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Fra Styret
Nylig har vi hatt stortingsvalg i kongeriket, og unntaksvis dreide valgkampen
seg faktisk om noe annet enn penger. Om annet enn større bevilgninger til alle
tenkelige formål under sola. Mye oppmerksomhet ble viet skolen, ikke bare
om penger til datamaskiner, skolebøker, oppussing av slitte bygninger og
andre prisverdige formål. Men faktisk om elevenes hverdag på skolen: hva de
skal lære, karakterer eller ikke karakterer, hvordan stoffet formidles og hvilke
krav som skal stilles til læreren.

V

i aner et klimaskifte med større respekt for kunnskaper i seg
selv, ikke bare som middel til
økonomisk vekst og mer smør på
maten. Slikt et klima kan saktens
være trivelig for helt igjennom unyttige fag som matematikk, historie og
våre døde språk gresk og latin.
En mann med stor kjærlighet til
antikken og de døde språkene var
Hans Christian Berg. Født i 1893 og
cand. philol. i 1918, ikke med gresk
eller latin, men med engelsk som
hovedfag, historie og geografi som
bifag. Begynte i utenrikstjenesten og
var i lang tid sekretær i Folkeforbundet. Ambassadør i Moskva 1946–49
– dramatiske år må vi tro – og døde
59 år gammel i 1953 som ambassadør i Lisboa. Han var gift med svenske Margit Charlotta født Tillberg. I
sitt testamente fra 1951 opprettet de
to et legat ”til fremme av kjennskapet
til den klassiske oldtid”. Testamentet
omfattet en sum penger og en herskapelig villa i Tidemands gate 2 på
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Frogner. Etter et kummerlig tilhold
på gamle Halling skole kunne bestyreren Leiv Amundsen flytte biblioteket og sine klassikere over til denne
prektige villaen. Vi eldre har kjære
minner fra lesesalen nede, seminarrommet i annen etasje, pauserommet
på kjøkkenet samt fra hagen og verandaen. Ekstra heldig var undertegnete leder av vårt forbund, førstemann til å residere som en slags
vaktmester på pikeværelset, med ansvar for snømåking, skifting av lyspærer mm. Så på 1960-tallet flyttet
instituttet fra den sjelfulle villaen til
en betongkoloss på Blindern, og villaen ble i 1969 solgt for den svimlende summen av kr. 270.000. (Villaen
ble naturligvis revet til fordel for
nybygg med fasjonable leiligheter.)
Dermed fikk legatet en grunnkapital
på godt over kr. 300.000. I hine dager
var bankrenta så gavmild at betydelige beløp årlig kunne bevilges til,
som det het i statuttene, ”å prisbelønne lærere i den høyere skole for særlig
4

til utbetaling. Tida later til å ha løpt
fra flere legater enn Bergs. Derfor har
legatstyret vedtatt å sette punktum
og å bruke kapitalen på drøye kr.
900.000 til en ny og utvidet utgave av
den latinske ordboka fra 1998. Den
vil bli noe enestående i Skandinavia,
flere av våre klassikere får en inspirerende oppgave med omarbeidningen
og utvidelsen, og i 2009 vil vi sikkert
hilse et svært brukervennlig verk velkomment. Så er det bare å håpe at
salig ekteparet Berg finner at prosjektet er i deres ånd.
Når du leser dette, har forbundet
hatt sin ekskursjon til Jordan, og
årsmøtet med påfølgende tjue års jubileumsfest har gått av stabelen. Begge deler med stor fagnad, får vi tro.
Idet forbundet med friskt mot tar sats
for et nytt snes år, sender styret sine
beste hilsener til alle gamle og nye
medlemmer.
Johan Henrik Schreiner

god og interessert undervisning i latin
og eventuelt gresk i den hensikt at de
kan utdype sitt kjennskap til antikken, blant annet ved reiser i antikkens
land”. Flere av vårt forbunds medlemmer har nytt godt av dette og
kommet tilbake til kateteret med ny
sprut. Dertil skulle legatet ”støtte
arbeidet på annet vis for utbredelsen
av kjennskapet til klassisk sprog og
kultur (gresk og latin)”. Dette har
skjedd blant annet med trykningsbidrag til bøker for bruk i skolen. Det
er en kjent sak at uten Hans Petter
L’Oranges ord til velhavende venner
ville det aldri blitt et norsk institutt i
Roma slik vi kjenner det i dag, og man
spør seg om Leiv Amundsen eller
noen annen tungvektsklassiker var i
bildet da ekteparet Berg ga sin sjenerøse gave til klassikerne her hjemme.
I takt med at bankrenta har falt, i
motsetning til utgiftene til å bestyre
legatet, er det blitt mindre og mindre

Bilder: Ambassadør Berg og frue.
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Norsk Klassisk Forbund
Årsberetning 25.9.2004 – 23.9.2005

I NKF’s 19. virksomhetsår har
styret hatt denne sammensetningen: Johan Henrik Schreiner (leder),
Hilde Hauland (kasserer), Gunn
Haaland (redaktør av Klassisk Forum), A. Pio Pethon, Mathilde Skoie,
Tone Steen, Gjert Vestrheim, Gunhild Vidén. Varamedlemmer: Dag
Haug, Vibeke Roggen, Catharina Stabel. Valgkomite: J. Rasmus Brandt,
Marit Ingebrigtsen, Tor Ivar Østmoe.
Revisor: Sverre Aass.

Årets første arrangement var et
besøk i Den norske opera 9.2.,
der mange medlemmer gledet seg
over Händels Julius Caesar. Takket
være vårt utrettelige styremedlem
Mathilde Skoie hadde Forbundet fått
billetter til redusert pris.

1

4

I år var det endelig og omsider en
gudinnes tur til å bli feiret med en
fest på vinterstid: hvem andre enn
Afrodite/Venus? I Norske Studenters
Roklub 29.2. Hilde Sejersted var
muntert på sporet etter gudinnens
omfattende liv i litteraturen lenge
etter antikken. Venus seiler endog på
Mjøsa sammen med Prøysen, fikk
hennes beundrere å vite. Etter Hildes
hyllest til Venus kunne gudinne og
dødelige glede seg ved strupen til
operasangerinnen Gjøril Songvoll.

5

Forbundets årsmøte fant sted lørdag 25.9.2004 på Trondheim
Katedralskole. Tone Steens utførlige
protokoll fra møtet står å lese i Klassisk Forum 2004:2. Her skal det bare
gjentas at etter selve møtet foredro
professor Steinar Imsen om “Nidaros
erkebispedømme 850 år”, og lektor
Egil Mogstad ga en omvisning i domkirken. Søndagen bød på utflukt til
Munkeby kloster og Alstadhaug kirke under historikeren Svein Henrik
Pedersens auspisier.

2

6

Dato for det tradisjonelle lørdagsseminaret på Blindern var
12. mars, og emnet var Antikken i
litteraturen. Egil Kraggerud tok for
seg “Ibsen og Catilina”, Bjørn Tysdahl behandlet Joyces bruk av Homer under tittelen “Homer som pynt,
stillas eller tema?” mens Mathilde

Styret har hatt tre ordinære møter, 3.2, 12.3 og 30.8, og ellers
hatt kontakt på andre måter.

3
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Skoies emne var “Pastoralen: Arkadia i våre hjerter”. Dertil musisk innslag, igjen ved vår sangerinne Gjøril,
nå akkompagnert av Jesper. Tysdahls og Skoies foedrag står å lese i
Klassisk Forum 2005:1.

flittige redaktør Gunn Haaland har
som vanlig stått for to hefter Klassisk
Forum, 2004:2 og 2005:1. Medlemstallet er ca. 420, og kassabeholdningen er ca. kr. 65,000.
For styret 22.9.2005
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Et orienteringsmøte for deltakerne i ekskursjonen til Jordan 2.–9.
oktober ble holdt 15.9. Vår alltid

Johan Henrik Schreiner

Protokoll
Norsk Klassisk Forbunds årsmøte
Oslo katedralskole, 22/10 2005
fordi fjorårets årsmøte i Trondheim
ble dyrere enn årsmøter i Oslo. Vi får
en del inntekter av å selge Ad Fontes
samt gamle numre av Klassisk Forum. Utarbeidelsen av web-side har
medført noen utgifter.
Revisjonsberetning fra revisor Sverre Aass ble utdelt. Han foreslår at
regnskapet godkjennes.
Vedtak: Regnskapet godkjennes.

35 medlemmer til stede under forhandlingene.

1

INNLEDNING

2

STYRETS ÅRSBERETNING

Johan Henrik Schreiner ønsket
velkommen.
Tone Steen ble valgt til sekretær.
Johan Henrik Schreiner gikk gjennom årsberetningen og kommenterte
de enkelte arrangementene. De har
alle vært godt besøkt.
Vedtak: Årsberetningen tas til orientering.

3

4

VALG

Marit Ingebrigtsen la fram valgkomiteens innstilling.
Mathilde Skoie har flyttet fra Oslo
til Bergen. Hun har hatt ansvaret for
medlemslister og utsendelser. Valgkomiteen foreslår at Mathilde Skoie
fortsetter i styret, nå som bergensrepresentant. Dag Haug foreslås som
nytt styremedlem. Siden Gunhild Vi-

REGNSKAP

Kasserer Hilde Hauland la fram
regnskapet. Hun kommenterte enkelte av postene. Antallet betalende medlemmer er 416. Årsregnskapet viser
et beskjedent underskudd, vesentlig
7
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dén om kort tid skal flytte fra landet,
foreslås Marek Kretschmer som nytt
styremedlem fra Trondheim. Gjert
Vestrheim foreslås som varamedlem
til styret. For øvrig innstilles på gjenvalg. Det kom ingen motforslag, og
styret ble valgt med akklamasjon.
Revisor Sverre Aass var ikke på
valg.

”anstendighetens grenser i antikken”.
Det er mulig vi kommer til å satse på
en ny ekskursjon allerede neste høst.
Mathilde Skoie opplyste at det planlegges noen foredrag til våren i Bergen i forbundets regi.
Vedtak: Årsmøtet gav styret fullmakt til å arbeide videre med planene.

Styret består etter dette av
Johan Henrik Schreiner (leder)
Gunn Haaland (redaktør)
Hilde Hauland (kasserer)

6

Det var ingen innkomne saker
under eventuelt.
Før årsmøtet fikk vi en omvisning
i Oslo katedralskoles bibliotek, det
eldste, største og mest interessante
bibliotek i sitt slag. Entusiastiske
omvisere var Ernst Håkon Bjerke,
som har skrevet bok om biblioteket,
og lektor Hilde Sejersted. Etter årsmøtet holdt universitetsbibliotekar
Gunn Haaland et foredrag om biblioteket i Alexandria. Hun berørte
mange forskjellige spørsmål; størrelsen på samlingen, bokrullenes innhold, oppbevaring og organisering,
hva slags forskning som foregikk der
og hvilken betydning det har hatt for
ettertiden. Hun diskuterte inngående
mulige årsaker til den relative tausheten i kildene om den mulige ødeleggelsen i 47 fvt. Det interessante foredraget utløste spørsmål og kommentarer.
Johan Henrik Schreiner takket lærerne fra Oslo katedralskole hjertelig
for gjestfriheten og for det deilige
måltidet de hadde gjort i stand til oss.

Øvrige styremedlemmer, alfabetisk
rekkefølge
Dag Haug
Marek Kretschmer
A. Pio Pethon
Mathilde Skoie
Tone Steen
Varamedlemmer
Vibeke Roggen
Catharina Stabel
Gjert Vestrheim
Valgkomité
Rasmus Brandt
Marit Ingebrigtsen
Tor Ivar Østmoe

5

PROGRAM FOR KOMMENDE
ÅR

Johan Henrik Schreiner orienterte.
Det planlegges, i tråd med tradisjonen, en fest med utgangspunkt i en
gud/gudinne på nyåret, videre et faglig seminar i mars. Arbeidstittelen er

KLASSISK FORUM 2005:2

EVENTUELT

Tone Steen

8

Norsk Klassisk Forbund har fått egen internettside:
http://www.klassiskforbund.org/
Den er under oppbygging,
og mer informasjon om virksomheten vår
kommer etterhvert

9

KLASSISK FORUM

2005:2

Antikviteten

Spionen i treet
SIRI SANDE

Bildet på Fig. 1 er et som jeg har hatt liggende i mange år uten at jeg husker
hvordan jeg har fått tak i det. Det har en viss historisk interesse fordi det viser
en liten del av H.P. L’Oranges privatsamling. Man ser fire marmorfragmenter
som ligger på et gulv, rimeligvis et terrassegulv i tegl, hvis overflate er slitt
av tråkk og temperaturforskjeller. Etter alt å dømme er bildet tatt i Roma.

D

en lille statuetten nederst på
bildet har jeg i sin tid skrevet
en artikkel om i Klassisk Forum (“En romersk auriga”, Klassisk
Forum 1993:1, s. 7–31), mens de

øvrige fragmentene er upubliserte.
De er alle tre fragmenter av sarkofager. Det til venstre har bevart en del
av et gutteportrett fra 230- eller 240årene e. Kr., mens det til høyre, som

Fig. 1. Deler av H.P. L’Oranges privatsamling.
KLASSISK FORUM 2005:2
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utgjør hjørnet av et sarkofaglokk,
viser et ungdommelig, idealisert hode.
Stil og utforming tyder på en datering
til 2. fjerdedel av 4. årh. e. Kr., og det
finnes diverse lokk fra tidligkristne
sarkofager som er dekorert med til-

svarende hoder i hjørnene. Noen er
skjeggløse mens andre har skjegg, og
som regel dreier det seg om typer,
ikke individer. Siden de ligner mye
på fremstillinger av Kristi apostler på
sarkofager fra samme periode, er det
vanlig å identifisere dem som apostler.
Fragmentet øverst på Fig. 1, som
er gjenstand for denne artikkelen,
kommer også fra en tidligkristen sarkofag, men ikke fra lokket, derimot
fra selve kisten. Det kan vi se av den
horisontale listen som deler fragmentet i to. Den viser to ting: for det første
at selv om fragmentet er lite (det
måler 23,8 x 22,3 x 18,5 cm), har
sarkofagen vært stor, med en høyde
som kunne tillate en inndeling i to
soner, og for det andre at den hadde
kristne motiver, selv om detaljene på
Fig. 2 og 3 kanskje ikke umiddelbart
skulle tyde på det. To-sone-sarkofager pleier å være kristne, idet de
pagane sarkofagene nøyde seg med
én myte, som riktignok kunne fortelles fortløpende i tegneserieform. De

Fig. 2. Fragment av tidligkristen
sarkofag, øvre sone.

Fig. 3. Fragment av tidligkristen sarkofag, nedre sone.
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tidlige kristne sarkofagene forteller
derimot flere historier, eller snarere
episoder.
Med Konstantins og Licinius’ toleranseedikt fra 313, som gjør kristendommen til en tillatt religion, kommer det et sterkt oppsving i produksjonen av sarkofager med kristne
motiver. De fåtallige pre-edikt-sarkofagene som eksisterer, er dekorert
med et beskjedent utvalg bibelske
fremstillinger, ofte plassert sammen
med symbolske figurer som hyrde,
filosof o.s.v. Etter ediktet blir det
tydeligvis om å gjøre å presse inn
flest mulig scener på sarkofagfronten. Spesielt utbredte er Kristi mirakler, men man finner også gammeltestamentlige scener og episoder fra
apostlenes virke – i Roma er naturligvis Peter og Paulus særlig populære.
Scenene med dem er tatt fra de
apokryfe Peter- og Paulus-aktene, og
i enkelte tilfelle er ikke det litterære
forelegget bevart. Figurene i de forskjellige episodene er plassert tett
sammen, og mellomrommene fylles
ut av bifigurer. Det kreves derfor en
viss erfaring i å skille de forskjellige
scenene fra hverandre, men man opparbeider denne nokså fort, for man
møter svært mange av de samme
scenene på forskjellige sarkofager.
Noen ganger er scenene så fragmentariske at det er vanskelig eller
umulig å identifisere dem. Det gjelder den øverste sonen på vårt fragment, som vi ser i nærbilde på Fig. 2.
På Fig. 1 kan man kanskje se at fragmentet kommer fra sarkofagens venstre hjørne: med andre ord har det
ikke vært noen figurer lenger til venstre enn de vi nå ser. Det eneste som
KLASSISK FORUM 2005:2

er bevart, er to ben. De tilhører en
person som enten var naken eller bar
lendeklede eller kort tunica. Til høyre for denne personen ser vi rester av
noe som ikke kan tydes klart. På
Fig. 1 ser det ut som en fot som beveger
seg mot høyre, men den er kløvet som
en dyrehov, og det passer ikke med
noe kjent motiv på tidligkristne sarkofager. Jeg har ikke funnet noen klar
parallell til scenen øverst på Fig. 2,
og må derfor nøye meg med å si at
motivet er usikkert. Kanskje noen av
leserne har idéer? Det eneste jeg kan
si, er at hvis de to bena har tilhørt en
naken figur, er det mest sannsynlig at
denne hørte hjemme i en scene fra Det
gamle testamente. En figur i kort
drakt kan ha vært en hyrde, en mann
av folket eller en soldat, for eksempel, og kan stamme både fra en gammeltestamentlig og en nytestamentlig scene.
Motivet i nedre sone er derimot
karakteristisk og kjent fra andre sammenhenger (Fig. 3). Vi ser grenene på
et tre, og mellom dem et lite, skjeggløst mannshode som bærer en sylindrisk skinnlue. Mannen er åpenbart
klatret opp i treet og kikker ned på
noe eller noen under seg. Menn i trær
er ikke ukjente i kristen ikonografi.
En av dem er tolleren Sakkeus, som
på grunn av sin kortvoksthet måtte
klatre opp i et morbærtre for å se
Kristus da denne dro inn i Jeriko
(Lukas 19, 1–11). Scenen med Sakkeus i treet er sjelden på tidligkristne
sarkofager, men det finnes et par
eksempler på den. Sakkeus har antagelig inspirert en annen, anonym figur som vi av og til ser i scener som
viser Kristi inntog i Jerusalem i for12

bindelse med hans siste påskefeiring.
Den mest berømte i sitt slag er den
som er fremstilt på Junius Bassussarkofagen i Vatikanet (Fig. 4). Der
ser man til høyre for Kristus en ung
gutt eller mann i et tre. Han er anonym, og figuren skal antagelig bare
uttrykke den interessen og begeistringen som Kristus skapte ved sitt inntog

i den hellige byen. Den dag i dag kan
man se folk som klatrer opp i trær og
lyktestolper for å se et opptog eller
noe annet som medfører så stor sammenstimling at det er vanskelig å se
over hodene på alle tilskuerne.
Mannen på vårt fragment har nok
imidlertid andre og skumlere hensikter
enn de begeistrede eller nysgjerrige

Fig. 4. Kristi inntog i Jerusalem, detalj fra Junius Bassus-sarkofagen.
Datert gjennom sin innskrift til år 359. Peterskirken, underkirken.
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personer som ønsket å se Kristus, for
hans lue viser at han er soldat. Hodeplagget er omtalt av den senantikke
forfatteren P. Vegetius Renatus i hans
bok Epitoma rei militaris (I, 20).
Vegetius omtaler det som ”pannonisk”, og sier at det ble brukt av
soldater som ikke var kjempende.
Pannonia er et område som tilsvarer den sydlige delen av Ungarn og de
nordlige delene av det tidligere Jugoslavia. Pannonia og tilliggende områder som Illyricum var i senantikken
viktige særlig for rekruttering av soldater, og i en tid hvor keiseremnene
kom fra hæren, kunne menn fra disse
delene av romerriket, som tidligere
hadde vært regnet som den dypeste
provins, svinge seg opp på keisertronen. Et typisk eksempel er Diokletian
(284–305). Han ble født i Dalmatia,
som var en del av Illyricum. Det er
neppe tilfeldig at den pannoniske
skinnluen under ham og hans medkeisere og etterfølgere blir introdusert i offentlig romersk kunst.
På Konstantinbuens historiske frise ser vi skinnluen båret av soldater,
og som Vegetius ganske riktig sier, er
de ikke kjempende, for de har ansvaret for hærens trekk- og lastedyr (Fig.
5). De regulære troppene på Konstantinbuen bærer hjelm. Selv keiserne lot
seg fremstille med den pannoniske
skinnluen, slik de berømte porfyrgruppene utenfor S. Marco i Venezia
viser (Fig. 6). Gruppene, som ble
røvet fra Konstantinopel av korsfarerne i 1204, viser høyst sannsynlig
keiserne av det første tetrarki. Tidligere keisere bærer ikke dette hodeplagget, så det kom antagelig i
folks bevissthet til å bli assosiert med
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tetrarkene. Da disse foranstaltet store
kristenforfølgelser, var spranget kort
til å assosiere skinnluen med kristendommens fiender, så meget mer som
den ble båret av politisoldater også.
Disse forbandt man naturligvis med
arrestasjon og straff, og på tidligkristne sarkofager er da også den
pannoniske skinnluen kjennemerket
til politisoldater i arrestasjons- og
fengselsscener.
Politisoldater med skinnlue er nesten utelukkende begrenset til scener
som viser apostelen Peters arrestasjon og fangenskap. Det er åpenbart
at i kunsten har denne type soldat
vært assosiert med Peter. Paulus,
f. eks., føres på tidligkristne sarkofager til retterstedet av en soldat med
bart hode. På en sarkofag i Museo Pio
Cristiano i Vatikanet (nr. 183) sees
Kristus som føres frem for Kaifas av
to soldater med skinnlue, men man
må formode at dette er et lån fra
Peters ikonografi, for også Kristus er
vanligvis ledsaget av soldater som
enten bærer hjelm eller er barhodet i
de scenene som viser rettergangen
mot ham. Grunnen til at nettopp Peters fangevoktere bærer et så anakronistisk hodeplagg som den pannoniske skinnluen, kan være at man har
villet skape en visuell forbindelse
mellom denne apostelen, som kan
betraktes som selve prototypen på
den romerske martyr, og romerske
martyrer av nyere dato, som rimeligvis ofte ble pågrepet av menn med
pannonisk skinnlue.
Den mest populære versjon av Peter sammen med skinnlue-kledde
menn er en scene hvor han er fremstilt
i ferd med å slå vann av en klippe
14

Fig. 5. Detalj fra Konstantin den stores
triumfbue, Roma. Ca. 312–315.

Fig. 6. Porfyrgruppe med 4 keisere, ant. medlemmene av det første tetrarki.
Ca. 300. Venezia, utenfor S. Marco.
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eller en mur mens to politisoldater
med skinnlue kneler ned (Fig. 7–9).
Det er rimelig å se scenen som en
parallell til Moses som slår vann av
klippen, og det strømmende vannet
som et symbol på dåpens vann. Den
lærde katolske presten Josef Wilpert,
som la grunnlaget for moderne forskning på tidligkristne sarkofager gjennom å utgi et kjempestort plansjeverk
om dem i tre bind (I sarcofagi cristiani
antichi I-III, Roma 1929–1936), mente at scenen viste en episode fra
Apostlenes gjerninger (Kap. 10), hvor
Peter døpte centurionen Kornelius og
hans hus (I sarcofagi cristiani antichi
I
,
s. 108–114). Kornelius var riktignok
soldat, men ikke politisoldat, og scenen passer ikke til beskrivelsen i
Apostlenes gjerninger, hvor det heter
at Kornelius hadde “kalt sammen
sine frender og nærmeste venner” (10,
24). Tydeligvis var en god del folk til

stede, og slett ikke alle var soldater.
Heller ikke nevnes det noe om at
Peter på mirakuløst vis frembragte
vann til dåpshandlingen.
Nyere forskning er mer tilbøyelig
til å tolke scenen med Peter og politisoldatene som refleks av en apokryf
beretning hvor apostelen døper sine
fangevoktere, rimeligvis i fengselet.
Hvor i Roma Peter satt fengslet mens
han ventet på sin dom, vites ikke,
men i middelalderen utviklet det seg
en legende om at han skulle ha sittet
i det såkalte mamertinske fengsel
(også Paulus ble sagt å ha sittet der),
nærmere bestemt dets eldste og nederste del, Tullianum, som det het i
antikken. Tullianum var et sted hvor
betydningsfulle og farlige statsfanger
satt i påvente av å bli henrettet, så det
er helt usannsynlig at en ukjent fisker
fra Gallilea skulle være blitt plassert
der. Kanskje har nærværet av en kilde
i nærheten (det er mulig at ”Tul-

Fig. 7. “Den dogmatiske sarkofag”. Ca. 325–350.
Vatikanet, Museo Pio Cristiano.
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Fig. 8. Sarkofag med scener fra Det nye testamente og de apokryfe Peter-aktene.
Ca. 315–325.Roma, Marco og Marcelliano-katakombene.

