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Fra styret

F

ersk og uerfaren som leder av
Norsk Klassisk Forbund påhviler det meg ikke desto mindre
to ganger i året å forfatte en "leder"
på denne plass i Klassisk Forum. Det
skal innrømmes: jeg har tenkt mye på
hva jeg skal fylle disse par sider med,
bortsett fra det selvfølgelige- en kort
rapport om NKFs virksomhet i det
foregående halvår samt andre begivenheter/forhold som er av interesse
for våre klassiske fags status og utvikling i dagens norske samfunn.
Mine overveielser har ført meg til
å konsipere et kanskje hasardiøst program for kommende hefters "leder":
jeg skal forsøke å trekke frem fortrinnsvis ett latinsk og ett gresk sitat
som «aktuelle>> kommentarer til aktualiteter i vår tid - og til dyp ettertanke.
Disse linjer blir skrevet på langfredag, tradisjonelt en lidelsens dag. Det
er neppe noe sted i verden hvor menneskene i dag lider verre enn i bomberegnet over Kosovo og Serbia, helt
fra oldtiden og oldkirken et grenseområde mellom øst og vest og et
arnested for uforsonlige konflikter.
Krig og forfølgelse oppstår i menneskesinnet. Mellom serbere og alba-

nere er det nok dessverre - og vil for
lang tid være- skral grobunn for det
ideal og den forpliktelse som få, tror
jeg, har formulert fyndigere og mer
innstendig enn filosofen SENECA,
som selv måtte bøte med sitt liv (65
e.Kr.) under tyrannen Nero, hans
tidligere elev: homo res sacra homini, "mennesket skal være en ukrenkelig ting for (med-) mennesket"
(Ep.mor. 95.33 ). Sitatet taler for seg
selv. (I parentes: Seneca blir i nyere
forskning gjennomgående kraftig
oppvurdert som filosof - og er i det
hele et spennende bekjentskap. Les
ham!).
Krig - og borgerkrig - har svært
ofte med ubalanse å gjøre. Selv i et så
relativt egalitært samfunn som vårt
antar de økonomiske ubalanser, som
i regelen savner enhver saklig begrunnelse, etter hvert og i akselererende tempo faretruende dimensjoner. Og i et globalt perspektiv innbyr
ikke nettopp den stadig økende kløft
i livsvilkår mellom den fattige og den
rike del av verdenssamfunnet til noen
form for optimisme: her ligger kimen
til fremtidige katastrofer. Men hør
nå hva statsmannen og dikteren
SOLON (6.årh. f.Kr.), som med rette
5
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den 25 .mars i år etter en grundig og
til dels opprivende diskusjon, men
med et svært tilfredsstillende resultat
til slutt for Klassisk seksjon som ble
skjermet mot stillingskutt. Det er
selvsagt gledelig å kunne konstatere
at forståelsen for de klassiske fags
viktighet ikke minst i felleseuropeisk
kultursammenheng har økt betydelig
i den senere tid, og ved denne viktige
korsvei ga seg praktisk utslag. På den
annen side er det ingen grunn til å
fryde seg over at andre av instituttets
fag, nemlig fransk og spansk, blir
rammet hårdt.
Vi klassikere bør i hvert fall prise
oss lykkelige - selv om farer fortsatt
truer - for at vi foreløpig faktisk har
unngått den absurde kombinasjon av
satsningsområde og bebudet nedbemanning (cf. min forrige lederartikkel). En sådan ville hatt en ytterst
uheldig signaleffekt på rekrutteringssituasjonen i våre fag. I denne sammenheng bør det faktum fremheves at
det for tiden finnes blomstrende
miljøer ved Klassisk-seksjonene både
i Bergen og Oslo (de eneste universiteter i Norge med undervisningskapasitet på hovedfags- og dr.art.nivå i latin og gresk). Så sent som i år
er to nye dr.art.-stipendiertildelt henholdsvis Amund Børdahl (UiB, nylatin) og Dag Haug (UiO, gresk}, begge
særdeles lovende forskere, som herved gratuleres! De kommer i tillegg
til en hel skare dels av dyktige dr .art.stipendiater som er i full sving med
sine avhandlinger, dels av forskere
som allerede har disputert med utmerket resultat. Og bak dem kan
man både i Bergen og Oslo glede seg
over en lang rekke energiske og entu-

kalles "demokratiets far", har å si om
sin tids <<grådighetskultur>> (av trykktekniske grunner gjengis her bare
oversettelsen}: "For menneskene gjelder ingen synlig grense for (begjær
etter} rikdom, og de av oss som har
mest gods og gull, strever dobbelt
etter mer. Hvem er vel i stand til å
mette alle disses begjær?" Faktisk
lyktes Solon som kjent i å dempe
og utjevne de sosiale motsetningene,
som var en følge av skjev og urettmessig fordeling av godene, og derigjennom å etablere den athenske
urmodell for demokratisk styring.
Kanskje burde man lytte mer oppmerksomt til reformatoren Solon og
til den høyst nålevende finansmann
og mangemilliardær George Soros?
Begge kjente systemet innenfra, og
begge ble dets kritikere.
Ubalansene i dagens Norge- som
er forankret i menneskers sinn og
deres prioriteringer - forplanter seg
naturligvis til og bestemmer de store
pengestrømmenes primære retning:
materielle verdier og underholdningsindustri, og deres mål: maksimal avkastning på kortest mulig tid.
I denne konkurransen stiller humaniora, som i første rekke dreier seg om
og legger vekt på menneskenes historisk betingede selvforståelse og selvbesinnelse, ikke synderlig sterkt. En
smertelig påminnelse om akkurat det
ligger i et nylig påbud fra høyere
myndighet om å skjære ned antall
stillinger ved bl.a. Det historisk-filosofiske fakultet i Oslo, som av flere
grunner er spesielt sårbart, med minst
10% innen år 2005.
Saken ble ferdigbehandlet fra
Klassisk og romansk institutts side
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siastiske hovedfagsstudenter som gir
grunn til optimisme på våre fags
vegne. I Oslo alene, der jeg har best
oversikt, ligger det an til et rekordtall
uteksaminerte hovedfagskandidater
neste vårsemester: 4 i latin og 2 i
gresk! I lys av at det i løpet av det
neste 10-år blir stor naturlig avgang
fra stillinger i klassisk filologi o.l.
ved våre universiteter, er det beroligende å kunne konstatere at ettervoksten tegner meget bra! Det er
viktig at høyere myndigheter oppfatter dette positive signal. Og vi bør vel
i det hele for fremtiden satse noe mer
på å ta nasjonalt ansvar for egne
rekrutter innen vårt fagfelt slik praksis er i de fleste land (dette har vel å
merke ikke brodd mot noen, eldre
eller nykommere - slik må det ikke
oppfattes!).
Ettervokst - spesielt i latinfaget trenges i høyeste grad også i den
norske videregående skolen. Det
fremgår med all (u)ønskelig tydelighet av Vibeke Roggens innlegg
i dette hefte (s.105ff.). Den samme
Vibeke og Gunhild Viden- to dynamiske kvinner! - ledet for øvrig et
etterutdanningskurs for latinlektorer
som fant sted i Roma en vinteruke i
januar under stor oppslutning (og
med staten som rundhåndet sponsor!). Om dette har jeg hørt bare
godord! Det vellykkede opplegg avsluttes med ny samling i oktober
måned på Bolkesjø.
En likeledes vellykket samling av
studenter fra Bergen og Oslo (ca. 20
i alt) samt lærere til felles hovedfagsseminar ble arrangert ved Det norske
institutt i Athen tidlig i januar likesom også i fjor - takket være

bistand og velvilje fra Antikkprogrammet og Atheninstituttet. Jeg tror
det er enighet om at dette er et utmerket og faglig som sosialt svært stimulerende tiltak.
En siste gladnyhet, før vi avrunder
med en kortfattet rapport om styrets
virksomhet det siste halvår: klassikerne gjorde seg nylig sterkt og fordelaktig gjeldende under årets Humaniora-dager ved UiO ("Bokstavelig
talt", 18.-21.mars), med Øivind Andersen som leder og Tor Ivar Østmoe
som koordinator og med imponerende gode foredrag av- i kronologisk
sekvens -Dag Haug, Pål Tidemandsen, Thea Selliaas Thorsen og Jon
Iddeng foruten Øivind Andersens
tankevekkende innledning.

Rapport om styrets virksomhet
Det er avholdt et <<ministyremøte»
22.09.98 og et ordinært 14.11.98.
1. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg
bestående av styremedlemmer på/
nær Blindern: Nils Berg, Gunn
Haaland, Jon Iddeng, Bjørgulv
Rian, Bjørg Tosterud.
2. En virkelig storsatsning er Jon
Iddeng hovedansvarlig for. Det
skal utarbeides et kompendium
for viderekomne studenter innen
antikkvitenskapelige fag med
tittel: "Ad Fantes! En innføring i
kilde-arbeid og metode i antikkforskningen". Verket kommer til
å inneholde ca. 10 kapitler, skrevet av omtrent like mange etablerte forskere. Tanken er å publisere
det hele som supplementsbind
til Klassisk Forum. I tilknytning
7
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ekskursjon til Roman Britain nå
er på plass. Turen er fulltegnet, så
eventuelle etternølere må plasseres på venteliste. Programmet ser
meget spennende og lærerikt ut,
og de heldige deltakere - inklusive meg selv- har avgjort noe å
se frem til!
5. Neste årsmøte i NKF finner sted
16.oktober i Trondheim med
Gunhild Viden som ansvarshavende. I flukt med dette blir det
også holdt et ordinært styremøte.

til dette prosjekt var det meningen
å få i stand et seminar i Oslo i
mars. Men på grunn av diverse
kollisjoner, bl.a. med Humaniora-dagene, må seminaret forskyves til høsten (september).
Nærmere opplysninger blir gitt
senere.
3. Samme dag som det ordinære styremøte (14.11) ble det feiret en
såkalt Jupiterfest for medlemmene av NKF i HF-kantinenpå Blindern. Det var tallrikt fremmøte
(50-60?), og Gunhild Viden gledet forsamlingen med et spirituelt
kåseri om kvinneskikkelser fra
tidlig romersk keisertid, basert i
hovedsak på brev av PLINIUS
d.y.
4. Bjørgulv Rian har med sedvanlig
dyktighet sørget for at alle detaljer i forbindelse med den planlagte

KLASSISK FORUM 1999:1

Florent floreantque studia antiquitatis- et humanitatis!
En riktig god sommer til alle medlemmer av NKF og lesere av Klassisk
Forum!

Nils Berg
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Antikviteten

Løse legemsdeler 2
I min forrige artikkel (Klassisk forum
1998:2, s. 8-19) skrev jeg om fremstillinger av legemsdeler brukt som
votivgaver i legehelligdommer. Emnet er imidlertid ikke uttømt med
dette, for menneskelige legemsdeler
kan også opptre i andre sammenhenger. "Mennesket er alle tings mål",
heter det, noe som var tydeligere før
i tiden da vi brukte deler av men-

neskekroppen som fot, tommer og
alen (albuelengder) som utgangspunkt for våre målesystemer. Ennå
kan vi finne spor av denne antropomorfisme i vår beskrivelse av gjenstander. Vi snakker om sengeben og
stolrygger, f.eks., og skal vi skildre
en vase, bruker vi betegnelser som
hals, skulder og fot. For oss er disse
betegnelsene så selvsagte at vi ikke

Fig. l. Hånd, detalj av hank på bronsekar funnet i Pompeii.
Fra Rediscovering Pompeii, Roma 1992.
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vers fra Salmenes bok: "Ditt ord er en
lyktfor min fot" (Salme 119,105), og
det er vel en lignende tanke slike
lamper skal uttrykke. Nå mente salmisten at det var Guds ord som skulle
gi lys, mens lampemakerne nok har
hatt en mer bokstavelig tolkning i
tankene. Når man beveget seg i mørke, gikk man gjerne med en lykt eller
lampe i hånden, og det var da nærliggende å fremstille lampen i skikkelse
av den legemsdel den skulle lyse for,
nemlig foten.
Føtter i form av fotavtrykk finner
vi innrisset i en rekke romerske steinplater. Noen ganger opptrer de i form
av ett par, andre ganger to, som da
ofte peker i hver sin retning. Fotavtrykkene har åpenbart en religiøs
betydning, men det er ikke enighet
om hvilken. Noen forskere mener at
stifterne av slike fotavtrykk vil si:
"Jeg var her og ofret". Andre mener
at betydningen er: "Jeg var her, dro
bort og kom velbeholden tilbake".
Sistnevnte tolkning er mest sannsynlig i de tilfellene hvor vi har å gjøre
med to sett føtter.
Plater med slike fotavtrykk har
ofte satt senere generasjoners fantasi
i sving idet man trodde at de på
underfullt vis var blitt preget i steinen. I S. Sebastiano-kirken ved Via
Appia utenfor Roma finnes en steinplate med "fotavtrykk" som etter sigende ble avsatt i forbindelse med
møtet mellom Peter og Kristus dengang apostelen flyktet utover Via
Appia for å unngå å bli korsfestet. De
to skal ha truffet hverandre nærmere
bymurene, på det stedet hvor man nå
ser den lille helligdommen som kalles
Quo Vadis etter Peters ord til Kristus,

kan tenke oss noen andre, men teoretisk sett hadde det vært fullt mulig
for oss å skape helt egne betegnelser
for møblers underekstrerniteter, f.eks.
Ettersom vi tenker på gjenstander
i en terminologi hentet .fra anatomien, er det ikke rart om denne tankemåten også kan komme til å prege
fremstillingen av disse gjenstandene.
Svært mange antikke møbler samt
bruksgjenstander som røkelsesbrennere, kandelabre o.s.v. hviler på føtter som imiterer føttene til levende
vesener. Dyreføtter er det mest vanlige, men spesielt innen etruskisk
kunsthåndverk kan man også på treffe menneskeføtter. Fig. 1 viser en
detalj fra en gjenstand som er romernes svar på termokannen: et sylindrisk bronsekar montert på en liten
grill hvor man kunne legge trekull
som holdt mat og drikke varme.
Bankene løper ut i hender. Mens man
med sine egne hender holder i hankene, støtter disses hender opp om
bronsesylinderen, hvilket gir en raffinert effekt. Slike detaljer må ses som
et forsøk på å belive gjenstanden,
men noen dypere mening har de antagelig ikke.
En egen kategori romerske lamper
er utformet som en fot (Fig. 2). Ved
syriet av disse blir man minnet om et

Fig. 2. Bronselampe i form av en fot.
KiAssisKFoaUM 1999:1
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og steinplaten var da også tidligere
oppbevart der; først senere kom den
til S. Sebastiano.
Enannensteinmed "avtrykk" som
settes i forbindelse med St. Peter,
finnes i kirken Sta. Francesca Romana
mellom Forum Romanum og Colosseum. Denne steinen viser ingen fotspor, bare to fordypninger som skal
stamme fra apostelfyrstens knær. De
ble avsatt dengang Peter knelte og
bad om at trollmannen Simon Magus
måtte falle ned da han forsøkte å fly.
Simon Magus var kommet godt opp
i luften, men Peters bønner gjorde
sin virkning: trollmannen falt ned
og slo seg ihjel. Den dramatiske slutten på tevlingen mellom Peter og
Simon Magus, som man kan lese om
i de apokryfe Petersaktene, fant etter
sigende sted enten på Forum Romanum eller Via Sacra, som løp ikke
langt fra den kirken hvor steinen med
de mirakuløse "avtrykk" senere ble
plassert.
Oftere enn føtter finner vi hender
avbildet i antikk kunst- ja, hånden
opptrer allerede blant hulemaleriene
fra eldre steinalder. Der er det snakk
om avtrykk av virkelige hender. Enkelte viser tilogmed misdannelser,
f.eks. delvis sammenvokste fingre.
Avtrykkene av hendene er enten positive eller negative. I førstnevnte tilfelle har steinaldermenneskene dyppet
håndflaten i et fargestoff og klasket
den mot huleveggen, mens de i sistnevnte tilfelle har lagt hånden mot
klippen og fylt det omliggende området med farge slik at håndens form
står utspart midt i fargefeltet.
Hva betyr disse håndavtrykkene?
Er de en måte å markere sitt nærvær

på, eller har de hatt en magisk funksjon? Det å holde håndflaten frem
mot noe truende som en avvergende
gestus er noe de fleste mennesker
instinktivt gjør, og det kan jo hende
at steinaldermenneskenes håndflater
avsatt på klippeveggen kan ha hatt en
ondtavvergende betydning. Sikre kan
vi ikke være ettersom våre fjerne
forfedre ikke har kunnet formidle sine
tanker til oss.
Kommer vi inn i historisk tid og
kan supplere vår arkeologiske viten
med skriftlige kilder, er det mange
vitnesbyrd om at håndflaten nettopp
har hatt en avvergende funksjon.
Lengst har denne overlevd i den muslimske verden. Syd for Middelhavet
er "Fatimas hånd" (oppkalt etter
Muhammeds datter) et kjent begrep.
Hånden, som gjerne er stilisert, sees
ofte i form av amuletter i metall eller
som klistremerker beregnet på biler
og andre gjenstander man ønsker å
beskytte. Ofte er håndflaten fylt av
skrift med religiøst og/eller magisk
innhold, som skal øke den ondtavvergende kraft.
Nord for Middelhavet har amuletter i form av håndflater vært mindre
populære. Man kunne tenke seg at det
skyldtes at muslimene så å si hadde
fått monopol på denne type amulett,
men heller ikke i pre-islamsk tid eller
for den saks skyld pre-kristen tid ser
man så mange eksempler. Noen finnes imidlertid, som et relieff i Villa
Borghese i Roma (Fig. 3). Det hører
sammen med en serie relieffer (antagelig en lang frise opprinnelig) fra
Trajans tid. Andre elementer fra
samme kontekst pryder Konstantinsbuen.
Il

KLASSISK FORUM

I999:I

11 7). Da har det neppe vært en hånd,
men snarere et eller annet som kunne
uttrykkes med "håndfull", en stilisert
kom bunt, f.eks., eller kanskje en modius, et sylindrisk kornmål av den
type som den egyptiske guden Sera p is
bærer på hodet (se Klassisk Forum
1998:1, s. 30-31, Fig. 13).
Hånden som kroner felttegnet på
Fig. 3 er nok derfor en ondtavvergende hånd. Slike løse hender fører tanken hen til det gamle Konstantinopel,
hvor det på den såkalte Amastrianum-plassen var plassert to hender

På relieffet i Villa Borghese ser vi
øverst til venstre et romersk felttegn
som ender i en opprakt hånd med
håndflaten vendt mot betrakteren.
Man har villet sette slike felttegn med
hender i forbindelse med en enhet i
den romerske hær, manipulus, som
utgjorde 1/30 legion. Navnet manipulus betyr "håndfull", i dette tilfelle
en håndfull soldater, men det kan
brukes om en håndfull korn eller høy
i form av et nek eller en høydott. Ovid
sier at felttegnet for en manipulus
nettopp var en manipulus {Fasti III,

Fig. 3. Fragment av trajansk relieff i Villa Borghese, Roma.
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Fig. 4. Romersk kjede med amuletter.

mellom en modius på toppen av et
pyramideformet monument. Med sin
vanlige trang til å omtolke antikke
monumenter hvis betydning de ikke
lenger forstod, mente bysantinerne at
disse hendene var en påminnelse om
at tyver fikk hånden kuttet av. Dette
var neppe deres opprinnelige funksjon, og man kan lure på om de
mystiske hendene og kanskje også
modius'en tilhørte et felttegn og var
blitt plassert på monumentet til minne om et slag eller som ondtavvergende symbol.
Fig. 4 viser en romersk kjede med
en rekke amuletter på. I den nest
nederste raden ser vi til venstre en
hånd-amulett som i antikken var mer
populær enn den opprakte håndflaten, og som i motsetning til sistnevnte
har bevart sin popularitet til denne
dag. Fremdeles kan man i Italia kjøpe
amuletter med akkurat samme ut-

seende. Amuletten viser en hånd hvor
man har bøyd fingrene inn mot håndflaten og stukket tommelen ut mellom pekefingeren og langfingeren.
"Far' la fica" ("lage fiken") kalles
denne gesten på italiensk, og den er et
obscønt symbol som på en primitiv
måte antyder et samleie hvor tommelen naturligvis er penisen.
Man kan også stikke frem langfingeren alene, "vise fingeren". Også
i det tilfellet er det snakk om en
obscøn gest hvor langfingeren spiller
rollen som penis~ Denne gesten er mer

fornærmende enn ondtavvergende,
og det er kanskje derfor man ikke ser
amuletter som viser fingeren. En annen finger-gestus er "hornets tegn"
hvor man stikker frem pekefingeren
og lillefingeren og krummer de mellomliggende fingrene inn mot håndflaten. Dette tegnet, som jeg har
skrevet om i et tidligere nummer av

I3
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Klassisk Forum (1995:1, s. 27), har
man avbildet i antikk kunst, men jeg
har ikke funnet noen amulett i form
av en hånd som gjør en slik gest.
Kanskje man foretrakk å beskytte seg
med oksehode-amuletter, hvis horn
de fremstrakte fingrene skal imitere.
En amuletthånd med en mer komplisert finger-gestus sees på Fig. 5.
Der er ringfingeren og lillefingeren
krummet inn not håndflaten mens de
tre øvrige fingrene er utstrakt. Jeg har
aldri sett noen forklaring på denne
gesten. Den synes ikke å være obscøn,
men er beslektet med de antikke talegester (som har overlevd i den såkalte
velsignelses-gesten hos Kristus-figurer), og kanskje er det bare en talegestus hvis betydning er gått tapt for
oss. Denne typen hånd kalles en Sabazios-hånd etter en frygisk gud. Tilknytningen til ham er sikret ved at
enkelte hender bærer en innskrift med
hans navn, og på andre hender sees
guden i helfigur eller i form av en
byste.

Fig. 5. Sabazios-hånd i bronse.
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Sabazios var en gud hvis orgiastiske mysterier gjorde at romerne
assimilerte ham til Bacchus. Hans
ikke-romerske natur er tydelig i avbildningene av ham idet han bærer
nær-orientalerens typiske drakt: lange
bukser og frygisk lue (som ser ut som
en nisselue uten dusk). Langt mer
populær enn fremstillinger av guden
selv var imidlertid hans hånd.
De Sabazios-hendene som er bevart, synes stort sett å ha vært votivgaver, skjønt de kan selvsagt også ha
vært plassert i hjemmene i den hensikt å virke ondtavvergende. De var i
hvert fall ikke amuletter beregnet til
å bæres på kroppen, dertil er de altfor
store, og de fleste har også en base
som viser at de skulle stå oppstilt.
Karakteristisk for Sabazios-hendene
er at de er fullstendig oversådd med
figurer i relieff; i tillegg til guden selv
finner vi diverse symbolske figurer
som pinjekongler, løver, ørner, slanger, firfisler, skilpadder, værer og
bjeller. I kraft av sitt antall kommer
alle disse figurene til å dominere
hånden, som nærmest blir en slags
bærer av dem.
Ved siden av hånden var øyet den
legemsdel som antikkens mennesker
tilla størst magisk kraft, både på godt
og ondt. Store, stirrende øyne er ondtavvergende fordi de gir signal om
vilje til kamp. Dette signalet finnes
også i dyreverdenen. Visse sommerfugler kamuflerer seg med runde flekker på vingene som kan minne om
øyne. De skal gi eventuelle angripere
inntrykk av at de er virkelige øyne
som tilhører et eller annet aggressivt
dyr og ikke et harmløst insekt.

Når dyr nærmer seg hverandre,
pleier de ofte å snu hodet til siden for
å unngå å se hverandre i øynene. Slik
viser de at de er vennlig innstilt. Dette
trekket, som man f.eks. kan observere hos hunder og katter, skal visstnok
være årsak til at katter har en tilsynelatende pervers tilbøyelighet til å foretrekke mennesker som er allergiske
mot dem eller misliker dem. Slike
personer vil instinktivt snu hodet
vekk fra katten" noe som denne oppfatter som et tegn på vennlig imøtekommenhet. Katteelskere, derimot,
som stirrer stivt på dyret og kanskje
smiler så de blotter store tenner (et
annet tegn på aggressivitet), vil som
regel møte en viss mistenksomhet.
Øyne som tegn på vilje til forsvar,
inkludert forsvar mot onde makter, er
mest vanlige i tidlig tid. Vi finner
dem f.eks. i arkaisk gresk kunst. Vasemalerier med kampscener viser at
øyne var malt på skjold, og på en
klippevegg som var en del av forsvarsverkene til byen Thasos ble det

i det 6. årh. f.Kr. risset inn et par
kjempestore øyne. Tidens tann og
vandalisme i form av graffitti har
dessverre gjort øynene mindre tydelige, men i antikken, da de var friskt
innrisset og sikkert også bemalt, må
de ha vært synlige for eventuelle fiender på lang avstand.
Det finnes en viss type arkaiske
drikkeskåler som har ett eller to par
øyne malt på utsiden (Fig. 6). Når
man drakk og ble full så man ikke tok
skikkelig vare på seg selv, hadde man
saktens behov for ekstra beskyttelse.
På drikkeskåler kan øynene også settes
inn i en maske, gjerne en silenmaske,
for det store, flate ansiktet vendt mot
betrakteren har samme effekt som
øynene alene. Det mest kjente maskeansiktet i arkaisk tid er likevel gorgorr-masken, som med sine oppsperrede øyne og grinende huggtenner er
selve legemliggjørelsen av det aggressive rovdyr. I middelhavsområdet - spesielt i muslimske land, men
også i Hellas - finner vi en egen type

Fig. 6. "Øye-skål" med fløytespillende silen. Fra]. Boardman, Athenian Red-

Figure Vases of the Archaic Period, London 1975.
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glassperler som på tyrkisk heter nazar boncu. På norsk kan vi si "øyenperle", for nazar betyr "øye" eller
"blikk". Disse perlene kan ligne litt
på stiliserte øyne. De er vanligvis blå
eller turkisfargede og har en hvit
sirkel med et punkt i midten. Dette
punktet er i perlens hovedfarge eller
en mørkere nyanse av denne. Den
sterkt blå eller turkise fargen gjelder
som ondtavvergende, og på en måte
er det riktig ettersom fluer og insekter
unngår den. Det betyr mye i områder
hvor fluer kan være bærere av sykdommer. "Kjøkkenblått" var forøvrig et begrep også i Norge, og det er
ikke bare overtro at denne fargen
holder insekter borte. Farger er ikke
annet enn bølger av elektromagnetisk energi, og det er tydelig at fluer
og andre insekter misliker den energien som utgår fra turkis og visse
blåfarger.
Nå er det ikke "øyenperlene"s oppgave å avskrekke insekter, de skal
avlede det menneskelige blikk. Vi
snakker da om "det onde øye", et
begrep som fra antikken av har vært
kjent i middelhavsområdet. Det skumle med dette er at den som har det
onde øye ikke nødvendigvis er ond
i moralsk forstand. For å utløse destruktive krefter er det nok at han
eller hun ser på noe med begjær eller
interesse. Slike følelser kan utløse
misunnelse, og det var misunnelsen
som førte ulykke med seg. Ifølge folketroen var det første blikket spesielt
farlig; vi kan nesten snakke om "misunnelse ved første blikk" akkurat
som vi sier "kjærlighet ved første
blikk". Det gjaldt derfor å ha noe som
kunne avlede det første blikket. DerKLASSISK fORUM
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Fig. 7. Det onde øye, romersk relieff.

for er "øyenperlene" så sterke i fargen, for de skal avlede blikket fra det
man ønsker å beskytte.
Fig. 7 viser et romersk relieff av
en type som er kjent i flere versjoner.
I midten sees det onde øye sterkt
forstørret, og rundt er forskjellige
vesener i ferd med å angripe det.
Under øyet ser vi fra venstre mot
høyre en løve, en slange, en skorpion,
en trane og en ravn. Øverst på øyenbrynet sitter en person i en stilling
som viser at han skiter på øyet for å
vise sin forakt. Til høyre står en
gladiator av den typen som kalles
retiarius og sikter på øyet med sin
trefork.
I det virkelige liv kunne man dog
ikke plante en trefork i et øye man
mente var ondt, så det beste var å
avlede øyet med et eller annet påfallende. Vi har sett hvordan beskyttende øyne kan brukes i denne hensikt
I6

(øyet er altså i høy grad tvetydig idet
det både skader og beskytter), videre
hånden, særlig hvis den gjør obscøne
gester som skal henspille på kjønnslig
aktivitet eller kjønnsorganer. Det aller virksomste middel var likevel selve kjønnsorganet, spesielt hvis det
var mannlig.
Det mannlige lems symbolske betydning fremgår ikke bare av den
store mengde fremstillinger som er
kjent fra antikken, men også av
skriftlige kilder. Artemidoros fra
Daldis, som skrev fem bøker om
drømmetydning i det 2. årh. e.Kr.,
har bare positive ting å si om det
mannlige kjønnsorgan (bok 1,45).
Ikke bare symboliserer det fruktbarhet på alle plan, men også tankens
kraft, for både tanker og kjønnsorganer kan på gresk uttrykkes med samme ord: medea. Artemidoros minner
også om at veltalenhetens gud, Hermes, er en fallisk gud. Fordi penisen
sveller og trekker seg sammen, kan
den også symbolisere rikdom og fattigdom, vekst og fall.
Hvis man i drømmen har en dobbel penis, blir det man drømmer om
fordoblet medmindre man drømmer
om sin kone eller elskerinne. Da betyr
drømmen tvert om at man mister
kvinnen, for, som Artemidoros snusfornuftig bemerker, man kan jo ikke
bruke to peniser på en gang. Han
forteller også om en slave som drømte at han hadde tre kjønnsorganer.
Senere ble han frigitt og fikk som
romersk borger tre navn i stedet for
det ene slavenavnet han hadde hatt
før.
Det er kanskje slike drømmer som
ligger bak de mange fantasifulle sam-

mensatte fallosene som finnes i antikk kunst. Dobbel- og trippelfalloser
er ikke uvanlige, ja, fallosen kan
også utstyres med både vinger og ben
og bli et vesen med eget liv. I det
følgende skal vi se på noen eksempler
i norsk privateie, og da begynner vi
med de små og enkle og går over til
de større og mer sammensatte.
Kjeden med amuletter på Fig. 4
viser i 2. rekke nedenfra en fallos som
sitter på en herme, altså et eksempel
på Hermes som fallisk gud. Hermen
er et primitivt Hermes-bilde som opprinnelig bare bestod av en grovt tilhugget bjelke forsynt med hode og
kjønnsorgan. Når Hermes er en fallisk gud, skyldes det at han blant mye
annet også er en hyrdegud med særlig
ansvar for småfe og deres fruktbarhet. Hermer kunne settes opp som
bekyttelse utendørs (f.eks. ved korsveier og andre steder hvor folk møttes), eller de kunne som her bæres
på kroppen i miniatyrformat. Litt til
høyre for hermen sees en liten penis
mellom en skarabe og en liggende
hund.
Fig. 8 viser to små peniser av
samme type som den på Fig. 4. Opp. rinnelig har de hatt samme høyde,
1,8 cm, men den til venstre er nå litt
mindre fordi den har mistet sin hempe. Begge er av glasspasta, og de har
samme tur kise farge som de tyrkiske
øyen perlene. Den venstre er forøvrig
funnet i Tyrkia, så amulettfargen
er uforandret siden antikken. Det er
bare penisen som er blitt fortrengt
som ondtavvergende symbol av det
mer "anstendige" øyet (øyenperler
fantes i antikken også, så de er på
ingen måte nye). Den høyre penisen
I7
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Fig. 8. To små peniser av glasspasta i norsk privateie.
Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty.

Roma. Lengden er 4,5 cm, bredden
l ,5 cm. Det er en ganske enkel fallos.
"Folke-fallosen" ville man antagelig
kalt denne hvis falloi hadde vært
vanlige amuletter i dagens sosialdemokratiske Norge. Utformingen er ikke
riktig naturalistisk, for testiklene sitter bak i stedet for å henge under.

stammer fra Italia. Likheten mellom
de to, som kommer fra hver sin del av
middelhavsområdet, viser at det dreier
seg om masseproduserte gjenstander
med vid utbredelse.
På Fig. 9 ser vi en fallos i bronse med
en stor hempe for opphenging.
I likhet med de følgende er den kjøpt i

Fig. 9. "Folke-fallos" i bronse, norsk privateie.
Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty.
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Fig. l O. Bronsefallos i norsk privateie. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty.

Bedre utført og mer i overensstemmelse med naturen er bronse-fallosen
på Fig. 10. Den har også en hårdusk
ved roten. Over testiklene sitter en
hempe med et ganske lite hull. Hempen er plassert slik at fallosen må ha
pekt nedover når den ble båret i
motsetning til fallosen på Fig. 9, som
har pekt oppover. Fallosen på Fig. 10
er 4,3 cm lang og 2,2 cm bred, og
testiklene er ganske store i forhold til
resten.
På Fig. 11 a-bog Fig. 12 ser vi to
mer kompliserte fallos-amuletter i
bronse. De er av samme type, men
utformingen er forskjellig. De utstik-

kende elementene på den første fallosen er lange og slanke mens de på den
andre er korte og kompakte. Dette
reflekteres også i målene. Fallosen på
Fig. 11 måler 3,3 cm i høyden og 6,6
cm i lengden, mens de tilsvarende
mål på fallosen på Fig. 12 er 3,2 og
4,5 cm.
Begge amulettene har en hempe
øverst. De har antagelig hengt på
noens bryst, for baksidene bærer preg
av å ha vært gnidd mot et eller annet.
Under hempen har amulettene en beskjeden liten penis med to testikler,
mens det på venstre og høyre side
stikker ut henholdsvis en fallos og en

Fig. 11 a-b. Sammensatt bronsefallos i norsk privateie.
Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty.
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overalt. I Pompeii finner vi dem til og
med hugget i relieff på basaltsteinene
som tjener som brolegging i gatene.
Bevarte fargespor viser at falloi
gjerne var røde, og det vet vi også fra
skriftlige kilder. En stor, rødmalt fallos hang under vognen til den romerske triumfator for å beskytte ham mot
misunnelse, og Horats forteller om en
Priapos-statue i en hage som har rødmalt fallos (Sat. I,VIII,3-5). Priapos
er en fruktbarhetsgud som kjennetegnes nettopp ved sin veldige fallos.
Ofte er kroppen hans mager og inntørket som for å vise at alle krefter er
trukket ut i det mannlige lem.
Store kjønnsorganer ble i antikken
assosiert ikke bare med fruktbarhetsguder, men også med dverger, pukkelrygget og i noen tilfelle med folk
av andre raser, som f.eks. afrikanere.
Med sitt avvikende utseende skulle

hånd som gjør "far' la fica"-tegnet.
På Fig. 12 ser vi dette tegnet tydelig
rett forfra, men på den andre amuletten er hånden dreid slik at man må se
fingrene ovenfra eller nedenfra for å
skjønne gesten.
Disse falloi er relativt beskjedne i
format og har nok vært båret av
mennesker eller kanskje vært festet
på seletøyet til et dyr som hest eller
esel. Skulle man verne hus og hjem,
måtte man gå opp flere størrelser.
Halvmeter lange falloi var innsatt
over bakerovner og i husvegger i
Pompeii. Det vanlige var at de var
plassert nær døren for å beskytte mot
onde krefter som ville trenge inn i
huset. De fleste eksempler på velbevart antikk bebyggelse såsom øya
Delos og Leptis Magna i Libya omfatter relieffer med falloi som var felt
inn i husveggene. De var utbredt

Fig. 12. Sammensatt bronsefallos i norsk privateie.
Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty.
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Fig. 13. Mosaikk med pukkelrygget mann i museet i Antakya. Foto: Siri Sande.

disse personene tiltrekke det onde
øye, og hadde de i tillegg en lang
penis, ble øyet helt hugtatt så man
selv slapp unna blikket. Spor av denne overtroen har holdt seg i middelhavsområdet til denne dag. En venn
av meg observerte for endel år tilbake en pukkelrygget mann som
gikk rundt i en kafe i en by ved den
tyrkiske svartehavskysten. Mot å betale en mindre pengesum kunne gjestene berøre hans kjønnsorgan for å
skaffe seg hell og lykke.
I antikk kunst finnes det en mengde
fremstillinger av personer med stor
fallos, noen i form av statuetter, andre avbildet i maleri eller mosaikk.

