populair, zie D.C. 73.16.5 (Didius Julianus); 79.11.3 (Elagabalus).
149
Hetzelfde geldl voor het alibi dat Apollonius aanvoert om zich op dit punt van schuld vrij te pleiten
(8.7.14).
150
Zie hierboven, blz. 74v. met n. 43. Een andere opvatting bij Grosso (1954) 505 en 514-516, die erop
wijst dat bij Cassius Dio Apollonius tijdens het visioen de naam van Stephanus noemt. Bij Philostratus
richt Apollonius tijdens het visioen zijn aansporingen aan het adres van een anonieme moordenaar, maar
de enige die hij in het voorafgaande heeft genoemd, is Stephanus. Hieruit blijkt, aldus Grosso, dat Cassius
Dio 'seguiva (...) la versione rìlostratea'. Het dwingende karakter van deze redenering, waaraan Grosso
consequenties verbindt voor de periode waarin Dio's werk tot stand kwam, ontgaat mij; zie ook Gabba
(1955) 332v.
151
Dzielska (1986) 41.
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overlevering.152 Dit argument geldt ongeacht de realiteit van de Damis-bron: Philostratus plaatst de 'lasterlijke' versie van de gebeurtenissen die sommigen geven,
tegenover het naar zijn zeggen waarheidsgetrouwe relaas van Apollonius' leerling.153
Mijns inziens bestaat er echter voldoende reden om de bewering van de auteur van
de VA dat hij over een bron beschikte die voor mémoires van een leerling van Apollonius moest doorgaan, serieus te nemen, en het lijkt dan ook de moeite waard óók
te bekijken in hoeverre hij zich in het kader van de Domitianus-episode op 'Damis'
beroept.
Philostratus putte naar eigen zeggen voor zijn beschrijving van Apollonius' confrontatie met Domitianus in ruime mate uit de Damis-bron, die hierover uitvoerige
informatie zou hebben geboden.154 Expliciet worden aan Damis toegeschreven de
ontmoetingen met Demetrius die de gevangenschap en het proces omlijsten (7.15 en
42); een aantal voorvallen gedurende de gevangenschap van Apollonius (7.28; vgl.
7.21, 38 en 42); het eerste verhoor van de wijze van Tyana door Domitianus (7.35;
vgl. 7.32: Damis was zelf bij dit verhoor niet aanwezig); en het verhaal hoe Apollonius op wonderbaarlijke wijze zijn been uit de kluisters bevrijdde (7.38). Voor het
begin van het proces stuurt de hoofdpersoon van de VA zijn discipel naar Dicaearchia. Philostratus vermeldt dat Damis verklaart het daaropvolgende (τα έπί τούτοις)
van Apollonius gehoord te hebben, toen deze later, na zijn vrijspraak, Demetrius
en zijn leerling verslag uitbracht van zijn wederwaardigheden (7.41 v.). Wanneer wij
dus de auteur van de VA mogen geloven, dan ontleende hij de hoofdlijn van de gang
van zaken tijdens het proces - de aanklacht, Apollonius' verdediging, de vrijspraak
en de wonderbaarlijke verdwijning uit de rechtszaal - aan de Damis-bron; na het
weerzien met Demetrius en Damis laat hij Apollonius al diens wederwaardigheden
gedurende het proces vertellen (8.12).
Ook wanneer Philostratus de hoofdlijn van Apollonius' confrontatie met Domi
tianus, zoals beschreven in de VA, aan de Damis-bron ontleende, permitteerde hij
zich ongetwijfeld de nodige vrijheden om een optimaal effect te bereiken met de
episode die als de dramatische climax van Apollonius' levensroman mag worden
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Ook Meyer (1917) 418 accepteerde deze conclusie Dzielska (1986) 38v. tracht dil argument te weer
leggen met de bewering dat de desbetreffende bnef door Philostratus is geschreven. De bnef wordt door
Philostratus echter met geciteerd, maar slechts zeer globaal geparafraseerd en als een vervalsing verwor
pen op grond van het feit dat hij in het Ionisch geschreven en van een voor Apollonius ongebruikelijke
wijdlopigheid is De kwaliteit van Philostratus' argumenten tegen de authenticiteit van de bnef kan hier
builen beschouwing blijven, maar de veronderstelling dat hij het beslaan van een vervalste bnef zou
hebben gefingeerd om deze vervolgens op grond van taalkundige en stilistische entena te ontmaskeren
lijkt mij - voorzichtig uitgedrukt - vergezocht
153
Het is in dit verband van belang erop te wijzen dat er nog andere tradities over Apollonius en
Domitianus bestonden, hoewel niet als vaststaand mag worden aangenomen dat deze ouder zijn dan de
VA Het gaat hierbij in de eerste plaats om twee op naam van Apollonius overgeleverde bneven aan
de keizer (Epp Apoll 20 en 21) met een symbouleutisch karakter, waaruit zeker geen uitgesproken
vijandigheid blijkt, vgl Pendía (1979b) 28. Verder bevat de Quaestiones el ^esponsiones van Anastasius
Sinaila (PG 89.524d-525b) een legende volgens welke Apollonius bij de beslnjding van een epidemie
in Rome in opdracht van Domitianus als magos de mindere bleek van Apuleius en Julianus Vgl Speyer
(1974) 61 ν ; Penella (1978). Anderson (1986) 182 en 193 η. 25
154
Zie voor Damis' volledigheid inzake Apollonius' verblijf in de gevangenis VA 7 28.
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beschouwd. Zoals wij reeds eerder constateerden,155 dient men in elk geval de uitvoerige verdedigingsrede die Apollonius volgens Philostratus voor het proces zou
hebben voorbereid (8.7), als een product van de literaire creativiteit van de auteur
van de VA te beschouwen. De inhoud van deze apologie is niet alleen een verweer
tegen de aanklacht tegen de wijze van Tyana, maar ook de neerslag van Philostratus'
'Auseinandersetzung' met de Apollonius-traditie. Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor de synkrisis met filosofen uit het verleden in de inleidende capita (1-3) van
boek 7, waar Apollonius' optreden onder Domitianus wordt gepresenteerd als een
onovertroffen voorbeeld van de wijze waarop een filosoof een tyran tegemoet dient
te treden.154 Ook de voorstelling van Apollonius als een Socrates redivivus (8.2) lijkt
eerder een onderdeel van Philostratus' inkleding van de episode dan van de traditie
te zijn.157 Terwijl over het feit dat Philostratus zichzelf in dergelijke passages zeer
vergaande vrijheden permitteerde, geen twijfel kan bestaan, is het vrijwel ondoenlijk
om zelfs maar bij benadering vast te stellen hoe pre-philostrateïsche overlevering
en eigen inbreng van de auteur zich verhouden in het relaas van de aanloop naar
het proces (7.4—10). Bronverwijzingen ontbreken in deze capita volledig. De verdenking ligt voor de hand dat het optreden van Apollonius als instigator van een
senatoriale samenzwering tegen Domitianus een product van Philostratus' fantasie
is; bewijsbaar is dit echter niet. Opvallend is dat het centrale punt van de aanklacht
wordt gevormd door een beschuldiging van criminele mantische praktijken met subversieve oogmerken,158 terwijl de aanleiding tot het tegen Apollonius uitgevaardigde
arrestatiebevel, zijn redevoering over de onontkoombaarheid van de beschikkingen
van het lot (7.9), neerkomt op een voorspelling van de regering van Nerva.
Vatten wij onze bevindingen over de in de VA beschreven contacten van de wijze
van Tyana met Domitianus samen, dan kunnen wij in de eerste plaats constateren
dat er voor de veronderstelling dat dergelijke contacten deel uitmaakten van de prephilostrateïsche Apollonius-overlevering, voldoende aanwijzingen bestaan. Naast de
vermelding in de VA (7.35) van een brief, waarin Apollonius de keizer om genade
zou hebben gesmeekt, is in dit verband ook het bestaan van tradities waarin van de
relaties van de wijze van Tyana met de laatste Flavische keizer een geheel ander, positiever, beeld wordt gegeven dan in de VA, van belang.159 Wanneer wij Philostratus
mogen geloven, bevatte de Damis-bron het relaas van een gevangenschap en proces
van Apollonius onder Domitianus. Het lijkt niet onaannemelijk dat dit inderdaad het
geval was, maar bij de beantwoording van de vraag welke elementen uit het relaas
in de VA aan 'Damis' zijn ontleend, dient men de grootst mogelijke terughoudendheid in acht te nemen. Ook bij het schrijven van deze episode heeft Philostratus
namelijk waarschijnlijk op ruime schaal gebruik gemaakt van de biografische en
historiografische overlevering over de betrokken keizer; de rijkdom aan historische
155

Zie hierboven, blz. 108 met n. 33.
Zo ook Anderson (1986) 164. Zie voor deze synkrisis hieronder, blz. 185 met n. 193.
157
Zie Lenz (1964) 97v.; vgl. voor de parallellen die Philostratus in de Domitianus-episode trekt tussen
het proces tegen Socrates en het proces tegen Apollonius, Döring (1979) 138v.
158
Zie hierboven, blz. 172 met n. 148. Vgl. voor subversieve mantiek MacMullen (1966) 128-162.
159
Zie hierboven, blz. 173 n. 153.
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détails in de Domitianus-episode rechtvaardigt deze veronderstelling. De werkwijze
van de auteur van de Л maakt het uiterst riskant om met een aanvaardbare mate
van waarschijnlijkheid uitspraken te doen over bijvoorbeeld de vraag of hij de sub
versieve contacten van de wijze van Tyana met Nerva, Orfitus en Rufus zelf op basis
van gegevens uit de historiografische en biografische overlevering over de laatste
jaren van Domitianus' regering fingeerde óf dat hij deze aan zijn bron(nen) omtrent
Apollonius ontleende. Wat betreft het contact met Nerva moet men in elk geval
ruimte laten voor de tweede mogelijkheid, omdat Philostratus zich ook voor Apollonius' veronderstelde contacten met Domitianus' opvolger na diens troonsbestijging
op de Damis-bron beroept. Kort voor het einde van Apollonius' aardse bestaan vindt
een briefwisseling tussen de keizer en de wijze van Tyana plaats (8.27v.). Apollonius gaat niet in op Nerva's verzoek om als diens raadgever naar Rome te komen;
hij schrijft de keizer een brief, die neerkomt op een voorspelling van hun beider
naderende levenseinde. Philostratus verwijst naar aanleiding van deze voorspelling
naar het feit dat de regering van Nerva slechts één jaar en vier maanden duurde
(8.27).160 Later schrijft hij een brief met adviezen over de uitoefening van de alleenheerschappij, die hij door Damis aan de keizer laat overbrengen, daarmee zichzelf
de gelegenheid schenkend in eenzaamheid afscheid van het leven te nemen (8.28).
Daarmee eindigde, aldus Philostratus (8.29), het manuscript van Damis.
"Über die Kaisergeschichte ist er (d.w.z. Philostratus, jjf) durchweg recht gut unterrichtet," aldus Ed. Meyer in een voetnoot bij het in 1917 gepubliceerde artikel waarin
hij trachtte aan te tonen dat het geschrift van 'Damis' een product van de fantasie
van de auteur van de VA was.161 Zevenendertig jaar later concludeerde Grosso in
zijn studie over de VA als historische bron, waarin hij de opvatting verdedigde dat
Philostratus wel degelijk authentieke mémoires van een leerling van Apollonius had
benut, dat "il retore (...) narrava la vita del suo eroe sulla trama storicamente sicura
dei fatti noti al gran publico, che li conosceva e che li poteva, comunque controllare sulla scorte delle opere storiografiche maggiori."162 Terwijl Meyer en Grosso
lijnrecht tegenovergestelde standpunten innamen inzake de geloofwaardigheid van
Philostratus' mededelingen over de door hem gebruikte bronnen, waren hun oordelen over de betrouwbaarheid van de politiek-historische mededelingen in de VA
dus gelijkluidend. Zoals wij in het voorafgaande hebben kunnen constateren, is er
inderdaad sprake van talrijke overeenkomsten tussen de typeringen in de VA van
de keizers van Nero tot en met Nerva enerzijds en de beeldvorming van deze keizers in de historiografische en biografische overlevering anderzijds. Ook de feitelijke
mededelingen van politiek-historische aard in de VA zijn, hoewel de chronologische
ordening soms te wensen overlaat en onwaarschijnlijkheden niet ontbreken, meestal
niet in tegenspraak met de door geschiedschrijvers en keizerbiografen geboden informatie. De eensgezindheid op dit punt van de hiervoor geciteerde geleerden vormt
een treffende illustratie van het feit dat men aan de aanwezigheid van overeenkom160
161
162

D.C. 68.4.2 is nog nauwkeuriger: één jaar, vier maanden en negen dagen.
Meyer (1917) 418 η. 1.
Grosso (1954) 512.
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sten c.q. het ontbreken van tegenstrijdigheden tussen de VA en de historiografische
en pohtiek-biografische overlevering in ieder geval geen conclusies met betrekking
tot de betrouwbaarheid van Philostratus' mededelingen over de door hem gebruikte
bronnen omtrent Apollonius kan verbinden. Zoals ook Grosso moest toegeven, is
het alleszins waarschijnlijk dat de auteur van de VA zich voor de schildering van
het historische kader van de wederwaardigheden van zijn held zeker niet uitsluitend
van de hypomnêmata van diens discipel heeft bediend, maar tevens in ruime mate
uit historiografische en politiek-biografische literatuur heeft geput.163
Hoewel het niet mogelijk is de auteurs van wier werken Philostratus gebruik heeft
gemaakt, te traceren, kunnen wel enkele mogelijkheden genoemd worden. Zo schreef
Plutarchus een niet bewaard gebleven leven van Nero,164 en voorzover wij kunnen
nagaan vertoonde zijn Nero-beeld bepaalde nuanceringen - bij voorbeeld de positieve appreciatie van de 'bevrijding van Hellas'165 - die Philostratus niet onverschillig
zullen hebben gelaten. Plutarchus schreef ook levens van Galba, Otho en Vitellius.166
Waar in de VA wordt gerefereerd aan de gebeurtenissen in het driekeizerjaar, hebben wij enkele opvallende overeenkomsten met Plutarchus' Galba, waaronder het
gebruik van eenzelfde metafoor, geconstateerd.167 De conclusie dat Philostratus uit
de keizerbiografieën van Plutarchus heeft geput is verleidelijk, maar niet dwingend;
de gebeurtenissen in de jaren 68/9 werden volgens Flavius Josephus (BJ 4.496) door
talrijke geschiedschrijvers, zowel Grieken als Romeinen, behandeld. Het is niet uitgesloten en zelfs niet onwaarschijnlijk dat de auteur van de VA, die meer dan een
decennium aan het Severische hof doorbracht, waarvan althans een aantal jaren te
Rome, in staat was ook Latijntalige literatuur te raadplegen. Noodzakelijk was dit
echter niet: in de tweede eeuw hadden verschillende Griekse geschiedschrijvers en
biografen, wier werken verloren zijn gegaan, zich met de Romeinse geschiedenis
van de eerste eeuw beziggehouden. Men kan daarbij denken aan auteurs als Phlegon
van Tralies, Chryserus, Charax van Pergamum en Amyntianus.168
De tirade van Philostratus' Apollonius tegen de Griekse tournee van Nero (5.7)
vertoont, zoals wij hiervoor zagen,169 treffende overeenkomsten met de behandeling
van de Griekse reis van de laatste keizer uit het Julisch-Claudische huis bij Cassius
Dio. Opvallend is verder dat waar de geschiedschrijver de vestiging van het principaat vergezeld laat gaan van een constitutioneel debat tussen Agrippa en Maecenas
163

Grosso (1954) 513-516
Lampnas-calalogus no 30
165
Zie hierboven, blz. 139
166
De Galba en de Otho zijn bewaard gebleven, zie voor de Vitellius-biografie de Lampnas-calalogus
no 33
167
Zie hierboven, blz 152
168
Phlegon van Tralies (FGrHist 257), een vrijgelatene van Hadnanus, schreef een kroniek met de titel
Olimpiades, die tot de 229ste Olympiade (137-140) liep Chryserus (FGrHist 96 Τ 1), een vrijgelatene
van Marcus Aurehus, schreef een wereldgeschiedenis vanaf de stichting van Rome tot zijn eigen tijd A
Claudius Charax (Anlonijnse periode) behandelde in het zevende boek van zijn Historien de regering van
Nero en diens opvolgers (FGrHist 103 Τ 1), vgl voor Charax en diens werk de monografie van Andrei
(1984) Amyntianub schreef in navolging van Plutarchus parallelle levens van Dionysius I van Syracuse
en Domitianus (FGrHist 150 Τ 1).
169
Zie blz 146
164
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ten overstaan van Octavianus (52 1-41), wij in de VA een soortgelijk debat aantreffen bij de vestiging van de Flavische dynastie De veronderstelling dat Philostratus
afhankelijk was van het werk van Cassius Dio, of eventueel dat de geschiedschrijver
zich door het geschrift van de sofist heeft laten beïnvloeden, is verleidelijk, maar
stuit op grote problemen Dio en Philostratus werkten ongeveer in dezelfde penode aan respectievelijk de Romeinse Geschiedenis en de VA welk werk eerder tot
stand kwam, valt met geen mogelijkheid te ¿eggen '™ Bovendien is het de vraag
of de hypothese van beïnvloeding van Philostratus door Cassius Dio of vice versa
noodzakelijk is om de genoemde overeenkomsten, die vooral op het vlak van de literaire vormgeving van historisch materiaal liggen, te verklaren De mogelijkheid dat
de sofist van de geschiedschrijver of de geschiedschrijver van de sofist afhankelijk
was, kan niet geheel worden uitgesloten Het is echter minstens even waarschijnlijk
dat zij, waar het materiaal zich daarvoor leende, onafhankelijk van elkaar dezelfde
rhetorische vormen hanteerden
Van sofistische meletai over historische thema's werd verwacht dat 7ij op het
publiek een authentieke indruk maakten De prestaties van een sofist werden mede
beoordeeld in het licht van de vraag m hoeverre hij anachronismen en ongerijmdheden wist te vermijden m Anders dan Grosso meende te mogen concluderen pleiten
de moeite die Philostratus zich bij de schildering van de historische achtergrond
van Apollonius' optreden getroostte, en het alleszins respectabele resultaat dat hij
daarbij bereikte, dan ook niet voor de integriteit, maar voor de vakbekwaamheid van
de sofistl72 Argumenten voor de betrouwbaarheid van zijn mededelingen omtrent
de door hem voor de wederwaardigheden van Apollonius gebruikte bronnen, in het
bijzonder het geschrift van 'Damis', kan men hieraan niet ontlenen De constatering
van Bowie dat "the political background is treated in too competent a manner for
the naive scnbe and disciple introduced by Philostratus,"171 is meer op haar plaats
Maar ook hierop kan men geen conclusies in algemene zin met betrekking tot de
geloofwaardigheid van Philostratus' verwijzingen naar de Damis-bron baseren, dat
hij er met behulp van historiografische en pohtiek-biograhsche literatuur in slaagde
een authentieke historische achtergrond voor het optreden van zijn held te creëren
sluit immers niet uit dat hij voor de activiteiten van Apollonius op rijksniveau wel
degelijk aanwijzingen in de hem ter beschikking staande tradities over de wijze van
Tyana, ι с de Damis-bron, aantrof Om te beginnen zal men nauwkeurig moeten
inventariseren bij welke gelegenheden de auteur van de VA zich op 'Damis' beroept
voor Apollonius' uitlatingen over en contacten met keizers
Zoals wij in het voorafgaande hebben kunnen constateren, is dit het geval bij de
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Zie voor de stelling dat Dio's werk onder Severus Alexander tot stand kwam Barnes (1984) passim,
met name 250 (223 als terminus post quem voor boek 52), voor de tijd waann de VA werd geschreven
(lussen 217 en 238), hierboven blz 27v
171
Zie Russell (1983) ІІЗ
172
Contra Grosso (1954) 512 vgl Phillimore (1912) xx "
the more lifelike to the local colour of the
time [a rhetor) could make his background by allusions, the more succesful was his meleti Just so with
Philostratus Only his lask is much heavier and more embarrassing because he is working on a much
bigger canvas "
173
Bowie (1978) 1662
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gedachtenwisseling over Nero's Gnekse reis (5 7), bij de aansporingen van Apollonius aan het adres van de stadhouder van Baetica tot deelname aan de opstand van
Vindex (5 10), waarschijnlijk bij de voorspelling van de korte duur van de regering
van Galba, Otho en Vitelhus (5 11), wellicht bij een voorspelling van Vespasianus'
keizerschap (5 31), bij de (interpretatie van een) voorspelling van Titus' dood (6 32);
bij de gevangenschap en het proces van Apollonius onder Domitianus (onder meer
7 28 en 42),l74 en bij de overbrenging door Apollonius' leerling, aan de vooravond
van de dood van zijn meester, van een bnef aan Nerva (8 28) Alleen in de laatste
twee gevallen worden dus mededelingen omtrent rechtstreekse relaties met keizers
zonder meer aan de Damis-bron toegeschreven Tegen de veronderstelling dat Philostratus de hier opgesomde uitlatingen en wederwaardigheden van Apollonius aan
authentieke mémoires van één van diens leerlingen ontleende, pleiten verschillende
mededelingen in de VA die wij in deze paragraaf hebben aangestipt en waarvan wij
met wisselende mate van zekerheid hebben geconstateerd dat Philostratus ze aan
'Damis' toeschrijft dat Apollonius en zijn metgezellen tegelijkertijd van de dood
van Vindex, de vlucht van Nero en het optreden van Galba, Otho en Vitelhus hoorden (5 11), dat Titus door Domitianus zou zijn vergiftigd (6 32), een bericht dat in
onze historiografische en politiek-biografische overlevering pas in de vierde eeuw
opduikt en dat vermoedelijk niet voor de tweede eeuw gangbaar werd, en wellicht dat
Nerva door Domitianus naar Tarente werd verbannen (7 8) Met name deze laatste
mededeling valt slecht te verenigen met de hypothese van Grosso dat 'Damis' zijn
herinneringen tijdens de regering van Nerva te boek stelde 175 De herinnering aan
de feitelijke positie van Nerva onder Domitianus moet in deze jaren nog te levendig
zijn geweest om een zodanige verdraaiing van de werkelijkheid als een acceptabele
vorm van apologetiek ingang te doen vinden 176 Een fundamentele tekortkoming
van Grosso's benadering is dat hij, evenmin als na hem Bowie, systematisch heeft
geïnventariseerd waar Philostratus zich voor zijn relaas van Apollonius' contacten
met keizers op de Damis-bron beroept Zo kwam de Italiaanse geleerde ertoe om
uitgerekend de Alexandnjnse episode in de VA - een episode, die geen enkele eenduidige verwijzing naar 'Damis' bevat en waarvan althans aannemelijk gemaakt kan
worden dat Philostratus deze fingeerde op basis van enerzijds historiografie over de
vestiging van de Flavische dynastie en anderzijds aangrijpingspunten in de epistolografische traditie die geen betrekking hadden op contacten van de wijze van Tyana
met Vespasianus, maar op diens relaties met Dio van Prusa en Euphrates177 - te
herleiden tot 'la parte più storicamente autentica' van de mémoires van Apollonius
174

Vgl hierboven, biz 173
Grosso (1954) 520v Deze hypothese is gebaseerd op de vooraanstaande rol die de volgende personen
in de Domitianus episode van de VA spelen Nerva de opvolger van Domitianus, keizer van september
96 tot januan 98, Rufus volgens Grosso L Verginius Rufus, in 97 samen met Nerva consul ordinarius,
vgl voor deze identificatie hierboven, blz 171 en Caspenus Aehanus, onder Nerva opnieuw praefcctus
praetono, maar door Trajanus kort na de dood van Nerva geëxecuteerd, zie hierboven, blz 168 η 126
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Met dit gegeven wordt onvoldoende rekening gehouden door Murray (1967a) 250v, die enerzijds
ertoe neigt de hypothese van Grosso te accepteren, maar anderzijds de Domitianus episode in de VA in
hel algemeen en het relaas van de wederwaardigheden van Nerva in het bijzonder typeert als 'a fiction
worthy of a sorcerer s apprentice '
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Zie hierboven, blz 160v
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leerling.
Hoewel het uiterst waarschijnlijk is dat de mededelingen omtrent Apollonius' activiteiten op rijksniveau voor een aanzienlijk deel aan de fantasie van Philostratus
zijn ontsproten, lijkt het moeilijk vol te houden dat een pseudepigrafisch geschrift dat
voor mémoires van een leerling van Apollonius moest doorgaan, de wijze van Ту ana
onmogelijk uitlatingen over Nero's Griekse reis en voorspellingen van troonswisselingen in de mond kan hebben gelegd of hem de rol van slachtoffer van vervolging
door Domitianus kan hebben toegedicht. De mededelingen die aan Damis worden
toegeschreven en die de veronderstelling dat Philostratus inderdaad over authentieke
mémoires van een leerling van Apollonius beschikte problematisch maken, vallen
zeer wel te rijmen met de hypothese dat de Damis-bron een pseudepigrafisch geschrift uit de tweede of eventueel de vroege derde eeuw was. Anderzijds kunnen aan
de mededelingen over de activiteiten van Apollonius op rijksniveau die Philostratus
aan 'Damis' zegt te ontlenen, evenmin positieve aanwijzingen worden ontleend voor
mijn veronderstelling dat de auteur van de VA inderdaad materiaal uit een dergelijk pseudepigrafisch geschrift verwerkte. Enkele voorbeelden kunnen dit duidelijk
maken. Gesprekken tussen de wijze van Tyana en zijn pupillen over Nero, die Philostratus op gezag van 'Damis' optekent (3.7), sluiten qua thematiek en strekking
naadloos aan bij Philostratus' eigen uitlatingen over deze keizer. De aan Apollonius
toegeschreven voorspellingen zijn verpakt in klassiek-historische (5.11) en Homerische (6.32) allusies; zonder uit te sluiten dat een pseudepigrafisch geschrift met
een subliterair karakter dergelijke allusies zou kunnen hebben bevat,'78 kan men niet
ontkennen dat althans de inkleding van deze voorspellingen ook van de hand van
Philostratus zou kunnen zijn. Omina en hun interpretatie en voorspellingen zouden
zeer wel onderdeel hebben kunnen uitmaken van de Damis-bron, maar waren ook
een standaardonderdeel van historiografische literatuur; het is niet geheel ondenkbaar
dat de auteur van de VA ze fingeerde in het kader van de creatie van een authentieke historische achtergrond voor het optreden van zijn held. En terwijl weinig het
vermoeden in de weg staat dat de Damis-bron eindigde met de heenzending door
Apollonius van zijn discipel, is het optreden van Damis als overbrenger van brieven
elders in de VA waarschijnlijk weinig meer dan een element van de dramatische inkleding van een gegeven dat aan een ander onderdeel van de Apollonius-overlevering
is ontleend.179
Wij hebben in deze paragraaf de beschrijving en typering in de VA van de regeringen van keizers waarmee de wederwaardigheden van de hoofdpersoon raakpunten vertonen, vergeleken met de historiografische en biografische literatuur over
deze keizers. Ook hebben wij geïnventariseerd in hoeverre Philostratus zich voor de
uitspraken over en contacten met keizers van zijn held beroept op de Apolloniusoverlevering. De bevindingen waartoe wij langs deze weg zijn gekomen, kunnen als
volgt worden samengevat. De mate van overeenstemming van de keizerportretten
en van de feitelijke mededelingen van politiek-historische aard in de VA met de inZie Anderson (1986) 159-161.
VA 4.46; vgl. hierboven, blz. 90v.
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formatie in onze historiografische en politiek-biografische overlevering laat slechts
de conclusie toe dat Philostratus bij het schetsen van de historische achtergrond
van Apollonius' optreden niet over één nacht ijs ging. Voorts is het uiterst aannemelijk dat verschillende episodes in de VA, die betrekking hebben op activiteiten
op rijksniveau van de hoofdpersoon, door de auteur zijn gefingeerd. Anderzijds is
het gebrek aan historische plausibiliteit van sommige mededelingen niet onverenigbaar met de hypothese dat hij zich bediende van een pseudepigrafische bron die
ook informatie over activiteiten op rijksniveau van de wijze van Tyana bevatte: de
Ekphatnismata van 'Damis'. Het karakter van de mededelingen omtrent Apollonius'
uitlatingen over en contacten met keizers die hij aan deze bron toeschrijft, levert
echter geen duidelijke aanwijzingen voor de juistheid van deze hypothese op. In de
volgende paragraaf zullen wij zien of in deze situatie verandering komt, wanneer wij
onze aandacht niet langer concentreren op de feitelijke inhoud van de mededelingen
omtrent de contacten van de hoofdpersoon van de VA met keizers, maar in plaats
daarvan onderzoeken aan welke voorstellingen met betrekking tot de relatie tussen
filosofen en alleenheersers Philostratus' beschrijving van de wederwaardigheden van
zijn held beantwoordt.
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4.3. Filosoof en alleenheerser: twee complementaire rollen
De ontmoeting tussen een filosoof en een monarch is in de VA voor beide partijen een
gebeurtenis van cruciale betekenis. In de confrontatie tussen de beoefenaar van de
wijsbegeerte en degene die de alleenheerschappij uitoefent, wordt immers antwoord
gegeven op de vraag naar de legitimiteit van hun aanspraken op de respectievelijke
titels philosophos en basileus. Voor een filosoof betekent met name de confrontatie
met een tyran het uur van de waarheid: tyrannie is de beste toetssteen voor filosofen
(7.1; 4.37). Van een filosoof mag men bij uitstek verwachten dat hij bereid is zijn
leven te offeren voor zijn overtuiging.180 Eén van de vruchten van beoefening van
de pythagoreische filosofie is, zo betoogt Philostratus' Apollonius bij verschillende
gelegenheden, gelegen in het feit dat men zich geen vrees laat inboezemen door
tyrannen, maar hun integendeel zelf schrik aanjaagt.181 Door zijn optreden voor Domitianus laat hij zien dat de 'schrik van alle Grieken en barbaren' niet meer is dan
een 'stuk speelgoed voor zijn filosofie.'182 Zijn superioriteit ten opzichte van tyrannen
wordt in één adem genoemd met het goddelijke karakter van zijn wijsheid (1.2). Het
belang van een tyranniek regiem als toetssteen voor de filosoof wordt onderstreept
door de ontmoetingen van Apollonius met de meer wankelmoedige wijsgeren Philolaus (4.36-38) en Demetrius (7.10-15), respectievelijk aan de vooravond van het
bezoek van de wijze van Tyana aan Nero's Rome en van het proces ten overstaan
van Domitianus; Apollonius demonstreert bij deze gelegenheden overvloedig zijn
filosofische standvastigheid. Hebben deze confrontaties de functie Apollonius' superioriteit ten opzichte van contemporaine filosofen te illustreren, een synkrisis van
Apollonius' optreden onder Domitianus met het gedrag van filosofen uit vroeger
tijden ten opzichte van tyrannen (7.1-3) bevestigt naar Philostratus' oordeel dat zijn
held ook in diachronisch perspectief de toets der vergelijking glansrijk doorstaat.
Zoals de opstelling van een filosoof ten opzichte van een tyran uitsluitsel verschaft inzake de vraag of de wijsgeer zijn titel waardig is, zo vormt de opstelling
van alleenheersers ten opzichte van de wijsbegeerte en haar beoefenaars in de VA bij
uitstek de maatstaf aan de hand waarvan het karakter van hun heerschappij wordt
afgemeten. De verhouding tot de filosofie is een essentieel criterium waar het gaat
om de vraag of een alleenheerser een deugdzaam vorst of een tyran is. De beide
modeltyrannen in de VA, Nero en Domitianus, verafschuwen en vrezen de filosofie
en vervolgen filosofen. Zo laat Nero Musonius in de gevangenis werpen (4.35) en
tewerkstellen bij de doorgraving van de Isthmus (5.19); Demetrius wordt in opdracht
van de praefectus praetorio Tigellinus uit Rome verbannen (4.42). Tevens laat de
keizer, wanneer wij de VA mogen geloven, bij herhaling proclamaties uitgaan die een
verbod op filosofische activiteit behelzen (4.38 en 47). Onder Domitianus wordt de
filosofie ernstig in het nauw gedreven; haar beoefenaars leggen hun filosofenmantéis
180

Я 7.14: οοφοϊς 5e οίκειότερον τιλευτάν ΰπερ ών έπετήδευσαν.
Zie vooral VA 6.11: . . . τυράννοις те φοβερον είναι μάλλον ή ίιπ' αΰτοϊς κείσθαι χτλ. Vgl. voor
verwante redeneringen VA 4.38, 7.22 en 8.7.12.
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VA 8.10: . . . και παίγνιον της έαυτοϋ φιλοσοφίας άποφήνας τον "Ελλησι τε και βαρβάροις φοβερον
πασι κτλ. Vgl. VA 4.36 voor een soortgelijke toespeling op Pl„ Lg. 644d en 803c.
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af en maken zich uit de voeten (7.4). Wijsheid is, zo deelt Demetrius Apollonius
mee (7.11), een strafbaar feit geworden, en wie haar bezitten zijn vogelvrij. Apollonius zelf beschuldigt Domitianus ervan dat deze de filosofie onrecht aandoet (8.2;
8.7.1). De verhouding tussen tyrannen enerzijds en de filosofie en haar beoefenaars
anderzijds is er, kortom, een van wederzijdse vijandschap. De in de VA gunstig
beoordeelde alleenheersers daarentegen zijn zonder uitzondering de filosofie welgezind, hetgeen in de eerste plaats tot uiting komt in het feit dat zij de adviezen van
Apollonius een gewillig oor lenen. De bereidheid zich te richten naar de raad van
wijsgeren is in de VA een wezenskenmerk van de goede koning. Van deze bereidheid legt onder meer de houding van Vespasianus getuigenis af, waar hij de wens
uitspreekt dat hijzelf over wijze mannen en wijze mannen over hem zullen heersen
(5.28), en waar hij verklaart dat zijn deur te allen tijde openstaat voor wijze mannen
(5.31). Evenzo toont Vardanes zich genegen de adviezen van Apollonius ter harte
te nemen (1.39). Titus vraagt Apollonius tijdens een persoonlijk onderhoud om onderricht inzake de uitoefening van het koningschap (6.31), en Nerva verzoekt direct
na zijn troonsbestijging de wijze van Tyana als zijn adviseur naar Rome te komen
(8.27).
Het behoeft na het voorafgaande nauwelijks betoog dat het beleren van alleenheersers in de VA een wezenlijk onderdeel van de taakopvatting van de filosoof is.
De wijsgeer is voor de koning de 'raadgever inzake deugdzaamheid', degene die in
staat is en bereid moet zijn het karakter van een man zo te vormen dat hij geschikt
is om het koningschap uit te oefenen.183 Apollonius verklaart, wanneer hem door de
dienaren van Vardanes wordt gevraagd welke geschenken hij voor de koning heeft
meegenomen, dat hij de koning moed, rechtvaardigheid en andere deugden brengt
c.q. het vermogen deze deugden in praktijk te brengen (1.28; vgl. 1.20). In de grote
verdedigingsrede voor Domitianus roept Philostratus' Apollonius zijn gesprekken
met Vespasianus in herinnering (8.7.2); als gespreksonderwerpen vermeldt hij wetten, de rechtvaardige omgang met rijkdom, de verering van goden en hun gunsten
voor wetsgetrouwe heersers. Filosoof en monarch zijn in de VA complementaire rollen. De alleenheerser toont ten overstaan van de wijsgeer zijn ware aard, de filosoof
demonstreert zijn moed, integriteit en zorg om het welzijn van de mensheid in de
confrontatie met de monarch.
De relatie tussen filosoof en alleenheerser heeft in de VA een onmiskenbaar
hiërarchisch karakter. In het gesprek met Timasion over rechtvaardigheid betoogt
Apollonius dat wijzen in deze kwestie competenter zijn dan koningen en generaals
(6.21), en de Indische koning Phraotes beschouwt Apollonius als zijn meerdere,
omdat 'wijsheid meer koninklijks in zich heeft.'184 Deze superioriteit van de wijze
wordt gelijkgesteld met de superioriteit van de Griekse identiteit. Apollonius' veronderstelde verzet tegen tyrannen bewijst niet alleen zijn filosofische integriteit en
moed, maar is tevens een uiting van de bij uitstek Griekse deugd van de vrijheidsliefde; zijn optreden in de rol van adviseur van goede alleenheersers dient mede om
VA 6.43 (zie hierboven, blz. 143 n. 3); 6.33: . . . διδάακαλον του της βασιλείας ήθους . . .
VA 2.27: . . . το γαρ βασιλικώτερον σοφία £χει.
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de identificatie van Griekse identiteit met wijsheid te belichten. Treffend wordt dit
verband geïllustreerd door de manier waarop de komst van Apollonius aan Vardanes
gemeld wordt door diens dienaren: 'een wijs man, een Griek en een goed raadgever'
is gearriveerd.185
De genoemde hiërarchische relatie tussen alleenheerser en wijsgeer krijgt het
duidelijkst profiel in de Indische episode van de VA. De Indiërs vrezen de door
Apollonius bezochte wijzen meer dan hun eigen koning, die in alle aangelegenheden de wijzen consulteert zoals mensen die het orakel van een god raadplegen
(3.10). Deze toespitsing van de superioriteit van de wijze boven de monarch wordt
geïllustreerd door de beschrijving van de aankomst van de dwaze Indische koning
die wij reeds eerder zijn tegengekomen,m bij de wijzen:
"De koning trad naar voren, vergezeld van zijn broer en zijn zoon, schitterend van goud
en edelstenen. Apollonius wilde opstaan, maar Iarchas hield hem tegen, omdat dat, zo
zei hij, bij hen niet de gewoonte was. Damis vertelt dat hij zelf bij deze gelegenheid niet
aanwezig was, omdat hij die dag in het dorp verbleef, maar hij hoorde van Apollonius
wat er was voorgevallen, en schreef dat op in zijn relaas. Hij vertelt dat de koning als
in gebed zijn hand uitstrekte naar de zittende wijzen, en dat zij het hoofd negen, alsof
zij toestemden in wat hij vroeg, en dat de koning buiten zichzelf was van vreugde over
hun instemming, alsof hij naar het orakel van een god was gekomen."187
Geheel in overeenstemming met deze typering van de relatie krijgt de koning geen
ereplaats bij de maaltijd (3.27). Zijn broer en zijn zoon worden zelfs volledig genegeerd door de wijzen; Iarchas legt Apollonius uit dat zij door geringschatting te
ondergaan leren om in de toekomst, wanneer zij zelf koning zullen zijn, anderen
niet te minachten (3.30). De onderschikking van de koning aan de wijze treedt ook
duidelijk aan het daglicht in een brief van Phraotes aan Iarchas. In de adressering
begroet de koning Iarchas als zijn 'leermeester'; in de brief zelf spreekt hij hem
aan met 'vader'. Bovendien blijkt hij de wijze te beschouwen als degene aan wie
hij de heerschappij te danken heeft: "U heeft mij het koningschap gegeven."188 In
de Vespasianus-episode treffen wij verschillende elementen uit de Indische episode
opnieuw aan. De voorstelling van de religieuze verering van de wijze door de koning wordt hier direct verbonden met de voorstelling van de wijze als degene die
competent is iemand met de koninklijke waardigheid te bekleden. Bij hun eerste ont-
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VA 1.28: . . . σόφος τε καί "Ελλην και ξυμβουλος αγαθός.
Zie hierboven, biz. 101 en U 5 v .
187
VA 3.27: Προήει δε δφα ò βασιλεύς άδελφω τε καί υίω αμα, χρυαω τε άστράπτων και ψήφοις.
Ύπανισταμίνου δε του 'Απολλώνιου, κατείχεν αυτόν ό Ίάρχας έν τώ θρόνω, μηδέ γ α ρ αύτο'ις πάιριον
είναι τούτο. Τούτοις 6 Δ ά μ ι ς αυτός μεν où φηαι παρατυχεϊν δια το την ήμίραν έκείνην έν τη κώμη
διαιτασθαι, 'Απολλώνιου δε άκηκοώς έγγράψαι αύτα ές τον αύτου λόγον. Φησ'ι τοίνυν καθημενοις μεν
αύτοϊς τον βαοιλέα προτείνοντα την χείρα οίον εϋχεσθαι τοις άνδρασι, τους δε έπινεΰειν, ώσπερ ξυντιθεμίνους
οίς fyiei, τον Ы υπερήδεαθαι τη επαγγελία, καθάπερ ές θεού ήκοντα.
188 уд 2.41 = Ερρ. Apoll. 77b: . . . μοι την βασιλείαν ?δωκας, Ί ά ρ χ α πάτερ.
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moeting richt de aspirant-keizer zich tot Apollonius alsof hij een gebed uitspreekt
en zegt: "Maak mij koning."189
Zoals blijkt uit de behandeling van de verwanten van de dwaze Indische koning
door de wijzen, impliceert de wens dat de bekleder van de alleenheerschappij de
superioriteit van de wijze erkent, afwijzing van iedere vorm van zelfverheffing door
de monarch. Wanneer Apollonius voor de eerste maal het paleis van Vardanes betreedt, toont hij zich niet in het minst geïmponeerd door de majesteitelijke pracht en
praal van het bouwwerk, maar knoopt ostentatief een gesprek met Damis aan over
de dichteres Damophyle (1.30; vgl. 1.38). Vanzelfsprekend betoont de wijze van
Tyana zich ongevoelig voor materiële gunstbewijzen van de kant van monarchen
(І.ЗЗ .; 5.38), en is hij aangenaam getroffen door de eenvoud van de levenswijze,
de hofhouding en het paleis van Phraotes (2.25v.). Van fundamenteler betekenis dan
deze materiele eenvoud als uitingsvorm van vorstelijke bescheidenheid is de afwij
zing van vorstelijke claims op een bovenmenselijke status. Vardanes wordt door de
aanwezigheid van vier iynges in de zaal waar hij recht spreekt, voortdurend herin
nerd aan het gebod zich niet boven de mensen te verheffen.190 Waar alleenheersers
de neiging hebben dit gebod te vergeten, is Apollonius volledig bereid hen eraan
te herinneren. Hij weigert de proskynesis voor een beeltenis van Vardanes (1.27)
en wanneer hem bij het betreden van de rechtszaal voor het proces ten overstaan
van Domitianus bevolen wordt zijn ogen op te slaan 'naar de god van de gehele
mensheid,' slaat hij zijn ogen ten hemel, daarmee een woordeloze veroordeling uit
sprekend over het object van deze 'goddeloze vleierij' (8.4). In dezelfde geest wordt
Domitianus' aanmatigende aanspraak op een bijzondere relatie met de godin Athene
scherp bekritiseerd (7.24 en 8.16).191 Veelbetekenend is ook de pretentie van de
dwaze Indische koning dat hij door zich van filosofie verre te houden heeft bereikt
dat hij 'dezelfde is als de Zon'. 192
Wij kunnen, kortom, constateren dat de schildering in de VA van de contacten van
de hoofdpersoon met koningen en keizers wordt beheerst door de voorstelling van
de filosoof als onbevreesd tegenstander van de tyran enerzijds en als raadgever van
de goede alleenheerser anderzijds. Tyrannen figureren als vijanden van de filosofie
en haar beoefenaars, terwijl goede alleenheersers zich bereidwillige uitvoerders van
de adviezen van de wijze betonen, een houding die zelfs zó ver gaat dat de wijze
het voorwerp wordt van religieuze verering van de kant van politieke machthebbers.
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VA 5 28 . προσείπε τον Άπολλώνιον και ώσπερ ευχόμενος αύτώ. "ποίησόν με," Ιφη, "βασιλέα "
Vgl VA 8 7 2, waar Philostratus' Apollonius Domitianus wijst op het feit dat hij het keizerschap aan zijn
vader heeft te danken, maar zijn vader aan Apollonius. . ό πατήρ o αός, ώ έγώ τοοούτου άξιος, δσου
περ εκείνος σοι σέ μέν γαρ έποίησεν, υπ' έμοϋ δε έγένετο. Beide passages wekken in gelijke mate de
woede van Eusebius, Contra Hieroclem 32 en 42
VA 1 25: , χρυσαι δε ΐυγγες άποκρέμανται του ορόφου τέτταρες, την Άδράστειαν αύτώ παρεγγυώσαι
και το μή ύπερ τους ανθρώπους αϊρεσθαι Vgl. voor iynges Gow (1934) passim; Cook (1914) 253-265, met
name 261vv , waar de schrijver als zijn mening geeft dat "Philostratos was not talking at random, but was
describing an actual chamber in the Babylonian palace " Hoe dit ook zij, in VA 1 25 worden de iynges
geïnterpreteerd als herinnering aan Adrasteia het 'rad van fortuin' waarschuwt voor de wisselvalligheid
van het menselijk lot en tegen hybns
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Vgl hierboven, blz 167
192
VA 3 28
το elvaí με τον αυτόν τώ Ήλίω.
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Claims van de kant van alleenheersers op een bovenmenselijke status en een daarbij
passende benadering door hun onderdanen worden daarentegen consequent van de
hand gewezen.
In de synkrisis in de eerste capita van boek 7 biedt Philostratus een uitvoerige
opsomming van voorbeelden van verzet van filosofen tegen tyrannen. In de meeste
gevallen gaat het hierbij om anecdotes die in de Grieks-Romeinse literatuur vanaf
de eerste eeuw v.Chr. regelmatig en soms in verschillende vananten terugkeren;193
ongetwijfeld waren zij reeds eerder in de hellenistische periode gangbaar, en voor
een deel gaan zij terug op de vierde eeuw v.Chr. De voorstelling die zij illustreren
is niet volstrekt eenduidig, maar omvat uiteenlopende attitudes van de betrokken
filosofen. Daadwerkelijk verzet - de filosoof als tyrannendoder - is daarbij slechts
één van de mogelijkheden, door Philostratus geïllustreerd met het geval van de
moord op de Thracische koning Cotys, in 360/59 v.Chr., door twee leerlingen van
de Academie, Python en Heraclides. Hetzelfde exemplum, waarvan de historiciteit
buiten kijf staat, wordt herhaaldelijk vermeld door Plutarchus.194 Een ander, niet
door Philostratus genoemd, specimen van de filosoof-tyrannendoder is Chion van
Heraclea, eveneens een leerling van de Academie, die in 352 v.Chr. eigenhandig de
tyran van zijn vaderstad, Clearchus, ombracht en daarbij zelf het leven verloor:"5
een veelvuldig bezongen heldendaad, die in de eerste eeuw van onze jaartelling
zelfs het aanzien gaf aan een roman in briefvorm. Kenmerkend voor deze gevallen
is het vervagen van de scheidslijn tussen de filosoof als tegenstander van de tyran en
de niet-filosofisch geïnspireerde tyrannendoder, die uit patriottisme, vrijheidsliefde
en/of persoonlijke rancune tot zijn daad komt.196
In zekere zin mag men tot deze categorie natuurlijk ook gevallen van mislukte
pogingen tot omverwerping van tyrannieke regiems door filosofen rekenen, zoals de
legendarische samenzwering van Zeno van Elea tegen een tyran wiens naam bij de
verschillende auteurs die de anecdote vermelden, varieert.197 In dit geval komt het
193