Fig. 9. “Brødresarkofagen”. Ca. 350. Vatikanet, Museo Pio Cristiano.

lianum” kommer av tullius, ”kilde”)
gjort at dette fengselet ble forbundet
med Peters vannunder. Det ble i hvert
fall lagt en kirke over, S. Giuseppe
dei Falegnami, og denne kirken, som
ligger rett ved siden av trappen som

forbinder Forum Romanums nordvestlige hjørne med Capitol, er den
dag i dag hyppig besøkt av pilegrimer og turister.
Peters vannunder ble ofte sammenlignet med Mose under i ørkenen
17
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da han slo vann av klippen og gav
israelittene å drikke (2.Mosebok, 17),
og begge underne henspiller på dåpens livgivende vann. Både Moses og
Peter er fremstilt på sarkofager. Som
regel er det lett å se forskjell på dem,
fordi de israelittene som drikker av
vannet i ørkenen, ikke er fremstilt
som politisoldater, og fordi Moses i
tidlig kristen kunst er fremstilt som en
ung, skjeggløs mann, mens Peter har
skjegg. På sarkofager er Peters vannunder gjerne plassert ytterst på sarkofagfrontens høyre eller venstre side,
hvor det fallende vannet danner en
naturlig avslutning mot hjørnet (se
Fig. 7–9). Apostelen slår med sin stav
på klippen mens små menn med
skinnlue (som regel to i tallet) kneler
ned for å drikke av det livgivende
vannet. Da dåpen i senantikken foregikk ved fullstendig neddykking i et
basseng, er det her ikke snakk om
noen realistisk dåpshandling, men
snarere en symbolsk.
Vannunderet er ofte fremstilt i tilslutning til en annen scene, som åpenbart viser Peters arrestasjon. Selv om
denne scenen ikke er spesifikt nevnt i
de skriftlige kildene, mener de fleste
forskere at det er den arrestasjonen
som dannet opptakten til at Peter ble
fengslet og døpte sine fangevoktere.
Også i arrestasjonsscenen er Peter
ledsaget av menn med skinnlue (Fig.
7–8). I de fleste scenene bærer apostelen en stav, et tegn på autoritet, men
somme tider kan han holde en skriftrull (Fig. 8). Den må vel formodes å
inneholde det kristne budskap som
han nettopp har forkynt, og som er
grunnen til at han blir arrestert.
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En tredje scene som ikke så sjelden
vises i forbindelse med de to ovennevnte, omfatter Peter og Kristus som
står med en stor hane mellom seg
(Fig. 7–9). Kristus taler mens Peter
griper seg til skjegget, en gest som
uttrykker at han er betenkt eller bekymret. Hanen forekommer i den
kjente episoden hvor Peter fornekter
Kristus. Den er omtalt av alle evangelistene (Matteus 26, 69–75; Markus
14, 66–72; Lukas 22, 56–62; Johannes 18, 25–27), men det er ikke selve
fornektelsen vi ser, snarere den forutgående episoden i Getsemane hage
der Kristus forutsier at Peter skal fornekte ham (Matteus 26, 33–36; Markus 14, 29–32; Lukas 22, 33–25,
Johannes 13, 36–38). Hanen er plassert mellom de to for at betrakteren
skal forstå innholdet i det som sies.
Enkelte forskere har ment at denne
episoden er for lite flatterende for
Peter, og foreslår i stedet at den viser
Kristus som sier til Peter at han er den
klippen som Han skal bygge sin Kirke på, og at Han vil gi Peter himmelens nøkler (Matteus 16, 15–29). Hanen blir forklart som et lite hint om at
Peter, skjønt han var en klippe, likevel kom til å fornekte Kristus. Men til
denne forklaringen passer Peters gestus dårlig. Den uttrykker som nevnt
at han er betenkt, og da er det rimelig
å tolke scenen slik at han hører noe
negativt.
Vi vet ikke hvorfor så mange sarkofag-bestillere ønsket scenen med
Peter, Kristus og hanen, som ikke
stiller apostelen i noe særlig gunstig
lys. Kanskje har nettopp Peters menneskelige svakhet hatt en viss appell.
Mange kan sikkert kjenne seg igjen i
18

hans skikkelse. Først skryter han av
at han vil følge Kristus i tykt og tynt,
ja endog i døden, men han svikter
med det samme situasjonen begynner
å bli ubehagelig. Samtidig viser Peter
at alle kan feile, men at det er fullt
mulig å reise seg igjen. Peters rolle
som den første pave har selvsagt også
bidratt til hans store popularitet i
sepulkralkunsten i Roma. Paulus led
også martyrdøden i hovedstaden, men
han var i langt mindre grad fremme
i folks bevissthet, ser det ut til. Mens
Peter fikk en stor, fem-skipet basilika
knyttet til sitt martyrium allerede
under Konstantin den store, måtte
Paulus vente til slutten av det 4.
århundre før det ble bygget en basilika over hans grav. Forskjellen i popularitet mellom de to viser seg også
i kunsten. Mens scener hvor Peter
figurerer, er meget hyppige på sarkofager, er scener med Paulus relativt
sjeldne. Den mest vanlige er hans
martyrium, hvor man ser ham bli
brakt til retterstedet av en bøddel med
sverd. Som romersk borger oppnådde
Paulus det privilegium å bli halshugget, mens Peters korsfestelse ble oppfattet som altfor vanærende til at man
i det hele tatt kunne hentyde til den i
tidligkristen billedkunst.
I tillegg til den mest alminnelige
arrestasjonsscenen som viser Peter
mellom to politisoldater, finnes det
en annen og mer sjelden hvor apostelen konfronteres med den samme
type soldater med skinnlue, og det er
fra den versjonen det lille soldathodet
på Fig. 3 stammer. Karakteristisk for
den er at den ene av soldatene skjuler
seg mellom grenene på et tre. Det
mest berømte eksemplet finner vi på

den såkalte Brødresarkofagen (Fig. 9–
10). Den var i middelalderen i S. Paolo
fuori le Mura, men ble i 1580-årene
satt inn i Sixtus Vs kapell i S. Maria
Maggiore (1584–1587). Etter 1860
ble den innlemmet i den såkalte Lateransamlingen. Der stod den i ca. 100
år før hele samlingen ble overflyttet
til en ny fløy av Vatikan-museene,
som ble åpnet under stor festivitas i
1970. Det var dessverre lite å feire,
for denne fine, nye delen av museene
er svært ofte stengt. Når den en sjelden gang er oppe, kan de besøkende
se hva som vel må betegnes som den
mest betydningsfulle samling av tidligkristne sarkofager i verden. Der
hvor man har manglet originaler, er
lakunene fylt med gipsavstøpninger
for at de besøkende skal kunne følge
utviklingen.
Mens de mange sarkofagene som
ble laget i årene etter toleranseediktet, viser en folkelig, uklassisk stil
ikke ulik den som karakteriserer Konstantinbuens historiske frise (verkstedet som skapte frisen, ser også ut til å
ha produsert sarkofager), kommer
det mot midten av det 4. århundre inn
en mer klassiserende stil. Junius Bassus-sarkofagen, hvis innskrift daterer
den til år 359, er et godt eksempel
(Fig. 4). Brødresarkofagen dateres
noenlunde samtidig, omkring midten
av det 4. århundre. Også den viser
tydelige klassiserende trekk, og det
samme gjør det lille soldathodet på
vårt fragment, som virker glatt og
gutteaktig sammenlignet med de grove, blokkaktige hodene på sarkofagene på Fig. 7 og 8. Fragmentet bør vel
derfor dateres omtrent samtidig med
Brødresarkofagen.
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Når sistnevnte sarkofag har dette
navnet, skyldes det at den sentralt
plasserte muslingen er fylt av et dobbeltportrett som ikke viser et ektepar, slik man kunne ventet, men
to menn. De er temmelig like å se til,
og derfor har de tradisjonelt blitt
regnet for å være brødre. Det er også
de som har ment at de skulle være et
homofilt par, noe jeg personlig finner
lite sannsynlig fordi det ville implisere en “outing” som er fremmed for
antikk mentalitet. Derimot kunne det
være tale om to brødre i ånden. Slike
åndelige søskenfellesskap omtales
ikke så sjelden i tidligkristen litteratur.
Det vanlige er at dobbeltportretter
i antikk sarkofagkunst viser et ektepar, og hvis man ser nærmere på
“brødrene”, bemerker man at den
venstre figuren tydelig er mindre enn
den høyre. De fleste mener da også at
sarkofagen opprinnelig var laget for
et ektepar, men at kvinnen ble omarbeidet til et mannsportrett. Det kunne
man godt gjøre fordi de opprinnelige
hodene sikkert var blokket ut eller
bossert, som det kalles, i påvente av
et en ekspert hugget ut ansiktstrekkene. Denne kan da ha fått beskjed om
å gjøre begge bystene til mannsportretter.
I så fall har man måttet omarbeidet bystene også, for holdningen til de
to ”brødrene” stemmer ikke overens
med det vanlige skjema for ektepar
på sarkofager som vi ser på Fig. 7,
den såkalte Dogmatiske sarkofag,
som også befinner seg i Museo Pio
Cristiano (nr. 104). I likhet med Brødresarkofagen stammer den fra S.
Paolo fuori le Mura, men den er noe
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tidligere og laget i et annet verksted.
På denne sarkofagen er ekteparets
ansikter bare bossert, men aldri utmeislet i detalj. De etterlatte har
åpenbart syntes at det klarte seg med
å male dem. Det som er karakteristisk for ekteparets holdning, er at
kvinnen legger sin venstre hånd på
ektemannens skulder og den høyre
hånden på hans overarm. Denne
kjærlige gestus mangler helt hos
“brødrene”, hvor den venstre partner
holder fingrene i en talegestus.
Hvis man sammenligner med den
Dogmatiske sarkofag, ser man at
der er det den høyre figuren, altså
mannen, som taler. Innholdet i hans
tale har kanskje å gjøre med den
skriftrullen han holder i sin venstre
hånd. På pagane sarkofager som viser den såkalte dextrarum iunctio,
altså det håndtrykket som beseglet
pakten mellom de to ektefellene, er
det vanlig at mannen holder en
skriftrull. Den tolkes i slike sammenhenger som ekteskapskontrakten. På
de kristne sarkofagene, derimot, hvor
ekteskapsinngåelsen ikke er hentydet
til gjennom håndtrykk, er det mer
rimelig å tro at innholdet i skriftrullen er et annet, kanskje av åndelig
karakter. Mannen doserer og kvinnen
lytter. Hun har tydeligvis fulgt Pauli ord og spurt sin mann hjemme i
stedet for å tale selv (1. Korinterbrev
14, 35).
På Brødresarkofagen taler ikke figuren til høyre, han holder derimot
en skriftrull i sin høyre hånd mens den
venstre er tom. I stedet for det vanlige
“far doserer, mor lytter”– skjemaet
får vi to likeverdige partnere. Sarkofagverkstedet har måttet omarbeide
20

sarkofagen grundig, og ved et besøk
i Museo Pio Cristiano ganske nylig
kunne jeg konstatere at det nok er
tilfelle. F. eks. er det tydelige spor på
den høyre mannens venstre skulder
av noe som har vært fjernet, og det
må ha vært partnerens venstre hånd
som opprinnelig hvilte på skulderen.
Det er teknisk mulig å fjerne to fingre
på den venstre ”broderens” høyre
hånd så den gjør en talegestus, og den
høyre mannens peke-og langfinger
kan ha vært omarbeidet til en smal
skriftrull. Hans venstre hånd er i mye
lavere relieff enn resten og nokså
forkrøplet, så den er tydeligvis også
omarbeidet. Antagelig har han holdt
en skriftrull, som vanlig er i ektepargrupper.
Hvis sarkofagen er omarbeidet,
bør det ha foregått tidlig, for de omarbeidete partiene har samme patina
som resten. Ble sarkofagen omarbeidet alt mens den var under arbeid?
Og hva skulle være skjedd med det
opprinnelige ekteparet den var beregnet for? Mistet de pengene sine så de
måtte overlate den nesten ferdige sarkofagen til noen andre? En så kostbar
sarkofag må ha vært et bestillingsverk, for det er urimelig å tro at
verkstedet har laget et slikt arbeid i
håp om at noen tilfeldigvis skulle
komme forbi og kjøpe det. Eller var
det slik at ektemannen forstøtte sin
hustru og foretrakk å la seg avbilde
og gravlegge sammen med en broder
i ånden?
Dobbeltportrettet er det mest gåtefulle trekket ved “Brødresarkofagen”,
men den inneholder andre anomalier
også. Til venstre i nederste sone ser vi
Peter og vokterne i fengselet. Aposte-

len minner forresten ikke så lite om
Paulus med sin høye skallepanne og
lange skjegg, men i tidligkristen kunst
er ikke det kanoniske utseendet til
apostelfyrstene helt fastlagt. Vannet
som strømmer viser at det er Peter
som er ment. Hans fangevokter, som
er utstyrt med vanlig soldatantrekk
og pannonisk lue på hodet, drikker
imidlertid ikke av vannet, men står
og ser på det mens han legger sin
høyre hånd på Peters skulder. Det
virker som om han og Peter diskuterer miraklet mens apostelen henviser
til vannstrømmen med sin høyre
hånd. Han mangler sin vanlige stav,
i stedet holder han en skriftrull i den
venstre hånden. Rullen må i denne
sammenhengen tenkes å inneholde
det kristne budskap.
Lenger mot høyre ser vi to figurer
som vanligvis ikke hører hjemme i
scenen med vannunderet. At vi stadig
er i fengsel, antydes av at den ene av
de to er en politisoldat. Han snur seg
imidlertid bort fra Peter og vender seg
mot en ung, skjeggløs mann som
tydeligvis sier et eller annet til ham.
Mannen er iført samme filosofantrekk som Peter: tunica og pallium, så
han er åpenbart en person som hører
hjemme i den bibelske eller apokryfe
sfære, men hvem er han? Man har
foreslått Moses, hvis vannunder regnes som en prefigurasjon av Peters,
men man kan undres på hva denne
gammeltestamentlige figur skulle
gjøre i fengselet. Det eneste den unge
mannen har til felles med Moses, er at
han er skjeggløs, men det har han til
felles med mange personer på sarkofagen. Mellom Peter og politisoldaten ser man f. eks. hodet på en slik
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person, som åpenbart ikke er annet
enn et vitne til scenen.
Mer sannsynlig er det kanskje at vi
har å gjøre med en apokryf variant
som ikke er bevart i skriftlige kilder,
nemlig at Peter ikke var alene i fengselet, men sammen med en annen
apostel eller disippel, og at det er
denne som taler til soldat nr. to. De
apokryfe skriftene fantes i diverse
varianter, og dette kan være en som
bare er bevart i billedkunsten. Motivet under muslingen i midten er også
en versjon av Peters arrestasjon som
ikke er kjent fra litteraturen, men
bare fra sarkofager. Hvis den ikke
hadde vært plassert sammen med
Peters vannunder på Brødresarkofagen, ville man rimeligvis ikke en
gang vært klar over at Peter er hoved-

personen, for isolert sett kunne scenen
godt ha vist en annen apostel.
Scenen er plassert under muslingen med portrettene og ikke i umiddelbar nærhet av fengselsscenen.
Mellom de to står Daniel i løvehulen.
Når de to scenene ikke er fortløpende,
skyldes det rimeligvis at scenen under
muslingen krever mindre høyde enn
f. eks. Daniel, da den viser en sittende
person. Den kan derfor lettere settes
inn i et lavere rom. Fysiognomien til
den sittende mannen er det samme
som hos Peter i fengselsscenen og i
scenen med Kristus og hanen – sistnevnte er på Brødresarkofagen satt
inn i øvre sone. Peter er kledt i den
vanlige filosofdrakten som kjennetegner apostler, profeter og andre
bibelske personer, og han befinner

Fig. 10. “Brødresarkofagen”, detalj med Peters arrestasjon.
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seg utendørs med en jordhaug som
sete og et tre like bak seg (Fig. 10).
Han holder en åpen skriftrull på
knærne, og foran ham står det en
soldat som legger sin hånd på rullen.
En annen soldat har klatret opp i treet
og kikker ned på Peter mellom grenene, og denne personen gjenkjenner vi
fra vårt fragment. På Brødresarkofagen er imidlertid soldaten speilvendt.
De forskjellige versjoner av denne
scenen på andre sarkofager og fragmenter viser at Peter alltid satt vendt
mot venstre, mens mannen i treet
noen ganger er plassert til høyre for
ham, andre ganger til venstre.
Scenen med Peter og de to soldatene er som nevnt ukjent i den tidligkristne litteraturen som er bevart i
dag, men det må ha vært litterære
belegg for den siden den forekommer
flere ganger på sarkofager. Takket
være soldatene med de pannoniske
skinnluene er scenen lett å tolke som
en arrestasjonsscene. Er dette en annen arrestasjon enn den mer vanlige
som vi ser på Fig. 7 og 8, eller er det
simpelthen to momenter av samme
scene? Der hvor Peter føres bort mellom to politisoldater, er arrestasjonen allerede et faktum, mens det er
selve pågripelsen vi ser på Brødresarkofagen. Når sistnevnte scene er
mindre populær, kan det simpelthen
skyldes at den var mer komplisert og
krevende å hugge fordi man måtte
sette figurene inn i en utendørs situasjon med trær.
Flere forskere har kommet med
forklaringer til denne scenen. Josef
Wilpert mente at scenen med Peter og
soldatene fremstilte apostelen som
lærer, og at han ble overrasket av

politiet mens han talte til den kristne
menighet (I sarcofagi cristiani antichi I, s. 185–192). Mot denne tolkningen er det blitt innvendt at det er
påfallende at man ikke ser et eneste
medlem av menigheten, som i hvert
fall kunne vært fremstilt i skikkelse
av en av de mange bifigurer som på
tidligkristne sarkofager opptrer som
fyllekalk mellom hovedpersonene.
At Peter taler eller har talt, antydes
av spionen i treet, som tydeligvis har
gjemt seg der for å lytte til det apostelen sier. Hvis meningen var å vise
Peters autoritet som den romerske
kirkes leder, er det merkelig at han
bare er omgitt av politisoldater.
Man har forsøkt å forklare soldatenes nærvær med at de kristne ofte
oppfattet seg selv som Guds soldater,
og at soldatene i scenen skal være
symbolske figurer, men mot denne
hypotesen taler det faktum at de er
fremstilt som politisoldater, som nettopp leder tanken hen på arrestasjoner. Det er etter min mening mest
rimelig å akseptere den mest nærliggende tolkning, nemlig at Peter blir
arrestert mens han sitter og leser. Og
han behøver ikke å ha hatt et publikum, for i antikken kjente man ikke
innenat-lesning, man leste alltid
høyt, også når man var alene. Det er
det som forklarer spionens nærvær:
hvis Peter hadde talt med høy røst til
en forsamling, kunne man hørt ham
på lang avstand, men hvis han sitter
og leser for seg selv med vanlig talestemme, er det nødvendig å snike seg
innpå ham for å høre hva han sier.
Noen har tolket skriftrullen slik at
den ikke inneholder en kristen tekst,
men at det er sin egen arrestordre
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Peter leser. I så fall må man tenke seg
at soldaten foran ham ikke holder i
skriftrullen for å ta den fra ham, men
tvert imot overrekker ham et dokument. Personlig finner jeg denne tolkingen lite overbevisende, for hvem
ville skrive en arrestordre på en hel
skriftrull når en skrivetavle ville
være nok? Og fikk i det hele tatt den
arresterte lese arrestordren? Jeg er
ikke så inne i romersk rettsvesen at
jeg kan svare på det spørsmålet. Kanskje noen av leserne vet svaret. Min
eneste erfaring med slikt er lesning av
britiske kriminalromaner, hvor morderne alltid får høre at alt hva de sier,
vil bli notert ned og brukt mot dem. I
kriminalromanene er det aldri snakk
om at de mistenkte får lese sin arrestordre, den blir bare lest opp for dem.
Rent umiddelbart skulle man tro at
det ville vært det samme i det gamle
Roma, så meget mer som langt de
fleste innvånerne var analfabeter.
At det er en kristen tekst Peter leser,
antydes av en sarkofag fra Arles (Fig.
11). De galliske sarkofagene har
motiver som ofte avviker fra de tradisjonelle romerske. På sarkofagen i
Arles er Peter fremstilt sittende på
jordhaugen og flankert av to soldater
med et fragmentarisk tre i bakgrunnen, men i tillegg til de vanlige to
soldatene ser vi en tredje som kneler
ned foran apostelens føtter. Denne
mannen er åpenbart lånt fra scenen
med vannunderet (sammenlign Fig. 7
og 8), antagelig for å påminne betrakteren om at dette underet fant sted
etter arrestasjonen. Mest bemerkelsesverdig er imidlertid personen like
ved siden av Peter, en ung, langlokket
mann med den ene hånden i talegesKLASSISK FORUM 2005:2

tus og en skriftrull i den andre hånden. Det kan ikke være tvil om at
dette er Kristus, som direkte inspirerer Peter. Apostelen leser denne gangen fra en tavle. På den står det et
Chi-Rho-monogram, det konstantinske seierstegnet. Fig. 11 er tatt fra
Wilperts bok, hvor han uttrykkelig
skriver at han har latt det tegne inn på
fotografiet fordi det ikke kom tydelig
frem på bildet (I sarcofagi cristiani
antichi I, s. 188). Da jeg aldri har
studert sarkofagen fra Arles i detalj,
skal jeg ikke kunne garantere eksistensen eller ektheten av dette monogrammet, men uansett skulle sammenstillingen Peter/Kristus være tilstrekkelig til å forklare at Peter leser
det kristne budskap.
Scenen med Peter og soldatene
foregår utendørs, antagelig i en hage.
Den minner litt om en annen hagescene på kristne sarkofager, nemlig
én som viser historien om den kyske
Susanna og de to eldste fra den apokryfe delen av Daniels bok (kap. 13).
Vi forbinder Susanna med “Susanna
i badet”, som gav tallrike kunstnere
påskudd til å male en vakker, naken
kvinne, men i tidligkristen kunst ser
man Susanna godt påkledt i en hage,
hvor hun leser fra den hellige skrift
mens de eldste lurer på henne mellom
trærne. Lesningen skal hentyde til
Moseloven, som hennes foreldre hadde opplært henne i. Et sarkofaglokk i
Museo Pio Cristiano (Nr. 136) viser
en slags kortversjon av historien om
Susanna (Fig. 12). Dels ser vi rettssaken mot de eldste med én av dem i
ydmyk holdning, bevoktet av to soldater til høyre for Daniel på dommersetet, og dels ser vi Susanna, som på
24

Fig. 11. Detalj av sarkofag med Peters arrestasjon.
Ca. 325–350. Arles, Det arkeologiske museum.

én gang synes å være i rettssalen og i hagen, hvor den
andre av de eldste lurer på
henne mellom grenene på
et tre. Mellom Susanna og
treet står et stort skrin fullt
av bokruller, et tegn på Susannas kjennskap til Skriften.
Scenene med Peter og
Susanna viser begge uskyldig forfulgte mennesker
som under lesning av den
hellige skrift blir utspionert
av personer som vil trekke
dem for retten, og man kan
lure på om den ene har inspirert den andre. I så fall er
det kanskje helst Susannascenen som har vært inspirasjonskilden, for der spiller hagen og trærne en viktig rolle. Daniel klarte å få
de eldste til å motsi hverandre ved å utfritte dem om
hva slags tre Susanna skulle

Fig. 12. Sarkofaglokk med Susanna og de eldste. Datert gjennom sin innskrift til
345. Vatikanet, Museo Pio Cristiano.
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være blitt forført under. Man kan selvfølgelig spørre om andre enn en botaniker ville ha interesse av å studere
trærne i en sådan stund, men Daniel
fikk i hvert fall Susanna frifunnet ved
hjelp av disse spørsmålene.
Det er også en vesentlig forskjell
mellom dem som spionerer. Mens de
eldste hadde all mulig interesse av at
Susanna ble trukket for retten og
dømt skyldig så ingen mistanke skulle falle på dem, gjør de politisoldatene som arresterer Peter, bare sin
plikt. Det interessante ved scenen er
at den viser folk som spionerer i

profesjonell hensikt, for å si det slik,
for når man ser noen som lurer på en
annen bak et tre i antikk kunst, er de
som regel personlig engasjert, slik
som de eldste eller for den saks skyld
Akhillevs, som på greske vasemalerier sees på lur bak et tre i påvente av
at Priamos’ sønn Troilos skal vise seg
og vanne hesten sin ved et brønnhus
(Fig. 13).
I de senere år er det blitt populært
å skrive kriminalromaner fra det gamle Roma. Helten er oftest en slags
privatdetektiv som ikke tilhører samfunnets toppsjikt (skjønt i romanene

Fig. 13. Akhillevs lurer på Troilos, detalj av
svartfigurig lekythos. Ca. 480 f. Kr. Toledo, Ohio.
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til den italienske Danila Comastri
Montanari er han sågar senator).
Han tar oppdrag for folk – gjerne
fornemme personer, om ikke keiseren
selv, og minner på mange måter om
privatdetektiver i romaner fra vår
tid. Mange av Klassisk Forums lesere
har sikkert lest én eller flere av disse
romanene. De beste er meget underholdende, og i store trekk virker de
tilforlatelige. Kanskje kunne man finne graverende feil hvis man f. eks.
gikk dem etter i sømmene ved hjelp
av Theodor Mommsens Römisches
Strafrecht fra 1899 (1078 sider), men
det er vel ikke så mange som har ork
til det. Ciceros rettstaler gir også en
hel del opplysninger, selvsagt, men
både den antikke litteraturen og den
senere forskningen er mest interessert
i forbrytelser som allerede er blitt en
realitet og er havnet i retten. Verre er
det å finne ut hva som skjedde før, og
derfor har forfatterne av antikke kriminalhistorier lett spill.
Man hadde i det gamle Roma ikke
noen offentlig anklager, men var avhengig av delatores, folk som på eget
initiativ anmeldte misdedere. Yrket,
om man kan bruke en slik betegnelse,
var ikke helt ufarlig, for hvis den
anklagete personen ble frikjent, kunne han sette i gang en prosess mot
delatoren. Ble han derimot erklært
skyldig, vanket det pengepremie på
anmelderen. I våre dager vil det bli
oppfattet som skammelig å angi sine
egne naboer, f. eks., men i antikken
synes det ikke å ha vært så sosialt
stigmatiserende å være delator som
man kunne tro. En delator må rimeligvis ha spionert på sitt offer i det
skjulte før han gikk til anmeldelse,

ellers kunne situasjonen blitt for risikabel for ham.
Om romerne ikke hadde regulære
etterforskere, hadde de politi, og det
bestod av soldater. En av Augustus’
mange reformer dreide seg om lov og
orden i Roma. Keiseren innstiftet tre
cohortes urbanae, som lå direkte under praefectus urbi. Under Claudius
ble cohortenes antall utvidet til syv,
under Antoninus Pius ble de redusert
til fem, og under Caracalla gikk man
tilbake til den opprinnelige augusteiske ordningen med tre. Kasernen til
cohortes urbanae, som ble kalt castra
urbana, lå ved den nåværende Piazza
di Spagna, men man må formode at
deler av styrken var utstasjonert forskjellige steder i Roma for å kunne
være på plass i nærmiljøet. Ble det
sammenstimlinger og oppløp, var
politiet på pletten med pisker og ris
for å spre mengden. Politiet skulle
også gripe aktivt inn mot tiggere,
bortløpne slaver, rømte fanger og
alle slags “fredsforstyrrere”, og til
dem hørte tilhengerne av forskjellige
ulovlige organisasjoner, ikke minst
den kristne kirke. Da praefectus urbi
kunne opptre som dommer, hører vi i
flere tilfeller om martyrer som blir
dømt direkte av ham og endog henrettet i hans nærvær. Ikke bare Roma,
men også andre byer hadde selvfølgelig sitt politi. Soldatene stod tyve år i
tjenesten. Medlemmene av cohortes
urbanae fikk lavere betaling enn de
mer prestisjepregede pretorianerne.
Sistnevnte hadde også langt større
politisk innflytelse på grunn av sin
nære kontakt med keiseren.
Det fantes også et eget natt-politi,
vigiles. Augustus befattet seg natur27
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ligvis også med brannvesenet i forbindelse med sine omorganiseringer
av Roma. Under ham var deres antall
7000, og de var inndelt i syv cohorter.
Hver cohort hadde ansvaret for to av
de fjorten regionene som Augustus
hadde delt Roma inn i. Man mener å
ha lokalisert flere av stasjonene deres, men bare én er så godt bevart at
den er åpen for publikum (kun etter
avtale med soprintendenza’en for
Romas kommune). Den ligger i Trastevere. Hovedoppgaven til vigiles
var å operere som brannkorps. Det
ser også ut til at de sørget for at
gatebelysningen fungerte de få stedene hvor den fantes. Ellers patruljerte
de med lanterne i hånden de strøkene
hvor de var utstasjonert.
Om natten var det ikke rådelig å
være ute i Romas gater. I tillegg til at
man risikerte å få alt mulig i hodet,
fra urin og ekskrementer til tyngre
gjenstander som folk slengte ut av
vinduene for å bli kvitt dem, kunne
man bli angrepet av tvilsomme personer. Noen var regulære ransmenn,
mens andre tilhørte den romerske
”silkerampen” som moret seg med å
plage tilfeldige forbipasserende. Nero
var selvfølgelig blant disse, og både
Tacitus (Annales XIII, 25) og Suetonius (Nero 25) forteller om hans eskapader. For å kunne opptre incognito
forkledde Nero seg (ifølge Tacitus til
og med som slave), og han mottok
sammen med sine kumpaner hugg og
slag fra dem som ble angrepet. En
senator som en natt gav keiseren en
omgang uten å vite hvem han var,
bad Nero om unnskyldning etterpå.
Han ble tvunget til å ta livet av seg.
Tacitus lar en forstå at dette skjedde
KLASSISK FORUM 2005:2

ikke så mye på grunn av at han hadde
angrepet den forkledde keiseren som
at han hadde unnskyldt seg, for dermed avslørte han at Nero opptrådte
som bølle nattestid. Vigiles ser ut til
å ha vært lite effektive mot den slags
eksesser, og folk som hadde råd til
det, foretrakk derfor å ha privat eskorte når de var ute i Romas gater
etter mørkets frembrudd.
Videre fantes det soldater som var
mer spesialiserte og som minnet mer
om det som vi ville kalle etterretningsfolk. I forbindelse med felttog
hadde hæren selvfølgelig rekognoseringsavdelinger. Disse, som ble kalt
procursatores eller exploratores, opptrådte som regel til hest og foretok
streiftog rundt i landskapet for å undersøke terrenget og danne seg et
bilde av fiendens bevegelser. Var de
heldige, kunne de også fange en
fiendtlig soldat eller et medlem av
lokalbefolkningen som de kunne forhøre. Det ser ut til at disse hæravdelingene ble opprettet og nedlagt i
forbindelse med de enkelte felttog. I
tillegg benyttet romerne seg av lokale
informanter, som var kjøpt og betalt.
Omreisende kjøpmenn ble også brukt
som informasjonskilder. Under forberedelsene til sin ekspedisjon til Britannia i 55 f. Kr. tilkalte Caesar en
rekke kjøpmenn for å få vite mest
mulig om øya, men resultatet var
temmelig negativt.
Romerne hadde også soldater som
drev med intern etterretning. Om disse vet vi lite, fordi de stort sett virket
i det skjulte. I tidlig keisertid het de
speculatores, og de kunne også opptre som exploratores, ser det ut til.
Under Hadrian ble de omorganisert
28

og fikk betegnelsen frumentarii, og i
senantikken ble de kalt curiosi. Deres
hovedkvarter, Castra Peregrina, lå
på Monte Celio i Roma, hvor restene
ennå kan sees under kirken S. Stefano
Rotondo.
Disse soldatene var ofte ute på
reise, for i hvert fall i senantikken var
én av deres oppgaver å kontrollere
mistenkelige reisende samt de mange
skysstasjonene (stationes og mansiones) som det romerske postvesen hadde langs de store hovedveiene rundt i
riket. Her kunne offentlige budbringere skifte hester, spise og overnatte,
men det var mye snyt og bedrag
forbundet med ordningen. Det er
mest senantikke kilder som forteller
om dette, men forholdene var neppe
bedre i tidligere tider. De som drev
skysstasjonene, kunne la privatfolk
bruke dem mot betaling til fortrengsel for dem som egentlig skulle benytte ordningen. Så dårlig rykte hadde
de at folk som drev skysstasjoner,
ikke kunne bli senatorer. Curiosi
skulle forsøke å kontrollere dette misbruket, men de var ikke fri for å være
korrupte selv, hvis man skal tro kildene.
Mens politi- og brannmenn i våre
dager er svært så synlige (mange små
gutter drømmer fremdeles om gå inn
i disse yrkene når de blir store) og til
dels kan få heltestatus slik som brannmennene i New York i forbindelse
med 11. september-katastrofen, var
disse i antikken gjenstand for liten
interesse. Vår viten om dem kommer
i stor grad fra gravstener og innskrifter, og ellers er de nevnt spredt i
diverse skriftlige kilder. Man kan
finne noe materiale i arbeider fra