Et eksempel i museet i Antakya i det
syd-østlige Tyrkia er avbildet på Fig.
13. Det dreier seg om en mosaikk
funnet i en romersk bolig utenfor
byen.
Antakya er identisk med Antiokia
ved Orontes, som ble hovedstad i det
hellenistiske seleukide-kongedømmet
og var en viktig by til langt ut i middelalderen. Først ved en folkeavstemning i 1939 ble byen tyrkisk; i antikken var den alltid forbundet med
Syria.
Nær Antiokia lå et område kalt
Daphne, hvor det var en berømt Apollon-helligdom. I landskapet rundt,
som var bevokst med laurbærtrær og
21
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oppsplittet i begge ender. Noen mener at dette er magiske staver hvis
doble spisser skal jage onde krefter
bort, mens andre tolker dem som
klapreinstrumenter, noe i retning av
kastanjetter. Også i sistnevnte tilfelle
har de vært ondtavvergende, men da
gjennom lyden de laget og ikke ved
sitt utseende. At hele mosaikken har
en apotropeisk funksjon, ser vi av
figurens pukkel og store fallos.
På et senere tidspunkt fant man
tydeligvis at denne mosaikken ikke
ga god nok beskyttelse, så det ble lagt
en ny mosaikk over den med et enda
tydeligere budskap (Fig. 14). Her ser

sypresser, lot rike grekere, syrere og
senere romere oppføre landhus hvor
man førte det søte liv. Så søtt ble det
at Daphnici mores ble synonymt med
utskeielser. Amerikanske arkeologer
har foretatt omfattende utgravinger
i Daphne, og de mosaikkene de fant i
de forskjellige boligene (alle romerske eller senantikke) ble ført til det
arkeologiske museet i Antakya. Mosaikken på Fig. 13 er funnet i et hus
som har fått navnet "Det onde øyes
hus" på grunn av sine apotropeiske
emblemer.
Vi ser en pukkelrygget mann som
holder to staver i hendene. Stavene er

Fig. 14. Mosaikk med dverg og det onde øye i museet i Antakya.
Foto: Siri Sande.
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vi det onde øye selv, angrepet av
diverse vesener og våpen i likhet med
øyet på Fig. 7, og ved siden av en
dverg med kjempefallos som peker
bakover mot øyet. Begge mosaikkene
har innskriften K<Xt au.
Disse ordene finner man ikke så
sjelden i apotropeiske sammenhenger,
enten alene eller forbundet med det
greske ord for misunnelse: <f>86v o~·
Betydningen er ikke helt klar, men
man tolker den vanligvis som en
gjengjeldelsesformular av typen: "I
dag meg, i morgen deg". K<Xt au,
<f>86vo~ skulle dermed kunne tolkes
omtrent slik: "(Måtte) også du (bli
rammet av dette), misunnelse".
Det er verd å merke seg at den
døende Cæsars ord til Brutus var
"Også du", og ifølge Plutark ytret
han dem på gresk, ikke på latin, som
man kunne forventet (Suetonius, Cæsar, 82). Som flere forskere alt har
bemerket, er det derfor rimelig å
oppfatte Cæsars siste ord til Brutus
som en forbannelse, og ikke som den
sentimentalt-bebreidende "Også du,
min sønn Brutus! "-tolkningen som
vi fikk servert i våre skoledagers
historietimer.
Når det gjaldt å utforme nye og
stadig mer groteske falloi og falliske
figurer, kjente antikkens håndverkere
tydeligvis ingen grenser. Som nevnt
ovenfor forteller Artemidoros fra Daldis om personer som drømte at de
hadde flere sett kjønnsorganer, og
lignende figurer finner vi også i billedfremstillinger. Noen ganger blir
deres fallos forvandlet til et vilt dyr
som angriper dem. Fig. 15 viser en
slik figur, som antagelig er av bronse.
Den ble publisert av den franske grev

Caylus på 1700-tallet og har meg
bekjent ikke vært sett siden, men en
lignende bronsefigur fra Pompeii befinner seg i Nasjonalmuseet i Napoli.
Begge figurene er forsynt med hempe
for opphenging, og fra begge henger
det ned små klokker, tintinnabula,
hvis klang skulle skremme onde makter bort. Museum of Fine Arts i Boston
eier en romersk bronsestatuett av en
dverg hvis fallos snor seg mellom
bena hans for å angripe ham. Den har
ikke mindre enn syv hoder, tydeligvis
en henspilling på den syv-hodete
hydria som Herakles måtte kjempe
mot. Moderne psykologer hadde sikkert fått mye ut av disse figurene, men

Fig. 15. Romersk bronsefigurin med
fallos som angriper.
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Fig. 16. "Bau bo" -figurin i terrakotta fra Ustinow-samlingen.
Fra I. Skupinska-Løvset, The Ustinow Collection. Terracottas,
Oslo-Bergen-Tromsø 1978.

intet tyder på at antikkens mennesker
betraktet dem som annet enn humoristiske. De la neppe noen dybdepsykologisk betydning i dem.
Hvor kommer det kvinnelige kjønnsorgan inn i alt dette? Man må si at det
spilte en uhyre beskjeden rolle i billedkunsten sammenlignet med alle de
fremstillinger av det mannlige lem
antikkens mennesker hadde rundt seg.
Grunnen til denne forskjellen er nok
at det kvinnelige kjønnsorgan ikke
ble regnet for å ha livskraft (se Klassisk Forum 1998:2, s. 13).
Mens det vrimler av mannlige blottere i antikk kunst, finnes det bare en
KLASSISK FORUM
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kvinnelig type med noen utbredelse,
og det er den som kalles "Baubo". Et
eksemplar i Ustinow-samlingen viser
hvordan hun ser ut (Fig. 16). Det
dreier seg om en fet kvinne som sitter
på huk med skrevende ben mens hun
viser hen til sitt kjønnsorgan med den
ene hånden.
Navnet Baubo har typen fått etter
en kvinne som Demeter møtte i Eleusis da hun stoppet der under sine
vandringer på leting etter datteren
Kore, som var blitt røvet av Hades.
Demeter var så sorgfull at hun hverken ville spise eller drikke, men Baubo (andre kilder kaller henne Iambe)

muntret henne med obscøne bemerkninger og gester; blant annet skal hun
ha blottet sitt kjønnsorgan. Dette synet kvikket Demeter opp så mye at
hun tok til seg en porsjon byggsuppe.
Koblingen mellom Baubo og den
kvinnetypen som er fremstilt på Fig. 16
er moderne og helt vilkårlig. I antikken hadde typen sikkert et annet
navn, for den har ingen tilknytning til
Eleusis. Tvert imot ble den produsert
i det romerske Egypt i form av terrakottafiguriner. Nyere forskning har
derfor villet sette disse figurinene i
forbindelse med en annen fruktbarhetsgudinne, nemlig Isis.
Tidligere mente man at "Baubo"figurinene kunne være lykkebringende eller ondtavvergende. Disse begrepene brukes ofte om hverandre
når man taler om amuletter. I antikken synes de å ha vært to sider av
samme sak, for når ulykker ble avverget, da var man lykkelig. "Lykken" var for antikkens mennesker
ikke den euforiske følelse vi ofte for-

binder med begrepet, men snarere
fravær av ulykke og en tilværelse "fri
for sykdom og skam", som det heter
i en bønn i den ortodokse kirkens
liturgi.
Det var særlig tyske forskere som
tilla "Baubo" -typen amulettkarakter.
Senere har man lagt sterkere vekt på
figurinenes runde og frodige former
og ment at de ble viet til Isis av
kvinner som ønsket seg fruktbarhet
og en lett fødsel.
Det ene aspektet behøver ikke å
utelukke det andre. I British Museum
finnes det noen terninger i sølv eller
bronse utformet som menneskelige
figurer som sitter på huk. En av dem
har punkter risset inn på kroppen
akkurat som en terning. De andre
mangler punktene, men antagelig har
det vært samstemmighet blant spillerne om hvilken side som gav høyest
poengsum når den kom opp. Fig. 17
viser to slike terninger. Den venstre
er en mann, men den høyre er helt
tydelig en kvinne av "Baubo" -typen

Fig. 17. To bronseterninger i form av menneskeskikkelser i British Museum.
Den høyre er en "Baubo". FraM. Fitta, Spiele und Spielzeug in der Antike,
Stuttgart 1998.

25

KLASSISK FORUM 1999:1

Fig. 18. Mosaikk med et mannlig og to kvinnelige kjønnsorganer i
museet i Sousse, Tunis. Fra G. Fradier, Mosaiques romaines de la Tunisie,
Tunis 1976.

med frisyre fra det 3. årh. e.Kr. Siden
terninger og spillebrikker ofte er forbundet med lykkebringende eller
apotropeiske motiver, skulle dette
tyde på at "Baubo" -figurinene hadde
en videre betydning enn den som bare
gikk på kvinnelig fruktbarhet.
I et mosaikkemblem i museet i
Sousse (Fig. 18) ser vi en form for
"kjønnskvotering" ved at det alleKLASSISK fiJRUM
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stedsnærværende mannlige kjønnsorgan er flankert av to kvinnelige.
Siden det mannlige lem pleier å ha
amulettkarakter, tør man vel slutte at
de kvinnelige kjønnsorganene også
har det. At de er to, skyldes nok bare
ønsket om symmetri.
Til slutt skal nevnes en kuriøs gravplate som befinner seg på eiendommen til Banco di Sardegna i Via Bon-

compagni i Roma. Den ble publisert
av den kjente forskeren F. Cumont
i 1940 uten illustrasjon - åpenbart
mente han at den var for uanstendig.
Cumont så platen i en romersk kunsthandel hvis eier fortalte at den skulle
være funnet utenfor Roma. Det er
forsåvidt plausibelt nok ettersom byen
er omkranset av nekropoler. Gravplaten var lenge regnet for tapt inntil
den ble gjenoppdaget i Banco di Sardegnas eie og publisert på nytt av
den italienske arkeologen L. Quilici
(Archeologia Viva, januar/februar
1989, s. 50-53}.
Øverst står en innskrift som forteller at bestilleren av platen (altså avdøde) var en viss Telesistratos fra
Germa Hiera, en liten by i Lilleasia.
"Selv om jeg befinner meg på de
saliges øyer", heter det videre, "lengter jeg etter disse. Bare dette fikk jeg
noe ut av mens jeg levde". Hva Telesistratosfikknoe utav, ser man under
innskriften, hvor en samleiescene er
fremstilt på en meget klosset måte.
Resten av platen er fylt av fremstillinger av" disse" som avdøde fremde-

les lengter etter, nemlig det kvinnelige kjønnsorgan. Det sees ikke mindre enn 4 7 ganger, en gang i stort
format over innskriften og ellers i
tette rader på begge sider av samleiescenen. Dessverre kan jeg ikke vise
noe bilde da fotografiene i Quilicis
artikkel er så fulle av lys og skygge at
det ikke ville ha noen hensikt å reprodusere dem med Klassisk Forums
trykk-kvalitet.
Gravplatens innskrift føyer seg inn
i en gruppe hvor avdøde hevder at det
eneste de har fått med seg til det
hinsidige, er minnet om bordets og
kjønnslivets gleder. Ingen har imidlertid avbildet gjenstanden for sin
attrå med en slik manisk intensitet
som Telesistratos. Her er det ikke
snakk om kjønnsorganet som a potropeisk symbol, men rett og slett som
noe kjært som man savner. For noen
kan det jo være en trøst å vite at det
kvinnelige kjønnsorgan åpenbart ble
satt pris på, selv om det ikke ble
avbildet så ofte som det mannlige.

Siri Sande
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Orfevs og Evrydike som
nyskapere i musikkteatret

G

jennom to og et halvt tusen
år har Orfevs og Evrydike
satt spor etter seg i vår vestlige kulturhistorie, i bilder, ord og
toner. 1 De eldste fragmentene etter
greske diktere som har gjenfortalt
myten går tilbake til 500-tallet f.Kr.;
noen av disse stammer fra Aiskhylos'
nesten helt tapte tragedie Bassarae.
Fra romersk tid er Orfevs-myten særlig
kjent fra Vergils Georgica og Ovids
Metamorfoser, mer enn tusen år senere omtales Orfevs av Dante og Boccaccio som eksempel på sangens og
diktekunstens makt. Angelo Polizianos L'Orfeo, oppført i Mantova i
1480, er det første fullstendige drama
som bygger på myten om Orfevs og
Evrydike. 2 Både diktningen og billedkunsten, fra antikken og fra senere
tider, har stilt Orfevs i sentrum- slik
musikkteatret også har gjort. Evrydike er imidlertid uunnværlig for den
dramatiske sammenheng, og her vil
vi følge begge de to elskende, på deres

nyskapende vandring gjennom musikkteatrets historie. Vi ser dem også
begge på et relieff fra ca. 420 f.Kr. sammen med Hermes Psykhopompos, sjelenes ledsager (fig.l).

Fig. l.

l) Denne artikkelen var opprinnelig et foredrag, fremført i mars 1994, ved Humanioradagenes Lørdagsseminar, der alle foredragene på forskjellig vis belyste temaet Orfevs
og Evrydike i kulturhistorien. Jeg har stort sett beholdt foredragets form, men har måttet
justere teksten der det var innlagte musikkeksempler.
2) Utførlige oversikter over mytens mytologiske og litterære varianter finnes selvfølgelig
i de store oppslagsverkene, som Pauly-Wissowa etc. For en kort og god oversikt over
diktningen og dramatikken, fra antikken til vår tid, se artikkelen om "Orpheus" i
Elizabeth Frenzel: Stoffe der Weltlitteratur, Stuttgart 1963.
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Det er musikken selv, La Musica,
som bringer Orfevs og Evrydike inn
på musikkteatrets scene i Claudio
Monteverdis epokegjørende verk
L'Orfeo. Begivenheten foregår i året
1607, i Mantova, der våre to hovedpersoner gjør sin entre etter at den
allegoriske skikkelsen La Musica først
har sunget verkets prolog. Her knytter hun forbindelsen direkte tilbake
til antikken, ved å erklære at hun nå
er steget ned fra Parnasset, og at hun
er kommet for å fortelle om Orfevs,
som tryllebandt de ville dyrene med
sin sang og overvant selv Infernos
makter med sine bønner. La Musica
synger også om de krefter hun selv
råder over, slik hun uttrykker det i
prologens annet vers:

Gjenfødelsen: de første
operaene om Evrydikeog Orfevs
Det begynte faktisk med Evrydike, til
tross for at hun vanligvis inntar en
mer tilbaketrukket posisjon. Men allerede syv år før Monteverdis berømte Orfevs gjorde sin entre på scenen,
hadde Evrydike gitt navn til hele
to musikkdramatiske verker, av
komponistene Peri og Caccini, begge
komponert i år 1600, til den samme
tekst av dikteren Rinuccini. Bare det
ene av de to partiturene er bevart,
og Peris L' Euridice er dermed blitt
stående som den absolutt eldste eksisterende opera, selv om dette er
en nyere betegnelse. "Opera" betyr
jo bare et arbeid eller et verk,
på italiensk (og latin), og først på
1700-tallet ble det vanlig å bruke
ordet i den betydning vi nå kjenner.
De tidligste operaene ble omtalt som
favola in musica, tragedia teatrale,
dramma musicale etc., slik det i noen
tilfeller også fremgår av selve tittelbladet.
På tittelbladet til den eldste bevarte opera finr>er vi imidlertid ikke noen
genre-betegnelse, det opplyses bare
at dette er Peris musikk til Rinuccinis
L'Euridice. Til gjengjeld får vi vite
noe om verkets førsteoppførelse operaen ble spilt ved en av de storslagne bryllupsfeiringene i fyrstehuset Medici i Firenze. Brudeparet var

Jeg er Musikken selv, som med de
vakreste klanger
kan bringe fred til hvert et plaget hjerte.
Og snart med vrede, snart med elskov
tenner jeg ild i de mest frosne sjeler. 3

Verkets overordnede tema er altså
musikkens makt over alle skapninger, både i de levendes og i de dødes
rike. Til klingende musikk trer Orfevs ut av mytene, ut av diktene, ut av
bildene og inn på teaterscenen - og
endelig får vi høre hans sang og spill
som levende og bevegende toner. Med
dette fødes også selve operagenren;
det er Orfevs og Evrydike som spiller
de aller første tittelrollene i historiens
aller første operaverker.

3) Min oversettelse fra Alessandro Striggios italienske originaltekst:

lo la Musica son, ch'ai dolci accenti
so far tranquillo ogni turbato core,
ed or di nobil ira ed or d'amore
posso infiammar le piit gelate menti.
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Maria av Medici og kong Henrik IV
av Frankrike.
Ved denne anledning opptrådte
komponistenjacopo Peri selv i rollen
som Orfevs - herfra stammer det
eldste kjente rollebilde av en Orfevsfremstiller (fig.2). Han er selvfølgelig utstyrt med skikkelsens viktigste
kjennetegn, lyren, og dessuten bærer
han en laurbærkrans om hodet, slik
Orfevs nesten alltid gjør både i billedkunsten og på teaterscenen. Med
disse laurbærene markeres hans tilknytning til Apollon, som ifølge denne variant av myten er Orfevs' far. 4
I andre sammenhenger er det fortrinnsvis den noe obskure Oiagros som tilskrives farskapet, mens musen Kalliope tradisjonelt regnes som Orfevs'
mor.
Da Monteverdi og librettisten Striggio valgte å innlede sin Orfeo med
den allegoriske skikkelsen La Musica, fulgte de et mønster som allerede
var etablert av Peri syv år tidligere.
Også Euridice innledes med en prolog fremført av en allegorisk, kvinnelig skikkelse- der er det La Tragedia
som først kommer til orde. Med disse

to prologene, fremført av henholdsvis
Tragedien og Musikken, har vi innkretset det nye musikkteatrets viktigste aner: Operaen var et helt bevisst
forsøk på å gjenskape den antikke
tragedien som musikalsk teaterform.
De første operaverkene oppsto som
frukter av renessansehumanistenes studier, i akademier og lærde sirkler,
hvor man som kjent søkte seg bakover mot antikkens kunst og kultur,
med et ønske om å gjenskape eller
bokstavelig talt gjenføde den. I noen
av disse akademiene var man spesielt
opptatt av å gjenskape antikkens musikk, først og fremst innenfor La Camerata Fiorentina, der komponisten og
sangeren Vincenzo Galilei (Galileas
far) var en av de drivende krefter. 5

Peri, Jacopo

4) I gresk og greskinspirert kunst bæres
laurbærkransen av dem som tilhører
"den apollinske krets", mens Dionysos
og hans følgesvenner bærer kranser av
eføy. Se Michael Blech: Studien zum
Kranz bei den Griechen, Berlin 1982, ss.
244, 314.
5) Et utdrag fra Vincenzo Galileis Dialogo
del/a musica antica e del/a moderna
(Firenze 1581) er gjengitt i engelsk oversettelse i Oliver Strunk: Source Readings .!:"...
in Music History, New York 1950, ss .....
302-322.
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Fig. 2.

Antikkens musikk fantes ikke bevart
på samme måte som arkitektur og
skulptur, filosofi og diktning, men
nettopp i forbindelse med den bevarte
diktekunsten var musikkstudiene av
stor interesse. Via skriftlige kilder
var det kjent at de greske tragediene
helt eller delvis hadde vært sunget
eller resitert til musikkledsagelse, og
man mente at mye av tragediens
sterke emosjonelle kraft måtte ligge
i denne foreningen av diktning og
musikk. Slik begynte de lærde å eksperimentere med solosang til dramatiske tekster - en ny form for
musikk, som særlig la vekt på den
direkte forbindelsen mellom tekst og
melodilinje.
Idealet var å "resitere syngende"recitar cantando; slik betegnet man
altså selve hovedprinsippet innenfor
denne nye stilen som danner grunnlaget for operaens fremvekst. Ordene
skulle kunne oppfattes klart, musikken skulle understøtte, ikke forhindre
en naturlig og meningsfylt deklamasjon av teksten. I motsetning til polyfonien, den flerstemmige stilen som
ellers var dominerende i tidens vokalmusikk, skulle de nye sceniske verkene preges av den enstemmige monodien, der solostemmen formidler
tanker og følelser. Ved siden av solistene skulle også koret spille en
vesentlig rolle, slik det tilsvarende
hadde gjort i den greske tragedien.
Tekstene ble selvfølgelig bygget
over sujetter fra de antikke kildene,

i første rekke fra den latinske diktningen over greske temaer. Det var
særlig stoff fra Ovids Metamorfoser
som lå til grunn for de første operalibretti. Denne tilknytningen til Ovid
kom da også til uttrykk i et tidligere
scenisk verk av Peri, nemlig Dafne,
fra 1597, som ikke er bevart. 6 Her
var det nettopp Ovid som figurerte i
den innledende prologen, mens operahistoriens aller første tittelrolle altså strengt tatt var Metamorfosenes
Dafne, hun som ble forvandlet til et
laurbærtre. Denne musikalske Dafne
er imidlertid ikke bevart for ettertiden, og det er derfor en vanlig oppfatning at "operaens fødsel" knytter
seg til myten om Orfevs og Evrydike.
Og via disse to kan vi i dag lytte oss
til hva som skjedde omkring år 1600,
da antikkens mytiske skikkelser trådte frem på scenen og gestaltet musikkens og tragediens gjenfødelse som
en felles dramatisk form.
Peri, Caccini og Monteverdi fikk
snart følge av flere andre komponister som tok det samme tema opp til
musikkdramatisk behandling, og valget av nettopp Orfevs-myten var neppe tilfeldig. Orfevs er jo selve bildet
på musikkens og sangens emosjonelle
kraft; han er et symbol, men samtidig
en skikkelse som kan stå på tea ter scenen - og synge, sterkt, vakkert og
bevegende. Orfevs er mytenes store
sanger, og i teatret blir han sanger i
dobbelt forstand. Både fiksjonens og
virkelighetens medskapninger lytter

6) Vanligvis oppgis 1597 som året for oppførelsen av Dafne, men dette er "florentinsk
tidsregning" og svarer egentlig til -98. Se Robert Donington: The Rise of Opera, London
1981, s. 104.
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telrollen råder over et bredt register
av uttrykk, fra det harmoniske og
lykkelige til det sorgtyngede, det inntrengende og det lidenskapelige. Vi
møter også fergemannen Kharon, som
nekter å frakte Orfevs over floden
Styx, men som ikke kan motstå å falle
i søvn når Orfevs synger og spiller for
ham. Dermed kan Orfevs ta Kharons
båt og selv ro over til den andre bredden, der underverdenens hersker Pluto og hans hustru Proserpina venter.
Det er Proserpina som overtaler Pluto
til å la Evrydike få vende tilbake til
livet- men det er Pluto som fastlegger
betingelsene, uten å si hvorfor Orfevs
ikke må se på Evrydike. 7 Henne hører
vi ellers ikke mye til; hun dør jo av
det fatale slangebitt forholdsvis tidlig
i handlingen og kommer deretter bare
til orde med noen få strofer, innen hun
atter synker tilbake til dødsriket.
Selve førsteoppførelsen vet man
relativt lite om, bortsett fra at den
foregikk i regi av et av de omtalte
lærde akademier, Accademia deg!'
Invaghiti i Mantova, i februar 1607. 8
Kort tid etter ble operaen spilt om
igjen ved bystatens fyrstehoff, der
Monteverdi var fast stasjonert i familien Gonzagas tjeneste. I august samme år var det også en oppførelse i
komponistens fødeby Cremona, og
man mener at verket et par år senere
ble spilt i Torino, Firenze og Milano.
Partituret ble utgitt i 1609 og presen-

til hans stemme, både underverdenens herskere og teatersalens publikum gripes av hans sang.
I den mest berømte av disse tidlige
versjonene, nemlig Monteverdis Orfea fra 1607, møter vi også den lykkelige Orfevs, ikke bare den lengtende
og den sørgende som vi kanskje kjenner best, særlig fra Glucks langt senere opera. Gluck innleder da også sin
versjon med Evrydikes begravelse,
mens Monteverdis - og også Peris verk begynner med de to hovedpersonenes bryllup, der hyrder og nymfer feirer det nygifte par. Vennene
oppfordrer Orfevs til å synge om sin
kjærlighet, slik at også dalen og fjellene kan få glede seg med ham, til
tonene fra hans berømte lyre. Og i sin
første store arie synger Orfevs om
solen, himmelens rose- Rosa del eie!
-som aldri kan ha skuet en lykkeligere brudgom enn ham, og om den
lykkeligste av alle dager, da hans
kjæreste Evrydike ga ham sin hånd.
Så svarer Evrydike ham, med inderlighet og varme, og koret av hyrder
og nymfer hyller dem med sang og
dans og gode ønsker.
I likhet med de andre tidligste operaene er Monteverdis Orfeo altså en
pastorale, som foregår blant hyrder
og nymfer i det klassiske landskapet
l·.rkadia. Verket er enkelt og rent i
formen, men det er slett ikke uten
dramatisk nerve og kraft. Særlig tit-

7) "Rollefordelingen" her kan variere, i andre versjoner av myten er det Proserpina som
setter betingelsene.
8) Invaghiti betyr egentlig "forelsket" eller "fortryllet"; i denne sammenhengen må navnet
antagelig henspille på at medlemmene var "fortryllet" og fascinert av antikkens - og
samtidens - kultur.
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terer seg på tittelsiden som L'Orfeo,
favola in musica, hvor ordet favolafabel eller fortelling- markerer at det
er et handlingsforløp som her er satt
i musikk. Det dreier seg altså om en
form som stadig er ny, men som
samtidig er i ferd med å etablere seg
som en egen genre. De mange oppførelsene vitner om stor interesse for
både genren og verket, som også ble
publisert i et nytt opplag i 1615. Og
Monteverdis Orfeo er blitt stående
som den første kunstnerisk fullverdige opera, både en milepæl og et
mesterverk i operaens historie.
Orfev~' lange vandring:

som foreskriver en happy ending også for Orfevs og Evrydike, for øvrig i tråd med en viss variant av den
klassiske myten. 9 I Peris versjon er
dette gjennomført med særlig konsekvens; Orfevs får lov til å føre sin
Evrydike tilbake fra dødsriket uten at
det stilles betingelser av noen art- og
deretter lever de to lykkelig til sine
dagers ende. Monteverdis Orfevs mister riktignok Evrydike, men dør ikke
selv; operaen ender med en slags
apoteose, der Apollon leder sin sønn
Orfevs opp til den himmelske fred og
glede. Ingen av de to operaene omfatter de rasende bakkantinnenes sønderrivelse av Orfevs, selv om dette
element fra den mest utbredte versjon
av myten opprinnelig var tatt med i
Striggios libretto.
I løpet av sin sceniske karriere
konfronteres Orfevs for øvrig også
med en annen, meget spesiell konvensjon som gjennom flere hundre år
er uløselig knyttet til opera teatret, og
som medfører at Orfevs så å si skifter
kjønn underveis- opptil flere ganger.
I alle fall blir han fremstilt av både
sangere og sangerinner, og dessuten
av kastrater, fortrinnsvis av mannlige alter, men også av mannlige
sopraner. Orfevs' skiftende stemmeleie skal vi derfor komme tilbake til.
Orfevs og Evrydike opptrer ikke
bare som pionerer og nyskapere i
musikkteatret, de markerer seg også
som gjengangere på scenen. Det finnes over femti dramatiske verker som

et

scenano
Først et overblikk over fortsettelsenvi skal nemlig følge Orfevs svært
langt på hans vandring gjennom
operahistorien. Underveis kommer vi
til å foreta noen store sprang i tid og
geografi og særlig konsentrere oss om
to verk som hver på sin måte har hatt
en nyskapende funksjon i musikkteatrets utvikling, om enn med svært
forskjellige fortegn. Orfevs har jo en
særlig tilknytning til musenes sfære,
og vi skal se og høre at han etterhvert
blir "benyttet" av både den tragiske
og den komiske muse. Og selv om
langt de fleste av verkene tilhører den
første kategorien, er det samtidig slik
at Orfevs' tragiske skjebne svært ofte
blir mildnet i operaene om ham. Her
reddes han av operakonvensjonene

9) Jf. artikkelen om Orfevs i Enciclopedia dell' Arte Antica, vol. 5, Roma 1963, der denne
"lykkelige slutt" sammenlignes med den tilsvarende i Euripides' Alkestis. Det finnes også
en "happy ending" i en anonym engelsk middelalderversjon av myten, Sir Orfeo.
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stoffet, det gjelder bl.a. danske komponister som Bent Lorentzen, Ingolf
Gabold og lb Nørholm. Her i Norge
har Terje Rypdal som ganske ung
skrevet en opera med tittelen Orfeus
vender seg og ser på Eurydike, oppført på Høvikodden i 1972. Det nyeste
musikkdramatiske arbeidet jeg kjenner til, er den eksperimentelle forestillingen Operation: Orfeo, en billedopera i 3 satser, fremført av den
danske teatergruppen Hote! Pro Forma, til musikk av John Cage, Bo
Holten og C.W. Gluck. Denne operaen ble uroppført i september 199 3 ved
Århus Festuke, og gjestet deretter Det
Kongelige Teater i København, som
en svært fremmed, men åpenbart fascinerende fugl: "Hotel Pro Formas
'Operation: Orfeo' er både det mest
skelsættende og det slet og ret smukkeste musikteater, Det Kgl. Teater
har lagt scene til i årevis", skrev
musikkritikeren Jakob Levinsen begeistret ved denne anledning. 11 Det er
ingen tvil om at Orfevs fremdeles kan
bevege og beseire sine tilhørere, både
i gamle og nye versjoner.U

handler om disse to, hvorav minst
tredve er operaer, men listen inkluderer også skuespill, balletter og filmer.10 Det er i høy grad Orfevs som
dominerer i titlene, som regel alene
og av og til sammen med Evrydike.
Bare syv-åtte av de godt femti verkene har navn etter Evrydike aleneOrfevs er og blir mytens mest sentrale
skikkelse. Operaene om ham fordeler
seg ellers ikke jevnt over århundrene.
I romantikkens og realismens århundre var klassiske temaer midlertidig ute av fokus, og jeg kjenner ikke
til noen 1800-talls opera basert på
vår aktuelle myte, bare et orkesterverk med tittelen Orpheus, skrevet
av Liszt i 1854. Fra vårt eget århundre finnes derimot en rekke Orfevsverker, som Kreneks opera Orpheus
und Eurydike fra 1923, Malpieros
operatrilogi L'Orfeide fra 1925, Milhauds opera Les Malheurs d'Orphee
fra 1926 og Casellas La Favola d'Orfeo fra 1932. I Anouilhs skuespill fra
1941 figurerer Evrydike som tittelrolle, mens Orfevs danser i en ballett av
Stravinskij fra 1948. Både Cocteau
og Camus har skrevet filmmanus med
Orfevs som den sentrale skikkelse,
den første i 1949: Orphee, den andre
i 1959: Orfeu Negro, med handlingen
lagt til karnevalet i Rio de Janeiro.
I Skandinavia er det mange samtidskomponister som har benyttet dette

Fra Orfevs' død- til Orfevs'
ubegrunnede sjalusi
Litt mer skal sies om de gamle versjonene, innen vi går fremover i historien. Det er særlig to tidlige operaer

lO) Slike lister finnes i den store italienske Enciclopedia del/o Spettacolo, i vol.X: Indicerepertorio, under oppslagsordene Euridice og Orfeo.