Ik vermeld de voornaamste parallelplaatsen zonder de vananten te noemen. Zie voor Zeno van Elea
versus Nearchus (bij deze anecdote vaneen ook de naam van de tyran) Cic , Tuse 2 22 52, Val Max
3 3 Ext. 2 v , D S 10.18, Plu , De stoicorum repugnantiis. Mor 1051c en Adversus Cololem, Mor 1126d,
Clem Al, Strom. 4.56.1, D L. 9 26-28, voor Plato's onderricht aan Dio als voorbereiding van de val
van de Syracusaanse tyrannie PI, Ер 7 327a, en voor de anecdote van de verkoop van de filosoof als
slaaf door toedoen van Dionysius I de testimonia bij Riginos (1976) 86-92, voor Phyton van Rhegium en
Dionysius I D S 14.112; voor de dood van Cotys door de hand van Python en Heraclides D, or 23 163,
Anst., Pol 1311b20-22, Plu , De se ірчит atra invidiam laudando, Mor 542e, Praecepta reipublicae
gerendae, Mor 8I6e en Adversus Cololem, Mor 1126c, voor Calhsthenes en Alexander Plu , Alex 53,
voor Diogenes versus Phihppus Plu , Quomodo adulator ab amico mtemoscatur, Mor. 70c-d, De exilio,
Мог 606c, DL 643, en voor Crates en Alexander DL 693, Ael, VH 3 6
194
Zie de desbetreffende verwijzingen in de vorige noot
195
Het complete bronnenmateriaal bij Dunng (1951) 9-13.
196
Zie Isnardi Parente (1979) 276 Vgl Anst. Pol 131 lb20-22, die de moord op Colys behandelt als
voorbeeld van het uit de weg ruimen van een tyran uit persoonlijke wraakgevoelens Zie ook (Chion),
ep 14, waar de cpistolograaf betoogt dat zijn vrijheid als filosoof onafhankelijk is van uiterlijke omstan
digheden, ι с politieke of persoonlijke onvrijheid, de binding aan zijn vaderstad staat hem echter met toe
te kiezen voor deze αυτόνομος ελευθερία, maar verplicht hem tot handelend optreden
197
De tyran wordt nu eens Nearchus, dan weer Dcmylus, dan weer Diomedon genoemd, zie Berve
(1967) 159 Zie de in η 193 genoemde plaatsen en, voor de uitwisseling van deelmotievcn en uiteinde-
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zwaartepunt van de anecdote echter geheel te liggen op de heldendood van de filosoof, en daarmee markeert de anecdote de overgang naar een type anecdotes waarin
de filosoof niet als daadwerkelijk tegenstander van de tyran, maar als voorbeeld van
morele autonomie, moed en integriteit ten overstaan van de machthebber figureert.
Voor dit type heeft vooral de houding van Plato's Socrates, die weigert zijn rechters mild te stemmen door zijn goddelijke opdracht te verzaken (Apol. 29c-30d),
model gestaan. Anecdotes van dit type illustreren dat politieke machthebbers in het
algemeen en tyrannen in het bijzonder filosofen niet kunnen deren: wijsgeren zijn
immers ongevoelig voor gunstbewijzen en hechten minder aan hun fysieke welzijn
dan aan hun morele integriteit. In de literaire overlevering duikt dit type reeds vroeg
in de hellenistische periode op, en wel bij Megasthenes' beschrijving van de ontmoeting van gezanten van Alexander met een aantal brahmanen onder leiding van
Dandamis, een beschrijving die door Strabo en Arrianus wordt geparafraseerd. De
gezanten bevelen Dandamis naar Alexander, door hen aangeduid als zoon van Zeus,
te komen; geeft hij aan de uitnodiging gehoor, dan wachten hem geschenken, weigert hij, dan zal hij bestraft worden. De brahmaan reageert met een ontkenning van
Alexanders goddelijke afkomst en een weigering naar de Macedoniër toe te komen;
zowel geschenken als bedreigingen met de dood laten hem onverschillig. Daarop ziet
Alexander wijselijk af van toepassing van dwang tegen de brahmanen."8 Arrianus
laat dit relaas voorafgaan door de anecdote van Alexanders ontmoeting met Diogenes
op de Isthmus {An. 7.2.1), die de ongevoeligheid van de filosoof voor koninklijke
gunstbewijzen illustreert en die vermoedelijk eveneens op de vroeg-hellenistische
periode teruggaat.199 Iets minder bekend zijn de anecdotes rond de ontmoeting van
de cyrenaïcus Theodorus met Lysimachus, waarbij de filosoof de macht over leven
en dood van de veldheer bespottelijk maakt ("Je hebt heel wat bereikt, wanneer
je hetzelfde vermogen als een giftige kever hebt gekregen") of met een laconieke
uitspraak over lijkbezorging duidelijk maakt dat een bedreiging met de kruisdood
hem koud laat ("Het interesseert Theodorus volstrekt niet of hij ondergronds of
bovengronds vergaat").200 De neiging van dergelijke anecdotes om aan de wandel
te gaan wordt geïllustreerd door het feit dat Diogenes Laertius de eerstgenoemde
uitspraak aan Diogenes toeschrijft, die hem ten overstaan van Perdiccas zou hebben gebezigd.201 Mogelijk reeds in de hellenistische periode schreef Theodotus van
Pergamum een werk Over de moed van de filosofen;202 anecdotes over filosofen en
tyrannen namen hierin ongetwijfeld een prominente plaats in.203
lijke contaminatie met de anecdote over de dood van Anaxarchus door toedoen van de Cyprische tyran
Nicocreon, Wehrli (1974) 62
198
FGrHist 715 F 34a (= Str. 15 I 68) en 34 b (= Arr., An. Ί22-Λ); vgl. Hansen (1965) 359v.
199
Zie Hoistad (1948) 204-213; Gallo (1980) 356-360, voor de talrijke vermeldingen van de anecdote
in de antieke literatuur RE 5 (1905) 767
200
Cic, 7ІМС 1 43 102 (Theodon quidem mhtl interest humme an sublimeputescat) en 5 40 117 (Magnum
vero effecisti si cantharidis vim consecutus es); Val. Max 6.2.Exl. 3; Sen., Tranq. 14.3; Plu., An vitwsilas
ad mfelicitatem sufficiat. Mor. 499d, De exilio, Mor 606b-c
201
DL. 6.44, vgl Von Fntz (1926) 50-52.
202
Clem ΑΙ., Strom. 4.56 2.
203
Het hier gepresenteerde materiaal roept twijfels op aangaande de juistheid van de stelling van Versnel
(1989) 181 dat "die Vorstellung des philosophisch und freiwillig akzeptierten Todes gegenüber der lyran-
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Ook de tradities rond Pythagoras en zijn volgelingen ondergingen de invloed van de
voorstelling van de filosoof als tegenspeler van de tyran. Het is zeker niet onmogelijk
dat het optreden van de wijze van Croton zelf hiervoor aangrijpingspunten bood; een
al te grote scepsis ten aanzien van de historiciteit van de traditie dat het vooral de invloed van Pythagoras was die tot de oorlog van Croton tegen het door de tyran Telys
geregeerde Sybaris leidde,204 lijkt niet noodzakelijk. De anti-tyrannieke gezindheid
van Pythagoras werd sterk benadrukt door Aristoxenus, die in een geschrift Over
Pythagoras en zijn leerlingen onder meer meedeelde dat de hoofdpersoon Samos
had verlaten, omdat hij de tyrannie van Polycrates als ondraaglijk ervoer.205 Zonder
meer legendarisch is het relaas bij Iamblichus (Vf 215vv.) van de chronologisch
onmogelijke confrontatie tussen Pythagoras en Phalaris, de tyran van Acragas, dat
volgens Rohde en Burkert teruggaat op een Pythagoras-biografie van Apollonius van
Tyana. In het tweede hoofdstuk van deze studie heb ik gesteld dat de meest aannemelijke verklaring voor het gegeven dat aan de hypothese van Rohde en Burkert
ten grondslag ligt (de overeenkomst tussen de Domitianus-episode in de VA en de
Phalaris-episode in Iamblichus' VP), gezocht moet worden in toedichting aan Apollonius van aan legendevorming rond Pythagoras ontleende elementen. Een ontmoeting
tussen Pythagoras en Phalaris komt behalve bij Iamblichus voor bij Lucianus (/Via/.
1.10), hier in het kader van een speelse herijking van het tyrannenbeeld: na afloop
van de ontmoeting is de filosoof genezen van zijn lage dunk van de tyran. Het feit
dat het gegeven door Lucianus op deze wijze wordt verwerkt, geeft aanleiding tot
het vermoeden dan het in de tweede eeuw een algemeen bekend exemplum van de
confrontatie tussen een filosoof en een tyran was. Hoewel in strikte zin niet bewijsbaar, verdient mijns inziens de veronderstelling dat een confrontatie met Phalaris
ruim vóór het begin van onze jaartelling deel uitmaakte van de Pythagoraslegende,
zonder meer de voorkeur.206
nischen Unfreiheit erst im 1. Jahrh η Chr ihren Einfluss geltend macht und - das ist wesentlich - so
einflussreich ist, dass sie praktische Nachahmung findet " Het is aantoonbaar dat de voorstelling in de eer
ste eeuw een bijzondere actualiteitswaarde kreeg, maar waarom 70u dit in de vroeg-hellenistische periode
met het geval kunnen zijn geweest1 Het is althans opmerkelijk dat de ons overgeleverde anecdotes uit het
hellenistische tijdvak zonder uitzondering betrekking hebben op Alexander en de diadochen Debet aan de
actualiteit van de voorstelling m deze periode zou de opkomst van een nieuw type Gnekse monarchieën
kunnen zijn geweest: het verschijnsel dat tegelijkertijd leidde lot de opkomst van de heerserscultus m
Gnekse steden, zie Pnce (1984) 25-40, met name 25v en 29v
204
D S 12 9 20-4; Iamb , VP 133 en 177
205
Fr. 16 Wehrli = Porph , VP 9 Anstoxenus deed ook verslag van het moedige gedrag van het pythagoreische vriendenpaar Damon en Phintias tegenover Dionysius II, fr. 31 Wehrli = Iamb, VP 233-237.
206
Zie voor een overzicht van de diverse opvattingen over de herkomst van de Phalans-episode in
Iamblichus' VP Gorman (1985) 141 Boyancé (1934) formuleert en beargumenteert uitvoerig de hypothese
dat Iamblichus, VP 215vv een résumé van de dialoog Abarts van Heraclides Ponlicus is en dat in
deze dialoog dus naast de protagonist Pythagoras en Phalans optraden, zie De Vogel (1965) 389 η 1
voor dezelfde opvatting in oudere literatuur Thesleff (1961) 107 ziet leerstellige overeenkomsten met
Xenocrates De Vogel (1965) plaatst een aantal kanttekeningen bij de opvatting van Boyancé Zij sluit
zich aan bij diens opvatting dat de Abans de bron voor de onderhavige passage is, maar concludeert op
grond van de aanwezigheid van stoïcijnse en neo-platomstische terminologie in de passage dat Iamblichus
Heraclides' dialoog waarschijnlijk niet direct benutte; Burkert (1972b) 100 η 13 presenteert haar bijdrage
aan het debat, naar mijn smaak nogal tendentieus, als een 'refutation' van de hypothese van Boyancé
Uiteindelijk komt ook De Vogel (1965) 396 bij Apollonius van Tyana (of eventueel Nicomachus) als
directe bron voor de Phalans-episode in Iamblichus VP uit, maar haar betoog beweegt zich op dit punt
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Een bijzondere actualiteit kreeg de voorstelling van de filosoof als onverschrokken tegenstander van de tyran in het Rome van de eerste eeuw van onze jaartelling,
toen stoïcijns geïnspireerde senatoren en hun geestelijke leidslieden openlijk blijk
gaven van hun onvrede met de regiems van Nero, Vespasianus en Dorrutianus en
daarvoor de pnjs van ballingschap of dood betaalden, terwijl filosofìe - vooral de
stoïcijnse - een reputatie van subversie verwierf207 Onder Nero kregen, om slechts
enkele van de bekendste namen te noemen, Seneca en Thrasea Paetus het bevel een
einde aan hun leven te maken208 De cynische filosoof Demetrius, die Thrasea in zijn
laatste uren had bijgestaan, kwam eveneens met Nero in conflict, Musomus Rufus
werd verbannen209 De aflossing van het Julisch-Claudische huis door de Flavische
dynastie leidde niet tot een verbetering van de betrekkingen tussen filosofie en keizerschap Onder Vespasianus werd de schoonzoon van Thrasea Paetus, Helvidius
Pnscus, eerst verbannen, later ter dood gebracht In 71 werden filosofen uit Rome
verbannen, Demetnus mocht zijn parrêsia voortaan op een eiland beoefenen 21° In
93 nam ook Domitianus, in samenhang met processen tegen senatoren, die de traditie
van Thrasea Paetus en Helvidius Pnscus koesterden, onder wie Arulenus Rusticus,
Herennius Senecio en Helvidius Pnscus junior, zijn toevlucht tot verbanning van
filosofen 2U Een filosofische overtuiging en levenshouding kwamen onder Nero en
de Flavische keizers in een kwaad daglicht te staan Seneca stelt zich in één van zijn
brieven teweer tegen de beschuldiging dat mensen die de filosofie zijn toegedaan, gezagsdragers verachten,212 en ook Epictetus, één van de slachtoffers van Domitianus'
verbanningsedict tegen filosofen, antwoordt ontkennend op de vraag of filosofen de
mensen leren om koningen/keizers te minachten2n Inmiddels laat hij deze ontkenning wél vergezeld gaan van een nadrukkelijke onderstreping van de beperkingen
van de macht van koningen/keizers deze raakt uitsluitend uiterlijkheden als het lichamelijk en materieel welzijn en de reputatie van een persoon en de mensen die
op het niveau van geleerde speculatie ("He may have found
") Gorman (1985) 141-144, tenslotte,
ontwaart in de episode zoveel ncoplatomstisch gedachtcngoed dat herkomst van het maten aal uu een VP
van Apollonius - laat staan uit Herachdes' Abaris - naar zijn mening uitgesloten moet worden geacht
Hij gaat daarbij voorbij aan de mijns inziens juiste observatie van Boyancé (1944) 328v dat Iamb, VP
215vv inderdaad verdacht veel op een résumé van een dialoog lijkt, vgl Burken (1972b) 100 η 13
' The rapid summary at 219 shows that Iamblichus was not composer but compiler " Ik meen te kunnen
constateren dat geen van de argumenten tegen een pre-hellemstischc herkomst van de Phalans-episode in
Iamblichus VF het element uu die episode raakt dat de voornaamste overeenkomst met de Domiüanusepisode in de VA opleven, namelijk de toespeling op cq het citeren van // 22 13 in respectievelijk VP
217 en VA 8 5 en 8, zie hierboven, blz 86 met η 102 en vgl hieronder blz 190 met η 220
!07
Zie voor de 'stoïcijnse oppositie' MacMullen (1966) 46-94, Brunt (1975) passim, vgl Donng (1979)
16v
'm Tac , Ann 15 60-64 en 16 34v , D С 62 25v
109
Demetnus Arr, Epici 1 25 22, vgl hierboven, blz 149 η 24 Musomus Tac , Ann 15 71 4 , DC
62 27 4, vgl hierboven blz 82
110
Suel, Vesp 13 4 en 15 2v , D С 66 12 en 13 Vgl voor Helvidius Pnscus Brunt (1975) 28-31
!
" Zie voor het verbanningsedict van 93 hierboven, blz 166 met η 117, voor de processen in dat jaar
Tac, Agr 2 lv, 44 5 en 45 1. Plin Ep 1 5 2v , 3 11 3, 7 19 4-6, Suet. Dom 10 5v, DC 67 13 2v ,
vgl Rogers (1960), Brum (1975) 28 met η 129 en Syme (1983) I23v
!l2
Sen , Ep 73 1 Errare mihi videniur, qui existiman! philosophmefideliterdedilos contumaces esse ac
refractarios contemplores magistratuum aut regum eorumve per quos publica administrante
Air, Epici 1 29 9 'Yuiie οΰν ot φιλόσοφοι διδααχετε καταφρονειν των βασιλέων, - Μή γένοιτο
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hem na staan, maar niet zijn overtuigingen en morele keuzes. Epictetus beklemtoont,
met andere woorden, de morele autonomie van de filosoof en zijn immuniteit voor
zowel de fysieke dwang waaraan politieke machthebbers hem kunnen blootstellen
als hun gunstbewijzen: de kem van het ideaal van de filosofische attitude ten opzichte van politieke machthebbers in het algemeen en tyrannen in het bijzonder, van
de klassieke periode tot in de keizertijd.214 Dat het ideaal tot de verbeelding bleef
spreken blijkt onder meer uit het anonieme Leven van Secundus, waarin de hoofdpersoon de woede en de dreigementen van Hadrianus trotseert.215 In de relatie tussen
keizer en senatorenstand verloor het in de tweede eeuw echter de subversieve lading
die het onder Nero en de Raviërs had bezeten. Tegelijkertijd werd het beeld van
Nero en Domitianus als archetypische tyrannen een literaire gemeenplaats. Tijdens
de regering van Marcus Aurelius, die uitdrukking gaf aan zijn bewondering voor
de martelaren van de 'stoïcijnse oppositie', Thrasea Paetus en Helvidius Priscus, en
die Nero in één adem noemde met Phalaris, schreef Amyntianus, een navolger van
Plutarchus, parallelle levens van Dionysius I van Syracuse en Domitianus.216
Het moge duidelijk zijn dat het beeld van de hoofdpersoon van de VA als onverschrokken opponent van tyrannen, de beschrijvingen van zijn onverschilligheid ten
aanzien van koninklijke pracht en praal en van vorstelijke gunsten, en van zijn afkeuring van de hybris van politieke machthebbers die zich een bovenmenselijke status
menen te moeten aanmeten, beantwoordden aan algemeen verbreide voorstellingen
over de relatie tussen wijsbegeerte en politieke macht. Nero en Domitianus zijn in
de VA de tyrannen bij uitstek. In de vorige paragraaf hebben wij geïnventariseerd
in hoeverre Philostratus zich in het kader van de desbetreffende episodes beriep op
de Apollonius-overlevering die hem ter beschikking stond; hier zullen wij trachten
een antwoord te vinden op de vraag of Apollonius reeds in deze overlevering als
filosofisch tegenstander van de tyrannieke regiems van genoemde keizers figureerde.
Wat betreft de Domitianus-episode hebben wij reeds vastgesteld dat verschillende
passages, waarin Apollonius' houding tegenover Domitianus in de traditie van filosofisch verzet tegen tyrannen wordt geplaatst, als vrije composities van de auteur
van de VA mogen worden beschouwd.217 De vraag is of Philostratus hiermee slechts
een beeldvorming die in de Apollonius-overlevering reeds voorhanden was, in sterke
mate accentueerde, óf dat hij zelf deze visie op het conflict van de hoofdpersoon
van zijn werk met de keizer introduceerde. Van de twee genoemde mogelijkheden
geniet mijns inziens de eerste de voorkeur. Hoogstwaarschijnlijk werd de wijze van
Tyana reeds in de pre-philostrateïsche traditie met Domitianus in verband gebracht.
Wanneer het relaas van Apollonius' visioen in Ephese van de moord op Domitianus
in Rome inderdaad teruggaat op een locale overlevering,218 dan was de combinatie
van Apollonius' vijandschap jegens deze keizer met een demonstratie van zijn bovennatuurlijke vermogens klaarblijkelijk verankerd in de overlevering waarover de
:l4

Αιτ., Epia. 1.29.9-15.
" Vita Secundi, p. 70.16-78.9 ed. Perry; vgl. Hahn (1989) 182-184 en 188.
;16
M. Ant. 1.14 en 3.16; vgl. voor 1.14 Rutherford (1989) 59-66. Amyntianus: FGrHist 150 Τ 1.
:17
VA 7.1-3; 8.2; vgl. hierboven, biz. 173v.
118
Zie hierboven, biz. 74v. met n. 43 en 172 met n. 150.
:
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auteur van de VA kon beschikken. Verder duidt Philostratus' vermelding van 'laster'
over Apollonius' gedrag tijdens diens gevangenschap erop dat de controverses rond
de wijze van Tyana mede betrekking hadden op diens opstelling tegenover de laatste
Flavische keizer.219 Gegeven de postume reputatie van Domitianus ligt het voor de
hand dat de termen waarvan men zich in een dergelijke controverse bediende, ontleend waren aan de algemeen verbreide voorstelling van de filosoof als tegenspeler
van de tyran.
Deze voorstelling was, zoals wij gezien hebben, ook van invloed geweest op
legendevorming rond Pythagoras. Het relaas van Apollonius' proces ten overstaan
van Domitianus omvat tenminste twee elementen uit de Pythagoras-legende: Apollonius' slotwoord (II. 22.13) en de wonderbaarlijk snelle verplaatsing van Rome naar
Dicaearchia.220 Een element in de processcène waarvoor in legendevorming rond
Pythagoras geen directe parallel aanwijsbaar is, wordt gevormd door de raadselachtige verdwijning van Apollonius uit de rechtzaal (8.5 en 8). Men kan dit fenomeen
opvatten als onderdeel van de miraculeuze reis naar Dicaearchia Het is echter de
moeite waard erop te wijzen dat in één van de Alexandrijnse martelaarsacten eveneens sprake is van onderbreking van de confrontatie tussen de held en de keizer,
in casu Hermaiscus en Trajanus, door een bovennatuurlijk verschijnsel: het door de
Alexandrijnse delegatie meegebrachte beeld van Serapis begint te transpireren.221
Ten gevolge van de staat waarin de onderhavige papyrus zich bevindt, kunnen wij
naar de afloop van het verhaal slechts gissen, maar het lijkt aannemelijk dat ook
in dit subliteraire martelaarsverhaal dankzij een wonder de held verdere vervolging
bespaard bleef.
In de vorige paragraaf hebben wij geconstateerd dat Philostratus zich voor de
gang van zaken tijdens het proces op 'Damis' beroept.222 Zoals eerder betoogd, is
het althans aannemelijk dat reeds in de Damis-bron de voorstelling van Apollonius
als superieur pythagoreisch wijsgeer prominent aanwezig was en dat in dat kader de
filosofische onverschrokkenheid van Apollonius tegenover Domitianus werd gecontrasteerd met de wankelmoedigheid van de cynicus Demetrius.223 Niets staat mijns
inziens het vermoeden in de weg dat een geschrift van neo-pythagoreische signatuur
dat voor mémoires van één van Apollonius leerlingen moest doorgaan, elementen
uit de Pythagoras-legende projecteerde op de wijze van Tyana en hem op wonderbaarlijke wijze liet ontkomen aan vervolging door een tyran: Domitianus.224
119

VA 7 35, vgl. hierboven, blz 172v. mei de noten 152 en 153.
Zie voor hel slotwoord van Apollonius ten overstaan van Domitianus {VA 8.5 en 8) en Pythagoras'
confrontatie met Phalans hierboven, blz. 187v. η 206, voor wonderbaarlijk snelle verplaatsingen с q. ge
vallen van bilocatie in de VA naast de onderhavige episode (8 10) VA 4 10; in de legendes rond Pythagoras
Ael, VH 2.26; Iamb., VP 134 en 136, Porph., VP 27 en 29.
221
Acta Alexandnnorum 8 (Hermaiscus) r. 50vv , ed. Musunllo.
222
Zie hierboven, blz. 173.
223
Zie hierboven, blz 95
224
Anderson (1986) 162 en 164 wil de Damis-bron vrijpleiten van projectie op Apollonius van aan
legendevorming rond Pythagoras ontleende elementen en formuleert het vermoeden dat een verwijzing
naar de Damis-bron m combinatie met de mededeling dat Darms bij een op diens gezag vermeld voorval
niet persoonlijk aanwezig was, een 'formula for fiction' zou kunnen zijn. Wanneer men echter, zoals
Anderson (blz. 159), Philostratus' bronverwijzingen serieus wil nemen, dan moet men daarvan ook de
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Ook het relaas van de wederwaardigheden van de wijze van Tyana tijdens de regering
van Nero wordt gedomineerd door de voorstelling van de wijsgeer als tegenspeler
van de tyran. De toon van de episode wordt gezet met een redevoering van de hoofdpersoon over filosofische onverschrokkenheid in de confrontatie met tyrannen (4.38).
Zoals wij in de vorige paragraaf gezien hebben, wordt voor Apollonius' lotgevallen
onder Nero alleen naar de pre-philostrateïsche traditie, i.e. 'Damis', verwezen voor
een gesprek over de Griekse reis van de keizer (5.7) en voor het onderhoud van Apollonius met de proconsul van Baetica, dat op de plannen van Vindex betrekking zou
hebben gehad (5.10). Indien correct, impliceren beide verwijzingen dat de Damisbron Apollonius ook ten opzichte van de laatste keizer uit het Julisch-Claudische
huis een vijandige houding toeschreef. Nu bestaan, zoals wij gezien hebben, voor
de veronderstelling dat de beeldvorming van Apollonius' houding ten opzichte van
Domitianus als die van een filosoof ten opzichte van een tyran onderdeel uitmaakte
van de pre-philostrateïsche traditie, aanwijzingen die geen betrekking hebben op de
inhoud van de Damis-bron. Voorts heeft het vermoeden dat ook in de Damis-bron
de confrontatie tussen de wijze van Tyana en Domitianus aan de orde kwam op
een manier die beantwoordde aan de voorstelling van de filosoof als tegenspeler
van de tyran, juist in het licht van de elementen uit de Pythagoras-legende in deze
episode van Philostratus' werk, althans een zekere plausibiliteit. In het geval van
de confrontatie tussen de hoofdfiguur van de VA en het régime van Nero ontbreken
dergelijke additionele argumenten.
De voorstellingen van de filosoof als tegenspeler van de tyran en als raadgever
van de goede alleenheerser hebben een gemeenschappelijke voorgeschiedenis in het
pre-filosofische literaire motief van de ontmoeting tussen de wijze en de politieke
machthebber, waarvan het verhaal bij Herodotus (1.30-33) van het bezoek van Solon
aan Croesus wel het bekendste voorbeeld is.223 Voor de wijze waarop beide voorstellingen zich uitkristalliseerden, waren echter de opvattingen en het optreden van
filosofen van doorslaggevend belang. Na in het voorafgaande de voorstelling van de
filosoof als tegenspeler van de tyran te hebben getraceerd wenden wij ons nu tot het
positieve spiegelbeeld van deze voorstelling: de wijsgeer als adviseur van de goede
vorst.
In de Politela vertaalde Plato, waarschijnlijk onder pythagoreische invloed,226 zijn
streven naar het samenbrengen van wijsheid en politieke macht in de gedachte van
de heerschappij van filosofen: filosofen dienden koninklijke macht te verwerven of
koningen moesten zich als filosofen ontpoppen (Resp. 473c-e; vgl. Ер. 7 326a-b).
Latere auteurs lieten niet na de desbetreffende uitspraak regelmatig te citeren bij
gelegenheden waar de relatie tussen de uitoefening van politieke macht en de daar-

consequenlies onder ogen zien. In het onderhavige geval komen deze erop neer dat de Damis-bron de
neerslag bevat van een vrij ver ontwikkelde legendevorming rond Apollonius (vgl. Goulet (1981) 177)
waarin de wijze van Tyana reeds een opvallende gelijkenis begon te vertonen met de wijze van Croton.
225
Zie hiervoor met name Gray (1986) 118-123; vgl. Alföldi (1958) 16.
226
Zie Morrison (1958) 209-212; Vatai (1984) 70-72; Klosko (1986) 60v.
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voor benodigde intellectuele en morele bagage aan de orde was 227 Een door Plato
zelf gesuggereerd en in praktijk gebracht alternatief bleek echter meer aan te sluiten
bij de mogelijkheden van wijsgeren en bij de wensen van politieke machthebbers
Uitgangspunt bleef dat filosofen beschikken over de kennis die iemand kwalificeert
voor het uitoefenen van politieke macht en dientengevolge als enigen met recht aanspraak kunnen maken op de titel 'koning' of 'koninklijk' Wat evolueerde waren de
gedachten over de manier waarop deze kennis en daadwerkelijke politieke macht
met elkaar in verbinding moesten worden gebracht niet door combinatie in één persoon, maar door het optreden van een filosoof als opvoeder en raadgever van de
politieke machthebber228 Plato's wederwaardigheden in Syracuse zijn overbekend
Nog tijdens het leven van de stichter en waarschijnlijk met diens instemming traden
leerlingen van de Academie op als raadgevers van Hermias van Atameus en Perdiccas III van Macedonie229 Ook na de dood van Plato bleven leden van de Academie
hun diensten aanbieden aan politieke machthebbers Zo wedijverde Speusippus met
Isocrates in het aandragen van ideologische ammunitie voor de hegemoniale ambities van Phihppus II een weinig verheffend schouwspel, dat aanleiding geeft tot
het vermoeden dat voor de direct betrokkenen de grens tussen het streven naar een
rol als vorstelijk raadsman en opvoeder enerzijds en naar patronage van hun beider
scholen door de Macedonische koning anderzijds niet altijd even duidelijk was230
Wanneer wij Themistius mogen geloven, verkondigde Alexanders leermeester
Aristoteles de opvatting dat filosofie voor koningen overbodige ballast was, zij konden volstaan met het ter harte nemen van de raad van waarachtige filosofen 231 Enig
wantrouwen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de redenaar als vertolker van
Aristotelisch gedachtengoed is wellicht geboden,232 zeker is dat de toekomst niet aan
de filosoof op de troon, maar aan de filosoof achter of naast de troon was Een dergelijke positie is geattesteerd voor verschillende representanten van de Stoa Zeno ging
weliswaar niet in op de uitnodiging van Antigonus Gonatas om als diens leidsman
naar Macedonie te komen, maar in zijn plaats stuurde hij zijn leerlingen Persaeus
en Philonides Evenzo zond Chrysippus Sphaerus naar het Ptolemaeische hof (D L
7 6-9 en 185), en dezelfde Sphaerus trad op als raadgever van de Spartaanse koning
Cleomenes III 2 " Evenals de Oude Academie stond de vroege Stoa op het standpunt
dat alleen de wijze werkelijk koning is2M Volgens Chrysippus diende de wijze óf
227

Zie bijvoorbeeld Plu , Cic 524, Dio 1 3, Numa 20 8v , SHA, M Ant 27 7
Zie voor formuleringen van het alternatief en van de vooronderstelling PI, Pol 259a b en 305d, vgl
Grg 52ld en X , Mem 3 9 10v Zie overigens de behartenswaardige opmerking van Rawson (1989) 233
"It is not possible of course to keep the ideas rigidly distinct, the ruler who accepts a philosopher's
advice slides easily into the ruler who is a student of philosophy, and he into a philosopher king '
229
Zie voor Plato, Dio en Dionysius II De Blois (1978) 118-123 en, voor bronnen en oudere literatuur,
143v η 1, voor Hermias fcrastus en Conscus en voor Perdiccas III en Euphraeus van Oreus Isnardi
Parente (1979) 283-289, Saunders (1986) 200-203 en (voor een overzicht van de bronnen) 210 η 4
230
Zie voor deze episode Markle (1976) en Vatai (1984) 109-111
231
Or 8 107c d = Anst, fr 647 Rose
232
Zie Murray (1970) 70-72, vgl echter Lord (1978) 354v, Vander Waerdl (1985) 270-272
Plu , Oleom 2 3 e n l l 4 , v g l Reesor (1951) 15v , Aalders (1975) 77v en, ook voor verdere literatuur,
Canlcdge/Spawforth (1989) 51 met η 27
234
[PI ], Amai 138c-d SVF 3 616-618, 619 (= Speus , fr 4 Taran) en 620-622
22β
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zelf het koningschap op zich te nemen óf in het gevolg van een koning te leven (SVF
3.690v.); Zeno verdedigde wellicht de opvatting dat voor koningen een volgzame
houding ten opzichte van een wijze belangrijker is dan het bezit van wijsheid.2·15
In de genoemde gevallen van optreden van filosofen als adviseurs van politieke
machthebbers is enige scepsis ten aanzien van de reikwijdte van hun invloed als
wijsgeren op het beleid van hun vorstelijke pupillen ongetwijfeld gerechtvaardigd.
Dat de complementaire voorstellingen van de filosoof als koninklijk raadsman en
van de koning als volgzaam toehoorder van de wijsgeer wijd verbreid waren lijdt
echter geen twijfel. Twee factoren waren hierbij mijns inziens van belang. Enerzijds
moeten de voorstellingen sterk tot de verbeelding hebben gesproken, anderzijds bevestigden de desbetreffende verhalen de relevantie van de wijsbegeerte en daarmee
het zelfbewustzijn van haar beoefenaars. De vestiging van de Romeinse heerschappij
over de Griekse wereld bracht dan ook geen verandering in de gangbaarheid van
de genoemde voorstellingen. Veeleer kregen zij een toegevoegde waarde: de rol van
Griekse filosofen als raadgevers van Romeinse staatslieden, later keizers, werd mede
opgevat als een bevestiging van de waarde van de Griekse cultuur.236 Een overzicht
van de Romeinse staatslieden en keizers die - al of niet op basis van enig aangrijpingspunt in de historische realiteit - in de literaire overlevering een Griekse filosoof
als adviseur kregen toegewezen, zou hier te ver voeren.237 Wel is het nuttig stil te
staan bij de verwoording door Plutarchus en Dio van Prusa van de principes die aan
de complementaire voorstellingen van de filosoof als vorstelijk raadsman en van de
politieke machthebber als gewillig uitvoerder van de adviezen van de filosoof ten
grondslag lagen.
In zijn verhandeling De filosoof dient vooral met personen in leidende posities
te discussiëren verdedigt Plutarchus het optreden van wijsgeren als adviseurs van
machtige lieden.238 Polemiserend tegen epicuristische opvattingen omtrent de wenselijkheid van politieke afzijdigheid wijst de auteur erop dat het heilzame effect van
filosofie aan reikwijdte en invloed wint, wanneer haar beoefenaars het contact met
machthebbers niet schuwen. Wie het karakter van een heerser tracht te verbeteren
en hem op zijn plichten wijst, zo betoogt hij, beoefent de filosofie in zekere zin
in het belang van de gemeenschap en corrigeert het bestuur waaronder iedereen
valt.239 Filosofen kunnen heersers rechtvaardiger, gematigder, meer tot het goede
235

SVF 1.235. Enige voorzichtigheid is hier geboden. Diogenes Laertius (7 25v.) en Proclus weten beiden
te melden dat Zeno prioriteit gaf aan εύπείθεια en φιλομάθεια boven eigen wijsheid, maar alleen Themistius
(or. 8.108c-d; vgl. 13.171d) betrekt deze opvatting expliciet op de bekleder van het koningschap Zie
echter SVF 3.690 voor φιλομάθεια als noodzakelijke eigenschap van de koning in wiens gezelschap de
wijze mag verkeren.
236
Zie onder meer Rawson (1989) 235, Crawford (1978) 197 (over de eerste eeuw ν Chr.): ". the
Greek ideal was for Greek philosophical precepts to govern Roman conduct The implausibility of the
notion is evidence of the obsession with the ideal "
237
Zie voor een dergelijk overzicht en bespreking van de gevallen Rawson (1989) passim: vgl Rutherford
(1989) 66-77.
2,8
Zie voor dit traclaat de 'notice' van Cuvigny (1984) 3-14.
21
' Mor 778e-f. ó δ' άρχοντος ήθος αφαιρών μοχθηρόν ή γνώμην έφ' δ δει συγκατευθΰνων τρόπον τινά
δημοσία φιλοσοφεί καΐ το χοινόν έπανορθοϋται, ω πάντες διοικούνται. Vgl. voor de gedachte Isoer, Ad
Nicoclem 8, DChr., or. 57.12.

194

4. Filosofen en alleenheersers

genegen en daarmee ook gelukkiger maken.240 Weet een filosoof reële invloed op
machthebbers en staatslieden te verwerven, dan krijgt zijn onderricht de kracht van
wetten.241 Plutarchus' tijdgenoot Dio presenteert zich in zijn eerste redevoering over
het koningschap {or. 1), gehouden voor Trajanus in één van de beginjaren van diens
regering,242 nadrukkelijk als filosofisch raadsman van de keizer. In de inleiding van
de redevoering stelt Dio dat slechts de raad van wijze mannen in staat is leiding
en bijstand te geven aan mensen die van nature goed zijn en bereid zich te laten
gezeggen.243 Uit het verband blijkt dat het hier in de eerste plaats om koningen gaat.
Volgens Dio kan men een deugdzaam mens c.q. een goede koning worden, wanneer
men over een goed karakter beschikt - hetgeen kennelijk de bereidheid impliceert
het oor te lenen aan de raad van wijze mannen - en wanneer men leiding en hulp
ontvangt van die wijze mannen. Noch over het beeld dat de spreker van zichzelf oproept, noch over de rol die de aangesprokene krijgt toebedeeld, kan enig misverstand
bestaan.
De uitspraken van Plutarchus en Dio volstaan om aan te tonen dat de complementaire voorstellingen van de filosoof als vorstelijk raadgever en van de monarch als
uitvoerder van het advies van de wijsgeer in de vroege keizertijd nog springlevend
waren. Interessant is het in dit verband dat Dio zich niet alleen van deze voorstellingen bedient in zijn redevoeringen over het koningschap, maar ook in een rede
voor de raad van zijn vaderstad Prusa (or. 49). Zijn uitgangspunt is hier de gedachte
van de filosoof als heerser, maar hij verbindt dit uitgangspunt moeiteloos met de
voorstelling van de filosoof als vorstelijk raadgever. Echte filosofen zijn, aldus Dio,
bij uitstek gekwalificeerd om de heerschappij over hun medemensen uit te oefenen,
terwijl zij zelf slechts de leiding van de logos en de godheid van node hebben. Verstandige politieke machthebbers onderkennen dit, vragen filosofen hun raadgevers te
worden en handelen naar hun adviezen (or. 49.3). Bij het noemen van voorbeelden
beperkt Dio zich niet tot de Griekse geschiedenis. Hij verwijst ook naar de veronderstelde positie van de magoi bij de Perzen, de priesters bij de Egyptenaren, de
brahmanen bij de Indiërs en de druïden bij de Kelten:
"De sterkste naties hebben, omdat zij niet altijd doorfilosofengeregeerd kunnen worden,
hen van staatswege tot opzichters en leiders over hun koningen aangesteld. 244 (...)
Zonder hen was het de koningen niet toegestaan iets te doen of zelfs maar te besluiten,
zodat het in werkelijkheid de filosofen waren die de heerschappij uitoefenden, terwijl
de koningen - ook al zaten die op gouden tronen, woonden zij in grote paleizen en
waren hun tafels beladen met kostbare spijzen - hun dienaren en de uitvoerders van
Mor. 778f: τους δ' άρχοντας ol συνόντες των φιλοσόφων δικαιότερους ποιουσι κα'ι μετριωτέρους καΐ
προθυμότερους εις το ευ ποιεϊν. ώστε κα'ι χαίρειν εικός έστι μάλλον.
Mor. 779b: κα'ι μην οι λόγοι τών φιλοσόφων, έαν ψυχαϊς ηγεμονικών κα'ι πολιτικών ανδρών έγγραφώαι
βεβαίως και κρατήσωσι, νόμων δΰναμιν λαμβάνουσιν.
Zie voor de datering en de geadresseerde van de redevoering C.P. Jones (1978) 52v. en 118v.; Desideri
(1978) 350 n. 1.
243
Or. 1.8: μόνος δε ó τών φρονίμων τε και σοφών λόγος (...) ανενδεής και τέλειος ήγεμών κα'ι βοηθός
εύπειθοϋς και αγαθής φύσεως, προς πασαν άρετήν παραμυθούμενός τε κα'ι άγων εμμελώς.
Or. 49.7: Και κοινή δε τα "ισχυρότατα τών εθνών, επειδή où δύνανται αεί βασιλεύεσθαι ύπό τών
φιλοσόφων, έπιστάτας τοίς βασιλευσι κα'ι άρχοντας τούτους απέδειξαν.
241
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hun wil werden."245
Het is de moeite waard op dit geïdealiseerde beeld van de situatie bij de Perzen,
Egyptenaren, Indiërs en Kelten nader in te gaan. Ook in de VA zijn de voorstellingen
van de wijsgeer als vorstelijk raadsman en de koning als uitvoerder van de adviezen
van filosofen immers vooral in de Indische episode prominent aanwezig. Voorzover
na te gaan is de idealisering van de positie van de wijzen bij vreemde volkeren
- waarbij deze wijzen worden gelijkgesteld met filosofen - een verschijnsel dat
teruggaat op de klassieke periode. Reeds Herodotus (2.164 en 168) maakt melding
van de indeling van de Egyptische bevolking in zeven klassen (γένεα) waarvan
de priesters en de militairen bepaalde privileges genieten. Isocrates schetst in zijn
Busiris (15-29) een volledige Egyptische poUteia;2*6 van de drie klassen die hij
onderscheidt, zijn de priesters vrijgesteld van arbeid en militaire verplichtingen,
zodat zij zich volledig kunnen wijden aan intellectuele beslommeringen (21). Dankzij
deze bevoorrechte positie zijn zij in staat geweest de geneeskunde uit te vinden en
de beoefening van de wijsbegeerte te introduceren (22). De jongeren onder hen
houden zich bezig met sterren-, reken- en meetkunde, de ouderen zijn belast met
de leiding van de belangrijkste publieke aangelegenheden (23).247 Sporen van een
dergelijke idealisering van de positie van de Egyptische priesters treffen wij ook bij
Plato aan.248
Vermoedelijk in de vroeg-hellenistische periode krijgen de Egyptische priesters
gezelschap van onder meer Perzische magoi en Indische brahmanen: een ontwikke
ling, die getuigt van de toenemende tendens om Griekse tot uitheemse wijsheid te
herleiden.249 Tegelijkertijd vindt een verschuiving plaats in het karakter van de posi
tie die aan deze niet-Griekse wijzen wordt toegedicht. Hoewel de pre-hellenistische
idealisering van Egypte reeds een duidelijk politiek karakter had, ontbrak een di
recte relatie tussen de veronderstelde positie van de priesters en de uitoefening van
de koninklijke macht. Hierin komt ín de vroeg-hellenistische periode verandering,
en daarmee treden de voorstellingen die ons met name interesseren, duidelijk voor
het voetlicht: zij zijn aanwijsbaar in het Egypte van Hecataeus van Abdera en in het
Indie van de Alexander-historici en van Megasthenes. Volgens Hecataeus staan de
Egyptische priesters in hoog aanzien. Zij voeren vooroverleg over de belangrijkste
Or. 49 8' ών άνευ τοίς βασιλεϋσι ουδέν έξήν πράττειν ουδέ βουλεύεαθαι, ώστε το μεν αληθές εκείνους
άρχειν, τοίις δε βασιλέας αυτών υπηρέτας καΐ διακόνους γίγνεσθαι της γνώμης εν θρόνοις χρυσοϊς καθήμενους
και οΙκίας μεγάλας οίκουντας καΐ πολυτελώς εύωχουμένους.
246
Zie voor de politela als min of meer afgebakend genre sinds de vierde eeuw ν Chr Goudnaan (1989)
360-370.
247
Zie voor een uitvoerige behandeling van de filosofische idealisering van Egypte in de vierde eeuw
vChr. Froidefond (1971) 231-353, 237-266 voor de Busiris.
248
PI., Tim 24a; Pol. 290d-c.
249
D.L 1 1 vermeldt dat volgens sommige auteurs de Perzische, Egyptische. Indische en Keltische
wijzen de grondleggers van de filosofie zijn dezelfde nj treffen wij bij Dio van Prusa aan als voorbeelden
van wijzen met verstrekkende politieke invloed. Uit de door Diogenes Laertius aangevoerde zegslieden
blijkt dat deze sene uitheemse wijzen reeds begin tweede eeuw v.Chr. in zwang was, zie Momigliano
(1975) 3 Een eeuw eerder omvatte zij echter in elk geval reeds Indische brahmanen en Perzische magoi,
die met elkaar in een gencaologische relatie werden gebracht, zie DL. 1.9 (= Clearchus F 13 Wehrh) en
Clem. Al, Strom 1 72.4v. (= FGiHist 715 F 3), en vgl Momigliano (1975) 85.
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aangelegenheden en verblijven voortdurend m het gezelschap van de koning, sommigen van hen fungeren als diens medewerkers, anderen formuleren beleidsvoorstellen
en treden op als leermeesters van de koning Hun kennis van astrologie, ingewandschouwing en van heilige geschriften vormt de basis voor hun positie m Nearchus
weet te melden dat de brahmanen zich met staatkundige aangelegenheden bezighouden en de koningen als adviseurs vergezellen,251 en ook Anstobulus noemt hun rol
als publieke raadgevers 252 Megasthenes beschrijft de indeling van de bevolking van
Indie in zeven 'kasten' (mere)253 Het hoogst in aanzien staan de 'filosofen', die niet
alleen de individuele burgers bijstaan in het vervullen van hun religieuze plichten,
maar ook tijdens een 'grote vergadering' (megalê synodos) in het koninklijk paleis
ter gelegenheid van het nieuwe jaar de koning van advies dienen254
De rol van priesters en wijzen als voornaamste raadslieden van koningen en daarmee als feitelijke politieke machthebbers is, kortom, bij deze vroeg-hellemstische
auteurs een gemeenschappelijk element Aanzetten tot deze idealiseringen ontbreken
in de klassieke periode met, maar voorzover na te gaan treedt pas na de veroveringen
van Alexander in historiografische en ethnografische geschriften een beeldvorming
van de positie van uitheemse priesters en wijzen op waarvoor de complementaire
voorstellingen van de filosoof als vorstelijk adviseur en de koning als uitvoerder van
de raad van wijsgeren het model vormen Daarmee is overigens niet ontkend dat
de beschrijving van de positie van de Egyptische priesters door Hecataeus en van
de Indische wijzen door de Alexander-histonci en Megasthenes betrekking hadden
op realia in het verleden of het heden van de desbetreffende volkeren, m hun perceptie en beschrijving van deze realia vielen zij echter, zoals te verwachten, terug
op een model dat hun vertrouwd was De typering van de positie van uitheemse
wijzen volgens dit model kon vervolgens weer, naast aan de Griekse mythologie
en geschiedenis ontleende voorbeelden, gebruikt worden als paradigmatisch voor de

D S 1 73 4 (FGrHist 264 F 25) καθόλου γαρ περί των μεγίστων ούτοι προβουλευομενοι αυνδιατριβουσι
τω βασιλει των μεν συνεργοί των 5ε εισηγηται και διδάσκαλοι γινόμενοι και δια μεν της αστρολογίας και
της ιεροακοπιας "α μέλλοντα προσημαινοντες, εκ Ы των έν ταις ιεραις βιβλοις αναγεγραμμενων πράξεων
τας ωφελησαι δυναμενας παραναγινωσκοντες Zie voor Hecataeus Murray (1970) 317-386 Bichler (1984)
195-197
251
Sir 15 1 66 (= FGrHiU Π3 F 23) Νέαρχος δε περί των σοφιστών ούτω λέγει τους μεν Βραχμάνας
πολιτευεσθαι και παρακολουθειν τοις βασιλευσι συμβούλους τους δ άλλους σκοπειν τα περί την φυσιν
252
Str 15 1 61 (= FGrHist 139 F 41)
253
D S 2 40 1-3 (= FGrHist 715 F 4). Arr, Ind 11 1 8 (= FGrHist 715 F 19a) Str 15 1 39 (= FGrHist
715 F 19b) Vgl voor Megasthenes' indeling van de filosofen' Str 15 1 59v (= FGrHist 715 F 33) met
Dihle (1964b) 60v
254
ben geval apart is de utopie van Euhemerus De bevolking van diens Panchaea is ingedeeld in
dne groepen waarvan de priesters de eerste plaats innemen zij hebben de bevoegdheid over publieke
aangelegenheden besluiten te vellen (DS 5 45 3 5 = FGrHist 63 F 3) De koning van Panchaea wordt in
de overgeleverde fragmenten slechts zijdelings genoemd (DS 542 1 en 5 = FGrHist63 F 3 vgl Aalders
(1975) 66v ), en het lijkt mij niet denkbeeldig dat bij Euhemerus hel accent volledig op de veronderstelde
machtspositie van de priesters lag zonder dat hun relatie met de koning nader werd gedefinieerd Wat dit
betreft zou deze utopie dan een grotere overeenkomst vertonen met de pre hellenistische idealiseringen
van Egypte dan met bij voorbeeld het Egypte van Hecataeus of het Indie van Megasthenes
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wenselijk geachte relatie tussen filosofen en politieke machthebbers: een werkwijze
die door Dio van Prusa in or. 49 wordt toegepast.
Het moge duidelijk zijn dat het beeld van de wijze als raadgever van goede
koningen en van het hiërarchische karakter van de relatie tussen filosofen en monarchen, zoals wij dat in de VA aantreffen, aan algemeen verbreide voorstellingen
beantwoordde. Ook dat deze hiërarchische relatie het duidelijkst profiel krijgt in de
Indische episode, wekt na het voorafgaande nauwelijks verwondering: Indie was
tenminste sinds de vroeg-hellenistische periode een favoriete locatie voor utopische
projecties in historiografische en ethnografische geschriften. Desalniettemin vertoont
de beschrijving van de relatie tussen koningen en wijzen in de Indische episode van
de VA enkele eigenaardigheden die in de tot dusverre behandelde Indica-literatuur
ontbreken: de expliciete vergelijking van de wijze in zijn relatie tot de koning met
een orakel en de beschrijving van de wijze als ontvanger van religieus getinte eerbewijzen van de kant van de koning.2" Aanzetten in deze richting zijn ongetwijfeld
aanwezig bij eerdere auteurs. Zo maakt Megasthenes melding van de diensten van
rituele en mantische aard die de Indische wijzen hun koningen bewijzen, en Dio
van Prusa benadrukt bij zijn opsomming van uitheemse exempla van filosofen in de
rol van adviseurs van koningen (en daarmee van feitelijke machthebbers) eveneens
hun kennis van de wijze waarop men de goden dient te vereren, en van de toekomst.256 Een papyrus uit de tweede eeuw bevat onder meer een cynische diatribe
over de ontmoeting tussen Alexander en de brahmanen waarin de rol van de wijze
als tussenpersoon tussen de godheid en de koning eveneens aan de orde komt.257
De leider van de brahmanen, Dandamis, vertelt Alexander dat hij de werken van de
godheid - hij noemt wolkbreuken, epidemieën, onweer, droogte en hongersnoden
- voorziet (kol. 1.28-33). Wanneer de Indische koning bevreesd is, dan komt hij
naar Dandamis, die zichzelf eerder (kol. 1.14) als een vriend van de godheid heeft
aangeduid, toe, en deze bidt voor hem.258 Het is overigens typerend dat de koning
naar de brahmanen toekomt, waarmee de afhankelijkheidsrelatie van de politieke
machthebber ten opzichte van de filosoof wordt onderstreept. Veelzeggend is ook
dat Alexander, wanneer hij Dandamis benadert, niet alleen van zijn paard afstijgt,

2

" Zie VA 3 10 en 3.27 (hierboven, blz 183 met η 187 geciteerd).
Megasthenes: FGrHisl 715 F 4 (D.S. 240 1-3), 19a (= Arr. Ind 11 1-8) en b (= Str. 15 1 39), en
33 (= Str 15.1 59v.); D.Chr. or 49 7. In het Ethiopie van Philostratus' (jongere) tijdgenoot Hchodoru.s
(zie vooral 10.2.1) hebben de gymnosofisten een positie die zich goed laat vergelijken met die van de
wijzen bij vroeg-hellenistische auteurs: zij voorspellen de toekomst en dienen de koningen van advies
De hiervoor gesignaleerde eigenaardigheden in de relatie lussen koningen en wijzen in de VA ontbreken
echter bij Heliodorus. Vgl voor diens geïdealiseerde beeld van Ethiopie Szcpessy (1957) passim, met
name 244-247 en 252-254.
257
Pap. Genev. inv. 271, kol. 1-8, uitgegeven door Martin (1959), vgl. voor de literaire antecedenten
hierboven, blz 115 n. 63
258
Kol 1 39-42. . προς] με βαοιλείις ε[κφο{ίηθείς] έρχεται, ώς π[ρος τίνα φίλον ] εύξάμενος Οε(ώι
πείθω αυτόν] αγαθά διδό[να]ι οϊ[χ|ω De aanvullingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op een uitgebreider
christelijke versie van de diatribe. Palladius' De gentibus Indine et Bragmambuï, die niet ώς προς τίνα
φίλον, maar ώς προς άγγελον Οεου geeft Hansen (1965) 355 beloog!, mijns inziens tcrcchl, met cen
verwijzing naar Arr., Epici 3 22 23 dat dil geen christelijke wijziging hoeft le /ijn. maar zeer wel strookt
mei het sterk religieus gelinle cynisme en het supeneure zelfbewustzijn van 'Dandamis'.
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maar ook het symbool van zijn koninklijke waardigheid, het diadeem, afzet259 Dat
de koning naar de wijze toekomt, is een regelmatig terugkerend onderdeel van het
'Ritual des Zwiegesprächs von Macht und Weisheit,'260 dat wij ook in de VA diverse
malen zijn tegengekomen De leider van de brahmanen legt in deze diatribe getuigenis af van een krachtig zelfbewustzijn, dat wortelt m zijn vertrouwelijke omgang
met de godheid261 Wij bevinden ons hier in dezelfde sfeer als in de VA de vergelijking van de wijze in zijn relatie tot de konmg met een orakel is in een dergelijke
context wat men zou kunnen verwachten Wat in de diatribe echter ontbreekt is het
van religieuze huiver en ontzag getuigende gedrag van de koning ten opzichte van
de wijze zelf dat wij in de Indische episode van de VA aantreffen Voorzover mij
bekend zoekt men in de literaire overlevering tevergeefs naar parallellen hiervoor
tot de derde eeuw Dan komt in deze situatie verandering dankzij een bij Porphynus
en Hieronymus overgeleverd fragment van een oudere tijdgenoot van Philostratus,
Bardesanes van Edessa (154-222)
Bardesanes vertelde op gezag van een Indisch gezantschap dat op weg was naar
keizer Elagabalus, dat de Indiërs zoveel eerbied (sebas) hebben voor hun wijzen,
dat zelfs koningen naar hen toekomen en hen smeken voor het welzijn van het
land te bidden en hun van advies te dienen.262 Mateneel wordt in dit fragment
natuurlijk weinig anders verteld dan m de cynische diatribe Wat echter de aandacht
trekt is het feit dat de attitude van de Indiërs in het algemeen en hun koningen in
het bijzonder ten opzichte van de wijze wordt aangeduid met sebas, een term met
een duidelijk religieuze lading, die in neoplatomstische knng werd gehanteerd om
de (wenselijke) attitude ten opzichte van de goddelijke filosoof aan te duiden263
Hieronymus, die het werk van Bardesanes zeer wel zelf kan hebben geraadpleegd
en wiens parafrase dus niet afhankelijk hoeft te zijn van Porphynus,264 gebruikt zelfs
het werkwoord adorare Nog explicieter wordt de religieuze huiver van de vorst ten
opzichte van de wijze verwoord in een relict van de Quaestiones Homericae van
Porphynus, overgeleverd als een scholium bij // 1 340 Hienn is sprake van de derde
ontologische categone, die de pythagoreeers tussen goden en mensen postuleren265
en waann zij volgens Porphynus de konmg en de wijze onderbrengen
259

Kol 4 10-12 van de nieuwe fragmenten van de diatribe in de editie van Wilhs/Maresch (1988)
Hahn (1989) 188, met verschillende voorbeelden
261
Zie Hansen (1965) 354
262
Porph , Abst 4 17 5 (= FGrHist 719 F 2)
, και τοσούτον αυτών (ι e de Σαμαναιοι één van de
αιρέσεις waann Bardesanes de Indische gymnosofisten' verdeelt) τε χαι των Βραχμανων σέβας ϊχουσιν
οι άλλοι, ώστε και τον βασιλέα αφικνεισθαι παρ αυτούς και ικετευειν εΰξασθαι τε και δεηθηναι υπέρ
των καταλαμβανοντων την χωράν ή συμβουλευσαι το πρακτέον Vgl Hieronym , Adv Jov 2 14 (Migne
PL XXIII, kol 304)
et cum rex ad eos veneri! adorare illos sohtus sit pacemque suae provmciae in
Ulorum precibus arbitran sitam Vgl Drijvers (1966) 173-176 Op de parallel met VA 3 10 werd voor
het eerst gewezen door De Beauvoir Pnaulx (1860) 87 met n 3
263
Goulet (1981) 171 over de VS van Eunapius "Les gestes d'adoration ou de vénération devant ces
sages sont fréquents Vgl zijn n 94 voor voorbeelden naast σεβαζεσθαι komt ook προσκυνειν veelvuldig
voor Zie ook Porph Plot 12 over de attitude van keizer Gallienus en diens echtgenote ten opzichte
van Plotinus Ετιμησαν δε τον Πλωτινον μάλιστα και εσεφθησαν Γαλιηνος τε ό αυτοκράτωρ και ή τούτου
γυνή Ι,αλωνινα Zie voor Gallienus en Plotinus De BIois (1989) passim
264
Aldus Drijvers (1966) 176
265
Zie Anst, fг 192 Rose vgl hierboven, biz 70 met n 29
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, nadat Homerus als eerste tussen goden en mensen de koning had geplaatst, en
de koning weer de wijze boven zichzelf had laten eren En over de koning zegt hij
het volgende (volgt citaat // I 338-340) Om met Nestor te beraadslagen over wat er
dient te gebeuren, ontbiedt de koning hem met, maar hij gaat zelf naar hem toe. (volgt
citaat II 10 17v ). En bij de Indiërs, zo wordt verteld, voeren de koningen, wanneer
zij brahmanen - dat zijn bij hen defilosofen- ontmoeten, de proskynesis uit."266