1800-tallet skrevet av forskere (gjerne tyskere) av den sorten som begynte
å lære latin i syv-årsalderen slik at de
som voksne kunne lese bindsterke
verk av de mest obskure forfattere på
sengen. De gullkornene de fikk ut av
denne lesningen, kunne de så publisere i like obskure avhandlinger. En
ekstra vanskelighet ved studiet av de
gruppene som var opptatt med samfunnets sikkerhet, er at de ofte skiftet
navn, og vi vet som regel ikke om de
beholdt de samme oppgavene etter
navneskiftet eller om dette var et tegn
på mer dyptgripende endringer.
F.eks. ser det ut til at vigiles forsvant
i Roma i 4. årh. e. Kr. Det betød
imidlertid ikke at byen mistet sitt
brannvesen, men at oppgavene som
brannmenn gikk over fra militære til
sivile personer.
Den tidligkristne kunst danner et
vindu ut mot grupper som tidligere
har vært usynlige. Vi ser f.eks. blinde, vanføre og syke i scener som viser
mirakuløse helbredelser, og vi ser
personer som blir arrestert og fengslet. I gresk kunst er straffene stort sett
av mytologisk karakter (Sisyfos, Danaidene, Promethevs), og har lite til
felles med virkeligheten. En av grunnene til dette er vel at i den greske
verden fant avstraffelsene, i hvert fall
de alvorlige sådanne, gjerne sted inne
i fengselet (jfr. Sokrates) eller utenfor
byen, hvor folk flest ikke så dem. De
var derfor ikke dagligdagse hendelser slik de var i romerriket, hvor
straffer hadde en ganske annen offentlig karakter. Man finner da også
i romersk kunst eksempler på personer som blir straffet, spesielt de som
ble dømt ad bestias. Særlig i Nord29
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Afrika ble slike scener fremstilt, men
de dømte er ikke helter, de er fremstilt
på grunn av sin underholdningsverdi.
Nå må det sies at Peter ut fra et
kristent synspunkt selvfølgelig ikke
er en forbryter. Han er en filosof som
blir fengslet og henrettet på grunn av
sitt budskap. En opplagt pagan parallell er Sokrates, men det finnes ingen
eksempler på hans arrestasjon og
fengsling i billedkunsten. De måtte i
så fall ha vært i form av bokillustrasjoner, men vi har ingen evidens for
at slike har eksistert. Peters arrestasjon er på mange måter et bemerkelsesverdig anti-establishment-dokument, for her ser vi en mann som blir
arrestert av offentlige tjenestemenn
og senere dømt til døden for en crimen, d.v.s. en forbrytelse mot kollektivet i motsetning til delictum, som
var en forbrytelse mot et individ. Og
her er det ikke tale om symbolsk
forbrytelse og straff, men derimot noe
som er helt reelt, hvilket understrekes
av politisoldatene, som er fremstilt i
samtidens uniform.
En slik anti-establishment-scene er
bare forståelig i en mellomperiode
hvor kristendommen ikke lenger er
forbudt, men fremdeles ikke en del av
the establishment. Disse scenene var
bare populære i et par generasjoner,
hvoretter de forsvinner, og det er
neppe tilfeldig at de blir borte idet
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kristendommen selv blir en del av the
establishment og til slutt ender som
eneste tillatte religion. På kristne sarkofager fra siste halvdel av det 4. årh.
blir motivene etter hvert mindre realistiske og mer symbolske av karakter. Kristus er ikke lenger fremstilt
vandrende på jorden i ferd med å
mette de sultne og helbrede de syke,
men sees i apostlenes krets, ofte foran
kulisser som synes å skulle henspille
på det himmelske Jerusalem. På sarkofager fra det 5. årh. kan både Kristus og apostlene ha mistet sin menneskelige skikkelse og være fremstilt i
form av symbolske lam.
Mindre sosialt akseptable sider
ved Kristi og apostlenes liv og virke,
slik som deres arrestasjon og rettssakene mot dem, fortsatte riktignok å
bli fremstilt, men som ledd i store
narrative sykler i kirkene. Her er det
imidlertid snakk om en slags bokillustrasjoner idet kirkefedrene, som
f.eks. Gregor den store, betegner denne type narrative scener som en form
for bok beregnet på dem som ikke
hadde tilgang til bøker, nemlig de
ulærde masser. De som ikke tilhørte
massene, men som var lærde nok til å
forstå symbolikk og rike nok til å
bestille sine egne monumenter, foretrakk scener som ikke var tatt fra
dagliglivet, men som viste det kristne
budskap i mer sublimert form.
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Aleksander den store og
menneskehetens forbrødring
En historiografisk gjennomgang
JON IDDENG

If all history is (inevitably) contemporary history, as R.G. Collingwood
recognised, the history of Alexander seems always to be more so than any
other. (E. Badian.)

S

tore menn og erobrere har alltid interessert folk og historiefortellere. Knapt noen er blitt
gjenstand for så omfattende interesse
som Aleksander den store. Kun 22 år
gammel la han som makedonernes
konge i 334 ut på et felttog mot Perserriket, i noe som skulle bli et svært
betydningsfullt kapittel i den fremdeles høyaktuelle striden mellom øst og
vest. Besatt av Iliaden, mytene om
amasonene og vinguden Dionysos’
verden, og med en sterk oppdagertrang, fant Aleksander motiver for sitt
felttog i det å hevne persernes herjinger i Hellas 150 år tidligere og befri
greske byer på Lille-Asiakysten fra
deres åk. 11 år seinere døde han fra
planer om nye erobringer, en kort
stund etter at han hadde returnert til
Babylon. Da hadde han erobret et etter
datidens mål enormt rike, sammensatt av mange folkeslag og kulturer.

I over 2.300 år har folk skrevet og
diktet om den spesielle makedonske
kongen – på nær sagt alle babels tungemål – og mytene er mange og
underholdende. Det begynte allerede
underveis på felttoget. Det var vitenskapsmenn av mange slag med på
det, inkludert en hoffhistoriker, Aristoteles’ nevø Kallisthenes, som rett
nok ble henrettet etter konspirasjonsanklager i 327. Det skal ha eksistert
kongelig dagbøker (Efemerides), kanskje også loggført under felttoget. Flere av Aleksanders makedonske bordfeller og offiserer skrev dessuten sine
memoarer – eksempelvis Ptolemaios,
som endte som konge av Egypt og
patron for lærestedet i Alexandria.
I tillegg kjenner vi flere samtidige,
men uavhengige skribenter og Aleksander-biografer, som Kleitarkos. Ingen av disse mange samtidsberetningene om Aleksanders liv og erobrin31
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ger er imidlertid bevart. De beretningene vi stadig har, er alle fra romersk
tid, og de viktigste er forfattet mellom 50 f.v.t. og 150 v.t. av Diodoros,
Curtius Rufus, Plutark og Arrian.
Kjente personer som Giovanni Botero og Dronning Kristina har bidratt
til Aleksander-bibliografien opp gjennom tidene, mens den moderne kildekritiske historieframstillingen kan
spores tilbake til framveksten av de
tyske universiteter og lærersteder for
snart to hundre år siden. Mange aspekter og temata knyttet til Aleksander har vakt interesse siden den gang,
og synet på ham har variert i takt med
politiske realiteter og personlig engasjement i tiden. Hvordan var nå denne Aleksander, hva var det som drev
ham, og hvilke ønsker hadde han for
sine erobrede områder? Dette har
forskere og legfolk spekulert på, igjen
og igjen. Og stadig har man vendt
tilbake til spørsmålet om hans ‘sammenblandingspolitikk’ og angivelige
ideal om menneskehetens forbrødring i det nyerobrede verdensriket.
Denne artikkelen skal gi noen eksempler fra og hovedlinjer i den moderne
Aleksander-historiografien på dette
området. Men først litt om kildegrunnlaget. Hovedkildene er Plutark
og Arrian. Plutarks ungdomsverk De
Alexandri Magni fortuna aut virtute
gir inntrykk av at Aleksander hadde
høyverdige filosofiske tanker om “at
alt på jorden skulle være underlagt én
verdensfornuft og én statsforfatning
og at alle mennesker skulle være ett
folk”, og hans Aleksander-vita omtaler også stedvis sammensmeltningspolitikken, især opptreningen av 30.000
innfødte barn til hæren (kap. 47). I
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sjuende bok av Arrians Aleksanderbiografi blir to av de viktigste tilfeller
av sammenblandingspolitikken beskrevet: massebryllup i Susa (7.4) og
Opis-bønnen (7.11). I 324 arrangerte
Aleksander et massebryllup i Susa,
hvor han og 80 av hans fremste militære ledere giftet seg med kvinner fra
det persiske topparistokratiet, og
omlag 10.000 makedonske og greske
soldater også (nå formelt) tok seg
asiatiske ektefeller. Men dette gjorde
ikke makedonerne mer vennlig stemt
hva gjaldt Aleksanders lederstil og
behandling av dem versus de lokale.
Det hele endte med et opprør mot
kongen i Opis sommeren 324. Etter å
ha slått opprøret ned og vunnet tilbake de fleste soldatenes tillit, feiret
Aleksander en offerfest hvor han ifølge Arrian ba om samhold og fellesskap i herredømmet mellom persere
og makedonere, og alt annet godt.
Dette har ikke gått upåaktet hen, som
vi skal se.

1800-tallet og den tyske
kildekritiske skole
Fra begynnelsen av 1800-tallet, etter
grunnleggelsen av nye frie tyske universiteter, ble historie for alvor en
vitenskap. Og det første kildekritiske
bildet av Aleksander ble tegnet av
den kanskje aller tidligste representant for historismen, Barthold Georg
Niebuhr (1776–1831). Han var sønn
av Carsten Niebuhr, tyskfødt antropolog og oppdagelsesreisende, som
hadde reist rundt i området Aleksander en gang erobret, i noe som i
utgangspunktet var en skandinavisk
ekspedisjon i perioden 1761–69. De
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fleste ekspedisjonsfellene døde underveis, mens Carsten returnerte til København og fikk en administrativ
post i det danske militæret (hans Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre
omkringliggende lande finnes nå i to
bind på dansk). Sønnen Barthold
fulgte i sin fars fotspor i det danske
embetsverket, men fra 1806 gjorde
han tjeneste i den prøyssiske statsadministrasjonen. Niebuhr hadde et
opphold ved det nyopprettede Humboldt-universitetet i Berlin fra 1810,
hvor hans tobindsverk Römische
Geschichte (1811–12) så dagens lys.
Her introduserte han på flere måter
den moderne vitenskapelige historieforskningen, basert på kildekritikk
(rubrisert som ‘den filologisk-kritiske
metode’) og undersøkelse av institusjoner og samfunnsstrukturer, ikke
kun individer. Niebuhrs verk var
banebrytende, og Leopold von Ranke
som på mange måter regnes som
historismens og kildekritikkens far,
sto klart i gjeld til Niebuhr.
Fra 1825 var Niebuhr professor
ved universitetet i Bonn og holdt forelesningsrekker, Vorträge über alte
Geschichte (posthumt utgitt i 1947–
51 på grunnlag av forelesningsnotatene), som inkluderte betraktninger
om Aleksander. Niebuhr var negativ
til dyrkingen av Aleksander og feller
en hard dom over Aleksander som
hersker og menneske. Han fordømmer orientaliseringen og enerådigheten hos Aleksander, og særlig er han
fortørnet over drapet på bordfellen
Kleitos. For Niebuhr blir Aleksander
en Napoleon, besluttsom og slu og
med en evne til å utnytte mulighetene
som ble gitt ham som hærfører og

erobrer, men også den som ikke kjenner sin begrensning og makter å skape noe godt og varig. Sammenblandingspolitikken er Niebuhr svært
skeptisk til. I hans øyne er den et tegn
på at Aleksander svikter sitt eget
makedonske folk og sine greske forbundsfeller. Niebuhr holder på at
Aleksander burde skapt en herskerklasse av grekere, makedoner og de
folkeslag som lignet dem, istedenfor
å overta alt som var dårlig fra perserne og “den foraktelige orientalske
luksus”. Aleksanders sammenblandede rike ville mangle nasjonalfølelse og naturlig samhold: “Slik ville en
nasjon ha oppstått uten det ringeste
særpreg, uten språklig felleskap, uten
sammenheng – det avskyeligste og
forderveligste som tenkes kan”.
De tyske lærestedene hadde med
sitt frihetsideal og sin nye historieforståelse også en ganske klar nasjonsbyggende profil. De fleste akademikerne arbeidet med ideer om et samlet germansk folk og en felles kultur,
og mange sluttet seg til tanken om et
samlet Tyskland, men de var i utgangspunktet liberale, ikke nasjonalister. Etter at det liberale samlingsforsøket spilte fallitt i 1848, vendte
større deler av det tyske borgerskapet
og akademikerne seg mot den prøyssiske nasjonalismen og endte opp
som Bismarcks støttespillere på 1860tallet. Historikere som hadde beskjeftiget seg med antikken og middelalderen, ble trukket inn i samtidshistorien. En av de historikerne som mer
enn noen ses på som representant for
denne linja, er Johann Gustav Droysen (1808–84). Droysen hadde sin
bakgrunn fra Berlin, men var profes33
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sor i Kiel og Jena og medlem av
Frankfurterparlament, før han returnerte til Berlin i 1859. Han var den
første virkelig store Aleksander-historikeren, og hans bindsterke verk
Geschichte Alexanders des Grossen
var den første vitenskapelige monografien om Aleksander da den ble
utgitt i Berlin i 1833. Den kom i flere
opptrykk utover på 1800-tallet, og i
1877 i en reviderte utgave som danner grunnlaget for en nyutgivelse av
boken i fjor (A. Hohlweg red., Neuried 2004) med omfattende kommentarer til teksten, moderne historiografi, samt kart og bilder. Droysen
ga også støtet til hellenistisk historie
og begrepet hellenismen, idet han
fortsatte med å skrive historien om
Aleksanders etterfølgere, Geschichte
des Hellenismus (Hamburg, to bind
1836–1843). Droysen var en hegelianer, og så i Aleksander en ‘Werkmeister’ som beveget historien framover,
som et trinn i verdensfornuftens nødvendige dialektiske gang. I motsetning til Niebuhr er derfor Droysen
positiv til Aleksander. De greske bystatene hadde utspilt sin rolle (“Die
Zeit der Kleinstaaten war vorüber”,
s. 271); Aleksander kunne nok la dem
ha indre selvstyre, men han besørget
en nødvendig monarkisk overbygging,
som samlet makt og autoritet nær sagt
etter en guddommelig plan. Aleksander presenteres som en rasjonell statsbygger, og hans rike ses i nasjonalstatens tidsalder. Droysen gjør maksimalt ut av det heller spinkle kildematerialet på dette området, og det er
især han som framodler og utlegger
Aleksanders Verschmelzungspolitik.
Aleksander griper mulighetene som gis
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ham og fører sammen det greske og
det asiatiske til en første hellenistisk
verdensenhet, en høyere kulturenhet i
dannelse, smak og ånd. Aleksanders
dårlige sider og brutale framferd unnskyldes og (bort)forklares. Det ville
vært fristende å lese Droysens Aleksander-skikkelse som en Bismarck,
men selv om noen av disse sidene er
tydeligere i 1877-utgaven, må vi minne oss om at verket først ble skrevet i
den borgelig-liberale epoken, lenge
før Bismarck. Men visjonen om et
samlet Tyskland som en verdensmakt ligger til grunn for beskrivelsen. Blandet med tanker om en kristen, guddommelig verdensplan og
med noe som skulle vise seg å bli en
forbannelse for stortyske drømmer,
en høy aktelse for den sterke herskeren, levde Droysens Aleksander-bilde
og historiesyn videre i tysk historiografi helt til etter annen verdenskrig.

1900-tallet, historismekritikken
og utviklingen i Tyskland
Den kildekritiske historieforskningen
var kommet for å bli – her lærte
verden av de tyske lærestedene, og
historiefaget ble ‘profesjonalisert’ i
den vestlige verden. Den tyske historismen, med vekt på statsrett og politikk, ble imidlertid utfordret av de
nye økonomi- og samfunnsfagene.
Betydelige samfunnsforskere som
Karl Marx, Max Weber og Émile
Durkheim påvirket store deler av historieforskningen ved overgangen til
det 20. århundre. Men den nye sosialog kulturhistorie var ikke like populær overalt, og i Tyskland møtte den
motstand fra de tradisjonelle historis34

tene, som sverget til politisk historie.
Dietrich Schäfer, professor i Berlin,
ledet an i de omfattende angrepene på
representanter for kultur- og sosialhistorie, som Eberhard Gothein og
danske Troels Frederik Troels-Lund
(for hans omfattende verk, nå kjent
som Dagligt liv i Norden). Virkelig
hett ble det i forbindelse med Lamprecht-striden på 1890-tallet, hvor
forskjellen mellom individualistisk
og kollektiv historieskriving kom tydelig til uttrykk. Karl Lamprecht,
som ble æresdoktor ved Universitetet
i Oslo i 1911, ble marginalisert og
utstøtt i Tyskland. Og med Friedrich
Meinecke som preses holdt den tyske
historismen stand helt fram til krigen.
Det er naturlig å trekke fram Karl
Julius Beloch (1854–1929) i denne
sammenhengen. Beloch er nok mest
kjent i den antikke historiografien for
sine demografiske studier, hvor hans
arbeider var banebrytende og fremdeles refereres til. Beloch var opprinnelig tysk, men også han ble uglesett
for sin interesse for sosialhistorie, og
levde og virket mesteparten av sitt
produktive liv i Roma. Hans flerbindsverk Griechische Geschichte
(1893–1904, betydelig utvidet og revidert 2. utgave 1912–27) inneholder
vesentlige bidrag til Aleksander-historiografien. Beloch inntar en slags
mellomposisjon i forhold til makedonerkongen. Med sin interesse for sosialhistorie utmerker Beloch seg med å
være negativ til den tydelige storemenn-tankegangen i tysk historieskriving. Han beskylder Droysen for
å ha produsert et litterært knefall for
Aleksander og konkluderer med at
“store menn er sjeldne, også blant

dem som fødes i purpur; ja, kanskje
enda sjeldnere her enn ellers”. Det er
likevel ikke slik at Beloch makter å
skape en alternativ framstilling av
Aleksander. Han blir på en måte
fanget inn av historiografien, og også
han ender med en begivenhetsstyrt
ovenfra-og-ned framstilling. Og han
ønsker ikke å rive alle konger og
erobrere ned fra pidestallen, faren
Filip får for eksempel et godt skussmål. Det Beloch er skeptisk til er
Aleksanders unge alder og manglende politiske erfaring, og den nesegruse beundringen av ham fra antikken
til Droysen mener han er ufortjent.
Beloch er blitt framstilt som hyperkildekritisk, og hos ham er Aleksander
verken spesielt dyktig eller original.
Det var Filips planer som lå til grunn,
og hans generaler som utførte erobringene, mente Beloch; av Aleksanders egne påfunn er det bare sammenblandingspolitikken og gudekongedømmet som er verdt å nevne, men
ingen av disse var særlig fordelaktige. “Å likestille perserne med grekere
... viste seg ugjennomførbart; det gir
ære til hans idealisme, men ikke til
hans innsikt som statsmann.” Aleksanders manglende evner som framtredende statsmann kommer fram
idet han ikke makter å begrense seg
og konsolidere sine erobringer istedenfor stadig å jakte etter nytt land å
erobre. Likevel er ikke bildet av Aleksander entydig negativt hos Beloch –
hans evne til å gjennomføre sin fars
planer og hans iver og virkelyst blir
gjenstand for positive bemerkninger.
Tyskland var i mellomkrigstida
stadig ‘fanget’ i den kongebeundrende, historistiske linja etter Droy35
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sen. Ulrich Wilcken (1862–1944) er
et noe neddempet eksempel på dette.
Wilcken bringer lite revolusjonerende nytt til Aleksander-forskningen, men hans Alexander der Grosse
(1931) – mer balansert og blodfattig
enn Droysen – er blitt stående som
mellomkrigstidas fremste Aleksander-historie, oversatt og nyutgitt flere
ganger. På ett punkt skal han ha
kreditt for originalitet: han rettet for
alvor oppmerksomheten spesielt mot
forskjellen på og spenningen mellom
grekere og makedonere, som tidligere forskere for lett slo sammen.
Helmut Berve (1896–1979) representerte en ny linje. Han var influert
av den nye prosopografiske historieforskningen med Matthias Geltzer og
Friedrich Münzer i spissen og tilførte
Aleksander-studiet betydelig kunnskap med Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage (2 bind,
München 1926). Med nazistenes
framvekst og nye trender innen psykologi og raseteori tok imidlertid
Aleksander-forskningen en ny retning. Berve ble nasjonalsosialist og
hans Griechische Geschichte (bd. II,
1933) beskriver Aleksanders Weltmisson med å samle det greske til ett
rike og la den herlige hellenske ånd
spre seg over underkastede barbarer.
Riktig spenstig blir det når Berve i en
artikkel fra 1938 («Die Verschmelzungspolitik Alexanders des Grossen», Klio 31) knytter Aleksanders
ekspedisjon til myten om det ariske
imperium som en gang eksisterte og
jakten på ariske folk i fjerne himmelstrøk i Asia. Her hadde naziantropologene Ernst Schäfer og Bruno Beger
gjort grundige undersøkelser av skalKLASSISK FORUM 2005:2

ler og skjelett for å verifisere myten
om at det fantes rester av det ariske
folk i lommer i Tibet. Aleksander
fant, ifølge Berve, at makedonere og
iranere var rasemessig beslektet, og
han førte derfor de to Herrenvölker
sammen for å kunne herske over hele
verden.
Fritz Schachermeyr (1895–1987)
kan også stå som representant for
hvordan raseteori og nazi-ideologi
kunne tilsløre et fremragende historikerhode. Schachermeyr utviklet sin
historiske raselære først i Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte (1940),
og i Indogermanen und Orient (1944)
videreformidler han myten om den
ariske rase og ser Aleksanders makedonere som et slikt rent folkeslag,
overlegent de andre parasittiske og
oppblandede folk i Hellas og Nærorienten, og som derfor med rette
erobret dem. For Schachermeyr var
derimot sammenblandingspolitikken
til Aleksander biologisk helligbrøde;
raseblanding førte til “Chaos des Blutes” og tap av “Volkhaftigkeit”. Etter
krigen gjorde Schachermeyr de obligatoriske selvransakende øvelsene
og modererte sitt bilde av Aleksander
og hans handlinger betydelig. Hans
hovedverk er Alexander der Grosse:
Ingenium und Macht (1949), omarbeidet og utvidet til Alexander der
Grosse: Das Problem seiner Persönlichkeit und seines Wirkens (1973).
Schachermeyr forkaster her raseteoriene og uttrykker mer skepsis til
deler av erobringspolitikken. Ikke
alle Aleksanders handlinger kan lenger forsvares og æres. Den tyske beundringen for overmennesket og
ideen om et Weltreich er dog ikke
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fjernet. Aleksander er en titan med
ekstreme ferdigheter og evner, som
ifølge Schachermeyr levde i en varig
abnorm unntakstilstand (“in einem
dauernd abnormen Ausnahmezustand”, s. 583). Et geni på grensen til
vanvidd, hinsides godt og ondt, hinsides alle menneskelige normer og
moralske vurderinger. Når de vesterlandske folk står mer samlet tilbake
som en enhet etter antikken, har vi
Aleksander å takke for det: “Mit
dieser fast missionierenden Schöpfertat durchleuchtete und durchwärmte
der Titan selbst noch das Abendland”
(Med denne nesten misjonerende
skaperkraften gjennomlyste og gjennomvarmet titanen selv stadig de
vestlige land; s. 607). Men erobringer
og imperialisme har fått en negativ
klangbunn, og nå “wollen wir aus
Alexanders Idee die altumfassende
Freundschaft und Liebe bewahren,
zugleich aber vom Schicksal erhoffen, dass es der Welt eine neue Titanik triumphierender Gewalttat erspare” (vil vi bevare det altomfattende vennskapet og kjærligheten fra
Aleksanders idé, men samtidig håpe
at skjebnen sparer verden for en ny
titanskikkelses triumferende voldshandling; s. 608). Schachermeyrs
framstilling er sterkt psykologiserende og kunstferdig også i formen, men
står tilbake som et av de beste og
kanskje siste forsøk på å favne inn
hele Aleksanders liv og virke.

var utvilsomt Sir William Woodthrope
Tarn (1869–1957). Han arbeidet
med Aleksander og hellenismens historie i hele mellomkrigstida og publiserte en rekke arbeider, men først i
1948 kom hans samlede tobindsverk
Alexander the Great, som raskt ble
standardverket i den engelskspråklige verden. Flere mer populære Aleksander-biografier fantes på engelsk –
f.eks. Benjamin Wheelers Alexander
the Great: The Meeting of East and
West in Universal History (1900),
Marshall Kirkmans History of Alexander the Great, His Personality
and Deeds (Chicago, 1913) og den
berømte egyptologen Arthur Weigalls Alexander the Great (London,
1933) – men Tarns verk var den første
omfattende, forskningsbaserte Aleksander-historien på engelsk. Det er
fristende å se Schachermeyrs og Tarns
historiesyn i lys av psykologiens framvekst som vitenskap i perioden, for
med dem introduseres for alvor historisk psykologi. Tarn analyserer og
fortolker alle Aleksanders handlinger, og er i den grad forgapt i makedonerkongen at han forklarer og unnskylder alle hans tilsynelatende feiltrinn og overgrep. Bare én gang mistet Aleksander beherskelsen, sier Tarn,
da han drepte bordfellen og følgesvennen Kleitos i Marakanda, men
selv i det fantes det storhet:
The murder of Cleitus gives a fearful
glimpse of the wild beast in him that
he had to keep chained; his anguish
after the deed was perhaps not only
for his friend but for himself. It
gives too a glimpse of the power of
will that could usually keep such a
beast chained. But if his tempera-

Aleksander i den engelskspråklige verden før 1950
Den andre ruvende skikkelsen i Aleksander-forskningen i samme periode
37
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of the supreme fertilising forces of
history”, som “greatly enlarged the
bounds of knowledge and of human
endeavour” og byttet ut partikularisme med “the idea of the ‘inhabited
world’, the common possession of
civilised men” (I:145). Når det kommer til den såkalte sammenblandingspolitikken, en vidløftig og modig idé, må Tarn erkjenne at Aleksander ikke lykkes. Blandingsekteskapsforsøket i Susa kunne fungert fordi det
kun var snakk om “marriage between different branches of the white
race”, men grekere og makedonere
nektet etterhvert å ta del i samarbeidet, og forsøket med iranske satraper
falt i fisk (I:137). Med tunge nasjonalstatlige briller på nesen utbasunerer Tarn: “If he could not fuse races,
he transcended the national State:
and to transcend national States
meant to transcend national cults”
(I:146). Folk lengtet etter åndelig fellesskap, og Aleksander banet veien
for Romerriket og kristendommen.
Den virkelig store gjerningen Aleksander utførte var derfor å realisere
visjonen og drømmen om et samvelde for alle frie folkeslag, hvor “the
people of the world might live in
harmony and unity of heart and
mind, he proclaimed for the first time
the unity and brotherhood of mankind.” (I:147).

ment led him sometimes to grievous
acts of injustice, it led him also to
acts of justice far in advance of his
time (I:123).