11) Berlingske Tidende, 5.10.93, 2. sektion s. 4, under overskriften "Slå øjnene op og ørerne
ud". Senere er verket oppført ved flere anledninger, både i Danmark og på gjestespill i
utlandet, og det foreligger også i en videoutgave.
12) En enda nyere forestilling er (det norske) Verdensteatrets Orfeo/7 mot Theben, fra 1995
med mange senere oppførelser, men dette er "tekstteater" snarere enn musikkteater.
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som fortjener å nevnes, ved siden av
de to-tre som allerede er omtalt her.
La Morte d'Orfeo er tittelen på en
ganske spesiell, men meget vakker
og interessant opera av komponisten
Stefano Landi. Den er antagelig skrevet omkring 1620, men man kjenner
ikke til at den er blitt oppført i komponistens egen levetid. Som tittelen
antyder, handler operaen altså først
og fremst om Orfevs' død, og en slik
vinkling av myten finnes ellers ikke
i den kjente operalitteraturen, hvor
handlingen vanligvis er knyttet til
Evrydikes død, og til Orfevs' forsøk
på å bringe henne tilbake til livet.
I Landis opera er alt dette fortid
når teppet går opp for første akt; da
har Evrydike for annen gang forlatt
sin Orfevs, som vi så følger i hans
siste tid på jorden og videre ned i
underverdenen. Selve den grusomme
død, Orfevs' sønderrivelse, er her tatt
med i fabelen, men etter klassisk
tradisjon får publikum ikke se denne
hendelse, bare høre om den. Hendelsen gjenfortelles av et øyenvitne i en
lang beretning henvendt til Orfevs'
mor, musen Kalliope. Til slutt er
Orfevs atter vendt tilbake til underverdenen, der han nok en gang gjenser Evrydike- men hun kjenner ham
ikke igjen og ønsker bare å få bli i det
lykkelige Elysium. Fergemannen Kharon tilbyr Orfevs å drikke av glemselens flod Lethe, og i operaens siste
scene har gudene endelig ført ham

med seg opp til de himmelske regioner hvor hans død ikke lenger har
gyldighet, og hvor hans sorg og savn
er vendt til evig harmoni og skjønnhet.
Både tittelen og handlingsreferatet
gir muligvis et dystert inntrykk, men
operaen er langt fra mørk og trist som
helhet - her finnes en rekke allegoriske og mytologiske skikkelser som
bringer med seg stor variasjon og
vitalitet. Morgenrøden, sommervinden og elven 13 synger med friskhet og
sødme, mens mena der, satyrer og
ikke minst fergemannen Kharon sørger for det dramatiske og det humoristiske innslaget.
I 1647 inntok Orfevs og Evrydike
hoffet i Paris, med operaen Orfeo,
skrevet av den italienske komponisten Luigi Rossi. 14 Operaen var et
bestillingsverk fra kardinal Mazarin,
som i likhet med sin forgjenger Richelieu fungerte som en mesen for de
skjønne kunster. Også i denne sammenheng fikk Orfevs og Evrydike en
meget entusiastisk mottagelse- sammen med en tredje sentral skikkelse
som her inngikk i intrigen, nemlig
Aristeo. Han er langt mindre kjent
enn de to andre, men hans klassiske
aner er i orden.
Aristeios var en "bonde-heros",
som lærte bøndene å dyrke oliven,
å melke og å holde bier. I noen versjoner av myten opptrer han som
Orfevs' rival og forårsaker dermed

13) Det er Aurora, tre Euretti og Ebro fiume som synger her.
14) Rossis Orfeo er sjelden blitt oppført i nyere tid, men i 1997 ble den spilt med stor suksess
på Drottningholmsteatern utenfor Stockholm. Forestillingen har også vært vist i svensk
fjernsyn.
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Evrydikes død- ved bokstavelig talt
å forfølge henne gjennom landskapet, slik at hun ikke oppdager slangen
som lurer i gresset, og som altså
tilfører henne et dødelig bitt. Episoden er omtalt i Vergils Georgica, i
bok 4 (457-59), der hovedtemaet er
honning og bier.
I Rossis opera er Aristeios ustanselig til stede som en utrettelig, men
stadig avvist beiler. Vi hører ikke noe
om hans tilknytning til bønder og
bier, men følger ham gjennom diverse intriger som han iscenesetter for å
vinne Evrydikes hjerte, i et nært samarbeid med Venus. Også her dukker
imidlertid slangen opp - og biter,
hvorpå Evrydike dør etter å ha sunget
vakkert og lenge om sin ulykkelige
skjebne. Senere hjemsøker hun Aristeios som et slags spøkelse fra dødsriket og sørger for at han mister
forstanden, og Aristeios tar deretter
sitt eget liv.
Etter de to første aktenes mange
merkverdige forviklinger, følger handlingen et mer gjenkjennelig mønster i
den siste del av operaen. Også her
ender det med at Orfevs til sist blir
drept av de rasende menadene, som
ledes av Bacchus, Aristeios' far. Men
liksom i Landis opera blir denne sørgelige død ikke stående som Orfevs'
endelige skjebne - her forkynner
Jupiter at både de to elskende og
Orfevs' lyre skal omdannes til stjernebilder, som for alltid vil lyse på

himmelen. Denne vakre utgang på fabelen har også visse forbindelser tilbake til den klassiske tradisjon, for
ifølge Lukian var det Orfevs som
først lærte grekerne om astrologiske
forhold, og for å ære ham, oppkalte
de et stjernebilde etter hans lyre (De
Astrol. 10).
Fra disse 1600-tallsverkene blir vi
nødt til å foreta et langt sprang fremover i tiden, i retning av 1760-årene
og den neste viktige milepæl i operaens historie, der Orfevs og Evrydike
atter spiller hovedrollene. På veien
kan vi stanse et øyeblikk i 1670årenes Venezia, hvor en Orfevs-opera
av komponisten Sartorio ble oppført,
som den første siden Rossis versjon.
Også den venezianske Orfeo er en
ytterst vidløftig variasjon over temaet,
slik det fremgår av de undertitler som
ble tilføyet ved to senere oppførelser:
"Orfevs eller Amors narrespill", og
"Orfevs' ubegrunnede sjalusi" Y En
slik trivialisering av et opprinnelig
mytologisk sujett er svært typisk for
tiden og stedet. Etter at historiens
første offentlige operahus ble åpnet i
Venezia i 1637, kom hele- den stadig
unge - operagenren inn i et annet og
nytt spor, hvor det spektakulære og
det virtuose sto i høysetet. Man forlot
stort sett de pastorale temaene til
fordel for andre stoffkilder, og selv
om man stadig utnyttet mytologiens
galleri av guder og helter, valgte man
fortrinnsvis ut skikkelser og episoder

15) Orfeo o sia Amore spesso inganna og Orfeo a torto geloso, se Ellen Ros and: Opera in
Seventeenth-Century Venice. The Creation of a Genre, Berkeley 1991, ss. 388-90. I den
tidligere omtalte Enciclopedia del/o Spettacolo oppgis imidlertid bare en, "sammenslått"
tittel: Orfeo a torto geloso ovvero Amore spesso inganna.
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som kunne gi anledning til sterkt
dramatiske intriger. Populære som
operasujetter var også visse eventyraktige legender fra den tidlige middelalderhistorien, og repertoaret besto derfor både av antikke figurer
som Herkules, Odyssevs, Dido og
Aeneas, Jason og Medea, og av middelalderske legendeskikkelser som
Armida, Bradamante og Medoro.
Man forsynte seg også fra antikkens
historie, med personer som Poppea
og Nero, Julius Cæsar og Alexander
den store.

det var scenografenes og sangernes
glansperiode. Tidens største stjerner
var kastratsangerne, som i særlig høy
grad kunne honorere stilens krav om
lyse, glansfulle stemmer med stor
smidighet og briljans.
Vi kan ikke gå nærmere inn på
denne utviklingen og de forskjellige
skoler og stadier som gjør seg gjeldende underveis - vi vil nøyes med å
konstatere at de typiske barokkoperaene ble komponert, produsert og
konsumert i uoverskuelige mengder
gjennom mer enn hundre år, over så
å si hele Europa. De ble skrevet av en
lang rekke italienske og ikke-italienske komponister og librettister som i
dag er mer eller mindre ukjente for
oss, men som alle arbeidet innenfor
den italienske opera seria-tradisjon.
I ettertiden har denne genren fått et
noe blandet ry; den er berømmet for
sin vakre musikk, men beryktet for
sine innviklede intriger og sin kunstige dramaturgi. Opera seria på sitt
beste finner vi blant annet i Handels
mange operaer fra første halvdel av
1700-tallet- med så praktfull musikk
at de fleste innvendinger må forstumme. Også her går for øvrig de klassiske temaer igjen, i titler som Oreste,
Arianna, Alessandro, Agrippina, Scipione og Giulio Cesare.
På godt og vondt hadde hele barokkteatret - herunder barokkens
opera - nådd et slags metningspunkt
omkring midten av 1700-tallet. Og
på flere områder ble det slått til lyd
for reformer, som en reaksjon mot
barokkens overlessede kunstferdighet
og stivnede konvensjoner. Her var
man selvfølgelig også inspirert av
opplysningstidens idealer, kjent fra

Gjennom høybarokkens glans
og prakt- mot reformenes tid
Med dette gikk altså operaen for alvor inn i barokkens tidsalder og tidsånd og ble fantastisk og overdådig,
både visuelt og musikalsk. Scenebildene var flotte og teknisk meget avanserte; musikken var - på sitt beste storslagen og praktfull, men den var
ofte også svært overbrodert og kunstferdig, i den forstand at selve teksten
og meningen bak den sto i fare for å
druknes i triller og forsiringer. Allerede fra librettistens side var handlingen ofte temmelig utflytende og
uklar, med tildels uforståelige forviklinger og komplikasjoner, og den musikalske strukturen bidro på sitt vis til
forvirringen. Alt var lagt til rette for
at sangernes teknikk og stemmeprakt
skulle komme til full utfoldelse, men
selve operagenrens grunnleggende
ide, dramaet som skulle uttrykkes
gjennom musikken, var kommet helt
i bakgrunnen. Først og sist dyrket
man det eventyrlige og det virtuose,
både sceneteknisk og sangteknisk 37
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Voltaires, Diderots og Rousseaus
skrifter. Enkelte franske skuespillere,
som Lekain og Mile. Clairon, forsøkte å gjennomføre en kostymereform,
ballettmesteren og koreografen Noverre utga et viktig skrift til fordel for
en ballettreform - og en av tidens
ledende komponister gikk i bresjen
for en operareform.

Gluck, Orfevs og
operareformen
Komponisten var Christoph Willibald Gluck, hvis første reform-opera
bærer tittelen Orfeo ed Euridice. Nok
en gang er det altså disse to skikkelsene som gir navn og innhold til det
første fullstendige verket innenfor en
ny retning i musikkteatret. Valget av
sujett var heller ikke denne gangen
tilfeldig, for Gluck ønsket nettopp å
vende tilbake til de tidlige operaverkenes enkelhet og klarhet. Og disse
operaenes foretrukne tema, Orfevsmyten, var også velegnet for hans
formål - her fantes både en klar
handlingsgang, få, men betydningsfulle rolleskikkelser og ikke minst en
sterk og direkte følelsesmessig appell. Også Gluck søkte seg tilbake
mot arven fra antikken, som han ville
gjenskape i en opprinnelig og klassisk ren form, i tråd med den ny klassisistiske stilretningen som var begynt å gjøre seg gjeldende i tiden.
- Tidligere hadde Gluck skrevet en
lang rekke operaer i den tradisjonelle
seria-stil, men var etterhvert blitt sterkt

inspirert av nye strømninger og tanker som var fremme i den kulturelle
debatt. Her hadde man også diskutert
operaformen spesielt, og blant de reform-interesserte var dikteren og librettisten Calzabigi, som Gluck innledet et samarbeid med omkring 1760.
I første omgang førte samarbeidet
med Calzabigi til en ballettpantomime over Donjuan-temaet, fra 1761,
og året etter kom Orfeo ed Euridice.
Det er kanskje verdt å poengtere at
både tittelen og resten av operateksten er på italiensk, for selv om Gluck
var· tysker og premieren fant sted i
Wien, var det nærmest en selvfølge at
verket skulle oppføres med librettisten Calzabigis originale italienske
tekst. Også tyskeren Handel, bosatt i
London, hadde jo skrevet sine operaer på italiensk- over hele Europa var
opera rett og slett en italiensk genre,
unntatt i Frankrike der det fantes en
egen fransk operatradisjon, utviklet
av komponister som Lully og Rameau.
På den første trykte utgavens tittelblad, datert Wien 1764, finnes også
noen linjer på latin- hentet fra Vergils Georgica, som danner det viktigste grunnlaget for Calzabigis libretto:
Te, dulcis coniux, te solo in litore secum,
Te veniente die, te decedente canebat.
(N, 465-67)

I Egil Kraggeruds oversettelse:
deg han besang for seg selv, du elskede
hustru, på ensom strand, ja deg ved
daggry og deg når dagen var omme.16

16) Kraggeruds oversettelse er utgitt (med et innledende essay og utførlige noter) på Solum
Forlag, 1994.
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Nettopp disse linjene er gjendiktet i
Orfevs' første arie i Glucks opera
("Chiamo il mio ben cosi"), og man
finner også mange andre passasjer
hvor librettoen legger seg tett opp til
Vergils tekst. Selve myten har Calzabigi hentet fra Georgicas bok 4, mens
skildringen av dødsriket, både Inferno og Elysium, er basert på partier fra
Aeneidens 6. bok. Herfra har librettisten også hentet inspirasjon til det
tredje ballettopptrinn, "de salige ånders dans", som i Glucks versjon er
blitt kjent og elsket som et separat
orkesterstykke med fløytesolo. Disse
kildene har Calzabigi selv gjort rede
for i librettoens innledende tekst, der
han også skriver at han har måttet
forandre slutten av historien i pakt
med tidens scenekonvensjoner .17 Operaen ender nemlig i fest og glede, med
kjærlighetens seier over døden- Evrydike vender atter tilbake til sin sørgende ektemann, denne gang for alltid. Det er den allegoriske skikkelsen
Amor som sørger for dette mirakel,
som en Deus ex machina, for så vidt
i overensstemmelse med antikkens
dramaturgiske tradisjoner, men ikke
med Vergils gjendiktning av myten.
Både Amor og den lykkelige slutt er
altså elementer som er lagt inn for å
tilpasse stoffet til teatrets behov. Og
det er interessant å merke seg at man
selv i denne reform-operaen har be-

holdt en såpass eiendommelig konvensjon som "the happy ending" -il
lieto fine. En slik avslutning var nesten obligatorisk i barokkens opera,
og foreløpig holdt den altså stand mot
de reformatoriske tendenser.
Gluck har også beholdt en annen
og svært spesiell operakonvensjon,
nemlig kastratsangeren. Peris og Monteverdis Orfevs hadde vært tenorer,
men langt de fleste helteskikkelser på
den italienske barokkoperaens scene
ble fremstilt av kastrater, inkludert
Orfevs selv. I den omtalte opera av
Rossi ble for øvrig både Orfevs og
hans"rival Aristeios sunget av kastratsopraner, mens Glucks Orfevs er skrevet for en kastrat-alt. Samtidens
publikum må ha betraktet kastratsangerne som selvfølgelige innslag i
operateatret, og man har neppe funnet det påfallende at Orfevs ble sunget
av en mann med "kvinnestemme".
Da en ny, omarbeidet og utvidet versjon av Glucks opera hadde premiere
i Paris 12 år senere, i 1774, ble hovedrollen imidlertid sunget av en ganske
alminnelig tenor, først og fremst fordi
det ikke var noen tradisjon for kastratsangere ved franske operascener. For øvrig hadde Gluck selv
transponert opp Orfevs' rolle for en
kastratsopran til en spesiell festforestilling i Parma i 1769. 18 Det er
altså ingen grunn til å tro at Gluck

17) Se Calzabigis Argomento, på første side i originalpartituret: "Pir adattar la favola alle
nostre scene ho dovuto cambiar la catastrofe."
·
18) Jf. Max Lopperts artikkel i tekstheftet til John Eliot Gardiners CD-innspilling fra 1989.
For øvrig kan det nevnes at Glucks musikk til denne festforestilling var: satt sammen av
en prolog samt tre enkeltstående akter, hvorav den ene bar tittelen Aristeo. Se også
artikkelen i tekstheftet til Sigiswald Kuijkens CD-inspilling fra 1982.
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har tatt bevisst avstand fra
kastratvesenet som sådant,
selv om han ønsket å reformere
operakunsten. Tradisjonen
for kastratsangere holdt seg da
også lenge, godt inn i 1800tallet, og både Mozart og senere Rossinihar skrevet roller
for kastrater.
Forside-illustrasjonen fra
den franske utgaven av Glucks
opera viser en forholdsvis lett
antrukket Orfevs sammen med
en noe mer påkledd Evrydike
(fig.3a). Det dreier seg om en
fri kunstnerisk gjengivelse av
motivet, ikke om et scenebilde - operaens to tittelroller
har sikkert ikke sett slik ut i
forestillingen. Der kan de
kanskje ha lignet de to på
bildet fra Stockholm (fig.3b ),

Fig. Ja.

Fig. 3b.
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malt av Per Hillestrom, som har laget
flere varianter over nettopp dette motivet.19 I Stockholm ble operaen oppført så tidlig som 1773, altså et år før
den nye franske versjonen ble presentert i Paris; for øvrig var librettoen
oversatt til svensk og Orfevs' parti
transponert ned for en baryton. På
bildet ser vi sangeren Carl Stenborg
med den obligatoriske laurbærkransen om hodet. Han holder sin lyre
høyt hevet i den ene hånden, og i den
andre holder han Evrydike, alias
sangerinnen Elisabeth O lin. Kostymene er typiske for tidens teater, utformet i nesten rendyrket barokkstil,
som stadig holdt seg godt på teaterscenene. Vi ser imidlertid et lite tilløp
til den gryende kostyme-reformens
idealer om lokalkoloritt og historisk
særpreg - her er Orfevs' drakt blitt
utsmykket med border i gresk mønster.
Evrydikes drakt var derimot aldeles ureformert og avstedkom et satirisk epigram i Stockholmsposten:
Jag kan for loje knappt mig biirga, niir,
Eurydice, jag skådar din person.
Hur fick du rum på Charons farja med
en så vid "konsid'ration"?
Niir du bland skuggor promenerar, den
Elyseiska park mig synes alltfor trång

heter det blant annet her. 20 Denne kritiske røst er altså et uttrykk for nettopp
den reformbevegelse som Glucks opera
selv var sprunget ut av - reaksjonen
mot barokkens teaterkonvensjoner
og den manglende overensstemmelse
mellom innhold og form.

Orfeo ed Euridice er blitt stående
som Glucks første reform-opera, men
det var i forbindelse med sin neste
opera, Alceste, at han formulerte de
nye ideene i form av et manifest,
publisert som forord til den trykte
utgaven av partituret i 1769.21 Nesten alle de viktigste tankene herfra
var imidlertid allerede realisert i Orfea ed Euridice. Et av de viktigste
formålene med Glucks operareform
var å oppnå harmoni mellom teksten
og musikken, slik de aller første operakomponistene hadde gått så sterkt
inn for i sine bestrebelser på å gjenskape antikkens tragedieform. Disse
samme inspirasjonskildene lå bak
Glucks ønske om å gjeninnføre korets
viktige rolle, etter at korscener lenge
hadde vært så godt som avskaffet i
den italienske opera. Videre ønsket
han å befri den dramatiske handlingen for det omfattende intrigeapparat
som dominerte i barokkens opera
seria, og i stedet bygge opp teksten
omkring få, enkle bilder med temaer
fra den klassiske mytologi, sentrert
om store allmennmenneskelige ideer
og følelser. Formulert på denne måten kan disse idealene kanskje virke
noe stillestående eller udramatiske,
men det finnes både dramatikk og
temperament i Glucks opera, flettet
direkte inn i den musikalske dialogen
slik den utspiller seg mellom Orfevs
og Evrydike.
Sentralt i operaen står den lange
scenen i 3. akt som er fremstilt på

19) Bildene er gjengitt i G. Hillestroms bok om Gustaviansk teater, Malmø 1947.
20) Nils Personne: Svenska Teatern under Gustavianska Tidehvarfvet, Stockholm 1913, s. 117.
21) Forordet til Alceste finnes bl.a. i Oliver Strunk, op.cit. ss. 673-75.
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bildene fra Paris og Stockholm (fig.
3a og b). Orfevs leder Evrydike med
seg ut fra dødsriket, mot lysets verden
-og Evrydike kan ikke forstå hvorfor
hennes elskede ikke vil se på henne.
Hun bebreider ham for hans likegyldighet og bønnfaller ham om et kjærlig blikk, mens Orfevs lider under
påbudet om ikke å vende seg om.
Etter en engasjert musikalsk dialog mellom de to følger et resitativ og
en arie som Evrydike synger alene,
stadig med frustrasjon og fortvilelse
over det hun oppfatter som likegyldighet og kulde fra hans side. Deretter er det atter en resitativisk dialog
mellom henne og ham, og så kommer
det fatale øyeblikk da Orfevs ikke
lenger kan motstå presset, eller fristelsen, eller sin egen lengsel - ingen
vet vel helt hva som rører seg i ham.
Men i alle fall vender han seg om, og
Evrydike rekker bare såvidt å si noen ord til avskjed innen hun faller
død til jorden. Og så synger Orfevs sin store,
skjønne arie: Jeg har
mistet Evrydike! ]'ai perdu mon Eurydice! CHE
FAROSENZAEURIDICE!22 I denne enestående
arien er hele Glucks program så å si samlet - det
nære forholdet mellom
teksten og musikken, enkelheten, klarheten, inderligheten og de sterke
følelsene. Alle som hører
disse tonene må forstå at

gudene atter en gang blir så grepet av
Orfevs' sang at de gir ham Evrydike
tilbake - stikk i strid med myten ifølge
Ovid og Vergil.
I billedkunsten har man særlig
vært opptatt av å vise Orfevs mens
han synger for dyrene, og dessuten
Orfevs' død. I Glucks opera er det
imidlertid ingen tvil om at selve
utgangen fra dødsriket, med den
uforløste spenningen mellom de to
hovedpersonene, er den mest sentrale
scenen, og situasjonen går da også
igjen på rollebilder fra teatrene og
på plate- og CD-covere. Ett eksempel er gjengitt her, vi ser to danske
sangerinner, Else Brems og Edith
Oldrup, i en forestilling som ble
spilt på Det Kongelige Teater i København i 1951 (fig. 4). Også denne
Orfevs har greske border nederst på
drakten.

Fig. 4.
22) Slik lyder altså ariens første linje i norsk, fransk og italiensk versjon.
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manisk sammensmeltning av den
italienske og den franske utgaven.
I denne nye versjon ble operaen atter
en stor suksess, denne gang med den
berømte altsangerinne Pauline Viardot-Garcia i hovedrollen. 24
Berlioz hadde altså valgt å føre
Orfevs' parti tilbake til altstemmens
register, som i den opprinnelige Wiener-utgaven, og da kastratsangernes
tid nå definitivt var over, måtte rollen synges av en kvinnelig alt. I ettertiden har det også vært alminnelig
enighet om at nettopp altstemmen
har "den dypt melankolske klang
som passer så godt til operaens tema",
og at "Gluck gjennom valget av en
alt har brakt helten opp på et uvirkelig og stilisert nivå. " 25 Etter Berlioz'
revisjon har mannen Orfevs nesten
alltid vært fremstilt av en kvinne, og
Orfevs har dermed gått inn i rekken
av operarepertoarets såkalte bukseroller- selv om vår helt nok sjelden
utstyres med et klesplagg av denne
art. 26 I alle fall er rollen dermed blitt
en stor og kjærkommen utfordring for
alter og mezzosopraner, på linje med
Mozarts Cherubino i Figaros bryllup
og Strauss' Octavian i Rosenkavaleren.

Sangerinnen es Orfevs
Med disse bildene kan vi konstatere
at den Orfevs som har latt sin røst
klinge på vår tids operascener vanligvis hverken har vært kastrat, baryton
eller tenor - han har derimot vært en
hun, nærmere bestemt en kvinnelig
alt. For Orfevs skiftet jo stemmetype
enda en gang, og samtidig skiftet
rollen også kjønn. Denne metamorfose foregikk i 1859, i komponisten
Berlioz' regi. Glucks opera om Orfevs og Evrydike hadde i mellomtiden oppnådd en enestående popularitet; bare på Pariseroperaen var den
inntil1838 blitt spilt ca. 300 ganger
-deretter hadde den i en periode ført
en noe mer anonym tilværelse. Til
oppførelsen i 1859 hadde Berlioz foretatt en grundig revisjon av Glucks
partiturer, som etterhvert var blitt
utsatt for en rekke forandringer og
bearbeidelser. Mange av dem var
utført av "en fremmed hånd, som
hadde skamfert visse passasjer på den
mest barbariske måte", ifølge Berlioz. 23 Han gikk derfor tilbake til de to
originale partiturene og beholdt det
beste fra hver av dem, slik at det
endelige resultat står som en har-

23) Hector Berlioz: "L'Orphee de Gluck", i A travers chant, Paris 1880, s. 113.
24) Viardot-Garcias innsats i rollen er beskrevet i detalj av Berlioz selv, som lovpriser hennes
- tydeligvis sterkt ekspressive - spill og musikalske uttrykk. Se evt. særlig avsnittet om
Orfevs' store arie i 3.akt, op.cit. ss. 123-24.
25) Ernest Newman: Gluck and the Opera, London 1964, s. 144. Det andre sitatet er fra Hans
Joachim Moser: Christoph Willibald Gluck, Stuttgart 1970, s. 156.
26) Bukseroller (breeches' parts, Hosenrollen) betyr egentlig mannsroller som synges og/eller
spilles av kvinner, som Orfevs, Cherubino og Ocravian. I praksis brukes det imidlertid
også om roller der kvinnelige rollefigurer helt eller delvis opptrer i maskulin forkledning,
som et spill i spillet.
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Norske alter og mezzoer har sjelden kunnet påta seg denne utfordringen: Orfevs og Evrydike har merkelig nok aldri vært spilt på Den Norske
Opera. Glucks Orfevs har imidlertid
opptrådt på et par andre norske scener, først på Nationaltheatret i sesongen 1907-1908, jf. bildetfra forestillingen (fig.5). Aktøren er etter alt
å dømme den svenske sangerinnen
Mathilde Jungstedt, som sang Orfevs' rolle ved de første forestillingene- atter en meget kvinnelig Orfevs.
Om denne forestillingen kan man
lese i Wiers-Jensens bok om Nationaltheatrets 25 første sesonger:

gamle verk et mægtig indtryk. Titelpartiet blev utført av den svenske sangerinde, fru Mathilde Jungstedt, med
enkel plastik, med harmonisk spil og
med malm tonende, skjøn stemme. 27

Den malmtonende stemmen er dessverre ikke bevart for ettertiden, men
den enkle plastikken kommer i alle
fall tydelig frem på bildet.
Også på Central teatret gjorde Orfevs et sterkt inntrykk, da Glucks
opera hadde premiere i januar 1935.
"Det ble en fin og fengende forestilling", skriver Paul Gjesdahl i sin bok
om Centralteatrets historie:
Sangerinnen Fanny Elsta var nesten
dramatisk debutant, men likevel ble
rollen et gjennombrudd. Hun så praktfull ut, den imponerende skikkelsen, de
store, sjelfulle øynene og den mørke,
varme stemmen gav straks den rette

En opera-innsats fik man i oktober:
Glucks "Orfeus", som hadde sin premiere den 8. oktober. I en fantasifuld
opsætning og med en paa enkelte hænder storslagen utførelse gjorde det

Fig. 5.

2 7) H. Wiers-Jensen: Nationaltheatret gjennom 25 aar. 1899-1924, Kristiania 1924, s. 204.
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illusjonen. (... ) Overordentlig vakkert
gjennomførte Maria Rajdl Euridices
rolle, mens Karen Marie Flagstad virket litt for robust som den himmelsendte Eros.'"

Komponisten Naumann ledet selv
innstuderingen og oppførelsene, og
erklærte seg meget tilfreds med de
lokale kreftene - "eine Glanzende
Execution!". Men "Korene var ham
derimod for svage", ifølge den danske kronikør,

To sene 1700-talls versjoner

skjøndt hele det Skuespillerpersonale,
der ikke var beskjæftiget i Stykket,
måtte tage sin Del af Korstemmerne,
hvorved de Syngendes Mængde blev
dreven op til det betydelige Anta! af
fireogtyve, der skiftevis maatte optræde som Grækere, Furier, gode Aander
og atter Grækere. 3l

Med dette forlater vi Glucks opera,
tar et par skritt tilbake og stanser opp
ved to andre operaverker som også
baserer seg på vår myte_ Det første av
disse er en dansk-tysk versjon, oppført ved Det Kongelige Teater i København i 1786. Her hadde den tyske
komponisten Johann Gottlieb Naumann skrevet en ny opera over Calzabigis libretto, som var oversatt til
dansk. Hovedrollene ble utført av den
danske sangerinne Catharina Møller
og den norske skuespiller Michael
Rosing, en av teatrets ledende krefter
innenfor tragedien. I et gammelt dansk
teaterhistorieverk heter det at "Jfr.
Møller [sang] Eurydice med stor Bravom, men skjøndt Ros ing ikke hav de
en Stemme og en musikalsk Uddannelse, der kunde lignes med hendes,
blev det dog ham, der bar Seiren hjem
ved sin sjælfulde Udførelse af Orpheus."29 Denne debut i operafaget ble
for øvrig innbringende for Rosing for sin utførelse av Orfevs' rolle fikk
han "efter de kongelige Herskabers
Befaling, men paa Theaterkassens
Regning, tilsendt et Gulduhr med
Kjede". 30

Fra København 1786 beveger vi oss
et lite stykke videre i operahistorienfrem til nok en opera om Orfevs og
Evrydike, av Joseph Haydn- skrevet
i 1791, altså 17 år etter at Glucks
pariserversjon hadde hatt premiere.
Også denne tyske komponist, som i
1791 befant seg i London, komponerte sin opera til en italiensk libretto,
som en typisk opera seria - denne
stilen ble fortsatt dyrket også etter
Glucks operareform. Det er likevel
tydelig at Haydn på mange måter har
vært påvirket av Glucks opera, selv
om de to verkene også er svært forskjellige. Haydn-operaens tittel er relativt merkverdig, den lyder: L'anima
del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice,
altså "Filosofens ånd, eller Orfevs og
Evrydike". Det er faktisk ingen som
kan forstå hvilken filosof det dreier
seg om, eller hva hans ånd måtte ha

28) Paul Gjesdahl: Central teatrets historie, Oslo 1964, s. 197.
29) P. Hansen: Den danske skueplads, vol.I, København 1889, s. 564.
30) ibid. s. 398.
31) ibid. s. 564.
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med Orfevs og Evrydike å gjøre.
Selve ordet filosofi nevnes bare en
enkelt gang i teksten, uten at man
blir noe klokere av det. Men forklaringen kan muligvis ligge i det faktum at denne operaen må betraktes
som ufullendt. På grunn av visse
komplikasjoner som gjaldt teatermonopol og oppførelsesrettigheter i
samtidens London, ble den planlagte
premieren avlyst før operaen var endelig utarbeidet, og både librettoen
og partituret bærer preg av å være
lagt til side i uferdig tilstand. Den
filosofiske gåte kunne altså muligvis
ha vært løst hvis verket hadde foreligget i fullt ferdig versjon.
I Haydns opera møter vi atter en
gang den tidligere omtalte Aristeios,
Orfevs' rival. Denne gang heter han
Arideo, ikke Aristeo, som i Rossis
opera. Arideo er riktignok bare usynlig tilstede, han viser seg ikke selv på
scenen, men spiller likevel en viktig
rolle i intrigen. Det fremgår nemlig
av teksten at Evrydikes far, kong
Kreon, har lovet bort sin datter til
Arideo, som hun forakter og derfor
flykter fra, ikke minst fordi hun jo
elsker Orfevs. Hun havner i en vill og
uhyggelig skog, hvor Orfevs heldigvis innfinner seg med sin lyre og
redder henne fra farlige dyr og andre
truende uhyrer. Da de to så er vel
hjemme igjen, i det kongelige palass,
får de kong Kreons tillatelse til å feire
bryllup, og alt er for en kort tid lutter
lykke og idyll. Men Arideo vil ikke
finne seg i å bli fratatt sin forlovede
på denne måten, han sender derfor en
av sine menn av gårde for å bortføre
Evrydike, mens Orfevs samtidig lokkes vekk fra åstedet. Evrydike forsøker
KLASSISK fORUM 1999:1

å unnslippe, og på sin flukt pådrar
hun seg altså det fatale slangebitt.
For øvrig beslutter kong Kreon at
Ar ideo skal straffes for sin ugjerning.
Forbløffende nok ser det ut til at
denne forholdsvis konvensjonelle opera seria har avstått fra den obligatoriske lykkelige avslutning, som selv
reformatoren Gluck fant det nødvendig å inkludere. I den foreliggende versjonen ender operaen i alle fall
som myten, med bakkantinnenes hevn
og Orfevs' død. Men muligvis kan
også dette skyldes at verket rett og
slett er uferdig fra komponistens
og librettistens hender - det kan ha
vært meningen å innføre en uventet
dreining av handlingen helt til sist
i operaen.