Hoewel eerdere aanzetten in de richting van de voorstelling van de wijze als object
van religieuze verering door de politieke machthebber niet ontbreken, treffen wij,
buiten de VA, de voorstelling in volledig uitgewerkte vorm dus voor het eerst aan
bij Bardesanes, die beweert zijn informatie aan Indiërs te ontlenen, en - later in
de derde eeuw - bij Porphyrius, die haar in één adem met de opvattingen van 'de
pythagoreeers' over de ontologische status van koningen en filosofen noemt en die
haar vergezeld laat gaan van een expliciete verwijzing naar een verhaal (logos) over
de situatie in Indie. Ook in de VA treedt, zoals wij zagen, de voorstelling vooral in
de Indische episode sterk op de voorgrond; zij gaat hier vergezeld van een expliciet
beroep door de schrijver op de Darrus-bron (3.27).267 Wat was de herkomst van deze
voorstelling, en waar haalde Philostratus haar vandaan?
Het is van belang erop te wijzen dat de gedachte dat de koning verplicht is de
wijzen, i.e. de brahmanen, te vereren inderdaad voorkomt in de Indische literatuur
van rond het begin van onze jaartelling.268 De eventuele Indische herkomst van
de voorstelling, zoals wij die in de Griekse bronnen aantreffen, is dan ook een
aantrekkelijke hypothese; zoals WIJ geconstateerd hebben beweerde Bardesanes zijn
informatie aan een Indisch gezantschap te ontlenen. Toch biedt de hypothese dat
tenminste één van de Griekse bronnen toegang had tot authentieke informatie over
Indie, geen oplossing voor een belangrijk probleem. Terwijl brahmanen als illustratie
van de voorstelling van de filosoof naast de troon reeds sinds de hellenistische
periode een bekende verschijning waren, duikt de voorstelling van Indische wijzen
als object van religieuze verering door koningen in onze literaire overlevering pas
op in de derde eeuw. Duidelijke aanwijzingen dat dit een verandering in de positie
van de brahmanen of andere Indische 'wijzen' weerspiegelt, ontbreken. Eerder moet
Porph , ad II, ed. Schrader (bij II 1 340) ot Πυθαγόρειοι хата ео χα'ι χατα ανθρώπειον γένος βλον
τρίτον έτίθεντο οεβάσμιον τον βασιλέα ή αοφον άνδρα, 'Ομηρου πρώτου μεταξύ θεών τε χαι ανθρώπων
θέντος τον βασιλέα, χα'ι πάλιν τον βασιλέα προτιμώντα ποιήσαντος αυτού τόν σοφον άνδρα χαΐ περί
μεν του βασιλέως τοιαύτα λέγει (. ) αυτός Ы ό βασιλεύς ου μεταπέμπεται Νέστορα σχοποΰμενον περί
των συμφερόντων, αλλ' αυτός απεισι ( ) παρ' Ίνδοις τε τους Βραχμανας, οϊπερ είσί παρ' αϋτο'ις оі
φιλόσοφοι, λόγος τους βασιλέας απαντώντας προσκυνειν Dvomik (1966) 275 n 222 meent dat de slotregel
betekent dat de brahmanen voor de koningen knielen, hetgeen een misverstand is
267
Geciteerd hierboven, blz 183 met n 187
268
Zie met name de Manusmrti 7 37 "Let the king, after rising early in the morning, worship Brahmanas
who are well versed in the threefold sacred science and learned (in polity), and follow their advice " Ik
citeer naar The Laws of Manu Translated by G Buhler, Oxford 1886 (= Sacred Books of the Eatf, vol
25) Smrtis zijn geschriften waann de verplichtingen van de verschillende kasten werden beschreven De
Manusmrti dateert in zijn huidige vorm uit de periode tussen de tweede eeuw vóór en de tweede eeuw na
het begin van onze jaartelling, maar bevat ouder materiaal Zie Wmtemitz (1920) 485-490. Kane (1968)
327-330 en 334v , Mylius (1988) 26lv Vgl voor de gewenste attitude van de koning ten opzichte van
brahmanen Gonda (1966) 62-68
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de verklaring gezocht worden in een ontwikkeling in de Griekse wereld, namelijk
de verschuiving van de inhoud van het begrip 'filosoof in de richting van een met
bovenmenselijke wijsheid en vermogens begiftigde figuur.
Zoals ik in het tweede hoofdstuk van deze studie heb betoogd, wordt deze verschuiving voor ons in de tweede eeuw duidelijk waarneembaar. Cynische filosofen
als Demonax en met name Peregrinus Proteus werden het voorwerp van een verering,
die religieuze trekken aannam.269 De filosofische vlag die echter bij uitstek geschikt
was om de lading van het optreden van charismatische wijzen-wonderdoeners te
dekken, was het neo-pythagorisme. Er zijn aanwijzingen dat het maatschappelijk
aanzien en de respectabiliteit van onder deze vlag opererende figuren in de tweede
eeuw groeiende waren. De legitimatie van hun optreden in filosofische termen was
tot op zekere hoogte succesvol: binnen de filosofische scholen werden, behalve door
de epicureeërs, de pretenties van de pythagoreische wijzen in toenemende mate serieus genomen.270 Hoe de aard van de betrekkingen tussen de historische Apollonius
en geïnstitutionaliseerde culten ook mag zijn geweest, de traditie benadrukte zijn
verbondenheid met de Asclepius-cultus en maakte melding van waardering voor
zijn optreden van de kant van de orakels van Colophon en Didyma.271 De pythagoreische profeet van de 'nieuwe Asclepius' Glycon, Alexander van Abonutichus,
onderhield met deze twee orakels uitstekende betrekkingen.272 Het groeiende aanzien van de pythagoreische wijzen liet ook keizers niet onberoerd. Reeds Hadrianus,
omnium curiositatum explorator, had in zijn bibliotheek een verzameling op naam
van Apollonius overgeleverde brieven en het boek met de leer van Pythagoras dat
Apollonius van Trophonius zou hebben ontvangen.273 Marcus Aurelius duldde, wellicht tegen wil en dank, invloed van Alexander van Abonutichus tot aan het hof
toe.™ Caracalla was een toegewijd Apollonius-vereerder, evenals - wanneer wij de
Historia Augusta mogen geloven - Severus Alexander. De Apollonius-devotie van
de Severische keizers kwam niet uit de lucht vallen, maar sloot aan bij een reeds
langer in Klein Azië bestaand fenomeen.275 Het is tegen deze achtergrond dat de
opkomst van de voorstelling van de wijze als object van religieuze verering door
269

Zie hierboven, blz. 96 met n. 152.
Zie Lucianus, Alex. 25 voor de opstelling van filosofen van verschillende stromingen ten opzichte
van Alexander van Abonutichus. Het is mijns inziens overigens onjuist te veronderstellen dat de toename
van het maatschappelijk aanzien en de respectabiliteit van figuren als Apollonius gepaard ging met een
afname van hun 'popular appeal'. De bewering van Phillips (1986) 2759 dat "[Apollonius'] popular
appeal apparently petered out (...) as it entered the intellectual and philosophical traditions to become
a nearly exclusive possession of the upper orders," is onhoudbaar in het licht van de cultische verering
die Apollonius tot in de vierde eeuw in verschillende Kleinaziatische steden en in Antiochië genoot, en
van de populariteit van aan de wijze van Tyana toegeschreven talismans in diezelfde steden lot in de
Byzantijnse periode, zie Speyer (1974) 53-63: СР. Jones (1980) 193; Dzielska (1986) 56-79 en 99-125.
Л 1
Zie voor Apollonius en Asclepius VA 1.12 en 4.1; vgl. hierboven, blz. 76v. met n. 55. Orakels van
Didyma en Colophon: VA 4.1; vgl. Epp. Apoll. 48.3 met Penella (1979b) 115.
272
Lucianus, Alex. 29; vgl. Lane Fox (1986) 247; СР. Jones (1986) 141. Zie voor Alexander, het
pythagorisme en de Asclepiuscultus hierboven, blz. 80 η. 72.
VA 8.19v. Zie voor de typering van Hadrianus Tertull., Apol. 5.7.
274
Lucianus. Alex. 48. Vgl. voor Marcus' afkeer van goêteia M.Ant. 1.6.
275
D.C. 77.18.4; SHA, Alex. 29.2. Vgl. voor de geloofwaardigheid van de laatstgenoemde passage СР.
Jones (1980) 194; voor cultische verering van Apollonius in Tyana en Ephesc hierboven, blz. 75.
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de politieke machthebber begrijpelijk wordt: terwijl het begrip 'filosoof een steeds
sterker religieuze lading kreeg, veranderde het altijd al gewenste vorstelijk respect
voor de filosoof in onverholen religieuze verering, een ontwikkeling waaraan het
beeld van de ook voordien reeds als exemplarisch geldende relatie tussen koningen
en brahmanen in Indie werd aangepast. Niet uitgesloten mag worden dat daarbij
authentieke informatie over Indie mede een rol speelde. Ook in dat geval geldt echter dat het religieus geladen karakter van de hiërarchische relatie tussen Indische
koningen en brahmanen pas werd gepercipieerd, toen ontwikkelingen in de Griekse
wereld de geesten daarvoor rijp hadden gemaakt.
Dat Philostratus zelf de voorstelling van de wijze als voorwerp van religieuze
verering van de kant van koningen in de Indische context zou hebben gecreëerd
is - gezien de onder de Griekse literatoren in de keizertijd voortlevende hegemonie van het Indië-beeld van de Alexander-historici en Megasthenes,276 bij wie de
voorstelling, voorzover nog na te gaan, ontbrak - niet erg waarschijnlijk. Eveneens
minder plausibel lijkt het dat hij haar aan Bardesanes, die zijn relaas van de ontmoeting met het Indische gezantschap ca. 220 op schrift stelde, ontleende277 of dat
hij langs directe of indirecte weg inlichtingen kreeg van het door Bardesanes genoemde Indische gezantschap naar Elagabalus; niet geheel uitgesloten is dat hij haar
tijdens zijn verblijf in de oostelijke provincies van het rijk in het gevolg van Julia
Domna opdeed. Zelf verwijst hij voor de voorstelling naar de Damis-bron (3.27).
Dat hij haar aantrof in een geschrift van neo-pythagoreïsche signatuur dat voor de
mémoires van een leerling van Apollonius moest doorgaan, lijkt zeer wel mogelijk.
Het veronderstelt dat de voorstelling reeds vóór Bardesanes gangbaar was geworden
in neo-pythagoreïsche kring, mogelijk mede onder invloed van authentieke informatie over Indie. Deze veronderstelling lijkt niet te vergezocht. De hiervoor geschetste
verschuiving van de inhoud van het begrip 'filosoof in de richting van een met
bovenmenselijke wijsheid en vermogens begiftigde figuur - een ontwikkeling, waaraan het neo-pythagorisme een belangrijke bijdrage leverde - kan reeds in de tweede
eeuw de voorwaarden voor de totstandkoming van de voorstelling hebben geschapen; authentieke informatie over Indische asceten kan ruim vóór Bardesanes in de
oostelijke provincies van het Romeinse rijk zijn doorgedrongen via boeddhistische
missionarissen en brahmanen in het Parthische rijk.27B
Op basis van het relict van Porphyrius' Quaestiones Homericae kan men waar het
de herkomst van de voorstelling van de religieuze verering van de wijze door de
276

Zie hierboven, blz. 114 met n. 57.
Er lijkt geen reden aanwezig om te betwijfelen dat Bardesanes inderdaad beschikte over informatie
van Indische gesprekspartners die hij tijdens de regering van Elagabalus had ontmoet, zie Dihle (1964b)
63. Of het hierop gebaseerde werk in het Grieks of in het Syrisch was geschreven is onzeker. Volgens
Eus., HE 4.30 waren behalve Bardesanes' dialogen tegen Mardon en andere haeretici ook zeer veel andere
geschriften van diens hand oorspronkelijk in het Syrisch geschreven; zij zouden door zijn leerlingen in
het Grieks zijn vertaald. Volgens Epiph., Haer. 56 was Bardesanes tweetalig. Zie voor deze problematiek
Drijvers (1966) 68 en 175 en Drijvers (1977) 889. Natuurlijk waren zowel Porphyrius als Hieronymus
zeer wel in staat om een geschrift in het Syrisch te lezen; Philostratus was dit ongetwijfeld niet.
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Dihle (1964b) 62-64; vgl. Drijvers (1977) 894.
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koning betreft geen vergaande conclusies trekken. Hoewel het suggestief is dat de
voorstelling in één adem met neo-pythagoreische opvattingen over de koning en de
wijze wordt genoemd, geeft het scholium immers geen inzicht in de mate waann
en de wijze waarop Porphynus de verschillende mededelingen waaruit het is opgebouwd, met elkaar verbond Het verhaal over de Indische koningen, die bij de
ontmoeting met een brahmaan de proskynesis uitvoeren, kan de neo-platonist zeer
wel aan Bardesanes of Philostratus hebben ontleend.279 De opvatting dat koningen
filosofen met respect dienen te behandelen, is nauwelijks specifiek pythagoreisch te
noemen en werd, voorzover wij uit het relict kunnen afleiden, door Porphynus ook
niet expliciet als zodanig gepresenteerd, de illustratie van deze opvatting met behulp
van Homerus was evenmin een pythagoreisch monopolie.280 De enige opvatting die
Porphynus blijkens het relict met zoveel woorden aan 'de pythagoreeers' toeschreef,
was dat er een derde categorie wezens, tussen goden en mensen, bestaat, waartoe
zowel de wijze als de koning behoren281 Juist deze mededeling levert echter enkele
problemen op Het lijdt geen twijfel dat de leer van een derde ontologische categorie inderdaad pythagoreisch is, maar volgens Aristoteles rekenden de pythagoreeers
hiertoe uitsluitend wezens als Pythagoras, dat wil zeggen wijzen,282 bij Porphynus
daarentegen biedt de derde categone ook plaats aan de koning. In de VA hebben wij
van een bovenmenselijke status van koningen geen spoor aangetroffen, integendeel,
claims van alleenheersers op een bovenmenselijke status en de daarbij behorende verering door hun onderdanen worden daar met enige regelmaat van de hand gewezen
Presenteerde Porphynus de opvatting dat koningen tot de derde ontologische categorie behoren, terecht als pythagoreisch9 En zo ja, wat zijn hiervan dan de implicaties
voor de hiervoor geschetste veronderstelling dat de voorstelling van de religieuze
verering van de wijze door de koning reeds in de tweede eeuw in neo-pythagoreische
kring gangbaar was en door de auteur van de VA werd ontleend aan de Damis-bron9
Het ligt voor de hand om voor een antwoord op de eerste vraag te rade te gaan bij
geschriften van pythagoreische signatuur over het koningschap Delen van pseudepigrafische pythagoreische geschriften over dit onderwerp zijn, op naam van Diotogenes, Sthenidas en Ecphantus, overgeleverd via het flonlegium van Stobaeus283
279

Bardesanes ligt als bron natuurlijk het meest voor de hand, vgl hierboven, blz 198 η 262 Wanneer
Mac Mgn , Apotr 3 1 inderdaad, zoals Von Hamack meende uit de Contra Chmtianos van Porphynus
afkomstig is kan als vaststaand worden aangenomen dat de neo-platonist ook de VA kende, zie Porph,
Christ fr 63 Von Hamack, een passage, die ongetwijfeld refereert aan het proces van Apollonius ten
overstaan van Domitianus, zoals beschreven in boek 8 van de VA, vgl Dzielska (1986) 97v , Forrat (1986)
46-48 twijfels over de Porphynus-fragmenten die Von Hamack uit Macanus' Apocriticus distilleerde,
bij Barnes (1973) 428^30 Zie voor een status quaestionis van het debat over de Contra ChrisUanos
Beatrice (1991) Ook zonder dit argument blijft het echter aannemelijk dat Porphynus, die bijzonder in
Apollonius was geïnteresseerd, de Л kende
280
Zie bijvoorbeeld Phld Hom kol 41 r 18-39, ed Dorandi, vgl Murray (1965) 172, D Chr , or 49 4,
56 8-10 Volgens de Suda (Π 2098) schreef Porphynus zelf Περί της ex Ομηρου ώφιλειας των βαοιλέων
Βιβλία ι
281
Zie hierboven, blz 198ν met n 266
282
Anst, fr 192 Rose, vgl hier boven, blz 198 en 70 met n 29
283
Hei best te raadplegen in de editie van Thesleff van de hellenistische pseudo pythagonca Ecphantus
wordt door Iamblichus VP 267 vermeld als pylhagoreeer, Diotogenes en Sthenidas zijn nergens geattesteerd als pythagoreische denkers Ik zal daarom, in navolging van Murray (1970) 255v , voortaan spreken
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De datering van deze geschriften is omstreden. L. Delatte heeft, onder meer op
grond van een linguïstische analyse van de fragmentarisch overgeleverde tractaten,
een datering in de tweede eeuw van onze jaartelling voorgesteld284 De argumenten
van Delatte zijn aangevochten door H Thesleff zijns inziens biedt de linguïstische
analyse van Delatte geen doorslaggevende aanwijzingen voor de datering van de
pseudo-pythagoreische geschriften over het koningschap2%"' Zelf suggereerde Thesleff aanvankelijk een datering in de derde eeuw ν Chr. en een Italische herkomst van
de tractaten ш Later is hij van dit standpunt gedeeltelijk teruggekomen en heeft hij
een datering in de late tweede eeuw ν Chr voorgesteld; aan de Italische herkomst van
de geschriften houdt hij echter vast 287 F. Taeger daarentegen heeft op inhoudelijke
gronden gepleit voor een datering rond het midden van de derde eeuw η Chr., terwijl
ook Burkert van mening is dat in het bijzonder het tractaat van pseudo-Ecphantus
in de keizertijd geplaatst moet worden, waarbij zijn gedachten in de richting van de
vroege derde eeuw gaan 2 8 8 O Murray en G J D. Aalders, tenslotte, hebben onaf
hankelijk van elkaar een tussenoplossing voorgesteld, die als werkhypothese mijns
inziens de voorkeur verdient zij laten ruimte voor de mogelijkheid dat de geschriften
in hun huidige vorm uit de keizertijd stammen, maar zien daarin geen beletsel voor
de veronderstelling dat de essentie van de in de geschriften vervatte ideeën reeds in
de (laat-)hellemstische periode gangbaar was 2M
Kenmerkend voor deze tractaten is de zeer geprononceerde tendens parallellen te
trekken tussen de kosmos en de staat en tussen de godheid en de koning. Zo stelt
'Diotogenes' dat de verhouding tussen de koning en de staat analoog is aan die
tussen de godheid en de kosmos, en dat de koning zich tot de godheid verhoudt
als de staat tot de kosmos. De staat is een nabootsing van de kosmische orde en
harmonie, de koning bezit een ambt, voor de bekleding waarvan hij aan niemand
verantwoording is verschuldigd, is zelf een levende wet en figureert zo als een god
onder de mensen 29° Het koningschap is een nabootsing van de goddelijke heerschappij. Diotogenes stelt dit met zoveel woorden,291 en ook volgens 'Sthenidas' dient de
koning een 'imitator' en dienaar van de godheid te zijn 292 Ondanks het buitenissige
van 'Diotogenes', 'Sthenidas' en pseudo-Ecphantus
Delatte (1942) 57-119, zie voor de conclusies met betrekking tot datenngskweslies blz 85-87, 108v
en 119
285
Thesleff (1961)65-71
286
Thesleff (1961)99, vgl Thesleff ( 1972) 59
287
Thesleff (1972)82-87
288
Taeger (1957) 398, Burkert (1972a) 48-55
M9
Aalders (1975) 27v met η 96, Murray (1970) 245-255 Murray formuleert de hypothese dat in elk
geval in de eerste eeuw ν Chr reeds pythagoreische' tractaten over het koningschap werden geschreven,
en concludeert op blz 255 "The extant fragments can therefore be regarded as representative of at least
a deviant tradition of the theory of Hellenistic kingship "
290
Stob 4 7 61 = 'Diotogenes', ed Thesleff, ρ 72, 19-23 έχει δε και ως θεός ποτι κοσμον βασιλεύς
ποτι πόλιν χαι ώς πολις ποτι χόσμον βασιλεύς ποτι θεον ά μεν γαρ πόλις έχ πολλών καΐ διαφερόντων
συναρμσσθεισα χούμου αυνταξιν χαι άρμονιαν μεμιμαται 6 δε βασιλεύς αρχαν έχων ανυπευθυνον, χαι
αυτός ών νομός έμψυχος θεός έν ανθρωποις παρεσχαματισται
291
Stob 4 7 62 = 'Diotogenes', ed Thesleff, ρ 75, 15v
θεομιμόν έντι πράγμα βασίλεια
292
Stob 4 7 63 = 'Sthenidas', ed Thesleff, ρ 188, 12v μιματας άρα και υπηρετας έασειται τω θεω ό
σοφός τε χαι νόμιμος βασιλεύς
284
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'doricistische' dialect waarin de tractaten gesteld zijn, verschillen de gedachten van
'Diotogenes' en 'Sthenidas' weinig van de opvattingen van niet-pythagoreïsche denkers over het koningschap uit de hellenistische periode en de keizertijd. De parallellie
tussen staat en kosmos en tussen koning en godheid gaat, evenals de voorstelling
van de koning als imitator van de godheid, tenminste terug op de hellenistische periode293 en is in de vroege keizertijd algemeen verbreid. Deze gedachten impliceren
geenszins dat de koning een bovenmenselijk wezen is. Zo is de gedachte dat de
koning een 'imitator' van de godheid dient te zijn zeer prominent aanwezig in een
Alexandrijns-joods geschrift uit de tweede eeuw v.Chr., de Brief aan Philocrates van
pseudo-Aristeas.294 Bij pseudo-Aristeas gaat de gedachte vergezeld van herhaalde en
expliciete ontkenningen van het bovenmenselijke karakter van de koning.295 O. Murray heeft benadrukt dat wij hier met een Joodse conceptie van het koningschap te
maken hebben.29* Dat neemt niet weg dat men ook bij Griekse denkers over het
koningschap uit de hellenistische periode en de keizertijd de combinatie aantreft van
de gedachte dat de koning de godheid moet imiteren enerzijds en onderstreping van
de menselijke natuur van de persoon van de koning anderzijds. Dit kan geïllustreerd
worden aan de hand van enkele voorbeelden uit de vroege keizertijd, die tevens
verduidelijken waar de hoofdstroom van de Griekse politiek-filosofische traditie wél
ruimte liet voor een gelimiteerde erkenning van de goddelijkheid van de koning.
Dio van Prusa stelt in zijn eerste redevoering over het koningschap dat de aangesprokene - Trajanus - zich in de zorg voor zijn onderdanen Zeus als voorbeeld voor
ogen moet houden {or. 1.37-48), maar onderstreept in dat kader dat het normatieve
karakter van de door de goddelijke voorzienigheid bestuurde kosmische orde zowel
voor koningen als voor gewone burgers geldt.297 Het lijkt dan ook nauwelijks toevallig dat in dezelfde redevoering Alexander de Grote minachting van zijn werkelijke,
sterfelijke ouders wordt verweten:298 een duidelijke veroordeling van Alexanders
pretentie van een goddelijke afstamming die, zoals wij eerder opmerkten, reeds in
de vroeg-hellenistische periode voorwerp van kritiek was.299 In de tweede redevoering over het koningschap, eveneens waarschijnlijk gericht aan Trajanus, trekt hij
niet de gebruikelijke vergelijking tussen koning en herder, maar vergelijkt hij de
positie van de koning in diens relatie tot zijn onderdanen met die van een stier in
een kudde runderen: een vergelijking die hij motiveert met de constatering dat het
in beide gevallen om heerschappij over soortgenoten gaat. De positie van herders is
in deze vergelijking gereserveerd voor de goden, die de koning moet erkennen als
zijn heren en meesters in het besef dat zij over een superieure physis beschikken.'00
293

Zie Aalders (1975) 26v.; Murray (1970) 260v. De parallellie tussen het koningschap van Zeus en hel
aardse koningschap treffen wij reeds aan bij Isocr., Nicocles 26, en maakte vermoedelijk ook deel uil van
het denken over de monarchie in de Oude Stoa, zie Reesor (1951) 18v. en Aalders (1975) 89v.
294
Zie onder meer 187v., 190, 192, 194, 204v., 210, 254 en 281, ed. Pelletier.
295
Zie 135, 137, 211 en 262v., ed. Pelletier.
296
Murray (1967b) 359v.
297
Zie met name or. 1.43: . . . ομοίως μεν Ιδιώτης, ομοίως δε και άρχων ονομαζόμενος.
298
D.Chr., or. 1.7; vgl. or. 4.18v. en 32.95.
299
Zie hierboven, biz. 186.
300
D.Chr., or. 2.66-78. Zie met name or. 2.69 voor de motivering van de vergelijking: βασιλεύει (sc.
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Reeds eerder constateerden wij dat volgens Dio koningen niet van andere mensen
verschillen in die zin dat zij zowel een goede en gezeglijke natuur als de raad van
wijze mannen behoeven om tot morele vervolmaking te komen.301 Ondanks de par
allel die Dio trekt tussen de goddelijke heerschappij en het koningschap, is in zijn
redevoeringen geen sprake van het toekennen van een bovenmenselijke natuur aan
de bekleder van het koningschap.
Dio's opvattingen in dezen vertonen duidelijke overeenkomsten met die van zijn
tijdgenoot Plutarchus. In het tractaat Adprincipem ineruditum stelt deze dat de koning
een evenbeeld van de godheid is, doordat hij zichzelf aan de godheid gelijkmaakt
door zijn deugdzaamheid.302 Voorzover koningen een evenbeeld van de godheid mo
gen worden genoemd is dit dus niet het resultaat van een bovenmenselijke natuur,
maar van een streven naar morele vervolmaking. Elders in hetzelfde tractaat zin
speelt Plutarchus op de gedachte van de koning als een levende wet, die wij bij
'Diotogenes' zijn tegengekomen; de strekking van zijn betoog is hier opnieuw zeker
niet dat de koning qualitate qua een bovenmenselijk wezen is, maar dat hij er - met
behulp van de filosofie - in kan slagen de goddelijke logos te 'internaliseren'.303
Plutarchus' uiteenzettingen in dit tractaat stemmen overeen met een korte uitwei
ding in zijn biografie van Aristides waar hij betoogt dat goddelijkheid gekenmerkt
wordt door onsterfelijkheid (aphtarsia), macht (dynamis) en deugdzaamheid (arete).
Onsterfelijkheid is voor de menselijke natuur onbereikbaar, macht is afhankelijk van
de grillen van het lot. Het enige goddelijke dat binnen het menselijke bereik ligt,
is deugdzaamheid.304 Ook voor Plutarchus impliceert de gedachte van de parallellie
tussen goddelijke voorzienigheid en koninklijke heerschappij geen ontkenning van
de menselijke natuur van de koning. Duidelijker dan Dio stelt hij dat koningen door
met behulp van de filosofie naar morele vervolmaking te streven deel kunnen krij
gen aan goddelijkheid. Deze mogelijkheid geldt bij hem echter niet uitsluitend voor
koningen, maar voor mensen in het algemeen; wat wij bij Dio en Plutarchus aantref
fen, is een onder filosofen van uiteenlopende overtuigingen gangbare opvatting,305
die zeker niet mag worden gelijkgesteld met de gedachte die Porphyrius aan de

ό ταύρος) δε χοί άρχει των ομοφύλων μετ' εύνοιας, ώς αν είποι τις, κα'ι κηδεμονίας κτλ. Zie voor de
erkenning van de superioriteit van de goden or. 2.72: . . . κα'ι την κρείττω κα'ι μακαριωτέραν φΰσιν
προτιμαν, δέσποτας αυτού κα'ι άρχοντας νομίζοντα εκείνους κτλ. Vgl. voor de tweede redevoering over
het koningschap Desideri (1978) 316-318 en C.P. Jones (1978) 119. De vergelijking van de koning met
een stier in plaats van met een herder bouwt voort op Plato's verwerping van de herdermetafoor, Pol.
274c-275c. Een impliciete verwerping van de metafoor, vermoedelijk onder invloed van Plato, treffen
wij aan bij Plu.. Septem xapientium convivium (Mor. 147d); vgl. Aalders (1977) 36 n. 37.
301
D.Chr., or. 1.8; zie hierboven, blz. 194 met n. 243.
302
Plu., Adprincipem ineruditum. Mor. 780e: . . . άρχων δ' είκών θεοϋ του πάντα κοσμουντος (...) αυτός
αυτόν είς ομοιότητα θεώ δι' αρετής καθιοτάς κτλ.
303
Plu.. Adprincipem ineruditum. Mor. 780c. Zie ook 780e-781a en 78lf-782a en vgl. Cuvigny (1984)
132 п. 3.
304
Plu., Arisi. 6; vgl. voor deze passage Bowersock (1973) 188-190.
305
Zie Goulet (1981) 171v.
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'pythagoreërs' toeschrijft, namelijk dat koningen een tussenpositie innemen tussen
goden en mensen.
Van een via Stobaeus overgeleverd fragment van Musonius Rufus over het koningschap is de strekking dat als de koning een 'imitator' van Zeus en een levende
wet wil zijn, hij de filosofìe moet beoefenen, de enige wetenschap die in staat is de
menselijke natuur op het pad van de deugdzaamheid te leiden.306 De goede koning
moet een filosoof zijn, zoals de filosoof aanspraak kan maken op het epitheton 'koninklijk'.307 Interessant is dat Musonius de gedachte van de koning als een 'levende
wet' (nomos empsychos) introduceert in een context waarin van toeschrijving van
een bovenmenselijke natuur aan de koning absoluut geen sprake is. De gedachte gaat
terug op de hellenistische periode en bouwt voort op aanzetten in het denken van
Plato en Aristoteles.308 Zij tendeert weliswaar in de richting van de opvatting dat
de koning een bovenmenselijk wezen is,309 maar kan met een dergelijke opvatting
klaarblijkelijk niet gelijkgesteld worden.310
Deze constatering is van belang in verband met de interpretatie van het tractaat
van 'Diotogenes', waar gesteld wordt dat de koning een levende wet is.3U Noch de
introductie van deze term noch de uitspraak dat de koning - bekleder van een ambt,
waarvoor hij geen verantwoording verschuldigd is, en nomos empsychos - figureert
als een god onder de mensen, rechtvaardigen de conclusie dat volgens de schrijver
van het tractaat de koning over een bovenmenselijke natuur beschikt.312 A fortiori
geldt dit voor 'Sthenidas', wiens betoog erop neerkomt dat de koning de godheid
imiteert voorzover hij erin slaagt wijs te zijn.313 Wij moeten constateren dat onze
speurtocht naar de bronnen voor de bewering van Porphyrius vooralsnog zonder
resultaat is gebleven: noch bij 'Diotogenes' noch bij 'Sthenidas' wordt de koning
tot een derde ontologische categorie, tussen goden en mensen, gerekend.
In deze situatie komt verandering, wanneer wij het tractaat van pseudo-Ecphantus
nader in ogenschouw nemen. In het kader van een beschrijving van de kosmische
hiërarchie stelt de schrijver:

306

Muson., fr. 8, ed. Hense, p. 37, met name r. 8-10: . . . επιστήμη ... ή ποδηγουσα προς άρετήν
ανθρώπου φύσιν και άσχε'ιν και μετιέναι τα καλά διδάσκουσα κτλ.
Muson., fr. 8, ed. Hensc, p. 38, г. 8-11: έγώ μέν οΐμαι τον βασιλέα τον αγαθόν ευθύς χα'ι φιλόβοφον
έξ ανάγκης είναι κα'ι τον γε φιλόαοφον ευθύς χα'ι βασιλιχόν είναι.
308
Zie Aalders (1969) passim.
309
Zie Aalders (1975) 27.
310
Musonius noemt de koning weliswaar φύσει ... διαφερούση κεχρημένος (fr. 8, ed. Hense, p. 37, г.
5v.), maar de strekking van zijn betoog als geheel rechtvaardigt de veronderstelling dat hij daarmee niet
bedoelt dat de koning over een bovenmenselijke natuur beschikt.
3,1
Zie hierboven, blz. 203 met n. 290.
312
De aanduiding van de koning als θεός áv άνθρώποις is een metafoor die dient om zijn positie onder
de mensen te typeren; vgl. Arist., Pol. 1284a3-14.
313
Zie voor deze beoordeling van de opvattingen van 'Diotogenes' en 'Sthenidas' Delatle (1942) 289;
vgl. Murray (1970) 259-266.
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"Op aarde en bij ons is de mens het wezen met de edelste natuur, maar de koning is
goddelijker, omdat hij, hoewel hij deelheeft aan dezelfde natuur (als de andere mensen),
een groter aandeel heeft in het goddelijke; wat betreft zijn lichaam is hij aan de andere
mensen gelijk, omdat hij uit dezelfde materie is ontstaan, maar hij is gemaakt door de
beste handwerksman, die hem naar zijn eigen model vervaardigd heeft."314
Dat wij hier te maken hebben met het type opvattingen waarop Porphyrius doelt,
blijkt ook uit andere passages van het tractaat. Zo stelt pseudo-Ecphantus dat de
koning dient te beseffen hoezeer hijzelf goddelijker is dan de andere mensen én
hoezeer anderen goddelijker zijn dan hij:'15 een duidelijke verwoording van de ontologische tussenpositie tussen goden en mensen die de koning inneemt. Ook noemt
hij de koning 'een wezen dat in den vreemde leeft, een gast van ginds tot de mensen
gekomen.'316 Met name op dit laatste punt laat het tractaat van pseudo-Ecphantus
zich goed vergelijken met fragmenten uit het Corpus Hermeticum.m Ook hier wordt
de positie van de koning getypeerd in het kader van een beschrijving van de kosmische hiërarchie. De aardse koning is een emanatie van de hemelse. In relatie tot de
andere goden neemt hij de laatste plaats in, in relatie tot de mensen de eerste; zijn
ziel is afkomstig uit een hogere sfeer dan de zielen van de andere mensen.318 De
gedachte dat de koning door te streven naar morele vervolmaking in deugdzaamheid een evenbeeld van de godheid kan worden, wordt bij pseudo-Ecphantus en in
het Corpus Hermeticum overschaduwd door de gedachte dat de koning een door de
godheid gezonden wezen van bovenaardse herkomst is.
De meest treffende formulering uit het tractaat van pseudo-Ecphantus, die ik hierboven heb geciteerd, wordt overigens ook aangehaald door Clemens Alexandrinus.
Deze hanteert een zinsnede uit een pseudo-pythagoreïsch tractaat van 'Eurysus' als
parallel voor Genesis 1.26: "Laten wij de mens scheppen naar ons beeld en onze gelijkenis." De formulering van pstudo-Eurysus, zoals geciteerd door Clemens, komt
vrijwel letterlijk overeen met die van pseudo-Ecphantus; nu is het echter niet de
koning, maar de mens, die qua lichaam gelijk is aan de andere schepselen (in plaats
van aan de andere mensen), maar die door de beste handwerksman naar diens eigen beeld vervaardigd is.319 Waarschijnlijk heeft pseudo-Ecphantus de formulering
van pseudo-Eurysus overgenomen en toegepast op de koning als argument voor
diens ontologische positie tussen goden en mensen.320 De gedachte dat de koning
314

Stob. 4.7.64 = pseudo-Ecphantus, cd. Thesleff, p. 79, 20vv.: έν 6è τςι γα και παρ' άμϊν αριατοφυεστατον
μεν άνθρωπος, θειότερον 6' ó βασιλεύς έν τφ κοινά φύσει πλεονεκτών τω κρέσσονος, το μεν οκανος τοις
λοιποίς όμοιος, οία γεγονώς έχ τάς αύτας ΰλας, ύπο τεχνίτα δ' είργασμενος λώστω, ας έτεχνίτευσεν αυτόν
άρνετύπω χρώμενος έαυτφ.
31
' Stob. 4.7.64 = pseudo-Ecphantus, ed. Thesleff, p. 80, 19ν.: έπιατάμεν (sc. δει) τε αυτόν δαω των
άλλων έντ'ι θειότερος, δσω τε ατερα αύτώ κτλ.
316
Slob. 4.7.64 = pseudo-Ecphantus, ed. Thesleff, p. 81, I lv.: ... απόδαμόν τι ... χρήμα χαί ξένον
έχεϊθεν άφιγμένον προς άνθρώπως χτλ.
317
Vgl. Delaue (1942) 154-156; Burkerl (1972a) 51; Мштау (1970) 268.
•", C.H. fr. 24.1-3, cd. Feslugière/Nock; vgl. voor de herkomst van de 'koninklijke zielen' C.H. fr.
26.lv., ed. Festugière/Nock.
3,9
Clem. ΑΙ., Strom. 5.29.1 v.
320
Burkert (1972a) 52v.; Le Boulluec (1981) 125-127.
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een wezen van een derde ontologische categorie is, is waarschijnlijk het resultaat
van 'overplanting' op de alleenheerser van de pythagoreische opvatting omtrent de
unieke ontologische positie van de wijze,121 een proces dat in ideeenhistonsch perspectief verklaard kan worden vanuit de eis dat de koning zelf een wijs man dient
te zijn
In de VA valt van een dergelijke visie op het koningschap en haar bekleders niets
terug te vinden Toch kan men in Philostratus' geschrift uitspraken aantreffen die
enige verwantschap vertonen met degene die wij in - al dan niet neo-pythagoreische
- tractaten over het koningschap zijn tegengekomen Aan de Indische wijzen ontleende Apollonius volgens de auteur van de VA de leer dat goede mensen goden zijn
(3 18, vgl 8 5) In meer uitgewerkte vorm keert deze leer terug in de volgens Philostratus door Apollonius voor het proces ten overstaan van Domitianus voorbereide
redevoering Philostratus laat daann zijn held zich onder meer verweren tegen de
aanklacht dat hij door de mensen als een god wordt beschouwd 322 De hoofdpersoon
van de VA ontkent dit en zet uiteen welke opvattingen de mensen die met hem in
contact kwamen, wél hadden Zij meenden dat de mens een zekere verwantschap
(ξυγγενεια) heeft met de godheid, waardoor hij, als enig schepsel, in staat is tot
kennis van de goden en zich bezint op zijn eigen natuur en op de wijze waarop hij
aan de goddelijkheid deelheeft Mensen denken, getuige het werk van beeldhouwers
en schilders, dat hun uiterlijk (είδος) op dat van de godheid lijkt, verder zijn zij van
mening dat de deugden van de godheid komen en dat mensen die aan de deugden
deelhebben, dichtbij de goden staan en goddelijk zijn Vervolgens refereert Philostra
tus' Apollonius aan theologische noties die hij van de Indiërs zou hebben opgestoken
en die door de Egyptenaren zouden worden gedeeld De godheid is de schepper van
het heelal, de bewerker van zijn worden en zijn, de drijfveer van dit handelen van
de godheid is diens goedheid , : 1 Op analoge wijze hebben goede mensen iets van de
godheid, een goddelijk element (θεοϋ τι), in zich Zoals de kosmische orde - alles
in de hemel, in zee en op aarde - afhankelijk is van de scheppende godheid, zo is
de morele orde afhankelijk van een goede man, gevormd naar het evenbeeld van
324
god
Het is roeping van deze man, die als een door de wijsheid gezonden god
wordt aangeduid, zorg te dragen voor de orde in de zielen die daartoe zelf niet m
staat zijn 325
De gedachte dat goede mensen door hun deugdzaamheid iets van de godheid in
zich hebben, de parallellie tussen kosmische orde en morele orde, de goede mens
als evenbeeld van de godheid het zijn denkbeelden, die wij in geschriften over het
koningschap van verschillende representanten van de Griekse pohtiek-filosofische
321

Murray (1970)268
VA 8 7 7 Vgl voor de politieke ongewenslheid van goddelijke eerbewijzen voor andere personen
dan de keizer Pnce (1984) 50v
VA 8 7 7 ô λόγος δε της μεν των δλων γενέσεως -ε και ουσίας θεον δημιουργον οίδε του Ы ενθυμηθηναι
ταύτα αίτιον το αγαθόν είναι αυ-όν
VA 8 7 7 κόσμος Ы 0 μεν επι θεω δημιουργώ κείμενος τα εν ουρανω νομιζεαθω και τα εν θαλαττη
και γη πάντα ( ) εστί δε τις και επ άνδρι αγαθω κόσμος ουχ υπερβάλλων τα σοφίας μέτρα, ον που
και αυτός ώ βασιλευ φησεις ανδρός δεισθαι θεω εικασμενου
VA 8 7 7 άλλα δει ανδρός δς επιμελησεται του περί αυτας κόσμου, θεός υπο σοφίας ηκων
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traditie uit de hellenistische periode en de keizertijd hebben aangetroffen. Dat in
de onderhavige context met 'goede mensen' filosofen in het algemeen, meer in het
bijzonder de Indische wijzen en vooral de figuur van Apollonius zelf zijn bedoeld, is
evident. Opvallend is dat Philostratus zijn held in de niet-uitgesproken verdedigingsrede een zekere terughoudendheid laat betrachten ten aanzien van diens goddelijke
status: terwijl in de Indische episode en in het relaas van het proces goede mensen
zonder omhaal van woorden goden worden genoemd, beperkt de hoofdpersoon van
de VA zich in de verdedigingsrede tot de stelling dat de goede mens een goddelijk
element in zich heeft; de aanduiding van de goede mens als een 'door de wijsheid gezonden god' kan als een metafoor worden opgevat en is geen eenduidige bevestiging
van diens goddelijkheid. In de verdedigingsrede weerspiegelt deze dubbelzinnigheid
vooral de terughoudendheid van Philostratus zelf ten aanzien van de ontologische
status van zijn held.326
De treffende overeenkomsten tussen de typering van de goede mens, dat wil zeggen van de wijze, in de verdedigingsrede van Philostratus' Apollonius enerzijds en
het beeld van de goede alleenheerser in de hiervoor behandelde geschriften over
het koningschap anderzijds berusten waarschijnlijk niet op een bewuste 'overplanting' door de schrijver van de VA van de kenmerken van de goede koning op zijn
held. Het optreden van de wijze als weldoener van (de zielen van) zijn medemensen
leende zich evenzeer als het optreden van de koning als weldoener van zijn onderdanen voor het trekken van parallellen met de activiteit van de godheid.327 Wel lijkt
er een onmiskenbare samenhang te bestaan tussen het volstrekte ontbreken in de
VA van parallellen tussen goddelijke en koninklijke heerschappij - om nog maar te
zwijgen van een verdergaande 'Überhöhung' van het koningschap en zijn bekleders
- enerzijds en de voortdurend gesuggereerde bovenmenselijke status van Apollonius anderzijds. In Philostratus' encomiastische levensbericht van de pythagoreische
wijze is de bijzondere relatie met het goddelijke gereserveerd voor de hoofdpersoon en zijn Indische leermeesters; voor koningen geldt dat zij zich niet boven de
mensen dienen te verheffen (1.25). Was ook deze samenhang reeds aanwezig in de
pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering? De auteur van de VA beroept zich niet
alleen voor de voorstelling van de wijze als object van religieuze eerbewijzen van
de kant van de koning, maar ook voor de beschrijving van de achteloze behandeling
van de Indische koning en de geringschattende behandeling van diens zoon en broer
door de Indische wijzen direct op de Damis-bron (3.27; vgl. 3.30). Afgaande op
het criterium van directe verwijzingen moeten wij dus veronderstellen dat reeds in
de Damis-bron het brengen van religieuze eerbewijzen door koningen aan wijzen
en een licht denigrerende behandeling door wijzen van koningen twee kanten van
één en dezelfde medaille waren. Nu getuigt de beschrijving van de behandeling
van de Indische koning en zijn familieleden eerder van verwantschap met de wijze
waarop cynische filosofen geacht werden politieke machthebbers tegemoet te treden,
526

Zie ook hierboven, blz. 70.
Zie voor εύεργετείν als belangrijkste waarmerk.van goddelijkheid Gallagher (1982) 72v., 87, 138—
140, 150, 171v. en 174v. Vgl. in dit verband de door Diogenes Laertius (6.51) aan de cynicus Diogenes
toegeschreven opvatting τους αγαθούς άνδρας θεών εικόνας είναι.
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dan met de visie op het koningschap in de hiervoor behandelde neo-pythagoreische
tractaten, in het bijzonder het geschrift van pseudo-Ecphantus Betekent dit dat de
beschrijving van de relatie tussen wijzen en koningen in Indie, zoals Philostratus
die met een verwijzing naar de Damis-bron presenteert, geen deel uitgemaakt kan
hebben van een geschrift van neo-pythagoreische signatuur9
Naar mijn mening zou een dergelijke conclusie onjuist zijn Men dient te bedenken dat, voorzover wij uit Philostratus' uitlatingen kunnen opmaken, de Damis-bron
eerder een 'hagiografisch' dan een doxografisch karakter had Het lijkt zeer wel
denkbaar dat de 'pythagoreische' visie op het koningschap die wij in de hiervoor
behandelde pseudepigrafische geschriften aantreffen, culminerend in de toekenning
van een bovenmenselijke status aan de persoon van de koning door de schrijver van
het tractaat van pseudo-Ecphantus, zich onafhankelijk van en in een andere context
dan tradities rond een pythagoreische wijze als Apollonius heeft ontwikkeld Dat dergelijke tradities op dit punt meer verwantschap vertonen met cynische diatribes dan
met pseudo-pythagoreische geschriften over het koningschap is in feite voorspelbaar
in een overlevering die zich rond een wijze formeert, zal de nadruk komen te liggen
op diens superioriteit ten opzichte van zijn medemensen, politieke machthebbers
voorop Het relict van de Quaestiones Homericae van Porphyrius kan vermoedelijk
het best geïnterpreteerd worden als een poging om verschillende elementen onder
één leerstellige noemer te brengen de pythagoreische leer over de ontologische status van de wijze, opvattingen zoals wij die in de pseudo-pythagoreische geschriften
over het koningschap aantreffen, en de beschrijving van de relatie tussen koning
en filosoof in tradities met een pythagoreisch karakter rond charismatische wijzenwonderdoeners als Apollonius
In de vorige paragraaf zijn wij de hoofpersoon van de VA regelmatig tegengekomen
in de rol van voorspeller of ziener van met troonswissehngen samenhangende gebeurtenissen hij voorspelt een blikseminslag die Nero bijna noodlottig wordt (4 43),
hij heeft voorkennis van de opstand van Vindex (5 10), hij voorspelt de politiekmilitaire ontwikkelingen tijdens het dnekeizerjaar (5 11 en 13), hij is in Alexandne
binnen een dag na de slag tussen de Flavische aanhang en troepen van Vitellius om
het Capitool in Rome op de hoogte van de verwoesting van de tempel van Jupiter
(5 30), hij voorspelt Titus op welke manier deze aan zijn einde zal komen (6 32), hij
voorspelt het pnncipaat van Nerva (8 9), het centrale punt van de aanklacht tijdens
het proces ten overstaan van Domitianus wordt gevormd door een beschuldiging van
criminele mantische praktijken met subversieve oogmerken (7 11 en 20, 8 5 en 7),
in Ephese is hij getuige van de moord op Domitianus in Rome (8 26), en in een
bnef aan Nerva maakt een toespeling op zijn eigen naderende levenseinde en dat van
de geadresseerde (8 27) Tevens hebben wij geconstateerd dat Philostratus zich voor
het optreden van zijn held in deze rol enkele malen expliciet op 'Damis' beroept328
Wanneer wij afgaan op Philostratus' bron verwijzingen, dan moeten wij concluderen
dat waar de Damis-bron Apollonius in verband bracht met keizers, de rol van de
Zie met name VA 5 11 en 6 12 vgl hierboven blz 178v
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wijze van Tyana als voorspeller van troonswisselingen een constante vormde. Dat
een pseudepigrafisch geschrift van pythagoreische signatuur dat voor de mémoires
van een leerling van Apollonius moest doorgaan, de wijze van Tyana in deze rol ten
tonele voerde lijkt niet onaannemelijk; het valt in ieder geval zeer wel te rijmen met
de veronderstelling dat Philostratus ook de voorstelling van de religieuze verering
van de wijze door de koning in deze bron aantrof.129 Het beeld van Apollonius als
voorspeller van troonswisselingen zou op zijn beurt weer wortels kunnen hebben in
de traditie over Apollonius' visioen in Ephese van de moord op Domitianus. Voorts is
het tenminste verleidelijk om een verband te vermoeden tussen deze rol als voorspeller en het optreden van de hoofdpersoon van de VA en van zijn leermeester Iarchas
als 'koningmakers',330 zoals wij dat tegenkomen in de Vespasianus-episode en in de
Indische episode.311 Op dit punt kunnen echter met een aanvaardbare mate van waarschijnlijkheid geen uitspraken worden gedaan. De beschrijving van de ontmoeting
tussen Vespasianus en Apollonius waarbij de troonpretendent de wijze toespreekt
alsof hij een gebed uitspreekt en verzoekt hem keizer te maken, gaat niet vergezeld
van enigerlei bronvermelding. De erkenning door Phraotes dat Iarchas degene is,
die hem koning heeft gemaakt, maakt deel uit van een door Philostratus geciteerde
brief die weliswaar ook in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomt, maar
die daarin hoogstwaarschijnlijk vanuit de VA is terechtgekomen,112 zodat ook hier
een ondubbelzinnige aanwijzing voor de herkomst van de voorstelling van de wijze
als koningmaker uit de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering ontbreekt. Ik
laat het daarom bij een aantrekkelijke gissing: het optreden van de hoofdpersoon
van de VA als voorspeller van troonswisselingen, zijn rol als 'koningmaker' en de
religieuze verering van de wijze door de alleenheerser zouden een samenhangend
complex van voorstellingen gevormd kunnen hebben, dat deel uitmaakte van de
pre-philostrateïsche overlevering; het ligt daarbij voor de hand in de eerste plaats
te denken aan de Damis-bron, die volgens Philostratus in elk geval Apollonius'
optreden als voorspeller van troonswisselingen en de voorstelling van de wijze als
voorwerp van religieuze verering van de kant van politieke machthebbers kende.
Met deze gissing worden echter de begrenzingen van de tot dusverre gevolgde
methode - het serieus nemen van Philostratus' verwijzingen naar 'Damis' - overschreden en begeven wij ons op het hellende vlak van de speculatie. Het is daarom
raadzaam om bij wijze van ontnuchterend intermezzo nogmaals in herinnering te
roepen dat het relaas van de ontmoeting tussen Apollonius en Vespasianus zeer wel
volledig aan de fantasie van Philostratus kan zijn ontsproten.133 Is dit inderdaad het
geval, dan betekent dit dat de auteur van de VA de voorstelling van de religieuze
129

Vgl Andereon (1986) 181v. Tegen de historiciteit van du soort contacten blijft mijns inziens overigens, pace Anderson (1986) 182v., het ontbreken van enigerlei vermelding van Apollonius vóór Lucianus
pleiten Phillimorc (1912) xhx is in dit verband nog steeds het citeren waard' "A temblé deal of explaining away and supposing is required if any room is to be made for the Tyanean to bulk at all large in
the history of the first century."
330
Ik ontleen de term aan Eus., Contra Hieroclem 32: ¡ΐααιλέων ποιητής.
331
VA 5 28 en 2.41 (= Epp. Apoll. 77b), geciteerd hierboven, blz. 183v met n. 188 en 189.
312
Vgl hierboven, blz. 78
333
Zie hierboven, blz 160v.
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verering van de wijze door de politieke machthebber, waarvan wij veronderstellen
dat hij die aan de Damis-bron heeft ontleend, ook verwerkte in een deel van zijn
relaas waarvoor hij in de Damis-bron geen aangrijpingspunt aantrof Hetzelfde geldt
voor het optreden van de hoofdpersoon van de VA als voorspeller en ziener van
troonswissehngen Slechts een minderheid van de gevallen van dergelijk optreden
gaat vergezeld van een verwijzing naar 'Damis', ook als deze verwijzingen, zoals wij veronderstellen, een indicatie vormen voor de inhoud van de Damis-bron,
is daarmee nog niet gezegd dat ook de andere gevallen in de pre-philostrateische
Apollonius-overlevenng geattesteerd waren Dat Philostratus voor bepaalde voorstellingen omtrent de relatie tussen wijze en politieke machthebber en voor een bepaald
type contacten van zijn held met alleenheersers over aangrijpingspunten in tradities
rond de wijze van Tyana beschikte, betekent met dat alle voorvallen in de VA die
met deze voorstellingen in overeenstemming zijn of die onder dit type contacten
vallen, aan die tradities zijn ontleend Die veronderstelling zou neerkomen op een
onderschatting van de literaire creativiteit van de sofist
Terwijl het hiervoor geschetste complex van voorstellingen met enige moeite uit de
VA kan worden gedestilleerd, ligt het zwaartepunt in de episodes waarin Apollonius'
contacten met 'goede' keizers - Vespasianus, Titus en Nerva - centraal staan, op
de rol van de wijze van Tyana als filosoof-raadgever van de goede koning Vanzelfsprekend sluiten de voorstelling van de wijze als voorspeller van troonswissehngen
en die van de filosoof als vorstelijk adviseur elkaar niet uit Wél moet geconstateerd
worden dat in de desbetreffende episodes duidelijke aanwijzingen dat Philostratus
voor de voorstelling van Apollonius als filosofisch raadsman van deze keizers over
aangrijpingspunten in de hem ter beschikking staande bronnen beschikte, ontbreken
Op de Vespasianus-episode als geheel rust de verdenking dat zij aan de fantasie van
Philostratus is ontsproten, en dit geldt a fortion voor die onderdelen van de episode,
waarin de rol van de hoofdpersoon als filosofisch adviseur van de keizer wordt uitgewerkt het constitutionele debat (5 32-35) en de redevoering over de juiste wijze
van uitoefening van het koningschap (5 36) iM Binnen de Titus-episode (6 29-34)
verwijst Philostratus, zoals wij in de vorige paragraaf reeds constateerden,335 alleen naar de Damis-bron voor een interpretatie van de voorspelling van Titus' dood
(6 32) Wat betreft de contacten van de hoofdpersoon van de VA met Nerva maakt
Philostratus melding van een brief van de wijze van Tyana met adviezen over de
uitoefening van de alleenheerschappij, die hij door Damis aan de keizer laat overbrengen 336 Aangenomen dat de Damis-bron inderdaad, zoals Philostratus meedeelt,
eindigde met de heenzending van Apollonius' discipel met een bnef voor Nerva,
dan is het verre van zeker dat het symbouleutische, politiek-filosofische karakter
daarvan (έπιστολήν, ξύμβουλον των αρχικών) niet een interpretatie van Philostratus
337
is
'Damis' wordt eveneens als bron genoemd voor gesprekken van Apollonius
334