Tarns arbeid bærer klart preg av
rasjonalisering og romantisering; alt
Aleksander gjør og sier forstås som
om han hadde gått på en britisk
kostskole, fått en god kristen oppdragelse og så skulle ut og styre Samveldet. Her finnes ingen utagerende festing og fyll, og Aleksander, med et
lite unntak for moren Olympias, “never cared for any woman; he apparently never had a mistress, and his
two marriages were mere affairs of
policy” (I:123). Tanken på at Aleksander på noen måter skulle vært
involvert i homoseksuell aktivitet
avviser en indignert Tarn på det sterkeste, og går lange veier for å forsøke
å påvise at evnukken Bagoas aldri
fantes, og det at Hefaistion og Aleksander skulle ha varme følelser for
hverandre var “an absurdity”. Neida, nøkkelen lå hos Aleksanders evne
til “self-conquest. It was the first time
that such a thing had appeared publicly on the world’s stage; the world
could not understand it” (II:319–
326). Etter alle standarder, en i overkant viktoriansk tolkning av kildematerialet.
Tarns framstilling er preget av en
“white man’s burden”-logikk, hvor
koloniseringen av verden under en
sterk leder og en overlegen sivilisasjon var et gode, så her ligger han tett
på den tyske tradisjonen. Tarns Aleksanderbilde er Droysens “translated
into the King’s English”, påpeker
Badian. Aleksander er hos Tarn “one
KLASSISK FORUM 2005:2

En norsk Aleksander-biografi i
mellomkrigstida
Før vi forlater den første halvdelen av
det forrige århundre bør vi stoppe opp
og si noen ord om den eneste Aleksander-biografien som til dags dato er
38

skrevet på norsk, nemlig Dr. A. Ræders
(slik tituleres han alltid på tittelblad
og i omtale) Aleksander den store
(Oslo, 1935). (Et morsomt poeng, i
parentes bemerket, er at hans doktoravhandling fra 1893, Athens politiske utvikling fra Kleistenes til Aristeides’ reform, tilsynelatende har sammenfallende tematikk og periodisk
avgrensing som den Mona Ringvej
disputerte på 111 år seinere i 2004,
Interpretation of a Political Idea: The
Radical Democracy of 508–462 BC).
Anton Henrik Ræder (1855–1941) var
i tjue år rektor ved Katedralskolen i
Oslo og forfattet flerfoldige bøker om
antikkens historie (se Jesper Carlsens
omtale av ham i KF 2002:2), men den
populærvitenskapelige boken om Aleksander ble skrevet på hans pensjonistdager og rundet av hans produksjon. Ræder er gjennomgående positiv til Aleksander, men hans biografi
er tradisjonelt beskrivende, og ikke
psykologiserende og analytisk som
hos Schachermeyr og Tarn. Den er
dog preget av de samme høye tankene om den store hersker, hellenismens kultur og samlingen av hellenerne i en stor nasjon som vi finner
de fleste steder siden Droysen.“Det
var Aleksander som gav den hellenske kultur kraft og luft under vingene, så den evnet å bre seg utover
landene.” (s. 10). Aleksanders erobringstokt stilles opp som illustrasjon
for samtidens møte mellom øst og
vest. Grekerne var presset på defensiven, før Aleksander gjennom sine
felttog slo ned “de stengende skranker som sluttet hellenerne inne og
hindret enhver kraftutfoldelse. Han
skaffet dem handlefrihet og rum, så

de kunde ta fatt på en utfoldelsesprosess for sig og for den greske kultur”
(s. 182). Vi ser her hvor sterkt idealet
om Lebensraum og den vestlige kulturens fortreffelighet influerte historieskrivingen også i mellomkrigstida;
Aleksander framstilles som representant for den europeiske kulturen i
kamp mot østens kultur. Men det er
ikke snakk om reindyrking av verken
rase eller kultur hos Ræder. Sammenblandingspolitikken omtales i rosende ordelag, og den hellenistisk kulturen, selv om den greske basisen alltid
var der, tar opp i seg mange elementer fra fremmed kultur og utvikler seg
til noe bedre, en “omfattende verdenskultur”. Kronen på verket Aleksander påbegynte var det flernasjonale
Romerriket og den samlede kristenheten, med trygg europeisk base.
Gjennomgående i alle Aleksanderbeskrivelsene så langt er nettopp
en sterk eurosentrisme. Ingen stiller
spørsmål ved Aleksanders rett til å
føre krig eller erobre land i Midtøsten
og Asia. Befolkningen i Nærorienten
blir stort sett betraktet som underlegne – for å låne litt fra Beloch:
“Orientaleren er nå engang mindreverdig, krypende oppad, brutal nedad,
i pengesaker upålitelig.” Så spørsmålet var snarere om hva som var kjernen i Aleksanders sammenblandingspolitikk og om det i det hele tatt var
noen god idé. Noen persere og andre
med indo-europeiske røtter kunne
man saktens forsøke et samrøre med
– her er meningene delte – men de
fleste enes om at semittiske folkeslag
var for forskjellige til at noen sammenblanding var mulig, noe Aleksander heller aldri hadde forsøkt.
39
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De første kritiske røster i
etterkrigstida

fra det greske området for å gifte dem
inn i den lokale eliten. Når Aleksander gifter seg og sine menn inn i det
absolutt øverste aristokratiet var det
snarere et tegn på at Aleksander ønsket å styrke deres posisjon som herskerklasse i et erobret rike.
Ernst Badian følger opp i sin artikkel «Alexander and the unity of mankind» (Historia 7, 1958), hvor han
går til frontalangrep på Tarns bilde
av “Alexander the dreamer” og visjonen om menneskehetens brorskap. I en
sylskarp filologisk-filosofisk diskusjon
avviser Badian Plutark som troverdig
kilde i denne sammenheng, ved å vise
at han forsøker å tilskrive Aleksander
fullbyrdelsen av Zenons lære. Tarns
store forbrødringsvisjon faller som et
korthus. Badian har fulgt opp med en
rekke bidrag om Aleksander og Aleksander-forskningen, men aldri villet
forsøke seg på noen større syntese
eller biografi. Likevel kommer gradvis et nytt bilde av Aleksander fram,
av en erobrer som brød seg katten om
menneskehetens forbrødring, men snarere var megaloman, paranoid og en
skruppelløs voldsmann.

Etter annen verdenskrig med de ekstreme konsekvensene av raseteorier
og tanker om egen overlegenhet friskt
i minne, ble mange av disse holdningene som preget historiografien
om Aleksander plassert på historiens
skraphaug. Både Schachermeyrs og
Tarns Aleksander-verk bærer preg av
krigen, men frir seg aldri helt fra
Aleksander som supermann. Men i
etterkrigstidas historiografi står ikke
erobrere og førere lenger like høyt i
kurs. Den første som for alvor markerer den endrede kursen var italieneren Roberto Andreotti med noen artikler på 50-tallet («Il problema di
Alessandro Magno nella storiografia
dell’ultimo decennio», Historia 1,
1950; “Per una critica dell’ideologia
di Alessandro Magno”, Historia 5,
1956, 257–302; “Die Weltmonarchie
Alexanders des Großen”, Saeculum
8, 1957, 120–66). Ved en ny kildekritisk gjennomgang som skreller bort
alle romantiske forestillinger om visjonene og ideene om verdensrike og
sammensmelting, står Aleksander hos
Andreotti tilbake kun som en rasjonell
maktpolitiker og militærstrateg. Også
Franz Hampl må nevnes som en av
dem som var raskt ute med å utfordre
ideen om at Aleksander skulle ha
forsøkt noen reell sammenblandingspolitikk («Alexander der Grosse und
die Beurteilung geschichtlicher Persönlichkeiten», La Nouvelle Clio 6,
1954). Blant annet peker han på at
ved massebryllupet i Susa er det bare
greske og makedonske menn som
gifter seg med persiske kvinner – Aleksander forsøker aldri å hente kvinner
KLASSISK FORUM 2005:2

Den postimperialistiske æra
etter 1970 – kunnskapseksplosjon og spesialisering
Denne nye kursen for Aleksanderhistoriografien skulle få en ekstra
styrke utover på 70-tallet. Med den
ikke alltid helt fredelige avviklingen
av europeiske kolonivelder, USAs
krig i Vietnam og Sovjetstatens invasjon i Tsjekkoslovakia var alle former for imperialisme ytterligere diskreditert, særlig i et mer radikalisert
40

akademisk miljø. Vi kan snakke
om en postimperialistisk æra også i
Aleksander-forskningen. Med boka
Alexander the Great (London 1973)
står James Robertson Hamilton fram
som en av de fremste eksponentene
for det nye negative Aleksander-bildet. Han har skrevet en rekke artikler
og kildekommentarer knyttet til
Aleksander. Disse står tilbake som en
av de siste, skal vi si rene klassisktekstlige tilnærminger til Aleksander.
Med en ny kritisk analyse av alle de
klassiske tekstene er Hamiltons en
sober og renskåret framstilling av
Aleksander, hvor vidtravende psykologiske spekulasjoner og beundrende
overtoner er borte. Selv om han anerkjenner Aleksander som et militært
geni og en habil administrator, avviser Hamilton alle påstander om at
han hadde idealer om menneskehetens forbrødring; tvert imot var han
”a supreme egoist, determined to be
the greatest ruler, and first and foremost his actions were determined by
the interest of his empire” (s. 164–5).
Den Verschmelzungspolitik Droysen
lanserte som en visjon, var kun et
redskap for erobreren. Aleksander
skjønte at han trengte persernes støtte
for å kunne lykkes, derfor ble han
nødt til å spille på lag med dem og
innrømme dem posisjoner. Hamilton
gir oss derfor ikke et bilde av en
idealistisk, men en høyst pragmatisk
sammenblandingspolitikk. Også Peter Green kunne vært nevnt mer utførlig i denne sammenheng. Med sine
noe mer uortodokse innfallvinkler og
nær sagt anekdotiske fortellerstil, gir
han et populært, men annerledes bidrag til Aleksander-historiografien

(Alexander the Great, 1970, omarbeidet og typisk nok gitt et navn som
ikke la vekt på hans storhet: Alexander of Macedon, 356–323 B.C. A
Historical Biography, 1974). Hovedkonklusjonene til Green er likevel
ikke ulike dem man finner hos Hamilton.
Det skjer dessuten en slags akademisk revolusjon i den vestlige verden
etter krigen, idet vi ser en overgang
fra embets- og eliteuniversitet til
masseuniversitet. En mangedobling
av studenter betydde også en mangedobling av lærer- og forskerstillinger.
Dette fikk noen konsekvenser for
Aleksander-forskningen: det ble flere
forskere og økt spesialisering. Fra å
vie sitt liv til Aleksander, gikk man
over til å vie sitt liv til Aleksanders
utmynting, eller hans bygrunnleggelser i Kaukasus-området og så videre.
Årlige forskersymposier ble etter
hvert arrangert innenfor ulike temaer
i Aleksander-forskningen, og mer nitide arkeologiske undersøkelser utfyller bildet av Aleksander og hans
erobringer. Omkvedet har de siste
desenniene vært at ingen lenger kan
ha fullstendig oversikt over kildesituasjonen eller ha lest all forskningslitteraturen relatert til Aleksander –
og ingen forsøker seg lenger på en
altomfattende biografi. De som gjør
det, benekter stort sett at det er det de
gjør (“This is not a biography nor
does it pretend to certainty in
Alexander’s name”; Lane Fox, Alexander the Great, s. 11). Ikke minst er
eurosentrismen om ikke helt borte, så
iallfall forsøkt kompensert med inngående analyser av de folk og områder Aleksander la under seg. Gradvis
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har vi fått glimt også av ‘de andres’
versjon av historien. Franskmannen
Pierre Briant må nevnes som en av de
første som forsøkte å løsrive seg fra
det vestlige perspektivet med boka
Alexandre le Grand (1974, finnes i
dansk og svensk oversettelse). Også
her plasseres Aleksander trygt inn
som en militær erobrer i en kultur
gjennomsyret av krigermentalitet,
ikke ideer og idealer om fred, frihet
og brorskap. Briant har fortsatt med
innflytelsesrike studier av Perserriket,
Histoire de l’empire perse (1996),
som viser at det slett ikke var et dekadent og falleferdig rike som Aleksander lett kunne velte.
Av de fremste Aleksander-forskerne i tradisjonen etter Badian, men
med mindre moralsk indignasjon,
som følger opp nettopp perspektivet
til ‘de andre’ er Albert Brian Bosworth. Med en rekke bidrag fra 70tallet og framover (omlag 50 innslag
knyttet til Aleksander-forskingen i
L’Année philologique) har Bosworth
absolutt status som en av verdens
fremste Aleksander-eksperter i dag.
Han har gitt ut bindsterke Arriankommentarer, essaysamlinger, et vell
av artikler og monografiene Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great (1988) og Alexander
and the East: The Tragedy of Triumph (1996). Det for vårt anliggende
mest spennende bidraget kom med
artikkelen «Alexander and the Iranians» (Journal of Hellenic Studies
100, 1980). Her torpederer Bosworth
fullstendig ideen om at Aleksander
skulle forsøke noen sammenblandingspolitikk både når det kommer
til makteliten og hans hær. De kilKLASSISK FORUM 2005:2

dene som antyder dette, men som
ikke allerede er tilbakevist, får full
behandling. Bosworths konklusjon er
glassklar: “There was no attempt to
intermix the Macedonian and Persian nobilities, if anything an attempt
to keep them apart. In particular the
Macedonians seem to have been cast
as the ruling race.” Og når det kommer til soldater og folk lenger ned på
rangstigen, er konklusjonen den samme: “There is nothing here remotely
resembling a deliberate policy to fuse
together the two people into a single
army. If there is any policy it is divide
et impera.” Det som står fast etter
undersøkelsene er “Alexander’s categorical claim to personal autocracy”.
For et godt knippe historikere står
Aleksander tilbake ikke bare som en
anti-helt, men som the bad guy. Talent for krigføring og erobringer vekker ikke beundring som før, man har
snarere pekt på hans grusomheter og
feilvurderinger. Byer og folk som
ikke umiddelbart bøyde seg for hans
krav, la han i grus, og han drepte alle
mannlige borgere og solgte resten
som slaver. Slik gikk det for eksempel
med den greske bystaten Theben, fønikiske Tyros, den gamle filisterbyen
Gaza og Kyropolis i Sogdiana. Utallige andre folk og plasser ble slaktet
ned i krigens gang og underlagt den
fremmede makten. Noen ble drept for
forfedrenes gjerninger, som innbyggerne i Talashkan Tepe – de var etterkommere av perservennlige Apollonprester fra Miletos. Aleksander var
også involvert i å rydde konkurrenter
av veien for sikre seg den makedonske
tronen, og seinere i livet henrettet han
nære venner og bordfeller for oppset42

sighet og vage mistanker om forræderi. Han ledet troppene sine i en umulig marsj gjennom Gedrosiaørkenen i
et utrert forsøk på å overgå den legendariske dronning Semiramis, med det
resultat at kanskje så mange som
60.000 mann døde. Og ettersom den
greske bystaten igjen har fått sin
plass i solen som et enestående historisk fenomen, har Aleksanders rolle i
tilintetgjørelsen av den autonome
polis-kulturen fått et langt mer negativt omdømme. Ian Worthington skal
få stå som eksempel på dem som
stadig står plantet i denne tradisjonen
(«How ‘great’ was Alexander?», Ancient History Bulletin 13.2, 1999):

av alle Aleksander-fortellerne i moderne tid. Det var Lane Fox som var
konsulent for storfilmen til Oliver
Stone – med ett ufravikelig krav, at
han fikk ri med i Aleksanders kavaleri i filmen. Lane Fox snakker ikke om
hva vi vet sikkert om Aleksander,
men snarere kaller han sin bok “a
search for Alexander”, hvor han tillater seg å spekulere og psykologisere
mer og være mindre kildekritisk enn
de fleste forskere av vår tid. Mye av
den tradisjonelle beundringen for
makedonerkongen finner vi her –
noen steder når det episke høyder,
hvor Aleksander igjen er den eksepsjonelle helten og visjonæren – men
Lane Fox forsøker ikke å tildekke
eller bortforklare de negative sidene
ved Aleksander. Kritikken mot sammenblandingspolitikken tar han dog
ikke inn over seg; denne siden av
Aleksander vil beundrerne ikke gi
slipp på. En annen verden er kanskje
mulig, og i forbindelse med masseekteskapene i Susa slår Lane Fox fast:
“After two centuries of discord between Persia and Greece, this deliberate fusion was unprecedented.”
Lane Fox har dog fått mye motbør for
sin Aleksander-forståelse, og filmen
får heller ikke gode skussmål fra
akademisk hold.
Nicholas Geoffrey Lemprière
Hammond (1907–2001) må sies å ha
vært en av Aleksanders fremste akademiske våpendragere helt til det siste (som 90-åring utga han i 1997 boka
The Genius of Alexander the Great).
Hammond var selv dekorert krigshelt for sin sentrale innsats i ulike
motstandskamper for de allierte i
Hellas under krigen. Han hadde altså

...does a man deserve to be called
‘The Great’ who was responsible for
the deaths of tens of thousands of
his own men and the unnecessary
wholesale slaughter of native
peoples? How ‘great’ is a king who
prefers constant warfare over
consolidating conquered territories
and long-life administration? Or
who, through his own recklessness,
often endangered his own life and
the lives of his men? Or whose
violent temper on occasion led him
to murder his friends and who
believed in his own divinity?

Aleksander-apologeter i nyere tid
Har han ingen venner lenger, denne
Aleksander, vil nok leseren nå spørre
seg, og til det er å svare, joda. Det er
flere historikere som har holdt den
droysenske fane relativt høyt også i
moderne tid. Det er ikke mulig å
komme utenom Robin Lane Fox, som
med sin Alexander the Great fra 1973
(og i ulike nye versjoner og opptrykk
siden) kanskje er den mest populære
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ikke bare store kunnskaper om det
greske samfunnet, før og nå, men
også betydelig militær erfaring. Etter
krigen viet Hammond seg i særdeleshet til studiet av antikkens Makedonia og Epiros, og hans Aleksander
springer ut av tiår med omfattende
undersøkelser av det makedonske
samfunn. Hans fremste Aleksanderpublikasjon er Alexander the Great:
King, Commander and Statesman
(1980). Den idealiserte versjonen av
Aleksander er nedtonet, Hammond
vil snarere tegne et bilde av ham som
en usedvanlig vellykket makedonsk
konge. Den gresk-makedonske verden var ekstremt kompetitiv, og ære
var knyttet til seier i krig. Aleksander
var tro mot de verdier og religiøse
plikter som hvilte på ham som makedonernes konge, og hadde i rikt monn
alle de kvaliteter som var viktige og
naturlige i den sammenheng, selv om
de ikke samsvarer med våre postimperialistiske verdier. Hammond påpeker videre at Aleksander nettopp
ikke hadde for vane å slakte ned
motstandere eller sende dem i lange
strømmer til slavemarkedet, ikke splitte opp land og riker, og at han ikke
forsøkte å utnytte eller utbytte sine
nye undersåtter ut over hva tidligere
konger hadde gjort. Med datidens,
ikke våre, briller var altså Aleksander ikke bare en briljant taktiker,
men en skånsom og fornuftig hersker.
Den siste som her skal trekkes fram
av dem som har gått i forsvar for
Aleksander, er Frank Lee Holt. Holt
har markert seg som en allsidig og
spennende historiker med nye blikk
på Aleksander gjennom regionalstudier og numismatikk (Alexander the
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Great and Bactria: the Formation of
a Greek Frontier in Central Asia,
1988; Alexander the Great and the
Mystery of the Elephant Medallions,
2003). Som et motsvar til Worthingtons ovennevnte artikkel skriver han
i artikkelen «Alexander the Great
today: In the interest of historical
accuracy?» (AHB 13.3, 1999) at pendelen nå har svingt vel langt i den
andre retning. Hvor man før bare så
den visjonære og gode helten Aleksander, frykter Holt at man nå er på
vei til å sementere en ny ortodoksi av
“a reprehensible Alexander beset by
paranoia, megalomania, alcoholism, and violence”. Sagt på en annen
måte: “The dreamy Boy Scout of
W.W. Tarn has become the dreary
butcher of A.B. Bosworth and Ian
Worthington”. Holt mener åpenbart
at sannheten ligger et sted i mellom.

Hver mann sin Aleksander?
Nest etter Jesus er det vel ingen person det er skrevet så mye om på
såpass usikkert grunnlag som Aleksander. Et flerbindsverk måtte nok til
om man skulle lage en fullstendig
bibliografi over den moderne litteraturen. Stadig spyttes det ut nye mer
eller mindre omfattende biografier
og historier. En av de mer eiendommelige, vitenskapelige monografiene
som har sett dagens lys de siste årene,
er nok John Maxwell O’Brians
Alexander the Great: The Invisible
Enemy (London 1992). O’Brian leser
hele Aleksanders liv og handlinger i
lys av vinguden Dionysos. Vi får en
nærmest nyhistorisk lesning av Aleksander gjennom utdrag fra spesielt
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utvalgte klassiske verk, især Homer,
som makedonerkongen er berømt for
å ha båret med seg og hatt under
hodeputa hver natt – det hele ispedd
kritiske analyser av forskningslitteraturen på mange områder.
Med Oliver Stones Aleksanderfilm steg interessen for Aleksander til
nye høyder, også blant akademikere.
En rekke historikere har kastet seg
rundt i et forsøk på å surfe på Aleksander-bølgen og publisert nye Aleksander-monografier. I tillegg til alle
nyopptrykk og oversettelser kan nevnes Claude Mossé (Alexandre: La
destinée d’un mythe, 2001), Giampaolo Casati (Alessandro Magno il
conquistatore, 2003), Paul Cartledge
(Alexander the Great: The Hunt for a
New Past, 2004), Laura Foreman
(Alexander the Conqueror: The Epic
Story of the Warrior King, 2004), Ian
Worthington (Alexander the Great:
Man and God, 2004), Hans-Ulrich
Wiemer (Alexander der Grosse, 2005),
og nå også et nytt svensk bidrag
av Bengt Liljegren (Alexander den
Store, 2005). Men en leser vil nok
måtte lete lenge etter noe nytt her –
det nye er typisk nok igjen knyttet til
vår egen tid: de pågående problemene i Midt-Østen og ikke minst USAs
invasjon i Afghanistan og Irak. Sistnevnte hendelse har satt Aleksander
i et nytt lys for mange; kanskje ikke
så mye for Aleksander-forskningen,
men i offentligheten, hvor sammenligningen med tanke på hvilke motiver og forklaringer som knyttes til og
legitimerer en invasjon nettopp i dette område naturlig melder seg. Frank
Holts siste bok Into the Land of Bones:
Alexander the Great in Afghani-

stan (2005) er et typisk eksempel på
dette.
Aleksander er derfor stadig på sitt
vis aktuell. Romerske biografer og
forfattere kalte ham Alexander Magnus, men om man skulle gi ham en
epitet som passer bedre med den
moderne historieskrivingen, ville det
nok være Aleksander den mangslungne.

Litteratur
Når det kommer til litteraturen
om litteraturen er Nancy J. Burich
Alexander the Great: A Bibliography
(1970) et nyttig register over den
eldre perioden. Ernst Badian «Some
recent interpretations of Alexander»
(Alexandre le Grand: Image et realité, Bosworth ed., 1976, 279–303) er,
med spissformuleringer og vurderinger av utvalgte forskere, ubetalelig
god om etterkrigstida fram til 1975.
Jesper Carlsen «Alexander the Great
(1970–1990)» (Alexander the Great:
Reality and Myth, Carlsen et al. ed.,
1993, 41–52) er et fint essay med
bibliografisk oversikt over forskningslitteraturen i de angjeldende
desennier. Når det kommer til antologier skal jeg bare nevne to jeg har
hatt glede av: Aksel DamsgaardMadsens Alexander den Store og hans
verden (1977) er et hefte med både
fyldige kildeutdrag og bidrag fra historiografien, i den danske serien ’Historiske kilder’. Ian Worthington har
med Alexander the Great: A Reader
(2003) redigert en svært interessant
antologi, med kildeutdrag, kommentarer og moderne bidrag til Aleksander-debatten i utvalgte temata.
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Mitorajs moderne myter
– nyt liv til gamle former
BENTE KIILERICH

Eros, Hypnos, Ikaros, Iphigenia, Tyndaros er navne som leder tankerne til
antikken. Disse skikkelser fra græsk mytologi er også titler på skulpturer af den
polske kunstner Igor Mitoraj. Artiklen ser på hvordan en moderne skulptør
skaber nye former med udgangspunkt i gamle: nøgne ynglinge i marmor og
bronze, gerne i stort format, nogle skulpturer bevidst udformet som torsoer og
fragmenter, som var de rester fra en antik lokalitet. Specielt interessant er
samspillet mellem fortid og nutid, når Mitorajs værker udstilles i en antik
kontekst, som ved den store udstilling på Trajans marked i Roma sommeren 2004.