I operettedrakt: Orfevs som
parodi
Også innenfor den lettere genre har
Orfevs og Evrydike fungert som nyskapere i musikkteatret. Hittil har vi
hørt om den sentrale rolle de spilte
ved selve etableringen av operagenren, på terskelen til 1600-tallet, og
om deres posisjon som frontfigurer i
den operareform som fant sted ca.
160 år senere, i 1760-årene. Den
tredje av de nyskapende begivenheter
inntraff i 1858, da Orfevs og Evrydike opptrådte som hovedroller i historiens første helaftens operette.
Det dreier seg altså om Jacques Offenbachs Orphee aux Enfers, "Orfevs i underverdenen". At begivenheten vakte stor oppmerksomhet
fremgår av en rekke forskjellige kilder - for eksempel denne karikatur
fra et samtidig vittighetsblad, som

-----r.s
,. .' l l
:l l

j)il

---

Fig. 6.

viser komponisten og tittelrollen i
en og samme person: Offenbach som
Orfevs (fig. 6).
La oss stanse litt ved selve ideen.
En operette om Orfevs, denne tragiske skikkelse- det må da være en form
for blasfemi? Nei, ikke blasfemi, men
parodi - og som sådan en del av
arven fra antikken. For helt fra klassisk gresk tid har parodien på den
høye stil vært dyrket som en egen
genre, der guder og helter plasseres
inn i prosaiske rammer og utsettes for
latterlige og nesten absurde intriger.
Disse intrigene utspiller seg ofte som
en slags vrengebilder av de opprinnelige mytologiske sujettene, og parodien oppstår altså i møtet mellom det

høye og det la ve, ved at den høye
stil ens temaer og skikkelser presenteres på den lave stilens premisser. En
god kilde er de mange vasemaleriene
(fra 300-tallet f.Kr.), som viser hvordan mytene ble parodiert i den såkalte flyaker-farsen, delvis via tragediediktningens versjoner. Lignende
parodier har siden figurert på det
komiske repertoaret opp igjennom
hele teatrets historie.
Etter at operaen var etablert, ble
operaparodier selvfølgelig en meget
populær genre - både stoffet og formen sto jo lagelig til for hugg. Antagelig har Orfevs-temaet vært parodiert mange ganger i løpet av mytens
vandring gjennom historien, men de
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første kjente Orfevs-parodiene dukket opp i kjølvannet av Glucks reform-opera, som ble mye spilt og
dermed var svært kjent. Disse parodiene kunne enten være utformet som
egne små stykker, eller de kunne
flettes inn i større komiske operaer.
Komponisten Paisiello skrev for eksempel en slik parodisk opera buffa,
der både den klassisistiske tradisjonen generelt og Glucks Orfevs spesielt får gjennomgå.
Et annet eksempel kan vi hente fra
dansk teaterhistorie - her gjelder
det riktignok ikke Gluck, men Naumanns omtalte opera over samme
tema. Tre år etter denne operaens
premiere i 1786 dukket det opp en
parodisk versjon med tittelen Mikkel
og Malene. En heroisk Opera i tre
Akter. Den var skrevet av den innbitte operamotstander P. A. Heiberg,
som hadde lagt teksten så tett opp
til originalen at parodien kunne
synges til Naumanns egen musikk.
Her er Orfevs og Evrydike blitt
til kusk og kokkepike i samtidens
København. 32
Men igjen må en lengre historie nå
gjøres kort; vi springer fremover i
tiden til litt forbi midten av 1800tallet - og konstaterer at Orfevsparodien da nok en gang ble valgt
som et opplagt tema for en musikalsk
komedie. Komponisten Jacques Offenbach- opprinnelig tysker, bosatt i
Paris - var allerede godt etablert
innenfor den lettere delen av musikkteatret. Han hadde tidligere skrevet kor-

tere stykker, men med Orphee aux
Enfers skapte han altså musikkhistoriens første helaftens operette.
Atter bidrar våre to gjennomgangsfigurer Orfevs og Evrydike til en enestående musikkteater-suksess, denne
gang i en helt annen gate enn de
tidligere omtalte verkene. Riktignok
var enkelte av disse også eksempler
på svært utflytende operaversjoner
av den klassiske myten- både Landi
og Rossi presenterte sine 1600-talls
operaer som tragi-komedier, og verkene inkluderer da også en rekke komiske elementer. Men i Offenbachs
versjon er ethvert innslag av tragedie
utryddet, og handlingen er kort og
godt det rene tøv. Men ganske fornøyelig er det faktisk:
Orfevs er fiolinist og direktør for
musikk-konservatoriet i Theben, og
lever i lite lykkelig ekteskap med
Evrydike. Han er bare opptatt av
musikk, hun føler seg forsømt og
innleder et forhold til honninghandleren Aristeios, som i virkeligheten er
Pluto, underverdenens konge. Han
avslører seg som sitt rette jeg idet han
er i ferd med å bortføre Evrydike til
sitt underjordiske rike. Da Orfevs
oppdager hva som er skjedd, er han i
grunnen godt fornøyd med å være
kvitt konen, men Den offentlige mening- en moralprekende eldre dame
-tvinger ham til å oppsøke Jupiter og
beklage seg over Pluto.
Pluto benekter alt han beskyldes
for, men gudene bestemmer seg likevel for å dra ned til underverdenen for

32) Gerhard Schepelern: Italienerne paa Hofteatret, København 1976, vol.!, s. 27.
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å undersøke saken nærmere. Der holdes Evrydike innesperret av Pluto, og
omskapt til flue trenger Jupiter seg
inn og bortfører henne. Under en fest
som Pluto holder for gudene, dukker
Orfevs og Den offentlige mening opp
og krever Evrydike utlevert. De får
henne også, men Jupiter setter sine
betingelser, nemlig at Orfevs ikke må
snu seg og se på henne før de er
kommet seg over Styx. Jupiter er
imidlertid ikke til å stole på, han
kaster et lyn etter Orfevs, som uvilkårlig snur seg. Dermed har han
tapt Evrydike for bestandig.
Og tilfreds med denne løsningen skynder han seg tilbake til Theben, mens Jupiter
utnevner Evrydike til bakkantinne. 33
Dette må jo sies å være en
svært fri versjon av myten om
Orfevs og Evrydike. Svært
morsom kan den helt sikkert
også være i den rette oppsetning, og ikke minst med det
rette publikum - det siste er
viktig, for alle slike parodier
krever at publikum er fortrolige med det som parodieres.
I dette tilfelle bør man altså
ha kjennskap til den opprinnelige versjon av myten og til
mytologien generelt, og gjerne også til Glucks opera som
siteres direkte. Hvis man for
eksempel ikke vet at Jupiter
hadde for vane å omskape
seg til diverse dyr, som okse

og svane, når han skulle ut på erotiske eskapader, er det heller ikke så
morsomt å se ham på scenen for kledt
som flue- jf. bildet fra en oppsetning
i Paris i 1903 (fig.7). Derfor kan det
nok tenkes at denne operetten vil ha
mindregjennomslagskraftfor dagens
publikum, som vel ofte har litt diffuse
forestillinger om mange av mytologiens skikkelser og hendelser.
Jupiter forekommer· også på et
"gruppebilde" som er hentet fra det
opprinnelige partituret, utgitt i Paris

Fig. 7.

33) Handlingsreferatet er en forkortet versjon av det tilsvarende i Operaboken (red. Ivar
Folgerø), Oslo 1980, ss. 213-14.
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1858 (fig.8). Han ses altså øverst til
høyre, uten fluedrakt, men med krone
og et slags scepter som er besatt med
dobbelte lyn i begge ender. Til venstre ser vi Orfeus selv, denne gang med

fiolin i stedet for lyre og med dekorative notelinjer på drakten. Med på
bildet er også den noe merkverdige
skikkelsen Hans Styx, kammertjener
hos Pluto, og nederst til høyre ser vi

Fig. 8.
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Fig. 9.

en av Arkadias hyrder, en sen etterkommer av koret fra de opprinnelige
pastorale-operaene.
Begge de to hovedpersonene er
avbildet på en tegning fra en oppførelse i Paris i 1874 (fig.9). Nettopp
denne situasjonen ligger til grunn for
den eneste rene duetten mellom Orfevs og Evrydike, en situasjon som
forekommer i 1. akt. Sin vane tro
benytter Orfevs musikken som et virkemiddel til å oppnå en emosjonell
respons, men denne gangen går det ut
på å forstyrre, ikke å fortrylle tilhøreren. Evrydike er nemlig grundig lei

av både ham og hans evindelige fiolinspill, hun holder seg demonstrativt
for ørene og ber om nåde. Og mens
han synger at musikken er sjarmerende: "Ah, c' est charmant!", synger
hun samtidig at den er irriterende:
"C' est irritant!"
Også i denne forbindelse skal det
nevnes litt om verkets oppførelseshistorie, fra våre egne .scener. Offenbachs operette har vært spilt på Nationaltheatret i 1913 og i 1953- uten
den helt store suksess, ifølge de to
jubileumsbøkene om Nationaltheatrets virksomhet. Om forestillingen i
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1913 skriver Wiers-Jensen at den var
satt opp

på kort varsel påta seg oppgaven. Resultatet ble en stilløs og umorsom forestilling uten helhetssyn. Lasse Kolstad
og Wenche Foss sang romantisk operette som Orfeus og Eurydike, mens
Einar Sissener og Per Aabel spilte revy
som Jupiter og Styx - midt i mellom
dem sto Jørn Ording som Pluto. Kveldens utbytte var den champagne-perlende musikken under Arvid Fladmoes
taktstokk. 40 oppførelser - bare 4 for
fulle hus. 35
.

med pomp og pr agt- og med en orkestra! klangskjønhet, som reddet forestillingen. Ti den var mere omhyggelig end
løssluppen, - preget av forsiktighet
mer end av lystighet: Offenbach var
klassiker, og Nationaltheatret var nationaltheater, hvorfor man ikke hadde
dristet sig til at slaa ind i den respektløse stil. 34

Også forestillingen i 1953 får en
noe lunken omtale, ført i pennen av
Anton Rønneberg:
Egentlig skulle den svenske operainstruktøren Goran Gentele ha satt opp
Offenbachs "Orpheus i underverdenen". Da han falt fra, måtte Per Aabel

Nationaltheatrets arkiv kan dessverre ikke by på brukbare bilder fra
disse to oppsetningene, derimot finnes det et stort billedmateriale fra
Den Norske Operas oppsetning av
operetten, fra 1977 (fig.1 Oa). På et av

Fig.10a.

34) Wiers-Jensen, op.cit. s. 257.
35) Anton Rønneberg: Nationaltheatret 1949-1974, Oslo 1974, s. 79.
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bildene ser vi samme situasjon som
på tegningen fra Paris, nemlig duetten fra første akt, hvor Orfevs spiller
ustoppelig på sin fiolin, mens Evrydike holder seg for ørene. Sangerne er
Tor Fagerland og Eva Tørklep Larsen.
Vi tar også med et bilde av den
falske Aristeios (fig. 1Ob ), som altså i
virkeligheten er Pluto, men som gir
seg ut for å være honninghandler,
eller snarere honningprodusent i denne utga ven. Her vanner han blomster, så biene kan få sitt - det er
Torbjørn Lindhjem vi ser i denne
rollen. Han figurerer også på det
tredje bildet fra forestillingen, der
den falske Aristeios har kastet forkledningen og dermed fremtrer som
sitt egentlige jeg, den mer uhyggelige
Pluto, underverdenens hersker med

sin (neptun-inspirerte?) fork eller gaffel (fig.lOc). Antagelig er han her i
ferd med å forklare den noe desorienterte Evrydike hvem han egentlig er,
og hva han akter å foreta seg med
henne.
Med denne oppsetningen fra 1977
nærmer vi oss veis ende, etter å ha
vandret i Orfevs' og Evrydikes fotspor gjennom nesten 400 års operahistorie. Det er jo åpenbart at denne
myten har kunnet fascinere både komponister og publikum i ganske særlig
grad, og man må selvfølgelig spekulere over årsakene til dette. Noe av
svaret ligger nok i mytens fascinerende og gåtefulle karakter, i de mange
tolkningsmuligheter som ligger latent
i denne dragkampen mellom livet og
døden, og i spenningen mellom Orfevs

Fig. 10b.
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Fig. lOe.

Men uansett om Orfevs mister sin
Evrydike, vinner kunsten sin egen
seier, også i disse versjonene. Fordi
Orfevs er sanger og musiker, blir
både hans glede og hans smerte til
levende toner når han kommer på
scenen, og vi kan alle la oss bevege av
hans kunst. Derfor er musikkteatretpå sitt beste- Orfevs' rette element.

og Evrydike. Hvorfor får Orfevs sin
elskede tilbake, bare for å miste henne igjen? Hvorfor bryter han betingelsen om ikke å se på henne?
Myten synes å bekrefte det vi dypest sett vet, men ønsker å fortrengeat kjærligheten aldri kan vinne over
døden. Kunstens og kjærlighetens
seier over dødsrikets herskere blir
bare en utsettelse, innen døden atter
adskiller de elskende. I Glucks og
Calzabigis verk forenes de to til sist:
"Trionfi amore!", synger alle i finalen- uten at vi egentlig kan ta dem på
alvor. I de fleste av de andre Orfevsoperaene er avslutningen mindre lykkelig, og på sitt vis mer troverdig.
KLASSISK FORUM
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Live Hov
De omtalte Orfevs-operaer- av Peri,
Monteverdi, Landi, Rossi, Gluck og
Haydn, samt Offenbachs operette finnes alle innspilt på CD.
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Fra big-men til stort imperium
-En omtale av J.C. Meyers nye Antikkens historie
Jørgen Christian Meyer {med T. Bekker-Nielsen og I. Brandvik Mæhle)Antikkens historie: Høvdingedømme, bystat, imperium {oversatt av Bjørn
Alex Herrman), Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1998. Pris (paperback):
kr. 345,- (sagt på en annen måte, prisen er stiv, ikke permene).

J

ørgen Christian Meyer, professor
ved Universitetet i Bergen, har
skrevet bok om antikkens historie. Boken er ment for grunnfagstudenter, men retter seg også til et
interessert publikum. Dette er en såpass
stor begivenhet i det norske antikkmiljøet at den krever oppmerksomhet
og en grundig gjennomgang. Åskrive
en slik lærebok er ingen lett oppgave
all den stund den skal tilfredsstille
faglige og pedagogiske krav foruten
å velge ut, avbalansere og presentere
resultater fra et enormt antikkvitenskapelig forskningsområde på et tilmålt antall sider. Et hovedvalg må
forfatteren tidlig ta - skal han velge
en kronologisk/begivenhetshistorisk
vinkling, en tematisk vinkling eller
forsøke å blande de to? Meyer skiller
seg her fra de to andre framstillingene
som har vært mye i bruk de siste årene;
Hugo Montgomerys Medelhavsvarldens historia till omkring 400 e. Kr.
og Johan H. Schreiners Antikkens
historie. Begge disse herrene er klas-

siske filologer. Mens Montgomerys
bok er å regne for en tradisjonell
realhistorie, er Schreiners bok et
forsøk på å kombinere tematiske emner, kronologisk utvikling og begivenhetshistorie. Meyer derimot starter forordet med "Dette er ikke en
traditionel 'antikhistorie' opbygget
over en kronologisk gennemgang"
og vektlegger at "tilfaldsvinkelen er
stærkt sociologisk". Meyer legger
vekt på de lange linjer, økonomiske
strukturer og samfunnsinnretninger
og skriver seg på den måten inn i
tradisjonen fra Braudel og Anna/esskolen (La Mediterranee: Destins collectifs et mouvements d'ensemble er
ikke langt unna en presis beskrivelse
også på Meyers prosjekt, selv om
tidsepoken er en annen enn Braudels).
Han bekrefter selv at dette har skjedd
på bekostning av detaljer, kronologisk begivenhetshistorie og kulturhistorie. Boka skulle i så måte være et
rykende ferskt alternativ til de andre
historiebøkene.
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Alle som har hatt gleden av å være
tilstede når Meyer foreleser, vet han
er en retoriker av rang, og hans forelesningsrekke over antikk historie
har gjort varig inntrykk på alle med
historie grunnfag fra Bergen. Vi som
i tillegg har lært ham å kjenne noe
nærmere vet han ikke misliker å være
kontroversiell og elsker en god debatt. Det er derfor ikke uten forventninger man griper den nye Antikkens
historie, og ikke uten kvesse de blyanter man gir seg i kast med en omtale.
Og Meyer fornekter seg ikke, det hele
starter med sjimpanser!

Sosiale strukturer
I prologen gjør Meyer rede for sin
sosiologiske tilnærming til de antikke
samfunn, hvor gaveutveksling, familiestrukturer og felles symboler skaper en sosial kontrakt mellom mennesker. Knyttingen av gjensidige bånd
kan skje innenfor rammen av likeverd (vennskapet- horisontalt) eller i
asymmetrisk forhold (patronatet vertikalt). Dette er beskrevet på en
lettfattelig måte med et rikt utvalg av
eksempler fra før og nå, hvor Meyer
bestreber seg på å vise at samfunnsstrukturer og mellommenneskelige
bånd ikke skiller seg så mye fra hverandre i tid og rom. Han vil derfor
gjøre antikken mer rasjonell, ved å
påpeke både at det som virker irrasjonelt ved første øyekast kan ha en
logisk forklaring ved nærmere ettersyn, og at adferd vi lett rubriserer
som irrasjonell finnes i tilsvarende
former i vårt samfunn. "Det er rammene som er annerledes, ikke selve
rasjonaliteten. Aktørenes handlinger
KLASSISK fORUM 1999:1

må naturligvis forstås innenfor disse
rammene; likevel har de mer sosialt
intelligente til alle tider hatt et pragmatisk forhold til samfunnets regler
og normer." (s. 25). Her er detfristende snarere å understreke at begge
samfunn har mengder av irrasjonalitet, at homines sapientes ikke er
gjennomrasjonelle, men handler både
på impuls og instinkt og lar følelser
(frykt, forventning, tro) styre adferd.
Dertil kommer at rasjonalitet ikke er
en fast størrelse- noe kan være rasjonelt for en aktør blant mange i en
prosess, men irrasjonelt for fellesskapet som omfattes av prosessen. Eksemplet kan være overbeskatning av
naturressurser. I det hele tatt er rasjonalitet et vanskelig begrep å hanskes
med, og jeg er selv skeptisk til å forstå
alle historiske fenomen som rasjonelle valg og handlinger utført av
'aktører' i et 'spill'.

Forhistorien og det
mediterrane rom
Meyer tar så for seg forhistorien og
det mediterrane rom og viser både
kontinuitet og forandring fram til den
antikken vi er vant til å forholde oss
til, og setter dermed denne i et nyttig
perspektiv. Det er spesielt artig å merke seg hvor liten plass den klassiske
greske bystatskulturen har både i tid
og rom i oversikten over middelhavsområdet fra 4000 f.Kr. til Augustus (s.
70). Meyer åpner også for ikke å se på
Middelhavet som sentrum, men som
randsoner for ulike innlandssentra.
Han gir derimot ikke innblikk i noen
slike eller hvordan de skal forstås
som sentra. Følgelig blir det hengende

litt i løse lufta. Det øst/vest handelsnettverk Meyer opererer med i så
tidlig tid er omdiskutert, men lar seg
forsvare. Man har relativt sikker viten om 'handelsruter' i bronsealderen, hvor blant annet kobber og tinn
ble importert til middelhavsområdet
fra sentral-Europa. Det tradisjonelle
synet har vært at med jernet falt
grunnlaget for den handelen bort.
Meyer antyder det motsatte, at tidlige jernaldersamfunn (villanova) i
det etruskiske området dukket opp
som sentrum for ulike handelsnettverk også med sentral-europeiske områder. Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved villanovakulturens rolle
som et tidlig jernalder "kraftsentrum"
sentralt plassert i et handelsnettverk.
Villanovaplassene ligger med få unntak ikke i nærheten av kysten, en
forutsetning for omfattende handel
særlig i selve middelhavsområdet, og
det er intet som tyder på at kulturen
var maritim. Det er også påfallende
at det er edelmetall, keramikk og
jordbruksprodukter det tilsynelatende har vært en viss utveksling av, og
ikke jern. Selv om det etruskiske område var rikt på mineraler og metaller og
ikke minst skog som var nødvendig
for metallurgi, tyder mye på at jernmalm fra Elba og kanskje andre
etruskiske områder tidlig ble eksportert til greske områder for foredling.
Det tok lang tid før etruskerne viser
prov på loddeteknikk, når det skjer er
gresk innflytelse åpenbar. Metallforedlingen og smedkunsten ble samtidig monopolisert i noen få etruskiske
byer, kanskje etablert av gjestearbeidere. Så når Meyer vektlegger 'ekspertisen' (smedkunst) og ikke råstoffene

som nøkkelen til denne kulturens
oppsving, er han på noe gyngende
grunn. Mye tyder på at etruskerne
(iallfall villanova-etruskerne) ikke
selv slo seg opp i et distribusjonsnettverk med sin metallproduksjon, men
at grekere eller muligvis fønikere initierte dette. At varebytte og kontakt
har foregått i middelhavsområdet
også i 'the dark ages' tror jeg imidlertid få er uenige med Meyer i.

Bronsealderpalass, høvdinger
og bystat
Meyer gir seg så i kast med framstillingen av samfunnsorganiseringen i
tiden fra bronsealdersivilisasjonene
og den mykenske palasskulturen faller sammen, til framveksten av bystaten. Perioden imellom framstilles
som høvdingedømmets tid (som egentlig får bemerkelsesverdig liten plass
tatt i betraktning bokens undertittel).
I denne framstillingen synes jeg at 1)
begrepsavklaring og definisjoner er
vage og 2) forsøkene på å forklare
strukturelle endringer i det greske
området i perioden ikke er fullt ut
tilfredsstillende. Jeg savner forklaringer på eventuelle forskjeller på de
ulike monarkiske/autokratiske systemene som skildres (fra flodriker og
palasstrukturer til høvdingedømmer
og tyrannier). Er det skiller knyttet til
det territorielle, sosiale eller strukturelle? Når høvdingedømmet har avløst bronsealderens palasstrukturer,
hva betyr egentlig det? Meyer bruker
Homer som kilde til høvdingesamfunnet i "den mørke tidsalderen". De
homeriske helter framstilles som bigmen, suverene høvdinger for sin oikos,
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le opp som infanterister" (s. 98). Krigen har blitt et kollektivt og ikke et
privat anliggende. Denne forklaringsmodellen sier intet om hvorfor en slik
prosess kom igang dersom den ikke
var forårsaket av betydelig flere kapable aktører og hardere kamp om
ressursene. At ideen om et fellesgresk
område eksisterte er Homer et bevis
på. Den 'normale' historiske utvikling ville i en slik situasjon gå, som
også Meyer er inne på, mot en sterkere sentralmakt (som i Norge i vikingetida), ikke selvstendige bystater
med intern maktfordeling. Følgelig
må andre forklaringsmodeller i det
minste supplere Meyers. Om hoplitfalanksen skal framholdes som eneste
årsak til utviklingen av bystatene,
må det godtgjøres at den dukket opp
før denne utviklingen startet, og at
den faktisk var velegnet til å forsvare
byer og land mot røvertokt og strandhugg. Det er imidlertid full konsensus
om at den militære forordning basert
på borgernes 'verneplikt' slik den
framstår for oss er signifikant for
bystaten, og en av de viktigste bremsene på stormenns individuelle makt.
Den samfunnsmessige betydningen av at man på alvor begynte å
utvikle jern, kunne Meyer imidlertid
grepet sterkere tak i. Det betydde ikke
bare at grekerne for evig la seg til å
spise grillmat, men også tilgang til
andre bedre og billigere redskaper og
våpen. Redskapsforbedringen må vi
tenke oss førte til økt jordbruksproduktivitet som åpner for nettopp befolkningsøkning og omsetning av
jordbruksvarer og effektivisering av
håndverkene, med mulighet for utveksling også av håndverksproduk-

med monopol på vold og materielle
forpliktelser til stammemedlemmene
og mulighet til å knytte vennskapsbånd til andre høvdinger. Mange
forskere er vel noe mer skeptiske til å
benytte Homer som kilde til en spesiell
periode ettersom Iliaden og Odysseen både språklig, mentalitets- og realhistorisk tydelig har trekk fra flere
ulike tidsaldre. Min innvending er
imidlertid snarere at Meyer her framstår som antropolog og ikke analytiker. Det er uklart hvorfor og hvordan
høvdingedømmet framstår som the
missing link mellom palasstruktur og
bystat. Meyer mener de greske palasstrukturene falt sammen fordi sentralmakten i for høy grad var avhengig av den sjøbaserte handelen
med Østen. Når handelsrutene der
tidvis klappet sammen greide ikke
palassherskerne å holde på makten.
Dette er en plausibel forklaring, men
Meyer redegjør etter mitt skjønn for
lite når han innfører en ny enemaktsinstitusjon (høvdingedømme) rett i
etter kant.
I neste etappe mener Meyer det er
mulig" å forklare fremveksten av den
antikke bystaten, og herunder koloniseringen, uten å trekke inn noen be~
folkningsøkning som avgjørende faktor." (s. 96). Den eneste forklaringen
han faktisk bringer, er utviklingen av
hoplittakrikken. Denne var uorganiserte raid overlegen. Dette resulterer
i at: "Høvdingene ble selv sårbare for
angrep utenfra. Slektsfeider og blodhevn ble ødeleggende for den sosiale
orden. Eliten ble tvunget til å samarbeide mer permanent ikke bare med
andre høvdinger, men også med den
delen av befolkningen som skulle stilKLASS!SK FORUM I999:I
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ter. Den kraftige greske koloniseringen i hele middelhavsområdet lar seg
vanskelig forklare uten en befolkningsvekst på gresk område. Og spesielt koloniene på øyene rundt Italia
og på det italienske fastlandet lar seg
knytte til de rike jern- og metallforekomstene, særlig i Etruria. Hoplitfalanksen forutsetter at mange har råd
til å ruste seg (eventuelt bli rustet) til
tennene. En forutsetning da er en eller
annen kombinasjon av økt velstand
blant et bredere lag og rimeligere
metallprodukter. Utviklingen av bystatenes hoplitfalanks er utenkelig
uten jernalderen (selv om bronsevåpnene stadig utgjorde en betydelig del).
Mens det greske fastlandet viser
klar befolkningsnedgang etter bronsealderen, er tendensen ikke så tydelig på øyene, og sørvest-Balkan (dagens Albania og Makedonia) viser
tegn til vekst, hvor særlig frygere
etablerte omfattende bosetninger. Basert på lingvistisk materiale har det
vært vanlig å mene at en dorisk invasjon var nådestøtet mot den mykenske palasskulturen på Peloponnes.
Dorerne, regnet for gjetere, samlere
og fangstfolk, etablerte seg snarere på
innlandsslettene enn ved havet. Man
har også ment at arnestedet for bystatsordningen har ligget her, hvor en
befolkningsvekst tvang fram samarbeid mellom løst organiserte stammer om kultus, ressursutnyttelse og
lokalforsvar. Det har vært pekt på at
manglende større ytre fiender må ha
vært en forutsetning for framveksten
av de små enhetene. Meyer diskuterer
ikke dette, han drøfter heller ikke begreper som angår statsdannelse og
kultfellesskap. Han er også upresis i

andre utsagn, som når han beskriver
utviklingen av bystatenes råd (av eldre) (s.109-10): "Med de politiske reformene ble adgangen til rådet bestemt av om man hadde bekledd de
høyeste embetene, arkontembetet i
Athen, konsul- og pretorembetet i Roma." (det samme står bak i begrepslisten under 'Senat'). Man vet lite om
hvordan det romerske senatet ble organisert og hvilke kriterier som lå til
grunn for rekrutteringen etter at republikken ble innført. Muligvis ble det
satt sammen ad hoc av de to øverste
embetsmennene (som først benevnes
praetores for så, når et nytt sådant
embete dukker opp på 300-tallet, å
benevnes consules), og ting tyder på
at det forut for lex Ovinia (mot slutten av 300-tallet f.Kr.) ikke var automatikk i at tidligere embetsmenn
hadde sete. Med denne loven ble
imidlertid alle forhenværende embetsmenn (fra quaestor og opp) sikret livsvarig medlemskap i senatet (dertil kom
censorenes tillegg og eventuelle 'fratrekk'), altså ikke bare personer som
hadde besatt de høyeste embetene.
Ettersom dette altså i høyden var tre
nye personer årlig (helt fram til slutten av 1. puniske krig), måtte det ta
100 år uten gjenvalg å fylle senatet
med det tradisjonelle antallet på 300!
Det spørs om de var så seigliva.
En sjelden gang er også begrepsbruken i utakt med hva studentene vil
støte på i resten av sitt pensum, som
når Meyer benevner et system som
sikter mot et produksjonsoverskudd
til bytting mot andre varer som markedsøkonomi ("Ved markedsøkonomi forstås et system, der en del av
produksjonen foregår med henblikk
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klassiske greske bystaten og andre
bysamfunn i øst. Denne forskjellen,
som muligvis gir svært interessante
opplysninger om utviklingen i det
romerske riket og ulikhetene i vest og
øst, kommer ikke fram hos Meyer.

på et marked, ikke et myntsystem"
s.l 00). Jeg tror det skaper mer forvirring enn oppklaring. Med Meyers
sosiologiske tilnærming med vekt på
"forskjellige måder at indrette samfund på" kunne (og jeg er fristet til å
si burde) han ha gitt leserne mer
presise termer og forklaringer og et
bredere teoretisk utsyn i disse innledende kapitlene.

Roma og imperiet
Meyer fortsetter med rimelig konvensjonelle kapitler om utenrikspolitikk, overgangen fra republikk til
prinsipat og videre til oppsplittingen
og rikets fall i vest. Plasshensyn har
vel gjort sitt til at Meyer her ikke har
funnet å kunne diskutere ulike teorier
og syn både på den romerske imperialismen og republikkens fall. Framstillingen er følgelig generell og stort
sett tuftet på rådende retninger i antikkforskningen, mens det siste kapitlet
om seinantikken er noe mer diskuterende og drevet av personlig engasjement. Meyer viser litt av den militære
dynamikken som driver romersk politikk og muliggjør utviklingen av et
stort imperium, hvor det interessante
spørsmålet ikke er hvorfor Romerriket gikk under, men hvorfor det var
så stabilt så lenge. Meyer legger en
viss vekt på Tainters teser om statsdannelsers iboende trang til stadig å
gjøre administrasjonen mer komplisert og ressurskrevende, til den når et
punkt hvor de basale ressursene ikke
strekker til og systemet kollapser. Så
lenge romerne var på offensiven hva
gjaldt krigføring og erobring, og på
den måten stadig tilførte riket nye
midler, var det lettere å holde tritt.
Ettersom det militære apparat kom til
å utgjøre ryggraden i organiseringen
av imperiet, følger det også at karriere-

Økonomi og bysamfunn
Når Meyer beskriver den antikke
økonomi i et eget kapittel, gjør han
nettopp dette på en forbilledlig måte.
Her finner Meyer plass til både en
moderne historiografisk oversikt, og
han forklarer og diskuterer modeller
for og aspekter ved den antikke økon.omien på en presis og oversiktlig
måte,, Eksemplene er lettfattelige og
illustrerende, ogj den grad Meyer tar
stilling til:omdiskuterte problemer
argumenterer han for sitt syn. Kapitlet avsluttes pedagogisk godt med en
kort oversikt over ti karakteristika
ved antikkens økonomi- et utmerket
utgangspunktfor videre diskusjon. At
jeg personlig ikke er enig i alle Meyers konklusjoner er slik det skal og
bør være.
I kapitlet om den antikke by, som
tar sitt utgangspunkt i Pompeii, får
leseren nesten følelsen av selv å være
til stede. Det gir et usedvanlig innblikk i den antikke verden på mikronivå. Om jeg skal sette fingeren på
noe, må det være at man får det
inntrykk at alle antikke byer var som
Pompeii. Det var imidlertid en viss
forskjell på de romerske byene som i
vest utvikles til mini-Roma'er og den
KLASSISK FORUM I 99 9: I
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muligheter først og fremst også var
knyttet til hæren. Slik viser Meyer
utviklingen mot soldatkeiserne, lokale generaler som får troppenes tilslutning. Den lange forsvarslinja gjennom
Europa krevde dessuten et voldsomt
oppbud av soldater om den skulle stå
imot et større angrep. Dårlig utbygd
kommunikasjon, problemer med rekruttering og finansiering av en slik
forsvarshær førte imidlertid til at reaksjonstida ble lang fra et angrep
kom til legioner var på plass for å
stoppe det. Når germanske stammer
ble trykket sørover i folkevandringstida, fikk særlig vestdelen av riket
slite. Meyer viser hvordan den langt
rikere og bedre organiserte østdelen
av riket bedre tilfredsstilte materielle
krav fra et tjenestearistokrati og lettere lot seg forsvare.
Jeg bet meg bare merke i et par
småting i framstillingen av prinsipatet jeg vil knytte kommentarer til. Jeg
deler nok ikke Meyers tro på at rettssaker mot tidligere provins bestyrere i
særlig grad viser at "det nyttet å
appellere til Roma" (s. 267), rett og
slett fordi lite tyder på at midler ble
tilbakeførttil en 'fornærmet' provins.
Marius Rufus ble anklaget (langt ut i
keisertida) og dømt for grov utplyndring av Africa, men levde videre i sus
og dus, mens tu victrix, provincia,
ploras (for å låne litt fra Juvenal
1.50). Meyer hevder videre at det
med Nerva ble innført som et system
for tronfølgen at man gikk bort fra
dynastiske prinsipper, og at "keiseren utpekte sin etterfølger med senatets godkjennelse" (s. 293). Dette er
det etter mitt skjønn ikke hold i.
Adopsjon ble brukt i antikken i langt

større grad enn vi er vant til og også
i moden alder, like fullt ble de adopterte ansett som fullverdige sønner.
Det var heller intet til hinder for
adopsjon ved dødsleie eller i testamentet (noe Octavian og Hadrian ble
til del). I nesten alle tilfellene var det
et forsøk på å sikre en skikket mannlig arving. Så også med "adaptivkeiserne". Nerva, Trajan, Hadrian
og Antoninus Pius hadde ikke fra
naturens side blitt utstyrt med mannlige arvinger og 'måtte' derfor adoptere. Antoninus Pius' stilling var ekstra spesiell ettersom Hadrian allerede
hadde utstyrt ham med to arvinger,
Lucius Verus og Marcus Aurelius.
Det er meg bekjent ingen kilder til at
senatet skulle ha makttil å godkjenne
arvingen. Så fort en mannlig arving
igjen er aktuell (Commodus, sønn av
Marcus Aurelius), så er han den naturlige tronarving.
Meyer går kanskje også litt langteller snarere et par skritt i feil retning
- når han vil vise forskjellene på
keisermakten i de første to århundrene og utover i seinantikken. Det var
eksempelvis ikke Diocletian som fant
opp prinsippet med sarnregenter. Allerede de nevnte Lucius Verus og
Marcus Aurelius regjerte sammen i
åtte år (161-9), og seinere tok filosofkeiseren sin sønn Commodus opp
som medkeiser. Meyer knytter også
det juridiske skillet mellom honestiores og humiliores til borgerrettsforordningen av 212 e.Kr (s. 320).
Ifølge Callistratus skjedde imidlertid
dette allerede under Hadrian (Dig.
47.21.2). Videre peker Meyerpåforskjellenei presentasjonene av keiserne i billedframstillinger, hvor Augus6I
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betsmann). Mæhle viser at ensidig
fokus på en av disse hestene ikke er
klokt verken for ambisiøse antikke
politikere eller moderne forskere. Tankevekkende og informativt, men emnet og vinklingen innbyr likevel til
debatt, og jeg skal ikke legge skjul på
at jeg har et par innvendinger til
kapitlet. Mæhle gir seg i kast med å
skildre politiske prosesser i antikke
bystater generelt og hevder at det
dreier seg om ett og samme spill (med
få og små variasjoner) for alle antikke bystater. Hans eksempler og diskusjon er imidlertid hentet i noen
grad fra Athen på 400-tallet, men i all
hovedsak fra romersk republikk i en
tid hvor den langt på vei knapt kan
defineres som bystat. Det er prisverdig at forfatteren gir seg i kast med
sammenligninger av athensk og romersk politisk virksomhet, og han
lykkes til en viss grad i å vise at eliten
var drevet av samme krefter og like
handlingsmønstre i Athen og Roma.
Men Athen og Roma kan knapt kalles
typiske poleis. Er det et mål å avdekke politisk spill typisk for poleis,
så burde vel andre bystater også trekkes inn selv om kildematerialet stritter litt imot, og en definisjon av polis
i tid og rom hadde hørt med. Jeg er
usikker på om det Mæhle forfekter
om politisk spill er signifikant for
eksempelvis Sparta, Syrakusa, Delfi
eller Veii. Overvekten på romersk
republikk er tidvis for tydelig, og
fører til feil og unøyaktigheter, som
når Mæhle i sin beskrivelse av
"stormannsrollen" legger vekt på
"redistribusjon av egne ressurser: Sirkus, fester, bygg o.l." (s. 149). Da
glemmer han at det i Athen var sterke

tus på Ara Pacis og kjempes ta tuen av
Konstantin fra basilikaen ved Forum
er eksemplene. Den sistnevnte overgikk imidlertid neppe kolossen av
Nero eller rytterstatuen av Domitian
plassert i samme område i prinsipatets første århundre. Muligvis var
heller ikke framstillingen av Augustus på hans eget forum eller på toppen
av mausoleet særlig beskjedne.
Dette er likevel å regne for spissfindigheter og ikke substansiell kritikk.
Kapitlene fungerer godt, den tematiske vinklingen setter fokus på en
ting av gangen, noe som på mange
måter er en fordel. Ulempene kan
være en følelse av manglende kronologisk sammenheng og kontinuitet
boka igjennom. En kunne kanskje
ønske seg en enda klarere gjennomføring av det innledningen lover om
forklaringsmønstre, og en mer synlig
hånd som analyserer, fortolker og
driver historien fram fra kapittel til
kapittel. Noe mindre helhetlig gjennomført blir det naturlig nok av at
Meyer har invitert to medarbeidere
til å bidra med hver sin bolk.