Zie hierboven, blz 152
Zie hierboven blz 164
336
VA 8 28, vgl Penella (1979b) 142 (Appendix no 16)
337
De eveneens voor de inhoud van de bnef gebruikte term απόρρητα (8 28) suggereert wellicht eerder
esoterische kennis en/of prognostische informatie dan 'staatsgeheimen', vgl ook de typering van de
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met Vardanes, gesprekken voor de inhoud waarvan Philostratus zich tevens op een
brief van de wijze van Tyana beroept.138 Het grootste gedeelte van dit gesprek wordt
ingenomen door een uiteenzetting van de hoofdpersoon over zijn pythagoreische
overtuiging en levenswijze. Aan het slot belooft hij de toegesprokene echter hulp
bij de oplossing van diens moeilijkheden; daarbij beroept hij zich niet alleen op
zijn kennis inzake wat gedaan moet worden, maar ook op zijn voorkennis.339 Aangenomen dat de desbetreffende zinsnede op de Damis-bron teruggaat, dan zou hier
sprake kunnen zijn van een combinatie van de rollen van toekomstvoorspeller en
ethisch-filosofische raadgever. Dit lijkt echter hoogst onzeker. Philostratus stelt niet
expliciet dat de brief die hij citeert, aan Vardanes was gericht, en de verwijzing naar
de Damis-bron behoeft niet de gehele inhoud van de geciteerde brief te dekken.
Verwijzingen naar de Damis-bron leveren dus geen aanwijzingen op voor de veronderstelling dat de voorstelling van de wijsgeer als raadgever van de goede vorst
reeds deel uitmaakte van de pre-philostratéïsche Apollonius-overlevering. Als geheel genomen veronderstelt de epistolaire traditie wél contacten van Apollonius met
keizers. Een kort overzicht, waarbij wij ook in het voorafgaande reeds behandelde
brieven vermelden, levert het volgende beeld op. Naast de brieven aan Titus (6.29;
Epp. Apoll. 77d) en Demetrius (6.33; Epp. Apoll 77e) komen zowel in de VA als
in de afzonderlijk overgeleverde collectie drie brieven aan Vespasianus (5.41; Epp.
Apoll. 42f-h) en een brief van deze keizer aan Apollonius (8.7.3; Epp. Apoll. 77f)
voor. Verder worden in de VA een brief van Titus aan Apollonius (6.29) en een brief
van Apollonius aan Nerva (8.27) die niet in de afzonderlijk overgeleverde collectie
voorkomen, letterlijk geciteerd, en wordt gerefereerd aan een vervalste brief aan Domitianus (7.35) en een tweede brief aan Nerva (8.28). Uitsluitend in de afzonderlijk
overgeleverde collectie treffen wij twee aan Domitianus gerichte brieven (Epp. Apoll.
20 en 21) aan.340 Dat de brief aan Demetrius filosofische symbouleusis veronderstelt
is evident. Van de aan keizers gerichte brieven hebben merkwaardig genoeg die aan
Domitianus het duidelijkst een symbouleutisch karakter in filosofische zin; dit geldt
in het bijzonder voor Epp. Apoll. 20, een pleidooi voor de platoonse eenheid van
dynamis en phronêsis.3*1 Wanneer deze brieven ouder zijn dan de VA, dan kende
Philostratus ze niet óf hij vond ze onbruikbaar in het kader van zijn beeldvorming
van de relaties tussen Apollonius en de keizer.342 Verder kunnen de brief aan Titus,
met de daarin vervatte lof voor de sôphrosyne van de troonopvolger, en diens antinhoud van de nachtelijke gesprekken van de Indische koning met de wijzen (3.33): παρατυχείν μέν ouv
τον "Απολλώνιον οίς έσπούδασεν ό βασιλεύς ой φησιν ό Δάμις, οϊεσθαι δ" αυτόν περί των της αρχής
απορρήτων τήν ξυνουαίαν πεποιήαΟαι.
338
VA 1.32; vgl. Penella (1979b) 138 (App. по. 3). Bowie (1978) 1655 ziel in de chronologie van
Apollonius' verblijf bij Vardanes een argument tegen de historische betrouwbaarheid van de VA en
daarmee tegen de realiteit van de Damis-bron; vgl. Grosso (1954) 365-367 n. 2; Anderson (1986) 202v.
339
VA 1.32: ..., où γιγνώσκων τα πρακτέα μόνον, αλλά καΐ προγιγνώσκων.
340
Zie voor Epp. Apoll. 53 (Claudius aan de raad van Tyana) С Р . Jones (1982) 138v.: de afzender is
niet de keizer, maar een Romeins burger van Griekse afkomst, wiens cognomen in de adressering is
weggevallen.
341
Zie hel commentaar van Penclla (1979b) 102; vgl. voor Epp. Apoll. 21 hierboven, blz. 131.
342
Penella (1979b) 28; vgl. voor van de VA verschillende tradities over de relatie lussen Apollonius en
Domitianus hierboven, blz. 172v. met n. 153.
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woord gerekend worden tot de brieven die met de voorstelling van Apollonius als
filosofisch raadgever van keizers sporen, evenals de tweede brief aan Nerva tijdens
diens regering, waaraan uitsluitend wordt gerefereerd.343 Hetzelfde geldt voor de
brief van Vespasianus aan Apollonius en voor de grimmige verwijten van de wijze
van Tyana aan het adres van deze keizer naar aanleiding van het terugdraaien van
Nero's 'bevrijding van Hellas.'
Op de brieven aan Domitianus na zijn deze brieven echter, voorzover zij al in de
afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen, daarin waarschijnlijk vanuit de VA
terechtgekomen, zodat het in principe mogelijk is dat zij allemaal door Philostratus
zijn gefingeerd.344 In sommige gevallen hebben wij in het voorafgaande voor een
dergelijke verdenking ook aanwijzingen gevonden. De brief van Vespasianus aan
Apollonius is, alleen al omdat hij deel uitmaakt van de grote verdedigingsrede voor
Domitianus, suspect.345 De brieven van Apollonius aan Vespasianus ademen, met
hun verwijzingen naar de Perzische oorlogen, wel zeer sterk de geest van het door
sofisten regelmatig bezongen oud-Helleende vrijheidsideaal en zouden dus eveneens
aan Philostratus' fantasie ontsproten kunnen zijn.346 Het lijkt dan ook onverstandig
deze categorie brieven te gebruiken om te controleren of Philostratus voor het beeld
van Apollonius als filosofisch adviseur van goede keizers over aangrijpingspunten
in de Apollonius-overlevering beschikte. Daarvoor kunnen wij beter te rade gaan bij
de op naam van Apollonius overgeleverde brieven die uitsluitend in de afzonderlijk
overgeleverde collectie voorkomen.
Het is onloochenbaar dat de Apollonius, zoals die ons uit deze categorie brieven
tegemoet treedt, geïnteresseerd is in de relatie tussen de uitoefening van politieke
macht en de daarvoor benodigde intellectuele en morele bagage.347 Zijn aandacht
geldt daarbij niet alleen het maatschappelijk-politieke leven in de Griekse steden,
maar strekt zich uit tot de uitoefening van de Romeinse heerschappij. Hij correspondeert met een keizer (Domitianus) en stuurt een proconsul van Asia in verband
met de dood van diens zoon een consolatio.348 Men zou hier dus kunnen spreken
van aangrijpingspunten in de pre-philostrate'ische traditie voor de schildering van
het optreden van de hoofdpersoon van de VA als filosofisch adviseur van politieke
machthebbers, ook voorzover dit het niveau van de Griekse steden in de oostelijke
rijkshelft overstijgt. Aanwijzingen dat Philostratus' beeld van de wijze van Tyana
als wijsgerig raadgever van 'goede' keizers tot deze aangrijpingspunten kan worden
herleid, ontbreken echter. De brieven aan Domitianus vertonen zelfs een zo treffend
gebrek aan overeenkomst met het beeld van de relaties tussen de wijze van Tyana
343

Vgl de verwijzing naar brieven aan Nerva, Orfitus en Rufus in VA 7 8 Voor al deze verwijzingen en
parafrases geldt echter dat zij ons het zicht op het karakter van dergelijke contacten, voorzover die van
de Apollonius-overlevenng deel uitmaakten, beneemt. De eerste, in VA 8 27 letterlijk geciteerde bnef aan
Nerva tijdens diens keizerschap is primair een enigmatische voorspelling van de dood van de afzender
en de geadresseerde
344
Zie hierboven, blz 78.
345
Vgl hierboven, blz 108 η 33.
346
Zie voor een uitvoeriger behandeling hierboven, blz 138
347
Zie vooral Epp Apoll 20 (de noodzaak van combinatie van δύναμις en φρόνησις) en 30.
348
Epp Apoll 20, 21 en 58, vgl voor deze laatste bnef, de uitvoerigste uit de collectie, het commentaar
van Penella (1979b) 119v
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en de keizer in Philostratus' werk, dat zij kunnen dienen als heilzame waarschuwing
tegen te vlotte pogingen om verschillen tussen de Apollonius van de epistolaire
traditie en de held van de VA glad te strijken.
De resultaten waartoe wij in deze paragraaf zijn gekomen, kunnen als volgt worden
samengevat. Het relaas van de contacten van de hoofdpersoon van de VA met alleenheersers wordt gedomineerd door algemeen gangbare voorstellingen over de relatie
tussen wijsgeren en politieke machthebbers: de filosoof als onverzoenlijk tegenstander van de tyran en als raadsman van de goede vorst. Er zijn aanwijzingen dat de
voorstelling van de filosoof als tegenspeler van de tyran door Philostratus aan de
hem ter beschikking staande tradities rond de wijze van Tyana werd ontleend. Met
name van de Domitianus-episode laat zich aannemelijk maken dat deze gebaseerd
is op aangrijpingspunten in de pre-philostrateïsche traditie; de mededelingen omtrent de gevangenschap en het proces die Philostratus aan de Damis-bron toeschrijft,
zijn zeer wel te verenigen met de hypothese dat hij gegevens ontleende aan een
geschrift van pythagoreische signatuur dat voor mémoires van Apollonius' discipel
moest doorgaan. Hetzelfde geldt voor de voorstelling van de wijze als ontvanger van
religieuze eerbewijzen van de kant van koningen, die in onze literaire overlevering
tot de derde eeuw afwezig is; voor het opduiken van deze voorstelling in de VA biedt
de herkomst ervan uit pseudepigrafische hypomnêmata van neopythagoreïsche signatuur zelfs een aannemelijke verklaring. Duidelijke aanwijzingen die het mogelijk
zouden maken het filosofisch-symbouleutische optreden van de hoofdpersoon van
de VA tot deze bron of tot de epistolaire traditie te herleiden, ontbreken daarentegen.
Verwijzingen naar de Damis-bron in het kader van beschrijvingen van de contacten
van de hoofdpersoon van de VA met goede vorsten hebben (in het geval van Titus) betrekking op voorspellingen van de wijze van Tyana of zijn (in het geval van
Nerva en Vardanes) voor meerdere interpretaties vatbaar. Brieven uit de afzonderlijk
overgeleverde collectie die in de VA letterlijk geciteerd worden, zijn als controlemiddel onbruikbaar; brieven die uitsluitend in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen en waaruit de epistolograaf naar voren komt als filosofisch adviseur
van alleenheersers, botsen met de strekking van Philostratus' relaas. Vanzelfsprekend is daarmee de mogelijkheid dat Philostratus in de hem ter beschikking staande
Apollonius-overlevering toch aanwijzingen aantrof voor contacten van filosofischsymbouleutische aard van de wijze van Tyana met keizers als Titus en Nerva of
met oosterse vorsten als Vardanes, niet uitgesloten. De veronderstelling dat dit het
geval was, onttrekt zich echter aan iedere toetsing. In die omstandigheden doet men
er het beste aan de wijze waarop de voorstelling van de filosoof als raadgever van
de goede vorst in de VA is uitgewerkt, te analyseren als een creatie van de auteur.
Dat deze uitwerking voor een groot deel plaats vindt in redevoeringen en dialogen,
vormt voor deze werkwijze tot op zekere hoogte een rechtvaardiging; juist in dergelijke passages mag men immers verwachten dat de verhouding tussen de inbreng
van Philostratus en de doorwerking van de pre-philostrateïsche overlevering sterk in
het nadeel van de laatste uitvalt.
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4.4. Apollonius' adviezen
Het breedvoerigst wordt in de VA de voorstelling van de wijsgeer als raadgever
van de goede vorst uitgewerkt in de Alexandrijnse episode in het vijfde boek. Eerst
beslist de hoofdpersoon een debat met Euphrates en Dio over de beste staatsvorm
(5.32-35) in het voordeel van de monarchie; daarna dient hij Vespasianus van advies
omtrent de juiste wijze van uitoefening van de alleenheerschappij (5.36). De adviezen
van de wijze van Tyana aan het adres van monarchen die wij elders in de VA
tegenkomen, handelen in verreweg de meeste gevallen over thema's die ook in deze
symbouleutische redevoering aan de orde worden gesteld. Het ligt dan ook voor de
hand om bij de behandeling van de adviezen van de hoofdpersoon van de VA aan
alleenheersers de raadgevingen aan het adres van Vespasianus als uitgangspunt te
nemen. Daaraan voorafgaand zullen wij de wijze waarop in het constitutionele debat
de monarchie wordt gelegitimeerd, aan een nader onderzoek onderwerpen, en zullen
wij ons bezighouden met de vraag aan welke voorwaarden volgens Philostratus'
Apollonius de adviezen van een filosoof moeten voldoen om voor een alleenheerser
van nut te zijn.
Het debat tussen Euphrates, Dio en Apollonius wordt ingeleid door Vespasianus, die
de drie filosofen de vraag voorlegt wat hij aanmoet met de door zijn voorgangers
danig in discrediet gebrachte heerschappij.349 Apollonius stelt voor de discussie te
richten op de vraag hoe men de heerschappij dient uit te oefenen (5.32). Euphrates
wijst deze suggestie echter met kracht van de hand; hij wil ter discussie gesteld zien
of de monarchie überhaupt gehandhaafd dient te worden. Daarmee entameert hij een
debat over de meest wenselijke politeia, waarin achtereenvolgens hijzelf (5.33), Dio
(5.34) en Apollonius (5.35) aan het woord komen en dat uitmondt in de conclusie
dat de monarchie de enig wenselijke én de enig mogelijke staatsvorm is.
Een debat over de beste staatsvorm in de vorm van meerdere redevoeringen treffen
wij in onze literaire overlevering voor het eerst aan bij Herodotus: het constitutionele
debat tussen Otanes, Megabyzus en Darius na de liquidatie van de valse Smerdis
(Hdt. 3.80-82). Philostratus' tijdgenoot Cassius Dio laat Agrippa en Maecenas in 29
v.Chr. ten overstaan van Octavianus debatteren over de vraag of de macht al dan
niet aan senaat en volk moet worden teruggegeven (D.C. 52.2-18); vermoedelijk
omvatte ook Dio's fragmentarisch overgeleverde behandeling van het einde van
het koningschap en de vestiging van de republiek een constitutioneel debat.350 Het
debat bij Herodotus is ongetwijfeld fictief, en hetzelfde geldt voor de debatten bij
Cassius Dio en Philostratus: evenmin als de samenzweerders tegen de valse Smerdis
in 522 v.Chr. zullen Octavianus in 29 v.Chr. en Vespasianus in 69 de mogelijkheid
van de invoering van een niet-monarchaal regime serieus in overweging hebben
genomen. Anders dan de producten van de geschiedschrijver en de sofist uit de
Severische periode weerspiegelt het debat van de Perzische edelen bij de vader van
349

Vgl voor de typering in de Alexandrijnse episode van de regeringen van de Julisch-CIaudische keizers
en de heersers in hel driekeizerjaar hierboven, blz. I57vv.
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Zie Van Stekelcnburg (1971) 108
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de geschiedenis wél een contemporaine Griekse realiteit. In de vijfde en vierde eeuw
v.Chr. was de vraag naar de beste c.q. de best mogelijke politela inzet van talrijke
politiek-theoretische uiteenzettingen. Deze belangstelling vloeide voort uit de vaak
heftige strijd in de Griekse staten tussen oligarchen en democraten.351 Vanaf het
einde van de vijfde eeuw kwam daarnaast de vraag naar de kwaliteiten waarover
een politiek leider diende te beschikken, en de wijze waarop hij deze kon verwerven,
in het centrum van de belangstelling te staan, om in de loop van de vierde eeuw de
discussie over de beste politela geleidelijk van de voorgrond te verdringen. Dit ging
gepaard met een steeds meer uitgesproken voorkeur in het politieke denken voor de
monarchie. Het resultaat van deze ontwikkelingen was dat men zich in toenemende
mate ging bezighouden met de gewenste eigenschappen van de goede monarch, een
fenomeen waarvan onder meer de Cyropaedia van Xenophon en de zogenaamde
Cyprische redevoeringen van Isocrates, de Evagoras, de Nicocles en Ad Nicoclem
getuigenis afleggen.352
De vestiging van de hellenistische monarchieën versterkte dus een tendens die
reeds voordien zichtbaar was geworden: een probleem dat in het denken over politiek
centraal was komen te staan, won nu aanzienlijk aan actualiteitswaarde. Tegelijkertijd bleef men zich bezighouden met de vraag naar de beste politeia. Constitutionele
debatten werden ook in de hellenistische periode geschreven,353 en men behoeft
slechts het zesde boek van Polybius' Historiën op te slaan om te beseffen dat het
analyseren van de voor- en nadelen van verschillende constituties een belangrijk
onderdeel van het Griekse politieke denken bleef vormen. Het zou onjuist zijn om
onder verwijzing naar de realiteit van de hellenistische monarchieën de praktische
betekenis van het denken over de merites van uiteenlopende staatsvormen volledig
te ontkennen: Grieken werden geconfronteerd met staten met republikeinse instellingen als Rome en Carthago, en binnen de Griekse poleis bleef de vraag naar de
constitutionele inrichting van de samenleving tot op zekere hoogte relevant. Auteurs
die constitutionele debatten binnen het machtsbereik van hellenistische monarchen
in circulatie brachten, hadden echter waarschijnlijk sterk de neiging deze te laten
uitmonden in de conclusie dat het koningschap de beste politeia was: dit is in ieder
geval wat men bij auteurs uit de keizertijd kan waarnemen. Het debat van de Perzische edelen bij Herodotus getuigt van een levendig politiek bewustzijn en van de
aanwezigheid van politieke keuzemogelijkheden in de Griekse wereld van de tweede
helft van de vijfde eeuw v.Chr. De constitutionele debatten bij Cassius Dio en Philostratus zijn illustratief voor de neiging bij Griekse auteurs uit de keizertijd om
de door de klassieke voorbeelden gehanteerde historiografische vormen te imiteren,
wanneer de stof daartoe de gelegenheid bood: voor in het intellectuele en culturele
klimaat van de tweede sofistiek gevormde schrijvers die historisch materiaal onder
handen hadden, moet de verleiding om een constitutionele en/of dynastieke crisis
vergezeld te doen gaan van een debat over de beste politeia welhaast onweerstaanbaar zijn geweest. Een literaire vorm die in de klassieke periode de pluriformiteit
351
352
353

Sinclair (1952) 34-36; Aalders (1968) lv.; vgl. Bleicken (1979) passim.
Zie Sinclair (1952) 119v., 136v. en 169; Hadot (1972) 573v.
Zie Aalders (1975) 19v.
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van het Griekse politieke denken had weerspiegeld, fungeerde nu als inkleding van
de legitimatie van een absolute monarchie.
Zoals wij gezien hebben, wordt het debat over de beste politela geopend door
Euphrates (5.33), die de monarchie ronduit van de hand wijst. Het onderscheid tussen monarchie en tyrannie is in zijn betoog vaag, zo niet geheel afwezig. Met een
verwijzing naar de typering door Vespasianus van de regimes van diens voorgangers wijst hij erop dat de toegesprokene zelf zeer wel beseft tot welke excessen
monarchieën kunnen leiden.354 De implicatie van deze uitspraak lijkt te zijn dat de
ontaarding van een monarchie in een tyrannie geen toeval, maar een onvermijdelijke
ontwikkeling is. Zo geïnterpreteerd vertoont de stellingname van Philostratus' Euphrates sterke overeenkomsten met die van Otanes in het debat tussen de Perzische
edelen bij Herodotus, die betoogt dat zelfs de beste man niet bestand is tegen de
verleidingen van ongecontroleerde macht.355 Dit argument tegen alleenheerschappij treffen wij ook aan in de redevoering van Agrippa bij Cassius Dio (52.13.7).
Daar wordt de implicatie van deze stelling expliciet verwoord: monarchie leidt onvermijdelijk tot tyrannie.356 Alleen al het begeren van de positie van alleenheerser,
aangeduid als tyrannis, is voor Philostratus' Euphrates een met het najagen van genot vergelijkbare karakterzwakte, die men jeugdige lieden niet kan verwijten, maar
die bij mannen van bezadigder leeftijd laakbaar is.357
Tegenover de aldus met tyrannie gelijkgestelde monarchie plaatst Euphrates de
dêmokratia, het regime van de vrijheid, dat volgens hem verankerd is in de Romeinse
traditie. Bij de in VA 5.33 gegeven omschrijvingen van het begrip 'democratie' (το
δημοκρατείσθαι, το του δήμου κράτος) moeten wij niet in de eerste plaats denken
aan de Griekse democratie, zoals wij die vooral uit de klassieke periode kennen. De
term dêmokratia had in de hellenistische periode een betekenisverschuiving doorgemaakt. Reeds in de tweede eeuw v.Chr. kon met dêmokratia ieder niet-monarchisch
regime worden aangeduid, ongeacht de vraag of de macht bij alle burgers of bij
een minderheid berustte; dat de term ook voor de constitutie van de Romeinse republiek werd gebruikt, vloeide logisch uit deze betekenisverschuiving voort.358 Dit
gebruik vinden we terug in de redevoering van Philostratus' Euphrates: één van de
argumenten die hij voor de 'democratie' aanvoert, is dat deze staatsvorm in de Romeinse traditie verankerd is.359 Door monarchie en tyrannie in feite aan elkaar gelijk
VA 5.33: δοα μίν δή al μοναρχίαι ΰβρίζουσιν, ούκ έμοϋ χρή μανθάνειν, άλλ' αυτός εΐρηχας κτλ. Zie
voor Vespasianus' uitspraken over zijn voorgangers hierboven, blz. 157-160.
Hdt. 3.80: κώς δ' αν εΐη χρήμα καταρτημένον μουναρχίη, τή εξεστι άνευθύνω ποιέειν τα βούλεται; καΐ
γαρ αν τον άριστον ανδρών πάντων στάντα ές ταύτην τήν αρχήν έκτος των έωθότων νοημάτων στήσειε.
356
D.C. 52.13.6: . . . τας τυραννίδας τας έκ τής μοναρχίας έκφυομένας.
357
Vanuit deze stelling ontwikkelt Euphrates het verwijt van lafheid aan het adres van Vespasianus.
Wanneer een oudere man naar de positie van alleenheerser streeft, verdenkt men hem ervan dergelijke
ambities reeds voordien te hebben gekoesterd, maar deze niet te hebben gerealiseerd door tegenslag of
lafheid; en inderdaad heeft Vespasianus door zijn loyaliteit ten opzichte van Nero de verdenking van
lafheid op zich geladen. Zie voor dit argument, dat raakpunten vertoont met thema's in de historiografie
over de laatste jaren van Nero en over de vestiging van de Flavische dynastie, hierboven, blz. 155v.
358
Zie De Ste. Croix (1981) 321-323.
359
VA 5.33: 'Ρωμαίοις το δημοκρατείσθαι πολλού άξιον και πολλά των δντων αύτοίς έπ' εκείνης τής
πολιτείας έκτήθη.
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te stellen en hier tegenover één, niet nader gespecificeerde, republikeinse staatsvorm
te stellen komt Euphrates uit op een simpele constitutionele tweedeling: monarchie
versus republiek. Ook in dit opzicht is er enige overeenkomst tussen de opstelling
van Euphrates bij Philostratus en die van Otanes bij Herodotus. Otanes geeft echter
een nadere omschrijving van de voor een democratie kenmerkende constitutionele
praktijken: aanwijzing van magistraten door het lot, controle na afloop van hun ambtstermijn, besluitvorming door de hele burgergemeenschap (Hdt. 3.80). Philostratus'
Euphrates kan zo'η nadere omschrijving niet geven, omdat zijn begrip 'democratie'
deze specifieke kenmerken mist. Verhelderender is dan ook een vergelijking met het
pleidooi van Agrippa voor herstel van de republiek bij Cassius Dio: ook hier fungeert
het begrip 'democratie' als het tegendeel van de onderling inwisselbare begrippen
monarchie/tyrannie en ook hier wordt de term dêmokratia gebruikt om het traditionele staatsbestel van de Romeinse republiek aan te duiden.360 Bij de typering van
het zijns inziens republikeinse standpunt van Helvidius Priscus plaatst de geschiedschrijver (D.C. 66.12.2) eveneens 'democratie' tegenover monarchie, hier aangeduid
als 'koningschap' (basileia). In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk hebben wij
geconstateerd dat het door Philostratus aan Euphrates toegeschreven standpunt veel
gemeen heeft met de opstelling van de stoïcijnse senator ten opzichte van Vespasianus, zoals beschreven door Dio (66.12.2).361 De door Euphrates in het debat
gehanteerde constitutionele tweedeling lijkt dan ook direct verbonden te zijn met
de wijze waarop Philostratus in de Alexandrijnse episode de historische achtergrond
van het aan de hoofdpersoon van de VA toegeschreven optreden vormgeeft.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de redevoering die hij Dio van Prusa ten
overstaan van Vespasianus in de mond legt (5.34). De in het betoog van Euphrates
aangetroffen simpele tweedeling vindt men in de redevoering van Dio niet terug: hij
brengt meer nuanceringen aan dan de eerste spreker en de door hem geïntroduceerde
constitutionele begrippen hebben een specifieker inhoud, zonder dat deze overigens
nader wordt uitgewerkt. Zo laat hij ruimte voor een min of meer positieve waardering
van de monarchie, namelijk als enige oplossing in een situatie waarin de burgers de
vrijheid door een opeenvolging van tyrannieën ontwend zijn.362 Uiteindelijk prefereert ook hij de invoering van een democratie, hoewel hij de aristocratie als politela
hoger aanslaat. Tegenover deze goede politeiai plaatst hij de slechte: oligarchie en
tyrannie. In tegenstelling tot de vorige spreker maakt Philostratus' Dio dus een
duidelijk onderscheid tussen monarchie en tyrannie en plaatst hij naast de aldus
gedifferentieerde alleenheerschappij niet één, maar drie republikeinse staatsvormen,
360

Zie voor het contrast tyrannie/monarchie versus 'democratie' vooral D.C. 52.5; voor het gebruik van
de term dêmokratia voor de Romeinse republiek 52.9.4v.; 52.13.3.
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Zie hierboven, blz. 155.
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Vgl. voor de gedachte dat de Romeinen niet langer geschikt zijn voor het leven onder een republikeins
regime, D.C. 53.19.1 en 54.6. lv. Dit argument is in zekere zin een omkering van een bij Cassius Dio
door Agrippa tegen de monarchie ingebracht gegeven, namelijk dat de Romeinen gewend zijn aan een
republikeins bestel, zie D.C. 52.5.3v.; 52.13.3. De metafoor waarmee Philostratus' Dio de geestesgesteldheid van de burgers die de vrijheid zijn ontwend, typeert, beval een toespeling op de gelijkenis van de
grot in Plato's Politela, vgl. VA 5.34 (μη δύνωνται μήτε ελευθεριάζειν μήτε προς δημοκρατίαν αναβλέπειν,
ώσπερ oi έκ σκότους ές αθρόον φως βλέψαντες) met PI., Resp. 515c (οπότε τις λυθείη καΐ αναγκαζοιτο
εξαίφνης άνίστασθαί τε και περιάγειν τον αυχένα κα'ι βαδίζειν και προς το φως άναβλέπειν κτλ.).
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waarvan één als goed en twee als slecht worden aangemerkt.
Dergelijke meervoudige onderscheidingen treft men in het Griekse politieke denken van de klassieke periode regelmatig aan. Aan de hand van het criterium wie in de
staat de macht in handen heeft, kon slechts een driedeling worden gemaakt, zoals wij
die in het constitutionele debat bij Herodotus (3.82) aantreffen: heerschappij van één
man, van een selecte groep of van alle burgers. Door additionele criteria te introduceren werd het mogelijk de aldus onderscheiden hoofdtypes weer onder te verdelen,
met als resultaat vijf- of zesvoudige classificaties.363 Xenophon onderscheidt in de
Memorabilia een vijftal politeiai (koningschap, tyrannie, aristocratie, plutocratie en
democratie) aan de hand van twee toegevoegde criteria: respectering van de wetten
door de regeerder(s) en instemming van de geregeerden.364 Plato komt in de Politicus
aan de hand van de vraag of de regeerder(s) de wetten respecteren, tot een zesvoudige classificatie: koningschap wordt onderscheiden van tyrannie, aristocratie van
oligarchie, en met behulp van hetzelfde criterium worden twee soorten democratie
onderscheiden.365 Aristoteles geeft in de Politica een zesvoudige classificatie: aan
de hand van het criterium of de regeerder(s) zich bij het uitoefenen van de macht
richten op het welzijn van de gemeenschap of op hun eigen voordeel, onderscheidt
hij koningschap van tyrannie, aristocratie van oligarchie en politela (constitutioneel
regime) van democratie.366 Democratie is hier dus de aanduiding van de ontaarde
vorm (parekbasis) van een constitutioneel regime en staat als zodanig op één lijn met
tyrannie en oligarchie. In latere classificaties fungeert de term democratie meestal
als aanduiding van één van de goede constituties; de ontaarde vorm van democratie
wordt dan aangeduid met een term als ochlokratia, die onder anderen door Polybius
(6.4.6) wordt gebruikt.367 Zesvoudige classificaties treft men tot ver in de keizertijd
en zelfs nog in verhandelingen over rhetorica uit de Byzantijnse periode aan.368
Ook de 'historische' Dio van Prusa (te onderscheiden van Philostratus' personage)
presenteert in zijn derde redevoering over het koningschap een dergelijke classificatie, waarin hij naast drie goede politeiai (koningschap, aristocratie en goede democratie) drie wetteloze ontaardingen (tyrannie, oligarchie en slechte democratie)
onderscheidt (or. 3.45-49). De conclusie is in dit geval met het thema van de redevoering gegeven: Dio schuift aristocratie en goede democratie als onuitvoerbare
idealen terzijde (or. 3.46v.). De classificatie van Philostratus' Dio is van geheel andere aard.369 Hij maakt geen onderscheid tussen goede en slechte democratie, maar
plaatst democratie en aristocratie als goede constituties tegenover oligarchie en ty363

Zie, ook voor het volgende, De Romilly (1959) passim.
X., Mem. 4.6.12. Zie voor de instemming van de geregeerden als criterium ook PI., Pol. 291e; Lg.
832c; vgl. Sinclair (1952) 171.
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PI., Pol. 301a-303b; zie voor de introductie van additionele criteria Pol. 291d-292a. Vgl. Sinclair
(1952) 177-179.
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Arist., Pol. 1279al6-1279bl0; zie voor een soortgelijke indeling EN 1160a31-b22. Vgl. Sinclair
(1952) 219v.; De Romilly (1959) 92-94. Vermoedelijk beschouwde Aristoteles de constitutie van Solon
als een politela, te onderscheiden van de dêmokratia in het Athene van de vijfde en vierde eeuw, zie
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rannie; monarchie is in zijn betoog - hoewel te onderscheiden van tyrannie - niet
zonder meer een goede, maar een onder bepaalde omstandigheden acceptabele constitutie. Onduidelijk blijft aan de hand van welke criteria de verschillende politeiai
van elkaar worden onderscheiden: de spreker gaat niet in op de eigenschappen van
de constituties die hij vermeldt, maar beperkt zich tot niet of nauwelijks beargumenteerde waardeoordelen. Waar hij aristocratie verkiest boven democratie stemt
zijn oordeel overeen met de verschillen in waardering die Plato en Aristoteles voor
de diverse goede politeiai kunnen opbrengen.370 In feite heeft de introductie van
een constitutionele vijfdeling door Philostratus' Dio echter geen andere functie dan
het verlenen van een schijn van theoretische diepzinnigheid aan diens bijdrage aan
het debat. Uiteindelijk staan ook hier, evenals in de redevoering van Euphrates,
democratie en monarchie tegenover elkaar. Dit verklaart wellicht ook het feit dat
Philostratus' Dio niet differentieert tussen goede en slechte democratie. Hoewel hij
door naast democratie ook andere republikeinse constituties te vermelden de term
dêmokratia in eerste instantie in de klassieke betekenis van het woord hanteert,371
keert hij vervolgens terug tot de door Euphrates geïntroduceerde hoofdtegenstelling tussen republiek en monarchie. In de betekenis van 'republiek' kon de term
dêmokratia niet worden ingepast in de klassieke constitutionele zesdeling.
Omdat Philostratus' Dio betwijfelt of de Romeinen na de opeenvolging van tyrannieën nog geschikt zijn voor het leven onder een republikeins bestel, pleit hij ervoor
hun de keuze te laten tussen 'democratie' en monarchie. Kiezen zij de 'democratie'
en respecteert Vespasianus hun keuze, dan zal zijn reputatie vereeuwigd worden door
de oprichting van standbeelden, het aanbrengen van inscripties en door encomiastische redevoeringen. Aanvaarden zij de monarchie, dan zullen zij zonder twijfel de
heerschappij in handen van Vespasianus leggen, de man die wat hij reeds bezat aan
de gemeenschap afstond. Voorzover mij bekend is het constitutionele referendum
een novum in zowel de Griekse als de Romeinse constitutionele theorie en praktijk.
Desalniettemin hoeven wij niet te veronderstellen dat de auteur van de VA hier door
Dio een originele gedachte laat ventileren. Het voorstel wekt sterke reminiscenties
aan de beschrijving in boek 53 van de Romeinse Geschiedenis van Cassius Dio van
de manoeuvres van Octavianus in 27 v.Chr.: manoeuvres die neerkomen op een
schijnbare uitvoering van het voorstel van Agrippa in boek 52 om de macht af te
staan, met het vooropgezette doel de alleenheerschappij op vrijwillige basis door de
senaat te laten bevestigen.372 Evenals in de bijdrage tot het constitutionele debat van
Philostratus' Dio wordt in de redevoering die Cassius Dio Octavianus ten overstaan
van de senaat in de mond legt, sterk de nadruk gelegd op de roem die de spreker ten
deel zal vallen, wanneer hij de macht vrijwillig afstaat.373 De situatie die ontstaat,
wanneer een tyran afstand doet van de macht, wordt door Quintilianus vermeld als
370
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achtergrondgegeven voor forensische declamaties.374 Hoewel in het door Quintilianus behandelde geval niet de abdicatie zelf ter discussie staat, lijkt het een redelijk
vermoeden dat deze het onderwerp kon vormen van meletai met een symbouleutisch
karakter, hetgeen de sterke overeenkomst tussen de uitspraken van Philostratus' Dio
en die van Octavianus bij Cassius Dio over de verdienstelijkheid van een vrijwillige
abdicatie zou verklaren: het gaat om een standaardargument uit dergelijke meletai.
Hetzelfde geldt vermoedelijk voor althans een deel van de argumentatie die in het
constitutionele debat door Philostratus' Apollonius wordt gebruikt en die neerkomt
op de stelling dat Vespasianus geen keuze heeft en de macht wel moet behouden
(5.35). Hij verwijt de vorige sprekers het inopportune karakter van hun bespiegelin
gen. Zij spreken tot een consularis, een man die gewend is te heersen en die, mocht
hij de macht verliezen, vermoedelijk ook het leven erbij zal inschieten. Men mag
hem niets verwijten, wanneer hij accepteert wat hem door de fortuin in de schoot
geworpen wordt, en wil overleggen hoe hij daarvan op verstandige wijze gebruik kan
maken. Vrijwel dezelfde gedachtengang laat Cassius Dio verwoorden door Maecenas
in diens pleidooi voor de monarchie. Ook daar wordt gewezen op het risico voor de
persoonlijke veiligheid van Octavianus, wanneer hij de macht afstaat (52.17), en ook
daar wordt de alleenheerschappij aangeduid als een gift van de fortuin, die Octavia
nus niet moet verwerpen (52.18.3; 52.40.1). Het betoog van Philostratus' Apollonius
bestaat voor een groot deel uit een uitwerking van deze argumentatie: zelfs wanneer
Vespasianus terug zou willen, dan zouden de verplichtingen die hij op zich heeft
genomen door de steun van zijn zonen en van zijn legioenen te accepteren, hem dit
verhinderen.
Een tweede lijn in het betoog van Philostratus' Apollonius bestaat uit een ont
zenuwing van de verwijten van Euphrates aan het adres van Vespasianus. Diens
terughoudende opstelling ten tijde van Nero acht de spreker verre van laakbaar.
Integendeel, deze terughoudendheid toont aan dat Vespasianus over de mate van
overleg beschikt die een man, wil hij een machtspositie bekleden, dient te bezitten.
Opvallend is dat tot twee maal toe in de redevoering wordt gesteld dat een consularis
in politieke aangelegenheden niet dezelfde gedragslijn kan volgen als een filosoof:
een stelling, waarop wij zullen terugkomen bij de behandeling van de vraag welke
invloed op een politieke machthebber in de VA aan de adviezen van een filosoof
wordt toegeschreven.375
Philostratus' Apollonius beperkt zich echter niet tot het in bescherming nemen van
Vespasianus en tot het aan de kaak stellen van de futiliteit van de voorstellen van zijn
medediscussianten onder de gegeven omstandigheden. Hij kiest positief partij voor de
monarchie en draagt voor deze keuze argumenten aan. Na betoogd te hebben dat voor
iemand die, als hij, onder de hoede van de goden leeft, politeiai van geen betekenis
zijn, spreekt hij als zijn mening uit dat de menselijke kudde een rechtvaardig en
bezonnen herder (βουκόλος δίκαιος te και σώφρων) nodig heeft. De wijze, zo kan
men deze uitspraak interpreteren, is moreel autonoom; zijn levenswijze wordt niet
374

Zie Van Slekelenburg (1971) 126v., die naar Quint. 9.2.67 (pacliones deponentium imperium tyrannontm) verwijst.
Zie hieronder, biz. 22R-231.
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wezenlijk beïnvloed door de hem omringende constitutioneel-politieke verhoudingen
De onwetende massa daarentegen heeft leiding nodig van iemand die de morele
kwaliteiten bezit om leiding te geven De hierbij getrokken vergelijking tussen vorst
en herder heeft een voorgeschiedenis die terugreikt tot vóór het ontstaan van politieke
theorievorming reeds bij Homerus is de koning 'herder van het volk' (ποιμήν λαών)
In de vierde eeuw ν Chr, toen - zoals reeds betoogd - de monarchische gedachte
terrein won, was de metafoor uitermate populair 376 Men treft haar onder meer aan
bij Xenophon (Mem. 1 2 32, 3 2 1, Cyrop 8 2 13v) 177 en Aristoteles (EN 1161a
10-15) Zoals wij in de derde paragraaf van dit hoofdstuk gezien hebben, wees
Plato (Pol 274e-275c) de vergelijking van de hand, en werd hij daarin gevolgd
door Dio van Prusa m diens tweede redevoering over het koningschap (2 66-78)378
Desalniettemin werd de metafoor in de keizertijd veelvuldig gebruikt Niet gehinderd
door een overdreven behoefte aan consistentie introduceert Dio de metafoor wél in
zijn eerste redevoering over het koningschap (or 1 17) en ook m een redevoering
over het koningschap uit de derde eeuw die op naam van Anstides is overgeleverd,
vinden wij haar terug 379 Philostratus legt hier, kortom, zijn held een traditionele
en ook in de keizertijd gebruikelijke metafoor uit geschriften over het koningschap
in de mond als argument voor de monarchie De achterliggende gedachte is dat de
morele onmondigheid van de massa van de bevolking haar feitelijke machteloosheid
rechtvaardigt
Het is overigens vermeldenswaard dat volgens Iambhchus (VP 260) tegenstanders van de pythagoreeers in Croton beweerden dat 'herder van het volk' in pythagoreische knng een favoriete Homerische uitdrukking was, de daarin geïmpliceerde
typering van de massa als vee zou als bewijs van de oligarchische gezindheid van
de dichter hebben gegolden De desbetreffende passage behoort tot een gedeelte van
de VP (254-264) waarvoor Iambhchus zich expliciet op 'Apollonius' beroept Zoals
ik in de vierde paragraaf van het tweede hoofdstuk van deze studie heb betoogd,
is de identificatie van deze 'Apollonius' als de wijze van Tyana, hoewel niet onwaarschijnlijk, verre van onomstreden 38° Gezien de algemene gangbaarheid van de
metafoor lijkt het mij onverstandig om aan het gegeven dat zij zowel in de VA als
in het kader van door Iambhchus op gezag van 'Apollonius' verstrekte mededelingen voorkomt, conclusies te verbinden met betrekking tot de door Iambhchus en
Philostratus gebruikte bronnen Om zijn held een pro-monarchaal standpunt te laten
verdedigen met deze vergelijking, die een sterk bevoogdende instelling ten opzichte
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Zie Aalders (1975) 23-25
Aan X , Mem 1 2 32 wordt gerefereerd door D Chr or 43 8-10
378
Zie hierboven blz 205 met n 300
379
[Ansüd ] or 35 22, vgl voor de vraag over welke keizer in deze redevoering wordt gesproken De
Blois (1986) passim
380
Zie hierboven blz 85-87
377
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van 'het volk' impliceerde, had Philostratus geen bron van pythagoreische signatuur
nodig.
De argumenten van Philostratus' Apollonius zijn met de in de herder-metafoor
geïmpliceerde morele onmondigheid van de massa niet uitgeput. Het ongetwijfeld interessantste gedeelte van zijn betoog volgt onmiddellijk op deze vergelijking. Het is
het argument van de 'inwisselbaarheid' van democratie en monarchie: de heerschappij van één man die in alles zorg draagt voor het algemeen welzijn, ÍS democratie.381
In de hieraan voorafgaande zinswending wordt gesteld dat ook een democratie in
een feitelijke monarchie kan veranderen door het voorhanden zijn van een man, die
allen in aretê overtreft: een toespeling op Thucydides' bekende beschrijving van de
politieke situatie in het Athene van Pericles.382 Voor de betiteling van wat de facto
een absolute monarchie was als een democratie zou Philostratus in de Griekse literatuur uit de klassieke periode ongetwijfeld geen precedenten hebben kunnen vinden;
voorzover na te gaan aan de hand van de literaire overlevering geldt hetzelfde voor
de hellenistische periode. Pas in de literatuur uit de tweede en derde eeuw zijn twee
ondubbelzinnige parallellen aanwijsbaar, namelijk bij Aristides en Cassius Dio.383
In zijn lofrede op Rome roemt Aristides onder meer de Romeinse constitutie.
Voorheen, aldus de redenaar, onderscheidde men drie constituties, die men - al
naar gelang de kwaliteit van het karakter van de machthebbers - koningschap of
tyrannie, aristocratie of oligarchie, en democratie (voor Aristides een neutrale aanduiding) noemde. Rome is er echter in geslaagd de positieve kwaliteiten van de drie
goede politeiai in één constitutie te verenigen. De Romeinse staat is een democratie,
omdat de dèmos alles wat hij nodig heeft krijgt; een aristocratie, omdat de senaat
functioneert en de magistraten controleert. De monarchie wordt vanzelfsprekend belichaamd door de keizer, die er zorg voor draagt dat volk en aanzienlijken krijgen
wat hun toekomt (or. 26.90 К).
Aristides beschrijft, kortom, de heerschappij van de Romeinse keizer als een ge
384
mengde constitutie, een diep in het Griekse denken geworteld staatkundig ideaal.
Tegelijkertijd is echter in het door hem geschetste beeld van de Romeinse constitutie
de monarchie wel degelijk het doorslaggevende element. Dit blijkt duidelijk waar
Aristides het Romeinse rijk een 'democratie onder één man, de beste heerser en
bestierder' noemt.365 In tegenstelling tot in de zojuist geparafraseerde passage (or.
26.90 К) ontbreekt hier, evenals in de rest van de redevoering, iedere vermelding
van de positie van de Romeinse aristocratie. J. Bleicken heeft erop gewezen dat
het aristocratische element in paragraaf 90 uitsluitend wordt geïntroduceerd om een
VA 5.35: . . . ή ενός αρχή πάντα ές το ξυμφέρον του κοινού προορωαα δήμος έστιν.
Vgl. VA 5.35 (ώαπερ γαρ είς αρετή προυχων μεΟίστησι την δημοκρατίαν ές το ενός ανδρός του άριστου
αρχήν φαίνεσθαι κτλ.) met Th. 2.65.9 (έγίγνετό te λόγω μεν δημοκρατία, ϋργω δε ύπό του πρώτου ανδρός
αρχή). Deze zinsnede wordt door Griekse auteurs uit de keizertijd mei enige regelmaat geciteerd, zie bij
voorbeeld Plu., Per. 9.1; Praecepta reipublicae gerendae. Mor. 802b-c; Aristid., or. 3.20-22, met name
21 B/L.
383
Vgl. Starr (1952) passim; De Ste. Croix (1981) 323.
384
Zie Aalders ( 1968) 77-81 voor de hypothese dat Aristides zijn ideeën met betrekking tot de gemengde
constitutie aan Dicaearchus ontleende.
Or. 26.60 К: . . . καθέστηκε κοινή τής γής δημοκρατία υφ' évi τω άρίστω άρχοντι κα'ι κοσμητή. κτλ.
Vgl. Aalders (1968) 126ν.
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verbinding mogelijk te maken tussen de Romeinse wereldstaat en het Griekse ideaal
van de gemengde constitutie.386 Daarbij wordt de aristocratie, die de Romeinse staat
mede zou zijn, institutioneel opgevat: de senaat functioneert en heeft de controle
over de magistraturen. Bij het democratische element in de constitutie ligt dit anders: het zijn niet, zoals in de politieke theorie, de constitutionele instellingen, maar
de effecten van de heerschappij die de Romeinse staat tot een democratie maken:387
een democratie, die identiek is met de monarchie, die het volk verschaft wat het
nodig heeft.388 Het is duidelijk dat de theorie van de gemengde constitutie in dit
verband is gereduceerd tot een rhetorisch ornament.389
Ook Cassius Dio spreekt op twee plaatsen in zijn werk van het principaat als
een democratie. Wanneer hij de gevoelens van de Romeinen na de dood van Augustus beschrijft, noemt hij als diens verdienste dat hij het hun door monarchia en
dêmokratia te combineren mogelijk had gemaakt "om, vrij van de voor een democratie kenmerkende teugelloosheid én van de gewelddaden van een tyrannie, in
een situatie van vrijheid met verstand en alleenheerschappij zonder vrees te leven,
onder een koningschap zonder slavernij, in een democratie zonder tweedracht."390
En in de adviezen over de uitoefening van de alleenheerschappij aan Octavianus
die Dio Maecenas in de mond legt en waarin deze pleit voor een respectvolle behandeling van de senaatsaristocratie,391 stelt de spreker tegenover de 'vrijheid van
het gepeupel', die gelijkstaat met de 'bitterste slavernij voor het beste deel van de
bevolking', de 'ware democratie,' die een ieder geeft wat hem gezien zijn positie in
de maatschappij toekomt en daardoor allen welzijn en geluk garandeert.392
Zowel bij Aristides als bij Cassius Dio wordt de keizerlijke heerschappij een
democratie genoemd, omdat het regime geacht wordt maatschappelijk welzijn en
maatschappelijke rechtvaardigheid te garanderen.393 Doordat het begrip 'democratie'
niet langer institutioneel wordt opgevat, wordt het mogelijk een absolute monarchie
in aan de traditie van het Griekse politieke denken ontleende termen te idealiseren.
Van deze kunstgreep is het argument van Philostratus' Apollonius een bijzonder
kras voorbeeld: alleenheerschappij waarbij zorg wordt gedragen voor het algemeen
welzijn, is volksregering. In tegenstelling tot Aristides en Dio maakt Philostratus
geen gebruik van de theorie van de gemengde constitutie. De redenering van zijn held
386

Bleicken (1966/7) 252-254.
Zie met name or. 26.90 К: . . . ώς απάντων ών αν βουληθή τε και αίτηση ραδίως τυγχάνει se. ó
δήμος.
388
Or. 26.90 К: . . . παρ' ου τω τε δήμω το τυγχάνειν ών βούλεται κτλ.
389
Aalders (1968) 127.
390
D.C. 56.43.4: Διά τε ουν ταύτα, και δτι την μοναρχίαν τή δημοκρατία μίξας τό τε ελεύθερον σφισιν
έτήρησε και το κόσμιον τό τε ασφαλές προσπαρεσκεύααεν, ώστε ίξω μεν του δημουκρατικου θράσους έξω
δε και ιών τυραννικών ύβρεων όντας εν τε ελευθερία σώφρονι και έν μοναρχία άδεεί ζήν, βασιλευομένους
τε άνευ δουλείας και δημοκρατουμένους άνευ διχοστασίας, δεινώς αυτόν έπόθουν.
391
Zie voor de strekking van de adviezen van Maecenas Bleicken (1962) 454v.; Millar (1964) 102-118,
т.п. 107v.
392
D.C. 52.14.4v.: ..., και την δημοκρατίαν την αληθή την τε έλευθερίαν τήν ασφαλή κτήσονται· εκείνη
μεν γαρ ή του δχλου ελευθερία του τε βέλτιστου δουλεία πικροτάτη γίγνεται καί κοινον αμφοϊν δλεθρον
φέρει, αυτή Ы τό τε σώφρον πανταχού προτιμώσα κα'ι τό ίσον απασι κατά άξίαν απονέμουσα πάντας
ομοίως εύδαίμονας τους χρωμένους αυτή ποιεί.
393
Bleicken (1966/7) 269ν.
387
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is rechtlijniger en - zoals gezien het niveau van het debat in de VA verwacht mocht
worden - simpeler. Evenals de genoemde auteurs tracht hij echter het probleem
van de onderhorigheid aan een heerschappij op te lossen door de effecten van die
heerschappij te verheffen tot de norm waaraan het karakter van die heerschappij
wordt afgemeten.
De presentatie van de keizerlijke heerschappij als een volmaakte vorm van democratie treffen wij dus in de tweede en derde eeuw niet uitsluitend in de VA aan.
Er is zelfs reden om te veronderstellen dat de gelijkstelling van goede monarchie
en 'ware' democratie reeds geruime tijd voordien tenminste een theoretische mogelijkheid was. Philo van Alexandrie beschrijft de gehele oikoumenê als één polis; de
afwisseling van voor- en tegenspoed die de steden, landen en volkeren die samen
de oikoumenê vormen, ten deel valt, rechtvaardigt in zijn visie de omschrijving van
deze wereldpolis als een dêmokratia?94 Deze wereldomvattende democratie valt niet
samen met een bepaalde politieke formatie;395 Philo typeert de oikoumenê als een
dêmokratia, omdat in de door de goddelijke logos bestierde gang van de geschiedenis iets als een 'verdelende rechtvaardigheid' zichtbaar wordt.-"6 Desalniettemin lijkt
het nauwelijks voor discussie vatbaar dat hier monarchaal bestuur, i.e. de goddelijke
voorzienigheid, gelijkgesteld wordt met democratie.
Op zuiver theoretisch niveau kan de volstrekte 'Umwertung' van het begrip
dêmokratia, zoals wij die bij Aristides, Philostratus en Cassius Dio aantreffen,
verklaard worden uit de nauwe verbinding die vanaf het ontstaan van het begrip
dêmokratia had bestaan met het begrip isotês (gelijkheid, billijkheid).3" Politieke
denkers uit de klassieke periode die de democratische gelijkheid verwierpen, gaven aan het begrip isotês een uitgesproken elitaire interpretatie: voor hen betekende
isotês dat een ieder kreeg wat hem toekwam. Een dergelijke 'gelijkheid' viel in principe zeer wel te rijmen met een monarchie; volgens Isocrates {Nicocles 14-16) was
zij zelfs uitsluitend in een monarchie realiseerbaar! Daarmee waren de theoretische
voorwaarden voor de verheerlijking van een monarchie als een democratie gecreëerd.
Het is zeker niet toevallig dat Cassius Dio de 'ware democratie' met name prijst,
omdat zij wordt gekenmerkt door isotês in de hiervoor geschetste zin.39" En ook in
de zojuist behandelde passage van Philo {Quod Deus sit immutabilis 176) is, hoewel
het woord isotês niet valt, het begrip zonder enige twijfel aanwezig; de oikoumenê
is een dêmokratia, omdat voor- en tegenspoed billijk verdeeld worden over steden,
394

Ph., Quod Deus immutabilis sit 176: Χορεύει γαρ έν κύκλω λόγος è θειος, öv ol πολλοί των ανθρώπων
όνομάζουαιν τύχην είτα αεί ρ4ων κατά πόλεις και έθνη κα'ι χώρας τα άλλων άλλοις κα'ι πααι τα πάντων
έπινέμει, χρόνοις αυτό μόνον άλλάττων τα παρ' έχάστοις, ίνα ώς μία πόλις ή οικουμένη παβα την άρίατην
πολιτειών άγη δημοκρατίαν.
395
Anders dan, in navolging van Goodenough. Aalden; (1968) 123v. meende, wordt hier niet van het
Romeinse rijk gesproken.
396
Vgl. het commentaar bij deze passage van F.H. Colson in de delen III (1930) 489 en VIII (1939) 437
van de Philo-uitgave in de Loeb Classical Library. Zie voor het democratie-begrip van Philo Barraclough
(1984) 520-523, wiens interpretatie van de onderhavige passage mij echter vergezocht lijkt.
397
Zie, ook voor het volgende. Loenen (1930) 280-290; Harvcy (1965) 101-129. Beide schrijvers geven
uitvoerige verwijzingen; ik volsta met een enkele illustratie.
398
Zie hierboven, blz. 225 met n. 392 (D.C. 52.14.5): ... και το ίσον απασι κατά την αξίαν άπονέμουοα
κτλ.
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landen en volken.399
Zoals wij gezien hebben, valt bij Philo de wereldomvattende dêmokratia niet
samen met een bepaalde monarchaal geregeerde staat in deze wereld; de oikoumenê
als geheel is een dêmokratia dankzij de goddelijke voorzienigheid. Gezien de sinds
de vierde eeuw v.Chr. in het Griekse politieke denken aanwijsbare tendens om
parallellen te trekken tussen goddelijke en koninklijke heerschappij,400 is het echter
zeer wel denkbaar dat de typering van een aardse monarchie als een democratie reeds
in de eerste eeuw - of zelfs reeds in de hellenistische periode - min of meer gangbaar
was. In elk geval lijkt het weinig raadzaam om in dit geval een argumentum e silentio
te hanteren. Anderzijds is het waarschijnlijk geen toeval dat de gedachte vanaf de
Antonijnse periode met enige regelmaat in onze literaire overlevering opduikt. De
integratie van delen van de maatschappelijke bovenlaag uit de oostelijke rijkshelft
in de rijksaristocratie vormde, in combinatie met de pacificatie van de relatie tussen
keizer en senatorenstand, een gunstige voedingsbodem voor de verheerlijking van
de keizerlijke heerschappij, die verondersteld werd zowel het algemeen welzijn als
de positie en de rechten van de elite te garanderen, als de 'ware democratie'. De
zelfopvatting van Marcus Aurelius weerspiegelt dezelfde tendens tot idealisering.
Hij maakte zich een voorstelling van een constitutie die gelijkheid voor de wet
kent en de onderdanen isotês en vrijheid van meningsuiting (isêgoria) verschaft: een
monarchie die vóór alles de vrijheid van de gercgeerden zou moeten respecteren.401
De gedachte dat vrijheid samenvalt met onderworpenheid aan een dergelijk regime,
is typerend is voor de politieke ideologie van de post-Flavische periode. "Gij beveelt
ons vrij te zijn, wij zullen het zijn!", roept Plinius Trajanus toe, en Aristides houdt
de Romeinen in de persoon van Antoninus Pius voor dat zij "als enigen van degenen
die rijken hebben gesticht, over vrijen heersen."402 De gelijkstelling van democratie
en monarchie die Philostratus zijn held in de mond legt, komt neer op eenzelfde
identificatie van vrijheid en onderworpenheid.
Recapitulerend kunnen wij constateren dat Philostratus' Apollonius, gegeven de
morele onmondigheid van de massa van de bevolking en gegeven de noodzaak van
een voortdurende bevoogdende zorg voor haar welzijn, de monarchie als de enig
mogelijke én wenselijke politela beschouwt. Het centrale argument uit zijn betoog,
de inwisselbaarheid van goede monarchie en democratie, maakte in ieder geval sinds
de Antonijnse periode onderdeel uit van de ideologische legitimatie van de keizerlijke heerschappij. Elders in de VA wordt de monarchie niet ter discussie gesteld.
Niet de vraag naar de beste constitutie, maar die naar de morele kwaliteiten die
399