I

gor Mitoraj er født i 1944 i
Oederan nær Dresden. Hans
mor var polsk, hans far fransk
soldat. Efter krigen rejste faderen,
som allerede var gift, tilbage til Frankrig. Moderen giftede sig med polske
Mitoraj og fik yderligere fem børn.
Igor, som fik stedfaderens efternavn,
studerede først kunst i Krakow, senere rejste han til Frankrig for videre
studier. Siden 1983 har han boet i
Italien, i Pietrasanta ikke langt fra de
berømte Carrara marmorbrud.
Marmor er Mitorajs foretrukne
materiale, men han arbejder også
gerne i bronze. Han har ofte udført
samme tema både i sten og metal;
men som regel er der en klar forskel
på, hvordan de to materialer benyttes. Han udfolder sig mest suverænt i
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marmor. Rejser til Det Fjerne Østen
og især til Grækenland – fra Athen til
Thasos og andre øer med fin marmor
– har haft betydning for hans arbejder. Marmorens overflade kan i
nogle værker være poleret til det glatteste og reneste; i andre kan Mitoraj
lade spor efter redskaberne stå tilbage for at opnå en speciel effekt. Ligesom de antikke skulptører på Zeustemplet i Olympia, modellerer han
årer, differentierer mellem de forskellige overfladers teksturer og opnår en
fin kontrast mellem stof og hud.
I de traditionelle materialer marmor og bronze udformer Mitoraj
værker, som bærer tydelig præg af
hans kendskab til og beundring for
den græske skulptur og det antikke
formsprog. Her er nøgne ynglinge,
46

Venezia 2005

bevingede torsoer, Medusa-hoveder,
en kentaur som spankulerer på en
plads i Pietrasanta og mange andre
skikkelser, hvis navne hentet fra
græsk mytologi yderligere associerer
til antikken. Statuerne er ofte ufuldstændige; det er skikkelser, som er
skabt bevidst fragmentariske: hovedløse figurer, løse hoveder og torsoer.
Mitoraj skaber en slags «kontemporær arkæologi» med skulpturer som
ved første blik kunne se ud, som var
de antikke fragmenter netop fundet
ved en udgravning eller trukket op fra
havets bund.1

Mitorajs formsprog er let genkendeligt. Der er nogle ledemotiver som
man kan identificere hvis man tilfældigvis kommer over et af hans værker. I kunstgalleriet Contini Galleria
d’arte i Venezia kunne man i juni
2005 i en lille cortile se udstillet to
skulpturer under åben himmel: bronzen Toscano grande fra 1981, samt i
travertin Torso d’inverno fra 1998.
Toscano grande (fig. 1) kan være
et godt udgangspunkt for en præsentation af Mitorajs kunst. Det var
Mitorajs første skulptur i kolossalformat, skabt før han flyttede til Italien, da han havde atelier i Montmartre i
Paris. «Den store toskaner» er med sit maksimum mål på 2,73 m i
sandhed af monumental
størrelse. Om man tænkte
sig den i hel figur ville den
måle over 6 meter, langt
mer end de største græske
kouroi – et format som
ikke er bevaret i bronze
fra antikken. Bronzen er i
lighed med mange andre

Fig. 1. Toscano grande
(1981), Contini Galleria
d’Arte, Venezia 2005
(foto BK).
1) Mitoraj er repræsenteret mange steder i Europa, USA og Japan: eksempelvis er overlegemstore statuer opstillet foran British Museum og ved La Defense i Paris. Selvom
Mitoraj er en af de mest spændende samtidskunstnere, som på interessant vis kombinerer
tradition og fornyelse, glimrer han ved sit fravær i engelsksproget litteratur. Ved UiB er
Mitoraj da heller ikke på pensum i moderne kunst, men hører under emnet KUN 203:
Kunsten i antikk og middelalder: Antikken og eftertiden
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af Mitorajs værker udformet ikke
som en helhed, men som en del, som
en torso. Figuren er afskåret vertikalt
ned gennem det ene bryst og slutter
horisontalt lidt under navlen. Ved
dens venstre skulder er en brudflade,
hvor armen skulle have været. Ansigtet er skåret af så blot hagepartiet
med de fyldige fintformede læber – et
kendemærke for Mitoraj – står tilbage.2 Det kraftige hageparti og læbernes form leder uvægerlig tankerne til
den tidlig klassiske periode: dette er
meget lig underansigtet til Apollon i
centrum af vestgavlen på Zeustemplet i Olympia, 470–456 (fig. 2). Men
selvom Mitoraj har taget udgangspunkt i en græsk ynglingetorso, er der
andre træk som umiskendeligt placerer skulpturen i vor tid: i en kvadratisk niche hugget ud på brystet er

anbragt et lille hoved, medens en
kvindetorso, nærmest som Eva, synes
at vokse ud af et ribben.
Denne tendens til at skabe nye
delmotiver inden en større helhed er
et andet karakteristisk træk ved Mitorajs værker både i metal og sten. I eet
værk kan ses både fragmentering og
akkumulering: en torso kan have et
lille rum med en fod eller et hoved,
miniskulpturer inde i den større skulptur, eller et fragment kan ligge ved
siden af skulpturen.
Torso d’inverno, Vintertorso, er i
lidt over legemsstørrelse og hugget i
travertin (fig. 3). Hvor marmor som
regel kendetegnes af den glatte homogene overflade og den hvide krystallinske konsistens, er travertinen grovere og mere porøs, så der dannes
små huller i overfladen, den virker

Fig. 2. Detalje af Toscano grande og detalje af Apollon, Zeus
templet Olympia (museumsfoto).

2) Jvf. G. Soavi, Il sapore di quelle bocche (smagen af disse munde). Et af Mitorajs værker
fra 1984 hedder La bocca (munden).
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Fig. 3. Torso d’inverno (1998), Venezia 2005 (foto BK).

mattere og farven er mere off-white
til gylden. Dette giver nye interessante effekter. Set forfra holder torsoen,
som selv er et fragment, andre mindre
fragmenter: en fod, et løsrevet bandageret hoved og Medusa Rondanini.
Sidstnævnte optræder ofte i Mitorajs

skulpturer: «Medusa som symbol repræsenterer spændingen mellem skønhedens fascination og dens tragedie,
og også menneskets. Det som fascinerer mig ved gorgonen er hendes dualisme, modsætningen som præger
hende», udtaler Mitoraj.3

3) Costantini, 110.
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Set fra ryggen (fig. 4) kunne torsoen, om ikke materialet havde været
travertin men parisk marmor, have
tilhørt en græsk kouros, fundet i en
udgravning i en eller anden helligdom (fig. 5). Mitorajs figurer passer
da også godt i arkæologiske omgivelser, som eksempelvis Trajans marked i Roma.

Mitoraj på Trajans marked
Udstillingen af Igor Mitorajs værker
som fandt sted på Trajans marked i
Roma, fra 24 juni til 19 september
2004, er et godt eksempel på et vellykket samspil mellem arkæologi og
kunst. Her var præsenteret et halvt
hundred skulpturer fra perioden efter
1983, hvor Mitoraj har boet i Italia.
Fig. 5. Arkaisk kouros, Istanbul
arkæologiske museum (foto BK).

De fleste var helt nye fra dette årtusind. Mitoraj foretrækker at udstille
udendørs, hvilket er forståelig, da
mange af hans skulpturer er i stort
format, som vanskelig harmonerer
med interiører, om ikke det er et
interiør af en helt speciel art, som
netop bygningerne på Trajans marked. Det monumentale teglstensbeklædte betonbyg dannede en god ramme om Mitorajs skulpturer. Bronzer
var udstillet i fri luft, andre, især
skulpturer i marmor og travertin, var
inde i de rum, som i romersk tid
fungerede som butikker og kontorer.
Mitoraj benytter på klassisk vis
bronzen til nøgne ynglinge i stil med
antikkens. Men også i bronzen veksler han: arbejderne viser ofte interesse for tekstur og de konstruktive ele-

Fig. 4. Torso d’inverno, rygparti,
Venezia 2005 (foto BK).
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Fig. 6. Torso alato screpolato (2000) og Osiri
addormentato (2003), Trajans marked 2004 (foto BK).

menter som svejsninger og grater kan
stå tydelig frem; hvor een yngling har
en glatpoleret overflade, er en anden
revnet, så overfladen ligner krakeleret jord efter lang tids tørke. Torso
alato screpolato «Bevinget krakeleret torso» (2000), som var opstillet
på Via Biberatica, den vigtigste vej
på markedet og den som markerer
overgangen fra nedre til øvre del af
anlægget, fremstår i sit mønster næsten som en refleks af den antikke
brolægning (i baggrunden ses Osiride addormentato, «Indsovnet Osiris»
(2003)) (fig. 6). Atter andre bronzer

har fået en patinering i hvidt eller
gult; andre igen har svage drys af
guld, som en rest af de romerske
statuers forgyldning. Interessant er
også statuens bagside – som ikke
nødvendigvis bør opfattes som en
betydningsløs form: det konkave indre af en torso har sin egen tekstur,
sin egen kolorit og sit eget liv.
Flere statuer stod højt oppe på
kanten af ruinernes høje mure, som
om de overvejede at springe ud. Det
er til dels indholdsmæssigt motiveret,
da flere af figurerne har vinger og
bærer navne som Ikaria (1996) og
51
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Ikaros (2000) (fig. 7). Den mytiske
opfinder Daidalos eksperimenterede
som bekendt med at flyve og ifølge
myten fløj han på vinger, han selv
havde konstrueret, fra Kreta til Sicilia. Men det gik dårligere med sønnen Ikaros. Faderen havde fæstnet
vingerne til ham med voks, og da
Ikaros fløj for nær solen, smeltede
voksen og Ikaros faldt ned og døde.
Ikaria, et fiktivt kvindeligt modstykke til Ikaros, eller snarere et kombineret udtryk for såvel kvindeligt som
mandligt, fik Mitoraj ideen til før han
besøgte den græske ø af samme navn,
en ø med høje, stejle klipper. Ikaria
(ca 3 m høj) har hverken arme eller
hoved, men Medusa Rondanini, det

apotropæiske gorgoneion, som også
indgik i Vinter torso, er strategisk
placeret foran skridtet. Mitoraj har
skabt flere variationer af denne skikkelse. Det er en 7 m stor Ikaria fra
2001, som står på La Defense pladsen
i Paris.

Skulptur og rum
Skulpturer ses ofte i en museal ramme, som ødelægger en del af virkningen, fordi figurerne ikke oprindelig
var beregnet på et museum. Nike fra
Samothrake er nok imponerende,
som hun står for enden af trappen i
Louvre, men det kan ikke måle sig
med, hvordan hun oprindelig må

Fig. 7. Ikaria (1996), Bevinget Ikaros (2000), hovedet af Tindaro screpolato
(1998), Trajans marked 2004 (foto BK).

KLASSISK FORUM 2005:2

52

Fig. 8. Eros bendato (1999), Trajans marked 2004 (foto BK).

have virket: de, som nærmede sig øen
Samothrake, så sejrsgudinden i stevnen af skibet, med udslåede vinger og
med gevandterne blæst bagud af vinden. Tilsvarende er Trajans marked
et godt forum for Igor Mitorajs skulpturer: Ikaria og Ikaros kan stå på
toppen af muren parat til at tage luft
under vingerne. For skulpturer, der
potentielt skulle kunne bevæge sig, er
den fri luft og den høje placering en
passende iscenesættelse.
Sat af mod det kolossale murstensbyg, der i dag rejser sig i en højde på
op til 35 m, tegner de 3–5 m høje
bronzestatuer sig som små silhuetter.
De moderne værker er således også
med til at vise det antikke anlægs
fysiske og kunstneriske storhed. Store

løsrevne næsten klassiske hoveder
ligger på den marmorbelagte grund
omgivet af ægte antikke fragmenter.
Mitorajs arbejder sætter søgelys på
størrelsesforhold: når man ser, at et
menneske bliver ganske lille i forhold
til en skulptur, men at denne skulptur,
som Eros bendato, «Bandageret Eros»
(1999) trods hovedets 2,9 m, selv
bliver næsten minimal i forhold til
den romerske bygningskrop den er
sat i, fatter man hvilket enormt og
imponerende bygværk Trajans marked faktisk er (fig. 8).
Udstillingen fungerede som en parallel manifestation af samtidskunst
og romersk arkitektur. Det betød
også, at der uundgåeligt måtte opstå
enten et sammenstød mellem to kul53
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turer eller en frugtbar dialog mellem
fortid og nutid. Arkitekturen dannede
på fornem vis ramme om de nye
værker, som monumentaliseredes
ved at sættes ind i en arkitektonisk
sammenhæng, som står for tradition
og kontinuitet. Den romerske arkitektur på sin side fik nyt liv, ved at
statuerne indtog sine pladser rundt
omkring i anlægget.
Grænsen mellem genstand og lokale blev på en måde udvisket. Omgivelserne ændrede sig fra at være
Trajans marked til selv at blive et
kompleks billede af farver og teksturer: brolægningen dannede et fint
mønster, de hvide marmorblokke,
som indrammede åbninger og stod
vertikalt og horisontalt mod den rødbrune tegl i murværket, og det fine
teglstensarbejde blev plastiske former og flader i sig selv.
I antikken var de fleste græske
statuer oprindelig stående. Til udsmykning af templernes gavlfelter
blev snart indført liggende, krybende
eller siddende figurer for at udnytte
det trekantede felt på bedst mulig
måde. Men uanset hvordan man varierer stillingsmotiverne, er de grundlæggende skemaer for menneskefiguren enkle: stående vertikal, liggende
horisontal og diverse diagonale varianter til at angive bevægelse. For et
fragment er posituren til en vis grad
tilfældig. Mitoraj arrangerer sine
fragmenter vertikalt, horisontalt eller diagonalt og skaber dermed også
forskellige betydninger: et liggende
hoved giver indtryk af søvn, et vertikalt tyder på at statuen er nærmere
vågen tilstand. En diagonalt svævende torso viser, at der ikke er tale om
KLASSISK FORUM 2005:2

et tilfældigt løsrevet antikt fragment,
men en moderne skulptur, som bevidst er projiceret ind i en antik kontekst (fig. 9).
Ved at se nøjere på disse opstillinger, opdager man et andet træk ved
Mitorajs værker. Der er som regel
ikke megen bevægelse i figurerne.
Energien går indad, idet skulpturen
er lukket om sig selv i en slags kontemplation. Selv Ikaros eller hans
kvindelige modstykke Ikaria, som
står med halvt udslåede vinger, giver
ikke indtryk af at ville eller kunne
flyve. Dette indtryk forstærkes af, at
en hånd har grebet fat om Ikarias
højre vrist som for at hindre hende i at
flygte.
Statuerne synes at være fæstnet til
stedet, respektivt fanget i sig selv. De
er tvunget til evig væren, og understreger Mitorajs udsagn at «med en
skulptur standser man tiden». Hermed opnås også en interessant spænding mellem figur og rum. Det hvilende i nogle motiver understreges af
tyngde i omgivelserne, indesluttetheden understreges hos figurer med lukkede øjne eller bandagerede hoveder
af placering i rum, som lukker sig om
dem.

Helhed og del
Mitoraj søger i sine værker efter noget eviggyldigt, uden for tid, et klassisk skønhedsideal. Det er dog ikke en
nyklassicisme, som kan sammenlignes med den, som var for to hundred
år siden. Mitoraj er da heller ikke
begejstret for Canova, men nævner
blandt sine foretrukne skulptører Phidias, Brancusi, Picasso og Moore, en
54

Fig. 9. Torso di Ikaro (2000), Trajans marked 2004 (foto BK).

karakteristisk blanding af antik og
moderne.4 På den ene side er hans
arbejder del af en generel new classicism, som udtrykkes i både skulptur
og maleri af italienske og andre europæiske kunstnere, på den anden side
er denne «klassicisme» ikke en bestemt retning eller stil. Hver kunstner
har sin måde at tolke det antikke

formsprog på. En samtidig italiener
som Giulio Paolini benytter i nogle af
sine værker gipskopier af berømte
antikke statuer som Venus de' Medici
eller Praxiteles’ Hermes; disse opstiller han parvis under titlen Mimesi.5
En anden, Mario Ceroli, arbejder i
træ og i dette materiale skaber han
variationer over kendte statuer som

4) Costantini, 113.
5) B. Kiilerich, «Praxiteles’ Hermes – fra rekonstruktion til dekonstruktion», Klassisk Forum
2004:1, 77–86, fig. 5 på side 82.
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Riacebronzerne. Mitoraj derimod
udvikler nye former i til dels antikinspireret stil. Han kan siges at forene
det klassiske med det moderne. Et
modernistisk træk er fragmentet; det
kom for alvor ind i kunsten med
Rodin, som var en af de første, som
skabte intentionelle fragmenter, torsoer.
Torsoen som form var fremmed
for nyklassicisterne Canova og Thorvaldsen. Når disse udformede skulpturer i antik stil, var de altid fuldendte: her manglede ikke så meget som
en finger eller en tå. Det ufuldstændige skulle gøres fuldstændig: dette
kom klart til udtryk i Thorvaldsens
omdiskuterede restaureringer af gavlskulpturen fra Athena Afaia templet
på Ægina, opsat i München Glyptotek.6 Hellere en fejlagtig restaureret
arm end ingen arm. De nyklassicistiske figurer er glatte og behagelige,
velproportionerede og uproblematiske; uden nogen videre implikationer
end ønsket om at præsentere en vakker skikkelse i en stil, som man mente
var i overensstemmelse med det antikke ideal. Mitorajs arbejder er også
vakre, men det er en skønhed af den
sublime, snarere end af den venligt
behagelige art. For når man kommer
tæt ind på skulpturerne, opdager man
detaljer, som viser, at der er mere i
formen end et nostalgisk ekko af
en tabt fortid. Her kan gemme sig

mange ting: et øje i relief på en ryg,
eller små ekstra figurer, som fungerer
som visuelle accenter og giver liv i
overfladen og åbner for tolkningsmæssige problemer. Der bliver noget
gådefuldt over de skulpturelle former.
Mitorajs figurer kan også have
noget ildevarslende over sig: halve
hoveder, bandagerede hoveder, tomme øjenhuler, splittede personer, en
kaos-stemning i det kosmiske hele.
Titler som Den tabte by I-VII, en
række kompositioner i højrelief fra
2004, viser, at ikke bare formelt, men
i høj grad også indholdsmæssigt, kan
de klassiske grundformer være bærere af et helt andet budskab end eksempelvis Canovas. Det, som især gør et
værk af Mitoraj mer interessant end
et af Canova, er at i de nyklassicistiske skulpturer er meget lidt overladt
til betragteren og dennes fantasi.
Mitorajs værker, derimod, giver betragteren mulighed for at arbejde videre med såvel form som indhold.

Afslutning
Igor Mitorajs store dimensioner, hans
på overfladen smukke og elegante
former er trods alt mer end et rent
æstetisk udtryk. De er krævende og
udfordrer betragteren: Hvorfor er øjnene lukkede? Hvorfor er hovederne
bandagerede?7 Hvorfor er figurerne

6) Se fx W. Diebold, «The Politics of Derestoration: The Aegina pediments and the German
Confrontation with the Past», Art Journal 54, no. 2, 1995, 60–66.
7) «Bandagen symboliserer en slags beskyttelse mod en virkelighed som lige fra jeg var ung
har forekommet mig yderst fjendtlig. Den er for mig et symbol på overlevelse. Samtidig
er det en komponent i den polske bevidsthed, en forpint, såret, lukket bevidsthed.»,
Costantini, 147.
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Mitoraj ai Mercati di Traiano, Roma
Mercati di Traiano 24 giugno–19
settembre 2004. (meget fine farvefotografier af de værker som var udstillet på Trajans marked og en fyldig
bibliografi, som desværre er vanskelig
tilgængelig og for en stor del gælder
avisnotitser).
G. Soavi, Il sapore di quelle bocche. Sculture di Mitoraj, Milano 2003. (en del
billedmateriale, men mangler bibliografi og noter. Personlige reflektioner).

fragmentariske? Man står tilbage
med en blandet følelse: beundring for
den tekniske kunnen og for de klart
afgrænsede «klassiske» former som
tegner sig mod den blå himmel, men
også en let frustration overfor det
uafklarede: vil Ikaria og Ikaros forsøge at flyve?
En antydning af hvad som ville
ske, om de forsøgte at sætte ud over
kanten: nede på den store plads på
Trajans marked ligger en enlig bronze torso (jvf. fig. 9); den udgør resterne af en Ikaros (2002) – nu blot et
fragment.

På engelsk foreligger mindre artikler som:
Igor Mitoraj. «Nostalgia for the myth».
A conversation between G. Cortenova and I. Mitoraj, Sculpture Review,
Spring 2001, 14–21.
R. Taplin, Review of Exhibitions: Igor
Mitoraj, Art in America 83, Nov. 1995,
s. 114.

Litteratur om Mitoraj
C. Costantini conversazioni con I. Mitoraj, L’enigma della pietra, Roma
2004. (interview med kunstneren,
oplysninger om hans baggrund og
diskussion af hans arbejde).

En stor del billedmateriale findes på nettet:
www.google.com http://images.google.no
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Noen ord om biskop Jens
Nielssøn og hans boksamling
ERNST BJERKE

Da jeg utgav min bok om Oslo katedralskoles bibliotek,1 forsøkte jeg å samle
noen opplysninger om Oslobiskopen Jens Nielssøn († 1600) som boksamler.
I denne redegjørelsen inngikk også en oversikt over de bøkene han vites å ha
hatt i sitt bibliotek. Siden den gang er denne fortegnelsen blitt utvidet. Vi har
overhodet svært få opplysninger om norsk bokeierskap i det sekstende
århundre, men biskop Jens er en av de boksamlerne vi kjenner best.

S

ger katedralskole i juni samme år.
Han skal ha vært ganske stridslysten,
og ble blant annet stevnet for «ulydighet mot sin biskop». Han skal heller
ikke alltid ha vært like edruelig.2
Jens Nielssøn var en sentral skikkelse innen den såkalte Oslohumanismen, og en ikke ubetydelig latinpoet. Dette miljøet er utførlig beskrevet i flere bøker utgitt i forbindelse
med Nylatinprosjektet.3 Jens Nielssøns boksamling – som stod oppstilt i
hans studerkammer i bispegården –
hadde utvilsomt stor betydning for
det lærde miljøet rundt Katedralsko-

iden norsk bokeierskap på biskopens tid er så dårlig kartlagt,
kunne det ha sin interesse å
meddele noen opplysninger om en
nylig oppdaget Herodot i Oslo katedralskoles bibliotek. Boken, som er
trykt i Basel uten angivelse av trykkeår, er utstyrt med følgende dedikasjon, datert 1597: «Docto, pio &
constanti fide, digno viro, Dno Petro
Henrici filio, Rectori Scholæ Staffuangeriensis fideli hunc libellum in
perpetuo sui memoriam optimo amico obtuli Olaus Jonas Røek (?)». Peder Henrikssøn ble rektor ved Stavan-

1) Bibliotheca scholæ osloensis: Oslo katedralskoles gamle bibliotek (Oslo 2002).
2) Se om ham Einar Aas: Stavanger katedralskoles historie (Stavanger 1925), s. 44f.
3) Egil Kraggerud (red.): Kongehyllest: Skrifter av J. J. Wolf og H. Gunnarssøn (Oslo 1991);
Inger Ekrem: Norges Kongekrønike (Oslo 1992); Inger Ekrem: Historieskrivning og undervisning på latin i Oslo omkring år 1600 (Oslo 1998), samt tidligere blant annet i
skrifter av Yngvar Nielsen, A. E. Erichsen og Oskar Garstein.
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len. Av hans visitasbøker vet vi at han
stadig lånte og byttet til seg bøker, og
det er ingen grunn til å tro at han
holdt disse bokskattene for seg selv.
Det har dermed betydelig interesse å
se nærmere på hvilke bøker man med
sikkerhet kan henføre til biskopens
bokskap.
Man kan på forhånd fastslå at Jens
Nielssøn må ha eid en betydelig samling av greske og romerske klassikere, samt teologisk litteratur. Han var
dessuten svært interessert i astronomi, og kjente personlig Tycho Brahe,
som hadde vært hans lærer. Dette
vennskapet varte livet ut. Hans alminnelige litterære og vitenskapelige
interesser er imidlertid utførlig behandlet andre steder, og det er unødvendig å gå inn på dem her. Av
visitasbøkene fremgår det også hvordan han delte ut eksemplarer av sine
egne skrifter til venner og bekjente,
alltid innbundet i forhold til mottagerens stand.4 Dette trekket faller
også utenfor artikkelens egentlige område.
Selv forteller Jens Nielssøn at han
eier «en stor tysk bog ... in folio».
Annensteds i visitasbøkene forteller
han om sin «bog som den suenske
Olaus Magnus haffuer giort de rebus
Sueticis et historiis regnorum septentrionalium, bunden i huid pergament
in 4º». Fremdeles finnes det på hyller
rundt omkring i nordiske biblioteker
noen bøker som kan knyttes til bisko-

pen. I Det kongelige Bibliotek i København finner man for eksempel
noen av hans egne skrifter innbundet
slik han selv har beskrevet dem. Men
det finnes også rester av hans privatbibliotek.
Da den store boksamleren Thorvald Boecks privatbibliotek ble innlemmet i Videnskabsselskabets bibliotek i Trondhjem, fulgte det også
med en bok som har tilhørt biskop
Jens. Det er et eksemplar av den første
trykte utgaven av Saxo, Danorum regum heroumque historiæ, trykt i Paris 1514. I likhet med flere andre av
biskopens bøker, står det skrevet «Joannes Nicolai» på tittelbladet.
Kungliga biblioteket i Stockholm
eier et eksemplar av paleotypen Vita
pontificum (Nürnberg 1481) i folio,
som han i 1564 fikk i gave av presten
Knut Nielssøn.5
I det Gripenhielmska biblioteket
ved Lunds universitetsbibliotek finnes et eksemplar av Tycho Brahes
skrift De nova et nullius prius ævi
memoria visa stella, iam pridem
anno a nato Christo 1572, mense
novembri primum conspecta, contemplatio mathematica, trykt i København 1573, som har tilhørt Jens
Nielssøn. Boken, som beskriver en
supernova i stjernebildet Cassiopeia,
er også utstyrt med Frederik II.s horoskop i håndskrift.6 Det er påfallende
at ingen som tidligere har beskjeftiget
seg med biskopens levnet, har påpekt

4) Se Wilhelm Munthe: «Norske boksamlere i eldre tid», i Bok- och bibliotekshistoriska
studier tilägnade Isak Collijn på hans 50-årsdag (Uppsala 1925); Yngvar Nielsen: Biskop
Jens Nielssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser (Kristiania 1885), og Ernst Bjerke op. cit.
5) Munthe op. cit., s. 254
6) O. Walde: Storhetstidens litterära krigsbyten, Uppsala 1916ff, bd. II, s. 290.
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at man kjenner en av hans læremesters bøker fra hans bibliotek. Kort
etter biskopens død må boken ha
havnet i Danmark, der den antagelig
er tatt som svensk krigsbytte under
tredveårskrigen.
Jens Nielssøn må ha kjøpt en god
del bøker under sin studietid i København mellom 1559 og 1563. En av
dem er et eksemplar av Jo. Bapt.
Carelli Placentini Ephemerides ab
anno 1558 ad annum 1577 trykt i
Venezia 1558.7 Boken befinner seg
idag i Det kongelige Bibliotek i København. Det skal være «en Bog, der
i sin Tid nød en vis Anseelse, og som
ogsaa Tyge Brahe benyttede ved sine
første astronomiske Studier». Den er
bevart i sitt opprinnelige bind, som
Jens Nielssøn har latt utføre i København. På forpermen er det stemplet
«IO NI ASLO», og under «O S I V P»,
som skal stå for valgspråket «Omnis
spes in virtute ponenda». På baksiden
har han latt stemple innbindingsåret
1561. Hele boken er spekket med
hans antegnelser, både av astronomisk og personalhistorisk art.
Ved samme opphold i København
har biskopen sannsynligvis også
kjøpt et eksemplar av Lucianus’ Dialogi cælestes, marini et inferni i en
utgave fra 1547, som han har utstyrt
med eiersignaturen «156[?]. Iohannes Nicolaj Asloensis me possidet».
Boken, som befinner seg i Nasjonalbiblioteket (Lib. rar. 91), er bundet
sammen med et eksemplar av Hesiods
Opera fra 1544. Bindet er moderne,

og siden biskopen ikke har skrevet sitt
navn på Hesiodeksemplarets tittelblad, kan man ikke med sikkerhet
avgjøre at også det har tilhørt ham.
Men dersom bøkene var sammenbundet allerede på hans tid, ville han
ikke ha behøvd å skrive sitt navn på
begge tittelbladene.
Den boken som åpner for de mest
spennende mulighetene i forbindelse
med Oslohumanismen, tilhører også
den gruppen bøker han kjøpte som
student i den danske hovedstaden.
Det er Nasjonalbibliotekets eksemplar av Philip Melanchtons Carionkrønike, Prima [& secunda] pars
chronici Carionis latine expositi et
aucti, trykt i Wittemberg 1561 (Lib.
rar. 273). Tittelbladet har biskopen
forsynt med eiersignaturen «Ioannes
Nicolaj Asloensis me possidet d. 29
Junij». Han har også tilføyd sitt «O.
S. I. V. P», og opplysningen at boken
er «emptus Hafniæ 1562 d. 29 Junij».
Oktaven er utstyrt med et bind av
pergament med blindtrykte border,
rammer og portrettmedaljonger.
Sannsynligvis er det utført for boktrykkeren eller bokhandleren, og
ikke for biskopen selv. Etter han døde
i 1600, har boken gått i arv til sønnen
Evert Jenssøn, som har tilføyd sitt
navn «Everhard[us] Ioannis 1600».
Allerede ni år senere har boken gått
videre til en Christian J. Biorkh (?),
som i 1649 blir etterfulgt av en ny
eier, Paulus Olai eller Pål Olsen.
Man må gå ut ifra at biskop Jens
Nielssøns bibliotek var det største i

7) F. R. Friis: «Hidtil ukjendte optegnelser af biskop Jens Nilssøn», i Historisk tidsskrift 3.
r. 2. bd. (1892), s. 141.