Det politiske spill
I et velskrevet kapittel redegjør stipendiat Ingvar Brandvik Mæhle for
"Det politiske spill i antikke bystater", et komplekst og ikke lite omdiskutert emne. Hans besnærende teori
baserer seg på en firespannsmodell,
dvs. fire hester som kan trekke en
aktør i det antikke politiske spill til
posisjoner og berømmelse. Hestene
heter vennskap, patronat, private
velgjerninger (som stormann) og
gode politiske beslutninger (som emKLASSISK FORUM 1999:1
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begrensninger på dette. Videre postulerer han at seiersprisen for å manøvrere sine politiske hester godt er "embeter, kommandoer og rang" (s.
161), trass i at de fleste embetene ble
trukket ut ved loddtrekning i Athen.
Mæhle mener at antikk politikk er
å anse som et spill. Aktørene er "spillere" som konkurrerer om "de politiske prisene, nemlig embeter, ære og
rang". Det finnes "spilleregler" med
"forskjellig status og funksjon" og
"konkurransen bestod i å distribuere
forskjellige goder til befolkningen"
(s. 130-1 ). Spillteori er selvfølgelig
ikke noe direkte nytt i samfunnsvitenskap, og Mæhle trekker inn Bourdieus begreper om aktørers ressurser og
kapital. Men å framstille antikk politikk som et spill på linje med Monopol blir likevel noe feil for meg.
Mæhles spillteori forutsetter at aktørene hele tiden handler rasjonelt og
i samsvar med spillets forutsetning
(dvs. som konkurrenter). Jeg savner
diskusjoner om religiøse og tradisjonsbundne føringer (som ikke alltid
lar seg fange inn som spilleregler),
om standsfelleskap, om ytre faktorer
som krig eller annen materiell krisesituasjon, og tanker omkring det faktum at ikke alle (selv politiske aktører)
til enhver tid handler egennyttig. Det
virker også som om det konkurreres
på lik linje og at lik startkapital er en
forutsetning i spillet. Mæhle tar tilsynelatende utgangspunkt i outsidere
fra nobiliteten (som Caesar) og novi
homines (som Cicero). Disse hevder
han først slår seg opp ved støtte i
folket fordi de blir valgt som lavere
embetsmenn i den mest demokratiske
folkeforsamlingen, for deretter å modi-

fisere seg i mer senatsvennlig retning
når de skal velges av den mer timokratiske centurieforsamlingen. Men
mer marginale embetssøkere som disse
må i utgangspunktet ha støtte blant
den politiske og økonomiske toppeliten. Følgelig opptrer de i starten selv
stort sett som brikker (for å videreføre
spill-metaforen) for mektige consulares og deres eventuelle fraksjoner- de
spiller altså selv den underordnedes
rolle. Romersk historie kjenner knapt
eksempler på outsidere som slår seg
opp som popular-folketribuner uten
ryggdekning blant iallfall noen mektige senatorer. En annen ting er jo at
en cornelier, en meteller eller en daudier hadde en startkapital som overgikk andre, og denne startkapitalen
inkluderte arvelig klientell.
Mæhle ønsker å nedtone patron/
klient-båndenes rolle, og han har et
poeng når det gjelder det politiske
system i snever forstand: Kildene er
lite tydelige; rene bestikkelser og stemmekjøp, fordeling av goder og gamle
lojalitetsbånd gjør sitt til at byborgerne kan stå i gjeld til flere patroner
samtidig, og flere nye lover og regler
i seinrepublikken (deriblant hemmelige valg) begrenset patronens makt
og kontroll. Det er klart at en Trebatius kan komme i konflikt mellom
sine forpliktelser til en Cicero og en
Caesar når alliansen mellom disse
sprekker, i så tilfelle må han velge
mellom forpliktelsenes omfang, egennytte eller et personlig følelsesforhold. Det vertikale forpliktelsesbåndet ville stå ved lag. Velger han 'feil'
side kan det bli skjebnesvangert. Mæhle definerer etter mitt skjønn patronklientforholdet for snevert når han
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mener det er et en-til-en forhold i et
rasjonelt politisk spill med et oversiktlig brett og regler. Da underslår
han verdien av at mektige familier
kunne operere som beskyttere av og
talsmenn for lokale/regionale kollektive interesser, eller interessen til ledende individer på et lavere maktnivå
('mellompatron'). Ved slike bånd
kurine aristokratiet knytte til seg ulike
grupper av byborgerne, lojale soldater/
veteraner, italienske eller fremmede
områder/folk - nær sagt blokker av
klientell (som når Seip io omtaler borgerne av Massilia som nostri clientes
- Cic. De re publica 1.43). Octavius
var en sjanseløs nobody før han ble
adoptert av grandonkelen og kunne
kalle seg Caesar. Det var i seg selv
nok til å gi ham et overveldende
antall lojale støttespillere. Etterhvert
som flere av Caesars generaler falt
fra, overtok han stadig nye blokker
med klientell, som han manøvrerte
mer og mer uten tanke på brett og
regler. Jeg tror denne typen støttespillere bedre lar seg forstå under kategorien clientela (folk i et slags avhengighetsforhold til en mektig patron) enn
som en bevegelig flokk med stemmekveg man kan vinne som 'passiv
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oppslutning'. Men for all del, Mæhles quadriga er en spennende modell
som kan føre oss et stykke på vei
gjennom et kronglete og forvirrende
politisk landskap, om den ikke trekkes av kjepphester.

Imperium Romanum
Tønnes Bekker-Nielsen, tilknyttet
Universitetet i Bergen som førstearnanuensis, men med hovedbase ved
Aarhus Universitetsforlag, bidrar med
et kapittel om Imperium Romanum.
Han gir oss et godt bilde av forholdene i mer perifere strøk av det etterhvert enorme imperiet i tidlig keisertid (selv om han noe overraskende
anslår perioden 241 f.Kr. - 9 e.Kr.
(temmelig nøyaktig 250 år) til "nærmere tre hundre år"!). Vi får et innblikk i hvordan lokale størrelser også
kunne slå seg opp og fram til en
lysende karriere i rikets sentrum (det
er vel dog mye som tyder på at keiser
Trajans slekt (gens Ulpia) var av
italiensk avstamning, selv om Bekker-Nielsen har støtte hos Dio Cassius for det motsatte). Kapitlet er velskrevet og informativt, om enn noe
vest-sentrert. Hadde han villet utvide

med noen flere sider om imperiets
østlige områder, ville leseren kanskje
fått en innføring i den unike brevvekslingen mellom keiseren og provinsbestyreren (Trajan/Plinius). Da kunne han også gitt en beskrivelse av
brytningene mellom romersk lov og
forordninger på latin og den tidvis
sterke lokale kulturen (hvor gresk
normalt var skriftspråket), en kultur
som til de grader fascinerte den romerske overklassen. Da ville det også
ha falt naturlig å spandere noen linjer
på religion, mysteriekulter, særlig kristendommens framvekst og ikke minst
keiserkulten som på mange måter
fungerte som et stats bærende element
i øst.

Trykkfeildj evel ens advokat
Før jeg skal gjøre et forsøk på å samle
trådene vil jeg også knytte noen kommentarer til referansene til de klassiske språkene. Boka er ikke skjemmet
av mange trykkfeil. Men noen feil i
ord, uttrykk og navn fra den greskromerske verden bør Meyer rette opp
til2.utgaven: Sentensen do ut des har
blitt til do et des (s.12); Ciceros tale
for Milo blir omtalt som Pro Mila
(s.159), på latin må det jo bli Pro
Milone; det var ikke Varro, men Varus som ledet de romerske legionene
ved nedsablingen i Teutoburgerskogen (s.272); Theodosius hadde sine
utfall mot hedensk kultus i 391 og
ikke i 319 e.Kr. (s.328); og Ara pacis
ble innviet i 9 f.Kr. (riktig s.291) og
ikke 9 e.Kr. (s.325). Særlig i oversiktslistene mot slutten av boka er det
vel mange skjønnhetsfeil for en lærebok. Caesar heter ikke caesari i fler-

tall, men caesares; det er ikke dobbell i Caligula; Antoninus Pius heter
han, ikke Antonius; og Septimius Severus og ikke Septimus Serverus, og
følgelig det severiske dynastiet, ikke
det serveriske. Noen andre unøyaktigheter er det også i disse oversiktene: Marcus Agrippa omtales som
ridder, men han startet embetsstigen
i 43 og ble ikke bare senator, men
sågar konsular og statens nest mest
betydningsfulle mann. For en grunnfagstudent som har forsøkt å sette seg
inn i konstitusjonell praksis virker
det sikkert også forvirrende når Plinius d.e. omtales som ridder og embetsmann, for da legger Meyer noe annet
i embetsmann enn en person som har
eller har hatt magistra tur. Prefekturet
defineres som "Inndelingen av Romerriket etter Diokletians reformer",
noe som strider mot den vanlige forståelsen av termen praefectura som et
juridisk sete/område under romersk
lov allerede fra tidlig republikk. Meyer er også litt lite fast og gjennomført
i sin omgang med greske og romerske
uttrykk, navn og titler. Det vakles en
del mellom 'engelske' og 'norske'
standarder for gresk navngjengivelse
(eik, -us/-os, Nikea!Nikaia osv), noen
forsøk på fornorsking er bare halvveis gjennomført (både erarium og
aerarium dukker opp), og norske og
antikke boktitler går om hverandre
(Om pliktene, men De agricultura).
Jeg lar det bli med det.

En helhet i delene?
Meyers bok er velskrevet, lettlest og
engasjerende. Tekster og andre kilder trekkes med som en naturlig del
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legges religionens betydning for samfunnet uvanlig lite, enten det er
personlige relasjoner, bysamfunnet,
politiske aktørers maktkamp, utenrikspolitikk eller imperieforordninger som
står i sentrum for beskrivelsen. Middelhavssamfunnene var gjennomsyret
av religion, og et menneske ville
måtte støte på religiøse aspekter kontinuerlig i sitt daglige virke, i krig og
i fest. Det var slektens skytsånder,
magi og forbannelser, Asklepios og
heksedoktorer, mysteriekulter og dommedagsprofeter, baccanalier, modergudinner og fruktbarhetskultus, keiserkult og beskyttende guddommer, de
olympiske guder, templer, helligdommer og religiøse festivaler, mange religiøse forordninger og bestemmelser
knyttet til by- og tempelområder og
livssykluser, rettferdige kriger og guddommelig intervensjon, sibyllinske
bøker, orakler, drømmer og varsler,
hellige høns, gjess, trær, ild, forbrytelse/skjendelse, renselse og hevngudinner, nymfer og heroer, underverden og
pinsler, fremmede guder og sære monoteistiske sekter (jøder og etterhvert
kristne), astrologer og filosofisk-religiøse retninger. Nå hører ikke jeg til
blant dem som vil se noe kultisk bak
enhver urne, men jeg synes nok at det
metafysiske er i overkant nedtonet
hos Meyer. Det har åpenbart spilt en
dypere rolle enn som ytre staffasje.

av framstillingen på en utmerket måte.
Jeg synes Meyer lykkes rimelig godt
med å gi et bilde av antikke samfunnsstrukturer og helheten i det mediterrane område fram til middelalderen. Dette er prisverdig og på den
måten utfyller boka de mer tradisjonelle lærebøkene. Forsøkene på å
framstille og analysere fenomener i
ulike antikke samfunn (dog hovedsakeligAthen og Roma) under ett har
jeg delte meninger om. Delvis er jeg
begeistret og synes noen av koblingene har gitt meg ny innsikt i antikken såvel som sosiale relasjoner generelt, men tidvis synes jeg som nevnt
at framstillingen heller for mye i en
retning og at forskjellene ikke kommer godt fram. Jeg er samtidig litt
spent på om en fersk grunnfagstudent
får grep om den kronologiske utvikling og sammenheng, men av naturlige årsaker er jeg ikke den rette til å
bedømme det.
Jeg savner vel noe mer om sosiale
felleskapsmekanismer som i særlig
grad kjennetegner det antikke samfunn (og som norske forskere har
arbeidet mye med). Jeg tenker på
måltids- og drikkefellesskapet, idrett
og gymnasionkulturen (og i dens forlengelse et ikke ubetydelig homoerotisk og -seksuelt samkvem), religiøse
og kultiske fellesskap. Særlig når det
gjelder det siste fører Meyers ønske
om å vise at antikken ikke er 'desperately foreign', men like rasjonell
som vår egen tid, til merkverdige
utelatelser. Meyer skriver: "Gudene
var ikke noe man trodde på. De
eksisterte. Samfunnet var fundamentalistisk i den forstand at alt var
religiøst" (s. 238). Trass i dette vektKLASSISK FORUM 1999:1

Hva er antikkens historie?
Boken avsluttes med noen spredte
spor av, og tanker om, antikkens
innflytelse på senere tider. Meyers
konklusjon er at den antikken som
dukker opp igjen fra renessansen og
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utover langt på vei er av symbolsk
betydning og ikke et bærende element
i samfunnet. Imidlertid er det en arv
som er utelatt fra framstillingen, selv
om den er selve forutsetningen for å
studere historie og fortidige kulturer:
språket. Nettopp dette skiller oss substansielt fra sjimpansene Meyer starter med. Man trenger ikke å være
bevandret i Ga damer eller hermeneutikken for å mene at språket er vårt
felles medium med fortida. Nettopp
framveksten av ikke bare en skriftkultur, men en utvilsomt svært reflektert og velartikulert litterær kultur
gjør den gresk-romerske antikken
spesiell. Det antikke skriftspråket,
den gradvise alfabetiseringen og litteraturen har hatt enorm betydning
for den historiske og kulturelle utviklingen i Europa fra Homer til våre
dager. Dette synes jeg Meyer i svært
liten grad reflekterer over. Det at vi
knapt kan hoste opp en setning i vår
daglige konversasjon uten å bruke
ord som stammer fra gresk og latin
sier også noe. Man skal i den forbindelse ikke stikke under stol at sågar
Vår Herre valgte seg gresk (om enn
ikke sofistikert attisk) når han ville
formidle sitt budskap til verden. Hadde Meyer vært litt mer opptatt av
kulturhistorie, hadde han dessuten
kunnet utdype enkelte av sine poeng
om kontaktnettverk, samkvem og la
longue duree. Da ville han ofret litt
plass til Black Athena-problematikken, til muntlig og skriftlig skalde- og
epostradisjon fra Gilgamesj og framover, og til mytiske fellestopoi i tekster og religiøse symboler gjennom
flere tusen år i Midtøsten og de tilstøtende områdene.

Dette bringer oss over på spørsmål
av mer konseptuell karakter. Hva
bør en 'antikkens historie' bestå av
(gitt den begrensede plass)? Meyer
ønsker, slik han framstår, å tone ned
begivenhetsbeskrivelse, finkultur og
det religiøse. Det blir i det hele tatt
liten plass for enkeltheter, rene tilfeldigheter eller det særegne og geniale.
For meg, og her er vi forskjellige,
består antikkens historie vel så mye
av dette - Trojanerkrigen og den
gresk-romerske mytologi, direkte demokrati, zoon politikon og byborgerens suverene stilling, Sokrates, filosofien og retorikk, Parthenon og de
sju underverker, "Kjenn deg selv" og
andre stående uttrykk, olympiske leker, folkefester og teateroppsetninger,
Epaminondas, Alexander og Hannibal med sine elefanter, veni vidi vici,
store menn, anekdoter og militær taktikk, Alexandria, biblioteket, diktning og bokrullen, historikerne og
den politiske prosa, Jesus, Pilatus og
vaskede hender, Masa da og jødisk
dias pora, Ca ligula tørrskodd over N apolibukta, kristne menigheter og romerstaten, in hoc signa vinces og
omvendelsen(?). Det er denne antikken som har hatt størst betydning for
seinere europeisk kultur, som har formet samfunnselitens syn på politikk,
krigføring, kunst, religion og åndsliv. Men boka måtte nok ha vært
dobbelt så tjukk om dette også skulle
vært med. Meyer gjør sine valg og
gjennomfører dem stort sett tilfredsstillende, så får vi bare fortsette å
diskutere hva som skal ha forrang når
man må begrense seg.

Jon W. Iddeng
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Roma i tekst
XXIV
Ovid på Forum Augustum - et

J

års minne

kommende for (Sueton, Aug. 31).
En rolig vandring opp og ned langs
torvets lange portikker var derfor en
vandring gjennom nasjonens historie. Utvalget av helter og tekstene
knyttet til hver enkelt var utvilsomt
i siste instans Augustus' ansvar (som
Plinius d.e. uttrykkelig fremhever,
NH22,6,13).
Men heller ikke det levende øyenvitne Ovid er å forsmå. Ovids tekst
finner vi i 5. bok av dikterens Fasti,
versene 545-598. I motsetning til sin
eldre dikterkollega- og dette er ingen
kritikk - hadde Ovid av legning og
lynne liten sans for Augustustidens
offentlige verdier. Når han som i vårt
parti og ellers i verket priser disse og
deres auctor i et høyt toneleie, virker
han hul i alt sitt artistiske mesterskap. Det er forståelig at hans moderne lesere leter etter finter og fordekte
perfiditeter, men ofte skyter slik fortolkning over målet. Som en nylig
forsvart dr. art.-avh. har vist på en
annen og langt senere konstellasjon
(Kyrre Vatsend om Julians tale for
keiserinne Eusebia): Antikk panegy-

eg fortenker ingen i en forbauset
reaksjon: "Sviktes Vergil - og
til fordel for Ovid?" Det var
faktisk også et reelt valgets kval her.
Lenge overveiet jeg: "Med Vergil på
Forum Augustum" - ingen anakronisme selv om Forum Augustum stod
ferdig 17 år etter Vergils død. Den
romerske historie danner espalier på
begge sider av torvplassen i form av
en serie 'helter' (fig. 1). Det tilsvarer
den helterevy som presenteres for
Aeneas i Underverdenen hvor urgrunnleggeren Aeneas får del i slektens tusenårige historie gjennom dens
viktigste skikkelser; han møter dem
som ennå ufødte ånder. Kan ikke
Augustus som forumkomiteens formann rett og slett ha latt seg inspirere
av Aeneiden? Tanken er gammel.
Augustus' statuer var utstyrt med
tituli og elogia (fig. 2). Enkelte er
bevart i sterkt fragmentarisk tilstand
og utfordrer alle med sans for epigrafikk. Elogiene ga sammenfatninger
av den avbildedes karriere og bevisstgjorde tilskueren om hva romerstaten hadde grunn til å minnes vedKLASSISK FORUM 1999:1
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rikk er ikke minst en genresak. Den
følger sine egne spilleregler i mer
eller mindre fri flyt i forhold til virkeligheten. Der har vi en forutsetning
for tolkningen av mitt lesestykke denne gang. Stedsbeskrivelsen er riktignok noe av substansen i partiet, men
den er såre retorisk anrettet.

En ny arkeologisk runde
Vi må begynne som seg hør og bør,
omenn aldri så kort, med selve stedet.
Det er jo tale om intet mindre enn
Augustusperiodens viktigste bidrag
til vestlig monumentalarkitektur. I den

nærmeste ettertids øyne var dette torvet
en av Romas allerfremste severdigheter. Plinius d.e. nevner Forum Augustum ved siden av Basilica Aemilia
ogVespasiansTemplumPacis (fra 75
e.Kr.) som et av "de vakreste anlegg
verden noensinne har sett" (pulcherrima operum, quae umquam vidit
orbis: NH 36,15,102). Som smaksdommer er ikke Plinius helt uhildet.
En ting er den nasjonale slagside, en
annen smigeren overfor den keiserlige
foresatte; den merkes i det siste eksemplet. Men de to første eksemplene
uttrykker sikkert en ærlig begeistring
for hva romersk byggekunst hadde
KLAsSISK fORUM 1999:1

Fig. 2. a) rekonstruksjon av statue med titulus (på basen) og elogium (mellom
søylene); b) Caesar Strabas titulus; c) Appius Caecus' elogium.
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bragt det til. Plinius gir oss indirekte
en nyttig påminnelse: Nyttearkitekturen er ikke annenrangs i forhold til
"de gyldne templer" når keisertidens
romer betrakter sin by.
Den gang norske universitetsklassikere hadde faglige mønstringer i
Roma (i perioden 1982 til 1993),
gjorde enkelte av oss store øyne i
1985 (Konstantinseminaret) da vi på
Via dei Fori Imperiali passerte Forum
Augustum: En storstilt opprydning
var i gang. Velordnede stabler av
marmorfragmenter vitnet om metodisk grundighet. Det tyske arkeologiske institutt stod bak. Inntil da
hadde vi hatt Paul Zankers nette lille
bok fra 1968 (Forum Augustum,
Tiibingen) som den beste all roundveiviser. Nå begynte nye bidrag å
komme tett: De store oversiktene over
det antikke Roma, symposieaktene
L'Urbs, espace urbain et histoire fra
1987 og især utstillingskatalogen Kaiser Augustus und die verlorene Republik fra 1988, ga fyldig dekning.
Spesielt inciterende var de vyer som
ble trukket opp om Forum Augustums
arkitekturhistoriske betydning i tidsskriftet Die Antike av Joachim Ganzert. For et par år siden kom Ganzerts
store publikasjon om Mars Ultortemplet. Nå, temmelig nøyaktig 2000
år etter torvets innvielse, har arkeologiske middelhavsfarere som jeg
muligheten for å bli kjent med en ny
og spennende Stand der Forschung.

og symmetri fordi han ikke ville
tvangsekspropriere i Subura-kvarteret (om vi skal tro Sueton Aug. 56,
2, men kanskje er det en tidlig myte).
Hele prosjektet trakk i alle fall så
pass ut at Augustus vitset med det
(ifølge Macrobius, Sat. 2,4,9): Aktoren Cassius Severus var notorisk for å
tape sine saker. Ved en anledning
komethjertesukkfraAugustus: "Jeg
skulle ønske Cassius kunne anklage
mitt forum også, ut absolveretur: "
så det ble frikjent(!?)." (men jf. ordboken under absolvo: l. 'frikjenne',
2. 'avslutte').
Skal vi tro samme Sueton (Aug.
29,2) - og her støttes han av Ovid
(se nedenfor) -la Octavian grunnlaget for det hele da han lovet et tempel til Mars forut for slagene ved
Philippi høsten 42. Løftet forfalt til
betaling da hevntoget mot 'faderens
mordere' var over. Fristen viste seg
tøyelig. Men etter 12-13 år, da den
siste Caesarmorder ble henrettet,
måtte guden sies å ha holdt sin del av
kontrakten fullt ut. Apollon ble tydelig prioritert som seiersgud etter
seirene over Sextus Pompeius og
Kleopatra/Antonius. I forhold til Mars
fant Augustus det opportunt å ty til en
utvidelse av det religiøse grunnlag så
votumet også kom til å omfatte partherspørsmålet. Dermed oppnådde
han en ny frist. Men også dette fant
sin løsning etter noen år, i 20 f.Kr. da
partherne ble presset til å returnere de
romerske felttegn de hadde erobret en
generasjon tidligere. Gikk det ennå
18 år før Mars Ultor ("Hevneren")
fikk sitt tempel? Det er et omstridt
punkt. Hvis jeg har rett, har kanskje
Ovid sitt å legge i vektskålen. Det var

Torvet som lot vente på seg
Forum Augustum hadde en lang og
noe kronglet anleggsperiode. Augustus måtte renonsere både på omfang
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rettspleiens økende plassbehov som
ifølge Sueton (Aug. 29,1) spilte den
viktigste rollen for det nye forumanlegget, men dette var neppe mer
enn ett hensyn. Det ble ryddet plass
for det i tilslutning til Caesars torv,
Forumlulium. Andre kildesteder {Sueton Aug. 29, l og Cassius Dio 55,
10,2-5) legger sikkert med rette hovedvekten på torvets mer imperiale
funksjoner: Senatsmøter ble forlagt
hit når det dreiet seg om krigs- og
triurnfvedtak, generaler dro ut herfra
eller vendte seierrike tilbake hit,
seierstrofeer ble bragt hit. ForumAugustum skulle kort sagt være verdensrikets maktsentrum og dets rikholdige utsmykning vitnet om denne
ideologi på alle bauger og kanter.

År 2 f.Kr. -triumf og tragedie
Innvielsen fant sted i år 2 f.Kr. Augustus var nå konsul for trettende gang.
Embetet var pro forma, og 'forma'
var blant annet den forestående åpning av Forum Augustum. Året var
ikke gammelt før senatet tildelte ham
den ære som ennå manglet i hans
makts diadem, tittelen "fedrelandets
far" (pater patriae). Tidligere hadde
han tilbakevist utmerkelsen: Hverken han eller verden var rede. Han
skal også ved denne anledning ha
vært nølende, til å begynne med. Men
de 25 år som Augustus tilsa i grunnen
et nå eller aldri; han hadde passert
terskelen til senex, de 60. Dypt beveget skal han ha holdt sin takketale.
Det var vel også en hensiktsmessig
'sivilistisk' tittel å understreke når
hans person nå skulle pryde midten
. av det nye torvet i skikkelse av triumKLASSISK FORUM I999:I

fator i firspann (quadriga) og bekranset av seiersgudinnen Victoria.
Men det tilstundende høydepunkt i
Augustus' karriere fikk brått en dyster skygge i form av en bitter familieskandale: Datteren Julia hadde i mer
enn en betydning upassende omgang
med lite lojale menn av beste familie.
Omstendighetene er uklare. Like lite
da som nå lot det seg legge lokk på
utroskap i maktens sentrum, aller
minst når regimet hadde profilert familiedydene i tiår etter tiår som selve
statens fundament. Julia var ingen
ungpike lenger med sine 3 7 år og fem
barn; ektemannen Tiberius, Augustus' stesønn, var blitt påtvunget en
etterutdannelse på ubestemt tid på det
fjerne Rhodos. I Julias tilfelle var
kanskje hormoner en formildende
faktor, men ikke i Augustus' øyne.
Hun ble forvist til den vesle øya
Pandateria (Ventotene) milevis utenfor Campania-kysten. Den offentlige
oppmerksomhet ble søkt konsentrert
om Augustus' barnebarn, Julias og
den avdøde Agrippas sønner, Gaius
{18 år) og den tre år yngre Lucius.
Begge var sentrale ved åpningen av
Forum Augustum som regimets fremtid. Men både Gaius og Lucius døde
få år senere til usigelig gremmelse for
den aldrende hersker. Tiberius ble
kalt hjem, og så gikk det som det gikk
med dynastiet.
Ovid gikk ennå i ti år klar av
moralens strenge vokter. Med Fasti
løp han heller ingen risiko. Tittelen
kan vi kanskje gjengi med 'Festkalenderen', hver måned av året fikk sin
bok. Dessverre rakk ikke dikteren å
fullføre sitt originale prosjekt før Augustus' vrede rammet ham. Og vred

må keiseren ha vært når han ikke lot
seg blidgjøre av Fasti hvor Ovid formelig går ut av sitt gode skinn for å
støtte opp under Augustus' religiøse
reformverk. Etter Horats' død var
det ingen opplagt poeta laureatus i
Roma. Men det ser ut til at Ovid
forskuslet sine sjanser alt før første
del av Fasti utkom- med utgivelsen
av Ars amatoria. Hvis han, som man
mener, offentliggjorde de to første
bøkene av Ars amatoria bare måneder etter den store skandalen, kan år
2 f.Kr. nok regnes som et fatalt år
også i Ovids karriere.

Ovidsdikt
Fasti ville ikke ha vært en Ovid verdig hvis det didaktiske sikte hadde
dominert for sterkt. Det er fortellingen,
eller rettere serien av fortellinger som
utgjør diktet; de mangslungne og
varierte myter rundt en rød tråd var
545
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en arv fra Kallimachos. Gresk og
italisk, historie og mytologi veksler
i elegant forening. Verket kan sies å
ha to hovedpersoner, gudene Mars og
Venus. Hvilken anledning kunne da i
og for seg være bedre enn da begge,
den juliske stammor og den juliske
krigs- og hevngud, fremstod som et
inderlig, men dog sømmelig forbundet par på Forum Augustum? Ovid
fikk et fristende erotisk motiv på sølvfat, men falt ikke for det. Han nevner
ikke engang Venus i vårt parti.
Men så til teksten! Om spalteformatet oppheves for en liten stund og
det tillates versene å strekke på føttene i det følgende, bør jeg forutskikke dette: Ovid skriver i elegisk distikon som er forsøksvis gjengitt av meg
med den nærmeste norske ekvivalent:
først et heksameter, dernest et pentameter. (Rytmen er markert med halvfet typografi på de betonte;! stavelser
i det første distikonet).

Se! Hvorfor viker Orion og øvrige stjerner så hastig
bort ifra himmelens velv? Korter da natten sitt løp?
Hvorfor må nå den skinnende dag stige opp ifra havet,
Lucifers nære drabant, raskere enn man er vant?
Hører jeg feil, eller lyder det våpen? Det lød jo av våpen?
Mars kommer hit, i sin favn bringer han felttegn til torvs.
'Hevneren' selv stiger ned fra sitt veiv til ærens pauluner;
han vil sitt tempel bese midt på Augustus's plass.
Veldig er Mars og likeså bygget: for Krigsguden bør jo
nettopp på den måten bo her hos sin sønn i hans by.
Verdig giganters ttofe er denne høyt hellige bolig ..
Herfra kan nå som seg hør, slik en som Mars gå til krig,
enten det er ifra Øst at gudløse slyngler oss esker
eller de ber oss om bank heller fra Aftenens land.
Prøvende mønstrer den krigssterke gud det kneisende gavlfelt,
ser med tilfredshet på topp seierens guder plassert,
skuer så nest de forskjelligste våpen på dørenes stolper,
våpen fra jorderiks krets, krigsbytte tatt av hans menn.
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Her han øyner Aeneas som bærer på byrden, den kjære,
dernest anenes flokk, juliernes ad'lige ætt,
øyner så Ilias sønn med fiendens rustning på akslen.
Nedenfor mennenes rad herlige bragder står frem.
Smykket er gudshusets front med Augustus' ærverdige tittel.
Caesar det står, og dergjennom vokser hans bygg for vårt blikk.
Lovet i bønn ble det dengang han ung grep pliktskyldig til våpen.
Veldige verk ifra old skapte 'den ledende mann':
Hendene strakte han ut da han frembar sin tale som følger
her til rettferdig soldat, der til en flokk i komplott):
"Mars - såsant min fader har pålagt meg krigen,
Vestas prest, og min hevn gjelder hver guddom især,
kom, la til fulle forbryternes blod få mette mitt sverdblad.
Måtte din gunst bli vårt skjold, vern den rettferdigste sak.
Da skal et tempel bli ditt, hvis jeg seirer skal 'Hevner' du kalles"
- lovet han før han kom hjem, glad etter fiendens flukt.
Nok var det ikke for Mars bare engang å vinne sitt tilnavn.
Felttegn i partherens vold, det var hans stadige mål.
Fienden følte seg trygg med sletter og hester og piler,
utilgjengelig han var omgitt av flodenes løp.
Crassus's død hadde gitt ham de dristigste lader dessuten,
dengang soldater og tegn samt generalen gikk tapt.
Romernes tegn, deres stolthet i krig, var på parthiske hender,
romernes særlige ørn fienden bar som standart.
Skammen det var hadde vart til idag om det ei hadde vært for
Caesar hvis våpen og mot verner Italias makt.
Han har fått fjernet den eldgamle plett og årelang skjensel:
Tegn som tilbake han vant, hilste på landsmenn igjen.
Hva nyttet nå, kjekke parther, de piler du helst skjøt på flukten?
Nyttet terreng eller hest, den som du red med slik kunst?
Ørnene sender du hjem, ja betvungen du rekker frem buen.
Ikke du eier og har mer noen pant på vår skam.
Tempel og navn er blitt gitt til en gud som dobbelt har hevnet.
Velfortjent heder han fikk; innløst ble løftenes gjeld.
Romerske borger: hans festleker skal du i sirkuset feire;
tapperhetsguden har knapt sans for det sceniske rom.
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Vekslende datoer

toria var det især den store na umachi
den kunstige sjø for sjøslag, som til-'
trakk den store mengde. Augustus
hadde gravet ut et kjempebasseng på
høyre Tiber-bredd i det nåværende
Trastevere og forsynte det med vann
via en egen akvedukt, aqua Alsietina.
Han skryter av anleggets dimensjoner i Res gestae (23); omregnet var
sjøen på 536 x 357m. Man kan tenke
seg feststemningen de varme augustdager ute ved 'Caesars haver' (Horti
Caesaris); halve Roma strømmet ut
for å bivåne den aparte gladiatoroppvisning. 30 krigsfartøy og en god del
småbåter var blitt manøvrert inn via
en kanal fra Tiberen. 3000 mann
skulle sørge for at det gikk realistisk
for seg i "slaget ved Salamis". Tablået var ikke upassende for anledningen: Barbarene fra Øst fikk sitt,
parthernes forgjengere. Man ble også
passende minnet om sjøslagene som
hadde befestet Augustus' makt, men
uten at borgerkrigsspøkelset ble for
påtrengende. Ifølge Ovid var det god
anledning for unge romere til spennende møter med det annet kjønn.
Beboere av Det norske institutt vil
jevnlig passere over området når de
kommer ned på flaten og krysser
Piazza di S. Cosimato på vei mot
Viale di Trastevere.
Men tilbake til Forum Augustum.
Når Ovid presenterer sitt verk bl.a.
med formelen "Andre må synge om
Caesar i krig, jeg Caesar til alters"
(1,13 Caesaris arma canant alii [cf.
arma virumque cano Aen. 1,1]), nos
Caesaris aras), skal vi ikke ta ham
helt på ordet. Denne såkalte priamel
har riktignok ofte en tone av 'avslag'
ved seg (recusatio "det er ikke mitt

Ved nærmere betraktning rommer
partiet bl.a. noen interessante problemer som jeg vil trekke frem i min
gjennomgang. Det mest omstridte
ved Ovid-partiet er dets plassering i
verket i forhold til templets og torvets
innvielse. Ovid har Mars Ultor i måneden mai, den 12. Enkelte leser Ovid
som om han skildret selve Forums
åpningsdag. Jeg tror jeg må skuffe
dem. Partiet skiller seg f. eks. fra
Properts dikt II 31 (emnet for vår
første "Roma i tekst") som gir inntrykk av åvære et improvisert "unnskyld" for at dikteren kommer forsinket til sin kjære Cynthia. Fasti har et
annet sikte. Det er den tilbakevendende kalenderdag han er opptatt av, la
gå at den for den samtidige leser
speilte minnet om den storslagne innvielse og er en indirekte hyllest til
Augustus for anlegget. I et slikt perspektiv må uten videre kildenes opplysninger om innvielsesdagen stå til
troende: 1. august er dagen de nevner. Vi har bl.a. den samtidige Velleius Paterculus' ord for dette (2.100).
Han støttes av CassiusDio (55,10,1).
Den første dagen i den måned som
var viet Augustus (tidligere Sextilis),
var også en passende innledning til
festlighetene i år 2 f. Kr. Det var
dagen da han 28 år tidligere hadde
inntatt Alexandria.