Vgl. voor de nauwe verbinding van dêmokratia met isolés bij Philo met name diens De specialibus
legibus 4.237.
400
Zie voor deze tendens hierboven, blz. 203v.
401
M, Ani. 1.14: . . . χαί φαντασίαν λαβείν πολιτείας ίαονόμου, χατ' Ισότητα χο'ι ίσηγορίαν διοικούμενης
και βασιλείας τιμώοης πάντων μάλιστα την ¿λευθερίαν των αρχομένων. Vgl. De Ste. Croix (1981) 323:
"..., a whole array of terms which had meant something very real in the great days of Greek democracy
but were now largely empty."
402
Plin., Pan. 66.4: iubes esse liberas, erimus. Aristid., or. 26.36 Κ: μόνοι γαρ των πώποτε ελευθέρων
άρχετε. Zie voor deze coincidemia oppositorum Versnel (1990) 88-95, die op de parallellie tussen religi
euze attitudes en politieke ideologie wijst; vgl. Wirszubski (1950) 167-171.
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een monarch dient te bezitten, en naar de juiste wijze van uitoefening van de alleenheerschappij staat dan centraal. Overigens vindt ook in het constitutionele debat
geen werkelijke afweging van de argumenten pro en contra de monarchie plaats: in
feite komt het betoog van Philostratus' Apollonius neer op een theoretisch zwakke
legitimatie van de bestaande toestand, terwijl de argumenten van Euphrates onweersproken blijven. Het debat als geheel maakt een kunstmatige indruk. De aanleiding
- de republikeinse opstelling van Euphrates - wordt gevormd door een onderdeel
van Philostratus' vormgeving van de historische achtergrond van het optreden van
zijn held, en ook voor het overige ontbreken verwijzingen naar deze historische
achtergrond niet geheel.403 Met name door het wonderlijke compromisstandpunt van
Dio krijgt het debat echter wel zeer sterk het karakter van een weinig geslaagde
serie meletai. Het oordeel van Philostratus' Apollonius over de discussiebijdragen
van zijn gesprekspartners - 'puberaal en inopportuun gepraat'404 - is evenzeer van
toepassing op het debat als geheel: het riekt tezeer naar de sofistenschool.
Zoals hiervoor reeds gesignaleerd stelt de hoofdpersoon van de VA in zijn verdediging
van de monarchie tot twee keer toe dat men van een consularis in politieke aangelegenheden niet dezelfde gedragslijn mag verwachten als van een filosoof (5.35). Eerst
wijst hij zijn gesprekspartners op het feit dat hun adviezen van weinig praktische
zin getuigen gezien de positie waarin Vespasianus verkeert; was de toegesprokene
een filosoof geweest, dan zou dit anders hebben gelegen. Later verdedigt hij de terughoudende en voorzichtige opstelling van Vespasianus ten tijde van Nero: terwijl
men van een filosoof mag eisen dat hij, zij het op bezonnen wijze, duidelijk voor
zijn mening uitkomt, dient een consularis voor alles met overleg te handelen. Deze
uitspraken van Philostratus' held staan in de VA niet alleen: in dezelfde lijn ligt
de waarschuwing van Apollonius aan het adres van Phraotes naar aanleiding van
een gedachtenwisseling over onthouding van wijn. De wijze van Tyana houdt zijn
vorstelijke pupil voor dat een gematigde filosofie, die ruimte laat voor de mogelijkheid water in de wijn te doen, een koning een mentale instelling verleent die bij
zijn onderdanen bewondering afdwingt. Een té strenge filosofische instelling daarentegen maakt een vulgaire indruk en is beneden de waardigheid die de koninklijke
rol vereist; kwaadwillenden kunnen er zelfs een vorm van hoogmoed in zien.405 De
strekking van de uitspraken in de redevoering voor Vespasianus en van de waarschuwing aan Phraotes is onmiskenbaar dat een filosofische ethiek voor politieke
machthebbers niet zonder meer bruikbaar is: hun positie stelt eisen die niet te verenigen zijn met de parrêsia en de ascetische levenswijze die men van een filosoof
mag verwachten.
De problemen die de combinatie van de bekleding van een vooraanstaande positie
enerzijds en van beoefening van de wijsbegeerte en het volgen van een filosofische
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Zie hierboven, blz. 155v.
VA 5.35: . . . αδολεσχίαν . . . μειρακιώδη και αργοτεραν του καιρού.
VA 2.37: φιλοσοφία γαρ περί βασιλεί ανδρί ξύμμετρος μεν και ύπανειμένη θαυμαστήν εργάζεται κρασιν,
ώσπερ έν σοι διαφαίνεται, ή δ" ακριβής και ύπερτείνουσα φορτική τε, ώ βασιλευ, και ταπεινότερα της
υμετέρας σκηνής φαίνεται και τύφου δέ αυτό τι αν Ιχειν ήγοΐντο βάσκανοι.
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levenswijze anderzijds opleveren, vormen een in de historiografische en biografische literatuur uit de keizertijd regelmatig terugkerend thema.406 In de eerste eeuw
gold een uitgesproken belangstelling voor filosofie als ongepast voor een Romeins
senator: Agricola's moeder, Julia Procilla, moest ingrijpen om te voorkomen dat
haar zoon zich met te grote overgave aan deze suspecte hobby wijdde (Tac, Agr.
4.3), en de jonge Nero kreeg van Agrippina te horen dat studie van de wijsbegeerte voor een toekomstig heerser contraproductief was (Suet., Nero 52.1). Deze
moederlijke bezorgdheid hing ongetwijfeld mede samen met traditioneel-Romeinse
bezwaren tegen glibberige Griekse redeneervaardigheid.407 De opvatting dat beoefening van de wijsbegeerte c.q. een leven in overeenstemming met ethisch-filosofische
voorschriften voor politieke machthebbers geen enkel praktisch nut afwerpt en zelfs
belangrijke nadelen heeft, was echter zeker geen monopolie van traditionalistische
en/of op macht beluste Romeinse moeders, integendeel. De weerklank van dergelijke
praktische bezwaren tegen de beoefening van de wijsbegeerte treffen wij evenzeer
aan in de Griekse politiek-filosofische traditie.
De klassieke formulering van de bezwaren is natuurlijk die van Callicles in Plato's
Gorgias:
"Zo gaat het in de werkelijkheid toe, en dat zul je inzien, als je defilosofienu eens
eindelijk laat voor wat ze is en je met gewichtiger zaken gaat bezighouden. Echt
Socrates,filosofìeis aardig, wanneer je je er met mate mee inlaat op de leeftijd die
ervoor staat. Maar houd je je er meer dan nodig mee bezig, dan ga je eraan te gronde.
Ook al ben je nog zo getalenteerd, als je eenmaal een bepaalde leeftijd gepasseerd bent
en je beoefent dan nog de wijsbegeerte, dan kan het niet anders of het ontbreekt je aan
ervaring in alles waarvan je op de hoogte moet zijn om een man van aanzien en naam
te worden."408
Isocrates nam in zijn brief aan Alexander het standpunt in dat filosofie, zoals die
door de Socratici werd beoefend, voor een alleenheerser passend noch nuttig was, en
wanneer wij Themistius mogen geloven, vond Aristoteles actieve beoefening van de
wijsbegeerte voor een koning overbodig en schadelijk.409 Het door Themistius aan
Aristoteles toegeschreven standpunt verwierf onder Griekse intellectuelen weinig
aanhang, maar de gedachte dat een alleenheerser zich slechts met mate met filosofie
dient in te laten, vond de nodige weerklank; in de keizertijd treffen wij het, behalve
406

Vgl. Griffin (1989) 19-22.
Vgl. Hahn (1989) 30.
PL, Grg. 484 c-d' Το μεν οδν αληθές οΰτως Ιχει, γνώσει δε, αν έπί τα μείζω ελθης έάσας ήδη
φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γαρ τοί Εστίν, ώ Σώχρατες, χαρίεν, αν τις αυτού μετρίως αψηται έν τη ήλιχία έαν
δε περαιτέρω του δέοντος ένδιατρίψη, διαφθορά των ανθρώπων, έαν γαρ χαί πάνυ ευφυής ή χαί πόρρω
της ήλιχίας φιλοσοφή, ανάγχη πάντων άπειρον γεγονέναι εστίν, ων χρή έμπειρον είναι τον μέλλοντα
χαλον χάγαθον χαί εΰδόκιμον εσεσθαι άνδρα. Zie ook het vervolg van de geciteerde passage en 485ce. Euihd. 305c-e; Resp. 487c-d. De problematiek staat centraal in de pseudepigraphische brieven van
Chion, waann de noodzaak en de mogelijkheid van de combinatie van beoefening van de wijsbegeerte
en politieke activiteit krachtig worden bepleit, zie met name [Chion], Ep. 3.5-7 en vgl Vaiai (1984) 86v.
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Isoc., Ep. 5.2v.; vgl. voor deze passage Eucken (1983) lOv. Them., or. 8.107c-d = Arisi., fr. 647 Rose;
zie hierboven, biz. 192 п. 232 voor literatuur over de vraag of Themistius hier authentick-Arístotclisch
gedachtengoed vertolkt.
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in het advies van Philostratus' Apollonius aan Phraotes, aan bij Dio van Prusa (or.
2.26).
Het optreden van wijsgeren als raadgevers van politieke machthebbers kwam aan
de bezwaren, zoals hiervoor geschetst, tot op zekere hoogte tegemoet: het was meer
in overeenstemming met de wensen van alleenheersers en de mogelijkheden van
filosofen dan Plato's ideaal van de filosoof-staatsman. In feite verplaatste dit alternatief echter slechts het probleem naar de vraag of politieke machthebbers baat
konden hebben bij de adviezen en het onderricht van filosofen, en zo ja, van welke
filosofen. De polemiek van Isocrates tegen de Academie concentreerde zich op dit
punt, Speusippus kaatste in zijn brief aan Philippus de bal terug.410 In de keizertijd
had het vraagstuk weinig aan actualiteit ingeboet. Seneca trachtte Nero te overtuigen
van de maatschappelijk-politieke relevantie van de stoïcijnse filosofie, maar moest
toegeven dat de Stoa de naam had te intransigent te zijn, en daardoor onbekwaam
tot het geven van goede raad aan vooraanstaande burgers en koningen (Clem. 2.5.2).
De duidelijkste parallel voor het verwijt van Philostratus' Apollonius aan het adres
van Euphrates en Dio dat zij zich onvoldoende rekenschap geven van het feit dat
zij niet tot een filosoof, maar tot een consularis spreken, treffen wij - natuurlijk
niet geheel toevallig - aan in een volledig gefingeerde dialoog: Plutarchus' Maaltijd van de zeven wijzen (Mor. 152a-c). Nadat de zeven wijzen zich in gnomische
vorm hebben uitgesproken over de alleenheerschappij, merkt Periander op dat al
hun uitspraken neerkomen op het advies aan de alleenheerser afstand te doen van de
macht. Daarop stelt Aesopus dat dit gespreksstof voor de wijzen onderling is; men
moet niet pretenderen de raadgever en vriend van een machthebber te zijn en hem
tegelijkertijd kapittelen.411
De uitlatingen van Philostratus' Apollonius in de Alexandrijnse episode ten overstaan van Vespasianus en zijn waarschuwing aan het adres van Phraotes bouwen,
kortom, voort op een traditie van problematisering van en debat over de combinatie
van politieke macht en wijsheid die tot de klassieke periode terugreikt. Het lijkt mij
overigens niet te vergezocht om in deze relativering van de betekenis van de filosofie
voor politieke machthebbers en met name in de eis dat filosofen in hun contacten met
politieke machthebbers de verhoudingen niet uit het oog verliezen, de neerslag van
de opvattingen van de auteur van de VA te zien: de sofist die in de VS, terugblikkend
op gebeurtenissen gedurende zijn verblijf aan het Severische hof, weinig affiniteit
aan de dag legde met het geïdealiseerde beeld van de betrekkingen tussen filosofen
en alleenheersers dat in de VA ondanks deze relativering de boventoon voert.412
Duidelijk is dat met deze relativering een zekere inconsistentie in het beeld van de
relaties tussen filosoof en alleenheerser in de VA is geslopen: de van een filosoof verwachte diplomatieke wijze van optreden doet afbreuk aan het hiërarchische karakter
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Zie bij voorbeeld Isoc., Ad Nicoclem 39; vgl. Eucken (1983) 181 n. 47 en 248. Ep. Socr. 30.8; vgl.
Markle (1976) passim.
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van deze relaties, dat elders sterk wordt benadrukt, en aan de filosofische parrêsia.4u
Ook anderszins blijken er problemen te kleven aan het optreden van de filosoof als
vorstelijk adviseur in de VA. De hoofdpersoon leidt zijn adviezen aan Vespasianus
in met de stelling dat de handelwijze van een goede koning en het koningschap zelf
niet onderwijsbaar zijn. Wat, zo is de lezer geneigd zich af te vragen, is dan nog
de zin van de geneigdheid van alleenheersers het oor te lenen aan het onderricht
van filosofen? De oplossing voor dit probleem moet waarschijnlijk gezocht worden
in een onderscheid dat in de VA nergens expliciet wordt verwoord, maar impliciet
lijkt te worden verondersteld: het onderscheid tussen rechtschapenheid in de letterlijke betekenis van het woord, door de godheid gegeven, aangeboren deugdzaamheid
enerzijds en de actualisering van deze deugdzaamheid door het onderricht van wijze
mannen anderzijds. Dit onderscheid wordt duidelijk geformuleerd in de vierde redevoering van Dio van Prusa over het koningschap.414 Impliciet lijkt het aanwezig
in de gedachtenwisseling tussen Apollonius en een aantal dienaren van Vardanes
(1.28). Wanneer de wijze van T^ana hun te verstaan geeft dat hij als geschenken
voor de koning deugden als moed en rechtvaardigheid meebrengt, reageren zij met
de vraag of hij ervan uitgaat dat hun meester niet in het bezit is van deze deugden.
Apollonius ontkent dit: hij wil de koning, als deze over genoemde deugden beschikt,
leren hoe hij ze in praktijk moet brengen. Dezelfde gedachtengang ligt vermoedelijk
ten grondslag aan de uitspraak van de hoofdpersoon van de VA aan het adres van
Vespasianus. De deugdzaamheid die iemand voor het koningschap kwalificeert, is
niet onderwijsbaar; wel is Apollonius bereid en in staat om de keizer te adviseren
hoe hij naar zijn mening integer te werk kan gaan.415 Philostratus legt zijn held dus
een typering van de adviezen aan Vespasianus in de mond: de keizer en de lezer
moeten geen diepzinnige uiteenzettingen over het wezen van de vorstelijke deugd
verwachten, maar praktische raadgevingen.
Inhoudelijke originaliteit behoorde niet tot de kwaliteiten die men in de GrieksRomeinse oudheid van een redevoering voor een monarch over de uitoefening van
de alleenheerschappij verwachtte. Reeds Isocrates laat hierover geen enkel misverstand bestaan: zijns inziens mag een dergelijke redevoering als geslaagd worden
beschouwd, wanneer het de spreker lukt een fraai geformuleerde synthese van onder
de onderdanen levende opvattingen tot stand te brengen.416 Wie een aantal specimina van het bedoelde type redevoeringen onder ogen heeft gehad kan niet anders
dan constateren dat Isocrates' navolgers zich tot in de keizertijd nauwgezet aan diens
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Zie hierboven, blz. 182v.
Zie or. 4.26-35; vgl. Desideri (1978) 340 η. 25, die in de onderhavige passage uit VA 5.36 een parallel
ziet voor de door Dio in de vierde rede over het koningschap ontwikkelde gedachtengang.
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VA 5.36: όπόσα δ' ουν μοι δοχεϊς πράττων ύγιώς αν πραξαι, και δη φράσω. Zie voor υγιής in
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met de eisen van de christelijke leer aan te duiden, zie Den Boeft/Bremmer (1985) 114v.; vergelijkbaar
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richtlijn om nieuwigheden te vermijden hebben gehouden, en ook Philostratus' Apollonius voegt zich met zijn redevoering voor Vespasianus over de uitoefening van de
alleenheerschappij (5.36) moeiteloos in deze traditie. Voor veel adviezen uit deze
redevoering kan men zonder enig probleem parallellen uit geschriften over het koningschap vanaf de klassieke periode aanwijzen. Toch bestaat de redevoering niet
alleen uit traditionele gemeenplaatsen. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk hebben wij kunnen constateren dat het constitutionele debat de nodige toespelingen op
de historische context, de vestiging van de Flavische dynastie bevatte;"17 hetzelfde
mag worden verwacht van de onderhavige redevoering. Verder heb ik in de vijfde
paragraaf van het derde hoofdstuk geprobeerd aannemelijk te maken dat één van
Apollonius' adviezen betrekking heeft op de situatie in de vroege derde eeuw.418
Het lijkt dus verstandig om bij het analyseren van Apollonius' redevoering over de
uitoefening van de alleenheerschappij niet alleen stil te staan bij het traditiegebonden
karakter van zijn raadgevingen, maar ook te onderzoeken in hoeverre deze kunnen
worden geïnterpreteerd als toegesneden op de historische context van de handeling
en/of de tijd waarin de auteur actief was. Zoals in het begin van deze paragraaf aangekondigd, zullen wij bij de bespreking van Apollonius' adviezen aan Vespasianus
ook de raadgevingen van de wijze van Tyana aan andere alleenheersers betrekken,
wanneer deze qua onderwerp aansluiten bij de vermaningen aan de grondlegger van
de Flavische dynastie.
Het eerste advies van Apollonius heeft betrekking op de verwerving en besteding
van rijkdommen.419 Vespasianus moet zijn rijkdom niet zoeken in opgetaste schatten
noch in uit zijn onderdanen geperste belastingen, maar hij moet de behoeftigen
steunen en het bezit van de vermogenden beschermen.420 Ook elders in de VA komen
vraagstukken met betrekking tot koninklijke financiën aan de orde. Centraal staat in
deze gevallen de gedachte dat een koning royaliteit ten toon dient te spreiden. Zo
betuigt Vespasianus de Egyptenaren zijn vrijgevigheid (5.28) en krijgt Vardanes
op de vraag hoe hij van zijn rijkdommen gebruik dient te maken, ten antwoord:
"Besteedt ze - U bent immers koning."421 Het is even ondoenlijk als overbodig om
in dit bestek de centrale betekenis en de continuïteit van vrijgevigheid als onderdeel
van het beeld van de ideale heerser in de Grieks-Romeinse wereld te demonstreren;
H. Kloft heeft dit in zijn monografie Liberalitas Principis uitputtend gedaan.422 Ook
het respect voor de eigendommen van de rijken is tezeer een standaardonderdeel
van Grieks-Romeinse vorstenspiegels en aanverwante literatuur om er lang bij stil
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Zie hierboven, blz. 155v.
Zie hierboven, blz. 136-138
Vgl de omschrijving van de onderwerpen van zijn gesprekken met Vespasianus die de hoofdpersoon
van de VA (8 7.2) in de voor hel proces ten overstaan van Domitianus voorbereide redevoering geeft.
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τους νόμους αρχουσι, κτλ.
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te staan.423 Opmerkelijker lijkt het dat Philostratus' Apollonius Vespasianus in één
adem aanspoort de armen bij te staan en de rijken in het genot van hun bezittingen te
laten, royaliteit ten toon te spreiden én de belastingdruk te matigen. Zelfs voor deze
politiek van het sparen van de kool en de geit zijn in de Grieks-Romeinse literatuur
echter de nodige parallellen aanwijsbaar. Reeds Aristoteles (Pol. 1310b40-1311a2)
stelt dat de koning, in tegenstelling tot de tyran, ervoor zorg draagt dat noch de
bezitters noch de massa van de bevolking onder onrecht te lijden hebben; Plinius
prijst in zijn Panegyricus (50.1) Trajanus, omdat hij vrijgevigheid aan respect voor
andermans eigendom paart. Wat betreft de verwerving en besteding van rijkdom
heeft Philostratus' held dus weinig opzienbarends te melden. Overigens kan men in
dit advies natuurlijk een toespeling op de spreekwoordelijke pecuniae cupiditas van
Vespasianus (Suet., Ves. 16 en 23.2-6) lezen.
Het tweede advies van de hoofdpersoon van de VA aan Vespasianus is een herbevestiging en nadere invulling van het in zijn bijdrage aan het constitutionele debat (5.35) vastgelegde uitgangspunt, de absolute macht van de alleenheerser. Deze
absolute macht mag niet ontaarden in absolute willekeur. In het besef van de alomvattendheid van zijn prerogatieven dient Vespasianus daarvan op bezonnen wijze
gebruik te maken.424 Een soortgelijke aansporing tot matiging in de uitoefening van
de absolute macht treffen wij reeds in de hellenistische periode aan in de zogenaamde
Brief van Aristeas (253); in de keizertijd behoort zij tot de regelmatig terugkerende
onderdelen van redevoeringen over de uitoefening van de alleenheerschappij.425
Evenals in de gememoreerde passage uit de Brief van Aristeas heeft het advies van
Philostratus' Apollonius in de eerste plaats betrekking op de macht van de alleenheerser over leven en dood van zijn onderdanen. Dit blijkt uit het volgende, derde
advies: Vespasianus moet niet volgens het onrechtvaardige advies van Aristoteles
de hoge halmen die boven de rest uitsteken, afsnijden, maar de onvrede 'wieden';
hij moet subversieve activiteiten bij voorkeur niet door daadwerkelijke repressie,
maar door de zekerheid dat bestraffing zal volgen, in toom houden.426 Het meest
opvallende aan deze uitspraak is zonder twijfel de verwijzing naar het 'advies van
Aristoteles'. Waaraan hier wordt gerefereerd is vanzelfsprekend het bekende verhaal over de raad van Thrasybulus aan Periander, waarvan de strekking is dat de
tyran het meest heeft te duchten van de vooraanstaanden en dienovereenkomstig tegen hen moet optreden.427 Philostratus laat Apollonius verwijzen naar de versie van
het verhaal, zoals wij die in de Politica van Aristoteles aantreffen en waarin niet
de Milesische, maar de Corinthische tyran de raadgever is.428 Aristoteles gebruikt
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Zie bijvoorbeeld X., Cyr. 8.8.6; Isoc., Ep. 7.4; D.C. 43.18.5; [Aristid.], or. 35.16.
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de anecdote om de rationaliteit van het ostracisme en vergelijkbare praktijken te
illustreren {Pol. 1284al7-b7); elders vermeldt hij haar ter illustratie van de vijandige instelling ten opzichte van de aanzienlijken die tyrannie en democratie verbindt
(131 la8-22); en tenslotte verwijst hij er kort naar bij zijn behandeling van de middelen die een tyran te baat kan nemen om de macht te behouden (1313a34-41).
De uitspraak van Philostratus' Apollonius kan men vermoedelijk het beste als een
verwijzing uit de losse pols naar de laatstgenoemde passage beschouwen. Nu valt
terreur tegen aanzienlijken onder die middelen tot behoud van een tyrannie, die Aristoteles als 'volstrekt verdorven' kwalificeert;429 voor de schrijver van de VA was het
feit dat Aristoteles dit middel als effectief had beschreven, echter voldoende om zijn
held over het Onrechtvaardige advies van Aristoteles' te laten spreken. Overigens
lijkt zelfs deze oppervlakkige kennis van de Politica voor een auteur als Philostratus
mij opmerkelijk; het is moeilijk voorstelbaar dat de esoterische werken van de Stagiriet tot de favoriete lectuur van de sofist behoorden. Haat jegens de aanzienlijken
is vanaf de klassieke periode tot in de keizertijd een vast onderdeel van de tyrannentopiek430 en de onderhavige beeldspraak treft men ook bij andere auteurs aan,431
maar een verwijzing in dit verband naar Aristoteles zoekt men, voorzover ik kan
overzien, in de keizertijd tevergeefs. Het is goed op dit punt in herinnering te roepen
dat de hoofdpersoon van de VA reeds eerder in de Alexandrijnse episode blijk heeft
gegeven van een aristotelisch getinte heersersethiek.432 Misschien heeft Philostratus
zich voor de beschrijving van de ontmoeting van zijn held met Vespasianus inderdaad tot op zekere hoogte georiënteerd in de politiek-filosofische klassieken. Dat
hij rechtstreeks kennis heeft genomen van het stugge proza van Aristoteles lijkt mij
echter, de verwijzing ten spijt, voor twijfel vatbaar.
Van de vereiste matiging in de toepassing van de repressieve bevoegdheden die
met de alleenheerschappij zijn verbonden, is het slechts één stap naar een problematiek die vanaf de vierde eeuw v.Chr. het Griekse denken over de monarchie
beheerst:433 de relatie tussen koning en wet. Op deze materie heeft dan ook het vierde
advies van Philostratus' Apollonius aan Vespasianus betrekking. De wet moet over
de keizer heersen: als hij zelf de wetten respecteert, zal hij zich in zijn wetgevende
arbeid meer bezonnen tonen.434 Ook elders in de VA wordt van alleenheersers respect voor de wet verwacht: één van de voornaamste verwijten aan het adres van
4M

Pol. 1314 al2-14: ταύτα και τα τοιαύτα τυραννικά μεν κα'ι σωτηρία της αρχής, ουθέν δ' ελλείπει
μοχθηρίας.
430
Zie bij voorbeeld Χ., Hiero 5.1ν.; D.C. 52.5.І .; 52.8; Hdn. 3.8.7v.; [Aristid.], or. 35.9v. Zie hierbo
ven, blz. 166 met de in n. 114v. vermelde plaatsen voor haat legen de senaatsaristocratie als wezenlijk
bestanddeel van hel Domitianusbeeld in de literaire overlevering, waaronder de VA.
431
Zie bij voorbeeld Hdn. 1.8.8 (over een advies van Perennius aan Commodus): . . . εκκόπτειν γαρ άεΐ
και κολοΰειν αύτώ συνεβοΰλευε τους υπερέχοντας, κτλ.
432
VA 5.28; vgl. hierboven, blz. 158 met n. 70v.
433
Hadot (1970) 574.
434
VA 5.36: νόμος, ώ βασιλεϋ, και σου άρχέτω- σωφρονέστερον γαρ νομοθετήσεις, ήν μη 6περορ£ς των
νόμων. Vgl. de typering van de inhoud van Apollonius' gesprekken met Vespasianus in de voor het
proces ten overstaan van Domitianus voorbereide redevoering (VA 8.7.2, geciteerd hierboven, blz. 232 п.
419) en VA 6.21, waar de νομοθετική αρετή naast de δικαστική αρετή genoemd wordt als uitvloeisel van
δικαιοσύνη.
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Domitianus is dat hij zich bij zijn rechtspraak bevooroordeeld toont en in strijd met
de wetten handelt (7.33; 8.1; 8.7.1). De goede monarch acht zich dus aan de wetten
gebonden en erkent hun gezag; tegelijkertijd is hij zelf wetgever. De gedachtengang
die aan het vierde advies aan Vespasianus ten grondslag ligt, is identiek aan de op
vatting over de relatie tussen koning en wet die Dio van Prusa in zijn redevoeringen
over het koningschap uiteenzet. Voor Dio is de houding ten opzichte van de wet
een centraal criterium bij de beantwoording van de vraag of een alleenheerser een
tyran of een koning is: de koning respecteert de wetten, de tyran veronachtzaamt
en schendt ze (or. 1.43; 3.39). Dit betekent echter niet dat het gezag van de al
leenheerser aan constitutionele beperkingen onderworpen is. Dit blijkt uit het feit
dat Dio betoogt dat de koning in rechtvaardigheid moet uitblinken, aangezien hij
boven de wetten staat,435 maar vooral uit de constitutionele definities in de derde
redevoering over het koningschap. Eerst definieert hij het begrip heerschappij als
'wetsgetrouw bestuur over mensen en zorg voor mensen in overeenstemming met
de wet.' Vervolgens omschrijft hij koningschap als 'heerschappij over de uitoefe
ning waarvan men geen verantwoording hoeft af te leggen' en waarbij de wet wordt
gevormd door wat de koning besluit.436 De koning is dus aan niemand verantwoor
ding verschuldigd en zijn wil is wet. Dat zijn heerschappij wetsgetrouw kan worden
genoemd kan slechts verklaard worden, wanneer men veronderstelt dat hij zich uit
vrije keuze aan de wetten houdt, met andere woorden zich zelfgekozen beperkingen
oplegt; dezelfde gedachte treffen we in de onderhavige passage uit de VA aan. De
gedachte dat de alleenheerser zich vrijwillig - en niet omdat iets of iemand hem
daartoe verplicht - aan de wetten onderwerpt, lijkt in de keizertijd de onder politiekfilosofische publicisten meest populaire oplossing te zijn geweest voor het probleem
van de relatie tussen koninklijke prerogatieven en wetsregering; het principe wordt
ook in juridische teksten verwoord.437
Waar Vespasianus tot bezonnenheid en rechtvaardigheid wordt gemaand, kan een
aansporing tot vroomheid niet achterwege blijven. Het vijfde advies van Philostratus'
Apollonius heeft betrekking op de relatie van de toegesprokene met de goden: uit
dankbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef moet de keizer hun meer dan voorheen
438
eer bewijzen. De gedachte dat de keizer zijn heerschappij aan de goden te danken
435

D.Chr., or. 3.10: τίνι Bi (sc. 8εΊ) ακριβεστέρας δικαιοσύνης ή τω μείζονι ιών νόμων; Vgl. or. 62.3.
D.Chr., or. 3.43: λέγεται γαρ ή μεν αρχή νόμιμος ανθρώπων διοίκησις κα'ι πρόνοια ανθρώπων κατά
νόμον. βασιλεία δε άνυπεύθυνος αρχή, ό δε νόμος βασιλέως δόγμα. Vgl. voor deze passage Valdenberg
(1927) 156-160.
437
Zie bij voorbeeld Plin., Pan. 65.1: ... ipse te legibus subiecisli, legibus, Caesar, quas nemo principi
scripsil. (...) Quod ego nunc primum audio, nunc primum disco, non est 'princeps super leges', sed 'leges
super principem', idemque Caesari consult quod ceteris non licet. Vgl. voor deze passage Wirszubski
(1950) 168; Brant (1977) 109. Ten onrechte stelt Lucrezi (1982) 204 n. 140 dal "l'asserzione di Plinio
(...) sia decisamente contradetta dalla presa di posizione di Dione Crisostomo" (vgl. de hierboven, n. 435,
vermelde plaatsen). Dig. 32.23 (Paulus): decet enim tantae molestati eas servare leges, quibus ipse solutus
esse videtur, Inst. 2.17.8 (Septimius Severas en Caracalla): licet enim legibus soluti sumus, allomen legibus
vivimus; CI 6.23.3 (Severas Alexander): licei enim ¡ex imperii sollemnibus iuris imperatorem solvent, nihil
tarnen tam proprium imperii est, ut legibus vivere. Vgl. voor de juridische teksten Brunt (1977) 108 met
п. 66.
438
VA 5.36: θεούς θεράπευε μάλλον ή πρότερον μεγάλα μεν γαρ παρ' αυτών εϊληφας, όπερ μεγάλων δε
ευχή. Vgl. de typering van de inhoud van Apollonius' gesprekken met Vespasianus in de voor het proces
436
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heeft, duikt in de literatuur uit de keizertijd met enige regelmaat o p 4 1 ' Wij treffen
haar onder meer aan bij Plinius en Dio van Prusa, laatstgenoemde legt een directe
relatie tussen de verlening van het koningschap door de goden en de plicht van de
koning de goden te vereren, zoals wij die ook in de onderhavige passage uit de VA
tegenkomen ш Een duidelijke parallel met de panegyrische traditie levert ook een
uitspraak van Apollonius in het constitutionele debat op een consulans die naar de
macht wil gnjpen, moet zich ten overstaan van de goden kunnen verantwoorden
voor het feit dat hij zijn eed van trouw aan de regerende heerser breekt (5 35)
Dezelfde zorg om inachtneming van religieus getinte scrupules bij het overnemen
van de macht wordt verwoord door Isocrates én door de auteur van een op naam van
Anstides overgeleverde panegyrische redevoering uit de derde eeuw η Chr, die de
gedachtengang van zijn vierde eeuwse voorganger vrijwel volledig reproduceert ^ 1
In het zesde advies van de held van de VA herkennen wij een wezenlijk on
derdeel van de ideologie van het pnncipaat voorzover het zijn prerogatieven als
heerser betreft dient Vespasianus zich als een keizer te gedragen, voorzover het
zijn eigen persoon betreft als privé-burger M2 Het optreden van de keizer als privatus/idwtês vormt een regelmatig terugkerend thema in panegyrische redevoeringen
uit de keizertijd, en men treft het ook aan in historiografische literatuur en keizerbiografieen и г De tweede helft van Apollonius' advies vormt een weerspiegeling van
het cm/ífos-ideaal de princeps dient zich in zijn gedrag niet te onderscheiden van
zijn medeburgers с q medesenatoren *" De eerste helft van het advies luidt echter
dat Vespasianus zich in de uitoefening van de heerschappij als een basileus dient te
gedragen Vergelijkbare, zij het niet identieke, contrasten tussen de van een keizer
verwachte gedragingen in verschillende rollen treffen WIJ aan bij Plinius en Taci
tus Volgens Plinius wordt van Trajanus verwacht dat hij zich als princeps zoveel
mogelijk als een privatus gedraagt, als consul daarentegen zo weinig mogelijk,443
Tacitus typeert de toon van een brief van Vespasianus aan de senaat als die van een
princeps over zichzelf sprak hij als een gewoon burger, over de staat in verheven
bewoordingen ^ Tussen de uitlatingen van beide senatoriale auteurs en het advies
ten overstaan van Domitianus voorbereide redevoering (8 7 2 geciteerd hierboven, blz 232 η 419)
" 7ie Fears (1977) 121-188
440
Plin Pan 1 3-5, DChr, or 1 11 14 or 3 51 Τοιούτος δε ών πρώτον μεν ioti θεοφιλής ατε της
μέγιστης τυγχανων πάρα θέων τιμής και πίστεως και πρώτον γε και μάλιστα θεραπεύσει το θείον, κτλ
441
Isoc , Evagoras 25ν , [Anstid ], or 35 7ν , vgl De Blois (1986) 284 n 15 Zie voor het respecteren
van eden als teken van ευσέβεια ook X , Ages 3 2
442
VA 5 36 και τα μεν τη αρχή προσήκοντα ως βασιλεύς πράττε, τα Ы τώ σώματι ως Ιδιώτης
443
Zie bij voorbeeld Plin, Pan 44 2, 59 6 en 64 4, [Anstid ], or 35 26, D С 66 11 1 (over Vespasianus),
vgl Wallace Hadnll (1982) 39 en de daar genoemde plaatsen
444
Zie voor civilitas Wallace-Hadnll (1982) passim met name 42-44 Volgens De Blois 'Emperor and
Empire in the Works of Greek-speaking Authors of the Third Century A D ' te verschijnen in ANRW
2 34 3, bepleit Philoslrarus' Apollonius hier 'a separation of the imperial domains ( ) and the reigning
sovereign's own personal possessions' Naar mijn mening is de veronderstelling dat dit advies betrekking
heeft op financiële aangelegenheden, voor twijfel vatbaar
445
Plin , Pan 59 6 Nam praeter id quod est arduum duas easque summas poleslates simul capere
tum mesi utrtque non nulla diversitas cum prmcipem quam simillimum esse privalo consulem quam
dtssimilltmum deceat
446
Tac Hisl 4 3 4 celerum ut princeps loquebatur, civiltà de se et rei pubhcae egregia
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van Philostratus' Apollonius is een niet onbelangrijk nuanceverschil waarneembaar.
Bij Plinius en Tacitus gaat het om gedrag in overeenstemming met de waardigheid
van het consulaat c.q. de res publica; in de onderhavige passage van de VA om
gedrag in overeenstemming met de waardigheid van de door Vespasianus beklede
heerschappij. De auteur van de VA laat, met andere woorden, hier zien dat hij vertrouwd is met een wezenlijk onderdeel van de ideologie van het principaat, zonder
zich de achterliggende gedachtenwereld werkelijk eigen te hebben gemaakt.
Na te hebben opgemerkt dat waarschuwingen tegen dobbelen, drinken en sexuele uitspattingen in het geval van Vespasianus overbodig zijn,447 stapt de held van
de VA over op de opvoeding van de zonen van de keizer; op dit onderwerp heeft
het zevende advies van Philostratus' Apollonius betrekking. Vespasianus moet zijn
zonen goed in toom houden; hun fouten worden immers de keizer toegerekend. Hij
moet niet aarzelen hun voor te houden dat hij, wanneer zij het rechte pad verlaten,
hun de heerschappij niet zal nalaten; zij moeten leren inzien dat de heerschappij
niet een erfdeel, maar een prijs voor deugdzaamheid is.44* Het dynastieke principe,
dat elders in het relaas van de contacten van de hoofdpersoon van de VA met Vespasianus en Titus sterk op de voorgrond treedt,44' wordt hier gecombineerd met en
afgezwakt door de sinds de klassieke periode gangbare legitimatie van de monarchie
als de heerschappij van degene die in aretê uitblinkt, en de daarmee samenhangende
eisen aan de persoon van de alleenheerser.450 Er bestaan aanwijzingen voor de veronderstelling dat reeds in de hellenistische periode de merites van erfopvolging op
theoretisch niveau vanuit deze legitimatie van de monarchie ter discussie werden gesteld; aangezien erfopvolging de praktijk was, zocht men naar formuleringen die de
in theorie onverenigbare principes van dynastieke en intellectueel-morele kwalificatie voor de alleenheerschappij verzoenden.451 Een dergelijke formulering treffen wij
aan bij Dio van Prusa: er is de keizer alles aan gelegen dat zijn onderdanen begrijpen
dat hij zijn familieleden geen eerbewijzen verleent op basis van verwantschap, maar
op basis van hun aretê (or. 3.120). De spanning tussen beide principes is eveneens
voelbaar in de wijze waarop Plinius de adoptie van Trajanus door Nerva bejubelt
447

VA 5.36: περί δε κύβων και μέθης και ερώτων καΐ του διαβεβλήσθαι προς τα τοιαύτα τι αν σοι
παραινοίην, öv φασι μηδέ έφ' ηλικίας ταύτα έπαινέσαι; De gedachte dat de koning voor alles zijn eigen
begeerten moet beheersen, is natuurlijk algemeen verbreid, zie bij voorbeeld Isoc., Ad Nicoclem 29 en 31;
[Aristeas], Ep. 221-223; D.Chr., or. 62.1; [Aristid.], or. 35.27-29; dobbelspel, ontucht en zweigerij zijn
tenminste sinds de eerste eeuw standaardvoorbcclden van kwalijke vrijetijdsbesteding door keizers, zie
bij voorbeeld Plin., Pan. 82.9 en vgl. voor het beeld van Vitellius in de literaire overlevering hierboven,
blz. 159 n. 79.
448
VA 5.36: παίδες είσί σοι, βασιλεϋ, δύο καΐ γενναίοι, ώς φασιν. άρχε τούτων μάλιστα, τα γαρ έκείνοις
αμαρτηθέντα σε δήπου διαβάλει, ϊστω δε σοι και απειλή προς αυτούς, ώς où παραδώσεις την αρχήν
σφισιν, ει μή που καλοί τε και αγαθοί μείνωσιν, ίνα μή κληρονομίαν ήγώνται τήν αρχήν, αλλ' αρετής
αθλα. Vgl. de denigrerende behandeling van de broer en de zoon van een koning door de Indische wijzen
en de daarvoor door larchas gegeven reden (VA 3.30): δτι . . . βασιλεύσειν ποτέ ηγούνται, δει Ы αυτούς
ύπερορωμενους παιδεύεσθαι το μή ύπεροραν.
449
Zie hierboven, blz. 154 en 162v.
450
Zie voor deze legitimatie bij voorbeeld X., Cyr. 8.1.37; Isoc., Ad Nicoclem 11 (daar ook de agonale
metafoor); Arist., Pol. 1284a3-17; 1288al5-29.
451
Zie Aalders (1975) 22v.; vg!. [Aristeas], Ep. 288v., waar een keuze voor τον άριστον τή φύσει wordt
gecombineerd met een vrij pragmatische verdediging van erfopvolging.
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(Pan. 7 4—6) en Jupiter Capitolinus bidt de keizer een opvolger te schenken, 'die hij
heeft verwekt, gevormd en tot het evenbeeld van een geadopteerde zoon gemaakt.'452
Zonder opvolging door adoptie tot de norm te verheffen, laat Phnius zien de voordelen van een dergelijke gang van zaken terdege te beseffen. "Wie over allen zal
heersen dient uit allen gekozen te worden."453 De ervaringen met Commodus zullen
de blik voor deze voordelen verder hebben gescherpt Cassius Dio laat Hadnanus op
zijn sterfbed een redevoering houden (69 20), waann de keizer de opvolging door
adoptie als alternatief voor erfopvolging verdedigt, en in Commodus' redevoering
tot de praetonanen na de dood van Marcus by Herodianus (1.5 5v.) is de ironie
onmiskenbaar, wanneer de geschiedschrijver de jonge keizer zich laat beroemen op
het feit dat hij 'in het purper geboren' is. Tegen deze achtergrond moet het gedrag
van Pertinax worden begrepen. Deze weigerde voor zijn zoon de hem door de senaat aangeboden titel van Caesar, hij stond hem niet toe zijn intrek in het paleis te
nemen en het hem opvoeden als een gewoon burger Hij wilde, aldus Cassius Dio,
niet dat de jongen werd bedorven door de praal en de verwachtingen die de titel
met zich meebracht, voordat hij zijn opvoeding zou hebben genoten454 In het advies
van de hoofdpersoon van de VA aan Vespasianus omtrent de opvoeding van diens
zonen zien wij het in de tweede eeuw gerijpte besef van de nadelen van erfopvolging weerspiegeld. Tegelijkertijd valt dezelfde zorg te beluisteren die door Cassius
Dio en Herodianus aan Pertinax wordt toegeschreven, de zorg om de effecten op
jeugdige personen van de zekerheid te gelegener tijd de alleenheerschappij te zullen
verwerven
De gedachte dat het morele peil van het openbare leven niet dan langs de weg
der geleidelijkheid kan worden verbeterd, is een terugkerend refrein in de literatuur
uit de keizertijd, dat men zowel bij Gnekse als Romeinse auteurs kan beluisteren455
Onder hen ook de schrijver van de VA Vespasianus moet, aldus het achtste advies
van Philostratus' held, met de nodige omzichtigheid en tact een einde maken aan de
geneugten waar de inwoners van Rome aan gewend zijn456 Direct hierop volgt het
negende advies: de keizer moet zijn slaven en vrijgelatenen een gepaste nederigheid
bijbrengen457 Zoals bekend hebben wij hier te maken met wat zich m de eerste
eeuw ontwikkelde tot een belangrijk criterium bij de beoordeling van keizers van
de kant van de senatorenstand de macht die de heerser zijn vrijgelatenen schonk,
452

Plin , Pan 94 5
, deinde ut quandoque successorem ei tnbuas, quem genuenl quem formavent
similemque fecent adoptâto.
453
Plin , Pan 7 6 Imperalurus omnibus eligí debet ex omnibus, vgl Tac , Hist 1 16 1 Sub Tiberio et
Gaio et Claudio umus familiae quasi hereditas fuimus loco libertalis ent quod eligí coepimus et finita
luliorum Claudiorumque domo optimum domum adoptio inxemel
454
Hdn 2 4 9, D С 73 7 2v , mei name 2 και τον ulòv παιδιον ϊτι δντα ουκ ηθέλησε, πρίν παιδευθηναι,
τω τε Ογκω και τή έλπιδι τη εκ του ονόματος διαφθαρήναι
455
Zie bij voorbeeld Tac , Ann 1 54 2, Plu, Praecepta reipublicae gerendae, Mor 800a-b, D Chr, or
7 137, D C 5241 lv , 73 10 3
456
Я 5 36 τας δε εμπολιτευομενας ήδονας τη 'Ρώμη, πολλαι δέ αδται, δοκει μοι, ώ βασιλευ, ξυμμέτρως
παΰειν, χαλεπον γαρ μεταβαλειν δήμον ές το αθρόως σώφρον, άλλα δει κατ ολίγον έμποιειν ρυθμον ταις
γνωμαις τα μεν φανερώς τα δε αφανως διορθουμενον
4
VA 5 36 απελεύθερων τε και δούλων, ους η αρχή σοι διδωσιν, άνέλωμεν τρυφήν τοσοΰτω ταπεινότερον
αύτους έθίοαντες φρονειν, οσω μείζονος δεσποτου είσιν
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en met name de mate waarin hij hun toestond in het openbaar met hun invloed te
pronken.45· Plinius houdt Trajanus voor dat zijn meeste voorgangers, hoewel meesters
van burgers, slaven van hun vrijgelatenen waren; gelukkig beseft de toegesprokene,
aldus de lofredenaar, zeer wel dat het voornaamste kenmerk van een onbeduidende
princeps gevormd wordt door de macht en status van zijn vrijgelatenen.459 Met name
de twee laatste keizers uit het Julisch-Claudische huis waren berucht om wat zij hun
vrijgelatenen in dit opzicht vergunden. De rol van Claudius als speelbal van zijn
vrijgelatenen (en echtgenotes) was spreekwoordelijk,460 terwijl de machtspositie van
Nero's a libellis Epaphroditus decennia later diens voormalige slaaf Epictetus nog
stof voor stichtelijke anecdotes leverde.461 Ook wat betreft Galba en Vitellius heeft de
historiografische en biografische literatuur het nodige te melden over te invloedrijke
vrijgelatenen.462 Men kan dus met recht betogen dat dit advies een goed getroffen
détail is met het oog op de historische achtergrond van de episode, de vestiging
van de Flavische dynastie. Tegelijkertijd dient men echter de beseffen dat de rol
van vrijgelatenen tot in de derde eeuw voor de njksanstocratie en haar literaire
representanten een gevoelig punt bleef, getuige het commentaar van Cassius Dio
en Herodianus op de macht van vrijgelatenen in het algemeen en van Cleander in
het bijzonder onder Commodus.463 Sinds de eerste eeuw was een redevoering over
de juiste wijze van uitoefening van de alleenheerschappij niet volledig zonder een
advies over het gebruik en de behandeling van vrijgelatenen, ook in de rede van
Maecenas bij Cassius Dio ontbreekt het niet (52.37.5v.).464
Het tiende en laatste advies van Philostratus' Apollonius aan Vespasianus handelt
over de selectie van stadhouders voor senatoriale provincies: de keizer dient er,
voorzover mogelijk, zorg voor te dragen dat Gnekstalige proconsuls over Grieken,
Latijntalige proconsuls over Latijntaligen heersen.465 Ik heb aan mijn bespreking
van dit advies in de vijfde paragraaf van het derde hoofdstuk van deze studie niets
toe te voegen en volsta met het herhalen van de daar geformuleerde conclusie:
vermoedelijk weerspiegelt dit advies een zekere mate van onvrede onder leden van
de maatschappelijke bovenlaag m de oostelijke njkshelft ten aanzien van de in de
458

Zie voor de positie van vnigelatenen Millar (1977) 69-83, voor de aanstootgevendheid voor ridders
en senatoren van de macht van vrijgelatenen Gamsey/Saller (1987) 120-123
459
Plin , Pan 88 lv Sets emm praeapuum гиг indicium non magni principi! magnos libertos
460
Bondig verwoord door D C 60 2 4 περιφανέστατα γαρ των όμοιων έδουλοχρατήθη τε άμα χαι έγυναιχοχρατήθη Zie ook Suet, Cl 28 en 29 1 en Vìi 2 10 en - ik beperk mij tot één voorbeeld - Tacitus'
grimmige typering van de rol van de ab epistulis Narcissus tijdens de liquidatie van Messalina (Ann
11 35 1) omnia Uberto oboediebanl
461
AIT, Epic/ 1 1 20, 1 26 1 lv , zie voor vrijgelatenen onder Nero ook Suet, Nero 37 5, maar vgl het
genuanceerde oordeel van Gnffin (1984) 87-89
462
Galba Tac, Hist 1 7 3, 13 1 en 37 5. D С 64 2, Plu Galba 20 6 Vitellius Tac , Hist 2 95 2, Suet,
Vit 12
463
D C 72 10 2, 72 12v, Hdn l 6 lv en 8, I 12 3-13 6
464
Vgl het oordeel van Levick (1990) 189 over de raad van Philoslratus' Apollonius " , advice as
relevant in the author Philostratus' own day, the early third century, as in Vespasian's "
465
VA 5 36 τι λοιπόν αλλ' ή περί των ηγεμόνων είπειν, οι ές τα έθνη φοιτώσιν, où περί ών αυτός
εκπέμψεις, αριστινδην γάρ που τας αρχάς δώοεις άλλα περί των κληρωσομένων το άρχειν τούτων γαρ τους
μεν πρόσφορους τοις ίθνεοιν. α διέλαχον φημί δειν πέμπειν, ώς ό χληρος, έλληνιζοντας μεν Έλληνιχών
αρχειν, βωμαίζοντας δε όμογλώττων χα'ι ξυμφωνων
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periode 180-235 waarneembare tendens om bij benoemingen van stadhouders in de
Griekstalige provincies minder dan in de voorafgaande periode rekening te houden
met de geografische herkomst van de betrokkenen.
Wanneer dit vermoeden juist is, dan gaat van Apollonius' adviezen het tiende het
meest direct in op de situatie in de vroege derde eeuw. Voor het overige levert de
redevoering over de uitoefening van de alleenheerschappij nauwelijks aangrijpingspunten op voor de veronderstelling dat zij als geheel met het oog op de situatie ten
tijde van de totstandkoming van de VA zou zijn geschreven. Alleen het advies over
de opvoeding van Vespasianus' zonen weerspiegelt vermoedelijk het in de tweede
eeuw gerijpte besef van de nadelen van erfopvolging. De andere raadgevingen kan
men onderverdelen in traditionele gemeenplaatsen uit het denken over het koningschap sinds de klassieke periode (bij voorbeeld de aansporingen tot vrijgevigheid
in combinatie met matiging van fiscale eisen en tot een bezonnen gebruik van de
absolute macht) enerzijds en tenminste sinds het einde van de eerste eeuw gangbare
wensen ten aanzien van het gedrag van de keizer (bij voorbeeld het advies met
betrekking tot de behandeling van vrijgelatenen of de aansporing tot vrijwillige onderschikking aan de wet) anderzijds. Daarmee is niet gezegd dat de redevoering van
Philostratus' Apollonius niet op de hartelijke instemming van de meeste tijdgenoten
van de auteur zou hebben kunnen rekenen. Een standaardonderdeel van de klassieke
tyrannentopiek als terreur tegen vooraanstaanden bleef onder het principaat onverminderd actueel gezien de altijd latent aanwezige en regelmatig tot uitbarstingen
leidende spanning tussen keizer en rijksaristocratie. De raad aan Vespasianus om de
keizerlijke slaven en vrijgelatenen in de hand te houden is toegesneden op de historische context van de handeling, maar werd door lezers in de vroege derde eeuw
vermoedelijk als onverminderd actueel ervaren. Als geheel kan men de redevoering
het best karakteriseren als een weinig diepgravende, maar niet onrepresentatieve
dwarsdoorsnede van in de tijd van de auteur gangbare opvattingen over de voor
bekleding van de alleenheerschappij vereiste karaktereigenschappen en het van de
keizer verwachte gedrag. Van concrete beleidsaanbevelingen is nauwelijks sprake.
Wat dit betreft kan de redevoering van Philostratus' Apollonius niet goed worden
vergeleken met het tweede gedeelte van de redevoering van Maecenas bij Cassius
Dio (52.19-40): de sofist mist de betrokkenheid bij het rijksbestuur, die zo typerend is voor de senatoriale geschiedschrijver. Een significante uitzondering is het
advies over de selectie van proconsuls, een aangelegenheid die voor de contacten
van provinciale elites met de Romeinse overheid rechtstreeks van belang was en die
Philostratus kennelijk hoog zat.
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4.5. De actualiteit van Apollonius' adviezen
Sinds de vorige eeuw zijn door verschillende geleerden pogingen ondernomen om
delen van de Л en in het bijzonder de politieke adviezen van de hoofdpersoon te
interpreteren als een vorm van commentaar op maatschappelijk-politieke toestanden,
ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de tijd waarin de auteur leefde. Hun argumen
4 6
ten zijn over het algemeen met enige scepsis ontvangen. * Desalniettemin blijft het
een steekhoudende vraag of men althans voor bepaalde delen van de VA, zoals de
in de vorige paragraaf behandelde redevoering over de juiste wijze van uitoefening
van de alleenheerschappij, aannemelijk kan maken dat daarin sprake is van een spe
cifieke politieke tendens. Een bespreking van een aantal pogingen in deze richting
mag daarom in deze studie niet ontbreken.
Reeds J. Göttsching betoogde in zijn in 1889 verschenen dissertatie dat in de VA een
uitgesproken 'zeitgeschichtliche Tendenz' waarneembaar is. In reactie op het feit dat
de troon van het rijk door Afrikaanse en Aziatische barbaren in bezit was genomen,
aldus Göttsching, liet Philostratus zijn held als 'Herold des Hellenismus' optreden;
in dit licht interpreteerde Göttsching de identificatie van Griekse identiteit en wijsheid die wij in de VA inderdaad aantreffen.467 Daarnaast meende Göttsching talrijke
toespelingen op de gedragingen van de Severische keizers te kunnen ontwaren. In
de beschrijving van Vespasianus, Titus en Domitianus en hun onderlinge relaties
in de VA dacht hij respectievelijk Septimius Severas, Geta en Caracalla te kunnen
herkennen; in Philostratus' portret van Nero zag hij Elagabalus weerspiegeld. Uitgaande van de veronderstelling dat de auteur het niet zou hebben aangedurfd een
werk met een dergelijke strekking tijdens de regering van de laatstgenoemde keizer te publiceren, zodat de VA pas onder Severas Alexander het licht zou hebben
gezien, formuleerde Göttsching de hypothese dat Philostratus tenminste mede de
intentie koesterde de jonge keizer met de expliciete raadgevingen en de positieve en
negatieve exempla van vorstelijk gedrag in de VA van advies te dienen.468
Göttschings stelling werd vrijwel onmiddellijk door de meest competente geleerde
inzake de VA rond de eeuwwisseling, J. Miller, van tafel geveegd met het argument
dat de door de jonge doctor aangevoerde raakpunten tussen toestanden, zoals beschreven in de VA, en de situatie in de vroege derde eeuw te oppervlakkig waren om
zijn conclusies te staven; verder stelde Miller dat de uiteenzettingen over Griekse
wijsheid, de juiste wijze van uitoefening van de alleenheerschappij en aanverwante
thema's in de VA een 'rein sophistisches Charakter' hadden.469
Inderdaad houdt Göttschings 'zeitgeschichtliche Tendenz', zelfs wanneer men afziet van de absurde bewering dat het keizerschap met het aantreden van de Severische
dynastie in de handen van Afrikaanse en Aziatische barbaren zou zijn gevallen, geen
466
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stand. De veronderstelling dat Philostratus doelbewust Nero, Vespasianus, Titus en
Domitianus naar Elagabalus, Septimius Severus, Geta en Caracalla zou hebben gemodelleerd, is in het licht van onze bevindingen in de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk niet te verdedigen. Daar bleek immers dat de auteur van de VA zich juist
de nodige moeite heeft getroost bij het schetsen van de historische achtergrond van
het optreden van zijn held; het beeld van eerste eeuwse keizers in de VA bleek op
hoofdpunten volledig overeen te komen met de beeldvorming in historiografische
literatuur en keizerbiografieén.470 Overeenkomsten tussen situaties, zoals in de VA
getekend, en toestanden in de Severische periode kunnen in de meeste gevallen afdoende verklaard worden uit reële parallellen tussen beide periodes; dat de auteur
deze overeenkomsten bewust zou hebben gecreëerd om zijn tijdgenoten, onder wie
Severus Alexander, een spiegel voor te houden is een overbodige veronderstelling.
Anderzijds lijkt de mogelijkheid van toespelingen op contemporaine situaties, ontwikkelingen en voorvallen mij met Millers karakterisering van in de VA aanwijsbare
denkbeelden over Griekse identiteit en over alleenheerschappij als 'rein sophistisch'
niet volledig geëlimineerd; ik kom daarop nog terug.471 In de vorm waarin hij hem
presenteerde, moet de stelling van Gottsching echter als onhoudbaar worden beschouwd.472
De opvatting dat het beeld van de Flavische keizers in de VA moet worden
geïnterpreteerd als een geheel van doelbewuste toespelingen op Septimius Severus en diens zonen, werd begin jaren veertig opnieuw naar voren gebracht door de
Italiaanse geleerde A. Calderini, die op basis van deze veronderstelling een nieuwe
datering van de VA voorstelde. Naar de mening van Calderini zou een eerste redactie
van de VA tot stand zijn gekomen in dejaren 202-205. Het voornaamste door Calderini voor deze stelling naar voren gebrachte argument was dat in de Л herhaaldelijk
sprake is van de funeste invloed van slechte raadgevers op keizers; in dit verband
verwees Calderini naar de uitvallen tegen sycophanten en forensische redenaars die
Apollonius in de mond gelegd worden (8.5; 8.7.16; 8.22). Dergelijke passages zou
den als doel gehad hebben Septimius Severus te waarschuwen voor de praefectus
praetorio Plautianus. Philostratus zou als politiek instrument in de strijd van Julia
Domna tegen de invloedrijke prefect gefungeerd hebben. Op basis van deze hypo
these postuleerde Caldenni de dood van Plautianus als terminus ante quem voor het
ontstaan van de eerste redactie van de VA; als terminus post quem beschouwde hij
de aankomst van de auteur in Rome. Na via deze redenering tot de conclusie te zijn
gekomen dat de VA in een eerste redactie tussen 202 en 205 was geschreven, trachtte
Calderini deze bevinding verder te onderbouwen. Daartoe wees hij in de eerste plaats
op enkele passages die betrekking hebben op de relatie tussen monarchen en hun
troonopvolgers. Zo is in VA 1.28 sprake van de falende opvoeding door Darius II
van Cyrus de Jongere en Artaxerxes II, resulterend in onderlinge strijd van de zonen
na de dood van hun vader met dodelijk gevolg voor één van hen. Caldenni meende
470