KLASSISK FORUM 2005:2

60

Philip Melanchtons Carionkrønike.

samtidens Oslo. Man må også anta
at han har stilt det til rådighet for sine
venner og bekjente. Dette må ikke
minst gjelde Katedralskolens lector
theologiæ Hallvard Gunnarssøn,
som var tidens fremste latinpoet, og
Norges uten tvil mest produktive forfatter. De mest sentrale arbeidene i
hans produksjon er metriske bearbeidelser til latin av nettopp Carions
krønike i Philip Melanchtons utgave.8 Det er derfor svært nærliggende å
tenke seg at det er dette eksemplaret
som har ligget til grunn for Hallvard

Gunnarssøns bearbeidelser. Ekrem
mener det virker sannsynlig at han
har tatt utgangspunkt i utgaven fra
1572, «men det er vanskelig å si så
lenge ikke alle kildebelegg ... er funnet».9 Jeg har ingen forutsetninger for
å uttale meg om tekst- og kildeanalysen som ligger til grunn for denne
antagelsen, men kan i det minste
påpeke at det fantes et eksemplar av
denne boken i biskopens bibliotek,
som ubetvilelig stod til lektorens disposisjon da han arbeidet med sine
historiske verker.

8) Chronicon Carionis philippicum in enchiridii formam redactum (Rostock 1596) og
Chronici Carionis philippici in compendium redacti (Rostock 1601).
9) Ekrem: Historieskrivning (1998), s. 177.
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Rubikon, terningkastet
og musikkens makt
EGIL KRAGGERUD

Nylig ble jeg spurt: «Hvorfor heter det: “Loddet er kastet”? Er det ikke
“terningen er kastet?”» Det var utvilsomt en terning (alea) Caesar talte om da
han utløste borgerkrigen i 49 f. Kr. For loddets del viser jeg til tillegget sist i
denne artikkelen. Terningen kommer først. Nettsøkeren Google gir bokstavelig myriader (ca. 47 000) av treff på alea iacta. Da er det mindre tidkrevende
og mer spennende å gå til kildene.

E

pina) og det avmilitariserte Italia.
Det hadde denne lille elven stått for i
minst én, kanskje i flere generasjoner
allerede. Noen imponerende grense
var det ikke tale om.1 Mitt Atlas
(Barrington) har Rubikon riktignok
inntegnet, men bare som en tynn blå
strek ved siden av andre minivannløp
på flatlandet mellom Apenninene og
Adriaterhavet nord for Rimini.
Det antikke drama hadde som
kjent tidens enhet ved siden av stedets. Våre beste kilder, Sveton og Plutark, er fullt på det rene med tidspunktet som et markant historisk skille. De har i tillegg konsentrasjonen
om den viktige tredje faktor i bildet,
protagonisten (hovedpersonen). Vi set-

n bestemt situasjon kan gi en
allerede eksisterende sentens
nytt liv. Plutselig kan det oppstå en slags idealkonstellasjon for
talemåten og udødeliggjøre den.

Rubikon 10/1 49 f.Kr.
Dramatis persona: Caesar
Tittelen ovenfor begynner med stedet. Rubikon kan til en viss grad
sammenlignes med steder som f. eks.
Guernica og Waterloo, slike som på
én dag har fått verdenshistorisk status, men det er én klar forskjell.
Caesar visste godt at Rubikon ikke
var et hvilketsomhelst sted; det markerte grensen mellom Gallia (cisal-

1) Fellinis nå mer enn 30 årige klassiker «Roma» har en kostelig-ironisk scene ved Rubikon
der en skoleklasse «finner» Rubikon – et alle tiders antiklimaks på ekskursjonen.

KLASSISK FORUM 2005:2

62

ter den romslige etiketten “historisk”
på kilder som disse, men de er mer
presist uttrykt “biografiske”; de gjør
Caesars liv til det sentrale. I disse
biografiene blir Caesar formelig CAESAR gjennom skildringen av livsløpets knutepunkter: Han står frem i
sum slik skjebnen og hans karakter
har formet ham.

utpå setter i med en fanfare for fulle
lunger. Caesar beordrer straks sine
tropper til å følge etter.
Plutark har ikke denne historien,
men den er ladet med mening for
en romer. Sveton introduserer hendelsen med gjeteren som et ostentum,
et varsel, et fingerpek fra oven.
Et ostentum åpenbarer en guddommelig admonitio (“påminnelse”,
“formaning”; jf. f. eks. Cicero, Om
gudenes natur 2. 166). Gudene kan
bruke menneskelige aktører når de
ønsker å oppfordre oss til et bestemt
handlingsvalg. Klarer man å tyde et
ostentum rett, kan en fare unngås
eller en kritisk situasjon vendes til
suksess. Troen på slike varsler går
som en rød tråd gjennom den romerske historie. Som det fremgår av vår
beretning: Et ostentum forutsetter et
felles trosgrunnlag. Vi er midt i Caesars hær, ikke på Ciceros Tusculanum hvor skepsis til varsler har sine
talsmenn.
Tingene begynner unektelig i det
dagligdagse. Den ukjente hyrden er
som tatt rett ut av livet, for ikke å si
en av Theokrits idyller eller Vergils
ekloger. Skal vi karakterisere opptrinnet, er vi fristet til å kalle det en
bukolisk scene: En ung vakker gjeter
slår seg ned for å ta en musisk pause
– en gjeters dag var for øvrig fylt av
slike opphold. I en slik scene tiltrekkes lett gjeterkolleger av tonene fra
en rørfløyte. Men også Caesars soldater vil høre på denne «recital».
Enkelte av dem har rimeligvis selv
vært gjetere i unge år. Men situasjonen som helhet er langt fra naturlig:
Det bukoliske tablå er omsluttet av en
fremrykkende hær.

Sveton
Konteksten hos Sveton (Caesar/Divus Iulius c. 32) lar seg parafrasere
slik: Det er kommet til en krise mellom provinsguvernøren Caesar og
senatet i Roma. For alle som kan se,
går det mot et mektig oppgjør. Caesar unngår å provosere: Bare en liten
del av hæren er foreløpig på vei
sydover. Kohortene tar forskjellige
veier; Caesar selv holder en lav profil. Men om kvelden den 9. januar
drar han som en vanlig reisende sørover med noen få offiserer. Han holder seg utenom hovedveien, roter seg
bort i mørket og når først neste dag
frem til sine tropper ved Rubikon.
Her melder alvoret seg: Caesar peker
på den lille broen og gjør sitt følge
oppmerksom på det avgjørende valg
de står overfor. Da inntreffer noe
usedvanlig: Man får plutselig øye på
en sjeldent stor og vakker ung mann;
han har slått seg ned like ved hvor
han spiller fløyte. Gjetere strømmer
til; det gjør også en del soldater som
forlater sine stillinger for å lytte til
musikken. Blant disse er det også
noen trompetblåsere. Da er det at
«gjetermusikanten» river til seg trompeten fra en av dem, springer mot
kloppen over Rubikon hvor han midt
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Uten at Sveton sier et ord i den
retning, ligger det nær å se Caesar
som regissøren bak. Hva var det i så
fall Caesar ville oppnå? Den antikke
leser ville ha tiltrodd nettopp Caesar
evnen til å utnytte varsler til sin
fordel. Han hadde jo lenge vært sjef
for religionsvesenet som pontifex
maximus (fra 63 f.Kr.). Sveton forteller litt senere historien om Caesars
hest. Enhver kunne se den foreviget i
marmor midt på den åpne plassen på
Caesars Forum. Caesars hest gikk
Alexanders Bukefalos en høy gang.
Da den ble født, hadde spåmenn sagt
at føllets tålignende hover varslet at
dens herre ville vinne verdensherredømme. Og hva vår historie angår:
En gjeter oppsøker ikke uten videre et
landskap hvor det kryr av soldater.
Og har han satt seg til å spille i slike
omgivelser, er det siste man venter at
“gjeteren” oppfører seg som denne
gjorde. Da må det bety noe, himmelen har et budskap med det plutselige,
uventede, usedvanlige. “Formaningen” i det som skjer er derfor ikke til
å ta feil av: Den fredelige spillemann
forvandler seg til signalblåser for alles øyne og ører der han triver tak i
krigstrompeten (ostentums begynnelse), ikke for å stjele den, men for
likeså plutselig som uventet (ostentums høydepunkt) å vise hva instrumentet er til for, nemlig å kalle til
kamp (classicum). Dette forfeiler
ikke sin virkning blant offiserer og
menige. De er beredt til å følge signalet.
Som politiker og militær var Caesar fullt klar over Rubikon som tabu:
Å marsjere over med hærmakt var et
angrep på Italia, dvs. Roma, og en
KLASSISK FORUM 2005:2

krigserklæring mot senatet. Caesar
hadde, ikke å forglemme, en hær hvis
fulle og hele lojalitet var et være eller
ikke-være for ham. Caesar trengte
himmelen som alliert i overtalelsen
av hæren for å gå til borgerkrig. Det
hele er kalkulert: Stans, opphold,
venten (cunctari er ordet hos Sveton).
Caesar måtte gi inntrykk av å nøle.
Dernest gjaldt det å synliggjøre at
han ikke hadde noe valg. I dag har vi
andre ord og begreper, men “nølen”
er i bestemte valgsituasjoner et snedig innslag i taktisk, strategisk og
politisk spill.
Så var det iscenesettelsen av tablået og dramatikken rundt det: En eller
annen fra Caesars feltherreråd (consilium) skulle sørge for å finne den rette
person. Kvalifikasjoner: God på rørfløyte, men den ytre apparisjon var
viktigere, vakker og velskapt var én
viktig side, men høyden måtte ikke
glemmes. Hvorfor? Fordi det guddommelige manifesterer seg i et uvanlig menneske; da kan spesielt størrelsen gi troen substans. En uflidd, puslete gjeter fra foten av Apenninene
hadde vært ubrukelig.
Caesars ordre følger umiddelbart
på signalet som det ville ha gjort det
fra hærens riktige tubicen. I samme
stund lar Sveton Caesar tolke hendelsen med rene ord: eatur ... quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas
vocat: «La marsjen gå dit gudenes
tegn og våre fienders urett kaller
oss!» Sveton ville ikke ha ytt dette
rasjonalistiske maktmenneske rettferdighet om han ikke hadde føyd til
den rent menneskelige motivasjon
som det annet ledd i begrunnelsen:
«fiendenes urett» var en sideordnet
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faktor, men romerne ville ikke ha noe
vanskelighet med å lese det riktig:
Fordi senatet bestod av Caesars fiender, hadde det begått en formelig
himmelropende urett mot Caesar.
Gudene måtte velge side, og Caesar
hadde ikke annet å gjøre enn å følge
den høyere autoritet og bryte tabuet,
dvs. overskride grensen med væpnet
makt.
Etter denne fortettede episoden følger: “iacta est alea”, inquit («“kastet
er terningen”, sa han»). Et tamt vedheng? En unødig dublering? Et antiklimaks? Vi kaller det foreløpig et
tamt vedheng og viser for øvrig til
konklusjonsdelen. Hadde Caesar enda talt «til seg selv». Sveton må selv
ha følt hvor lite futt det er i Caesars
“bon mot” forut for Rubikon-overgangen. Én tolkning kan være at
Sveton vil henge på en tradisjon han
ikke godt kunne la helt uomtalt. Vår
mistanke er at det var to versjoner i
omløp om Rubikonovergangen, én
knyttet til gjeterintermezzoet og én til
Caesars sentens alene. Begge ga riktig anrettet et effektfullt klimaks fulgt
av den umiddelbare overgang over
Rubikon. Men de lot seg ikke forene
til et hele. Sveton synes å ha begått
den feil at han, mens han satset på den
ene tradisjonen, ikke helt har villet
forbigå den annen. Da Sveton skrev,
var mer enn 150 år gått. Rubikonovergangen stod som et avgjørende
tidsskille; da gikk senatsopposisjonen, republikkens hærer, Pompeius
og Cato til grunne. Mordet på Caesar
betød bare et kortvarig intermezzo.
Svetons hovedversjon gir, uansett om
den er historisk sann eller ikke, en
overbevisende bakgrunn for den epo-

kehendelsen som Rubikon-overgangen betød. Hvorvidt den alternative
versjonen leder like effektfullt frem
til klimaks, gjenstår å se.

Plutark
Plutark kan også bygge opp rundt en
skjebnesvanger avgjørelse med mesterhånd. Det er hans Caesar-biografi
(kap. 32) jeg tenker på, ikke den langt
knappere utformingen i Pompeiusbiografien. Plutark har det til felles
med Sveton at operasjonene forut for
overgangen er fordekte og at bare en
del av hæren og noen nære offiserer er
involvert. Caesar legemliggjør hos
Plutark den store feltherres egenskaper, evnen til dristighet og overrumplende hurtighet. Caesars tanker er
siktet inn mot å dra maksimal nytte
av “det gyldne øyeblikk” (kairós).
Men der han står ved Rubikon, har
motløsheten grepet ham; borte er den
hensynsløse strateg og politiker. I
stedet er det stunden for en sjelsopprivende deliberasjonsscene. Ikke at ettertanken manglet helt hos Sveton
som vi så, men der kom dette elementet som en kort konstaterende kommentar til stundens alvor: «Ennå kan
vi snu, men går vi over den lille
broen, vil hele vår sak bli fremmet
med våpen.» Utgangspunktet er hos
Plutark en ganske annen tvilrådighet.
Caesar begynner en overveielse (logismos) fordi han nærmer seg noe
uhyrlig (to deinón); han svimler ved
tanken på det store og dristige han
står overfor; betenkeligheten blir scenisk synlig når han stanser leievognen som frakter ham og hans venner:
Caesar faller i dype tanker, vakler
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frem og tilbake og bestemmer seg
snart for det ene, snart for det annet.
Som om denne detaljerte sjelekamp
ikke overbeviste oss tilstrekkelig, har
Plutark enda et trinn i skildringen av
Caesars tunge tvil: Etter først å ha
båret sine anfektelser for seg selv
mens hans tanke vakler mellom alternativene, går Caesar over til å dele
sin rådløshet med sine venner. Det
nås et nivå av patos verdig tragediens
uløselige dilemmaer (f. eks. Agamemnon i den auliske Ifigeneia).
Caesar understreker for sine venner
all den lidelse passeringen av elven
vil medføre for hele menneskeheten.
(I så måte må man si at Plutarks
Caesar viser profetisk klarsyn.) «Til
slutt var det på en måte som han med
en slags lidenskap rykket seg løs fra
overveielsen, vendte seg mot det
kommende og ytret det ord folk gjerne kommer med før de kaster seg ut i
vanskelige sjansespill (tychas) og vågestykker: “La terningen være kastet!”
Og så tok Caesar fatt på overgangen.»2 Og dermed er han den handlekraftige og besluttsomme general
igjen, sine fiender overlegen i overblikket over hva situasjonen krever.

lige i en romers munn på Caesars tid
som latinske var det blant akademikere i det 19.århundre.
Vi er så heldige å ha kilden til
replikken. Det dreier seg om et sitat
fra Menander. At det er et litterært
sitat ser vi alt av den metriske form.
Vi ville nemlig uansett ha gjettet på
at det var slutten av et jambisk trimeter vi har å gjøre med. Det er bl.a.
den riktige fordeling av lange og
korte stavelser som tyder på det. Sitatet er bevart i sin nærmeste kontekst –
en miniscene på 10 linjer – takket
være den flittige sitatsamler Athenaios. Stykket, som vi altså bare har
biter av, het: «Prosesjonspiken eller
Fløytespillersken» (Arreforos e Auletris). En mannlig hovedperson akter å
gifte seg, men advares på det sterkeste av en fullbefaren gift mann. Denne
minner om hvilket herlig ungkarsliv
den annen står i fare for å forlate; det
er ingen fornuft i hans plan. Den
annen er imidlertid urokkelig. Den
første konstaterer at det da ikke vil
være noe håp for ham. Den vordende
ektemann sammenlignes med en
“sjømann”: Ekteskapet er et veritabelt hav av besværligheter. Hva en
virkelig sjømann kan komme ut for –
i de egeiske eller libyske farvann – er
barnemat i forhold; på det virkelige
hav går (bare) hvert tiende skip under, men på ekteskapets hav er det
ikke én som ikke er fortapt. Den unge
giftelystne har bare én linje midt i

Menander
Caesar talte gresk ikke bare av den
selvinnlysende grunn at alle romere
snakker gresk hos den greske biograf,
men fordi greske sitater var like van-

2) R.H. Bang har misforstått et vesentlig poeng i sin oversettelse (Thorleif Dahls Kulturbibliotek) når hun oversetter «de ord som siden er blitt et ordtak» (min kursiv). Det var
et kjent sitat da Caesar ytret ordene.
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disse tirader: «Saken [giftermålet] er
besluttet; la terningen være kastet.»

Svetons omtale av terningkastet
forlot vi ovenfor med en tvil om dets
rent narrative funksjon. Det skulle
være klart at Erasmus’ populære rettelse på grunnlag av det greske sitat
ikke gjør saken bedre. Erasmus foreslo nemlig iacta esto alea, altså med
imperativ. For det første ville dette
enda mer understreke inntrykket av
to varianter av historien. Ordspråket
lyder ikke bra i den formen etter den
fyndige, upersonlige oppfordrende
konjunktiven eatur, befalingen som
var svar på den episoden alles oppmerksomhet har vært rettet mot. Da
er tross alt den overleverte indikativen iacta est å foretrekke.
Jeg selv vakler mellom to kommentarer: 1) Det kan dreie seg om en
interpolasjon på grunnlag av en
(lærd) marginaltilføyelse: «Det var jo
ved denne anledning Caesar bemerket at terningen var kastet, ikke
sant?» Til støtte for denne radikale
løsning er den slappe gjentagelsen av
inquit som noen har villet stryke uansett. Eller 2): Sveton er selv ansvarlig
for denne konsesjonen til den annen
tradisjon (jf. at ordstillingen med verbalet først reflekterer Menanders
form). I så fall har han sikkert vært
klar over at det originale utsagn har
imperativ, men i motsetning til Erasmus har han ikke tenkt seg imperativen esto med partisipp som noen fullgod ekvivalent på latin. Som vi så av
Menanders linje er det ikke stor avstand mellom perfektum indikativ og

. Linjen er klar nok både i
form og innhold: Den unge mann har
alt besluttet seg til å gifte seg. Det
etterfølgende terningbilde understreker hans forsetter. Det sier så meget
som: «Vær klar over at bestemmelsen
er ugjenkallelig tatt.» Bildet er tydeligvis velbrukt i sammenheng med
store og risikable forehavender.3 Uttrykket er alt metaforisert. Å kaste
terningen i været (jf. prefikset ana-)
symboliserer et udiskutabelt fait
accompli.4 Formen er en 3. p. imperativ perfektum passiv. Den betegner
her, mener jeg (jf. Kühner-Gerth II 1,
s. 192) «handlingen» [dvs. selve kastet] «som fullendt [dvs. utført] ... med
særlig ettertrykk» [min uthevelse].

Konklusjoner
Hva Plutark angår, viser den metriske form at han kjenner uttrykket fra
dets opprinnelige kontekst. Han kjenner også dets bruk som sentens «...
[Caesar] ytret det ord som folk gjerne
kommer med før de kaster seg ut i
vanskelige sjansespill og vågestykker.» Men vekten ligger, som hos
Menander, på at beslutningen er tatt:
tvilen og betenkelighetene tværes formelig ut inntil Caesar finner tilbake
til sin naturlige besluttsomhet: «med
en slags lidenskap rykket han seg løs
fra overveielsen ...».

3) Om terninger m.m. jf. Siri Sandes art. «Spill og brikker», Klassisk Forum 1997: 2, 7ff.
4) Jf. i dag en Kasparov ved brettet: betenkning fulgt av lynraskt (og selvsagt) ugjenkallelig
trekk. – «Akkurat som deltageren i Vil du bli millionær?» er den yngre generasjons
kommentar.
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perfektum imperativ rent utsagnsmessig. «Terningen være kastet» kan
godt erstattes med «Terningen er kastet» (iacta est alea) uten tap av mening og understrekning. Indikativen
leses hos Sveton greit som en konstatering av det hele, et eksplikativt
asyndeton: «<for> loddet er kastet.»

digvis en vinner om “loddet faller på
deg”. Det fikk Bibelens Jonas erfare
da sjøfolkene ville vite hvem som var
skyld i stormen, og loddet falt på
passasjeren. Jonas skjønte skjebnevinket og oppfordret sjøfolkene til å
kaste ham overbord. Går man inn på
Google finner man en stor mengde
eksempler på kombinasjonen “loddet
kastet”; uttrykksmåten er gammel på
dansk og norsk: Man videreførte jo
en bibelsk og en romersk uttrykksmåte.
Denne antikke uttrykksmåten (sortem mittere) er nær beslektet med
terningbildet (aleam iacere): den tvilrådige selv eller en gruppe konkurrenter overlater avgjørelsen til en
høyere makt, evt. til tilfellet. Hva
man gjør “når loddet er kastet”, er å
handle i overensstemmelse med denne ytre skjebnevilje. Mennesket har
underkastet seg en dom. I dag er også dette uttrykket metaforisert. Når
Ariel Sharon siteres for det på Google, skal det være usagt om han følger
en indre eller ytre stemme; som for
oss betyr vel ikke uttrykket annet enn:
Jeg har tatt min beslutning.

Tillegg om “loddet”
Ordet “lodd” i seg selv er ikke noe
lett ord; det har en rekke betydninger
og er både et intet- og et hankjønnsord på norsk; nevnt i fleng: “et blylodd”, “lodd som metall til lodding”,
“arvelodd”, “man får bære sin lodd i
livet som best man kan”, “vil du
kjøpe et lodd?”, “de romerske soldater kastet lodd om Jesu klær” (Matt
27, 35; Mark 15, 24; Luk. 23,24; Joh
19, 24: miserunt sortem sier Vulgata,
gr. kleron). Her er vi åpenbart inne
på den rette betydning av “lodd” i vår
sammenheng: dvs. “gjenstand kastet
ell. trukket for å la tilfellet avgjøre
særlig en fordeling av noe” (Riksmålsordboken). Man er ikke nødven-
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Antikk medisin i klassisk kunst
EINAR J . BERLE

Historisk sett er medisin en av de yngre «vitenskaper». Den tok ikke riktig av
før på 1600 tallet med Harveys oppdagelse av blodets kretsløp. I antikken
hørte disiplinen inn under filosofien. Man oppfattet mennesket som et lite
univers, innordnet et sinnrikt system av naturfilosofiske lover. Ifølge denne
lære bestod naturen av fire grunnelementer: vann, jord, ild og luft.

S

Dette kunne igjen gi rom for individuelle variasjoner i gemytt og personlighet, med adferdsmønstre som
til dels var avhengige av den dominerende kroppsvæske. Hverdagen kunne således bli litt melankolsk når det
var overflod av sort galle (melaina
chole). Hos den koleriske var det vel
mye av gul galle: chole. Ønskebalansen var antagelig en lettere vridning
mot det blodige, med sangvinsk personlighet som følge (sanguis = blod).
Med slimet overflod ble man derimot
mer flegmatisk (phlegma = slim) til
sinns.
Sunnhet i legeme og sjel betød at
kroppsvæskene var i avstemt balanse
og befant seg i en gunstig og god
blanding, eukrasi. Den dårlige blanding, dyskrasien, med væsker i overflod, kunne derimot gi ubehagelige
sykdomstilstander. Ut fra det filosofiske postulat med fire kardinale
kroppsvæsker, var det logisk sykdomsbehandling å bringe de ulike

om en pendant til disse universale bestanddeler, tenkte man
seg også den menneskelige organisme sammensatt av fire elementer, de såkalte kardinalvæsker. Blant
disse inntok blodet den fornemste
plass, farvesprakende supplert av to
ulike galletyper, den sorte og den
gule. Fjerdeplassen utgjordes av en til
tider seig væske, slim eller flegma.
Disse hadde, i likhet med de fire naturelementene, sine egne karakteristika, slik som fuktighet, varme etc. Ut
fra datidens anatomi- og fysiologikunnskap, var dette en helt logisk
tanke. De ulike kroppsvæsker kunne
demonstreres hos begge kjønn, i alle
aldre. Blodet var umiskjennelig både
varmt og fuktig, mens det fuktige
slimet var tilsvarende kaldt. Menneskets fire elementer var vanligvis i
balansert harmoni med naturens; organismens mikrokosmos mot naturens makrokosmos. Til tider var
imidlertid væskene litt skjevt fordelt.
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væskene i balanse igjen. Fra dyskrasi
tilbake igjen til eukrasi. Sykdom var
ofte ansett å være betinget av væskelig overflod, med øket væskeavgang
fra kroppens ulike åpninger ved ulike
sykdomstilstander. Det var derfor
naturlig å starte behandlingen med
litt væsketapping. Eftersom medisinsk behandling gjerne har et islett
av teatralsk dramatikk, ble årelating
den langt fortrukne behandlingsform
(Fig. 1). Vener ble åpnet og blodet
fløt. Klyster og brekkmidler hadde
selvsagt ikke den samme gru/fryktblandede publikumsappell som forblødningen. Ved årelatning stakk
man som regel hull på en vene, eller
man kunne bruke en årelatningskopp. Denne fungerte ved at man
varmet opp en beholder slik at luften
inni ble fortynnet. Hendig plassert på
huden fungerte den med sitt varmeskapte, relative vacuum som en svært
effektiv sugekopp. Tilsuget blod ble
tappet ved å stikke hull på huden over

«sugemerket». Langt mindre spektakulært og dramatisk var forsøkene på
å kvitte seg med den gule og den sorte
galle. Her t(sp)ydde man til brekkmidler (Fig. 2) og (d)rivende klyster.
Heller ikke slimavsondring kunne i
visuell dramatikk måle seg med årelatningen. Litt slim vanket det riktignok med et aldri så lite klyster, men
for den ønskede slimflod måtte det
nysepulver til.
Disse væsketappende medisinske
behandlingsformer synes i dag fremmede og umoderne. Men de var logiske ut fra datidens tankegang. I realiteten er det imidlertid svært få tilstander som virkelig skyldes opphopning av kroppsvæsker. Årelatning er,
for eksempel, kun indisert ved et fåtall sykdomstilstander. Allikevel har
nettopp denne behandling vært historiens aller mest utbredte. Den har tatt
liv av adskillig flere enn den var ment
å helbrede. På tross av ytterst mangelfull helbredende effekt finnes det
likevel fortsatt områder i verden hvor
denne behandlingsformen holdes i
hevd. Såldes skal det i avsidesliggende egne i Finnland fortsatt praktiseres
årelatning i bortgjemte badstuer, og
blodsugende igler er fortsatt i handel
i spesialiserte apotek på kontinentet.
(I motsetning til den klassiske årelatning synes dette blodsugende kreatur
imidlertid å ha en viss tømmende
effekt på verkefinger med blodutredelser.) Også tanken på kvinnens
menstruasjon som en slags kroppens
slaggutskillelse er seiglivet og utbredt. I tråd med antikk tankegang
skulle den regelmessige, vaginale
«årelatning» utgjøre en renselsesprosess. Realiteten er imidlertid en

Fig. 1. Årelating. Gresk vasemaleri fra
5te årh f. Kr. Louvre, Paris.
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Fig. 2. Brekninger. Gresk vasemaleri fra 5te årh f. Kr.
Martin von Wagner Museet, Würzburg.