NaumachiaAugusti
Da det offisielle program på Forum
Augustum- det var bare for samfunnets krem - var over, var det mer
folkelig adspredelse de etterfølgende
dager. Ifølge vår forfatters Ars Ama75
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bord"), men samme dikter kan likevel overraske med å anrette det tema
han distanserer seg fra som en eller
annen liten utsøkt porsjon. Partiet om
Mars Ultor har for så vidt alt man kan
forlange av et panegyrisk krigsepos.
Ovid hyller øverstkommanderende
for det denne selv gjerne så som sin
største bedrift, overenskomsten l seiren da felttegnene ble returnert; det
var litt for ferskt til at Aeneiden fikk
integrert det i sitt samtidsperspektiv
(men cf. Aen. 7,606).

Mars' bolig i Roma før år 2
Ovids parti er komponert med tanke
på sin plass innen rammen av Fasti.
Forventningen om en stor dag påskynder de kosmiske bevegelser, og
krigsguden viser seg (epifani) for å
gjeste sin bolig. Gudens våpen lyder
som tegn på hans ankomst. Templet
på Forum Augustum står i sentrum
for gudens kultus. Der er han Ultor
("Hevneren"). "Det var nettopp slik
han burde bo i sin sønns by", føyer
Ovid til (debebat in urbe! non aliter
nati Mars habitare sui); byens grunnlegger Romulus er jo sønn av Mars.
Hvordan skal vi tolke dette? Det er
kanskje bevisst mangetydig. Vil Ovid
si at først dette tempel er guden verdig i Roma? Hva ligger i in urbe? Da
gallerne ble slått tilbake tidlig i det 4.
årh. f. Kr. skyldte man Mars et tempel. Det lå et godt stykke utenfor byens
grenser, langs Via Appia, idag like
utenfor Porta San Sebastiano i Aurelianmuren. Ovid nevner det i Fasti
(6,191-192); det hadde dedikasjonsdag l. juni og var et viktig tempel,
gudens hovedhelligdom slik repuKLASSISK FoRUM 1999:r

blikkens romere så det. Det nevnes
som samlingssted for sydgående
hærer (Livius 7,23,3). Et senere Marstempel fra slutten av 130-årene f.Kr.
stod 'in circo' (dvs. Flaminio). For de
lommekjente: mulige rester er lokalisert i kvartalet der Via di S. Salvatore møter Via degli Specchi (de som
har Aschehougs nyutgitte reisehåndbok for Roma, vill ett kunne orientere
seg). Det er nesten på høyde med
Ponte Sisto og et stykke ute på Marsmarken, og det kan diskuteres om det
egentlig ligger in urbe. Hvor jeg vil
hen? Til et ganske interessant problem? Fantes det et tempel for Mars
Ultor på Capitol, bygget av Augustus
for å huse de felttegn som parterne
hadde returnert i 20 f.Kr? Cassius Dio
54,8,3 påstod det, men flere forskere
i nyere tid har trukket opplysningen i
tvil, nå støttet av Lawrence Richardsans 'Topographical Dictionary',
mens Margareta Steinbys Lexicon
Topographicum urbis Romae ender
med et ja (Reusser). Tvilerne trekker
fremHorats (Carm 4,15,6-8) hvor det
heter om Augustus: "og han har gitt
vår Jupiter tilbake felttegn revet ned
fra parthernes overmodige portstolper" (et signa nostro restituit Iovi/
derepta Parthorum superbisl postibus). Kiessling-Heinze støtter tvilen:
"Inntil fullendelsen av Mars Ultortemplet i 2 f.Kr. ble felttegnene sannsynligvis oppbevart i Jupiter Feretrius-templet på Kapitol, for Dios
opplysning om et Mars Ultor-tempel
på Capitol, som man har villet finne
igjen på myntbilder fra årene 20 og
19, må man sette et stort spørsmålstegn
ved." Bruken av Jupiter Feretriustemplet til oppbevaring av disse felt-

Fig. 3.

tegnene er en dårlig gjetning. Jupiter
Capitolinus er for så vidt bedre. Men
jeg tror Ovids ord best lar seg forene
med eksistensen av et Mars Ultortempel på Capitol: Det er ikke på
annen måte, dvs. enn som hevngud,
at Mars har bolig i selve byen, dvs.
innenfor det eldgamle pomerium.
Den gjestende gud i Ovids beretning tar sitt tempel i øyesyn og beundrer gavlfeltet hvor han tilfreds finner
invicti dei (uovervinnelige guder).
Fig. 3 supplerer beretningen. Der var
Mars i midten, hans skjold var smykket med ekekrans, ob cives servatos:
fordi han hadde frelst sine medborgere. Guden var med andre ord en projeksjon av Augustus selv, en Ultor
som innledet en ny fredens æra. Han
var flankert på sin høyre hånd av
Venus (med sønnen Eros på skulderen) på samme måte som i cellaen.
Fortuna Redux stod på den annen,
den lykkelige hjemkomst (med tanke
på fjerne hærer og deres generaler).
Venus og Fortuna var i sin tur flankert

av Rom ul us og gudinnen Roma mens
de lave skikkelser i trekantenfeltets
hjørner var henholdvis Palatinen og
Tiberen. Dermed var gavlfeltet konsentrert om byen Roma og dets beskyttende guder, invicti selvsagt. Venus og Palatinen ville assosieres mer
spesifikt med Augustus og peke mot
Aeneas, sentralskikkelsen i den ene
exedra (fig. 4) der han bærer sin far

Fig. 4.
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Anchises på skulderen omgitt av representanter for julierætten og Alba
Longas konger (hvor sønnen Ascanius var den første).
At templet er viet en krigsgud og
hans funksjoner ble tydelig for den
besøkende som nærmet seg: våpen av
alle slag var synlige på templets fasade; fremmede våpen) slike som var
hentet hjem av seierrike armeer og
symboliserte underkastelse.
At Augustus var byggherren fremgikk av innskriften på fronten (567 f.),
og dermed har dikteren gitt stikkordet for å skildre den historiske bakgrunn for templet. Denne bakgrunn
omfatter så godt som hele princeps'
politiske karriere. I den forbindelse
tilbakedaterer Ovid Augustus' prinsipat (a tantis Princeps incipiendus erat
570) og betoner Octavians (og Antonius'!) felttog som endte ved Philippi,
som pia arma- en 'religiøst rettferdiggjort krig' grunnet på ubrytelige
forpliktelser: den som skulle hevnes
var ikke bare far og gud (divus)- det
private og dynastiske, men også Pontifex maxi mus, prest for byens hellige
alterild. Dermed antydes at krigen og
hevnen i kjølvannet av mordet på
Caesar har vært byens sak i minst like
høy grad som Augustus'. Hvis Mars
velger å støtte hans (Octavians) side,
skal han få et tempel og tittelen Ult or
(577). Philippii 42 ogpartheroverenskomsten henges på det samme votumkonsept til krigsguden: "Det er ikke
nok å ha fortjent tilnavnet (dvs. hevner) bare en gang for Mars" (nec satis
est meruisse semel cognomina Marti), men linjen kan også leses: Det er
ikke nok (for Augustus) å ha vunnet
tilnavnet bare en gang til fordel for
KLASSISK FORUM I 999:1

Mars." Augustus er U/tor og dermed
gudens jordiske representant. Den
heldige løsning av partherkonflikten
er av en helt annen art enn oppgjøret
med Caesarmorderne. Dermed dreier
det seg også om en helt annen slags
hevn, nemlig for Crassus' nederlag
i 55. Fortsettelsen i v. 580 lar det være
uvisst om det er guden eller Augustus
som er subjekt for persequitur ('forfølger'); i virkeligheten var det jo
den unge Tiberius, men han kunne
i alle fall utelates siden auspicium
(overkommandoen og retten til kommunikasjon med gudene) lå hos Augustus.
Slik har altså Augustus som byggherre gjennom sitt Forum i sin alminnelighet og Mars Ultor-templet i særdeleshet- og Ovid som hans lydhøre
talsmann kan vi føye til- oppnådd å
lede oppmerksomheten bort fra borgerblodet som er spilt, over på krigsnederlaget som er blitt hevnet. Slik
synliggjøres på en og samme gang
gjennom det samme tempel for hevneren Mars at det, takket være guden
og hans jordiske representant, er satt
en endelig strek både for borgerkrigen og for den viktigste av Augustustidens eksterne konflikter.

Epilog 1999
XXIV har en egen symbolverdi. Det
er antallet bokstaver i grekernes klassiske alfabet som de brukte til å nummerere sangene i Homers dikt. Slik
sett er jeg ved 'omega' i rekken av
'Roma i tekst' og kan passende sette
en sluttstrek for serien (som jeg,
hvis den var blitt startet idag) kanskje burde ha markedsført som 'Hotel

Cæsar Jr.', 'Romewatch' eller 'Glamour Augustus').
Drivkraften var ønsket om å se på
et 'horisontalt' og noenlunde oversiktlig sjikt i en by der det 'vertikale'
formelig tar pusten fra den besøkende. Det var et programmatisk sikte i
min serie også. Vi har hver vår lest;
antikkforskningen er splittet i disipliner og spesialiteter; særprofesjoner
og båser har vunnet frem. Berettiget,
men et større utsyn har fått dårligere
kår. Revirtenkning kan også lett trenge
inn. Roma motvirker dette ved sin
blotte eksistens. Roma trenger oss
alle for å bli glimtvis mer forståelig
og levende bak sine ruinmasser, sine
golde innskrifter og usammenhengende museumsobjekter. Vi filologer og
litteraturforskere trenger utvilsomt
Roma, og i optimistiske stunder liker
jeg å tenke at Roma også trenger oss
ettersom byen var en livsbetingelse
og ramme for noen av de mest artikulerte og innflytelsesrike stemmer vi
kjenner fra antikken.
Hvis jeg etterlater inntrykket av at
den virkelighet som skildres ikke er
noe selvsagt og etablert en gang for

alle, men stadig på nytt må rekonstrueres ut fra et forholdsvis begrenset materiale, ofte problemfylt og
omskiftelig alt etter øynene som ser
det, da har jeg også slik oppnådd noe
av det som har vært min hensikt.
I hvert fall har stadig den samme
erfaring gjentatt seg for meg: Jeg har
endt opp med flere spørsmål enn jeg
hadde da jeg begynte fordypelsen i et
emne. Studiet av dette materialet er
ikke over for mitt vedkommende,
men i Klassisk Forum er tiden kommet for å si: takk for følget!
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En oversikt over "Roma i tekst"
Nr.

Sted

Viktigste tekster

Apollo Palatinus' tempel
Capitol
Augustus' hus
Ara Pacis: "Tellus"
IV
V
Forum Boarium: Herculeshelligdommer
VI
Vatikanobelisken, Petersplassen
VII
Hora ts' villa
VIII
Apollo Sosianus' tempel
Magna Maters tempel
IX
Laokoon-sta tuen
X
XI
Forum Romanum
Porticus Octaviae
XII
XIII, XIV
Via Sacra, Forum Romanum
Romas templer 28 f.Kr.
XV
XVI
Aedes Herculis Musarum
XVII
Romas første biblioteker
XVIII
Pompa funebris
XIX
Porticus deorum consentium
Ara Pacis: "Akantusfrisen"
XX
XXI
Jupiter Feretrius' tempel
XXII, XXIII Ara Pacis: "Aeneas"; Castra; Lavinium
XXIV
Forum Augustum
Il
III
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Properts, Eleg. 2,31
Vergil, Aen. 8,347-358
Sueton, Aug. 72
Vergil, Ge. 2,136-176
Vergil, Aen. 8,97 ff.
Plin. d.e. 36,74 og Gallus-innskriften
Horats' oder 3,13 & 18 & 22
Vergil, Aen. 12,383 ff.
Tekster fra Varro til Livius
P!inius d.e. 36,37
Hos Vergil
Cornelia-innskriften (CIL VI 10043)
Horats' sat. I 9
Horats' ode 3,6
Vergil, Ge. 3,1-48
Bl.a. Vergil, Aen. 6,85
Polyb og Vergil, Aen. 6. bok
Varro, Praef. RR, Verg., Ge.1,1-23
Vergil 4. ekloge
Livius 1,10 og 4,19-20
Vergil Aen. bl.a. bok 7 og 8
Ovid, Fasti 5,545-598

Bononia docta
- en rapport fra verdens ældste universitetsby
Karen Skovgaard-Petersen og Lars Boje Mortensen tilbringer det akademiske
år 1998-99 i Bologna. I det følgende fortæller de om deres indtryk og erfaringer
fra italienske biblioteker.

Karen Skovgaard-Petersen:
Jeg tog til Bologna for at arbejde med
et par latinske tekster fra norsk middelalder, nemlig korstogsskildringen
De Profectione Danorum og skildringen af den hellige Olavs liv og
mirakler, Passio Ola vi. Min plan var
at studere dem i forhold til samtidig
europæisk korstogslitteratur og helgenbiografier, og til den slags studier
byder biblioteker i Bologna - og de
fleste andre større italienske byer på store gevinster.
I centrum af Bologna ligger det
gamle universitet Archiginnasio, bygget i 1562-63. Bolognas middelalderlige universitet havde haft til huse i
spredte bygninger rundt om i byen.
Med bygningen af Archiginnasio blev
universitetet samlet. I 1803 blev universitetet imidlertid flyttet, og bygningen huser idag museum, friluftskino og et rigt kommunalt bibliotek
grundlagt i 1801, Biblioteca communale dell' Archiginnasio. Den centrale gård er omgivet af en søjlegang
hvis vægge og loft er beklædt med en

mængde våbenskjold - akademiske
våbenskjold der lader den besøgende
stifte bekendtskab med studenter og
professorer ved universitetet i Bologna i det 16-18. århundrede, 6000 ialt.
Her møder man portugisere, tyskere,
franskmænd, englændere, illyrere, ungarere mm - en god illustration af
hvor international den tids lærde verden var. Også et par danskere har jeg
fået øje på, men skandinaver er der
nu ikke mange af. Langt de fleste
kommer naturligvis fra italienske regioner, som fx en vis Marcus Venetus
Canalis der tydeligvis var stolt af sin
venetianske afstamning.
Bibiioteket når man til ad brede
trapper hvis omgivende vægge ligeledes er beklædt med våbenskjolde.
Gennem statelige og højloftede rum
når man frem tillæsesalen. Også der
er der højt til loftet, bøgerne står i tre
etager som man ledes o p til ad smalle
trapper og gange. Her er samlet en
imponerende mængde litteratur og litterære hjælpemidler for forskere og
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studenter, især dem der studerer humanistiske, teologiske og juridiske emner i historisk perspektiv. Det er en
akademisk samling som overgår de
fleste skandinaviske forsknings bibliotekers læsesale, og som en skandinav
ikke forventer at finde på et kommunebibliotek.
På gulvplanet finder man bl.a. en
række store leksika og nationalbiografier fra mange lande. Har man fx
uløste spørgsmål inden for nordisk
personalhistorie er der hjælp at finde
i Norsk Biografisk leksikon og dens
danske pendant. Udvalget af ordbøger er overvældende. Der er slet
ikke bare tale om ordbøger til og fra
italiensk, men også de store engelskengelsk og tysk-tysk ordbøger - ja
såmænd også rent skandinaviske ordbøger. Ved siden af Norsk Rigsmålsordbog finder man Johan Fritzners
Ord bog over det gamle norske sprog,
og den store Ordbok over Svenska
Språket. Den nordmand der har brug
for assistance til at skrive fransk kan
konsultere Skougaard & Løseths
norsk-franske ordbog fra 1940, mens
han må ty til Blinkenberg & Thieles
fransk-danske ordbog fra 1937 for
hjælp den anden vej. Gennemførtsystematisk er det vel ikke. Men når vi er
ude i de afkroge, må man først og
fremmest forbløffes over alt det der
faktisk er.
Den klassiske filolog er særlig godt
hjulpet, ikke mindst latinisten, der
bl.a. har Thesaurus Linguae Latinae
og en stri be middelalderlatinske ordbøger til sin rådighed. Desuden har
han, hvis han bevæger sig op på
anden etage, Pauly-Wissowa ved
hånden, ligesom middelalderlatinisKLASSISK fORUM 1999:1

ten kan ty til Lexikon des Mittelalters. De klassiske fag har en særlig
status. Det ses tydeligt i læsesalens
opstilling af nationallitteratur, ligeledes i anden etage. Denne sektion
består af 26 reoler som er delt i fire
nogenlunde lige store sektioner: Først
får vi den græske litteratur, så den
romerske, der fy lder henholdsvis 5 og
6 reoler; så følger den største, nemlig
Letteratura Italiana, fordelt på 8 reoler, og til sidst andre moderne lande,
dvs. Frankrig, Spanien, England,
Tyskland og diverse, der tilsammen
har 7 reoler. Denne opstilling afspejler et fænomen som man støder på
igen og igen i italiensk kulturliv, ikke
mindst i uddannelsessystemet: Den
klassiske litteratur betragtes som en
del af den italienske nationallitteratur. Det gælder selvfølgelig mest direkte den romerske litteratur, men
dermed kommer den græske med som
forgænger for den romerske. Det betyder rent konkret på denne læsesal at
den græsk-romerske litteratur er tilgængelig i en række forskellige serier,
bl.a. Teubner, Bude og Loeb.
Det er i det hele taget den store
force ved denne og andre italienske
læsesale at de er så rige på tekstudgaver. Det ses også i en anden omfattende sektion, nemlig Scienze Storiche
og Scienze Ausiliari della Storia, dvs.
historie og historiske hjælpediscipliner. Her kan man fin de en række kildesamlinger, først og fremrnest italienske
(bl.a. serien Rerum Italicarum Scriptores der også rummer en række latinske renæssancehistorieværker), men
også den nedenfor omtalte meget
omfattende tyske serie Monumenta
Germaniae Historica. Bevæger man

sig til sidst op i tredje etage møder
man to store sektioner, nemlig teologi (Scienze religiose) og, som den
mest omfattende af alle sektioner,
bibliografi. Den teologiske afdeling
er en guldgrube for middelalderlatinisten. Her fin des blandt meget andet
hele den store samling af latinsk middelalderlitteratur, Mignes Patrologia
latina fra det 19. årh., og den nyere
serie Corpus Christianorum samt en
komplet udgave af den store samling
helgenbiografier Acta Sanctorum,
der er organiserer efter helgendage i
kalenderåret. - Dette er jo nok et
tekstmateriale som ikke kunne tænkes på en læsesal i et protestantisk
land, men som er overmåde nyttigt
for den der beskæftiger sig med teologisk litteratur i middelalderen.
Mange glædelige overraskelser venter også den der søger i kortkataloget
efter bøger fra det 16.-17. årh. Her er
virkelig en rig samling af international karakter. Forbavsende effektiv er
også ekspeditionstiden. Selv om der
næsten al tid er mange lånere, går der
ofte bare 20. min. fra man har afleveret en bestillingsseddel til man sidder
med bogen i hånden. Så må man
ganske vist tilbringe lidt ekstra tid
med bureaukrati. Efter at have modtaget sin bog ved en skranke, må man
hen.til en anden for at få den registrerer, hvilket indebærer udfyldelse af
flere formularer. Og får man bogen
lagt til side til næste dag, bety der det
ikke at denne fase forkortes. Da må
man igennem samme procedure for
at få sin bog- ny bestillingsseddel, ny
registrering. Lånerkort har de ikke,
derimod må man daglig udfylde en
formular, som man så bruger til bog-

bestilling og som man endelig må
huske at få annuleret med et stempel
ved en skranke før man bevæger sig
hen mod udgangsskranken.
Lidt bureaukrati lever man gerne
med. Problemerne melder sig når man
begynder at lede efter moderne forskning i magasinerne via kort- og computer kataloger. Lidt for ofte skuffes
man i sin jagt på bøger som, i hvert
fald for en angelsaksisk orienterer
skandinav, forekommer at være standardværker inden for klassisk filologi
og middelalderlatin. Jeg ledte fx forgæves efter Brooks Otis' bøger om
Vergil og Ovid og efter værker af den
engelske korstogshistoriker J. RileySmith. Ronald Syme's Roman Revolution var der dog, i italiensk oversættelse. Det internationale præg i
læsesalens bogudvalg og i bestanden
af gamle bøger, finder man ikke i den
nyere litteratur. Efter en række nittere når man den konklusion at enten
budget eller vilje til at holde sig
ajour, eller begge i forening, ikke er
i top.
Blandt Bolognas forskningsbiblioteker er det lille Biblioteca Giuseppe
Dossetti, som er en ren perle for
medievister. Det blev grundlagt i
1953 som teologisk forskningsinstitut
og -bibliotek i forening, og har siden,
med finansiel hjælp bl.a. fra Vatikanet, opbygget en fin kirkehistorisk
bogsamling. I det katolske Italien
indebærer et sådant teologisk fokus at
der lægges vægt på patristik og helgenstudier, og det gør det til et fremragende studiested for enhver der
beskæftiger sig med latinsk middelalderlitteratur. Den lille læsesal rummer alene middelalderlige tekster:
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Der er først og fremmest de store
serier, Mignes Patrologia La tina, Corpus Christianorum, Sources Chretiennes, Acta Sanctorum, og derudover Monumenta Germaniae Historica
og den tilsvarende (men meget mindre) engelske kildeserie, Rolls Series.
Katalogværelset byder på et stort
udvalg af ordbøger, teologiske opslagsværker og up-to-date bibliografiske oversigter over middelalderforskning. Bibliotekets kirkehistoriske og
teologiske specialisering giver sig også
udslag i en udpræget international
orientering. Tidsskriftsamlingen er
imponerende og rummer teologiske,
kirkehistoriske og historiske tidsskrifter fra de fleste lande i Europa,
hvortil kommer en del amerikanske
tidsskrifter, ligesom der købes flittigt
ind til bogsamlingen af moderne
kirkehistorisk og teologisk forskning
fra hele verden. Her fandt jeg en
stribe værker af J. Riley-Smith. Til
gengæld leder man forgæves efter
klassiske studier, og klassiske tekster
fin des kun i beskedent omfang og slet
ikke på læsesalen.
Hvad der også adskiller dette lille
bibliotek fra Archiginnasio - og vist
fra de fleste italienske biblioteker- er
deres meget afslappede holdning til
bureaukrati. Det er således muligt,
mod betaling af et mindre årligt
beløb, at få tilladelse til selv at gå
snuse i bibliotekets bogsamling. Første gang man kommer, udfylder man
en seddel med navn og studieområde,
og derefter kan man bestille alle de
bøger man vil, få dem udleveret og
have dem liggende så længe det skal
være uden at der skrives andre papirer på det end bestillingssedlen. Det
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er et studiebibliotek i den forstand at
bøgerne må studeres på stedet og ikke
kan hjemlånes. Det har den store
fordel at de altid er tilgængelige.
For en måneds tid siden indførtes
imidlertid en bureaukratisk stramning som følge af det stigende anta!
brugere, nemlig lånerkort som skal
anvendes ved modtagelse af en bestilt
bog. Men endnu ser det ikke ud til at
ha ve slået an. I hvert fald gi der personalet tilsyneladende ikke rigtig tage
det i brug. De fortsætter på den gamle
måde. Med til historien hører også at
ekspeditionspersonalet alle er militærnægtere som er meget hjælpsomme og som tydeligvis har mere lyst til
at ryge cigaretter og spille guitar og
computerspil end til at håndhæve nye
regler.
Alt dette gør Dossetti-biblioteket
til et behageligt og effektivt studiested. Til mine specielle studier p.t. er
det bedre end Archiginnasio. Men
begge biblioteker har, som italienske
forskningsbiblioteker næsten altid
har, herlige læsesale der er velforsynede med tekstudgaver. For den der
er vant til at skulle bestille hver eneste tekst frem og vente til næste dag
med at få den i hånden, er det en stor
oplevelse at kunne gå hen og tage
teksterne ud af hylderne og slå op
med det samme. Det er tidsbesparende - man får klaret konkrete spørgsmål og problemer med det samme.
Det er også idebefordrende. Når bøgerne står foran næsen på en, foretager man langt flere opslag, undersøgelser og sammenligninger end
man ellers ville have gjort, og man
bliver opmærksom på nye værker
som man kan stifte et hurtigt første-

håndsbekendtskab med. For mine
helgenkonge- og korstogsstudier har
det været en uvurderlig fordel at jeg
kunne orientere mig hurtigt i mange
kildetekster. Den lette adgang til
tekstudgaver gør at en skandinavisk
filolog med stort udbytte kan studere
sine hjemlige tekster på et italiensk
biblioteks veludstyrede læsesal.

Lars Boje Mortensen:
"Biblioteca Comunale im alten Archiginnasio [... ] war gerade geschlossen. Der Bibliothekar Pietro Bardoletti auf dem Lande; er soll unfahig
sein. Die Handschriften ganz ungeordnet und ohne Verzeichnis". Således hedder det i en rapport fra 1872
fra Bologna skrevet af en udsendt
biblioteksrejsende for det store tyske
udgivelsesprojektMonumenta Germaniae Historica. Siden 1820 havde
Monumentafolkene rejst Europa
tyndt i jagt på middelalderlige håndskrifter som indeholdt tekster der
kunne belyse den tyske fortid- 'tysk'
taget i meget vid forstand. Faktisk
blev det det europæiske håndskriftsregistreringsprojekt par excellence,
og stadig idag må forskere i latinske
teksters overleveringshistorie rode
rundt i de dårligt indekserede bind af
Archiv der Gesellschaft fur altere
deutsche Geschichtskunde {1820-72)
og, ikke mindst, i de mange skelsættende udgaver af senantikke og middelalderlige latinske tekster som Monumenta har udsendt de sidste ca 170
år. Nogle af de store navne man
møder igen og igen er Bethmann,
Waitz, Pertz og, mod slutningen af
århundredet, Mommsen. Som mo-

derne forsker i en lille provins af det
enorme område disse lærde dækkede,
imponeres man til stadighed over
hvor meget de fik med i denne pionertid for den latinske filologi {antik
såvel som middelalderlig). Med
langt bedre hjælpemidler standser
man også op ved de samme middelalderlige codices som Bethmann og
de andre viede lidt mere tid i et
hektisk reiseprogram, vel at mærke
uden den sikkerhed man som nutidig
forsker har: man kan altid bestille en
mikrofilm og studere den i ro og mag
derhjemme. De havde virkelig næse
for det interessante, tysk eller ej.
Indfaldsvinklerne og hjælpemidlerne har ændret sig meget på hal vandet århundrede, men de middelalderlige codices selv står stadig i centrum
for megen forskeraktivitet. Der fin des
stadig betydelige håndskriftssamlinger i Europa som er meget dårligt
eller slet ikke katalogiseret. Ja, den
betydeligste af dem alle, Vatikanbiblioteket som vel har ca. 50.000 latinske bøger fra før trykkekunstens indførelse {ingen kender tallet præcist)
har i de sidste ca 100 år ikke formå et
at levere moderne videnskabelige beskrivelser af indholdet af mere end ca
10.000. Sidder man fx med et Vat.
lat. håndskrift med nummer mellem
ca 2000 og 10.000, er der intet katalog på biblioteket som kan hjælpe en
videre. Det betyder dog ikke at disse
håndskrifter er helt ukendte og at
man skal nære håb om at fin de Sullas
Selvbiografi eller en ukendt dekade
af Livius. Siden middelalderen har
bibliotekspersonale levet med bøgerne og de mere sensationelle codices er
nok for størstedelen blevet fremdraKLASSISK FORUM 1999:1

get i sidste århundrede - kendt er fx
Vatikanbibliotekaren Mai for sin opdagelse af Ciceros De Republica. Men
det betyder at man kan gøre mindre
opdagelser inden for fx patristik, receptionshistorie og latinsk middelalderlitteratur. Efter krigen er der
blandt andet blevet identificeret og
udgivet hidtil ukendte bre ve og prædikener af Augustin. Ikke fordi håndskrifterne som sådan havde været
ukendte, men fordi alle teksterne i
dem ikke havde været ordentligt studerer. Uanede mængder af tekster,
glasser, indledninger osv savner beskrivelse og udgivelse. Og selv berømte håndskrifter med kendte patristiske eller middelalderlige tekster
lever egentlig endnu en skyggetilværelse u den ordentlig kodikologisk,
palæografisk eller tekstmæssig analyse.
Den gren af forskningen jeg selv
dyrker i det akademiske år 98/99 ved
forskellige italienske biblioteker kan
kaldes boghistorisk og berører både
kodikologi, palæografi og teksthistorie: Jeg ønsker at opstille en komplet
liste over håndskrifter som indeholder Orosius' Historiae adversos paganos (ca 417 e.v.t.) og Eutropius'
Breviarium som blev omredigerer
og udvidet først af Paulus Diaconus
(ca 770) og så af Landolfus sagax (ca
1000) - alle tre versioner var kendt i
middelalderen slet og ret under betegnelsen "Historia Romana". Disse
var de mest udbredte tekster om romersk historie i middelalderen - der
er alt i alt tale om ca 500 håndskrevne
bøger - og en registrering og beskrivelse af dem vil ikke kun gi ve en mere
pålidelig statistik for hvor udbredte
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de egentlig var, men også indsigt i
hvordan og hvorfor de blev studeret i
middelalderen. Dermed vil man få et
grundlag for at vurdere og fortolke
den betydning middelalderens historikere tillagde det gamle Romerrige
som historisk fænomen, som model
for samtidig historiefremstilling, og
som leverandør af gode historier.
Lad mig gi ve et eksempel på at det
for undersøgelser af denne type ikke
bare er fordelagtigt, men simpelthen
nødvendigt at være in situ - biblioteksmæssigt set. En dag da jeg forsøgte at planlægge en evt.lørdagsudflugt
for familien læste jeg om Parma i den
grundigste af alle guider, T ouring
Club Italiano's om regionen, Emiglia-Romagna. Parma er en herlig lille
by på Bergens størrelse, kendt for
Parmesanost, uforlignelig skinke og
et enestående domkirkeanlæg hvor
både kirke, baptisteri, bispepalads og
kannikeboliger er bevaret i sin middelalderlige form. Parma ligger en
god times togtur fra vores hjemlige
Bologna. I afsnittet om det gamle
fyrstelige bibliotek, Biblioteca Palatina, stod der at et af bibliotekets
klenodier var en Eutropius fra det 12.
årh. Jeg havde tidligere ved et gennemsyn af mine noter konstaterer at
der var et 15. årh.s håndskrift af
Paulus Diaconus' version afEutropius' historie, og havde syntes at det
var lidt for tynd en begrundelse for en
biblioteksudflugt. Dette sene håndskrift var allerede nogenlunde beskrevet af min ihærdige forgænger i
Historia Romana-studier, italieneren
Crivellucci fra begyndelsen af århundreder. Han var faktisk mere end
almindelig vedholdende i sine be86

stræbelser på at finde frem til alle
eksisterende tekstvidner da han forberedte den nu gældende og aldeles
fremragende standardudga ve af teksten. Kunne han virkelig have overset
et ærværdigt 12. årh.s håndskrift i et
offentligt italiensk bibliotek? Jeg begyndte at lure lidt, men fæstede selvfølgelig ikke umiddelbart lid til guidelitteratur- der var nok tale om en
forveksling med det allerede kendte
15. årh.s håndskrift. Nogle uger senere bladrede jeg igennem et værk om
italienske biblioteker fra 1960erne
som i præsentationen af de ældre
biblioteker altid havde en lille liste
over de fineste skatte i hvert bibliotek
- og her stod minsandten under Parrna, Biblioteca Palatina: Eutropius,
12. årh. Her var utvivlsomt Touring
Clubs kilde. Næste skridt var at undersøge om der skulle være en publiceret katalog over Palatinas håndskrifter. En sådan fandtes tilsyneladende ikke. Jeg lod det hvile, men
en tur til P arma begyndte alligevel at
friste. Gennembruddet kom da jeg
tog endnu en rask tur igennem Monumentas Archiv-lister fra sidste århundrede. Her stod nævnt to håndskrifter af Paulus Diaconus' Romerske Historie, et fra det 15. og et fra det
12. årh., det første med det samme
nummer jeg kendte fra Crivellucci,
det sidste med en mystisk signatur jeg
aldrig havde set, begyndende med
navnet "de Rossi''. Jeg skrev til biblioteket for at høre om muligheder
og åbningstider. De svarede venligt
uden at afsløre om de faktisk havde
hvad jeg ledte efter. Stedet var så pas
småt at da jeg mødte op, vidste de
hvem jeg var og havde oversat den

gamle "de Rossi"-signatur til den nu
gældende løbende nummerering. Jeg
fik ikke alene studerer begge håndskrifterne, men også konstaterer at
den eneste dækkende katalog over
samlingen af håndskrifter var håndskrevet og befandt sig på biblioteket.
Kun der kunne man konstatere om
der skulle gemme sig endnu mere.
Det gjorde der ikke for mit vedkommende, men jeg var selvfølgelig allerede glad for at have kunnet føje et
12. årh.s håndskrift til min liste. At
holde et håndskrift i hænderne er nu
engang den bedste kilde til dets eksistens.
Tilbage til Bologna. På Universitetsbiblioteket er der en fin samling
af håndskrifter hvoraf nagle stykker
ha vde direkte relevans for mig. I dette
tilfælde er der en hæderlig trykt katalog fra sidste århundrede, men fastsættelsen af gældende signaturer, referencer til proveniens og evt. andre
behandlinger af "mine" håndskrifter
må altsammen hentes in situ. Stedet
er meget flot, har en beundringsværdig samling af ældre bøger og en
miserabel organisation. Bibliotekets
navn til trods er det egentlig ikke
Universitetets bibliotek. Det ejes og
drives direkte af staten med al den
slendrian der stadig kendetegner italienske statsinstitutioner. Jeg har ofte
siddet på håndskriftslæsesalen som
den eneste "studioso" i selskab med
en bibliotekar og to personer hvis
o pga ve det er at kontrollere mit
adgangskort og at hente bøger og
håndskrifter til brugerne, dvs mig.
Ofte er jeg godt nok underholdt af de
bøger der står fremme på denne lille
speciallæsesal, en dårligt vedligeKLASSISK FORUM 1999:1

enheder og ikke som undervisningsenheder. Dvs at de ansattes fællesskab stort set består i institutbiblioteket. Undervisningen organiseres på
fakultets plan og er ikke institutternes
primære opgave. Dette giver selvfølgelig institutbibliotekerne en opprioritering vi ikke er vant til på vores
himmelstrøg.
Sammenfattende kan man sige at
på trods af store mangler i moderne
udenlandsk bogindkøb, er Italien stadig landet hvor kilderne flyder for
klassikere og medievister. Den katolske og nationale tradition tilbage
til patristisk og klassisk tid er så
massiv at Platon, Cicero, Basilios og
Hieronymus ikke forsvinder fra !æsesalene foreløbig, diverse institutionelle problemer til trods.