Zie hierboven, blz 145-180
Zie hieronder, bl7 245v en 251-253
472
Bowie (1978) 1670 n. 71 ziel "some plausibility in Gottsching's arguments (...), though they cannot
be taken so far as Gottsching wishes "
471

4.5. De actualiteit van Apollonius' adviezen

243

dat een dergelijke passage onmogelijk geschreven kon zijn, nadat de onenigheid tussen Caracalla en Geta openlijk aan de dag was getreden, hetgeen volgens hem niet
voor 206 kon zijn gebeurd. Hetzelfde gold zijns inziens voor het advies in VA 5.36
inzake de opvoeding van Titus en Domitianus door Vespasianus; in de Apollonius
ten overstaan van Titus in de mond gelegde lofzang op de harmonieuze participatie
van jong en oud in de heerschappij (VA 6.30) zag Calderini een toespeling op de
positie van Caracalla als co-regent van Septimius Severus. Een dergelijke toespeling achtte hij niet wel denkbaar na 205, toen Caracalla een eigen, van die van zijn
vader onafhankelijke machtspositie zou zijn begonnen op te bouwen. Een tweede
argument dat Calderini ter verdere onderbouwing van zijn stelling aanvoerde, betreft
de vermelding van de zestigjarige leeftijd van Vespasianus (VA 5.29); hierin zag de
Italiaanse geleerde een toespeling op de leeftijd van Septimius Severus, die in 206
zestig werd.473
De door Calderini voor zijn afwijkende datering van de VA aangevoerde argumenten zijn verre van overtuigend.474 In de eerste plaats lijkt de hypothese dat de VA een
waarschuwing aan het adres van Septimius Severus voor de invloed van Plautianus
bevat, mij een slag in de lucht. Het aantal door de auteur ter staving van deze hypothese aangevoerde plaatsen is gering; bovendien zijn al deze bewijsplaatsen uit boek
8 afkomstig. Gesteld dat Philostratus beoogd zou hebben met de Domitianus-episode
een dergelijke waarschuwing te geven, dan zou dit een weinig vleiende vergelijking
van Septimius Severus met Domitianus hebben geïmpliceerd. En dit, terwijl uitgerekend de praefectus praetorio ten tijde van Domitianus, Aelianus, in de VA (7.16vv.)
gunstig wordt beoordeeld. Wat dat betreft had Calderini zich beter kunnen beroepen
op de karakterisering van Tigellinus, praefectus praetorio ten tijde van Nero, als
diens leermeester in het kwaad (4.44), ware het niet dat, mits bedoeld als waarschuwing aan het adres van Septimius Severus, deze passage een vergelijking van de
keizer met Nero betekend zou hebben. Er lijken gelukkiger literaire inkledingen van
een waarschuwing denkbaar dan voor de geadresseerde beledigende vergelijkingen.
Bovendien is de kwalijke invloed van slechte raadgevers op alleenheersers natuurlijk
een gemeenplaats van de eerste orde; het is volstrekt overbodig te veronderstellen
dat deze aan zo'n specifieke situatie op zo'n specifiek tijdstip gekoppeld zou moeten worden. Ook de door Calderini voor de verdere onderbouwing van zijn stelling
aangevoerde argumenten lijken mij niet steekhoudend. Het accent dat in de op Vespasianus en Titus betrekking hebbende episodes op de dynastieke continuïteit wordt
gelegd, is door Philostratus waarschijnlijk ontleend aan historiografische en biografische literatuur over de vestiging van de Flavische dynastie.475 Vermelding van het
conflict tussen Artaxerxes II en Cyrus de Jongere zou ook op een tijdstip waarop
van een conflict tussen Caracalla en Geta nog geen sprake was, aan het hof een
uiterst pijnlijke indruk hebben gemaakt; dit geldt a fortiori voor de door Calderini
niet behandelde passage waarin Apollonius voorspelt hoe Titus door Domitianus zal
worden vermoord (6.32). Wil men in passages als VA 1.28 en 6.32 toespelingen op
473
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de situatie aan het Sevensche hof lezen, dan ligt het eerder voor de hand ze juist
op de openlijke onenigheid tussen beide broers, na de dood van Septimius Severus
culminerend in de moord op Geta, te betrekken Dat de VA dan voor de dood van
Caracalla het licht zou hebben gezien mag echter hoogst onwaarschijnlijk genoemd
worden, hetgeen een bevestiging van de gangbare datering betekent476 Wat VA 5 29
betreft, inderdaad bereikte Septimius Severus in 206 de leeftijd van zestig jaar Ik
vermag echter niet in te zien waarom Philostratus niet m het feit dat Vespasianus,
toen hij naar de macht greep, zestig jaar oud was, voldoende aanleiding kan hebben
gevonden daaraan enige aandacht te besteden, temeer daar dit gegeven ook in de
historiografische en biografische literatuur over de gebeurtenissen in 69 sterk werd
benadrukt477
Een derde poging om (een deel van) de VA te interpreteren als geschreven met het
oog op de verhoudingen aan het Sevensche hof werd ondernomen door F W Lenz
In een in 1964 verschenen artikel suggereerde deze dat m het bijzonder de grote
verdedigingsrede die Apollonius zou hebben voorbereid voor het proces ten overstaan van Domitianus (8 7), beschouwd diende te worden als een 'Furstenspiegel'
Philostratus zou zich bij het schrijven van de redevoering naar de wensen van Julia
Domna hebben gevoegd, die langs deze weg haar weinigbelovende zoon Caracalla
hoopte te beïnvloeden 47t) Waar Caldenm in ieder geval nog inzag dat een dergelijke hypothese een andere dan de gangbare datering van de VA vereiste, liet Lenz
dit probleem geheel onbesproken Aangezien hij van geen enkele uitspraak in de
redevoering kon aantonen dat deze specifiek op Caracalla van toepassing geweest
zou moeten zijn, lijkt een verdere bespreking van zijn vergezochte hypothese mij
overbodig
De hypotheses van Gottsching, Caldenm en Lenz hebben bepaalde trekken gemeen
Het gegeven dat Philostratus aan de VA begon te werken op instigatie van Julia
Domna maakte de verleiding om de beschnjvingen van de contacten tussen de
hoofdpersoon en keizers uit de eerste eeuw te interpreteren als commentaar op de
gedragingen van de Sevensche heersers of hun omgeving kennelijk groot Elk van
de dne geleerden meende dat de VA een expliciete boodschap voor een aanwijsbare
geadresseerde bevatte Stemt het feit dat de door de dne geleerden aangewezen geadresseerde in elk van de gevallen een andere keizer was, de beschouwer reeds tot
enige scepsis ten opzichte van dit type benadenng, er zijn meer redenen waarom de
hiervoor genoemde verleiding met kracht dient te worden weerstaan In de eerste
plaats is Philostratus weliswaar aan de VA begonnen te werken op instigatie van Julia Domna, maar hij heeft het werk na haar dood voltooid Aanwijzingen dat hij op
dat tijdstip nog contacten met het Sevensche hof onderhield ontbreken, hypotheses
die van dergelijke contacten uitgaan, zijn dus op drijfzand gebouwd In de tweede
plaats hebben wij in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk kunnen constateren dat
Philostratus zich bij de beschrijving van de contacten van Apollonius met keizers
476
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uit de eerste eeuw waarschijnlijk uitvoerig heeft gedocumenteerd in historiografische
en biografische literatuur en dat het resultaat van zijn inspanningen alleszins respectabel mag worden genoemd Hypotheses die de beschrijving van deze contacten al
te vlot op de Seven.sche keizers betrekken, impliceren een veronachtzaming van dit
gegeven Daarmee is niet gezegd dat het uitgesloten moet worden geacht dat de
VA toespelingen op het gedrag van keizers uit de vroege derde eeuw bevat Bij het
aanwijzen van dergelijke toespelingen zal men echter, anders dan Gottsching, Caldenni en Lenz, strikte entena moeten hanteren. Mijns inziens is het in twee gevallen
geoorloofd aan toespelingen te denken in de eerste plaats wanneer de auteur zich
in zijn beschnjving van handelingen of situaties uit de eerste eeuw en van het commentaar van de hoofdpersoon van de VA daarop evident schuldig maakt aan door de
toestand in zijn eigen tijd bepaalde anachronismen, en in de tweede plaats wanneer
sprake is van zeer sterke overeenkomsten tussen in de VA aan keizers uit de eerste
eeuw en heersers buiten de Gneks-Romeinse wereld toegeschreven daden (al dan
niet elders geattesteerd) enerzijds en het optreden en beleid van keizers uit de vroege
derde eeuw anderzijds In beide gevallen moet het aannemelijk zijn dat tijdgenoten
van Philostratus die redelijk op de hoogte waren van de verhoudingen aan het hof en
de gang van zaken bij het njksbestuur in de voorafgaande decennia, bij lezing van
bepaalde passages in de VA wel aan recente gebeurtenissen of bestaande situaties
gedacht móéten hebben Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, spreek ik van
een actuele toespeling
Hanteert men deze entena, dan resteert een vnj schrale oogst In de passages
waar sprake is van vorstelijke broedermoord (1 28, 6 32), mag men een toespeling
op de dood van Geta door de hand van Caracalla lezen Bij de pretentie van de dwaze
Indische koning dat hij 'dezelfde is als de Zon' (3 28) is waarschijnlijk sprake van een
toespeling op Elagabalus479 Gezien Philostratus' afkeer van demonstratief vertoon
van moed ten overstaan van tyrannen480 kan men hieraan de conclusie verbinden dat
de VA vermoedelijk pas na 222 het licht heeft gezien Een ander voorbeeld van een
actuele toespeling zagen wij in de vijfde paragraaf van het derde hoofdstuk 481 bij de
vermelding van de gewoonte van Phraotes om barbaarse invallen af te kopen (2 26)
moeten Philostratus' tijdgenoten wel aan een in de late tweede en vroege derde eeuw
maar al te bekende vorm van rijksverdedigmg hebben gedacht Het advies van de
hoofdpersoon van de VA aan Vespasianus (5 36) over de benoeming van proconsuls
- Gnekstalige stadhouders in Gnekse, Latijntalige in Latijntahge provincies - mag
men mijns inziens eveneens op de situatie in de post-Antonijnse penode betrekken4B2
Duidelijk anachronistisch is ook de anecdote over de Arcadische jongeman, die
door zijn vader naar Rome is gestuurd om zich te bekwamen in het Romeinse
recht, met de bijna noodlottige gevolgen van dien (7 42) 481 Vermoedelijk is het
479

Aldus Anderson (1989) 143 mei η 414 Dit veronderstelt dat de kei7er reeds in de derde eeuw met
de naam van zijn god werd aangeduid Du is niet zeker (noch Dio noch Hcrodianus noemen de keizer
Heliogabalus) maar niet onmogelijk Zie voor deze kwestie Bowcrsock (1975) 233v en 23Sv
480
Zie hierboven, blz 43 met η 201 ν
481
Zie hierboven blz 132 η 134
482
Zie hierboven blz 136-138 en 239v
483
Zie hierboven, blz 107v

246

4. Filosofen en alleenheersers

aantal voorbeelden nog wel voor uitbreiding vatbaar. Belangrijker lijkt het mij te
constateren dat het bij de tot dusverre behandelde gevallen steeds om zijdelingse
toespelingen zonder duidelijke samenhang gaat. Een systematisch streven om bij de
karakterisering in handeling en dialoog van alleenheersers en bij de vermaningen
van Apollonius aan hun adres met het oog op de vroege derde eeuw te actualiseren
is mijns inziens in de VA niet aanwijsbaar. Er is dan ook volstrekt onvoldoende reden
voor de veronderstelling dat Philostratus beoogd zou hebben één van de Severische
keizers door middel van de heersersportretten in de VA en de raadgevingen van
de hoofdpersoon van advies te dienen.484 Een andere vraag is of in de VA in de
tijd van de auteur gangbare opvattingen en denkbeelden doorklinken, en of en in
hoeverre deze de auteur zelf na aan het hart lagen. Alvorens hierop in te gaan wil ik
echter stilstaan bij twee andere pogingen om in (delen van) de VA aanwijzingen voor
perceptie van en commentaar op politieke situaties, ontwikkelingen en gebeurtenissen
te ontdekken.
In hetzelfde jaar als het hiervoor vermelde artikel van Lenz verscheen de Duitse
vertaling van het in 1957 gepubliceerde werk van de Sovjet-geleerde E.M. Schtajerman over de crisis van de derde eeuw, Die Krise der Sklavenhalterordnung im
Westen des römischen Reiches. Het bevat een uitvoerig hoofdstuk over de politieke
programma's en ideologische stromingen in de vroege derde eeuw, waarin de VA een
prominente plaats krijgt toebedeeld.485 Schtajerman biedt een marxistische versie van
de interpretatie van de VA als politieke tendensliteratuur. De kring van Julia Domna
bestond in haar visie uit representanten van een intelligentsia die nauw verbonden
was met de municipale aristocratie. Door de neergang van de steden kwam deze
intelligentsia in toenemende mate in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de
provinciale aristocratie te staan; deze afhankelijkheid ging gepaard met gevoelens
van vijandschap van de cliënten ten opzichte van hun patroni. Een vluchtweg uit deze
afhankelijkheid vormde de keizerlijke bureaucratie. Caracalla stond echter afwijzend
tegenover sofisten en andere representanten van de intelligentsia. Op instigatie van
Julia Domna, die het in dezen met haar zoon oneens was, richtte Philostratus zich
in de VA tot de municipale aristocratie met een politiek programma dat de belangen
en opvattingen van deze municipale aristocratie weerspiegelde. Zijn politieke ideaal
was een rijk, zoals dat in de Antonijnse periode had bestaan, gegrondvest op een
goed functionerend stedelijk zelfbestuur. Dit ideaal veronderstelde respectering van
de rechten van de maatschappelijke bovenlaag in de steden; tegelijkertijd vereiste
het dat leden van deze bovenlaag zich niet aan hun verplichtingen onttrokken en de
rest van de burgerij tot op zekere hoogte in hun bezit lieten delen om de maatschappelijke vrede te garanderen. Verwezenlijking van het ideaal moest worden verzekerd
door een sterk keizerlijk gezag, dat niet in tyrannie mocht ontaarden, maar evenmin
afhankelijk mocht zijn van de institutionele representant van de provinciale aristocratie, de senaat. Wat betreft de buitenlandse politiek stond de municipale aristocratie,
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anders dan de provinciale aristocratie, een vredespolitiek voor: van veroveringen
moest worden afgezien, oorlogen dienden koste wat kost voorkomen te worden.
In bepaalde opzichten betekende Schtajermans behandeling van de VA een vooruitgang ten opzichte van interpretaties als die van Göttsching, Calderini en Lenz.
Hoewel ook de Sovjet-geleerde niet afkerig was van speculaties over de kring van
Julia Domna en de relaties aan het hof,486 nam zij afscheid van de gedachte dat de
VA een lid van de keizerlijke familie als geadresseerde zou hebben gehad; in haar
visie schreef Philostratus zijn werk voor de stedelijke elites. In samenhang hiermee
toonde zij zich minder gefixeerd op de keizerepisodes in de VA en legde zij een
grotere belangstelling aan de dag voor de episodes die over de interventies van de
hoofdpersoon in het maatschappelijk-politieke leven in de steden in de oostelijke
rijkshelft handelen. Desalniettemin vermag ook haar interpretatie van de VA als literaire inkleding van een politiek programma niet te overtuigen. In de eerste plaats
kan men de nodige vraagtekens plaatsen bij de overschematiserende wijze waarop
zij de municipale en de provinciale aristocratie als twee duidelijk te onderscheiden
groepen, ieder met een eigen politiek programma, tegenover elkaar plaatste. In de
tweede plaats zijn sommige interpretaties in haar betoog uitermate aanvechtbaar.
Zo meende zij in de VA een duidelijke voorkeur voor erfopvolging in plaats van
adoptie te kunnen waarnemen.487 Zoals wij in het voorafgaande gezien hebben, is
dit tenminste voor twijfel vatbaar. In de episodes die over de contacten van de wijze
van Tyana met Vespasianus en Titus handelen, wordt inderdaad sterk de nadruk gelegd op dynastieke continuïteit. Het lijkt echter zeer aannemelijk dat Philostratus dit
element aan de historiografische en politiek-biografische literatuur over de vestiging
van de Flavische dynastie heeft ontleend; veronachtzaming van deze mogelijkheid
lijkt typerend te zijn voor politiek-programmatische interpretaties van de VA. Bovendien staat het advies dat Philostratus' Apollonius aan Vespasianus geeft over de
opvoeding van diens zonen met de dynastieke gedachte op gespannen voet.488 Gewaagd lijkt mij ook Schtajermans presentatie van Philostratus als voorstander van
een vredespolitiek.48' Zij baseerde deze typering op twee passages uit de Indische
episode: de hiervoor vermelde toespeling op betalingen aan barbaren (2.26),490 een
toespeling die inderdaad gepaard gaat met een positieve beoordeling van een dergelijk beleid; en de vergelijking tussen de legendarische Indische koning Ganges
en Achilles door Iarchas, die aan de Indiër als stichter en verdediger van steden de
voorkeur geeft boven de Homerische stedenverwoester (3.20). Zelfs in combinatie
lijken deze passages mij van onvoldoende gewicht om Schtajermans conclusie te
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Ook de gedachte dat met Titus Geta en met Domitianus Caracalla bedoeld is, keert bij Schtajerman
(1964) 264 terug.
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Schtajerman (1964) 265.
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Zie voor dynastieke continuïteit in de VA en in de historiografische en biografische literatuur over
de vestiging van de Flavische dynastie hierboven, blz. 1S4 en I62v.; voor het advies aan Vespasianus
hierboven, blz 237v.
489
Schtajerman (1964) 262. Op dit punt contrasteert zij de veronderstelde opstelling van Philostratus met
die van Cassius Dio als representant van de provinciale aristocratie. Het is echter uitermate twijfelachtig
of de geschiedschrijver voorstander was van een agressieve buitenlandse politiek, zie Millar (1964) 82.
4,0
Zie hierboven, blz. 132 n. 134 en blz. 245.

248

4. Filosofen en alleenheersers

schragen. De vergelijking tussen Achilles en Ganges maakt deel uit van een uitvoerige tirade van Iarchas tegen de overmatige verering van de Grieken voor de
Homerische helden.491 Als de 'barbaarse' kritiek op Griekse hebbelijkheden in de
VA, waarvan deze tirade een specimen is, al serieus moet worden genomen, hetgeen
twijfelachtig is, dan moet deze eerder als cultuurkritiek dan als politieke toespeling
worden verstaan. Bij de aan Phraotes toegeschreven praktijk om barbaarse invallen
af te kopen is waarschijnlijk wél van een actuele politieke toespeling sprake, en de
vredelievendheid van de koning van Taxila wordt door Apollonius inderdaad uitermate positief beoordeeld. Daarmee is echter niet gezegd dat deze waardering het
standpunt van Philostratus weerspiegelt. Men moet niet uit het oog verliezen dat het
hier de waardering van een filosoof voor het beleid van een filosoof-koning betreft.
Wij raken hier een hoofdbezwaar tegen 'politieke' interpretaties van de VA in het
algemeen en tegen de werkwijze van Schtajerman in het bijzonder: pogingen om in
de uitspraken van de hoofdpersoon van de VA ten overstaan van alleenheersers de
stem van Philostratus te beluisteren ontaarden al snel in een onaanvaardbare identificatie van de auteur met zijn personage. Wanneer de Russische geleerde bij voorbeeld
uit het aan Apollonius toegeschreven optreden tegen Domitianus de conclusie trekt
dat de auteur van de VA, ondanks zijn voorliefde voor een sterk keizerlijk gezag, een
tegenstander was van tyrannieke regimes, dan houdt zij onvoldoende rekening met
het feit dat Philostratus zijn held in de keizerepisodes modelleert naar geïdealiseerde
voorstellingen omtrent de relatie tussen filosofen en politieke machthebbers: voorstellingen die vermoedelijk reeds in de pre-philostrateïsche traditie een rol speelden
en waarmee de auteur van de VA in de rest van zijn werk weinig affiniteit aan de
dag legt.492 De uitwerking van deze voorstellingen in de vorm van redevoeringen
en dialogen kan weliswaar in hoofdzaak als een creatie van Philostratus worden beschouwd, maar dat betekent niet dat men de producten van de literaire creativiteit van
de auteur van de VA zonder meer als de neerslag van diens opvattingen over actuele
aangelegenheden mag interpreteren. Schtajerman doet dit bijvoorbeeld met Apollonius' adviezen aan Vespasianus.493 Voor de veronderstelling dat de redevoering als
geheel met het oog op de situatie in de vroege derde eeuw zou zijn geschreven, ontbreken echter, zoals in de vorige paragraaf betoogd,494 duidelijke aanwijzingen: op
het laatste advies, over de benoeming van stadhouders, na zou de redevoering ook een
eeuw eerder kunnen zijn geschreven. Natuurlijk klinken in de redevoering ten tijde
van de auteur gangbare opvattingen door over de voor bekleding van het keizerschap
vereiste karaktereigenschappen en over het van een keizer verwachte gedrag, maar
daarmee is niet gezegd dat wij hier met diep gekoesterde overtuigingen van de auteur van de VA te maken hebben. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het karakter
van de interventies van de hoofdpersoon van de VA in het maatschappelijk-politieke
491

Zie, ook voor het volgende, hierboven, blz 115v.
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leven in steden in de oostelijke rijkshelft. Schtajerman interpreteerde de tirades van
Philostratus' Apollonius tegen plichtsverzaking en egoïsme van de rijken en zijn
pleidooien voor gemeenschapszin als een weerspiegeling van de opvattingen van de
auteur van de VA en als representatief voor de moraal van de municipale aristocratie.
Een specifieke actualiteitswaarde met het oog op de Severische periode kende zij in
dit geval aan de strekking van Apollonius' optreden niet toe. Terecht: zoals wij in de
vierde paragraaf van het derde hoofdstuk hebben geconstateerd, zijn de problemen
in het stedelijk leven waarmee de hoofdpersoon van de VA geconfronteerd wordt,
kenmerkend voor de situatie in de oostelijke rijkshelft in de vroege keizertijd als
geheel. Dat men uit de VA kan afleiden dat de schrijver zich bewust was van het
bestaan van dergelijke problemen, ben ik bereid te erkennen. Maar ik ben er niet
zo zeker van dat de strekking van het optreden van de hoofdpersoon van de VA,
wanneer deze dergelijke problemen op zijn pad ontmoet, in alle gevallen samenvalt
met de opvattingen van de schrijver. Opnieuw dient men hier rekening te houden
met de doorwerking, eventueel via de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering,
van geïdealiseerde voorstellingen omtrent de rol van de filosoof als bovenpartijdig
beslechter van conflicten en als moraalprediker. Ook wanneer men veronderstelt dat
Philostratus in de uitwerking van deze voorstellingen in de VA in de vorm van aan de
hoofdpersoon toegeschreven uitspraken in vergaande mate de hand heeft gehad, kan
men deze uitspraken niet zonder meer als bron voor de opvattingen van de auteur
beschouwen.
De problematische aspecten van Schtajermans behandeling van de VA kunnen in
laatste instantie worden herleid tot haar interpretatie van Philostratus' Apollonius
als een politiek-programmatische figuur, als woordvoerder van een samenhangend
geheel van door zijn schepper gekoesterde politieke opvattingen.495 Mijns inziens
dient men de functie van de interventies van de hoofdpersoon van de VA in het
maatschappelijk-politieke leven in steden in de oostelijke rijkshelft, van zijn optreden als vertrouweling en raadgever van goede alleenheersers en van zijn verzet
tegen tyrannen op een ander niveau te zoeken. Zijn 'politieke' activiteiten vormen
een wezenlijk bestanddeel van het beeld dat Philostratus van de wijze van Tyana
presenteert als superieur wijsgeer. De prominente plaats die dit soort activiteiten in
de VA innemen, kunnen afdoende verklaard worden vanuit het streven van de auteur zijn hoofdpersoon te karakteriseren in overeenstemming met diepgewortelde en
algemeen gangbare voorstellingen omtrent de taak van een filosoof, voorstellingen
die de schrijver zelf niet volledig gedeeld hoeft te hebben. In de uitwerking die hij
aan deze voorstellingen gaf, vonden ongetwijfeld talrijke in de vroege derde eeuw
levende opvattingen en denkbeelden een plaats. Dat dergelijke opvattingen de auteur
zelf na aan het hart lagen, mag echter niet op voorhand worden verondersteld, maar
dient per geval aannemelijk te worden gemaakt, bij voorkeur met behulp van ander
bronnenmateriaal dan de VA.
Eén van de wegen waarlangs men in dit opzicht resultaten zou kunnen boeken,
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programmatica' typeert.
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werd bewandeld door L de Blois in zijn inaugurele oratie als hoogleraar Griekse en
Romeinse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, De crisis van
de derde eeuw η Chr en de Griekse elite4% Zich baserend op Cassius Dio, Herodianus, Philostratus, Dexippus en de anonieme schrijver van een redevoenng 'Over
de keizer' uit het midden van de derde eeuw schetste De Blois een beeld van de
reacties van Gnekse literati wier opvattingen hij min of meer representatief achtte
voor de Gnekstahge elite in de oostelijke njkshelft, op de problemen waarmee het
Romeinse njk vanaf de regering van Marcus Aurehus werd geconfronteerd, en op
de maatregelen waartoe de rijksoverheid haar toevlucht nam om deze problemen te
bestrijden In de sterk door rhetorische gemeenplaatsen gestempelde uitlatingen van
deze auteurs zag De Blois twee grieven voortdurend terugkeren in de eerste plaats
de verzwaring van de fiscale druk, en in de tweede plaats de bedreiging van de
positie van de njksanstocratie, waarbinnen leden van de Griekse elite zich in een
relatief recent verleden een plaats hadden verworven, door de promotie van buiten
staanders die over professionele militaire en administratieve kwaliteiten beschikten,
maar iedere voeling met de culturele tradities waaraan de Gnekse elite haar identiteit
ontleende, misten Door de VA in combinatie met geschiedschrijving en epideictische
rhetorica te analyseren kon De Blois aantonen dat in Philostratus' vie romancée van
de wijze van Tyana denkbeelden geventileerd worden die ook bij zijn tijdgenoten een
prominente plaats innemen en waarvan men in het geval van deze tijdgenoten mag
veronderstellen dat zij hun opvattingen weerspiegelden Zo verwees hij in verband
met de klachten over de toenemende fiscale druk mede naar het advies over deze
materie van de hoofdpersoon van de VA aan Vespasianus (5 36)497 Hij erkende dat
de auteurs wier werken hij als bron benutte, zich over de problemen van hun eigen
tijd uitlieten in traditionele gemeenplaatsen, maar wist in het geval van de door hem
behandelde geschiedschrijvers en panegyrische redenaar aannemelijk te maken dat
deze gemeenplaatsen fungeerden als begrippenapparaat met behulp waarvan contemporaine ontwikkelingen en situaties beschreven en becommentarieerd werden498
Wat betreft de VA kent deze benadering mijns inziens echter bepaalde beperkingen, die samenhangen met het specifieke karakter van de tekst In het geval van
een geschiedschrijver als Cassius Dio kan men, door zijn beschrijvingen van en
commentaren op contemporaine gebeurtenissen en ontwikkelingen te analyseren,
ook in de delen van zijn werk die over eerdere periodes handelen, de preoccupatie met problemen uit zijn eigen tijd aanwijzen499 In een vie romancée over een
met legenden omgeven figuur als Apollonius is dit echter een stuk problematischer.
Expliciete verwijzingen naar politiek-maatschappehjke situaties, ontwikkelingen of
gebeurtenissen uit de tijd van de auteur ontbreken in dit geval geheel Men beschikt
96
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97
98

4.5. De actualiteit van Apollonius' adviezen

251

uitsluitend over passages die zich met een zekere mate van waarschijnlijkheid als
contemporaine allusies laten interpreteren. Het advies van Apollonius aan Vespasianus over matiging van de fiscale druk heeft geen aanwijsbare actualiteitswaarde; het
is een traditionele gemeenplaats zonder toespitsing, die in de richting van de vroege
derde eeuw wijst.500 Men kan, zoals De Blois doet, aan de hand van werken van
geschiedschrijvers en een panegyrische redenaar uit dezelfde periode aantonen dat
onvrede over de toenemende fiscale druk in de vroege derde eeuw onder literaire
representanten van de Griekse elite wijd verbreid was, maar daaruit volgt niet dat
men uit het clichématige advies van de hoofdpersoon van de VA aan Vespasianus kan
afleiden dat deze onvrede door de auteur van dit werk werd gedeeld. Zoals men in
het geval van Cassius Dio met gebruikmaking van het deel van diens werk dat aan de
post-Antonijnse periode gewijd is, kan laten zien hoe opvattingen, gebaseerd op zijn
eigen ervaringen, in de eerdere delen van zijn werk doorklinken, zo dient men in het
geval van Philostratus de VS, waarin de schrijver een schets van zijn eigen culturele
milieu presenteert en waarin men zijn normen, waarden, opvattingen en denkbeelden
in zuivere vorm aantreft,501 te benutten om aan te wijzen waar en in hoeverre deze
normen, waarden, opvattingen en denkbeelden in de VA doorklinken. Deze opgave
is in het geval van de auteur van de VA gecompliceerder dan bij Cassius Dio, omdat
wij bij Philostratus niet te maken hebben met een homogeen historiografisch werk,
maar met twee qua onderwerp sterk verschillende literaire producten.
In het derde hoofdstuk van deze studie heb ik een dergelijke benadering gevolgd
bij het analyseren van passages en episodes in de VA waarin de invulling van de
Griekse identiteit, problemen in het maatschappelijk-politieke leven in de Griekse
steden en de verhouding tussen Grieks zelfbewustzijn en Romeinse heerschappij aan
de orde komen. Dankzij deze benadering bleek het bij voorbeeld mogelijk te analyseren hoe in de VA de opvatting van de auteur omtrent de Griekse identiteit doorklinkt.
In de pre-philostrateïsche traditie rond de wijze van Tyana bleek de Griekse identiteit vooral ethisch te worden ingevuld, en deze invulling bleek samen te gaan met
een pessimistisch getinte cultuurkritiek. In de VA beluisterden wij daarnaast en daar
bovenuit de visie van de auteur, waarin een literaire cultuur van de Griekse identiteit
het centrale element vormt en waarin wijsheid en vrij heidsliefde op onbekommerde
wijze worden verbonden met het Griek-zijn. Een krachtig ontwikkeld Grieks zelfbewustzijn bleek samen te gaan met een uitgesproken positieve appreciatie van de
Romeinse heerschappij, die echter aan duidelijke beperkingen onderhevig is en geen
moment uitmondt in vereenzelviging met Rome; van de Romeinse heersers wordt
verwacht dat zij terdege rekening houden met Griekse gevoeligheden. Dankzij de
voorafgaande analyse van de mentaliteit van de auteur van de VS in de derde paragraaf van het eerste hoofdstuk bleek het mogelijk om met een zekere mate van

Zie voor dit advies hierboven, blz. 232v.
Zie voor dit uitgangspunt hierboven, blz. 31.
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waarschijnlijkheid aan te wijzen waar Philostratus' eigen normen, waarden, denkbeelden en opvattingen in de VA kunnen worden onderscheiden.
Het is zeker niet toevallig dat de twee meest uitgesproken toespelingen in de VA
op situaties uit de vroege derde eeuw, de anecdote over de Arcadische rechtenstudent (7.42) en het advies over de benoeming van stadhouders (5.36), samenhangen
met thema's waarvan wij ook uit de VS kunnen afleiden dat zij Philostratus nauw
aan het hart moeten hebben gelegen: behoud van een Griekse identiteit die primair
gebaseerd is op een literaire cultuur, en respect van de Romeinse heersers voor deze
identiteit. Opvallend mag heten dat bij het advies over de benoeming van proconsuls waarschijnlijk gepleit wordt voor de benoeming van leden van de elites uit
de oostelijke rijkshelft als stadhouders in Griekstalige provincies: onder bepaalde
omstandigheden kon het cultuurchauvinisme van de auteur van de VA en de VS
overgaan in het bepleiten van de belangen van de maatschappelijke bovenlaag uit de
oostelijke rijkshelft. Bij het trekken van conclusies uit de overige toespelingen dient
men grote terughoudendheid te betrachten. Philostratus had de moord op Geta waarschijnlijk van nabij meegemaakt. Wellicht beschouwde hij het uit de weg ruimen van
een concurrent om de troon als een betreurenswaardige handelwijze. Zijn reactie op
het optreden van zijn collega Antipater naar aanleiding van deze gebeurtenis maakt
het echter aannemelijk dat zijn voornaamste overtuiging in dezen was dat dergelijke
aangelegenheden hem níet aangingen. Enkele waarschijnlijk als toespelingen op de
keizerlijke broedermoord te interpreteren passages in de VA veranderen hier weinig
aan. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de toespeling op Elagabalus. Men behoeft er niet aan te twijfelen dat het optreden van de jeugdige priester uit Emesa nog
aanzienlijk minder met de verwachtingen die Philostratus ten aanzien van keizerlijk
gedrag koesterde, strookte dan dat van de onberekenbare Caracalla. Het is echter typerend dat hij zich beperkt tot een toespeling, terwijl hij het bon mot van zijn jongere
verwant en naamgenoot over de aanklacht tegen de tyran die Aelianus na de dood
van de keizer schreef, met instemming citeert.s°2 Kritiek op een levende despoot
getuigde van gebrek aan gezond verstand, een rhetorische overwinningsdans op het
stoffelijk overschot van een gevallen tyran van gebrek aan moed. De grote politiek
bewoog zich in de optiek van Philostratus kennelijk op een niveau waarop voor een
sofist weinig eer viel te behalen. Een speelse allusie in een exotische context doet
aan de geldigheid van deze taxatie mijns inziens niets af. Evenzo getuigt de van
een positieve appreciatie vergezeld gaande toespeling op het afkopen van barbaarse
invallen ongetwijfeld van een zekere bekendheid van Philostratus met de problemen
van de grens verdediging; tenslotte had hij de operaties aan de Rijn-en Donaugrens
van Caracalla vanuit het keizerlijk hoofdkwartier meegemaakt.503 Wellicht had hij
inderdaad, zoals Schtajerman suggereerde, een zekere voorkeur voor een terughoudende militaire politiek. Het zou echter te ver gaan om op basis van het aan een
Indische fílosoof-koning toegeschreven beleid in combinatie met Apollonius' advies
over matiging van de fiscale druk aan het adres van Vespasianus de auteur van de VA

VS 625, vgl hierboven, blz 43 η 202.
Zie hierboven, blz 22 en 26.
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een samenhangend geheel van opvattingen over de financiële en militaire aspecten
van het rijksbestuur toe te dichten Aangrijpingspunten voor de veronderstelling dat
dergelijke aangelegenheden hem werkelijk interesseerden, ontbreken te enen male
De voornaamste constante in de twee hoofdwerken van Philostratus, de VS en de
VA, wordt gevormd door een zeer geprononceerd Grieks zelfbewustzijn, dat ook duidelijke consequenties heeft voor het verwachtingspatroon van de auteur ten aanzien
van het gedrag van degenen die de Romeinse heerschappij uitoefenen Veel affiniteit
met geïdealiseerde voorstellingen omtrent de relaties tussen wijsgeren en politieke
machthebbers bezat hij kennelijk met Voorzover de aan Griekse filosofen toegeschreven rol als raadgevers van Romeinse keizers als een bevestiging van de waarde
van de Griekse cultuur kon worden geïnterpreteerd, sprak de voorstelling hem echter
vermoedelijk wél aan Door wijsheid als een met de Griekse identiteit onverbrekelijk
verbonden kwaliteit te presenteren slaagde hij enn het aan Apollonius toegedichte
optreden als adviseur van alleenheersers in dit teken te plaatsen De adviezen die hij
Apollonius in de mond legt, zijn ondanks of misschien wel juist dankzij hun oppervlakkigheid en clichématigheid ongetwijfeld representatief voor verwachtingen die
onder de Griekse elite ten aanzien van het gedrag en optreden van een keizer leefden Deze verwachtingen stonden met ontwikkelingen in de derde eeuw, zoals door
De В lois geschetst, op gespannen voet een latent conflict is hier zeker aanwezig
Men zoekt in de VA en de VS echter tevergeefs naar aanwijzingen dat de auteur oog
gehad zou hebben voor de opmars in het rijksbestuur van militairen en beambten van
obscure afkomst Het advies van de hoofdpersoon van de VA over de benoeming van
stadhouders in Gnekstahge provincies kan in elk geval niet met een aanvaardbare
mate van waarschijnlijkheid op deze ontwikkelingen worden betrokken, maar laat
zich wel heel goed interpreteren als een pleidooi voor een vergroting van de plaats
van de Griekse senatoren in het bestuur van de oostelijke njkshelft ten koste van
de njksanstocratie uit de westelijke njkshelft De strekking van de anecdote over
de Arcadische jongeman is niet gericht tegen de opkomst van lieden uit de lagere
standen in het rijksbestuur, maar tegen de keuze voor een juridische opleiding als
alternatief voor een traditioneel-Gnekse paideia door een representant van de maat
4
schappelijke bovenlaag ^ Als zodanig is de anecdote in hoge mate illustratief voor
het cultuundeaal van de traditionele elites in de oostelijke njkshelft een cultuurïdeaal dat in niet onbelangnjke mate moet hebben bijgedragen aan de opmars in
het njksbestuur van representanten van nieuwe groepen, die de bezwaren tegen een
vorming met een utilistisch karakter niet deelden Wat Philostratus waarneemt en bekntiseert is een verschuiving in de educatieve sfeer, die waarschijnlijk samenhangt
met de toenemende behoefte van het rijksbestuur aan administratieve specialisten
In combinatie met de attitude van de elite resulteerde deze behoefte in opwaartse
sociale mobiliteit van nieuwe groepen Voorzover na te gaan vielen echter zowel
de samenhang tussen de behoefte van het njksbestuur aan geschoolde bestuurders
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bezit van talrijke slaven
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en de gewraakte verschuiving in de educatieve sfeer als de sociale consequenties
van de nieuwe eisen die het rijksbestuur stelde, buiten Philostratus' blikveld. In het
licht van de schets van zijn mentaliteit die ik in de derde paragraaf van het eerste
hoofdstuk heb gegeven, behoeft deze uiterst selectieve perceptie ons niet te verwon
deren. Voor het analyseren van dit soort verbanden en ontwikkelingen miste hij niet
alleen de politiek-bestuurlijke ervaring en het begrippenapparaat, maar vooral ook
de interesse. Wat betreft problemen in het stedelijk leven in de oostelijke rijkshelft
geldt dit gebrek aan belangstelling in mindere mate, maar ook op dit punt ontbreekt
zowel in de VA als in de VS enigerlei aanwijzing voor aanwezigheid bij de auteur van
een besef van een eventuele verergering van problemen als het gebrek aan bereid
heid bij representanten van de maatschappelijke bovenlaag om de met het stedelijk
zelfbestuur verbonden verplichtingen op zich te nemen.505
In een veel geciteerde passage naar aanleiding van de dood van Marcus Aurelius
karakteriseert Philostratus' tijdgenoot Cassius Dio de regering van diens zoon en
opvolger Commodus als 'een koninkrijk van ijzer en roest na een koninkrijk van
goud'. 506 De senatoriale geschiedschrijver uit Bithynie betrekt deze typering niet
expliciet op de decennia nadien. Het lijkt echter nauwelijks voor serieuze twijfel
vatbaar dat hij een pessimistische visie op de periode vanaf de troonsbestijging van
Commodus als geheel had ontwikkeld, toen hij, in zijn vaderstad Nicaea, de laatste
hand aan zijn werk legde.507 Ook Philostratus geeft in de VS een zeer positief ge
toonzet beeld van Hadrianus, Antoninus Pius en Marcus Aurelius, maar naar Dio's
nostalgische verlangen naar de Antonijnse periode, resultaat van diens persoonlijke
waarneming van politieke ontwrichting en teloorgang van eens gerespecteerde waar
den onder Commodus en de Severi, zoekt men in het oeuvre van de auteur van de
Л en de VS tevergeefs.508
Dit verschil tussen de geschiedschrijver en de sofist in de wijze waarop zij tegen
hun eigen tijd aankeken, hangt ongetwijfeld samen met een verschil in levenservaring
en belangstellingssfeer. Na een succesvolle senatoriale loopbaan zag Cassius Dio in
229 zijn tweede consulaat, dat de bekroning van zijn carrière had moeten worden,
onder druk van de praetorianen uitlopen op een vernederend échec (80.5.1 v.). De
regels uit de Ilias waarmee hij, naar zijn eigen zeggen op goddelijke aanwijzing,
de Romeinse Geschiedenis afsloot, zijn illustratief voor zijn berusting én voor zijn
verbittering:

Zie Anderson (1986) 88v., vgl voor het genoemde probleem hierboven, blz 126v met n. 116.
506 ρ Q 71.36 4: . . . από χρυσής τε βασιλείας ές σιδηραν καΐ κατιωμένην των τε πραγμάτων τοις τότε
'Ρωμαίοις και ήμιν νυν καταπεσούσης της Ιστορίας
507
508

Zie D C 80 1.2-2 1; 80.5 Iv.