annen, og månedlig blødning er i
høyeste grad et moderne sivilisasjonsfenomen. I antikken var kvinnene enten gravide eller ammet i lange
perioder. Menstruasjonsblødninger forekom derfor relativt sjelden; den regelmessige «månedlige» er et moderne sivilisasjonsfenomen. Også troen
på klysterets tømmende fortreffelighet har holdt seg til våre dager. Behandlingen var spesielt populær på
Ludvig den XIVs tid, og en dame med
det høyst klysterpassende navn Pompado(ur) betjente seg visstnok titt og
ofte av klystersprøyten. Intet pottetett
behandlingsvalg; det var som kjent

svært sparsomt med toaletter i Versailles. Men der fantes et opptørkende tjenerskap. Så privilegert var
man ikke i hjemlige egne, skjønt inntil
ganske nylig fantes det faktisk i Oslo
et eget institutt som reklamerte med
«Tarmskylling». Sikkert deilig å kjenne juleukens voluminøse fødeinntak
bli til flytende uttak. Som årelatningen; igjen en behandlingsform med
svært begrenset helbredende verdi,
men med historiske og tradisjonsrike
røtter til antikken.
At teorien om antikkens humoralpatologi holdt seg gjennom flere tusen år, har blant annet sammenheng
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med manglende kunnskap innen anatomi og fysiologi. Motvilje og tabuforestillinger omkring disseksjon av
det menneskelige legemet var og er
utbredt i de fleste kulturer. Motiveringen for dette er dog høyst forskjellig. Mest begripelig er kanskje forbudet fra kristent hold. Her skulle legemet være helt intakt ved den ytterste
dag, slik at man kom helskinnet til
det sted man nu enn var utvalgt til å
tilbringe evigheten. Også i greskromersk tradisjon var det motforestillinger mot disseksjon, men da ut fra
etiske og filosofiske skjel. Antikkens
anatomikunnskap var derfor basert

på dyreanatomi, gjerne gris. Det er
imidlertid ikke helt som i sangen
«inni er vi like». Gris og menneske er
til dels ganske forskjellige. Et godt
eksempel på dette er endetarmen.
Den betegnes som rektum og er hos
gris svært så rett forløpende. Hos oss
derimot er det krumninger og vinklinger i ulike retninger; endetarmen
er alt annet enn rett. Men betegnelsen
har holdt seg; en tradisjonsbundet
betegnelse som går tilbake til antikkens anatomiske forestillinger.
Om bakterier og sykdomsfremkallende agens visste man så godt som
intet. Riktignok hadde man oppfattet
at malaria forekom i sumpige strøk, men det var på
grunn av den dårlige luften
(mal aria) og ikke kjennskap til malariaparasitten.
Derimot tenkte man seg
først og fremst at sykdom
var forårsaket av guddommelige eller overjordiske
makter. Dette er malerisk
illustrert i første sang av
Iliaden, hvor vi møter Zeus’
sønn Apollon (Fig. 3) som
sykdomsfremkallende
agens. Ifølge Homer sendte
Apollon en smittsom sykdom over grekernes leir:
«en herjende farsott og folket segnet i døden til straff».
En sykdom av ukjent karakter. Lidelsen var gudens
straff for grekernes formentlige obsternasighet. Det var
sannsynligvis en infeksjonssykdom med høy dødeligFig. 3. Apollon. «Tiber-Apollon». Marmorkopi
het. Selv om vi vet svært lite
av bronseoriginal fra 5te årh. Fotomontage ved
Einar J Berle.
om denne pestilens’ karakKLASSISK FORUM 2005:2
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Fig. 4. Apollon og Artemis skyter sykdomsfremkallende piler.
Gresk vasemaleri fra 5te årh. f. Kr. Louvre, Paris

ter, er det svært interessant å notere
seg smittemåten. Det infeksiøse agens
var nemlig Apollons sykdomsfremkallende piler (Fig. 4). Man tenkte
seg at denne ellers relativt fredelige
og musikkelskende guddom sendte et
sykdomsfremkallende pileregn mot
grekernes leir. (Å skyte med pil og
bue heter på gresk toxeuo; ordet lever
videre i toksin.) Denne nærmest poetiske sykdomsetiologi er i våre dager
erstattet med mikrobiologi. Men forestillingen om gudsendte pestpiler
fra oven og ideen om sykdom som
straff skulle vise seg særdeles seiglivet. Under middelalderens store pest-

epidemi, Svartedauden, erstattet man
behendig Apollons sykdomsfremkallende piler med kristne sykdomsvåpen. På den tidligere olympiers plass
satt nu Gud selv, flankert av menneskesønnen, og sendte pestpiler mot
menneskeheten.
Igjen, som i Iliaden, segnet folk «i
døden til straff». (På det hjemlige
plan ble guddommer sekundert av
hekser som skjøt ubehaglige ryggplager på folk med sine «hekseskudd».)
Tanken om sykdom som straff er den
mest seiglivede av alle antikkens
medisinske tradisjoner. I Iliaden er den
guddommelig fremkalte pestilens en
73
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straff for grekernes ulydighet mot
Apollon. Under Svartedauden viderefølges dette antikkens tankegods ved
at pesten oppfattes som sendt av Gud,
igjen i form av sykdomsfremkallende
piler. Selve pesten er straff for et
gudesløst levnet. På samme måte
anser også i våre dager enkelte fanatikere AIDS som straff for hva som i
deres øyne fortoner seg som usædelig
livsførsel.
Apollon hadde under den trojanske
krig blant annet funksjon som straffende sykdomsfremkaller. For at helseadministrasjonsapparatet ikke som
i våre dager skulle bli helt uoversiktlig, hadde man snedig ordnet det dit
hen at også helbredelsen av sykdom
gikk ut fra det samme departement.
Den som hadde forårsaket sykdom
ble derfor påkalt for helbredelse.
Adressen for grekerne under Trojakrigen, in casu behandling, var således Apollon; det samme «agens» som
initialt hadde forårsaket sykdommen. I filosofien er dette samme tanke
som gjør seg gjeldende i Hahnemanns
(1755–1843) homøopatilære. Ved
ulike midler fremkalles en aldri så
liten vikarierende småsykdom, hvormed det samme agens har både sykdomsfremkallende og helbredende
virkning. Den teoretisk fascinerende
tanke er at: «Likt kurerer likt» eller
«Ondt skal ondt fordrive». Men uheldigvis for homøopatiens disipler er
forholdene adskillig mer komplisert.
Opprinnelig var Apollon enerådende med hensyn til årsak og behandling av sykdomstilstander, men
selv i antikken ble dette for meget for
et departement, og musenes gud måtte søke en efterfølger. Man velger da
KLASSISK FORUM 2005:2

helst fra samme familien, og Apollons sønn Asclepios (Aesculap på latin) overtar efter faren. Men det skjer
ikke uten komplikasjoner. Denne senere guddom for medisin er altså
sønn av Apollon og en jordisk kvinne
ved navn Coronis. Grunnet ugrunnet
sjalusi får Apollon sin søster Artemis
til å ta livet av den efterhvert høygravide Coronis (jf Fig. 3). Apollon angrer seg, men akk for sent. Hun dør,
men for å redde sitt avkom snitter
Apollon resolutt opp hennes mave og
forløser sin sønn med det som historisk sett skulle bli det første dokumenterte keisersnitt. Asclepios blir senere
guddom for legekunst og far til et helt
dynasti av helsearbeidere. Hans to
sønner, Machaon og Podaleirios,
treffer vi på som ambulanseteam i
Homers verk Iliaden. Døtrene Panakeia og Hygiea (Fig. 5) inntar roller
som medisinsk hjelpepersonale med
ansvar for sunnhet og medisiner. Den
siste får dessuten ulike apotek oppkalt efter seg. Mens bestefar Apollon
først og fremst fremkaller sykdommer av tilsynelatende infeksiøs karakter, fremstår Asclepii sønner som
de første moderne krigskirurger. Og
de får svært hederlig omtale. I motsetning til legers ry i dagens legehetsende aviser, synes de potensielle pasienter Homers og Iliadens soldater at:
«Mangedoblet verdt mot andre har
legen som kyndig kan skjære pilene
ut og stille vår kval». Da selveste
Menelaos, Agamemnons bror, ble
såret, het det: «Hent oss den gjeve
høvding Machaon hin sønn av Asclepios, legenes mester». «Da han fikk
se hans sår hvor den smertende pil
hadde rammet, suget han blodet av
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Fig. 5. Asclepios med sin familie. Hygiea blant kvinnene til høyre.
Relieff 4de årh f. Kr. Arkeologiske Museum, Athen

såret og strødde på vunden de
milde, legende urter hans far
hadde fått som gave fra Cheiron». Det var mer enn nok å
gjøre for legebrødrene. Eftersom skadene var mange og
mortaliteten svært høy, gikk
de i nærmest kontinuerlig
vakt. At de til enhver tid sto
på pletten for sårede soldater, tyder på at man allerede
under Trojanerkrigen hadde
etablert en slags skadekirurgisk sanitetstjeneste, med et
fremragende legevaktsteam.
Ikke bare Asclepii sønner,
men også selveste Achilles
hadde gjennomgått sanitetskurs (Fig. 6). Han hadde hatt
samme lærer som Asclepios,
kentauren Cheiron, som holdt

Fig. 6. Achilles med sin medisinske læremester
Cheiron. Veggmaleri fra Pompei. Museo
Nazionale, Napoli.

75

KLASSISK FORUM

2005:2

doktorskole i Thessalia i det nordlige
Hellas. (Cheir = hånd, en betegnelse
som utledet brukes i ordet kirurgi.)
Karakteristisk for denne litt spesielle
medisinskolering er at musikk inngikk som eget fag. Det fremgår av
Fig. 6 at Achilles er avbildet i nettopp
en slik musikktime. Og Achilles fikk

virkelig bruk for sine legekunster.
Da hans venn Patroklos var såret (jf
Fig. 7), trådte han til med den lekreste
bandasjeringsteknikk. Behandlingen
som disse legeheltene kunne tilby
den sårede soldat, står ingenlunde tilbake for vår tids skadekirurgi. Prinsippene er stort sett de samme. Frem-

Fig. 7. Achilles forbinder sin venn Patroklos. Detalj fra
gresk vasemaleri 5te årh f Kr. Staatliche Museen, Berlin.
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Fig. 8. Aeneas behandles for sårskade. Veggmaleri fra
Pompeii, 1 ste årh e. Kr. Museo Nazionale, Napoli.

medlegemer, som pilespisser o.l. ble
fjernet for ikke å gi infeksjon. Derefter ble såret grundig renset og vasket,
gjerne med desinfiserende vin. Tilslutt
strødde man på legende urter og forbandt efter alle kunstens regler (Fig.
7, Fig. 8).
I tillegg til skadekirurgiske tjenester hadde man også et forum for behandling av sykdommer og skader av
mer indremedisinsk karakter. Denne
form for terapi ble blant annet prak-

tisert ved helligdommer opprettet i
legeguden Asclepios’ navn. Disse er
imidlertid ikke å sammenligne med
senere tiders hospitalsvesen. Det var
snarere kursteder, hvor man i regi av
et tilhørende presteskap praktiserte
tempelmedisin. Til tider kunne anstaltene oppvise meget bra behandlingsresultater, noe som ikke minst
skyldtes at de ofte fungerte som kursteder. Anleggene var anlagt i storslagen natur, med frisk luft og rikelig
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tilgang på vann, og ofte kombinert
med idretts- og kulturanlegg (Fig. 9).
Selv i dag blir man jo sunnheten selv
ved å dra på helsefarm, få seg litt
hvile og legge om kosten. Det var da
også stort sett slike råd presteskapet
kunne gi. For at statistikken skulle bli
pyntelig, hadde man strenge regler
om hvem som kunne søke hjelp ved
helligdommene. Således hadde pasienter med dårlig prognose ingen
adgang; det var rimeligvis begrenset
hva man kunne forventes å helbrede.
Eftersom kurstedene var avhengige
av gaver og donasjoner, stod de seg
derfor på å ha optimale behandlingsresultater. Utvalget av pasienter konsentrerte seg fortrinnsvis om klientell
som kunne forventes helbredet ved
forholdsvis enkle midler.
Ved ankomst til kultstedet, ble den
syke badet, kledd i hvitt og lagt i

søvn. Man forventedes å ha en drøm,
som kunne gi pasienten og dermed
også presteskapet, et hint om selve
behandlingen. Dette er smukt illustrert i Fig. 10, som viser en trippelscene. Den syke ankommer fra høyre.
Den samme mannen ligger i neste
scene på en seng og blir slikket av en
slange. Antagelig fremstiller dette
behandlingen som fant sted mens han
sov. Helt til venstre er selve drømmen
avbildet. I den er det selveste legeguden Asclepios som står for sårbehandlingen. (Legg merke til at man i fremstillingen, slik som i relieffet med
Asclepios og hans familie (Fig. 5), har
benyttet seg av betydningsperspektiv. Legen er å betrakte som guddommelig og rager følgelig langt over
pasienten i størrelse, betydning og
viktighet.) Hvis man nu efter drøm og
legeåpenbaring kunne gå helbredet

Fig. 9. Asclepioshelligdommen på Cos. Foto Einar J Berle.
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Fig. 10. Helbredelse i tre akter. Relieff fra det 4de årh f. Kr.
Arkeologisk Nasjonalmuseum, Athen.

fra helligdommen, vanket det naturligvis en belønning til kultstedet.
Gaven var gjerne i form av penger
eller en form for stiftelse. Den kunne
gjerne kombineres med et takksigelsesskrift, eller en avbildning av det
helbredede organ. Sistnevnte kunne
for så vidt også være gitt på forhånd,
som en pekepinn for hva man ønsket
behandlet. Således finnes for eksempel avbildninger av både utslett og
åreknuter, slik at presteskapet ikke
skulle være i tvil om hva pasienten
ønsket helbredet. Votivgaven var
imidlertid i de fleste tilfelle gitt efter
at behandlingen var avsluttet, slik
som Fig. 11, en gave fra en som har
blitt kvitt et penilt problem. Og denne
skikken med gaver som takk for vellykket behandling forefinnes fortsatt.
I kirker hvor ulike helgener har gjen-

Fig. 11. Votivgave. Romersk. Privat eie
i Oslo.
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opptatt Asclepios-familiens helbredelseskunst og medisinske tradisjon,
finner man ofte utstilte votivgaver,
med avbildede organer, igjen som
takk for helbredelse av ulike sykdommer. Ennu et efterslep av antikk medisinsk praksis.
På samme måte som efterlevninger av humoralpatologien gjenfinnes
i betegnelser som sangviniker og tanken på sykdom som straff fortsatt
opprettholdes, finner vi i kirkens bruk
av votivgaver en ubrutt medisinsk
tradisjon. Efter flere tusen år er enkelte tradisjoner og oppfatninger innen
medisin fortsatt de samme.
Men også det kristne tankegods
kan føres tilbake til antikke forbilder.
Ved innføringen av kristendommen
som staskult, var Asclepioskulten en
av den nye religions argeste konkurrenter. Begge kunne tilby frelse fra
sykdom, antikken med sin Asclepioskult og kristendommen med sin Chris-

tus soter (soter = frelser, i dette tilfelle
fra sykdom). Et godt eksempel på
dette felles tankegods er avbildet på
Fig. 12, som viser identisk motiv i
gresk og kristen helbredelseskunst.
Til venstre en gresk lege som behandler en øyensykdom. Kristus utfører
den samme terapeutiske gestus på bildet til høyre. Mens gresk antikk kult
hadde et lite oppvekkende forhold til
å hente folk opp fra dødsriket, forelå
det i den nye kult ingen motforestillinger mot en aldri så liten Lasarusoppstandelse. Og det er klart at når
man kan velge mellom frelse fra sykdom fra to leire og den ene tilbyr
oppstandelse fra de døde som tilleggsbonus; ja da er det ingen tvil om hvem
som trekker det lengste reklamestrå
og stikker av med publikums gunst.
Den asclepianske helbredelseskunst
må vike for en ny helbredelseskunst,
en frelseskunst som befrir, ikke bare
fra sykdom, men fra døden selv.

Fig. 12. Helbredelse av øyenlidelse i gresk antikk regi (til venstre)
og i kristen regi (til høyre).
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Keiser Konstantin og kirken
ØYVIND NORDERVAL

I historiefaget er det to viktige perspektiver som hele tiden ligger til grunn for
undersøkelser: å se etter både brudd og kontinuitet i det historiske forløp.
Begge perspektivene forutsetter et blikk på forholdet mellom årsak og virkning.
I denne artikkelen skal jeg anlegge begge perspektivene på en sentral skikkelse
i kirkens historie, den såkalte første kristne keiser, Konstantin den store.

I

den forbindelse må vi se på det
førkonstantinske keiserdømmets
religionspolitikk, for å forstå kirkens forhold til staten i denne tiden og
hva Konstantins religionspolitikk innebar når det gjelder brudd og kontinuitet.
Den romerske statsreligion var en
religion med vekt på nytten av kulten
for staten – utilitas reipublicae. Dyrkelsen av fedrenes guder gav imperiet
dets sunnhet – salus. Hvis dyrkelsen
av fedrenes guder ble opprettholdt,
ville også imperiet ha fremgang ut fra
maksimen do ut des – “jeg gir for at
du skal gi”, eller mer presist sagt:
“Jeg dyrker gudene for at de skal gi
fremgang”. Dette gjaldt den private
kult for de nære individuelle behov,
og i den store sammenheng gjaldt det
imperiet. Her sammenfalt den private og den offisielle kulten.
Samtidig med at den gamle statsreligionen ble opprettholdt, var også
Romerriket et religiøst pluralistisk

samfunn: Det lå i den hellenistiske
arven fra Alexander den store da det
romerske riket eksproprierte det makedonske storriket. Fra Østen kom de
mange mysteriereligionene som Astarte, Isis- og Mitras-kulten og etter
hvert kristendommen. I denne situasjonen utviste keiserdømmet nødvendigvis i stadig større grad en praktisk
religiøs toleranse.
Fra Domitians regjeringstid på 80
og 90-tallet kom der imidlertid en
ufravikelig betingelse som regulerte
denne toleransen: lojaliteten overfor
keiseren. Dette gav seg blant annet
utslag i keiserkulten. Å ofre til keiserens skytsånd, hans genius, utgjorde
det basale lojalitetskravet midt i all
toleranse og religiøs pluralisme som
et slags minste felles multiplum. Det
eneste unntaket utgjorde jødene. De
hadde romernes respekt fordi de hadde en gammel religion med tradisjoner, og gamle tradisjoner hadde romerne respekt for. I de første tiår av
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Konstantin den store.

sin historie kunne kristendommen
nyte godt av å være oppfattet som en
jødisk sekt, men da bruddet med synagogen ble mer og mer åpenbart,
fremstod kristendommen for de romerske myndigheter som en nymotens bevegelse fra en avkrok av verden. Når de kristne da i tillegg på
grunn av sin monoteisme ikke kunne
yte det lojalitetsoffer som keiserkulten forutsatte, var den å forstå som en
religio illicita – en forbudt religion
skadelig for rikets interesser.
Men man skal være klar over en
ting: Oldkirkens sedvanlige fremstilling av den førkonstantinske tid som
en sammenhengende periode av forKLASSISK FORUM 2005:2

følgelse av kirken gjennom en statlig
konfrontasjonspolitikk har ikke historisk forankring. Slik var det rett og
slett ikke: Først fra midten av det
tredje århundre finner vi systematiske kristenforfølgelser fra keisermaktens side. Før det har det vært spontane og lokale inngrep mot kristne –
slik vi kjenner det fra keiser Neros
prosesser mot de kristne for angivelig
å ha stått bak nedbrenningen av
Roma på 60-tallet. Eller forfølgelsen
av kristne i Lille-Asia og Roma på
80–90-tallet under keiser Domitian,
slik det er dokumentert i Johannes’
åpenbaring. Den keiserlige politikk
overfor de kristne frem til år 250
82

følger i praksis direktiver som keiser
Trajan gav til en lokal guvernør i
Bithynia i Lille-Asia, Plinius d.y.,
etter at denne hadde henvendt seg til
keiseren og bedt om råd om hvordan
han skulle forholde seg overfor de
kristne: De kristnes overtro var i seg
selv en forbrytelse som fortjente dødsstraff. På den annen side utgjorde de
ikke en umiddelbar fare som krevde
ubetinget reaksjon. Det som ble bestemmende var ro og orden lokalt, og
det ble overlatt til provinsstattholderne å ta de nødvendige hensyn og
initiativ til å opprettholde det gjennom sin rett til å ilegge straff – coercitio. Dermed var det stor variasjon i
de kristnes forhold til staten rundt
omkring i riket. Forfølgelser var derfor stort sett lokale og kortvarige.
På midten av 200-tallet er situasjonen en helt annen: Politisk var forholdene svært ustabile. Det var vanskelig å opprettholde det svære riket med
en politisk sentralmakt. I Øst presset
perserne mot grensene, fra Nord-Europa kjentes trykket fra germanske
stammer i mobilitet. Keisermakten
var i økonomisk uføre. Mottiltakene
som keiser Decius i 250 tydde til,
innbefattet også det religiøse aspekt.
Det gamle Roma skulle gjenskapes,
og dermed skulle fedrenes guder som
tidligere stod for fremgang og stabilitet igjen komme til heder og verdighet gjennom å tvinge alle imperiets
innbyggere til å ofre til de gamle
guder. Religiøst mangfold var skyld i
rikets nedgang (Eusebius, Historia
ecclesiastica VI,39 ff,; Lactantius,
De mortibus persecutorum IV).
For kirken ble denne nye konfrontasjonspolitikken katastrofal, etter-

som ettergivenhet for offerkravet representerte frafall. Alternativene var
derfor bare frafall eller martyrium.
Det er disse trekkene vi ser igjen i den
neste store forfølgelsen i perioden 302
til 311 under keiser Diokletian. Dette
utgjør det religionspolitiske bakteppet for keiser Konstantins klatring
mot makten. Forfølgelsen inngikk i
keiser Diokletians store restaurasjonsplan for imperiet for å få det på
fote igjen sosialt, økonomisk og politisk. Heri inngikk en oppdeling av
keisermakten i fire i 290-årene – det
såkalte tetrarkiet eller firekeiserdømmet – med to seniorkeisere og to
juniorkeisere i henholdsvis øst- og
vestriket, med Diokletian som leder
av keiserkollegiet. Diokletians visjon
var en moralsk og religiøs gjenfødelse av imperiets innbyggere som da
skulle vende tilbake til gamle dyder
og fedrenes gudsdyrkelse – virtus et
pietas (Lactantius, De mortibus persecutorum VII).
Gjennom en relativt fredelig periode fra 260-årene hadde kirken kunnet
konsolidere seg både gjennom en
kraftig ekspansjon og utbygging av
indre strukturer både når det gjaldt
bispeembeter og økonomi, og den
hadde fått større innpass også i høyere samfunnslag, og sosiale skiller som
før hadde rammet kristne var i ferd
med å utviskes. En regner med at godt
over 10 % av imperiets innbyggere
var kristne ved inngangen til 300tallet. I dette mangfoldet utgjorde de
kristne altså en ikke ubetydelig minoritet, og dermed ser vi det skitneste og
mest tidløse av alle politiske knep
også her: Det er de avvikende minoritetene som har skylden for ustabile
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samfunnsforhold. Det reises kritikk
mot kirken fra toneangivende krefter
i samfunnet, bl.a. var flere av samtidens nyplatonske filosofer engasjert
i en propagandalignende aksjon.
Den første fase av forfølgelsen var
ikke blodig. Målet var å stigmatisere
de kristne og gjøre det borgerlig og
sosialt belastende å tilhøre kirken.
Kirkehus skulle ødelegges, liturgiske
bøker og kar beslaglegges, det var
forbudt å feire gudstjeneste. Kristne
ble fratatt sine borgerrettigheter: De
fikk ikke føre rettssaker. Kristne i
høyere embeter skulle miste sin rang
og sine privilegier. Frigitte slaver i
keiserens tjeneste skulle igjen bli slaver. Da dette ikke hadde den ønskede
effekt, ble forfølgelsen gradvis hårdere. I 303 slo man til mot kirkens
lederskap og arresterte biskoper og
prester og sendte dem i fengsel uten
lov og dom. Året etter ble det utstedt
et edikt om at alle imperiets innbyggere skulle ofre til fedrenes guder
med deportasjoner, blodsutgydelser
og tortur som følge om de nektet
(Lactantius, De mortibus persecutorum XV f.).
Midt under forfølgelsen skjer det
viktige maktforskyvninger i tertrarkiet: Diokletian og hans medseniorkeiser trakk seg tilbake i 305, og
opp rykket juniorkeiserne, Galerius i
Øst og Constantius Chlorus i Vest.
Den siste var Konstantins far. Mens
Galerius var en innbitt motstander
av kristendommen, skal Constantius
Chlorus ifølge kristne kilder ikke ha
vært noen nidkjær oppfølger av forfølgelsen: Han skal ha nøyet seg med
å rive ned noen kirkebygninger, men
aldri lagt hånd på kristne (LactanKLASSISK FORUM 2005:2

tius, De mortibus persecutorum XV;
Eusebius, Vita Constantini XIII; Historia Ecclesiastica VIII,13,13). Nå
utgjorde da heller ikke de kristne noe
betydelig antall i hans myndighetsområde Gallia og Britannia. Allerede
i 306 overtok Konstantin makten etter sin far.
I 311 avblåste Galerius forfølgelsen, fordi den bar magre resultater.
Fredsediktet er et svært interessant
dokument. Det fastslås at keisermakten fremdeles anser kristendommen
for å være uforstandig overtro og at
forfølgelsen var berettiget i og for
seg, men samtidig konkluderes det
klart og tydelig at forfølgelsen har
vært nytteløs. Det interessante er at
argumentet for å forfølge de kristne er
det samme som det som brukes for å
avblåse den, nemlig hensynet til imperiets gavn og nytte. De kristne skal
få dyrke sin gud i sine kirkehus på to
betingelser: At de ikke skal forstyrre
offentlig orden, men ikke minst at de
oppfordres til å be for imperiets og
deres egen velferd, slik at imperiet
kan bevares uskadet, og at de selv må
kunne leve uten bekymring. Det er
faktisk den første gang kristne får
rettslig tillatelse for sin eksistens i
imperiet (Lactantius, De mortibus
persecutorum XXXIII; Eusebius, Historia ecclesiastica VIII,17,1 ff.).
Ediktet er utstedt i alle de fire
keisernes navn, med den dødssyke
Galerius som pådriver. Men det er
ikke usannsynlig at Konstantin allerede på dette tidspunkt har vært en
vesentlig maktfaktor i å drive det
igjennom, ettersom han selv så sterkt
viderefører det positive anliggende i
toleranseediktet i den følgende tid.
84

Den samtidige kristne historikeren
Lactantius hevder at Konstantins anliggende allerede fra maktovertagelsen i 306 var å gi de kristne religionsfrihet (Lactantius, De mortibus persecutorum XXIV).
Dette ser vi av det såkalte Milanoforliket fra 313 (Lactantius, De mortibus persecutorum, XLVIII,2 ff.; Eusebius, Historia ecclesiastica X,5,1,
ff.). Da hadde Konstantin og hans
svoger splintret tetrarkiet og delt
makten mellom seg – Konstantin som
keiser i Vest og Licinius i Øst. Ediktet
går videre enn toleranseediktet fra
avblåsningen av forfølgelsen og utgjør i praksis et privilegieedikt: Kristendommen skulle ikke bare være
tillatt, men være begunstiget og faktisk likestilt med all annen kult. Det
heter her at religionsfriheten skal
være betingelsesløs for kristne og
andre, men det er de kristne som er i
fokus. Enkeltkristne og menigheter
skal etter reskriptet få igjen beslaglagt eiendom, og hovedargumentet er
imperiets gavn: “for at guddommen i
alle ting kan yte oss den sedvanlige
iver og velvilje”.
Til nå har vi sett på de religionspolitiske hovedlinjene frem til imperiets
aksept av kirken. Men hva med Konstantins’ motivasjon og eget religiøse
ståsted? Kildene sier at Konstantins
far Constantius var solmonoteist, han
dyrket Sol invictus, den uovervinnelige sol (Eusebius, Vita Constantini
I,17). Det vil i så tilfelle utgjøre en
forbindelse til Konstantin selv: Myntpregning i årene etter at han hadde
tatt over makten etter faren henviser
nettopp til Sol invictus – den ubeseirede sol. Allerede her synes det å

ligge et maktpolitisk program med en
religiøs begrunnelse. Solmonoteismen var et utmerket religiøst fundament for begrunnelsen av enekeiserdømmet. Det har vi eksempel på fra
270-årene, da keiser Aurelian parkerte den gamle statsreligionen og innførte soldyrkelsen som ideologisk
fundament for sitt imperium. Det kan
neppe herske tvil om at Konstantin
fra første stund var innstilt på å undergrave firekeiserdømmet for å bli
enehersker i Romerriket. Det viser
også den videre utviklingen: Etter å
ha kommet inn i keiserkollegiet og
fått sin makt befestet i Gallia og
Britannia, gikk Konstantin mot Roma og slo keiseren der, Maxentius, i
312. Han inngikk allianse med Licinius, som slo Maximinus i øst i 313.
Etter å ha delt makten med Licinius i
12 år, felte til slutt Konstantin ham i
324 og satt som enekeiser.
Men det er i begynnelsen til dette
maktløpet at Konstantin ifølge kristne kilder skal ha blitt omvendt til den
kristne Gud. I 312, forut for slaget
mot Maxentius ved Pons Mulvius, en
bro nord for Roma, skal Konstantin
gjennom en åpenbaring ha sett seierens tegn, kristogrammet, som da
førte til hans omvendelse. Den eldste
beretningen finnes hos Lactantius,
som beskriver det hele nokså nøkternt, senest en gang mellom 316 og
318, altså fire til seks år etter slaget:
I en drøm fikk Konstantin ordre om
at et himmelsk tegn skulle fremstilles
på skjoldene til soldatene hans og
slik bæres ut i kampen. Han gjorde
som han ble befalt og graverte som
Kristi monogram på skjoldene
bokstaven “X” brutt av en loddrett
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sine fiender (Eusebius, Vita Constantini, I,28–29).
Konstantin skal ha fortalt sine
nærmeste om sine syner og drømmer,
og han gav ordre om å femstille
tegnet i gull og edelstener. Det dreier
seg altså om en feltstandard eller
fanemerke, labarum som det kalles,
eller kristogrammet som skulle settes
på hjelmer og skjold. Grunnformen
er imidlertid en forgylt lanse i form
av et kors med kristogrammet øverst.
Det er altså ikke helt klart om det er
korset eller kristogrammet som er
selve seierstegnet. Eusebius beskriver
det slik:

linje, bøyd i toppen. Bevæpnet med
dette tegnet tok hæren til våpen
(Lactantius, De mortibus persecutorum, XLIV,5–6).