holdt samling der dog overgår de
vildeste drømme om hvad man' kan
have på åbne hylder afhåndskriftslitteratur i noget skandinavisk bibliotek, og derfor sidder de to stykker
personale bare og !æser avis og løser
krydsord hele dagen. Det vænner man
sig dog hurtigt til. Der er også sat totre personer på den krævende opga ve
at udlevere ens taske når man forlader biblioteket. Der går nu rygter om
at stærke kræfter ved Bolognas Universitet vil gøre Universitetsbiblioteket til Universitetets bibliotek, en for
personalet dybt skræmmende tanke.
Latinere og grækere ved Bolognas
universitet er ellers rimeligt godt forsynet på de respektive institutbiblioteker, dvs ved det Klassiske institut,
ved Instituttet for Antik Historie og
ved Instituttet for Middelalder og
Palæografi, og andre beslægtede institutter (Filosofi m.m.). Institutterne
er nemlig organiserer som forsknings-
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Karen Skovgaard-Petersen
og Lars Boje Mortensen
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Det norske institutt i Romas
40-årsjubileum
11. - 13. februar 1999

F

ørti år etter at Hans Peter
L'Orange grunnla Det norske
institutt i Roma, fant instituttet det riktig å feire seg selv. Førti år
i den arkeologiske og kunsthistoriske
forskningens navn er gått ved instituttet. Den nåværende bygningen ble
funnet av Hjalmar To rp på en spasertur, og ble ikke innviet før i 1962.
Ingenting hadde vært mulig hvis ikke
L' Orange, med sin utrolige evne til å
fenge, hadde klart å få med seg sentrale skikkelser i norsk næringsliv,
personer som ga så det monnet. Tidene forandrer seg, en stilling er åpnet
for andre men relaterte fagområder,
og kampen om midler blir stadig
hardere. Noen ting består. Berit Buonomo og Grethe Cassini har vært
tilknyttet instituttet i over 30 år.
De opprinnelige donatorfamiliene
var invitert til jubileet, og møtte i
annen generasjon. Æresgjesten, instituttets høye beskytter H.M. Dronning Sonja var der, og ved siden av å
kaste glans over selve festdagen bidro
hun selvfølgelig til en viss nervøs
forventning på forhånd. I dagene før
Dronningens ankomst løp Thomas

Thiis-Evensen opp og ned trappen
med lysestaker i hånden, flyttet litt på
blomstene og så at alt var i orden.
Instituttets stab med dekanus i spissen
gikk opp dronningens bevegelser, opp
og ned trapper, inn i biblioteket,
ut, opp, til høyre og til venstre. Og
Marina Prusac sto og neiet foran
biblioteket og ga en imaginær dronning en imaginær bukett.
Biblioteket var fylt til trengsel da
direktør Rasmus Brandt holdt sin jubileumsforelesning torsdag 11. februar, under tittelen "Ficana and Ostiatwo tales of a city?". De tilreisende
gjester hadde allerede vært på to
omvisninger om formiddagen, den
første i kirken S. Clemente, ved stipendiat Kristin Bliksrud Aavitsland.
Hun tok tilhørerne med på en vandring fra tolvhundretallets monumentale utsmykning ned til mitreet på
det opprinnelige romerske gatenivået.
Dagens andre omvisning var på Forum Romanum. Denne skulle Kirsti
Gulowsen ha holdt, men da hun var
syk steppet Rasmus Brandt inn. I sitt
jubileumsforedrag fremsatte Brandt
sin hypotese om at Ficana var forløKLASSISK FORUM 1999:1

Marina Prusac overrekker Dronning Sonja blomster.
I midten direktør Rasmus Brandt,
i bakgrunnen universitetsdirektør Tor Saglie.

per for Ostia, Romas havneby. Den
har en strategisk plassering nær Ti beren på høyden Monte Cugno, syv
kilometer fra ha vet. Her har det vært
sammenhengende beboelse fra det
niende århundre til omkring år 200
f.Kr. De fire nordiske instituttene gravde her sammen med Soprintendenzaen
i Ostiafra 1976til1981,ogpublikasjonen er med to store bind hittil snart
halvveis. Etter foredraget ble det servert en forfriskning i studentenes stue,
godt kjent for svært mange av leserne.
De vanlige snacksene var for anledningen byttet ut med lekre canapeer. På
terrassen blåste det frisk bris, og det
var lett snedrev i luften.
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Fredag tok stipendiat Lasse Hodne
med seg gruppen i Vatikanmuseet,
der han gjennomgikk Rafaels stanzer
og det sixtinske kapell. Etter dette
viste instituttets visebestyrer Einar
Petterson Peterskirken og Petersplassen. Ettermiddagens program
var spesielt, og interessant. Instituttet
hadde invitert et panel til å bruke
omkring ti minutter hver på spørsmålet "Hvorfor Roma?." Det viste seg at
de fleste omskrev tittelen til "Hvorfor
norsk institutt i Roma?". Panelet besto av Åse Kleveland, Bjarne Hodne,
Thomas Thiis-Evensen, Roy Tommy
Eriksen, og ordstyrer og ankermann
var Trond Berg Eriksen.

Åse Kleveland betonte verdien for
Norge av internasjonale arenaer i en
tid der prosjektene og de flytende
kontaktnettene råder fremfor institusjonene. Hun påpekte at kontinuiteten er viktigere enn noen gang før nå
som Norge står utenfor den internasjonale samhandling, og må arbeide
for å være del av verden. Bjarne
Hodne holdt en miniforelesning over
"komparasjoner". Han sammenlignet selvbildet i Norge og Italia ut fra
statsdannelsen og nasjonsbyggingen
i begge land. I Italia ble den snevre,
norditalienske elite idealet for den
unge nasjon. I Norge derimot, klippet
vi bevisst trådene til Europa, og idealiserte folkekulturen. På denne måten har vi i Norge tildels brutt med
våre egne røtter. Thomas Thiis-Evensen delte sitt innlegg i to. Først snakket han om H.P. L'Orange. Han
snakket om populariseringens mester, om inspiratoren, om formidlingskunstneren. Han trakk frem et par
kjære eksempler på L'Oranges kjærlighet til og respekt for antikken som
ga seg utslag i uttalelser av typen
"Man står når man taler om antikken". Sine årlige studieturer til Roma
med arkitekturstudentene begrunnet
Thiis-Evensen omtrent som følger:
Roma er sammensetningenes, motsetningenes og samlevnets by, der
alle motstridende krefter løper sammen. Det er en del av den virkeligheten også unge arkitekter møter i Norge idag, som de må hanskes med. Roy
Tommy Eriksen er professor i renessanse-litteratur, og fyller idag den
stillingen ved instituttet som er åpen
for alle relevante fag, den såkalt
tverrfaglige stillingen. Eriksen beton-

te nettopp viktigheten av tverrfaglighet innen humaniora. Det ene sporet
leder til det andre dersom man skal
trenge i dybden på et materiale.
Målestokken vil alltid finnes i Roma,
ikke minst målestokken for egen
forskning. Trond Berg Eriksen avsluttet panelet. Han ga en levende
beskrivelse av hvorfor Roma er viktig for ham som idehistoriker. Roma
er unik, sa Berg Eriksen, fordi det er
den eneste byen der selve forvandlingsprosessen er synliggjort. Nettopp at lag på lag av gjenbruk, misbruk,
påbygg og senere modernisering lever
sammen i en bygning eller i et kvarter, gjør Roma unik og vital. De døde
monumentene er de som er blitt "historifisert". Sammenligningen ga han
mellom Colosseum og Marcellus' teater. Den ene har ikke verdi for andre
enn turistene, den andre er en levende
organisme. Efter kveldens forfriskninger var det middag i nærvær av
H.M. Dronning Sonja for noen utvalgte gjester hos ambassadøren.
Da den store dagen opprant var det
kanonisk strålende solskinn. Igjen ble
biblioteket fylt til trengsel på tross av
stort frafall i siste liten av de Romabofaste, grunnet influensa-epidemien
i byen. Men kulturministeren var representert, og flere av soprintendenzaene med sete i Roma og omegn
kom eller sendte representanter. Fra
de nordiske instituttene var kun Danmarks Jan Zahle ved helse. Da Dronningen ankom kl. 11.00 satt vi alle i
biblioteket og ventet. Rasmus Brandt
tok tyren ved hornene, og forklarte
hvorfor vi feirer et førtiårsjubileum
så stort. Førti er, sa Brandt, et av de
viktigste tall i vår kultur. Fra Moses'
9I
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vandring i ørkenen, over Ali Ba ba og
de førti røverne, til instituttets egen
forskning, ved oratoriet for de førti
martyrer. Ikke minst Augustin, som
har gjort 40 til visdommens tall, produktet av tid (4) og kunnskap (10),
fikk æren for valget av år. Men, som
Rasmus Brandt la vekt på, så er det
viktig å ære de som æres skal mens vi
ennå har muligheten. I salen satt fru
Berit L'Orange, professor Hjalmar
Torp og instituttets vaktmesterpar
gjennom en menneskealder, Carlo
og Polda var tilstede med Kongens
fortjenestemedalje på brystet. Det var
mange våre øyenkroker ved synet av
disse to. Rasmus Brandts tale ble
avbrutt av tre runder med pressefotografer som fikk noen sekunder hver,
før det ble fred og alvor i salen.

Hjalmar Torps tale var først en
kort skisse over instituttets forhistorie
og spede begynnelse, så gikk han
over til å påpeke L'Oranges eget kompromissløse kvalitetskrav som et hovedpoeng ved instituttets opprettelse.
Uten å ta del i den internasjonale forskning ville norsk forskning bli annenrangs, og for å kunne hevde seg internasjonalt var og er det fremdeles
viktig å holde på instituttets egenart.
Derfor ble det i sin tid opprettet som
et snevert forskningsinstitutt, dog med
et bredt formidlingsansvar. Nettopp
fordi vi er små må vi finne en nisje
som instituttet konsentrerer sine økonomiske ressurser om, sa Hjalmar
Torp. Denne nisjen har tradisjonelt
vært antikken, bysantinistikken og
den kristne orient. De tre neste talerne

Ansatte med lang fartstid:
Vaktmesterparet Carlo og Polda mellom Grethe Cassini og Berit Buonomo.
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var dekanus Even Hovdhaugen, rektor Kaare Norum og minister Jon
Lilletun. Alle holdt de korte hilsningstaler, der de spesielt takket giverfamiliene som i sin tid gjorde instituttet realiserbart.
Det romerske forskningsmiljøet
hilste instituttet med to taler. Først
talte professor Krzysztof Zaboklicki,
president for den internasjonale union
av arkeologiske, historiske og kunsthistoriske institutter i Roma, på forskermunne kalt Unione. Han poengterte betydningen av instituttets utgravningsprosjekter og konferanser,
senest "Huts andHouses" ifjor. Dessuten understreket han at Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia er en viktig publikasjon som
leses i det internasjonale forskningsmiljøet. Professor Fausto Zevi, Primario della prima cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana
a l'universita di Roma- La Sapienza
la i sin tale vekt på at Norge ikke skal
føle seg små. For en forskers størrelse
måles ikke på størrelsen av annet enn
hans arbeid. Som store norske forskere som vil bli stående i forskningshistorien, nevnte han Hans Peter
L'Orange, Hjalmar Torp og Per Jonas Nordhagen. Han var forøvrig
Sopraintendent i Ostia i 1976, og
traff daværende Kronprinsesse Sonja
da hun besøkte Ficana-utgravningen.
Tilslutt talte H.M. Dronning Sonja.
Hun innledet med å avsløre at hun
hadde vært svært misunnelig på Kong
Olav da han kom hjem og fortalte om
sin omvisning på Forum Romanum
med L'Orange. Hennes personlige
innfallsport til Roma hadde vært,
som for så mange, Sigrid Undsets

roman Jenny. Dronningen sa også at
det var med takknemlighet hun hadde overtatt vervet som høy beskytter
for instituttet.
Talene var ispedd musikkinnslag
av Kjetil Hvoslef, skrevet på instituttets bibliotek, Kyrre Sassebo Haaland, en ung komponist idag tilknyttet instituttet, og Grieg som i sin tid
også var i Roma. Mens vi andre satt
igjen på biblioteket akkompagnert
av Mozart, fikk Dronningen en privat omvisning ved Rasmus Brandt.
Så fikk vi møte Dronningen på hans
kontor, og fikk alle anledning til å
fortelle om våre forskningsprosjekter. Deretter var det overdådig lunsj i
seminarrommet, og et telt var satt
opp på plenen utenfor. Lilli Stenius
hadde montert fotoutstillingen i seminarrommet, bilder fra store og små
begivenheter i instituttets førti-årige
historie, enkelt og elegant.
Mens dette programmet pågikk,
holdt Olaf Steen byvandring for de
inviterte norske gjesters ektefeller.
De gikk fra Palazzo Farnese, over
Pompeiusteateret til Piazza Navona,
og avsluttet ved Pantheon. Så hadde
de en hyggelig lunsj sammen på en
lokal restaurant.
Festmiddagen ble avholdt på restauranten Antica Pesa i Trastevere.
De serverte en typisk romersk meny
bestående av røkt sverdfisk, to sorter
pasta og så lam. Også her var det
hilsningstaler. Først talte Thomas
Fearnley på vegne av de opprinnelige
donatorfamiliene, og overrakte instituttet en generøs sjekk på kr. 50 000,
øremerket Nerni-prosjektet. Så talte
Turid Karlsen Seim på vegne av
Norges Forskningsråd. Også forsk93
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Middag på Antica Pesa.
Statsråd Jon Lilletun, Dronningen og dekanus Even Hovdhaugen.

kake i fred, kom den siste gaven.
Dette var et portrett av dronningen,
en gave fra restauranten til henne,
malt i de to siste ukene av en lokal
kunstner. Dronningen ble åpenbart
overrasket over den storstilte gaven,
og stor var den iallfall. Den var så
stor at da hun takket ba hun om å få
deponere den - ikke gi den bort - til
instituttet. Tilslutt takket statsråd
Lilletun for maten, og var glad for at
han, som er opptatt av voksenopplæring, selv har lært så mye på denne
turen til Roma.
Søndag var det utflukt til etruskergravene i Tarquinia for en liten gruppe utvalgte gjester, og Dronningen
fikk komme inn i en del graver som
ellers er stengt for publikum. De av de

ningsrådet ga 50.000, denne gangen
ikke øremerket annet enn vitenskapelige formål. Jan Zahle, direktør for
det danske institutt og samarbeidspartner i Nemi-utgravningen holdt
hilsningstale og overga presang på
vegne av de nordiske instituttene.
Gaven var en gipsavstøpning av
et antikt fotavtrykk, funnet under
utgravningen ved Nemi-sjøen sommeren 1998. Synnøve des Bouvrie
gratulerte på vegne av instituttet i
Athen, oggavenhaddehunmedsegfra
Tromsø, en bok som inneholder samiske dikt og livsvisdom. Rasmus Brandt
takket for gavene, og holdt en kort
orientering om instituttets pågående
prosjekter og planer for fremtiden.
Da vi alle trodde vi kunne spise vår
KLASSISK fORUM I 999: I
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offisielle gjestene som ikke kunne
være med på grunn av tidlig hjemreise, var i Galleria Borghese med
Olaf Steen.
Dette arrangementet har kostet
mange personer ved Det norske institutt i Roma veldig mye tid og krefter,
og elegansen i gjennomføringen skal
de ha all ære av. Bibliotekar Live
Rasmussen Skrindo har laget en lekker hjemmeside for anledningen med
lenker til avisartikler om instituttet, og
jubileumsboken kommer til høsten.

I november skal instituttet avholde
sin offisielle jubileumskonferanse, under den foreløpige tittelen "Imperial
Art as Christian Art- Christian Art as
Imperial Art. Expressions of Power in
Art and Architecture from Constantine to Justinian." Tittelen henspiller
på L'Oranges eget forskningsområde, og håpet er å kunne skape et
forum der vi analyserer hvorledes
man idag ser på mange av de spørsmål som så levende opptok grunnleggeren av Det norske institutt i Roma.

Olaf Steen og Kirsti Gulowsen

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er
l. oktober 1999

men vi tar gjerne imot innlegg før den tid!
Manuskripter som leveres til Klassisk Forum må følge
bestemte regler. Dette for å spare tid og arbeid i forbindelse
med innleggingen av teksten. Vær snill og følg disse reglene, som er listet opp på innersiden av permen.
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Minner fra hovedfagsseminaret
i Athen

I

tidsrommet 7-11 januar 1999 ble
et hovedfagsseminar i klassiske
fag avviklet i Athen. Ca. 20 studenter og 1O lærere var samlet i og
omkring byens Norske Institutt. Formålet var at studentene skulle ha
anledning til å legge frem sine prosjekter for hovedfagsoppgaver og få
konstruktivt kritisk tilbakemelding
fra de andre deltakerne. For meg var
dette også et første møte med Hellas
og på alle måter et interessant og
lærerikt opphold. Da jeg ennå ikke er
kommet til hovedfagsnivå, var jeg
tilstede som uavhengig observatør,
og fikk mulighet til å kartlegge ut fra
hvor mange mulige perspektiver man
kan arbeide med klassiske fag. Den
spennvidden som ble lagt for dagen
på seminaret illustrerer godt at de
klassiske fag slett ikke er et snevert
potensiale. Et annet positivt aspekt
ved oppholdet var at det var deltakere tilstede både fra Bergen og Oslo og
at det ble opprettet kontakt miljøene
imellom, noe det tidligere har vært
lite av. Man får håpe at denne kontakten styrkes i tiden fremover. Initiativtakeren til seminaret, professor
Øivind Andersen, skal ha mye av
æren for å ha gjort dette mulig.
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Dagene seminaret varte hadde et
tett program, der de ulike hovedfagsprosjektene ble lagt frem i grupper a
tre og tre. Mellom slagene var det
pauser, der man kunne trekke luft på
instituttets terrasse med utsikt til Akropolis. Været under oppholdet var
upåklagelig, med solskinn og 20 graders varme, et klima som i januar
virket svært sympatisk på oss som
kom fra den norske vinteren. Dette
bidro naturligvis også til at oppholdet ble vellykket. Særlig hadde vi
glede av dette i de lange lunsjpausene
som var tilpasset den sydlandske siesta, men også under utfluktene til Kap
Sunion, med det vakre marmortemplet der blant andre Lord Byron har
risset sitt navn inn, og til Laurion, der
vi fikk se restene av et teater, gruver
og tolosgraver fra bronsealderen. Til
slutt fant vi en ekte, gresk taverna der
vi spiste middag.
Som sagt var det en mengde spennende og innbyrdes vidt forskjellige
vinklinger som lå til grunn for de
ulike hovedfagsprosjektene. Temaene som var valgt strakk seg fra den
vestlige litteraturs begynnelse til de
seneste perioder av latiniteten. Homer ble omtalt i to av foredragene, og

andre klassikere som Vergil, Ovid og
Horats hadde også fått sin plass. Dag
Haug og Eirik Welo snakket begge
om Homer fra et lingvistisk perspektiv, basert på en metrisk analyse av
Homers tekst. Titlene på foredragene
var henholdsvis "Homer og kvantitativ metatese" og "Kunstformer og
homerisk kronologi". Florencia Galan Dias konsentrerte seg om "Vulgærlatinske og romanistiske metodeproblemer: ordstillingen i Claudius
Terentianus' brev og i Vindolandamaterialet". Matti Wiik tok for seg
Vergil, og hans store entusiasme og
respekt for Vergil kom tydelig frem.
Thea Selliaas Thorsens hovedfagsprosjekt dreier seg om Ovid og "en
tolkningsbasert rekonstruksjon" av
hans verk Heroides 1. Erik Sjaastad
tar utgangspunkt i Horats' oder når
han "skal vurdere årsakene til at
Maecenas trekker seg ut av det offentlige liv". En lite påaktet klassiker
som Per Pippin Aspaas har trukket
frem, er Cornelius Nepos: Spørsmålet hans er om denne forfatteren virkelig var den "intellektuelle pygme"
ettertiden har ansett ham for. Andre
emner, ikke fullt så sterkt knyttet til
bestemte forfattere, men med en klar
litterær vinkling, ble også presentert.
Klara Sjo hadde valgt et noe makabert emne, nemlig "Dødsscener i romersk keisertidslitteratur". Inger Lise
Maital Harris' tema var beslektet,
hun snakket om "Vold i romersk
litteratur". Gjert Vestrheim talte om
det å skrive litteraturhistorie. Kathinka Dahle Piene tar for seg "Religion
i Plutarks filosofiske skrifter" i sitt
hovedfagsprosjekt. Tor Martin Møllers emne var "Rolle og skuespiller

hos Epiktet", og fra det utgangspunktet kom han til å formulere en programerklæring for de klassiske fag og
deres fremtidige muligheter for å profilere seg i den kulturelle offentlighet,
noe som åpnet for en engasjert debatt.
Andre deltakere hadde bestemt
seg for ganske utradisjonelle emner.
Amund Børdals foredrag "Retorisk
teori i Danmark-Norge 1550-1700.
En studie av den latinske lærebokslitteraturen" og "Med broderlig blikk.
Fremstillingen av kvinnelig dyd i
gresk biografi fra det4. århundre" av
Ulvhild Fauskanger er eksempler på
dette. Aslak Rostad snakket om "De
lydiske bekjennelsesinnskriftene mellom hedendom og kristendom". Ellers
hadde Oslaug Ommundsen og Lene
Dåvøy valgt emner fra middelalderens latinske litteratur, henholdsvis
"Libri Carolini og karolingiske manuskriptilluminasjoner- teori og praksis i religiøse billedlige fremstillinger" og "Denlatinskeogdennorrøne
Olavslegenden. En undersøkelse av
oversettelsespraksis og tekstversjoner i
det 12. århundre". Siglinde Svare har
sporet opp en riktig kuriositet: Nicolaus Hussovianus' Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis, et
læredikt skrevet av en polsk forfatter
i elegiske disticha om den europeiske
bisonoksen, utgitt i Krakow i 1523.
Disse emner representerer til en viss
grad nybrottsland innen klassisk filologi, ettersom man tidligere primært
har fokusert på de kanoniserte klassikere. Senere tiders tekster er for en
stor del blitt ansett for annenrangs.
Imidlertid synes det som om tendensen nå går i retning av at man i større
grad er villig til å ta kilder fra mid97
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delalderen og tidlig nytid alvorlig på
deres egne premisser, og ikke utfra et
forfallsperspektiv. På denne måten
kan man både ut fra et lingvistisk og
et mer generelt filologisk perspektiv
oppnå en større forståelse av den
utvikling den europeiske kulturen og
de greske og latinske språk gjennomgikk i senantikken og middelalderen.
Til slutt må nevnes to "tverrfaglige"
prosjekter. Morten Mongstad vil prøve hvordan man kan anvende sammenliknende dataanalyse av ulike
håndskrifter i arbeide med tekstkritikk, han konsentrerer seg om Filostratos' Vita Apollonii. Mona Økland studerer gresk dans "med utgangspunkt i greske drama tekster og
samtidig ikonografi". Mona Ringvei
er stipendiat for "Fritt ord", og hennes prosjekt er primært knyttet til
generelle menneskerettighetsspørsmål og ikke til klassiske fag. Hun
deltok på seminaret i Athen med foredraget "Politisk ideologi og menneskesyn i det klassiske athenske demokrati". På programmet sto også to
gjesteforelesninger, i større eller mindre grad knyttet til Homer. Steve
Reece fra St. Olaf College snakket
om "Junctural Metanalysis and Creation of New Words in Homer", et
emne med forgreninger som Dag
Haug og Eirik Welo også hadde behandlet, så det ble mulighet for diskusjon. Professor Nanno Marinatos
talte om "The Iliad and the Life Cycle
of the Hero".
Da seminaret var forbi, var det
arrangert et tre dagers program med
ekskursjoner, der studentene under
Synnøve des Bouvries kyndige ledelse først ble guidet omkring i Athen,
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deretter fikk anledning til å besøke
endel av de mest severdige attraksjonene i Hellas, og besøkte noen
utvalgte saler i det uoverkommelig
store nasjonale arkeologiske museum i Athen. Selv om de fleste nok
var kjent med Dionysosteatret, Akropolis og Agora på forhånd, ga det en
ganske annen dimensjon til den
umiddelbare arkeologiske opplevelsen å få veiledning av en person med
så omfattende kunnskaper som Synnøve des Bouvrie. Høydepunktet var
dagen da vi besøkte Elevsis, Mykene
og Epidauros. Elevsis, som har vært
et område med helligdommer i nærmere fire tusen år, er et stort, avgjerder arkeologisk felt med eget museum. Fra mykensk tid av (1350 f.Kr.)
ble gudinnen Demeter dyrket der, og
gjennom hele antikken var Elevsis et
av de viktigste religiøse kultsentra i
Hellas. I dag er det bare ruiner igjen,
men man får inntrykk av hvor stor
helligdommen opprinnelig må ha
vært. I museet kan man se endel svært
interessante statuer, som illustrerer
noen av de ritene som ble utøvet i
Demeterkulten. Fra Elevsis gikk turen til Mykene og borgen der. Det å
få oppleve en slik severdighet var i
seg selv fantastisk, men det gjorde
opplevelsen enda mer overveldende
at vi var der nesten alene. Ettersom
det var langt på dag, og vi hadde
medbragt mat og drikke, arrangerte
vi picnic på toppen av selve borgen.
Midt oppe i dette kom en fransk
skoleklasse forbi. Læreren deres ble
sjokkert over at noen kunne være
frekke nok til å ta med seg mat og vin
inn på et avlukket arkeologisk område, og han foreviget noen av oss ved

hjelp av sitt medbrakte videokamera.
Ettersom vi ryddet skikkelig opp etter
oss, hadde vi ingen grunn til å gå
derfra med dårlig samvittighet. Dagens tredje mål var Epidauros, der
det er ruiner av en helligdom som var
viet Asklepios, samt av et slags hvilehjem for rekonvalesenter. På området finnes et museum og et nesten
fullstendig bevart amfiteater, med en
storartet akustikk, som noen av oss
prøvde ut. Den tredje dagen gikk med
til å besøke det amerikanske instituttet i Athen og nasjonalmuseet. I nasjonalmuseet fikk vi anledning til å se
leirtavler med Linear-B-skrift som er
funnet bl.a. i Mykene, og Dag Haug
orienterte oss om hvordan denne
skriften ble dechiffrert og om hva som

står skrevet på tavlene. Etter at vi
hadde vært i museet noen timer, tok
jeg avskjed med resten av følget og
reiste videre mot Roma. De andre
skulle reise først dagen etter. Jeg vil
med dette gjerne takke for å ha fått
anledning til å være med på seminaret i Athen og de påfølgende ekskursjoner. For meg var dette et første,
inspirerende møte med Hellas og et
opphold som var faglig klargjørende.
Jeg vil takke Øivind Andersen for å
ha ønsket meg hjertelig velkommen
til Athen og Synnøve des Bouvrie for
å ha arrangert opplevelsesrike ekskursjoner, noe hun virkelig la sin sjel i.
Eystein Dahl
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Caligulas

M

bå~er på Dianas speil

ellom 1928 og 1932 senket
man vannstanden i kraterinnsjøen Nemi i Colli Albani like syd for Roma. To romerske
skip ble avdekket. I 1936 ble skipene
utstilt i et nybygget museum ved innsjøens bredd. Her kunne skipene beundres i knappe ni år før de gikk opp
i flammer den 31. mai 1944, for å
forsvinne for alltid.
Nemisjøen er fremdeles uløselig
knyttet til funnene av de to romerske
skipene. Det veldige museet som ble
bygget for å huse skipene står i dag
tomt. En frivillig forening med navnet Dianae Lacus ønsker å gjøre noe
med dette, og foreningen har siden
1995 arbeidet med å rekonstruere et
av de to skipene. En eksakt kopi av
det skipet som lå nærmest land og
som derfor ble funnet først, skal gjenoppbygges og oppankres i Nemisjøen. Her skal det fungere som turistattraksjon og som et flytende kulturhus. Skipet som gjenoppbygges går
vanligvis under betegnelsen "prima
nave", altså første skip. Skipet hadde
opprinnelig en lengde på 71,3 meter
og en bredde på 20 meter. Med andre
ord er det et gigantprosjekt foreningen
ønsker å realisere. Og prosjektet skrider fremover. Den 18. februar 1999
KLASSISK FORUM 1999:1

ble skipets 6,5 meter høye snabel montert på kjølen som foreløpig har en
lengde på over 16 meter, og første
fase av arbeidet med rekonstruksjonen er realisert. Prislappen på prosjektet er 7,2 millioner euro eller
omkring 65 millioner norske kroner.
Finansieringen er i hovedsak basert
på gaver fra sponsorer og tilskudd fra
EU. Byggearbeidet ledes av en spesialist i romerske båter, dottor Marco
Bonino,. og antikvarmyndighetene.
Tre skipsbyggerier er involvert, to fra
Torre del Greco ved Napoli og et
annet fra Lavagna, syd for Genova.
Nemisjøens to praktskip gikk til
bunns antageligvis en gang før år 100
e.Kr. Hva som var årsaken til dette
vet man ikke. De kan ha blitt senket
med overlegg eller de kan ha gått
under ved storm. "Prima nave", altså
den båten som nå gjenoppbygges, lå
på 6 meters dyp. Båten lå grunt og har
vært synlig fra overflaten. Slik har
lokale fiskere til alle tider kjent til
båten, og kunnet fylle sine fiskekasser
med kostbare antikviteter. Allerede i
1446 til1447 ble det gjort forsøk på
å berge skipet. Bergingsforsøket ble
iverksatt av kardinal Prospero Colonna og ledet av tusenkunstneren
Leon Battista Alberti. Gode svømmere
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fra Genova ble innhentet, og etter
planene skulle skipet hektes på en
flåte av tomme tønner og så slepes til
land. Forsøket var ingen suksess og
medførte ytterligere ødeleggelser av
skipet. Forsøk på å dykke ned til båten
ble senere gjort i 1535 og i 1827,
manglende dykketeknologi gjorde at
disse forsøkene ga få resultater. Forhandlinger med grunneieren, familien Orsini, gjorde at antikvitetshandleren Eliseo Borghi foretok en
storstilt plyndring av skipene i 1895.
Han fant en rekke praktgjenstander,
blant annet flere kunstferdig utførte
bronser. De mest berømte av disse er
en serie med dyrehoder som biter
rundt ringer. Disse fant heldigvis veien til Museo Nazionale Romano og
kan i dag ses i det nyåpnete Palazzo

Massimo i Roma. I 1895 ble det slått
fast at sjøen skjulte et skip til, og at
den eneste måten å berge skipene på
var å senke vannspeilet i Nemisjøen.
Arbeidet ble først satt i gang i 1928.
Pumper ble innstallert og vannet ble
ledet gjennom et emissarium som
ligger ved sjøens sydlige bredd, og så
ledet ut i det Tyrrhenske hav. Emissariet er en 1653 meter lang tunnel som
løper gjennom sjøens kratervegg. Vi
vet ikke når dette emissariet ble laget, men både 6. århundre f.Kr. og 1.
århundre e.Kr. er blitt foreslått. Antageligvis ble ernissariet bygget for å
kontrollere sjøens vannstand.
Det første skipet ble blottlagt i 1929,
etter at vannstanden var senket 11
meter. Etter at skipet var berget, startet en diskusjon om hvorvidt arbeidet

Rekonstruksjonen av Nemisjøens "prima nave". Skipssnabelen monteres på
kjølen den 18. februar 1999.
IOI
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skulle fortsettes. Pumpene ble satt
igang på nytt og i 19 32 trakk man det
andre skipet på land. Fordi skipet lå
dypere, på ca 20 meter, var det bedre
konservert. Skipet var dessuten noe
større enn det første med en lengde på
73 meter og en bredde på 24 meter.
Begge skipene var flatbunnete. Det
første skipet var et normalt skip med
forstavn og akterparti. Det andre var
likt utformet i begge ender og har
vært manøvrerbart i begge retninger.
Skrogene var pansret med blyplater
festet med bronsenagler. Skipene var
tettet med tjæret ull mellom skroget
og blyplatene. Skrogene var bygget av
pinjeplanker, mens spant og dekksbjelker var i eik. Dekket var smykket
med marmor og mosaikker, lagt på
eikeplanker med lag av tegl og se-

ment. Båtene hadde rennende vann
og et varmeanlegg, der varmluft sirkulerte i terrakottarør (hypocaust).
Ikke noe av båtenes overbygning er
bevart, men funn av marmorsøyler,
dekorerte bronsebeslag, treintarsia,
mosaikk-og marmorgulv, terrakottaskulpturer og bronseskulpturer forteller oss at båtene har vært storslåtte.
De må ha fremstått som flytende
palasser.
Gjennom stemplene på skipenes
blyrør ble båtene raskt datert til tiden
under keiser Caligula, 37 til41 e.Kr.
Det finnes ikke noen skriftlige kilder
som bekrefter at Caligula hadde
praktskip på Nemisjøen. Men i henhold til Svetonius var Caligula en
havets mann, og han lot bygge hurtige galeier som var rikt utsmykket .

.talt

afl /fl!1>.. t~
Associnzim1e "Dimme Lncus"- Nemi

PROGETIO DIANA
PRIMA NAVE ROMAN A DEL LAGO Dl NEM!
PRQiliiO E SHM!SHZION!! LQNCITI ![)i NAl g
Sru010 RICOSTRlflTIVO Dl MA.RCO BoNINO

Arbeidstegning av Marco Bonino for rekonstruksjonen av "prima nave".
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Romersk restaurantskip. Rekonstruksjon av et romersk skip i forbindelse med
verdensutstillingen i Roma i 1911.