Pace Alfoldy (1974) 92v , die zowel in de Maecenasrede bij Dio als in de rede van de hoofdpersoon
van de VA ten overstaan van Vespasianus de overtuiging beluistert dat "the sound world of the past
(. ) could still be restored " Deze interpretatie veronderstelt een cnsisbewustzijn dat mijns inziens bij
Philostratus met aantoonbaar is.
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"Aan de speren, het strijdgewoel en de slachting,
aan het bloed en de paniek onttrok Zeus Hector."509
Philostratus vatte, in de jaren dertig van de derde eeuw terugblikkend op zijn periode
als sofist aan het Severische hof, de relaties tussen keizers en sofisten uitsluitend op
in termen van literaire patronage. Inmiddels bewoog hij zich weer in en werd hij
gewaardeerd door een kring van vooraanstaande Atheense burgers, die het politieke
en culturele leven van zijn vaderstad beheersten.509 Aan de vooravond van een revolte die, achteraf gezien, de ouverture van de militaire anarchie van de derde eeuw
vormde, droeg hij aan de proconsul van Africa, die ten gevolge van die revolte
korte tijd het purper zou dragen, een bundel biografische schetsen van showredenaars op.510 Zijn zelfbewustzijn als Grieks cultuurdrager was tot op grote hoogte
onkwetsbaar voor contemporaine politieke realiteiten, omdat het goeddeels in een
vrijwel zuiver literair-culturele atmosfeer werd beleefd: van 'het strijdgewoel en de
slachting, het bloed en de paniek' had hij zich altijd verre gehouden. Zeker, het morele peil van de handelwijze van keizers kon variëren van bewonderenswaardig tot
betreurenswaardig. Maar had niet Commodus Hadrianus van Tyrus - de leermeester
van zijn eigen leraar Proclus van Naucratis - op diens sterfbed tot ab epistulis graecis benoemd? Had Caracalla zijn jongere naamgenoot en verwant. Philostratus van
Lemnos, geen ateleia verleend? En had zijn vriend en collega Apsines van Gadara
niet onlangs van Maximinus Thrax de ornamenta consularia ontvangen? De mate
waarin Romeinse heersers de Griekse paideia wisten te waarderen, viel niet samen
met de mate waarin zij aan traditionele desiderata ten aanzien van de uitoefening
van de alleenheerschappij voldeden.5"
Voorzover de hoofdpersoon van de VA als 'een wijs man, een Griek en een goed
raadgever'512 keizerlijke waardering oogstte, lag hij zijn schepper ongetwijfeld na aan
het hart: "Zelfs keizers achtten hem de eerbewijzen waardig die hunzelf verleend
werden."513 Het Griekse zelfbewustzijn van de auteur klinkt in de VA regelmatig
door, incidenteel ook in de vorm van een anecdote of uitspraak waaraan een directe
relevantie in verband met maatschappelijk-politieke ontwikkelingen in de periode
waarin het werk tot stand kwam, niet kan worden ontzegd. Voor de interpretatie van
de VA of bepaalde delen daarvan als politieke tendensliteratuur vormt dít echter geen
rechtvaardiging. Wanneer men uit de VA tracht te destilleren hoe een lid van de maatschappelijke bovenlaag uit de oostelijke rijkshelft de situatie van het Romeinse rijk
in de vroege derde eeuw percipieerde en van commentaar voorzag, dan komt men
uit bij de constatering dat Philostratus alleen dan eigentijdse ontwikkelingen signaleerde en becommentarieerde, wanneer deze de culturele identiteit en het aanzien van
D.C. 80.5.3; //. П.ІбЗ .: "Εχτορα 8' ix βιλέων (¡πάγε Ζευς Ex te χονίης/ϊχ t' ανδροκτασίης ex θ'
αίματος ίχ τε χυδοιμοϋ.
Zie hierboven, biz. 28ν.
1,0
Zie hierboven, biz. 29.
'" Zie voor Hadrianus van Tyrus hierboven, biz. 17 en 23; voor Philoslralus van Lemnos blz. 26; voor
Apsines van Gadara blz. 28 mei n. 146.
512
VA 1.28: ... άνήρ . . . σοφός τε χαί "Ελλην χαι ξύμβουλος αγαθός.
513
VA 8.31: ούδε γαρ βαοιλεις άπηξίουν αυτόν ών αυτοί ήξιουντο.
509
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de maatschappelijke bovenlaag in de oostelijke rijkshelft direct raakten; de grotere
samenhangen waarvan deze ontwikkelingen deel uitmaakten, vielen buiten het gezichtsveld van de auteur van de VA en de VS. Juist deze beperkte belangstellingssfeer
van een literaire representant van de Griekse elite uit de Severische periode is voor
wie zich bezighoudt met de mentaliteit en het maatschappelijk-politieke gedrag van
deze elite, een veelbetekenend gegeven.
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In deze studie is een veelheid aan detailproblemen aan de orde gekomen, variërend
van de (on)betrouwbaarheid van de mededelingen in de Suda omtrent de literaire
productie van Philostratus I tot de samenstelling van de cercle van Julia Domna. Ik
heb de nodige zijpaden bewandeld: de lezer heeft bij voorbeeld kennisgemaakt met
opvattingen in de traditie van het Griekse politieke denken over de ontologische status van de heerser, en is vergast op een uiteenzetting over de betekenisontwikkeling
van het woord dêmokratia. Van deze conclusies mag men niet meer verwachten
dan een poging om de antwoorden die in de voorafgaande hoofdstukken op de in
de inleiding opgeworpen vragen zijn geformuleerd, samen te vatten; het is niet mijn
bedoeling om geïnteresseerden in detailproblemen of uitweidingen de lezing van dit
boek te besparen.
Hoe verhoudt Philostratus' beeldvorming van Apollonius' interventies in het maatschappelijk-politieke leven in steden in de oostelijke rijkshelft en van diens contacten met alleenheersers zich tot de pre-philostrateïsche overlevering over de wijze
van Tyana? Dat is de vraag die in deze studie keer op keer gesteld is. Bij het
onderzoeken van de in verband met deze vraag relevante episodes ben ik uitgegaan
van een standpunt in het debat over de bronnen omtrent Apollonius die Philostratus
bij het schrijven van de VA ten dienste stonden, een standpunt dat ik in het tweede
hoofdstuk heb uiteengezet en beargumenteerd. Door daar onder meer te betogen dat
er onvoldoende reden is om te ontkennen dat de auteur van de VA over een geschrift
beschikte dat voor de mémoires van een leerling van Apollonius, Damis genaamd,
moest doorgaan, heb ik mij in een slangenkuil van controverses gewaagd; het lijkt
mij dan ook verstandig om in het bestek van deze conclusies niet te volstaan met het
weergeven van mijn opvatting, maar om ook de hoofdlijnen van mijn argumentatie
nogmaals kort uiteen te zetten.
Een voor mijn standpunt inzake 'Damis' wezenlijke veronderstelling heeft betrekking op de attitude van Philostratus ten opzichte van Apollonius. Het apologetische
programma van de VA - het streven de wijze van Tyana vrij te pleiten van de beschuldiging dat hij een magos c.q. een goês zou zijn geweest - kan mijns inziens
slechts in zeer beperkte mate als het geestelijk eigendom van de auteur worden
beschouwd. Om zijn held op dit punt in bescherming te nemen bediende Philostratus zich van een type argumentatie dat in zijn tijd gangbaar was als verweer tegen
beschuldigingen van magie/goêteia: de wonderdoener dankt zijn bovennatuurlijke
vermogens niet aan magische manipulaties, maar aan een speciale relatie met het
goddelijke c.q. het bezit van een bovenmenselijke natuur. Waar de auteur van de
VA zich in zijn uitlatingen over magie/goêteia buiten de gebaande paden van deze
standaard-apologetiek begeeft, legt hij een opvallend gebrek aan affiniteit met deze
denktrant aan de dag. Wél getuigen de desbetreffende uitlatingen van een onder
Griekse intellectuelen uit de keizertijd vrij gebruikelijke combinatie van dédain en
afkeer ten opzichte van magie/goêteia. In tegenstelling tot het apologetische pro-
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gramma van de VA kan men dit (voor-)oordeel, dat ook in de VS aanwijsbaar is, met
een aanvaardbare mate van waarschijnlijkheid als typerend voor de mentaliteit van
de auteur van beide geschriften beschouwen.
Analyseert men met gebruikmaking van deze veronderstelling een aantal passages
in de VA waarin de auteur naar aanleiding van mededelingen omtrent de bovennatuurlijke vermogens van Apollonius openlijk blijk geeft van reserves die niet zozeer
uit het apologetische programma als wel uit de hiervoor geschetste attitude voortvloeien, dan valt op dat deze uitlatingen mede betrekking hebben op gegevens die
Philostratus aan de mémoires van Apollonius' discipel Damis zegt te hebben ontleend. Deze constatering vormt mijns inziens een belangrijk argument tegen de
veronderstelling dat het bestaan van de mémoires van Damis aan Philostratus' eigen
fantasie zou zijn ontsproten. Waarom zou hij aan een bron waarvan hij het bestaan
zou hebben gefingeerd, mededelingen toeschrijven die met zijn eigen attitude ten opzichte van mzgidgoêteia in strijd zijn? De enige denkbare reden is dat hij op deze
wijze zou hebben getracht zijn bewering dat hij over mémoires van een leerling
van Apollonius beschikte, aannemelijk(er) te maken. Met andere woorden, weerlegging van mijn argument voor de realiteit van de Damis-bron vereist de volgende
veronderstelling: Philostratus zou een mededeling die naar zijn eigen smaak naar
obscurantisme riekte, aan een door hemzelf gefingeerde bron hebben toegeschreven
én van commentaar hebben voorzien om zijn eigen fictie geloofwaardiger te maken.
Zolang voor een dergelijk procédé geen parallellen kunnen worden aangevoerd, lijkt
het argument van de spanning tussen mededelingen die aan de Damis-bron worden
toegeschreven enerzijds en de attitude van de auteur van de VA ten opzichte van
magie/goêteia anderzijds mij moeilijk weerlegbaar.
Hoewel ik dus vooralsnog uitga van de realiteit van de Damis-bron, verdient de
veronderstelling dat Philostratus over een pseudepigrafisch geschrift beschikte dat
voor mémoires van een leerling van Apollonius moest doorgaan, volgens mij de
voorkeur boven de opvatting dat dit geschrift inderdaad van de hand van een discipel van de wijze van Tyana was. Mededelingen die de auteur van de VA op gezag
van 'Damis' verstrekt, wekken twijfel aangaande de authenticiteit van het geschrift
dat hem ten dienste stond, en vallen veel beter te rijmen met de veronderstelling dat
de Damis-bron de neerslag bevatte van een vrij ver gevorderd stadium van legendevorming rond Apollonius als superieur pythagoreisch wijsgeer en van de polemieken
rond zijn persoon die in de eeuw na zijn dood zeker niet aan kracht lijken te hebben ingeboet. Deze aanhoudende controverses rond de figuur van Apollonius in
de tweede eeuw dienen te worden begrepen tegen de achtergrond van het optreden
van meerdere charismatische wijzen-wonderdoeners die hun pretenties legitimeerden
met een beroep op het pythagorisme en daarbij niet alleen onder verschillende maatschappelijke groepen gehoor vonden, maar ook de nodige weerstanden ontmoetten.
In deze context kwamen de tradities rond de wijze van Tyana tot ontwikkeling; dat
in dat kader ook pseudepigrafìsche geschriften het licht zagen en dat dergelijke geschriften de resultaten van legendevorming combineerden met apologetiek, is wat
men zou mogen verwachten. De werkwijze die ik heb gevolgd bij het analyseren van
de mededelingen omtrent Apollonius' contacten met steden en vooral alleenheersers
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waarvoor Philostratus naar 'Damis' verwijst, was gebaseerd op de veronderstelling
dat de auteur van de VA over een dergelijk geschrift kan hebben beschikt; de vraag
die ik daarbij steeds heb gesteld was in hoeverre het plausibel mocht worden geacht
dat een dergelijk geschrift mededelingen bevatte van het type dat Philostratus aan
'Damis' toeschrijft.
Een tweede netelige kwestie waarover ik mij in het tweede hoofdstuk heb uitgelaten en die eveneens rechtstreeks van belang is voor de vraag naar de verhouding
tussen Philostratus' beeldvorming van Apollonius als 'politiek actief wijsgeer' en de
pre-philostrateïsche overlevering, betreft de hypothese dat de auteur van de VA met
gebruikmaking van een Pythagoras-biografie van de hand van Apollonius het portret
van de wijze van Tyana zou hebben verfraaid met aan de wijze van Croton ontleende
trekken. Een aanmerkelijk minder vergezochte verklaring van het gegeven dat aan
deze hypothese ten grondslag ligt, te weten een overeenkomst tussen een scène in de
VP van Iamblichus en de Domitianus-episode in de VA, moet mijns inziens gezocht
worden in toedichting, in enigerlei stadium van de overlevering, aan Apollonius van
aan legendevorming rond Pythagoras ontleende elementen: eveneens een ontwikkeling die in de lijn der verwachtingen ligt gezien het hiervoor geschetste proces van
legendevorming rond de wijze van Tyana.
Dat in het kader van dit proces zich ook allerlei locale tradities ontwikkelden en
dat Philostratus zich mede van deze tradities bediende, wordt door niemand in twijfel getrokken. Ook de opvatting dat Philostratus kon beschikken over een aantal op
naam van Apollonius overgeleverde brieven, is nauwelijks controversieel te noemen.
Wat het laatstgenoemde onderdeel van de tradities rond de wijze van Tyana betreft
hebben wij iets vaster grond onder de voeten in de vorm van een buiten Philostratus'
werk om overgeleverde collectie brieven. Brieven uit deze collectie die in de VA volledig worden geciteerd, zijn waarschijnlijk vanuit Philostratus' werk in de collectie
terecht gekomen, hetgeen betekende dat wij deze brieven als bewijsmateriaal voor
de inhoud en strekking van de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering buiten
beschouwing moesten laten. De werkhypothese die ik in het tweede hoofdstuk heb
gehanteerd - dat de brieven die uitsluitend in deze collectie voorkomen, representatief zijn voor een pre-philostrateïsche traditie - maakte het mogelijk deze brieven
te analyseren in samenhang met andere onderdelen van de Apollonius-traditie, zoals
het in de Contra Celsum van Orígenes overgeleverde fragment van Moeragenes'
werk over Apollonius. Ik heb mij aangesloten bij de opvatting dat het verloren
gegane geschrift van Moeragenes, dat door Philostratus als informatiebron wordt
gediskwalificeerd, desondanks een positief beeld gaf van de wijze van Tyana, een
beeld dat echter wezenlijk verschilde van de door de auteur van de VA vermoedelijk
aan de Damis-bron ontleende apologetiek. In verband met in de VA beschreven contacten van de hoofdpersoon met vooraanstaande cultuurdragers uit de eerste eeuw
als Euphrates van Tyrus en Dio van Prusa refereert Philostratus aan of citeert hij
uit brieven die in de afzonderlijk overgeleverde collectie voorkomen. Ik heb erop
gewezen dat dit gegeven pleit voor de veronderstelling dat voor dergelijke contacten
aangrijpingspunten bestonden in de pre-philostrateïsche overlevering.
Hoewel ik dus een al te grote scepsis ten aanzien van de geloofwaardigheid
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van Philostratus' mededelingen over de bronnen over Apollonius die hem bij het
schrijven van de VA ten dienste stonden, als uitgangspunt bij het onderzoeken van de
in verband met mijn onderwerp relevante episodes verwerp, lijdt het geen twijfel dat
de auteur het aan deze bronnen ontleende materiaal combineerde met gegevens van
andere herkomst en zich bij de verwerking ervan zodanige vrijheden permitteerde dat
de typering van het resultaat van zijn inspanningen als een geromantiseerde biografie
de best verdedigbare lijkt.
De vermaningen van de hoofdpersoon van de VA aan het adres van burgers van
steden in de oostelijke rijkshelft komen in veel gevallen neer op aansporingen tot
behoud van hun Griekse identiteit. Het is zeker dat Philostratus voor dit aspect van
het optreden van zijn held kon putten uit de tradities omtrent de wijze van Tyana
waarover hij beschikte: ook in de op naam van Apollonius overgeleverde brieven zijn
vermaningen van deze strekking ruim vertegenwoordigd, en enkele daarvan worden
in de VA geparafraseerd. Vergelijking van de aansporingen tot handhaving van de
Griekse identiteit in de epistolaire traditie enerzijds en in de VA anderzijds levert
echter, zo bleek in het derde hoofdstuk van deze studie, ook significante verschillen
op. Philostratus hanteerde bij de verwerking van dit materiaal uit de Apolloniusoverlevering een geheel andere opvatting van de Griekse identiteit dan degene die uit
de op naam van de wijze van Tyana overgeleverde brieven spreekt. In deze brieven
wordt aan het Griek-zijn vooral een ethische invulling gegeven; voor de auteur
van de VA daarentegen was Griekse identiteit, zoals reeds bleek bij de bespreking
van de VS in het eerste hoofdstuk, vooral een kwestie van paideia, van volledige
vertrouwdheid met een literaire cultuur. In de verwerking van de aansporingen tot
behoud van de Griekse identiteit uit de epistolaire traditie in de VA klinkt de inhoud
die deze identiteit voor Philostratus had, duidelijk door. De interpretatie van de
kritiek in Epp. Apoll. 71 op het gebruik van Romeinse namen in een decreet van
het koinon van de Ioniërs als veroordeling van een barbarismos, een vergrijp tegen
de zuiverheid van de Griekse taal, spreekt in dit verband boekdelen. Een opvallend
verschil in dit opzicht tussen de op naam van Apollonius overgeleverde brieven
enerzijds en de VA anderzijds is verder dat Griekse identiteit in de brieven in de
eerste plaats een opdracht betekent, een verwachtingspatroon ten aanzien van de
levenswijze van de geadresseerden in cultureel en moreel opzicht, terwijl het Griekzijn in de VA veeleer een kwestie van verworvenheden is: wijsheid en vrijheidsliefde
worden op onbekommerde wijze als typisch Griekse eigenschappen afgeschilderd.
Deze optimistische visie op het intellectuele en morele peil van Grieken bleek met
een zekere mate van waarschijnlijkheid op het conto van de auteur van de VA te
kunnen worden geschreven. Dit zou tevens kunnen verklaren waarom een element
dat in de epistolaire traditie prominent aanwezig is, te weten de teloorgang van de
Griekse identiteit als consequentie van het niet beantwoorden aan bepaalde morele
en culturele vereisten, in de VA op de achtergrond raakt.
Ook elders in de VA hebben wij Philostratus' invulling van de Griekse identiteit,
waarbij paideia van deze identiteit het centrale element vormt, regelmatig kunnen
beluisteren. Belangwekkend bleek met name de toespeling, in de anecdote over de
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Arcadische jongeman in het kader van de Domitianus-episode, op de aantrekkingskracht op jonge Grieken van een opleiding in het Romeinse recht, een fenomeen
dat kennelijk reeds in de vroege derde eeuw representanten van de Griekse literaire
cultuur zorgen baarde. Verder liet zich aannemelijk maken dat Philostratus' personages een aanzienlijk deel van diens eigen culturele bagage met zich mee torsen:
behalve aan de talrijke toespelingen op het klassieke Griekse verleden, bij uitstek het
domein van sofisten, kan hier gedacht worden aan de kritiek op Griekse opvattingen
en hebbelijkheden die niet-Grieken in de mond wordt gelegd.
Behalve met vermaningen tot handhaving van hun Griekse identiteit richt de
hoofdpersoon van de VA zich ook tot de burgers van Griekse steden met vermaningen van meer algemeen-ethische aard en adviezen over de wijze waarop zij dienen
samen te leven; bovendien komt hij een aantal malen tussenbeide in acute conflictsituaties. In de desbetreffende episodes wordt een. beeld gegeven van problemen
in het stedelijk leven in de oostelijke rijkshelft dat correspondeert met gegevens uit
andere literaire en uit epigrafische bronnen. Zo verschijnt een lid van de decurionenstand met een tekort aan plichtsbesef ten tonele, en worden als factoren bij het
ontstaan van onenigheid tussen de burgers en van ongeregeldheden bepaalde vormen
van openbaar vermaak, het tekortschieten van stedelijke overheden bij de zorg voor
essentiële voorzieningen en onenigheid binnen de stedelijke elites expliciet vermeld
of impliciet aangeduid. Ook de beschrijving van concrete gevallen van stasis en van
de aanleidingen daartoe is levendig en tot in détails overtuigend: het beste voorbeeld
is de schildering van het hongeroproer in Aspendus, maar de zijdelingse vermelding
van de poging van de bevolking van Ephese om een magistraat te lynchen naar
aanleiding van de ontoereikende temperatuur van het water in de baden komt in
het licht van de overvloedige gegevens over de grote betekenis van deze openbare
voorziening eveneens uitermate geloofwaardig over.
Geloofwaardigheid is vanzelfsprekend niet hetzelfde als historiciteit. Bovendien
bleek het moeilijk aan te tonen dat Philostratus deze voorvallen en de adviezen van
de hoofdpersoon van de VA omtrent het samenleven in een stad ontleende aan de
tradities over de wijze van Tyana die hem ten dienste stonden. De epistolaire traditie
bood weliswaar in ruime mate aangrijpingspunten voor het beeld van Apollonius
als bezweerder van stasis en bewerker van homonoia, maar de auteur van de VA
beroept zich in elk geval niet op de aan de burgers van Sardis gerichte brieven die
over de stasis in die stad handelen. Bovendien was Philostratus natuurlijk zeer wel
in staat om op basis van eigen ervaringen en eigen lectuur zijn held in de rol van
bijlegger van burgertwist gestalte te geven; uit de introductie en vormgeving van de
desbetreffende episodes bleek dat dat de auteur van de VA zich terdege bewust was
van het bestaan van een aantal spanningen en problemen in het stedelijk leven. In
dit verband is van belang dat in de literatuur veelvuldig wordt gewezen op sterke
overeenkomsten tussen vermaningen, adviezen en interventies van de hoofdpersoon
van de VA en het onderricht en het optreden van andere filosofen uit de keizertijd,
zoals dat bij voorbeeld weerspiegeld wordt in een aantal redevoeringen van Dio
van Prusa en in de Demonax van Lucianus. Het zou echter, zoals ik in het derde
hoofdstuk heb getracht aan te tonen, onjuist zijn aan dergelijke overeenkomsten een

262

Conclusies

te grote betekenis toe te kennen. De hoofdpersoon van de VA beantwoordt aan
een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van het optreden en het onderricht
van filosofen. Dit verwachtingspatroon kan zeer wel reeds vóór Philostratus hebben
geleid tot toedichting aan de wijze van Tyana van een aantal stereotiepe uitlatingen en
handelingen, zoals tirades tegen paardenrennen en gladiatorenspelen en bemiddeling
bij burgertwist. De auteur van de VA kán de desbetreffende informatie ontleend
hebben aan onderdelen van de Apollonius-overlevering waarover wij niet kunnen
beschikken, zoals locale overleveringen en brieven. Gegeven het feit dat het type
vermaningen en adviezen en het soort optreden in de epistolare traditie wél zijn
geattesteerd, dient men voor deze mogelijkheid ruimte te laten.
De auteur van de VA laat zich bij diverse gelegenheden in positieve zin uit over de
Romeinse heerschappij als waarborg voor veiligheid, rust en orde. Deze positieve
waardering van de Romeinse heerschappij mondt echter niet uit in volledige vereenzelviging met Rome. Philostratus laat zijn personages alleen dan aan de inwoners
van het rijk refereren in de eerste persoon meervoud, wanneer zij deze tegenover
vijandige barbaren of opstandige Joden plaatsen. Dit getuigt ongetwijfeld van identificatie met het rijk, maar niet van een vervaging van het onderscheid tussen Grieken
en Romeinen: zowel in de VS als in de VA zijn de Romeinen 'de anderen'. Uit het
advies van Philostratus' Apollonius aan Vespasianus om te zorgen voor de benoeming van Griekstalige stadhouders in Griekse provincies blijkt dat de auteur van de
VA senatoren uit de Griekstalige rijkshelft waarschijnlijk onderscheidde van senatoren uit de westelijke rijkshelft als een groep met een eigen identiteit. Dit advies,
dat ongetwijfeld uit Philostratus' eigen koker kwam, bleek met een zekere mate van
waarschijnlijkheid te kunnen worden geïnterpreteerd als commentaar op stadhoudersbenoemingen in de post-Antonijnse periode. Ook de positieve waardering van
Nero's 'bevrijding van Hellas' en de scherpe veroordeling door de hoofdpersoon van
de VA van de ongedaanmaking van deze maatregel door Vespasianus weerspiegelen waarschijnlijk de houding van Philostratus, die Nero's maatregel interpreteerde
als erkenning van de bijzondere positie van het Griekse bevolkingsdeel binnen het
rijk. Voorzover controleerbaar maakte Philostratus voor het beeld van de houding
van Apollonius ten opzichte van de Romeinse heerschappij geen gebruik van de
epistolaire traditie. Overigens troffen wij in de op naam van Apollonius overgeleverde brieven dezelfde combinatie van aanvaarding van de Romeinse heerschappij
en kritiek op de uitoefening van die heerschappij aan als in de VA.
Het feit dat Philostratus 'Grieken' en 'Romeinen' duidelijk blijft onderscheiden,
ook op het niveau van de rijksadel, waar de integratie van 'Grieken' in het Romeinse
rijk ver was voortgeschreden, roept de vraag op welke inhoud deze ethnische aanduidingen voor de auteur van de VA en de VS hadden. Het Griek-zijn was voor
Philostratus, zoals wij reeds constateerden, vooral een kwestie van volledige vertrouwdheid met een literaire cultuur; integratie in het rijk en participatie in het
rijksbestuur waren zo zeer wel verenigbaar met de handhaving van een Griekse
identiteit. Voorzover na te gaan duidt hij echter de leden van de Griekse elites
die deze weg gingen, nooit aan als 'Romeinen': in zoverre blijft het onderscheid
gehandhaafd. Op naam van Apollonius overgeleverde brieven en een passage bij
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Artemidorus laten zien dat men soms wel een zekere spanning tussen handhaving
van een Griekse identiteit en integratie in het rijk in de vorm van verkrijging van
het Romeinse burgerrecht en het voeren van een Romeinse naam voelde; voorzover
deze spanning in de VA doorklinkt, weerspiegelt dit echter niet van de houding van
de auteur.
In het vierde hoofdstuk van deze studie onderwierpen wij de contacten en confrontaties van de hoofdpersoon van de VA met alleenheersers in het algemeen en Romeinse
keizers in het bijzonder aan een nader onderzoek. Om te beginnen constateerden wij
dat het nauwelijks twijfel lijdt dat Philostratus zich bij de beschrijving van de wederwaardigheden van zijn held tijdens de regering van Nero en de Flavische dynastie in
ruime mate van historiografische en politiek-biografische literatuur over deze keizers
bediende. De moeite die hij zich bij de schildering van de historische achtergrond
van Apollonius' optreden getroostte, leidde tot een alleszins respectabel resultaat.
Aan deze constatering kunnen vanzelfsprekend geen conclusies met betrekking tot
de geloofwaardigheid van Philostratus' mededelingen over de door hem gebruikte
bronnen omtrent Apollonius worden verbonden. Behalve in de Domitianus-episode
zijn verwijzingen naar 'Damis' in verband met de beschrijving van Apollonius' activiteiten op rijksniveau dun gezaaid. Volgens Philostratus legde de Damis-bron de
wijze van Tyana enig commentaar op de Griekse reis van Nero, een aansporing aan
het adres van de stadhouder van Baetica tot deelname aan de opstand van Vindex en
voorspellingen van de ontwikkelingen in het driekeizerjaar en de dood van Titus in
de mond, en was in deze bron verder sprake van contacten met Nerva en wellicht van
een voorspelling van het keizerschap van Vespasianus. Hoewel de toeschrijving van
dergelijke mededelingen aan 'Damis' niet strijdig is met de veronderstelling dat Philostratus over een pseudepigrafische bron over Apollonius uit de tweede of vroege
derde eeuw beschikte, moesten wij constateren dat de desbetreffende verwijzingen voor deze veronderstelling in elk geval geen positieve aanwijzingen opleveren.
Ook wanneer Philostratus de hiervoor vermelde gegevens inderdaad aan 'Damis'
ontleende, blijft het uiterst aannemelijk dat het uitvoerige relaas van de wederwaardigheden van Apollonius in Rome ten tijde van Nero en van diens contacten met
Vespasianus en Titus voor het grootste deel aan zijn eigen fantasie zijn ontsproten.
De brieven die de auteur van de VA in verband met de contacten van zijn held met
de eerste twee keizers uit het Flavische huis citeert, zijn waarschijnlijk vanuit de
VA in de afzonderlijk overgeleverde collectie terecht gekomen en kunnen dus niet
gebruikt worden als argument voor de veronderstelling dat contacten van de wijze
van Tyana met deze keizers reeds in de pre-philostrateïsche traditie voorkwamen.
De wel zeer sterke overeenkomsten tussen de op gezag van 'Damis' aan Apollonius
toegeschreven uitspraken over Nero en de door de auteur van de VA op eigen gezag
geventileerde opinies over de laatste keizer uit het Julisch-Claudische huis zouden
zelfs als argument tegen de realiteit van de Damis-bron aangevoerd kunnen worden.
Wat betreft de lotgevallen van Apollonius tijdens de regering van Domitianus,
bleek de situatie echter anders te liggen: dat contacten met de laatste keizer uit het
Flavische huis deel uitmaakten van de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering,
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is in het licht van verschillende aanwijzingen een volstrekt aannemelijke veronderstelling. Mede hierom leek het nuttig het oordeel over de plausibiliteit van de
verwijzingen naar 'Damis' met betrekking tot de contacten van de hoofdpersoon met
alleenheersers op te schorten, totdat behalve mededelingen van feitelijke aard omtrent Apollonius' wederwaardigheden ook de voorstellingen omtrent de relatie tussen
filosofen en alleenheersers waaraan de beschrijving van deze contacten beantwoordt,
in de beschouwingen waren betrokken.
Deze benadering vanuit een nieuwe invalshoek leverde de volgende resultaten
op. De beschrijvingen in de VA van de lotgevallen van de hoofdpersoon onder
Nero en Domitianus beantwoorden aan de tenminste sinds de vroeg-hellenistische
periode gangbare voorstellingen van de wijsgeer als tegenspeler van de tyran en
de tyran als vijand van de filosofie. Deze voorstellingen bleken reeds voor het
begin van onze jaartelling hun effect op legendevorming rond Pythagoras niet te
hebben gemist. Voorts constateerden wij dat in de Domitianus-episode in de VA
diverse elementen uit de Pythagoras-legende op de hoofdpersoon zijn geprojecteerd.
In het tweede hoofdstuk karakteriseerde ik de hypothetische Damis-bron als een
pseudepigrafisch geschrift van neo-pythagoreïsche signatuur, dat legendevorming
rond Apollonius combineerde met apologetiek. Dat in een dergelijk geschrift de ook
elders in de pre-philostrateïsche Apollonius-overlevering geattesteerde contacten van
de wijze van Tyana met de laatste keizer uit het Flavische huis waren gemodelleerd
naar de voorstelling van de filosoof als tegenspeler van de tyran en dat daarbij aan
de Pythagoras-legende ontleende uitspraken en verrichtingen werden toegeschreven
aan de wijze van Tyana, leek en lijkt mij een reële mogelijkheid. In dit licht
bezien bezitten de verwijzingen naar 'Damis' in het kader van de Domitianus-episode
althans een zekere plausibiliteit.
De beschrijvingen in de VA van de contacten van de hoofdpersoon met de Parthische koning Vardanes, de in Taxila residerende Phraotes, de eerste twee keizers uit
de Flavische dynastie en Nerva staan in het teken van de voorstellingen van de wijsgeer als raadgever van de goede vorst en van de goede alleenheerser als bereidwillig
uitvoerder van de adviezen van de filosoof. Duidelijke aanwijzingen dat Philostratus voor zijn beeldvorming van Apollonius naar de voorstelling van de wijsgeer als
vorstelijk raadgever aangrijpingspunten in de hem ter beschikking staande overleveringen omtrent de wijze van Tyana aantrof, ontbreken. Hoewel de voorstelling van
de filosoof als vorstelijk raadgever ook in op naam van Apollonius overgeleverde
brieven kan worden aangetroffen, bleek het niet mogelijk de beeldvorming in de VA
op dit punt te herleiden tot de epistolaire traditie. En waar Philostratus in verband
met de contacten van zijn held met alleenheersers naar de Damis-bron verwijst,
vormt niet de voorstelling van de filosoof als vorstelijk adviseur, maar de rol van de
wijze als voorspeller van troonswisselingen een constante.
Wél troffen wij in de Indische episode in de VA verwijzingen naar de Damisbron aan in verband met de voorstelling van de Indische wijze(n) als object van
religieuze verering van de kant van koningen. Hoewel van de relatie tussen koningen
en brahmanen reeds sinds de vroeg-hellenistische periode in de Griekse Indicaliteratuur een sterk geïdealiseerd beeld werd gegeven, moesten wij constateren dat
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parallellen voor de religieuze toespitsing van deze idealisering tot de vroege derde
eeuw van onze jaartelling ontbreken: dan duikt de voorstelling van de Indische
wijzen als object van religieuze verering van de kant van koningen behalve in de VA
op bij Philostratus' tijdgenoot Bardesanes; later in de derde eeuw treffen wij haar
aan bij Porphyrius, en in neo-platonistische geschriften valt filosofen regelmatig
religieuze verering, ook van de zijde van politieke machthebbers, ten deel. Zonder
te beweren dat Philostratus deze voorstelling uitsluitend aan 'Damis' kan hebben
ontleend, meende ik te mogen constateren dat het niet onwaarschijnlijk is dat hij
een dergelijk beeld van de relatie tussen wijzen en politieke machthebbers in Indie
aantrof in een geschrift van neo-pythagoreïsche signatuur dat voor mémoires van
een leerling van Apollonius moest doorgaan. Als aantrekkelijke gissing opperde ik
de mogelijkheid dat het optreden van de wijze als voorspeller van troonswisselingen
en als 'koningsmaker' en de religieuze verering van de wijze door de koning een
samenhangend complex van voorstellingen zouden kunnen hebben gevormd, dat
reeds deel uitmaakte van de pre-philostrateïsche overlevering.
Maken wij de balans op: hoe waarschijnlijk is het dat Philostratus de mededelingen omtrent Apollonius' contacten met alleenheersers waarvoor hij zich op 'Damis'
beroept, ontleende aan een geschrift van neo-pythagoreïsche signatuur dat voor de
mémoires van een leerling van Apollonius moest doorgaan? De plausibiliteit van
de aanwezigheid in een dergelijk geschrift van de voorstellingen van de filosoof als
tegenspeler van de tyran en als object van religieuze verering van de kant van alleenheersers legt mijns inziens het meeste gewicht in de schaal. Deze voorstellingen
zijn in de VA vooral prominent aanwezig in respectievelijk de Domitianus-episode
en de Indische episode, en in beide gevallen gaan relevante passages vergezeld van
verwijzingen naar 'Damis'. Apollonius werd ook elders in de pre-philostrateïsche
overlevering met Domitianus in verband gebracht, terwijl een bezoek van de wijze
van Tyana aan Indie waarschijnlijk eveneens reeds deel uitmaakte van deze overlevering. De voorstelling van de religieuze verering van de wijze door de koning,
zoals wij die in de Indische episode van de Л aantreffen, gaat in elk geval niet
terug op de Alexander-historici en Megasthenes, wier werken bepalend waren voor
het Indië-beeld van Griekse literatoren uit de keizertijd. Dat in het werk van een
schrijver als Philostratus een voorstelling van de relatie tussen 'wijzen' en koningen
in Indie opduikt die van de beeldvorming bij de Alexander-historici, Megasthenes en
hun navolgers significant verschilt, vraagt dan ook om een verklaring. De herkomst
van de bedoelde voorstelling uit een geschrift van neo-pythagoreïsche signatuur biedt
een dergelijke verklaring: de voorstelling kan zeer wel in de tweede eeuw in neopythagoreïsche kring gangbaar zijn geworden. In het tweede hoofdstuk van deze
studie bleek de opvatting dat Philostratus het bestaan van de Damis-bron zou hebben gefingeerd, op belangrijke bezwaren te stuiten. De aanwezigheid in de VA van
de voorstelling van de religieuze verering van de wijze door de alleenheerser, die
de auteur zeer wel aan een geschrift van neo-pythagoreïsche signatuur kan hebben
ontleend, mag mijns inziens beschouwd worden als een positieve aanwijzing voor
de realiteit van de Damis-bron.
Accepteert men de geloofwaardigheid van de verwijzingen van Philostratus naar
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de Damis-bron in verband met de contacten van de hoofdpersoon met alleenheersers,
dan impliceert dit dat deze bron de wijze van Tyana uitspraken dan wel voorspellingen zou hebben laten doen over Nero, de gebeurtenissen in het driekeizerjaar,
(wellicht) Vespasianus en Titus, en hem in contact zou hebben gebracht met Domitianus en Nerva. Het impliceert zeker niet dat het relaas van de wederwaardigheden
van de wijze van Tyana onder en van zijn contacten met deze keizers, zoals wij dat
in de VA aantreffen, als geheel op deze bron zou zijn gebaseerd: Philostratus had
waarschijnlijk aan vrij bescheiden aangrijpingspunten genoeg om complete episodes
te componeren. Voor de voorstelling van de wijze als object van religieuze verering van de kant van de alleenheerser beroept hij zich in het kader van de Indische
episode op de Damis-bron. De voorstelling keert echter terug in de Vespasianusepisode, waarvoor in de pre-philostrateïsche overlevering waarschijnlijk weinig of
geen aangrijpingspunten bestonden: kennelijk gebruikte hij voorstellingen die hij
aan de hem ter beschikking staande bronnen over Apollonius ontleende, ook in de
context van episodes die hij grotendeels of geheel fingeerde. Hierbij bediende hij
zich van onderdelen van de Apollonius-overlevering die geen betrekking hadden op
de veronderstelde contacten van de wijze van Tyana met keizers, zoals de brieven
aan Euphrates en Dio, en van historiografische en politiek-biografische literatuur
over de desbetreffende keizers. In het bijzonder ten aanzien van de wijze waarop
aan de filosofisch-symbouleutische rol van de hoofdpersoon van de VA ten opzichte
van alleenheersers vorm wordt gegeven, mag men ervan uitgaan dat men hier primair
met een creatie van de auteur van de VA te maken heeft.
De voorstelling van de wijsgeer als vorstelijk adviseur wordt in de VA het uitvoerigst uitgewerkt in de Vespasianus-episode in het vijfde boek, waar een debat tussen
de hoofdpersoon en diens collega's Euphrates en Dio ten overstaan van de keizer
over de beste constitutie gevolgd wordt door een symbouleutische redevoering van
Philostratus' held over de juiste wijze van uitoefening van de alleenheerschappij.
Overigens constateerden wij dat zowel in het kader van deze episode als elders in
de VA de waarde van de adviezen van filosofen aan politieke machthebbers enigszins
wordt gerelativeerd. Ik suggereerde dat deze relativering waarschijnlijk de opvattingen van Philostratus weerspiegelt, die in de VS weinig affiniteit met geïdealiseerde
voorstellingen omtrent de relatie tussen politieke machthebbers en filosofen aan de
dag legt.
Het constitutionele debat ten overstaan van Vespasianus typeerde ik als kenmerkend voor de werkwijze van auteurs die in het intellectuele klimaat van de tweede
sofistiek waren gevormd: waar de stof daartoe aanleiding gaf, vertoonden zij de neiging om vormen die reeds in de klassieke periode door geschiedschrijvers gehanteerd
waren, te imiteren. Veelzeggend zijn in dit verband de duidelijke overeenkomsten
tussen het debat in de VA en het debat tussen Agrippa en Maecenas ten overstaan
van Octavianus in boek 52 van de Romeinse Geschiedenis van Cassius Dio. Het
standpunt dat in het debat in de VA door Euphrates wordt ingenomen, is direct
verbonden met de wijze waarop Philostratus vorm geeft aan de historische context
van de Vespasianus-episode, de vestiging van de Flavische dynastie. Het standpunt
van Dio vertoont, evenals een gedeelte van de argumentatie van Apollonius, waar-
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schijnlijk sporen van beïnvloeding door symbouleutische meletai met als thema de
abdicatie van tyrannen. De bijdrage van de hoofdpersoon van de VA aan het debat
combineert verschillende argumenten ter legitimatie van de alleenheerschappij; het
meest belangwekkend is de gelijkstelling van monarchie met dêmokratia, in elk geval sinds de Antonijnse periode een standaardonderdeel van de legitimatie van de
keizerlijke heerschappij.
De redevoering van Philostratus' Apollonius over de uitoefening van de alleenheerschappij bleek naast een aantal sinds de klassieke periode gangbare gemeenplaatsen over het koningschap enkele raadgevingen over de bekleding van het keizerschap
te omvatten die vermoedelijk voor het eerst in de eerste eeuw van onze jaartelling
werden geformuleerd. Hoewel beide categorieën adviezen ten tijde van de totstandkoming van de VA waarschijnlijk als onverminderd actueel werden ervaren, moesten
wij constateren dat de redevoering slechts één concrete beleidsaanbeveling bevat die
direct betrekking heeft op de situatie in de vroege derde eeuw: het in deze conclusies reeds eerder gememoreerde advies omtrent de benoeming van stadhouders in
Griekse provincies. Voor de veronderstelling dat de redevoering in haar geheel de
neerslag van opvattingen van de auteur omtrent contemporaine ontwikkelingen en
toestanden zou vormen, bestaat dan ook geen aanleiding.
Deze conclusie was mede van belang met het oog op de evaluatie, in de slotparagraaf van het vierde hoofdstuk, van verschillende pogingen om delen van de VA te
interpreteren als politieke tendensliteratuur of althans als representatief voor de opvattingen van de auteur over contemporaine ontwikkelingen. Aan de resultaten van
deze pogingen bleken talrijke bezwaren te kleven. Om te beginnen constateerden wij
dat bij het aanwijzen van toespelingen in de VA op situaties uit de vroege derde eeuw
meestal weinig strikte criteria worden gehanteerd en dat vaak onvoldoende rekening
wordt gehouden met het gegeven dat Philostratus waarschijnlijk op ruime schaal uit
historiografische en politiek-biografische literatuur over keizers uit de eerste eeuw
heeft geput. Bij toepassing van strikter criteria bleef een handvol contemporaine
allusies over; deze hadden betrekking op de liquidatie van Geta door Caracalla, de
religieuze extravagantie van Elagabalus, het afkopen van barbaarse aanvallen, de
benoeming van stadhouders in Griekse provincies in de periode na Marcus Aurelius en de aantrekkingskracht van een opleiding in het Romeinse recht op Grieken.
Verder betoogde ik dat pogingen om in de VA een duidelijke politieke tendens te
onderscheiden veelal neerkomen op een onaanvaardbare identificatie van de auteur
met zijn personage; in dit verband bleek de constatering uit het eerste hoofdstuk
dat Philostratus in de VS weinig boodschap lijkt te hebben aan geïdealiseerde voorstellingen omtrent de relatie tussen filosofen en politieke machthebbers, van belang.
Bij de weging van de mate waarin contemporaine allusies in de VA de opvattingen
en zorgen van de auteur weerspiegelen, bepleitte ik gebruik van het beeld van zijn
mentaliteit dat men uit de VS kan distilleren, als controlemiddel. Toepassing van dit
uitgangspunt resulteerde in de conclusie dat aan het advies om in Griekse provincies
Griekstalige stadhouders te benoemen en aan de anecdote over de Arcadische jongeman die zich tot zijn schade door zijn vader heeft laten overhalen in Rome rechten
te gaan studeren, het meeste gewicht moet worden toegekend. Hier waren zaken in
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het geding die de auteur van de VA en de V5 nauw aan het hart lagen: behoud van
een Griekse identiteit waarvan volledige vertrouwdheid met en toewijding aan een
literair-culturele traditie de kem vormden, en respectering door de Romeinse heersers van deze identiteit, ook waar het de benoeming van stadhouders in de oostelijke
provincies betrof. Hoewel men zou kunnen verwachten dat een auteur met dergelijke
prioriteiten ontwikkelingen in de derde eeuw als de opname in de rijksadel van militaire en administratieve specialisten zonder voeling met de literaire elitecultuur als
een bedreiging ervoer, ontbreken aanwijzingen voor de veronderstelling dat dergelijke ontwikkelingen binnen Philostratus' gezichtsveld vielen. In het algemeen zoekt
men in zijn werk tevergeefs naar een crisisbewustzijn: ook uit het beeld dat hij in de
VA en de VS van problemen in het stedelijk leven geeft, spreekt niet het besef dat de
situatie sinds de Antonijnse periode ernstiger was geworden. Het zelfbewustzijn als
Grieks cultuurdrager, dat zo duidelijk uit Philostratus' gehele oeuvre spreekt, ging
hand in hand met een beperkte belangstelling voor politiek op rijksniveau en met
een beperkt blikveld waar het maatschappelijk-politieke ontwikkelingen betrof.
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1. Afkortingen
De in verwijzingen voor namen van Griekse auteurs en hun werken gebruikte afkortingen zijn
te vinden in H G Liddell, R Scott, H Stuart Jones, R MacKenzie, A Greek-English Lexicon
(Oxford 1940, supplement 1968) Bij incidentele verwijzingen naar dit lexicon treft men de
gebruikelijke afkorting LSJ aan De afkortingen VA (Vita Apollomi), Epp Apoll (Epistulae
Apollomi), VS (Vitae Sophistarum) en VP (De Vim Pvthagorica с q Vita Pythagorae) worden
behalve in verwijzingen ook in de tekst gebruikt Namen van oud-chnstelijke Gnekse auteurs
en hun werken, voorzover met opgenomen in de lijst van afkortingen bij LSJ, zijn meestal
afgekort met G W H Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford 1961) in de hand De namen
van Latijnse auteurs en hun werken worden afgekort volgens het door Ρ G W Glare (ed ),
Oxford Latin Dictionary (Oxford 1982) gehanteerde systeem Waar ik in een enkel geval van
de door genoemde lexica gehanteerde afkortingen ben afgeweken, heb ik in de regel vol
ledige namen van auteurs en/of werken gegeven, zo niet, dan vlei ik mij met de hoop dat
mijn afkortingen voor de lezer weinig problemen zullen opleveren Titels van periodieken en
senewerken worden in de lijst van secundaire literatuur (hieronder, sub 3) afgekort als in de
Année Philologique Wanneer in de noten wordt verwezen naar inleidingen of uitvoerige noten
bij edities van antieke auteurs, dan is de desbetreffende editie als regel onder de naam van de
schrijver van de inleiding с q de annotator in de lijst van secundaire literatuur opgenomen
Naar verzamelingen van inscripties en documentaire papyn wordt verwezen met gebruikma
king van de afkortingen, zoals gehanteerd in respectievelijk het Supplementum Eptgraphicum
Graecum en de Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten

2. Gebruikte edities van antieke auteurs
In de regel moet het voor de lezer die een standaardtekst (meestal de Teubner- of Oxfordeditie) ter hand neemt, geen probleem zijn uit mijn verwijzingen wijs te worden Toch blijven
er gevallen, waann verwarring kan ontstaan Naar de boeken 60-80 van de Romeinse Geschiedenis van Cassius Dio verwijs ik volgens de traditionele indeling In de onderverdeling
van de hoofdstukken van de werken van Tacitus en de biografieën van Plutarchus volg ik
de Teubner-edities, in de onderverdeling van de hoofdstukken van de keizerbiografieen van
Suetonius de editie van Ailloud (Collection Budé) De redevoeringen van Anstides worden,
voorzover nog niet beschikbaar in de editie van Lenz en Behr (B/L), geciteerd naar de editie
van Keil (K) Voor verwijzingen naar fragmenten van Aristoteles raadplege men de editie van
Rose (1886) Wat betreft de literaire productie van de Philostrati, de op naam van Apollonius
overgeleverde brieven en de Contra Hieroclem van Eusebius kunnen de hieronder vermelde
edities op dit moment als de meest bruikbare worden beschouwd Tenzij anders vermeld volgen genoemde edities - en volg ik in mijn verwijzingen - de indeling in boeken, capita en
paragrafen с q de nummering, zoals gegeven ш de editie van Kayser (Leipzig 1870/1, twee
delen)
Vita Apollomi Flavu Philostrati Opera, cd C L Kayser, vol I (Leipzig 1870) 1-344 Ik
verwijs naar de indeling in boeken en capita van deze editie, met dien verstande dat ik in
navolging van Conybeare (Loeb Classical Library, 1912, met Engelse vertaling) en anderen de
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door Kayser in zijn eigen nummenng van de capita gemaakte fouten (vooral te vinden aan het
slot van boek 1) heb gecorrigeerd Een zeer goede vertaling van de VA, met inleiding en noten,
is verschenen in de Penguin Classics Phdostratus Life of Apollomus Translated by С Ρ
Jones, edited, abridged and introduced by G W Bowersock (Harmondsworth 1970) Jammer
genoeg is deze vertaling onvolledig en bovendien al jaren niet meer in de handel Bruikbaar is
ook Philostratos Das Leben de<¡ Apollemos von Tyana Gnechisch-Deutsch Herausgegeben,
übersetzt und erlauten von Vrom Mumprecht (München/Zunch 1983) Blijkens JHS 102
(1982) 214 η 3 wordt door Τ Hàgg gewerkt aan een nieuwe Teubncr-editie
Vitae Sophistarum Flavu Philostrati Opera, ed CL Kayser, vol II (Leipzig 1871)1-127
Ik verwijs, zoals gebruikelijk, naar de paginering van de editie van Oleanus, die in alle mij
bekende uitgaven in de kantlijn wordt aangegeven De editie van W С Wnght (Loeb Classical
Library, 1921) geeft een herziene versie van de tekst van Kayser en een Engelse vertaling
Recent verscheen S Rothe, Kommentar zu ausgewählten Sophistenviten des Philostratos Die
Lehrstuhlinhaber in Athen und Rom (Heidelberg 1989)
Heroicus Flavu Philostrati Heroicm, ed L de Lannoy (Leipzig 1977) Ik verwijs naar de
indeling in capita en paragrafen van deze editie
Gymnasticus J Jüthner, Philostratos über Gymnastik (Leipzig/Berlin 1909)
Imagines Philostratos Die Bilder, ed E Kalinka/O Schonberger (München 1968)
imagines 11 Flavu Philostrati Opera, ed CL Kayser, vol II (Leipzig 1871)390-420
De dialexis over νόμος en φύσις (Dial 2) Flavu Philostrati Opera, ed С L Kayser, vol II
(Leipzig 1871)258-260
Het pamflet over de epistolare stijl (Dial 1) Flavu Philostrati Opera, ed С L Kayser, vol
II (Leipzig 1871) 257ν
Brieven Alciphron, Aelian, Phdostratus The Letters, ed A R Benner/F Η Fobes (Cambridge,
Massachusetts/London 1949)
New Luciani Opera, ed MacLeod, tomus IV (Oxford 1987) 405-410
Het epigram op Telephus Anthologie grecque Deuxième partie Anthologie de Planude, ed
R Aubreton/F Buffière, tome 13 (Pans 1980) 122
De bneven van Apollonius The Letters ofApollonius of Tyana, ed RJ Penella (Leiden 1979)
De nummenng van de bneven in deze editie wijkt af van de nummenng van Kayser (1870),
bovendien bevat deze editie een aantal bneven die bij Kayser ontbreken
Eusebius, Contra Hieroclem Eusebe de Cesaree Contre Hiéroclès, ed Ed des Places (Pans
1986) Kort geleden verscheen van dit werkje een Nederlandse vertaling van TM de WitTak, Apollonius ontmaskerd Eusebius van Caesarea over Apollonius van Tyana (Zoetermeer
1991)
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8.70.1
9.26

PHILODEMUS

De bono rege secundum Homerum (Doran
202 n. 280
41.18-39
171
171
171
171

η. 144
met η. 144
η. 144
met η. 144

PHILOSTRATUS II

API. ПО
Dial. 2
Epistulae
1-39
MEGASTHENES FGrHist 7 1 5
40
F3
195 met η. 249
4(M5
196 met η. 253;
F4
41^3
197 met η. 256
44
196 met η. 253;
F 19a en b
45
197 met η. 256
46-^7
196 η. 253;
F 33
48
197 met η. 256
49
F 34a en b
186 met η. 198
50
51
MENANDER RHETOR
51-52
353VV. Sp.
102 η. 8
52
390 Sp.
12 met η. 45
53
54-64
MUSOMUS ( H e n s e
65-72
Fr. 8
206 met ηη. 306,307 en 310 65-73
68
NEARCHUS FGrHist
133
70
F 23
196 met η. 251
72
73
NUMENius (Des Places)
Fr. la
115 η. 62
Gymnasticus
ORÍGENES

Contra Celsum
1.6
1.38
1.68
2.48-51
6.41
7.9

66 met η. 10
66 met η. 10
66 met η. 10
66 met η. 10
71; 77 met η. 59; 88 η. 112
67 ηη. 11 en 15

PAUSANIAS

7.17.3V.

139

PHILO

Quod Deus immutabilis sit
226ν. met η. 394
176
De specialibus legibus
4.237
227 η. 399

1
19
25
45
46
58
Heroicus
15
15.8-10
23.24VV.
34
43
53.2v.
Nero
1
1-5
2
5

13 met n. 53
13 met n. 54
14 n. 56
14 n. 56
14 n. 62
14 n. 59
14 n. 56
14 n. 59; 19
14 n. 56
14 n. 56
14 nn. 59 en 62
14 n. 56
14 n. 56
14 n. 62
14 n. 59
14 n. 56
14 n. 56
14 n. 62
14 nn. 59 en 60
14 n. 60
16 n. 66; 18 met n. 75
43 n. 202
14 n. 60; 24 met n. 110
26 met n. 116; 34
7n. 13; 127 n. 115
105 n. 21
118 n. 73
127 n. 115
7 n. 12
117 n. 69
27v. met n. 137
7n. 12
13 met n. 53
116 n. 67
116 n. 67
127 n. 115
147; 148 n. 19
147
147 met n. 10
147; 151 n. 35

Index Locorum
6
7
8v.
9
10
Vita Apollonii
1.1
1.2
1.2v.
1.3

1.4
1.5
1.5v.
1.6
1.7
1.7v.
1.7-12
1.12

1.13
І.ІЗ .
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.18-3.58
1.19
1.20
1.23
1.23V.
1.24
1.24V.
1.25
1.25^*0
1.26
1.27
1.28

1.30

147
147
147
147 η. 10
147

І.ЗІ .
1.32
1.33
І.ЗЗ .
1.34
1.37
1.38
66
1.39
66 met η. 7; 74; 78; 95;
2.4ν.
143 η. 2; 181; 231 η. 415
2.5
74; 87
2.8ν.
14 η. 60; 24 met η. 109;
2.9
27; 75; 77; 84; 85; 88 η. 113;
2.11-16
90; 109
2.13
57; 69; 101
2.16
69ν. met η. 25
2.17
74; 75 η. 45
69
2.17-19
76; 101; 119; 121
2.20
66
2.23-25
68; 75; 76
2.23-41
75; 76 met η. 51;
2.25V.
77 met η. 55; 80 η. 75;
2.26
200 η. 271
2.27
76
2.28
66
2.29
2.29V.
76; 84
2.30
76; 119; 123v. met ηη.
96,97 en 99; 165 met η. I l l 2.31
2.32
76; 105 η. 23; 119;
2.33
122 met ηη. 88 en 89; 123
2.37
76; 109
2.40
76
2.41
89
68; 87; 89; 101
72; 89 η. 120; 130 met
η. 128; 131; 133; 182
84 η. 94
84
84 η. 94; 92
90 η. 122
184 met η. 190; 209
143
89 η. 119
102 η. 6; 111 η. 46; 184
101; 182; 183 met η. 185;
231; 242; 244; 245; 255
met η. 513
184

2.42V.
3.2
3.2-6
3.6
3.6-8
3.9-14
3.10
3.12
3.13
3.14V.
3.15
3.18
3.19ν.
3.20

295
101; 114
92; 213 met ηη. 338 en 339
89 η. 119
184
102
124 η. 97; 132 η. 134; 133
111; 184; 232 met η. 421
101; 182
88 η. 112
88 η. 112
113 η. 53
102
91
91
91
68; 89 η. 119; 90 η. 126; 91;
92
90 η. 122
102
90 η. 122
143
184
132 η. 134; 245; 247
113; 182 met η. 184
89 η. 119
113;117v.metnn.72en73
115
118 η. 73
113
114
113 η. 53; 114
228 met η. 405
68
183 met η. 188; 211 met
η. 331
90 η. 122
90 met η. 125
90 η. 122
90 η. 126; 91
91
90 η. 122
183; 197 η. 255; 198
η. 262
113
113 η. 53
113
89 η. 119
69; 208
96 met η. 149; 115
247

296

Index Locorum

3.31
3.32

116 n. 67
101; 127 n. 115
115;124n.97;130;135
90 met n. 121; 183 met
η. 187; 197 η. 255; 199;
201; 209
184 met η. 192; 245
115; 117 η. 68; 183;209;
237 η. 448
102; 115
101; 113

3.33
3.36
3.41

213 η. 337
113
77 η. 57; 84; 85; 92; 93;

3.43
3.45
3.47
3.50
3.53
3.53-56
3.58
4.1
4-8
4.1-33
4.2
4.3
4.3-10
4.4
4.5
4.7
4.7-9
4.8
4.9
4.10

94
101
89 η. 119
92
69
91; 92
90 η. 122
90 η. 122; 105 η. 23
68; 100 η. 1; 200 η. 271
145
75
119
72; 74; 75 η. 43; 125
125
100 η. 1; 172
106
119; 121; 122 met π. 86
122
125 met η. 105; 126
125
72; 74; 75 η. 43; 172;
190 η. 220

3.22
3.23
3.25
3.27

3.28
3.30

4.11-16
4.13
4.15v.
4.16
4.18
4.19
4.20
4.21
4.2 lv.
4.22
4.23

28; 91
116 η. 67
91
116 η. 67
68 met η. 16
84 met η. 95; 89 met η. 119;
90 met 120
72
102; 104; 120 met η. 78
119
104
102

4.24
4.25
4.26
4.27
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.35-5.11
4.35-5.13
4.36
4.36-38
4.36-47
4.37
4.38
4.39
4.40
4.42
4.43
4.44
4.46
4.47
5-lvv.
5.1-10
5.2
5.4
5.5ν.
5.7

5.10
5.11

5.11-13
5.12
5.13
5.19
5.20
5.26

147; 151 η. 35
74; 83; 89 η. 119; 90 met
η. 120; 92; 96; 150 η. 31
81 η. 79
104 met η. 15; 119
69; 104 η. 15; 119; 135ν.
met η. 154
102; 112; 127
met η. 115
124 η. 97; 130; 134; 135
met η. 153
13 met η. 54
82; 149; 181
159
143
145; 181 η. 182
181
145; 149
181
147; 181 met η. 181; 191
145 met η. 5; 146
149
83; 146; 149; 150; 181
149; 210
68; 146; 148 η. 15; 243
82; 90; 149; 179 η. 179
149 η. 23; 181
145
89
26 met η. 119
113
90 η. 122
8metn. 18; 130; 131; 132
met η. 138; 133; 146; 147;
149; 151 η. 35; 176;
178; 179; 191
89 η. 119; 130 η. 130; 131;
132; 150 met ηη. 32 en 33;
151; 152; 178; 191; 210
94; 96; 102; 151; 152;
161 η. 91; 178; 179; 210
met η. 328
151
66; 72; 94
119 η. 75; 152; 210
82; 83; 147; 181
231 η. 415
89 η. 119; 90 met η. 120;
119; 120 met η. 78; 160
met η. 83

Index Locorum
5.27
5.27VV.
5.27-30
5.27^1
5.28

5.28V.
5.28-30
5.29

5.30
5.31
5.31-38
5.32
5.32V.
5.32VV.
5.32-35
5.32-36
5.33

5.34
5.35

5.36

5.38
5.39
5.39v.
5.40
5.41

145; 153; 154; 157 met
η. 68; 160 η. 85; 161 η. 91
152; 157 η. 63
153 η. 44
143
154 met ηη. 47 en 51; 156;
157; 158 met ηη. 70 en 72;
182; 184 met η. 189; 211
met η. 331; 232; 234 met
η. 432
154
156 met η. 63
154; 156; 157; 158;
159ν. met η. 79;
160 met η. 80;
243; 244
153 η. 44; 156; 210
155; 160 η. 82; 178; 182
81
145; 157 met ηη. 64,
65 en 68; 158; 159; 216
159 η. 79
144
212; 216-228
152 met η. 37
133 met ηη. 139 en 142;
154; 155; 216; 218ν. met
ηη. 354.355,357 en 359
81; 216;
219-222 met η. 362
154; 155 met η. 57; 156;
216; 222-228 met ηη.
381, 382 en 404; 233;
236
136 met η. 156; 137 η.
160; 158; 161 η. 91;
212; 216; 231 met ηη.
414 en 415; 231-240
met ηη. 420, 422, 424,
426,434,438,442,447,
448, 456, 457 en 465;
243; 245; 250; 252
81; 160 η. 85; 184
81
160 η. 85
81ν. met ηη. 80 en 81;
108
130; 138; 161 η. 87; 213

6.1-27
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
б.ІО .
6.11
6.12
6.19
6.20
6.21
6.26
6.27
6.29
6.29-34
6.30
б.ЗО .
6.30-34
6.31
6.3 lv.
6.32

6.33
б.ЗЗ .
6.34
6.36
6.36-43
6.38
6.42
6.43
7 en 8
7.1
7.1-3
7.3
7.4

7.4-10
7.5
7.6
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89
124 η. 100
89 η. 119
90 η. 122
90 η. 122; 96 η. 149
89 η. 119
96
96 met η. 149; 181 met
η. 181
96
117 met η. 70
102; 115
102; 111; 117; 182; 234
η. 434
90 met ηη. 121 en 122
16 met η. 66
161; 162 met η. 98; 164;
213
143; 161; 212
161 η. 87; 162 met ηη.
95 en 96; 243
162
162
83; 163; 182
163
89 η. 119; 90 met η. 120;
96; 162; 163; 164; 178;
179; 210 met η. 328; 212;
243; 244; 245
83 met η. 91; 162; 163;
164; 182 met η. 183; 213
162 η. 95
128 met η. 122; 162 met
η. 92
108
75
124 η. 97; 130; 135; 136
127; 168 met η. 130;
170
74; 143 π. 3; 182 met η. 183
143; 164
143 η. 2; 181
174; 181; 185;189η.217
102; 110
102; 133 η. 142; 150 η. 30;
165; 166 met ηη. 114 en
116; 170; 182
174
124 η. 97; 170 met η. 139
168; 168 η. 131; 170

Index Locorum

298
7.7
7.8
7 8v.
j\g
7 10
7Л0-15
7.11

168;169metn. 133; 170
170 met nn. 140 en 141;
178; 214 n. 343
172
174
124 n. 97; 172
83; 172; 181
166 η. 116; 171 η. 143; 172
η. 148; 182; 210

8.1-3
8.2
8.3vv.
8.4
8

·5

7 1?

165 mpt η 107

^

7Л4

102; 110; 165; 181 metn.

7.15
7.16
7.16VV.
7.16-22

180
89 η. 119; 95; 96; 173
82; 166
243
168 η. 126

JZ ,
8.7.1

7.17-21
7.18
7.20
721
722
7.22VV.
7.23
7.24
7.25
7.27
7.28

7.29
7.32
7 3 2 ν

7.33
7.35

172
170 η. 141
172 η. 148; 210
111η. 49; 173
166; 181 η. 181
165
124 η. 97; 130; 135; 136;
166
167; 184
166
166
89 ηη. 119 en 120; 165;
166; 168 η. 126; 173 met
ΐ54· 178
η
166 '
166; 167; 168 η. 126; 173
165· 166

Β 7 1

8.7.1ν.
8.7.2

87 3
.7.6
8-7.7

8

8.7.8
8.7.9
8.7.10
8.7.11
8.7.12
8.7.14
8.7.16
8 8
·
8.9
8 1 0

M?-15
8.12
8.13
8.15
8.16
8.19

7.36

171 η. 144; 235
78 met η. 62; 84; 85; 173;
174; 190 met η. 219; 213
166

7 3 7

1 0 2

7.38
7.38ν.
7.39

69 met η. 21; 70; 71; 96; 173 g 1 9 ν
66; 94
70; 71 met η. 35
g2 0
1 6 8 η
1 2 6
·
8.22
173
8.23
90 met η. 121; 95; 107; 108; 8.24
169 η. 134; 173; 178; 245;
8.25
252; 253 η. 504
202 η. 279; 243
8.26
235
8.27

7 Λ 0
7

·4·ν·
742

8
8.1

174
174; 182; 189 n. 217
165
111 n. 46; 167 met n.
123; 184
69
< 8 6 n · l02'< 1 6 6 ; 1 6 9
n
· 1 3 3 : 1 7 2 m e t n · Ш'
188 η. 206; 190 met η. 220;
2 0
* 21°: 2 4 2
^'

^ 2 π . 148;174;210;244
166 ηη. 114 en 116;
167; 182; 235
167
81; 153; 182; 184 η. 189;
232 η. 419; 234 η. 434;
236 η. 438
7 η. 13; 108; 161 η. 87;
2 1 3

104 η. 14
69 met η. 23; 100 met
η η . 1 en 2; 129 met η. 125;
208ν. met ηη. 322-325
101 η. 3; 133 met η. 140
66; 167; 172
171 η. 144
153; 171 η. 143
101; 102; 110; 181 η. 181
172 η. 149
72; 166; 167; 242
8 6 η
· 102¡ 1 8 8 η· 2 0 6 ^
190 met η. 220
210
181 metn. 182; 190 η. 220
?L
173
69 η. 21
68; 171 η. 143
102; 167; 184
68 met η. 16
74; 81 η. 75; 85; 200
η
273
78
108; 166; 242
124 η. 97
171 η. 143
167; 168; 169 met η. 137;
170 met η. 138
74; 171 η. 143; 172; 210
175; 182; 210; 213;

Index Locorwn

8.27V.
8.28

8.28V.
8.29
8.29V.
8.30
8.31

214 n. 343
143; 175
89 n. 119; 90 met n. 120;
175; 178; 212 met nn.
336 en 337; 213

89
175
69
68 met η. 116; 74
26; 27 η. 127; 75 η. 45;
255 met η. 514

ι
Vitae Sophistarum
29 η. 150; 32
479
27; 29 met η. 148; 33
480
met η. 159; 36; 47

526

18; 123 met η. 95; 124

526ν.

38

528
529

53; 102 η. 10

529ν.

530
531
532ν.

533

47

534ν.

535
536

42 η. 199
41 met η. 193; 44 η. 204
36; 46 met ηη. 212 en 21
55 met η. 250

537ν.
539ν.

40
42

543

53 met η. 240
102 η. 10
39; 166 η. 118
46 η. 212

484
484-^*92

32; 34 met η. 163

487
488
489
490

38
81 η. 79
43 η. 199; 103
47; 49

550ν.
551 ν.

490v.

48

560ν.

491
492

150 η. 31

561

492-506

32
32

563ν.
564ν.

494
499

40 met η. 187
43 η. 201

499v.

52

566
567
568
570

500
506

43 met η. 200

507-510

41
32

511

33; 36 met η. 178; 39

511-628

33

512
514
515

43 η. 201; 148

515v.

16 met η. 66

516

35
38

518v.

519
520
521
522
523
524
524v.

111
38

40 η. 189; 41 η. 192
41 v. met η. 195; 127; 168
35; 36; 84 η. 94
36; 53

71
45 met η. 210; 46 met ηη.
212 en 217
41 met η. 193

38
47
47 met η. 220
38; 42; 47
46 met η. 217

32
32

480v.
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545ν.

547
548
549
554

570ν.

571
574
582

39
40
8 η. 17; 14 η. 60
46 η. 212
42 met η. 199
42 met η. 198

8
55
39
41 η. 191; 46 η. 212

39
6 η. 5
42 η. 197
45 η. 209; 55 η. 246

53

583

47 met η. 219
17 η. 68; 42 met η. 196;
43ν.; 47; 128 met η. 123
48 η. 223

583ν.

111

585

17 η. 68

585ν.
587ν.
588ν.
588-590

55 η. 246
46 met η. 218

582ν.

589
590
591
591ν.

593
594

17
17
23 π. 101
45 η. 209; 71
51 met η. 234
46 met η. 216
8 η. 20; 46; 111

101 η. 4

Index Locorum

300
595

53

PHILOSTRATUS rv

596
597
599v.
600
601
602
602v.
603
605
605v.
606
606v.
607

39
46 n. 216
41
18; 39; 41 n. 191
21; 24 n. 105; 46; 47
17 n. 68
39
17 met n. 69; 39
17 n. 68; 39; 40 met n. 188
17 n. 68
40 met n. 189;41n. 192
9n. 24
9; 16 n. 65; 17 n. 68;
21 met nn. 88,90 en 92;
22; 43 metn. 201;
45 nn. 209 en 211;
46 n. 212
39
16 n. 65; 21 n. 88
46
46 n. 216
55 n. 246
21; 22 metn. 94; 41 met
n. 191; 44 n. 205
49 met n. 225; 50 met
n. 233; 133
6 metn. 6; 10; 17 n. 68;
55 n. 246
55
41;45metn.208;llln.49
25 met n. 113
24 met n. 107; 42 n. 197; 47
6 met n. 6; 10; 26; 47;
129 met n. 127
6 met n. 6; 10; 28 n. 143;
43 n. 202; 252 met n. 502
22
45 met n. 208
26 n. 117
6 met nn. 6 en 7; 10
6metn. 8; 10; 11; 28;29;
45 nn. 209 en 211

Imagines
prooem.

610
610v.
611
612v.
613
614
616
617
619
621
622
622v.
623
625
625v.
626
627
627v.
628

PHILOSTRATUS III

Dial. 1

6 met η. 9; 12

PHOTIUS

Bibliotheca
cod. 44
cod. 150

9; 28 met n. 140
9 n. 28

PLATO

Apologia
29c-30d
Epistola 7
326a-b
327a
Euthydemus
305c-e
Gorgias
484c-d
485c-«
521d
Leges
644d
666e-667a
705c-707d
707b-d
731a
778d-779a
803c
832c
Politicus
259a-b
274e-275c
290d-e
291d-292a
29le
301a-303b
302e-303b
305d
Respublica
376c-392c
473c-e
487c-e
515c
546b-c

186
191
185 n. 193
229 n. 408
229 met n. 408
229 n. 408
192 n. 228
181 n. 182
125 met n. 109
112 n. 50; 116
116 n. 65
126 n. Ill
111 n. 48
181 n. 182
220 n. 364
192 n. 228
205 n. 300; 223
195 n. 248
220 n. 365
220 η. 364
220 met η. 365
221 met η. 370
192 η. 228
116
191
229 n. 408
219 n. 362
25 n. 114

Ttmaeus

6 met n. 8; 45 n. 211;
79 n. 67

24a

195 n. 248

Index Locorum
[PLATO]

Amatores
138c-d

192 n. 234

PLINIUS MINOR

Epistulae
1.5.2V.
3.5.9
3.11.2
3.11.3
4.11.5-10
4.11.6
4.22.4-6
7.19.4-6
7.33.9
10.58.7
Panegyricus
1.3-5
7.4-ΐ
7.6
34v.
44.2
48.43
50.1
52.3
59.6
64.4
65.1
66.4
82.9
88.lv.
90.5
94.3
94.5
95.3

188 n. 211
155
166 n. 117
188 n. 211
168
169 n. 134
171
188
171
171

met η. 145
η. 211
met η. 145
η. 144

236 met η. 440
238
238 met η. 453
166 η. 119
236 η. 443
166 η. 115
233
169 η. 134
236 met ηη. 443 en 445
236 η. 443
235 η. 437
227 met η. 402
237 η. 447
239 met η. 459
166 η. 115
166 η. 115
238 met η. 452
166 η. 115

PLUTARCHUS

Moralia
70c-d
97a
147c
147d
152a-c
152c
239e-f
328c
329a-d
329b

185 η. 193
57 η. 3
233 η. 427
205 η. 300
230
230 met η. 411
112 η. 50
113
103 η. 12
110 η. 41

434d
499d
542e
567f
567f-568a
604b
606b-c
606c
671c
771c
778e-f
778f
779b
780c
780e
780e-781a
781f-782a
800a-b
802b-c
802d-e
809e
812b-c
813f
814a-c
815a
815d
816a-b
816e
817d
819f
821f
822c
825d
1051c
1126c
1126d
Agesilaus
5.5
Alexander
53
64
Antonius
24.4
87.9
Aristides
6
Cicero
52.4
Cleomenes
2.3

135 met n. 149
186 n. 200
185 n. 193
148 n. 15
139 met n. 168
135
186 n. 200
185 n. 193
78
139 n. 169
193 met n. 239
193v. met n. 240
194 met n. 241
205 met n. 303
205 met n. 302
205 n. 303
205 n. 303
238 n. 455
224 n. 382
120v. met n. 81
158 n. 72
125 met n. 110
128 n. 124
51 met n. 235
126; 136
123 n. 93
126
185 n. 193
126 met n. 113
126
120v. met n. 81
120v. met n. 81
128 n. 124
185 n. 193
185 n. 193
185 n. 193
126
185 n. 193
115 n. 63
105 n. 20
132; 148 n. 15
205 met n. 304
192 n. 227
192 n. 233

Index Locorum

302
11.4
Dio
1.3
Flaminìnus
12.13
Galba
1.7
4.2-4
14.3
17.3
19.5
20.6
21
23.1-4
24-27
Lycurgus
30.1
Numa
20.8V.
Otho
9.5
18.lv.
Pericles
9.1
Pompeius
55.2
Themistocles
4.4-6
4.6

192 n. 233
192 n. 227
139
152
151
148
148
160
239
159
159
159

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

35
15
15
80
462
75
76
77

Quaestiones Homericae (Schrader)
Ad II. 1.340
198 v. met n. 266;201v.
210
Vita Plotini
12
198 n. 263
Vita Pythagorae
85
2
187 n. 205
9
20
125 n. 107
27
190 n. 220
190 n. 220
29
33
125 n. 107
PROCLUS

In Rempublicam (Kroll)
II.23.14vv.
25 n. 114

112 n. 50
QUINTILIANUS

192 n. 227
159 n. 79
152
224 n. 382
25 n. 113
112 n. 50
116 n. 65

Lamprìas-cai'alogus
30
176 n. 164
33
176 n. 166
[PLUTARCHUS], Vita Antiphontis
14
43 n. 201

Institutio oratoria
1.10.35
25 n. 113
1.10.46
25 n. 113
9.2.67
222 met η. 374
SENECA

Epistulae
47
111 n.
47.10
Ili n.
47.17
I l i n.
73.1
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Power, Paideia & Pythagoreanism
Greek identity, conceptions of
the relationship between philosophers and monarchs
and political ideas in Philostratus' Life of Apollonius
The subject of this study, as presented in the Introduction, is the early-third-century
author Philostratus' portrayal, in his Life of Apollonius, of the first-century miracle
worker and Pythagorean sage from Tyana as a 'philosopher involved in politics',
who intervened in civic conflicts in the cities of the eastern half of the Roman empire,
advising their citizens how to live together, and established contacts with emperors
and kings. My aim has been to analyze the elements which comprised this aspect
of Philostratus' image of the Tyanean sage, and the main question I have asked is
to what extent these elements were actually present in pre-Philostratean traditions
on Apollonius. To prevent any misunderstanding at this point, I should stress that I
am not interested in the historical credibility of Philostratus' account of Apollonius'
vicissitudes. The reliability of the author's references to a wide range of sources
on the first-century Pythagorean is, in contrast, an issue one can hardly evade.
Moreover, it is an issue which a thorough investigation of Philostratus' account of
Apollonius' contacts with cities, and especially monarchs, could still serve to clarify
further, despite decades of scholarly debate and the loss of the greater part of the
pre-Philostratean traditions on Apollonius. I have tried to make a reasonable case
for the reliability of Philostratus' claims concerning the sources he used, and to
demonstrate how he may have elaborated elements taken from these sources in his
portrayal of Apollonius as an adviser of cities, a counsellor of good monarchs, and an
opponent of tyrants. In order to do so, it was necessary to gain an understanding of
the author's outlook as well as of the character and development of second-century
traditions on Apollonius. The insights I was able to acquire on these subjects are
discussed in the first two chapters, The Author and The Protagonist. The third and
fourth chapters, Greek Self-awareness and Philosophers and Monarchs, focus on
the conduct of Philostratus' hero towards his fellow Greeks and his contacts with
monarchs.
The first section of the first chapter, The Philostrati and their Literary Output, reviews
the problems around the genealogical relations between different authors of the same
name and the distribution of the surviving Philostratean corpus among them. G.W.
Bowersock's (1969) arguments for the credibility of the Suda's information on the
sophistic status and the literary output of the father of the author who wrote the Life
of Apollonius and the Lives of the Sophists are questionable. So far, W. Schmid has
offered the most viable solution to the problem of the genealogical relations between
the author of the Life of Apollonius and the Lives of the Sophists (referred to as
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Philostratus II in this paragraph), the Lemnian Philostratus mentioned in the Lives
of the Sophists, and the author of the second Imagines. According to Schmid, the
Lemnian Philostratus was the son of a cousin of Philostratus II, whereas the author
of the second Imagines was bom from the marriage between the Lemnian and a
daughter of Philostratus II. A corollary to this solution was Schmid's belief that from
the surviving Philostratean corpus only the letter on epistolary style (Dial. 1) and
the second Imagines were not by Philostratus II. The German scholar tried to prove
his case by an exhaustive demonstration of the linguistic and stylistic uniformity of
the works he ascribed to Philostratus II. F. Solmsen, though sceptical of the value
of Schmid's argumentation, reached the same conclusions on the authorship of the
different parts of the corpus. Much like G. Anderson (1986), I prefer Schmid and
Solmsen's solution to K. Miinscher's opinion as a hypothesis. Especially as far as
the Nero and the Gymnasticus are concerned, there seems to be little room for doubt
about the authorship of Philostratus II.
The second section of the first chapter, Biographical Data, explores the literary
and epigraphical evidence in order to draw a sketch of the life of Philostratus II
(referred to simply as Philostratus in the remainder of this summary). An Athenian
and Roman citizen bom around 170, presumably on Lemnos, Flavius Philostratus
received rhetorical instruction from several sophists. The only one he explicitly
calls his teacher is Proclus of Naucratis; other sophists mentioned as his teachers in
scholarly literature are insufficiently documented. A period of training was followed
by several years of sophistic activity in Athens. Probably he and the Lucius Flavius
Philostratus who served as a member of the boulé and hoplite general in the first
decade of the third century are one and the same; the tenure of these functions
can tentatively be dated to the years 200/201-205/6. During the following decades,
several members of the family held high civic offices in Athens, Erythrae, and on
Lemnos. In the next generation the family produced members of the senatorial
order. Around 205, Philostratus moved to Rome where he was introduced into the
Severan court and became a member of Julia Domna's circle. A common opinion
about the composition of this circle, which goes back to Miinscher, is ill-founded:
instead of interpreting the geometral mentioned in VS 622 as astrologers, we should
understand Philostratus' characterization of Julia's circle as referring to sophists and
to philosophers of Platonic or Pythagorean beliefs. In the period preceding Julia's
death in 217, Philostratus presumably stayed at the court, following the imperial
family in its wanderings. In the years following he disappears, but turns up again in
the twenties or thirties, when he lived in Athens and moved in prominent cultural and
political circles. During these years he must have been working on the Lives of the
Sophists. As has been convincingly demonstrated by I. Avotins (1978b), the Lives
were dedicated to Gordianus senior during his proconsulship of Africa in 237/8. The
Life of Apollonius, commissioned by Julia Domna, was completed after the empress'
death, while the reference in VS 570 gives 238 as a terminus ante quern.
The third section of the first chapter, Paideia and Political Power: The Outlook of
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a Sophist, deals with Philostratus' cultural ideal and offers a survey of statements in
the Lives of the Sophists on the relationship between sophistic achievement, social
status, and political careers. The identification of the author with the virtuoso rhetors
whose accomplishments he describes, and, therefore, the central importance of the
Life of the Sophists as a source for Philostratus' outlook, have to be upheld against
A. Brancaccio contention that Philostratus did not want to be confused with these
declaimers and preferred the 'philosopher-sophist' as a cultural model.
We can identify two possibly significant reasons to explain why Philostratus, even
though tracing back the origins of the Second Sophistic to the fourth century B.C.E.,
actually pinpointed the start of this movement to Nicetes of Smyrna in the second half
of the first century CE. In the first place, Nicetes taught Scopelianus, whose pupil
Herodes Atticus is a pivotal figure in the Lives, as was duly stressed by Anderson
(1986). In the second place, Nicetes may have been one of the first sophists whose
combination of sophistic achievements and high social status served to distinguish
him to Philostratus as recognizable as well as exemplary. The emergence of the title
'sophist' in honourary and funeral inscriptions in the second half of the first century
C.E. probably indicates, as was suggested by K. Goudriaan, that from this period the
practice of sophistic declamation became a much more prestigious activity among
members of the Greek elite than it had been before.
The discussion by E.L. Bowie (1982) of the connection or the lack of connection
between the professional merits of sophists and their political careers forms the starting point for an analysis of the statements in the Lives of the Sophists on the extent
to which status depends on political participation, and on the relationship between
sophistry and other forms of oratory. The impression the Lives give us is that, in
the author's view, a lack of involvement in local politics does not detract from a
sophist's reputation. Public and private benefactions, on the other hand, were essential requirements according to Philostratus' standards. His attitude towards charging
pupils illustrates this view. Although he defends the practice of demanding pay
for rhetorical instruction as a method of helping pupils show they have the right
priorities, he felt that teachers should take account of the pupils' financial means.
The same standards apply to the practice of demanding pay for forensic oratory.
This branch of oratory is distinctly distinguished from sophistry: as a cultural phenomenon, sophistic declamation has an autonomous significance, independent from
the use of oratory in political or judicial contexts. These findings are corroborated
by an analysis of the anecdotes in the Lives on the contacts between sophists and
emperors. As long as a sophist is not declaiming, his position vis-à-vis an emperor
does not differ from that of other subjects. The repeated warnings against provoking monarchs are notable: in Philostratus' opinion, philosophical frankness is not
a sophist's virtue. Roles and expectations change, however, as soon as a sophist
starts declaiming: the audience-room becomes an auditorium, the ruler an admiring
listener, showing his respect for the sophist as a representative of Greek culture.
Philostratus expects emperors to translate their appreciation into tangible favours
and honours. Of these honours and favours, appointments to the posts of advocatus
fisci and ab epistulis graecis are, in Philostratus' opinion, based on imperial acknow-
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ledgment of rhetorical and literary merit. He does, however, clearly distinguish the
qualities needed for these posts from the talent for declaiming which is the main
qualification of a sophist. As far as appointments of sophists to other equestrian
and to senatorial posts are concerned, Philostratus does not suggest any connection
between these appointments and the sophistic status of the appointees. Occasionally,
he even calls attention to disparaging comments of his heroes on the value of holding equestrian and senatorial posts as compared to sophistic achievements. Imperial
rewards of these achievements, e.g. material gifts, purely ceremonial honours and
appointments to chairs in oratory, on the other hand, are looked upon as essential
to a sophist's prestige. The bestowal of such rewards, however, is, in his opinion,
not a manifestation of imperial recognition of the possible usefulness of a sophist's
abilities but of artistic merit.
Although in Philostratus' view sophistic oratory as an art form has an autonomous
position vis-à-vis political power, in reality, the borderline between politics and literary culture was vague. Firstly, the struggle for prestige connected with artistic
achievements could interfere with political conflicts. Nevertheless, the standard in
such cases seems to have been that imperial rewards were an acknowledgement of
artistic merit. Secondly, border traffic between sophistry and deliberative oratory
could result in politically undesirable utterances, given that glorification of Hellenic
greatness in the past was characteristic of sophistic declamation. Plutarch's recommended caution in using historical examples is adopted by Dio Chrysostomus and
Aelius Aristides in their political orations as well as by Philostratus himself when
he draws lessons from the past. This points to the existence of at least some tension between the constant evocation of past Hellenic greatness and the acceptance
of contemporary reality. It would be a mistake, however, to interpret the classical
themes of sophistic oratory as a manifestation of dissatisfaction with Roman rule.
The attempt by Bowie (1970) to connect the archaistic tendencies in Greek imperial
culture to the political insignificance of Greek urban aristocracies is only tenable
in so far as it leaves room for the recognition of the fact that it was the constant
evocation of the glories of the past more than anything else which allowed members
of these aristocracies to accept and cooperate with Roman rule, and still preserve
their identity and self-respect. Philostratus' usage of the ethnic label Hellenes for
the great sophists and their pupils illustrates the importance of sophistic oratory as a
method of expressing Greek identity. Literary culture and especially sophistic oratory gave members of Greek aristocracies an opportunity to attain prestige of equal
value to the prestige attached to a political career, in a field which was more or less
autonomous vis-à-vis political reality.
The first and second sections of the second chapter give a short introduction to the
subject-matter covered and a summary of the Life of Apollonius. The third section,
Philostratus' Apollonius, deals with the backgrounds to the apologetic portrayal of
the Tyanean sage in the Life. The rejection of the opinion that Apollonius was a
magician, and the suggestion that the Tyanean sage had some extraordinary connection with divinity c.q. a divine nature, fall in line with the common defence against
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accusations of magic that miracle workers were 'divine men'. Although Apollonius'
divinity is strongly suggested in the Life, the author avoids unequivocal statements
on this issue. Probably the same ambiguity was characteristic of pre-Philostratean
traditions on the Tyanean sage, just as it was of traditions on the superhuman status
of Pythagoras. The Pythagorean doctrine of a third ontological category, between
human and divine, was a useful legitimation for the activities of charismatic sages
and miracle workers in the first centuries CE. Philostratus himself, however, shows
little affinity with these apologetics. The Lives of the Sophists (523 and 590) as well
as the personal views expressed in the Life of Apollonius (7.39) display a combination of his contempt and aversion for everything reeking of magic. He even goes
so far as to avow total disbelief in the efficacy of magical practices. This attitude
fits in poorly with the standard apologetics of miracle workers as 'divine men' and
lends credibility to the notion that the Tyanean sage fascinated him as an object of
literary treatment rather than as a figure-head for Pythagorean propaganda.
The fourth section of the second chapter. The Sources, reviews the scholarly controversy on the reliability of Philostratus' claims concerning the sources he used, as
well as my own position on some of the issues involved. Local traditions, the writings of Maximus of Aegae and Moeragenes, letters and other writings ascribed to
Apollonius, and the notorious memoirs of Damis are dealt with successively. There
is no disagreement on the plausibility of Philostratus using local traditions about
Apollonius. Neither is the existence of Maximus' work on Apollonius' stay in Aegae doubted in recent publications. Opinions differ, however, on the character of
Moeragenes' work, which is disqualified as a source by Philostratus and mentioned
by Orígenes (Cels. 6.41). While Bowie (1978) and D.H. Raynor explain Philostratus' dislike of Moeragenes from the latter's view of Apollonius as someone who
combined the roles of magos and philosopher, and deny Moeragenes' alleged hostility towards the Pythagorean, Anderson (1986) adheres to the widely held opinion
that Philostratus' predecessor was a hostile source. However, Anderson's reading
of Cels. 6.41 will not do. According to Orígenes, Moeragenes did not claim that
philosophers eventually rejected Apollonius, as Anderson contends, but that they
ended up acknowledging the reality of his magical powers. Moreover, the view of
Apollonius as a philosopher and a magos corresponds to the self-consciousness of
the writer of Epp. Apoll. 16 and 17. Bowie and Raynor's interpretation would,
therefore, seem preferable.
Epp. Apoll. 16 and 17 belong to those independently transmitted letters ascribed
to Apollonius which are not quoted by Philostratus. Based on the assumption that
this category of the letters is, by and large, representative of a pre-Philostratean
tradition (unlike the independently transmitted letters fully quoted by Philostratus,
which were, as has been pointed out by R.J. Penella (1979b), extracted from the
Life), Philostratus' portrayal of the Tyanean as a Pythagorean philosopher, seen by
his contemporaries as a superhuman being, is compared with the image emerging
from these letters. Clearly, the epistolographer considers himself a Pythagorean
philosopher, and alludes to human as well as divine recognition of his divine nature.
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The qualified acceptance of the title magos by the author of Epp Apoll 16 and
17, on the other hand, differs from the attitude of Philostratus' hero It corresponds,
however, not only to the most plausible view of the character of Moeragenes' work,
but also to the positive interpretation of the title magos in magical papyn, and to the
classification of magic with philosophy as divine gifts in the Corpus Hermeticum
Apparently, simple rejection of the title magos in combination with a claim to
superhuman status was not the only way of reacting to ал accusation of magic
The representation in the Life of Apollonius' contacts with Euphrates of Tyrus and
Dio of Prusa may differ somewhat from pre-Philostratean tradition on the Tyanean
Independently transmitted letters which are not quoted but only referred to in the Life
indicate, however, that such contacts were part of this tradition Probably the same
is true of contacts with Musonius Rufus and Scopehanus The presence of contacts
with the Cynic philosopher Demetrius in pre-Philostratean tradition on Apollonius,
on the other hand, can not be established by independently transmitted letters which
are not quoted in the Life
Of the other writings ascribed to Apollonius, and possibly used as a source by
Philostratus, the 'Life of Pythagoras' mentioned in the Suda is the most problematic
case The inference that Philostratus embellished his portrait of Apollonius with
elements taken from the latter's 'Life of Pythagoras', based on similarities between
the Life of Apollonius and Iamblichus' On the Pythagorean Life (eg VA 8 5 and
8 and VP 217), though common procedure, is bad method It neglects the more
plausible possibility that the Tyanean sage had already in pre-Philostratean tradition
acquired some features of his illustrious predecessor
The controversy on the credibility of Philostratus' contention that he had the mem
oirs of a disciple of Apollonius, Damis, at his disposal is the pièce de résistance
of scholarly debate on the sources of the Life Although the case against Philostratus having used authentic memoirs of a companion of the Tyanean seems strong,
the possibility that he drew on a pseudepigraphic source is less easy to rule out
The existence of this source, however, can not be established by external evidence,
pace Anderson (1986) Neither can Anderson's distinction between references to
'Damis' and to material introduced by such expressions as 'they say' stand the test
of criticism Philostratus equates both sources by introducing material previously
ascribed to 'Damis' with the formula 'they say' (VA 2 17 and 3 6) References to
'Damis' are concentrated in the travel stones and in the episode of the confrontation
between Apollonius and Domitianus The material introduced by these references
reasonably corresponds to Philostratus' description of the contents of Apollonius'
disciple's memoirs (VA 1 3) Even if the author of the Life drew on 'Damis', however, he combined the material taken from this source with data from other sources
and with information from other traditions on Apollonius Moreover, he probably
allowed himself a large licence to blow up meagre information into complete episodes Nevertheless, the arguments adduced by J Miller (1907), Ed Meyer, and
Bowie (1978), are hardly decisive against Philostratus having used a text passed
off as the memoirs of a companion of Apollonius Implausibility of information
is, as was argued by J Mesk (1919), not an argument against the existence of a
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pseudepigraphic source, and elaboration should not be mistaken for outright fiction.
Bowie's suggestion that the introduction of Damis' memoirs is a 'novelistic topos'
does not prove his case, and Meyer's contention that Philostratus invented 'Damis'
to substantiate his own view of Apollonius founders on the fact that the author of
the Life refers to 'Damis' for information he feels uncomfortable about. Meyer's argument can be inverted: if the author's attitude towards magic can be characterized
as a combination of contempt and aversion, it is hardly conceivable that he would
have ascribed to an invented source information which causes such uneasiness as to
compel him to dissociate himself from his own invention (VA 3.41; 7.39). Assuming
that Philostratus drew on a pseudepigraphic source, can we reconstruct something
of its view of Apollonius? An attractive suggestion was made by Reitzenstein: the
hypothetical 'Damis' emphasized the superiority of Pythagorean wisdom vis-à-vis
Cynicism. This tendency is found in the travel stories as well as in the Domitianus
episode, and it is from 'Damis' that Demetrius may have found his way into the Life
of Apollonius. The antithesis of Pythagoreanism and Cynicism fits into the probable
rivalry between representatives of both schools in the second century C.E., while
the denial of the magical character of Apollonius' miracles may have also been
present in 'Damis' (VÎ4 7.38). The conclusion is that Philostratus' claim should be
taken seriously: he may very well have had a pseudepigraphic text of Pythagorean
character at his disposal, which had been passed off as the memoirs of a disciple
of Apollonius and combined apologetics with legends on the Tyanean sage. While
this conclusion does not alter the appropriateness of the characterization of the Life
as a vie romancée, it does at least it draw our attention to the possibility that the
information in the Life of the hero's contacts with cities, and especially monarchs,
had some basis in pre-Philostratean tradition on the Tyanean sage.
The first section of the third chapter is a short introduction to the subject-matter
covered. The second section, Greek Identity, gives a survey and analysis of the passages in the Life concerning this topic. Although pure Greek descent is valued by
Philostratus, Greek identity in the Life is not defined by racial purity, but by acquirable qualities, such as wisdom, paideia, and the love of freedom. A similar non-racial
interpretation of Greek identity can be found in letters ascribed to Apollonius that
are not fully quoted in the Life, especially Epp. Apoll. 71. While this view makes
it possible for foreigners to acquire a Greek identity, it can be used at the same
time to reject claims to this identity on the part of persons who fall short of certain
moral and/or cultural standards, despite Greek extraction. This second possibility
is actualized in the exhortations of Philostratus' hero towards Greek cities as well
as in letters ascribed to Apollonius. Although some of the admonitions made by
Philostratus' hero may have been borrowed by the author from other philosophers,
the possibility that such admonitions, e.g. criticism of gladiatorial games held in
the Dionysus theatre in Athens, were ascribed to Apollonius in pre-Philostratean
tradition cannot be ruled out. Obviously these were philosopher's topoi, which circulated under the name of several philosophers. In such cases, Philostratus may
have restricted himself to amplification and literary embellishment.
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Nevertheless, there is a subtle, but significant, difference between the Apollonius
of the Letters and Philostratus' hero: the ultimate consequence of falling short of
certain standards, i.e. loss of Greek identity, is less pronounced in the Life than
it is in the Letters. This is at least partly due to the fact that Philostratus' own
view of Greek identity was different from the one found in the letters ascribed to
Apollonius. While for Philostratus paideia, familiarity with the Greek literary tradition, seems to have been the main criterium for Greek identity, the epistolographer
emphasizes moral standards and a Greek way of life. Philostratus' way of dealing
with the epistolographer's exhortations for preservation of Greek identity betrays the
limitations of his own view. His interpretation of the attack in Epp. Apoll. 71 on
Ionian Greeks adopting Roman names as criticism of an offence against linguistic
purity is characteristic: the paraphrase in the Life is a striking misrepresentation of
the letter's intent, which is that adopting a Roman name is tantamount to giving up
Greek identity. The author's concerns can also be seen in an anecdote (obviously
his own invention) about a young Arcadian whose father has sent him to Rome to
study law instead of giving him a decent Greek education (7.42).
The carefree identification in the Life of wisdom and love of freedom with Greek
identity also betrays the author's attitude. The same is true of the numerous allusions to the classical past. The proclamation of attachment to personal and political
freedom as a typically Greek virtue, can hardly be reconciled with the philosophical
conception of freedom as expressed in Epp. Apoll. 28.
The third section of the third chapter. The Omnipresence of Greek Civilization,
deals with the Hellenizing image of India as well as with foreign criticism of Greek
idiosyncrasies in the Life. The Hellenizing image of India operates as a means to
neutralize the tension between two tendencies in the Life: idealization of Indian
wisdom and Greek self-respect. 'Damis' is frequently referred to in connection with
this Hellenizing image, which presumably had a similar function in Philostratus'
pseudepigraphic source as it has in the Life. Otherwise, some details in the description of India in the Life speak for autopsy, as was observed by the excavator of
Taxila, J. Marshall. Behind 'Damis', there may be eyewitness reports on India in
the first century CE. Indian and Ethiopian criticisms of Greek peculiarities, on the
other hand, without exception fit in with Philostratus' own sphere of interest.
The fourth section of the third chapter, Problems in Civic Life, discusses the interventions of Philostratus' hero in conflicts in the cities in the eastern half of the
Roman empire and his advice to their citizens how to live together. The author
offers a stasis typology by making a distinction between disorder resulting from
public entertainment on the one hand, and disturbances caused by famine on the
other (VA 1.15). Conflicts between members of the cities' elite are implicitly stated
to be another source of trouble (VA 4.8), and a lack of enthusiasm for shouldering the
burdens of civic office is also hinted at (VA 4.32). Philostratus' picture of his hero's
interventions and advice fits in with what we know about the problems facing the
Greek world of the first centuries CE. A striking case in point is the pattern in riots,
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as described in the Life (1.15f.), which fully corresponds to the priorities expressed
by the inhabitants of a village in the Hermus valley (ТАМ 5.611): bread and baths.
We must leave room for the possibility that the diatribes of Philostratus' Apollonius
against public entertainment and unwarranted civic pride in outward appearances
were ascribed to Apollonius in pre-Philostratean tradition, despite the similarities
with utterances ascribed to other early imperial philosophers. Again, such exhorta
tions may have circulated under the name of several philosophers. Although some
scenes may have been invented by Philostratus, the picture of Apollonius as fighting
stasis and bringing about homonoia is not a product of Philostratus' imagination,
as is demonstrated by the Letters to the Sardians. There is no indication that, in
portraying Apollonius as a civic conciliator, he stressed specifically contemporary
problems in city life: the problems as described in the Life are characteristic of the
early imperial period as a whole. One can, however, detect in these descriptions,
the author's awareness of the existence of such problems as well as his awareness
of the importance of the proper functioning of local government to Roman rule.
The fifth section of the third chapter, Greek Self-awareness and Roman Rule, dis
cusses the relationship between these two elements in the Life. While criticism
of the exercise of Roman rule by governors is frequent, Roman rule, in itself, is
spoken of with appreciation as a stronghold of peace, law and order. No doubt
these favourable comments reflect the author's opinion. At the same time, it must
be said that his appreciation of Roman rule is rather limited and does not result in
complete identification with Rome. Admittedly, Philostratus has his characters refer
to the inhabitants of the Empire as 'us', but only when they are confronted with
hostile barbarians or rebellious Jews; Romans as such are invariably 'the others'.
The combination of acceptance and appreciation of Roman rule with occasional cri
ticism of governors is characteristic of Greek authors of the early imperial period,
e.g. Plutarchus and Dio of Prusa, and there is no reason why we should expect a
different attitude from the author of the Life. Appreciation of Roman rule can also
be found in the Letters ascribed to Apollonius. The epistolographer should, in spite
of his criticisms of Roman officials, not be considered an 'enemy of the Roman
order'. In this respect. Philostratus' representation of his hero's attitude corresponds
to the epistolographic tradition to which, however, he does not refer in this context.
In some cases he may have used local traditions, e.g. for the incident described in
VA 6.38, where the governor of Syria is held responsible for an outbreak of stasis
in Antiochia.
Philostratus has Apollonius advise Vespasianus to send speakers of Greek as pro
consuls to Greek provinces, and speakers of Latin to provinces with Latin-speaking
populations (VA 5.36). Although the term 'speakers of Greek' (hellênizontes) in
itself does not exclude most senators from the western half of the empire, the contrast with 'speakers of Latin' indicates that we should interpret the hellênizontes as
native speakers. This piece of advice, for which Philostratus himself is undoubtedly
responsible, may very well reflect some discontent among members of the Greek
aristocracies with proconsular appointments by the Severan emperors. As has been
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pointed out by P.M.M. Leunissen (1989), appointments in the years 180-235 show,
as compared to the preceding period, a diminished tendency to take into account the
geographic extraction of the appointees.
The author of the Life combines a very negative presentation of Nero with a
positive assessment of the emperor's 'liberation of Hellas'. Probably, the letters
condemning Vespasianus' annulment of Greek freedom (VA 5.41 = Epp. Apoll. 42fh) are Philostratean inventions, as is indicated by their typically sophistic evocation
of the classical past, i.e. the Persian wars, and by their non-philosophical conception
of freedom. Philostratus shares his enthusiasm for Nero's gift with Plutarchus and
Pausanias. These autors, who fully accepted Roman rule, interpreted the 'liberation
of Hellas' as a recognition of the special position of Greeks among Rome's subjects.
The first section of the fourth chapter gives a short introduction to the subjectmatter covered. The second section, Roman Emperors, systematically compares the
characterization of first century emperors and the information on their reigns in the
Life with historiographical and biographical writings on the emperors in question.
In addition, the chapter examines the extent to which Philostratus claims to derive
his information on Apollonius' contacts with these emperors from sources on the
Tyanean sage.
Nero's portrayal in the Life as well as in the Nero (probably by the same author) is dominated by three elements: the emperor's attempt to dig a canal through
the Corinthian Isthmus, his performance as an artist, and the murder of Agrippina.
The image of the emperor as a citharoedus and a matricide closely fits in with
the negative portrayal in historiographical and biographical literature and with the
judgment given by such authors as Plutarchus and Dio of Prusa. The attempt to cut
the Isthmus, on the other hand, seems to have struck the right cord with Philostratus,
who also shows approval for Nero in the Lives of the Sophists (512). Presumably,
the sophist was not totally indifferent to the emperor's philhellenism. Philostratus'
account of Apollonius' vicissitudes during Nero's reign lacks chronological coherence. The most natural explanation for this lack of coherence is that the author
used information from various sources. References to traditions on Apollonius in
this context are restricted to the correspondence with Musonius (VA 4.46) and to
'Damis' in connection with a conversation about Nero's Greek tour (VA 5.7). The
scarcity of such references gives rise to the suspicion that it was a lack of evidence
on Apollonius' adventures during Nero's reign which compelled Philostratus to use
information from other sources, e.g. legends on Musonius and Demetrius. Undoubtedly, he also drew on historiographical and biographical literature about Nero.
The same is true of the account of Apollonius' vicissitudes during Nero's fall and the
following months. He refers to 'Damis', however, for his hero's alleged involvement
in the preparations of Vindex' revolt (VA 5.10) and for his predictions on the fate
of Galba, Otho and Vitellius (VA 5.11-13).
In spite of a minor chronological problem and a few slips, the narrative of Apollonius' alleged meeting with Vespasianus and two fellow philosophers in Alexandria
in December 69, has an authentic flavour, due to numerous correspondences to the
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historiographical and biographical literature on the establishment of the Flavian dynasty. Again, however, references to sources on Apollonius are scarce. The only
'evidence' for the meeting with Euphrates and Dio is Philostratus' reference to letters
ascribed to Apollonius, none of which mention any such meeting (VA 5.38f.), and
there is a complete lack of any references in connection with the meeting with the
emperor. Probably the whole episode was made up on the basis of letters attesting to
the Tyanean's contacts with Euphrates and Dio and, possibly, a mention by 'Damis'
of a visit to Alexandria (VA 5.26). Lavish utilization of historiography and imperial
biography must be taken for granted.
The meeting between Philostratus' hero and Titus at Tarsus after the fall of Jerusalem is dominated by a central theme of Flavian propaganda, which also influenced
historiographical and biographical literature on the establishment of the dynasty, i.e.
the harmonious relationship between Vespasianus and Titus. Again, utilization of
imperial biography and historiography by Philostratus seems plausible. The author
refers to 'Damis' to support the interpretation of a prediction by Apollonius of the
way the emperor's son will die (VA 6.32). He also quotes several letters, which may
be his own inventions, however. Possibly, the whole episode, including the indirect
participation of the Cynic Demetrius, was made up on the basis of a mention in
'Damis' of Apollonius' prophecy.
The dramatic climax of the Life is the protagonist's confrontation with Domitianus.
The emperor's portrayal and the description of events during his reign in the Life have
much in common with the biographical and historiographical literature on the last
Flavian ruler and with the writings of Plinius and Tacitus. The account of Apollonius'
attempt to instigate a senatorial conspiracy against the tyrant, on the other hand, is
hard to reconcile with what we know about the political position and vicissitudes of
his alleged fellow-conspirator Nerva during Domitianus' last years. Nevertheless,
there are strong indications that in pre-Philostratean traditions on Apollonius the
Tyanean was indeed associated with Domitianus. Apollonius' vision, in Ephesus in
the year 96, of the emperor's death (VA 8.26) is also mentioned by Cassius Dio;
probably, the historiographer independently used the same local tradition as did
the author of the Life. Moreover, Philostratus refers to a letter falsely ascribed to
Apollonius which gave an unflattering impression of the philosopher's conduct visà-vis the tyrant (VA 7.35). In addition to these indications which imply a connection
between the emperor and Apollonius in pre-Philostratean tradition, the collection of
letters ascribed to the Tyanean contains two letters to Domitianus which can hardly
be reconciled with Philostratus' presentation of the relationship between both men
(Epp. Apoll. 20f.). 'Damis' is referred to by the author of the Life in connection
with his account of Apollonius' captivity and trial. The possible reliability of these
references does not alter the probability that Philostratus used historiography and
imperial biography when elaborating material taken from 'Damis'.
Conclusions on the credibility of Philostratus' claims concerning the sources available to him on the Tyanean, should not be based on the extent to which information
in the Life resembles data from historiography and imperial biography. After all,
most scholars agree on the plausibility of Philostratus having used such sources for
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his account of Apollonius' contacts with emperors. The question is whether, in using
historiography and imperial biography, he invented contacts between the Tyanean
and emperors, which were not somehow hinted at in the sources available to him
on Apollonius, or whether he amplified material taken from existing traditions on
his hero (possibly very meagre) into complete episodes. It is at this point that the
problems concerning 'Damis' reappear. Explicit references to 'Damis' in episodes
concerning Apollonius' contacts with and comments on emperors are rare: they only
relate to a conversation on Nero's Greek tour, a prophecy of the short duration of the
reigns of Galba, Otho and Vitellius, the interpretation of a prediction of Titus' death,
Apollonius' captivity and trial during the reign of Domitianus, and the delivery of
a letter to Nerva. While this leaves plenty of room for Philostratean invention, one
can hardly maintain that a text passed off as the memoirs of a disciple of Apollonius
cannot have attributed to him utterances on Nero, predictions of imperial successions, and a martyrdom under Domitianus. On the other hand, neither does the
factual information in the Life ascribed to 'Damis' provide any positive evidence to
support the existence of such a pseudepigraphic text. Confronted with this deadlock,
we turn to the conceptions of the relationship between philosopher and ruler behind
Philostratus' romanticized biography.
The third section of the fourth chapter, Philosopher and Monarch: Two Complementary Roles, disentangles these conceptions and places them in an ideologicalhistorical setting. The account of Apollonius' contacts with monarchs in the Life
is dominated by the conceptions of the philosopher as a fearless opponent of tyrants and as a councillor to good rulers. Tyrants are enemies of philosophy, while
good monarchs show themselves prepared to listen to the advice of philosophers,
an attitude which even turns into religious worship of the sage. Claims by rulers to
superhuman status and demands to be treated accordingly by their subjects, on the
other hand, are consistently rejected.
The portrayal of Apollonius as a fearless opponent of tyrants can be shown to
correspond to an ideal which goes back to the Classical period. There are no
indications other than references to 'Damis' to support Apollonius' hostility towards
Nero. There are indications, however, which confirm the existence of traditions about
contacts with Domitianus before Philostratus. Apollonius' contacts with Domitianus
were modelled probably as early as the pre-Philostratean tradition on the conception
of the philosopher as an opponent of tyranny, which had also influenced legends
about Pythagoras. It seems plausible that a source like 'Damis' projected elements
from the Pythagoras legend, i.e. from the stories of the confrontation between the
Crotonian sage and Phalaris, on the Tyanean.
The portrayal of Apollonius as an advisor to good rulers corresponds to a conception with an equally long history. The hierarchic character of the relationship
between philosopher and ruler is especially prominent in the Indian episode of the
Life. This fits in with a tradition of idealizing Indian sages which goes back to the
early Hellenistic period. Nevertheless, the conception of the sage as an object of
religious worship by the king is absent in Greek literature on India until the early
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third century CE. Then it emerges almost simultaneously in Bardesanes (FGrHist
719 F 2) and the Life of Apollonius (3.10 and, with a reference to 'Damis', 3.27).
Later in the same century it can be found in a relic of Porphyrius' Homeric Questions (ad //. 1.340). Moreover, in neo-Platonic literature philosophers are frequently
represented as receiving religious worship from their adherents, including rulers.
The presence of such a conception in the Life demands an explanation: it is absent
in the works of the historians of Alexander and in Megasthenes, whose descriptions
of India served as a model for Greek authors in the imperial period. The provenance
of the conception from 'Damis' offers such an explanation: it may very well have
gained currency among neo-Pythagoreans in the second century C.E. The relic of
Porphyrius' Homeric Questions should be understood as a reflection of an attempt to
lump together elements of different sources and contexts by subsuming them under
the ancient Pythagorean doctrine of a third ontological category, between human and
divine. These elements include the concept of the superhuman nature of the king
found in such neo-Pythagorean writings as pseudo-Ecphantus' On Kingship, and the
conception of the sage as an object of religious worship by the king, probably derived
from traditions on such charismatic sages and miracle workers as Apollonius.
When Philostratus refers to 'Damis' in accounts of Apollonius' contacts with and
statements about monarchs, the Tyanean's role as a soothsayer is a recurrent element
(VA 5.11 and 6.32). It is an attractive guess that 'Damis' combined the conception
of the sage as an object of religious worship by rulers with the role of the sage as a
soothsayer and a kingmaker. If Philostratus derived these related conceptions from
'Damis', however, he also introduced them in episodes for which 'Damis' probably
offered no support, e.g. the meeting with Vespasianus in Alexandria. Moreover,
Philostratus does not refer to 'Damis' for Apollonius' role as an advisor to monarchs,
and although some independently transmitted letters not quoted in the Life present
the epistolographer as an advisor to emperors (especially Epp. Apoll. 20), the author
does not even mention these letters. The conclusion is that, although Philostratus
may very well have found indications of Apollonius' role as an opponent of tyranny
and a predictor of imperial successions in 'Damis', the portrayal of the Tyanean as
a councillor to kings and emperors should probably be considered a Philostratean
invention. This certainly applies to the elaboration of Apollonius' symbouleutic role
in dialogues and speeches.
The fourth section of the fourth chapter, Apollonius ' Counsels, deals with this elaboration. The debate on the best constitution between Euphrates, Dio of Prusa and
Apollonius before Vespasianus is a striking illustration of the tendency among authors educated in the intellectual climate of the Second Sophistic to imitate historiographical forms from the classical period when their subject-matter allowed such
a procedure. The opinion expressed by Euphrates is an important element of Philostratus' characterization of the historical background of the Alexandrian episode:
the position of the Stoic philosopher shows remarkable similarities to the conduct of
Helvidius Priscus, as interpreted in the early third century. Dio's position and some
of the arguments adduced by Apollonius probably show influence from deliberative
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declamations on the theme of the abdication of a tyrant. The most interesting argument of Philostratus' Apollonius, the equalization of monarchy to 'democracy',
was, at least since the Antonine period, part of the legitimization of imperial rule.
Philostratus' Apollonius repeatedly questions the advisability of philosophical conduct for monarchs as well as the relevance of a philosopher's advice to rulers. While
the debate on the desirability and possibility of combining power and wisdom has
a long history in Greek political thought, this relativization of the usefulness of
philosophy to a ruler may well reflect the opinion of the author, who shows little
affinity with idealized conceptions of the relationship between philosopher and ruler
in the Lives of the Sophists.
The debate on the best constitution is followed by a symbouleutic speech of
Apollonius on the exercise of supreme power. This speech consists primarily of
commonplaces from the tradition of Greek political thought, although some of the
advice reflects demands concerning imperial conduct formulated in the first century
C.E. The only advice directly relevant to the early third century situation is the
exhortation to appoint hellênizontes as governors of Greek provinces, a theme dealt
with in the fifth section of the third chapter.
The fifth section of the fourth chapter, The Topicality of Apollonius' Counsels, discusses several attempts to interpret the Life as reflective of the author's political
views, or even as possessing a marked political tendency, and points out some of
the problems involved. The interpretation of the characterizations of first century
emperors in the Life as alluding to Severan emperors often results in neglect of the
lavish utilization by Philostratus of historiography and imperial biography on the first
century. Moreover, the supposition that Philostratus' Apollonius is a mouthpiece of
the author of the Life seems very problematic: the 'political' activities of the hero of
the Life are modelled on conceptions of the philosopher's role, and there is no need
to assume that Philostratus entirely shared these conceptions. On the contrary, the
warnings against provoking monarchs in the Lives of the Sophists indicate that he
did not, at any rate, share all of them. On the other hand, there are some passages
in the Life which Philostratus' contemporaries.must have understood as allusions
to recent political events, e.g. the murder of Geta by Caracalla (VA 1.28; 6.32)
and the conduct of Elagabalus (VA 3.28). The author's opinions and concerns can
be seen especially in the allusions to possible threats to Greek identity and Greek
self-respect, such as the trend among young Greeks to study Roman law (VA 7.42)
and Roman emperors' consistent appointment of rhômaïzontes in Greek provinces
(VA 5.36). Such allusions do not, however, warrant the conclusion that the Life
has a marked political tendency. Rather, they betray the author's limited sphere of
interest.
I will not summarize my Conclusions as that would involve repeating much of what
has been said so far. I would like, however, to recapitulate the information which,
in my opinion, indicates that Philostratus had indeed access to a pseudepigraphic
source of Pythagorean character, i.e. 'Damis'. Firstly, Philostratus refers to 'Damis'
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to support information which is hard to reconcile with his own attitude towards ma
gic, and which gives him reason to state emphatically his own feelings. Secondly,
the information ascribed to 'Damis' presupposes a conflict with Cynicism. This
probably reflects the rivalry between Pythagoreans and Cynics for the favours of
the same audience in the second century CE. Thirdly, a pseudepigraphic source of
Pythagorean character may very well have projected elements from the Pythagoras
legend on Apollonius, similar to those found in the account of the Ту anean's con
frontation with Domitianus in the Life. And last, but not least, the Indian episode of
the Life shows a conception of the relationship between sages and kings of which
there is no evidence in Greek literature on India before the third century C E . A
pseudepigraphic text of Pythagorean character, passed off as the memoirs of a com
panion of Apollonius, is, at the very least, an extremely viable explanation for the
inclusion of such a conception in a work by an author like Philostratus. Scholars
who maintain that 'Damis' is a Philostratean invention, should, in my opinion, offer
alternative explanations on these four points.
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