Galeiene inneholdt både badeanlegg,
bankettsaler, søyleganger og haver
med frukttrær og vindruer. I disse farkostene kunne Galigula cruise langs
Campania-kysten til akkompagnement av sangere og dansere. Mulighetene for lengre cruise på Nemisjøen
har nok vært begrenset fordi Nemisjøen ikke er særlig stor, og har i dag
en overflate på bare 1,72 km2 • Særlig
større var sjøen heller ikke i romersk
tid. Skipene har nok vært keiserlige
lystbåter for representasjon og banketter der de har ligget fast ankret på
den idylliske Nemisjøen, som i oldtiden bar navnene Lacus Dianae og
Speculum Dianae. Caligulas nevø
Nero skal ha hatt et lignende skip
på Agrippas sjø i Roma. På Albanersjøen skal også Domitian ha hatt
sin lystbåt i tilknytning til sin villa.

Sannsyligvis er de alle inspirert av
hellenistiske kongers havgående palasser. Hieron Il av Syrakusa (265216 f.Kr.) hadde et slikt skip: "Overalt var gulvet dekket av en rikdom av
mosaikk stein ... Fra den øverste landgangen kom man inn på et åpent
sportsanlegg omgitt av søyleganger ...
Her fantes hele haveanlegg med en
overdådighet av planter, som ble vannet med renner av glasert tegl... Videre frem var det et Afrodite-kapell,
som hadde gulv av agat og andre
skjønne steiner... Det var også et
badeanlegg med tre kar i bronse og et
badekar i marmor ... Der var også et
fiskebasseng av bly og tre fylt med
havvann og med mange fisker." (Utvalg fra Athenæus, Deipnosophistai
V, 204e-209b, oversatt fra Henrik
Haarløvs danske oversettelse).
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Ved Nemisjøens nordlige bredd
finner vi Dianahelligdommen, og det
er mulig at båtene kan ha hatt en
religiøs funksjon i forbindelse med
denne. Vi vet at Caligula var interessert
i helligdommen. Svetonius forteller at
Caligula lot en rømt slave drepe helligdommens prest med tittelen "rex
nemorensis". Kun den som myrdet
presten kunne overta som helligdommens nye prest. Om det har vært en
forbindelse mellom helligdommen og
skipene vet vi ikke.
Ved sjøens sydvestlige bredd finnes en romersk villa som kalles Santa
Maria. Arkeologiske utgravninger ved
de nordiske instituttene i Roma ble
igangsatt her i 1998, og prosjektet
ventes avsluttet i 2002. Denne har
Marina Prusac beskrevet i Klassisk
Forum 1998:2.BådeCiceroogSvetonius forteller at Julius Caesar hadde
en villa ved Nemisjøen. Utgravningene vil kanskje gi svar på om dette
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er Caesars villa. Denne kan isåfall ha
blitt overtatt av Caligula, og kanskje
har de to båtene vært en del av et
keiserlig villakompleks. Dette spørsmålet vil utgravningene kanskje gi
svar på. I tillegg til å delta i selve
utgravningen skriver Kenneth Eskildsen også om Nemisjøens skip i sin
hovedfagsoppgave ved Universitetet
i København.
Soprintendenza Archeologica per
il Lazio, Giuseppina Ghini, er gudmor til det som skal bli gjenoppbygningen av et av Nemisjøens skip.
I egenskap av å være skipets gudmor
plasserte hun blomster på den vakre
skipssnabelen. Men for å sikre skipets
lykke la hun under festet til skipssnabelen en skarabe og to egyptiske
øyne. Vi får håpe at dette vil gi farkosten hell og lykke.
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Latin i skolen

O

m temaet overskriften viser
til er behandlet ofte i Klassisk forums spalter, er det
ikke av den grunn uttømt. Bakgrunnen er naturligvis ønsket om å ha
latin (og gresk!) som skolefag også i
Norge, i likhet med absolutt alle land
det er naturlig å sammenlikne oss
med. Ordinær greskundervisning har
det ikke vært i norske skoler siden
begynnelsen av 1980-tallet (men derimot har det forekommet gresk undervisning på ettermiddagstid, betalt av
elevene selv). Latinen har hatt en

Fvlke
Oslo

Akershus
Vestfold
Buskerud
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sør-Trøndelag
Hedmark

framgang fra et foreløpig bunnivå
omkring 1985, da det enkelte år var
latin på bare 2 skoler: katedralskolene i Trondheim og Oslo. Som oversikt 1 nedenfor viser, undervises det
i inneværende skoleår i latin ved atskillig flere skoler, nemlig 9.
Her vil jeg ikke ta opp årsakene til
at latin og gresk står så svakt i vårt
land, og heller ikke botemidler, men
forsøke å beskrive situasjonen i tall,
når det gjelder latinelever og latinlærere. Jeg vil også se på framtidsutsiktene.

Skole
Oslo katedralskole
Oslo katedralskole
Oslo katedralskole
Valler
Valler
Greveskogen
Drammen
Kristiansand katedralskole
Stavanger katedralskole
Bergen katedralskole
Trondheim katedralskole
Trondheim katedralskole
Hamar katedralskole

Klassetrinn
Grunnkurs
VKl
VK2
VKl
VK2
VK2
valgfag
valgfag
valgfag
VK1/VK2
VKl
VK2
VKl

Timetall
4
5 (4 +l)
5 (4 +l)
4
4
4 (2)
2
l

2
4
5
5
3

Elevtall
20
13
4
1

2
3
11

39
9
19
6

9
lO

Oversikt 1: Latin skoleåret 1998-1999.
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Noen flere tall
Antalllatinelever: 146
Antall elever på ettårig latinkurs: 78
Antall elever på to- eller treårig latinkurs: 68
Antall lærere som underviser i latin
dette skoleåret: 12
Forklaringer til tabellen
Grunnkurs: første år på videregående
VK 1: Videregående kurs 1; andre
året på videregående
VK 2: Videregående kurs 2; tredje
året på videregående
Grupper i f.eks. latin kan settes sammen av elever fra samme eller fra
forskjellige klassetrinn.

Merknader til de forskjellige
leseordningene
Ny læreplan vedtatt 1998 åpner for
4-4-4 i timetall over tre år, der elever
som slutter etter det første året, kan
få faget godkjent som obligatorisk
språktillegg. En annen mulighet er å
lese 5-5, som ved Trondheim kate-

Fylke
Oslo
Akershus
Vestfold
Buskerud
Aust-Agder
Rogaland
Hordaland
Sør-Trøndelag
Hedmark
I alt 9

dralskole. På Oslo katedralskole har
man en tradisjon med modellen 45-5, og her berges den femte timen
som romersk kultur. På Greveskogen
(Tønsberg) får elevene 2 timer undervisning pr. uke, men arbeider videre
på egen hånd. De er inne i det andre
året av et toårig løp med C-språk 4-4.
På Hamar katedralskole er elevene
inne i det første året av et toårig løp
med C-språk 3-5 - en ordning som
står i fare for å falle bort. I Akershus
er elevene blitt lovet tre år latin, og er
inne i henholdsvis det andre og det
tredje året nå. Latinundervisningen
lønnes av fylkeskommunen; det er
grunnen til at så små grupper kan
opprettholdes. Kristiansand har derimot to valgfaggrupper, begge fulle.

Lærersituasjonen
Oversikt 2 nedenfor viser bl.a. hvor
mange skoler som har mulighet til å
tilby latin og hvordan disse skolene er
fordelt i landet.

Antall skoler
5
l
l
l
l
2
4
l
l
I alt 17

Antall lærere
9
l
2
2
l

3
4

3
l
26

Oversikt 2: Latinlærere fordelt på fylker og skoler.
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Merknad til oversikt 3
Innen utgangen av inneværende skoleår vil2lærere, begge i Oslo, slutte/gå
av. Siden begge er 'alene' på sine
skoler, vil det føre til at antall skoler
med latinlærere går ned til3 i Oslo og
15 på landsbasis.

som halve uka med latinundervisning, mens over halvparten ikke underviser i faget i det hele tatt. Resultatet er, naturlig nok, at rekrutteringen
uteblir.

Lærerrekruttering og timetall

Alderssammensetning og
forventet avgang blant
latinlærerne

I forbindelse med Reform 94 er det
blitt laget egne nye læreplaner for
latin og gresk etter Reform 94. Dette
er naturligvis gledelig - nå står vi
imidlertid overfor et nytt problem:
lærersituasjonen. Den staben av latinlærere vi har i norske skoler i dag,
ble utdannet på 1950-og1960-tallet,
før latinlinja og latin forberedende
ble avskaffet. Det virket meningsfylt
å satse på å undervise i latin (og evt.
gresk) i skolen. Timemodellenfra dengang: 6-8-9 i latin og 0-6-6 i gresk
gjorde det mulig for lærere i klassiske
språk å fylle uka med sine yndlingsfag.
Oversikt 3 nedenfor viser at ingen
av landets latinlærere fyller så mye

Når rekrutteringen uteblir, synker naturlig nok antallet latinlærere og
gjennomsnittsalderen stiger. Av oversikt 4 framgår det at bare tre av
landets latinlærere vil være under
50 når vi går inn i år 2000. Siden
1994, da Ressurskontoret for greske,
latinske og antikke studier ble startet
er 5 latinlærere pensjonert eller forsvunnet fra yrket av andre grunner,
og kun 1 er kommet til. Dette er
en utvikling som vil føre til at latin
forsvinner som skolefag ganske tidlig
i neste årtusen, med mindre tiltak blir
satt i verk. Tiltakene kan ikke settes
inn på rekrutteringssiden direkte,
ettersom det er meningsløst å utdanne
seg til et yrke det ikke er behov for.

Antalllatintimer pr. uke
8
5
4
3
2

Antall lærere
1
4
2
l

4
14

o

Oversikt 3: Hvor mange timer underviser lærerne i latin inneværende skoleår?
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Fødselsår Antall

1935
1936
1937
1938
1939
Sum

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1949
Sum

1952
1953
Sum

l

2
l
2
l
7

3
3
l
2
l
2
3
l
16

2
l
3

Fylke
1930-tallet
l Oslo
l Akershus, l Oslo
Oslo
Oslo, Sør-Trøndelag
Aust-Agder

1940-tallet
Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag
Oslo, Vestfold, Hedmark
Buskerud
Hordaland, Sør-Trøndelag
Rogaland
Oslo, Buskerud
Oslo, Hordaland, Rogaland
Hordaland

1950-tallet
Oslo, Vestfold
Rogaland

1960-tallet

o
1970-tallet

o
Oversikt 4: 'Pensjoneringsliste'- alderssammensetning av latinlærerne.

Nei, tiltak må- om det er ønske om
å beholde latin som skolefag - først
og fremst settes inn på curriculum- og
elevsiden: det må gå an for elever å
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ha en god slump latin (helst også
gresk) på timeplanen uten å bli straffet for det!
Vibeke Roggen

ro8

Bokanmeldelser
Mogens H. Hansen, Polis and City-State. An Ancient Concept and its Modern
Equivalent. Acts of the Copenhagen Polis Centre Vol. V. (Historisk-filosofiske
Meddelelser 76. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab) Copenhagen
1998. ISBN 87-7304-293-5
Under mer an 25 år har Mogens
Herman Hansen agnat sin vetenskapliga verksamhet åt den athenska
demokratien, som han undersokt ur
en mangd synvinklar. Han borjade
på 70-talet med rattshistoriska undersokningar for att sedan ta upp också
statsvetenskapliga, sociala och ekonomiska aspekter. Han har vidare
oversatt och kommenterat attiska talare samt forfattat popularvetenskapliga ar beten. Till den athenska demokratiens sto ra jubileum 2.500 år efter
Kleisthenes' reformer kom sålunda
en kortfattad och lasvard presentation av denna antika statsform, Demokratiet i Athen (Nyt nordisk forlag
Arnold Busch AlS, Kobenhavn 1993,
ISBN 87-17-06461-9). En mer utforlig framstallning hade han året tidigare gett i The Athenian Democracy
in the Age ofDemosthenes, Blackwell,
Oxford 1991 (ISBN 0-631-13822-6).
Sedan drygt fem år har han också
lett en forskningsinstitution, The Copenhagen Polis Centre. Detta center
har med beromvard takt publicerat

studier over antik grekisk statskunskap. Ett band gallde kallorna till de
grekiska stadsstaterna, ett annat utgjorde en introduktion till ett inventarium over samtliga de ca 1500
grekiska samhallen som kan rubriceras som poleis eller det som med ett
modernt ord kallas stads sta ter. Dessa
två arbeten utgår resultatet av symposier med vardefulla inlagg från
flera forskare. Om den flit som utvecklats vid detta centrum vittnar
också att verket "Studies in the Ancient Greek Polis" i serien CPCPapers från 1995 redan året darpå foljdes av "More Studies ... "och till slut
1997 av ytterligare en del, som foljdriktigt fick titeln "Yet More Studies
in the Ancient Greek Polis".
Denna femte del av polis-centrets
skriftserie (CP SActs) utgår resultatet
av ett symposium som halls i borjan
av 1998. Mogens Herman Hansen
lade då fram sina komparativa synpunkter på grekernas poleis for ett
brett sammansatt panel av antikforskare och statsvetare från Kåpen-
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hamns universitet. I det foreliggande
verket har han arbetat in de reaktioner som hans manuskript darvid fick
från deltagama i detta tvarvetenskapliga seminarium. Det ar således
ett genomarbetat och genomdiskuterat verk som nu har bli vit publicerat.
Huvudsaken ar harvid in te sjal va den
demokratiska statsformen rent formellt utan begreppet polis och dess
modema motsvarighet staten. Man
letar således forgaves i boken efter
konkreta upplysningar om rådets eller ambetmannens uppgifter, upplysningar om sådana ting har forfattaren tidigare dokumenterat i en mangd
verk och artiklar. Verket har en hog
abstraktionsgrad och kraver åtskilligt av lasaren, som samtidigt blir
rikligt belonad for sin flit. Det ar både
en inspirerande och samtidigt inte så
litet provocerande bok som Mogens
Herman Hansen nu lagger fram.
Redan på den forsta textsidan
slanger forfattaren ut en brandfackla
for att utmana kolleger i antikvetenskapliga amnen. Skall man som flertalet antikhistoriker saga att den grekiska antiken egentligen ligger långt
fjarran från vår tid och att den athenska demokratien darfor knappast kan
kallas for "demokrati" i modem mening? Har de forskare for ovrigt ratt,
fortsatter forfattaren, som har svårigheter att kalla grekemas polis for
"stat". For att kunna svara på de
svåra frågoma tvingar forfattaren att
ta upp några terminologiska grundfrågor. Sjalva termen "stadsstat" får
sålunda en intressant behandling, som
visar att denna numera allmant vedertagna beteckning från borjan formulerades av J.N. Madvig, som
KLASSISK fORUM 1999:1

detta fall mojligen var inspirerad av
Hege!. Vad grekerna sjalva lade i
ordet polis behandlas darefter i ett
citatspackat avsnitt med den for en
grek-okunnig lasare svårtolkade titein "Pollachos polis legetai". Bakom rubriken ligger ett ei tat från Aristoteles' Politeia som bety der ungefar
"Ordet polis har en mangd betyddser". Annars ar M.H. Hansen noga
med att i sina fotnoter oversatta antika citat, men har utmanar han lasaren val mycket. I avsnittet konkluderar han med att i antika kallor
anvandes polis i två huvudbetydelser, bosattning (settlement) och samhalle/samfund (community).
Nasta steg i M.H. Hansens logiskt
uppbyggda resonemang ar att fråga
vad begreppet Stat betyder i modem
statsvetenskap. I ett idehistoriskt intressant tredje kapitel refererar M.H.
Hansen de grundforestallningar om
de tre leden: territorium, folk och
styrelse (government) som ligger bakom den traditionella begreppsapparaten som man finner i vanliga statsvetenskapliga handbocker. Han tar
också upp forestallningar om staten
som overpersonlig (superpersonal)
permanent makt, om statens suveranitet, om stat och samhalle. Intressant ar upplysningen !angre fram i
boken s. 108 att det inte var under
renassansen som termen stat med vår
inne bord borjade anvandas utan forst
i Montesquieus skrifter. I ett kanske
pessimistiskt slutavsnitt tvingas M.H.
Hansen slå fast att antalet modema
demokratier, som man brukar stalla
up p mot den athensk a antika varianten, ar forbluffande li tet, 1980 var de
inte fler an 51. Dessutomar de av nog
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så varierande karaktar, for skillnaden ar stor mellan de demokratiska
principema i dagens England och, låt
oss saga, Schweiz. Demokrati ar således inte något entydigt begrepp i
vår egen tid.
Efter denna modema statsvetenskapliga utredning, som givetvis till
viss del vilar på Aristoteles' kategorier i Politeia, återvander forfattaren i det viktiga femte kapitlet till
begreppet polis som vi moter det i
antika kallor. Territoriet tillmattes
givetvis betydelse, men frågan ar,
fortsatter forfattaren, om inte folket/
medborgama for många antika fi:irfattare var den viktigaste statsbarande faktom. Svårigheten var dock att
medborgar-folket var ett exklusivt
begrepp som skilde sig betydligt från
termen innebyggare, som ju omfattade inte bara kvinnor och utlanningar
men också sla var. Kvinn or fick sin
identitet genom att man kunde tala
om varifrån de kom, från Megara,
Korinth, alldeles som fallet var for
metoiker och andra fria utlanningar.
Slavama stod dock utanfor polis aven
om de bodde dar. Endast med en
valvillig tolkning av några stallen
hos Platon (ss. 62-63) skulle dessa
ofria på något satt kunna inkluderas
i polis-gemenskapen. Denna sida av
livet i antikens polis ar nog mer
speciell och frammande for oss an
vad M.H. Hansen vill gi:ira gallande.
Daremot kan han slå fast att polis
uppfattades som en i:iverpersonliga
makt innan han kommer in på den
komplicerade frågan, som han i tidigare skrifter tagit upp, om stadsstatens auktoritet.

I kapitel fem behandlas en annan
knackfråga i an tik och modem statskunskap, namligen forhållandet mellan stat och samhiille. Modema handbackers behandling av grekiska stadsstater utgår ofta från Fustel de Coulanges' generaliseringar om polis'
enorma makt in te bara på det politiska men också sociala området. Det
var i sin klassiska La cite antique
(18 64) som Fustel de Coulanges formulerade sin uppfattning, som sedan
forts vidare som ovedersaglig sanning i en miingd handbi:icker. M.H.
Hansen påpekar att Fustel de Coulanges har stott denna sin uppfattning
på det kalloma sager om forhållandena i Sparta, diir individen/medborgaren helt fick underordna sig statens
krav på samhallslivets alla områden.
Detta skulle ha varit ett arkaiskt drag
i den spartanska forfattningen, menar forfattaren. Sparta skulle enligt
honom snarast ha varit Lundteigens
"annerledesland" medan medborgarens frihet i Athen skulle ha varit
betydligt mer typisk for situationen i
den grekiska polis-varlden. Den offentliga sektorn i en antik demokratisk
polis lade sig sallan i det medborgama
gjorde i den priva ta sfaren. Inflytandet
ar betydligt sti:irre i modema demokratier menar M.H. Hansen med några
syrliga stick mot Norges och Sveriges
ur dansk synpunkt obegripliga alkoholpolitik (s. 94). Detta att det forelåg en markerad åtskillnad mellan
stat och samhalle var något som gi:ir
det lattare for honom att jarnfora en
grekisk polis med en modem stat.
Sjiilva caudan i denna bok kommer som sig bor sist i en sammanfatt-
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ning med underrubriken " The concepts of Polis and State Compared".
Visst forelåg det skillnader mellan
dessa två statsformer och det inte
bara vad angick proportionema. Likval var, menar M.H. Hansen ss. 119
-121, likhetema annu mer slående.
Allt tal om att grekemas form for stat
och demokrati skulle ha varit något
frammande for modem statskunskap
avvisas. På flera punkter var, havdar
forfattaren, snarare polis mer avancerad an de modema forfattningar
som mest under namnet kallas demokratier. Hur man skall oversatta begreppet polis iir ett problem som tas
up p i detta sammanhang. M.H. Hansen kommer fram ti !l att "city-state",
alltså "stads/by-stat, kan gå aven om
"citizen-state" kanske skulle passa
något battre, eftersom Aristoteles och
många med honom betonade medborgarnas betydelse i en polis så starkt.
Daremot varjer sig M.H. Hansen
mot antikhistorikers benagenhet att
kalla den politiskt aktivaste gruppen
medborgare for "politiker", ett ord
som hans. 116 anser vara alltfor bela stat i modema sammanhang. I varje
fall borde en handboksforfattare redan i forordet saga ifrån att medlemmama i denna aktiva grupp i en polis
egentligen kallades rhetores kai strategoi eller politeuomenoi, alltså talare och strateger eller de som agnar sig
åt politisk verksamhet. Nu tror jag
nog att en sådan språklig purism bara
skulle skada. Vad ar en strateg? En
hag militar och darfor kanske en
slags overste. En speakerltalare for
tankama till den amerikanska kongressen och passar absolut inte. "Politiker" kunde i Demosthenes' Athen
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också vara en belastad titel, tank på
alla anklagelser om att "talare" i en
folkforsamling var mutade av frammande makter. "Politiker" behover
inte heller i modema sammanhang
nodvandigtvis ha en negativ innebord. Varfor inte hålla fast vid det
goda grekiska lånordet "politiker"
och kalla en yxa for en yxa!
En annan brandfackla som M.H.
Hansen kastar in bland antikhistorikernas skara ar hans polemik mot
deras miss bruk av autonomi-begrepper. Att grekiska poleis stravade efter
att leva efter egna lagar/nomoi anser
han vara grovt overdriver. Aristoteles har inte tagit upp denna princip
i sin Politeia utan begreppet dyker
forst senare upp och då med en helt
annan innebord. Mojligen skulle man
kunna kalla langtan efter sjalvbestammelse - autonomi for en dram
eller en myt, havdar han s. 79. Till
samma kategori hor utan tvivel ett
annat begrepp som Aristoteles lagger
stor vikt vid, namligen autarki, sjalvforsorjning/sjølberging. Strangt taget
var det ordet lika verklighetsframmande i en normal grekisk stadsstat,
se bara det beromda textstallet i Herodotos VIII.111 om fattigdom och
resurs brist som det naturliga tillståndet i en stadsstat. Nog uppfattades
vidare Athens forsok att styra medlemsstaternas inre liv i det forsta
delisk-attiska sjoforbundet som ett
outhardligt ingrepp for många poleis, som darfor gjorde uppror for att
bryta sig ur forbundet nar det passade. Meliernas argument mot de
athenska kraven i den beromda dialogen som Thukydides målar upp i
V.84-111 overtygade inte deras mot-
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ståndare. Meliernas onskan och begar att leva efter egna lagar återger
kanske andå något som var en realitet i det internationella livet i po/isvarldens Grekland.
Tecknet på att en bok ar bra ar att
lasaren garna skulle vil ja taga upp ett
samtal med forfattaren. Det ar mycket
mojligt att hans resonemang om isonomi ar riktigt, men samtidigt vill
man som obotfardig historiker inte
helt ge vika for hans resonemang på
alla punkter. Uppenbart ar dock att
M.H. Hansens Polis and City-State

fortjanar att bli en vattendelare i framtida diskussioner om grekernas markliga och lockande poleis. Så mycket
kunskap om både antik och modern
statskunskap kan man inte finna någon annanstans. Så inspirerande ar
också hans analyser och resonemang
att man inte kan lå ta bli att dras med
i hans framstallning, som givetvis ar
skri ven på en elegant och lattflytande
engels ka.

Hugo Montgomery

Dansk Lukrets
Lukrets, Om verdens natur. På dansk ved Ellen A. og Erik H. Madsen. Farum
1988.277 sider. DKK 340,-.
Dette er en bragd. Ekteparet Madsen
har oversatt Lukrets' seks bøker og
7415 vers lange dikt "De rerum natura" til like mange elegante danske
heksametre. Oversettelsen er en stor
gevinst også for oss nordmenn. Vi har
riktignok fra før Trygve Sparres oversettelse (1978), men størstedelen av
den er på prosa. Sparre har bare valgt
ut spesielt "poetiske" partier til heksameter-oversettelse. Vi som holder
foredrag eller skriver om antikken,
kan derfor ofte være like langt: de
Lukrets-versene vi gjerne skulle ha

sitert, er ikke der. Nå er den nøden
avhjulpet. Dansk er jo nesten like anvendelig som norsk. Hjertelig takk!
Men hvor tilgjengelig er egentlig
heksameter-diktning for en vanlig,
moderne leser? Heksametret er et
svært uvanlig versemål i vår tid. Et
sjeldent eksempel er Vinjes "Våren":
"Enno ein gong fekk eg vetren å sjå
for våren å røma", hvor metrum er
godt hjulpet av rim ("på" og "blørna" i følgende vers). Det er så absolutt fare for at leseren fort skal gå
trett. Derfor burde oversetterne ha
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spandert et aldri så lite avsnitt om
heksametret i innledningen, slik at
leserne kunne ha vært forberedt på
hva de gikk til og kanskje overvunnet
sin tretthet.
Jeg tror jeg skjønner oversetternes
intensjon: å presentere Lukrets mest
mulig direkte uten for lange og tunge
forklaringer som lett hadde fratatt
leseren enhver lyst til å gi seg i kast
med diktet. Innledningen er kuttet
ned til et minimum, supplert med
korte anmerkninger bak i boken til
vanskelige steder i teksten. Dem kan
man jo lese eller la være å lese etter
forgodtbefinnende. Det er forøvrig
prisverdig at linjen fra Lukrets til
moderne naturvitenskap er tydelig
fremhevet.
Korte overskrifter i teksten hjelper
leseren til å holde tråden. Men overskriftene kan bli heller knappe. Selv
foretrekker jeg nok Sparres fyldigere
mellomtekster.
En opplysning som absolutt burde
ha vært med, men ikke er det fordi
oversetterne har vært dårlig orientert, er at flere fragmenter fra "De
rerum natura" ble gjenfunnet i 1989
i Papyrusvillaen i Herculaneum. Funnet kaster helt nytt lys over Lukrets'
liv og plass i samtidens epikureiske
miljø. De utgavene oversetterne har
lagt til grunn, er for gamle til at det
kan stå noe i dem. Men hadde de
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skaffet seg den siste Loeb-utga ven fra
1992, kunne de ha lest om det der.
Saken var også kjent for miljøet ved
Københavns Universitet på grunn av
dets arbeide med papyrene fra Herculaneum.
I første bok forteller Lukrets hvor
vanskelig det er å gjengi Epikur og
andre greske filosofer på latin (1,136
ff.):

Et står mig klart: det er svært, i latinske
vers at belyse
det som grækerne udfant; meget må
synes os dunkelt,
navnlig da meget må siges med hidtil
ukendte gloser
- dels er vort sprog jo så fattigt, og dels
er emnerne nye.

Dette kunne vært motto også for en
oversettelse av Lukrets til dansk.
Men i tillegg til strevet opplever Lukrets hvilken fryd det er
som den første at øse
vand af skjulte kilder, at plukke af
nyskabte blomster
for så at binde en herlig krans deraf til
mit hoved ...
(1,927 ff. "' 4,2 ff.)

En slik krans har også ekteparet
Madsen bundet til sine hoder. De har
levert den første fullstendige Lukretsoversettelse på dansk.
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Knut Kleve

Xenophon, En persisk furstes uppfostran- Ku p o u 1t atOEia. Oversiittning
med inledning och kommentarer av Lars Nyberg. Paul Åstrorns forlag,
Jonsered 1998 (ISBN91-7081-055-9)
Svårigheten att få tag på goda dubbelspråkiga upplagor av antik litteratur ar något som hindrar kanske
inte så rnycket forskningen som val
undervisningen och kunskapsforrnedlingen i våra arnnen. Loeb-serien,
som lange har varit tillganglig, har
in te alltid bli vit sedd på med uppskattande ogon av klassiska filologer,
speciellt inte av aldre årgång. I Klassiskseksjonens bibliotek, som snart
skall få en ny framtid i UBOslo,
letade man sålunda lange efter sådana bilingua texter, eftersom Klassisk
institutts "Founding Fathers" såg ned
på så dana editioner, och ofta med
goda skal. Som drivna filologer foljde de principen att antika forfattare
skalllasas i original och i goda textkritiska upplagor. Detta ar ett ideal
som dock inte alltid går att forverkliga nar man snabbt rnåste finna ett
citat eller placera ett textstalle i dess
kontext.
Darfor ar det gladjande att Paul
Åstrorns forlag sedan en tid givit ut
dubbelspråkiga texter, dar man latt
kan kontrollera en oversattning mot
originaler. I den foreliggande boken
ar den grekiska "sidan" harntat från
den franska Bude-editionen, som aven
mer kri tiska klassiker satter ho gt eftersom sjalva etableringen av texten ar
gjord efter striingt vetenskapliga principer. Den svenska oversattningen av
Lars Nyberg, som ar fil.dr. på en
avhandling i Lund om Kallirnachos,
ar vårdad och stort sett lattlast. Lars
Nyberg har också skrivit en kortfat-

tad men saklig inledning dar detta
något egenarta de verk av Xenophon
blir presenterat på ett initierat satt.
Ett litet tryckfel har dock srnugit sig
in nar han s. 7 påstår att Xenophon
i sin grekiska historia, Hellenika,
skulle ha borjat med år 401 och inte
411, som var slu tåret for Thukydides'
ofullbordade verk. Med all ratt påpekar oversattaren att detta verk av
Xenophon lange, anda fram till1700talet, uppfattades som ett ornistligt
inslag av det antika kulturarvet. Sedan har starnningen slagit om, "Kyros uppfostran" (paideia), på latin
Institutio Cyri, har lasts av få rnedan
Anabasis blivit mer popular.
Det har också varit svårt att placera in denna skrift i en specielllitterar genre. Det ror sig inte om någon
uppfostringsrornan, eftersom man under antiken ofta lat handlingen i den
forsta delen ge narnnet till hela boken, såvida man inte, som en del
forskare gor, raknar med att en livslång paideia står i centrurn. Kyros ar
inte heller den prins som Xenophon
sjalv korn i kontakt med under de
grekiska legosoldaternas rnarsch mot
storkungen 401. Huvudpersonen ar i
staHet den persiska dynastiens grundare med samrna narnn, vars regeringstid striickte sig rnellan ca 550529. Vi får en spannande skildring av
denne kungs liv, från barndornsåren
genorn frarngångsrika falttåg fram
till hans dod, som hos Xenophon får
en rent fredlig pragel, detta i motsats
till Herodotos' drarnatiska skildring
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av kungens undergång i kriget mot
massagetema. Sjalva det kiillkritiska
vardet av detta verk ar dock ytterst
begransat, eftersom det snarast ar
fråga om en tidig historisk roman,
skriven for att underhålla samtidigt
som allmanmanskliga problem tas
upp. Framstallningen rymmer också
flera fantasieggande inslag, t.ex. den
roman tiska och sorgliga trekantshistorien om den skona Pan thea, hennes
trofaste make Abradatas och den till
att borja med så dygdige vaktaren
Araspas, som skulle ansvara for henne nar hon bli vit fånge hos den persiske harskaren.
Kyros sjalv ar snarast en slags
"hedersgrek" med många sympatiska och manskliga drag. Hans avskedstal i sista boken gor honom till
en filosof, som i detta avsnitt om
sjalen: "Inte heller detta kan man
vara viss om att sjal en ar utan fornuft
nar den skilts från den fornuftslosa
materien. Tvartom, nar sjalen obemangd och obesudlad skilts från
kroppen ar den naturligtvis som fornuftigast". Miirklig verkar Kyros'
uppmaning att de efterlevande inte
skall "holja hans doda kropp med
guld eller silver eller med något annat dyrbart material, utan snarast
overantvarda den åt mullen." Detta
stammer in te alis med det vi av andra
kall or vet hur doda kroppar hantera-
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des i den persiska kulturkretsen. Att
begra va lik i jord utgjorde ju ett brott
mot alla principer i deras religiosa
overbevisning.
Sjalva denna levnadsteckning over
en stor persisk harskare for på det
sattet tankama till en helt annan
genre, biografien och, for att gå langre fram i tiden, till skildringar av ett
helgons liv. Denna bok från Paul
Åstroms bibliotek ar ett fynd for alla
dem som inte ar ute efter en korrekt
framstallning av persemas tidiga historia och deras religion utan vill bli
underhållna av en fascinerande berattelse. For Xenophon bjuder då på
en fantasieggande och sympatisk lasning nar han tal ar om den gode kung
Kyros och hans uppbyggliga liv. Verket sager på det satt et också en del om
sin grekiska forfattares ideal. Det
framgår dock av det sista kapitlet,
som en del forskare tycker passar
dåligt in i den litterara helheten, att
Xenophon inte gjorde sig några illusioner om sin samtids perser. Efter
Kyros den forstes tid gick det enligt
honom fort utfor med hederlighet och
anstiindighet i perserriket, dar bara
rester av gammaldags god moral
skulle ha levt kvar. Sic trans it bonitas
gloriaque mundi!
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Hugo Montgomery

Res coquinaria
Embractum Baianum- Skalldyrstuing fra Baiae

D

enne oppskriften er hentet fra
del IX, Thalassa (havet) i
Apicius' kokebok. Baiae var
et meget fasjonabelt badested i nærheten av Napoli der blant annet keiser Nero holdt til. Han planla at
moren skulle omkomme på veien hjem
etter et selskap. Båten til Agrippina
sank, men hun klarte å redde seg i
land. (Tacitus: Annales 14, 3-5).
Alle skalldyr kan brukes i denne
retten. Maris poma, havets frukter, er
et uttrykk som vi finner ~llerede i
antikken. Romerne elsket all slags
sjømat med en forkjærlighet nettopp
for denne arten. Hvis man skal være
korrekt, bør den inneholde østers som
de satte aller høyest. Plinius forteller
om en ekspert, Mucianus, som kunne
skjelne mellom og sammenlikne ti
ulike sorter på fiskemarkedet. De gjeveste kom fra østersfarmer i Gallia og fra Baiae.

Apicius' originaloppskrift forlanger også tilsetting av litt liquamen/
garum (se tidligere oppskrifter - salt
kan benyttes), litt passum (søt dessertvin), finhakkete dadler (10 stk),
ruta (en bitter urt) og brennmanet!

En liten historie til slutt:
Apicius skal ha fått rede på at en
spesielt stor kreps-sort fantes i Tunisia. Han dro av gårde i stormfullt
vær.
Utenfør Kartago kom fiskere ombord med en eneste kurv med praktfulle eksemplarer av arten. Apicius
ble rasende og vendte sint og skuffet
hjem over opprørt hav.

Inger Marie Molland Stang

Sausen består av:
2 selleri stilker- finhakkes og sauteres lett i
2 ss olivenolje til de er myke sammen med
pepper, salt, kumin og koriander (ad lib)
40 gr. hakkede pinjekjerner (eller liknende) tilsettes.
1/4liter hvitvin tilsettes og det hele koker i noen minutter.
(Til4 personer)

II7

KLASSISK FORUM

I999:I