Eusebius av Caesarea skrev første
versjon av sin kirkehistorie ikke lenge etter slaget om Roma. Her forteller han overhodet ikke om noen åpenbaring, selv om han forutsetter at den
kristne gud stod bak Konstantin. Det
gjør han imidlertid da han skrev Vita
Constantini – ”Konstantins liv” –
etter keiserens død i 337, og han
hevder at det er keiseren selv som har
informert ham om dette personlig og
under ed, uten at vi behøver å legge
for mye i det. Eusebius likte å omgås
monarkiet – som biskoper gjerne
gjør. Eusebius’ beretning er i så måte
spektakulær: Han tegner portrettet
av en søkende Konstantin som innser
at hedenskapets religion ikke kunne
gi noen som helst trygghet til sine
dyrkere. Kontrasten er hans fars monoteisme, og han ber til sin fars gud,
dvs den ubeseirede sol – Sol invictus.
Svaret kommer fra Kristus selv:

En høy forgylt stang hadde en
tverrbjelke i korsform. På toppen
var det anbrakt en krans av edelsteiner og gull. I denne var forløserens monogram som bestod av de
første bokstavene i Kristi navn, slik
at P gikk igjennom X. Dette tegnet
brukte keiseren senere også på
hjelmen (Eusebius, Vita Constantini
I,31).

Problemet med disse kildene er at vi
har andre ikke-kristne kilder som gir
andre tolkninger av begivenhetene.
De forutsetter guddommelig bistand
til Konstantin, men ikke fra den kristne gud. F. eks. finnes det en anonym
panegyrikk fra 310 som henviser til
en episode under et felttog, da Konstantin oppsøkte et Apollontempel.
Denne teksten hevder at det var orakel- og solguden Apollon som skulle
beskytte keiseren sammen med seiersgudinnen Victoria, og Konstantin
skulle være nærmest en jordisk personifikasjon av Apollon:

Ved middagstid da solen var begynt
å gå ned, hadde keiseren med egne
øyne sett korsets seierstegn i
strålende lys på den høye himmel
over solen og ved siden av dette
selvlysende korset sett de skrevne
ord: Ved dette tegn skal du seire . . .

Mens Konstantin grunnet på hva dette tegnet på himmelen kunne bety,
overrasket natten ham. Han falt i
søvn og under søvnen viste Kristus
seg for ham med det åpenbarte himmelske tegn. Og Kristus påla ham å
etterligne dette tegnet og bruke det
som fanemerke under kampene mot
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i Ticinum i 315, men faktisk finnes
parallelt mynter med Sol Invictus, og
Jupiter, Mars og seiersgudinnen Victoria fra romersk mytologi. Først
rundt 320 forsvinner de hedenske
motivene og erstattes som regel av
religiøst nøytrale. Myntslagning med
klart kristne motiver var ikke særlig
utbredt før i forbindelse med oppgjøret med medkeiseren i Øst – Licinius.
For eksempel er det først etter slaget
i 324 at vi finner Eusebius’s omtalte
labarium som motiv på mynt, og da
med labariet fremstilt som seiersvåpen mot den slagne keiseren Licinius,
fremstilt som slange.

Jeg tror nemlig, Konstantin, at du
har sett din Apollon, som sammen
med Victoria gav deg laurbærkranser, som hver utgjør et tegn for tretti
år. […] Du har sett ham og gjenkjent deg i hans skikkelse, han som
har herredømmet over hele verden… (Panegyricus anonymus,
XXI,4)

Ikke nok med det: Et av de viktigste
Konstantin-minnene i Roma er hans
triumfbue som ligger mellom Forum
Romanum og Colosseum. Den er
reist av senatet og Romas befolkning
i forbindelse med Konstantins 10årsjubileum som regent i 315. Det
forbausende er at det ikke finnes noen
hentydninger til kristen symbolikk
eller direkte henvisninger til de kristnes gud på dette monumentet med
henblikk på etterhistorien. Innskriften på ene frontsiden tilskriver Konstantins seier en guddommelig inspirasjon, men det kan jo være hva som
helst:
Til Imperator Caesar Flavius
Konstantin, den største, fromme og
lykkelige Augustus. Ved guddommelig inspirasjon og stor visdom
har han ved hjelp av hæren og
våpen befridd staten fra tyrannen
og all hans splittelse. Derfor har
Senatet og det romerske folk tilegnet
ham denne buen som er dekorert
med seierssymboler.

Undersøker man relieffene, er den
eneste religiøse referanse Sol invictus
– den ubeseirede sol. Dette ser vi på
ene kortsiden, der Sol invictus stiger
opp bak et hesteforspann.
Det første belegg for en sammenknytning mellom kristogrammet og
Konstantin er en mynt som ble preget
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Imidlertid ser man en stadig klarere favorisering av kirken gjennom
Konstantins lovgivning og religionspolitikk for øvrig. Allerede i 313
forordner han at prestene skal motta
lønn fra staten. De skal også slippe å
betale skatt og være unntatt andre
offentlige plikter, slik som for eksempel det gamle romerske familiemønsteret. Det hevdvundne prinsippet om
familiefarens makt, pater familias,
gjaldt ikke lenger prestene. Konstantins argument for prestenes privilegier var at de som fristilt ville være
mest nyttige for imperiets fremgang.
Tradisjonelle familierettigheter ble
også innskrenket i forhold til innføringen av prinsippet om at kirken
kunne ha eiendom og ta imot arv. Der
hvor den enkeltes økonomi tidligere
var styrt av familiens interesser, der
gjaldt nå prinsippet om at enhver
kunne testamentere så mye han ville
til kirken uavhengig av familien. En
del av disse privilegiene tilkom allerede statskultens presteskap. Men
det fantes reguleringer som spesifikt
gjaldt kirken: En radikal endring av
rettspraksis var opprettelsen av kirkelige domstoler ledet av biskopene,
som derved fikk overdratt en rekke
sivilrettslige saker. Bl.a. kunne enhver kristen som lå i sivil rettssak
med en annen kristen når som helst og
uten påkrevd samtykke forlange å få
saken overført til en biskops domsavgjørelse, og biskopens avgjørelse
skulle være endelig uten mulighet til
appell eller omstøtelse. Videre fikk
kirkemøtenes beslutninger rettslig status og var å forstå som romersk lov.
En rekke lover fra Konstantins side
har åpenbart sin bakgrunn i kirkens
KLASSISK FORUM 2005:2

verdisyn: Han forbød korsfestelse,
likeledes å brennemerke straffedømte
i ansiktet. Ettersom ansiktet utgjorde
bildet av den guddommelige skjønnhet, burde det heller utføres på anklene eller hendene. I 321 gjorde Konstantin søndagen, soldagen, – dies
solis – til offisiell helligdag. Da ble
det forbudt å utføre en rekke sivile
forhold, blant annet å føre rettssaker.
Loven nevner bare dagen som solens
dag, ikke at den er de kristnes forsamlingsdag, selv om det var først og
fremst de som profiterte på loven.
Ambivalensen viser seg også i forordninger for kristne militære, som får
fri på søndagen for å dyrke sin gud.
De øvrige må imidlertid også drive
kult på denne dagen og fremsi en
pålagt bønn til den høyeste gud.
Familie- og ekteskapsmoralen ble
også påvirket av Konstantins allianse
med kirken. Mens lovverket helt fra
Augustus’ dager ga gifte menn med
mange barn privilegier med henblikk
på arv og gaver, fikk barnløse og
ugifte større rettigheter under Konstantin, åpenbart påvirket av kirkens
fremheving av sølibatet som en from
livsform. Likedan gjorde han skilsmissekriteriene strengere: En kvinne
kunne bare skille seg fra en mann
dersom han var morder, giftblander
eller gravskjender, mens en mann
bare kunne skille seg dersom konen
var utro, var giftblander eller drev
bordeller. En gift mann kunne heller
ikke holde seg med konkubiner. En
del antisemittiske lover kan vanskelig tenkes uten kirkens fremmarsj:
Det ble forbudt for jøder å holde
kristne slaver, og det var forbudt med
trussel om dødsstraff for jøder å straf88

fe jøder som konverterte til kristendommen, likeså om en kristen konverterte til jødedommen.
En viktig side av Konstantins favorisering av kirken var hans storstilte
kirkebyggingsprogram. Kontrasten
til fortiden var stor. Mens man tidligere holdt til i beskjedne huskirker,
donerte Konstantin midler og planla
praktfulle, mosaikkbesatte basilikaer
– en bygningstype som til da var benyttet til offentlige representasjonslokaler, audienshaller, domslokaler eller
markeder. Med sin konstruksjon bestående av et eller flere paralleltgående skip, var disse egnet til utvikling
av liturgien. En annen viktig faktor,
religionspolitisk sett, var den nytte
keiserdømmet kunne ha av kirkens
organisasjon med biskopene som
toppledere i et hierarkisk system rundt
i riket, likedan bispesynodene der
Konstantin kunne konsultere og samkjøre bispene for politikk. Vedtakene
herfra var automatisk offentlig lov.
Konstantin har tydeligvis aldri
gått offentlig ut og sagt at han var
kristen. Undersøker man hans edikter
og lovtekster hvor han berører gud, er
det den ene høyeste Gud som har vist
sin makt gjennom Konstantins seire,
og Konstantin er denne høyeste Guds
redskap til å bringe Romerriket til
fred og enhet. Gjennom de dokumenter og brever hvor han henvender seg
direkte til kirkelige personer eller
synoder, er det tydelig at han identifiserer seg med de kristnes Gud. På
den annen side viser ikke disse tekstene noen dybdeforståelse av sentrale
kristne forestillinger: Det er den høyeste skaper og verdens opprettholder
som har sendt Konstantin.

Denne tvetydigheten viser seg
også i forholdet til den gamle statskulten. Da Konstantin rykket inn i
Roma, dro han ikke opp til Kapitol
for å feire seieren med offer til Jupiter, slik skikken var. Han tok også
avstand fra keiserkulten. Men på den
annen side beholdt han tittelen som
yppersteprest – pontifex maximus –
og var i realiteten statsreligionens
øverste leder, samtidig som han overfor biskopene kunne omtale seg selv
som deres medbiskop for alle utenfor
kirken. Han har også i stor grad
praktisert den toleransepolitikk som
han og Licinius ble enige om i 313.
Han forbød enkelte hedenske kulthandlinger, som privat tegntagning.
Ellers fikk folk praktisere sin religion
som de ville. Det eneste man registrerer, er at han etter at han ble enehersker i 324 lar flere templer plyndre og
rive.
I borggården på Kapitol-palasset i
Roma ligger restene av en kolossalstatue av keiser Konstantin, og der
har disse ligget siden pave Innocens
den VIII plasserte dem der sent på
1400-tallet. De ble plukket opp på
Forum Romanum ved den store Konstantin-basilkaen eller Maxentiusbasilikaen som den også kalles, ettersom det var Konstantins motpart som
hadde påbegynt den. Kolossal har
statuen vært, man regner med vel 10
m., bare hodet er 2,5 m høyt. Dette
dreier seg sannsynligvis om den statue som Eusebius omtaler i Vita Constantini, hvor det heter at det var reist
en statue av Konstantin på et av
Romas mest folksomme steder. Konstantin hadde selv beordret at statuen
skulle utstyres med en høy lanse i
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form av et kors i hånden på keiseren
– åpenbart det labariet vi allerede har
vært inne på: Innskriften kan gi en
kristen tolkning:

Innenfor moderne forskning spenner vurderingen av Konstantins religionspolitikk vidt, fra dem som hevder at han var en areligiøs, nærmest
machiavellisk, kynisk taktiker som
allierte seg med kirken utelukkende
av politiske hensyn etter keiserdømmets mislykkede forsøk på å lamme
den, og da ut fra tanken “if you can’t
beat them, join them”. Det skulle
altså dreie seg utelukkende om vilje
til makt der kristendom og kirke var
et middel på veien.

Ved dette fredstegn, tapperhetens
sanne merke, har jeg reddet deres by
fra tyrraniets åk og brakt dere
friheten tilbake. Derved har jeg også
gitt Senatet og det romerske folk
fortidens glans og verdighet
(Eusebius, Vita Constantini I,40).

Det pussige er at blant restene finnes
det to høyrehender som påviselig er
laget for samme statue, den ene gjennomboret, den andre har bare et hull
på oversiden. Det er jo i grunnen
merkelig at en statue skulle være
utstyrt med to sett hender, med mindre det dreier seg om en utskiftning av
en holdt gjenstand. Den norske kunsthistorikeren og klassiske arkeologen
H.P. l’Orange har kommet med en
plausibel forklaring, som kan kaste
lys over Konstantins religionspolitikk: Opprinnelig har statuen muligens vært utstyrt med et septer. På et
tidspunkt er hånden blitt skiftet ut,
sannsynligvis for å holde det korset
som Eusebius forteller at Konstantin
gav ordre om. Mens statuen sannsynligvis ble reist like etter Konstantins
erobring av Roma i 312, er det grunn
til å tro at den nye hånden med korset
kom langt senere, sannsynligvis etter
at Konstantin var blitt enekeiser i 324
og hans makt var konsolidert.
Den tvetydigheten vi finner i kildene, gjør at ettertidens dom over Konstantins forhold til kristendommen
har gitt høyst forskjellige utslag –
helt fra 300-tallet til dagens forskningssituasjon.
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Vi har også dem som hevder at
Konstantin var en synkretist som hadde en tro på en høyeste gud i pakt med
en filosofisk trend i tredje og fjerde
århundre. Den kristne gud passet inn
i dette mønsteret uten at Konstantin
nødvendigvis kom videre til en genuin kristen erkjennelse. På den andre siden er den holdningen vi finner
innenfor Konstantin-forskningen de
seneste tiår: Nemlig at Konstantins
forhold til kirke og kristendom må ha
vært oppriktig.
Nå skal vi huske en ting: Vårt
ideale syn på forholdet mellom religion og politikk, at de ikke må
sammenblandes, er et forholdsvis moderne fenomen, og det var definitivt
90

fraværende innenfor det senantikke
keiserdømmes heskerideologi. Som
vi har sett var dyrkelsen av guddommelige makter forstått som en forutsetning for imperiets velbefinnende
og videre fremtid. Når omfattende
forfølgelser ikke viste seg å nytte, var
det nærliggende å tilskrive de kristnes
gud en makt man måtte ta hensyn til,
enten man ville eller ikke. Dette kan,
som vi har sett, leses direkte ut av
Galerius’ toleranseedikt fra 311 da
forfølgelsen ble brakt til opphør. Frihetens betingelse var at de kristne ba
til sin Gud for keiserdømmet. Det er
denne linjen Konstantin trakk videre
ved å gjøre kristendommen til en
begunstiget religion, ja, faktisk den
foretrukne religion som stod bak
Konstantin og hans suksess. Dette var
jo et meningsunivers som både kristne og hedninger hadde felles: Man
kan jo bare lese Konstantins kristne
rådgiver Lactantius, som beskriver
den grufulle død de keisere fikk som
hadde forfulgt kirken: En fikk en
smertefull død av svulster i underlivet, en begikk selvmord med en gift
som virket altfor langsomt, så han
brant opp innvendig i løpet av fire
dager, resten ble drept. Å skulle bortforklare Konstantins identifikasjon
med kristendommen ut fra maktpolitiske hensyn, blir på en måte absurd
når man tar i betraktning at hvis dette
var tilfellet, hadde det vært mye enklere for keiseren bare å gi de kristne
toleranse. De utgjorde tross alt en
minoritet. De kristne hadde sannsynligvis vært godt fornøyde med å bli
tolerert, og ville gitt keiseren sin støtte i retur. Men Konstantin går jo langt
videre enn det som strengt tatt var

nødvendig: Kirken blir til de grader
privilegert. Det er usannsynlig at
Konstantin hadde tilnærmet seg kristendommen på denne måten, om han
ikke hadde noe personlig forhold til
den.
Når det gjelder det tvetydige kildematerialet at kristne og hedenske
motiver synes å stå side om side, kan
dette ha en høyst naturlig forklaring.
Selv om kristendommen hadde vist
seg motstandsdyktig gjennom forfølgelsene, var motstanden mot den
sterk, ikke minst i vest. Majoriteten
av kristne hadde tilhold i østriket.
Konstantins tilsynelatende toleransepolitikk var en nødvendighet. Hadde
keiseren fra først av forsøkt å sette det
gamle hedenskapet ut av spill, ville
det åpenbart ha satt en stopper for
hans religionspolitiske mål. De kristne utgjorde jo fortsatt en minoritet,
og hedenskapet kunne godt tenkes å
slå tilbake. Vi ser dette tydelig gjennom Konstantins forsiktige holdning
overfor senatsadelen i Roma, der de
gamle religiøse tradisjonene stod
sterkest i hevd. Når Konstantin bygget kirker i Roma, ble de alltid lagt
utenfor murene, høyst sannsynlig for
ikke å provosere hedenskapets forsvarere i byen. At Konstantin i 330
anla en ny hovedstad i Bysants, kalt
Konstantinopel, skyldtes nok ikke
bare administrativt strategiske hensyn, men at han ville skape et nytt,
kristent Roma, hvor ikke de gamle
romerske religiøse tradisjonene rådet
grunnen.
Hva Konstantins eventuelle visjon
kan ha bestått av, vet vi ikke noe om.
Like fullt er det grunn til å hevde at
Konstantin har identifisert seg med de
91
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kristnes gud forut for slaget om Roma
i 312. Det er to forhold som spiller inn
her: Konstantins eventuelle kristentro
hadde neppe basis i en dypere dogmatisk refleksjon. Selv om han ikke var
uten innsikt i og interesse for filosofisk tenkning, var han først og fremst
en soldat, med en hverdag der makt
og styrke utgjorde forutsetningen for
suksess. Vi må derfor anta at det
dreide seg om en kristendom på konstantinsk vis, der makt og guddommelig forsyn stod i sentrum. Han var
altså ingen indremisjonskristen.

lingstilknytninger til solkulten: “Gud
er lys, i ham finnes det ikke mørke” (1
Joh 1:5); “Lyset fra det høye gjeste
oss som en soloppgang” (Luk 1:78);
“Tro på lyset mens dere ennå har
lyset, så dere kan bli lysets barn” (Joh
12:36), eller som det heter om Messias i Malakki 4,2: “Men for dere
som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol renne”. Faktisk har vi denne motivtilnærmingen belagt også
ikonografisk: I et av mausoleene på
kirkegården som Peterskirken i Roma er bygget over, finner vi en fremstilling av Kristus med solens eller
Apollons kjennetegn: Med strålekrans plassert i en hesteforspent
vogn. Det er også et faktum at fire år
etter at Konstantin hadde gjort solens
dag til offentlig hviledag, vedtok kirken at Kristi fødsel skulle markeres
ved vintersolhverv, 25. desember,
som innenfor solkulten ble ansett som
solens fødselsdag. Tidligere hadde
Jesu fødsel vært markert ved epifania, 6. januar. Selv om kirken ikke
åpent identifiserte Kristus med Sol
Invictus, var det motiver som lå tett
opp til hverandre og som kirken kunne tilpasse seg. For eksempel karakteriserte Eusebius i sin lovtale ved keiserens 30-årsjubileum i 335 Konstantin som den som opplyste innbyggerne i imperiet, likesom den strålende
solen, men da som en avglans av det
egentlige livets lys, Kristus (Eusebius, Oratio, III,4; VI, 18–20).
Dette utelukker på ingen måte at
Konstantin også har hatt strategske
mål med sin religionspolitikk. Det er
overhodet ingen selvmotsigelse i dette. Dette ser vi kanskje tydeligst i det
som han om igjen og om igjen under-

Vi må dessuten også regne med en
gradvis tilnærming til kristendommen fra solkult til en mer avklart
kristendom. Dette kan delvis forklare
dobbeltheten innenfor kildematerialet når det gjelder forholdet til
Sol invictus og kristne forestillinger.
Hans tro tok utgangspunkt i en solmonoteisme, som gikk over i forestillingen om den ene kristne gud. Men
dette som ytre sett kan betraktes som
en synkretistisk tendens fra Konstantins side, gjelder jo faktisk også
innenfor en kirkelig sammenheng.
Sol- og lysmotivene i kristendommen
er sentrale med naturlige forestilKLASSISK FORUM 2005:2
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streker som kirkens oppgave: Å sørge
for den ene Guds støtte for Konstantins herredømme, og dermed også
være den religiøse enhetsfaktoren i
keiserriket. Da Konstantin ble klar
over hvor full av splittelser kirken
var, arbeidet han systematisk med å
hjelpe til å løse stridighetene og gjenopprette enhet: Det gjaldt den donatistiske utbryterkirken i Afrika, som
stod for en hård kurs overfor frafalne
etter avblåsningen av forfølgelsene.
Gjennom flere synoder forsøkte Konstantin å løse stridighetene. Og ikke
minst gjaldt det de dype splittelsene
han fant i Øst da han ble enehersker
i 324: Her var det full krig p.g.a. den
alexandrinske presten Arius som hevdet at Sønnen ikke var av samme
vesen som Gud Fader. Det var blant
annet for å løse dette spørsmålet at
Konstantin sammenkalte til det store
kirkemøtet i Nikea i 325. Etter møtet
der Arius og hans nærmeste sympatisører ble fordømt og forvist, innførte
Konstantin en lov der han utelukket
vranglærere og kirkesplittere fra statlige pengebevilgninger, og han vekslet mellom godord og trusler. Men
samtidig begynte han å arbeide for å
få arianerne inn i kirkefellesskapet
igjen gjennom dialog med Arius selv
ut fra Nikea-møtets teologi. Da han
stod i ferd med å lykkes med dette,
protesterte Alexandria-biskopen Athanasius på det sterkeste, med den følge
at han ble sendt i eksil. Den sterkeste
indikasjon på den vekt Konstantin
har lagt på kirken som enhetsfundament for hans keiserdømme, er at
kirkemøtet i Nikea var en del av
festlighetene rundt hans 20-årsjubileum som regent. Det samme gjelder

kirkemøtet i Tyrus og Jerusalem 335,
ved hans 30-årsjubileum, da Arius
skulle gjenopptas i kirkefellesskapet.
Som en viktig del av jubileet var
vigslingen av Den hellige gravs kirke
i Jerusalem, som skulle være det synlige tegn på at kirken hadde funnet
tilbake til sin enhet.

Konklusjon
Kildematerialet er komplekst og tilsynelatende sprikende, men jeg tror
at det samlende perspektivet er å
finne i sammenhengen mellom både
det brudd og den kontinuitet som
Konstantins tilnærming til kirken utgjør i forhold til den forutgående
romerske religionspolitikken. Det totalt nye var at Konstantin ikke bare
gjorde den tidligere forfulgte kirken
tolerert av keisermakten, men også
privilegert. Den utgjorde keiserdømmets faktiske religiøse fundament for
det han betraktet som en gudvillet
misjon overfor verden. Men her ser vi
da også sammenhengen til den forutgående tid når det gjaldt forholdet
mellom religion og politikk. Til
grunn for kristendommens nye stilling lå det samme prinsipp som den
romerske statsreligionen hadde innehatt: Konstantin oppfattet dyrkelsen
av den ene kristne gud som en forutsetning for at samfunnet og menneskenes trygge kår skulle opprettholdes. Hvis gudsdyrkelsen ble svekket,
ville kaos og utrygghet innta imperiet. Det samme prinsipp som før
hadde vært påskuddet for forfølgelsen av kirken, utgjorde altså nå grunnen til dens særstilling. Den ene gud
og den ene kirke skulle danne det
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religiøse og etiske fundamentet for
den ene keiserens imperium. Den var
en visjon Konstantin aldri gav slipp
på, selv om han helt fra 312 til sin død
måtte forholde seg til en kirke med
ytterst sterke indre spenninger. Kanskje nettopp dette forener det visjonære hos ham med en viss naivitet i
forhold til det å holde styr på kirkelige maktpersoner.
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Islendingar, svenskar og
nordmenn hos Apollon
– referat frå kurs ved
Det europeiske kultursenteret i Delfi
KJELL GULBRANDSEN

I dagane 24. juli til 7. august i år vart det 11. seminaret i klassisk gresk
språk og kultur – SEMINARIA ARCAIAS ELLHNIKHS GLWSSAS KAI
POLITISMOU – arrangert ved Det europeiske kultursenteret i Delfi, denne
gongen med deltakarar frå Island, Sverige og Noreg.

O

pphaldet var eit samanhengande bad i historie, språk,
religion, arkeologi, filosofi
og litteratur så vel som meir konkret
i havet i Korinthbukta og i frisk fjellluft på Parnassos.

på dei kulturelle og humanistiske
verdiane som antikkens Delfi representerte. Målet er å skape eit europeisk og internasjonalt senter for
kunst og kultur. Senteret er kjent for
internasjonale konferansar, særleg
om antikkens teater, og for nettverket
Amphiktyonia, som har som mål å
fremje studiet av klassisk gresk i
grunnopplæringa i landa i Europa.
Konkurransen «Pythia», for elevar
som lærer klassisk gresk, hører inn
under aktivitetane til Amphiktyonia.
Både Sverige og Danmark har forresten hausta laurbær i «Pythia».
Seminaret fann stad i det internasjonale Periklesåret, og den ansvarlege representanten for arrangøren
heitte då òg Perikles. Utan samanlikning med styraren av eit anna kjent
Frontisterion (jf. ”Grubleriet” i Skyene av Aristofanes) helste han elevane

Det europeiske kultursenteret
Dagens Delfi har rundt 1500 innbyggjarar, og den vesle byen inneheld to
gater som går frå ein bensinstasjon til
ein utekafé, ei tverrgate og eit lite
bustadområde. Innbyggjarane kjem
frå landsbyen Pastri, som låg oppå
tempelområdet og derfor vart flytt då
franske arkeologar byrja med utgravingar i 1892. I utkanten ligg kultursenteret. Det vart oppretta i 1977 i
samarbeid med Europarådet etter
lang tids førebuing og på initiativ frå
Konstantin Karamanlis, og det er tufta
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sine med «Kalispera, mathitites» når
vi skulle på kveldsførelesingar...

Leif Feltenius, Martina Finnskog,
Anders Larsson, Lena Bergfors Larsson, Ingrid Löfqvist, Margaretha
Magnusson, Gun Ménard, Lars
Nordgren, Eva Nylander, Elena Petoukhova, Eva Ryberg, Eva Schoug
Tarandi, Eva Tidner, Birgitta Tulin
og Jan Wihlborg, mens dei norske
deltakarane var Anne Katrine Frihagen, Torbjørn Fuglevik, Kjell Gulbrandsen, Bjørgulv Rian, Christa
Skanding, Bjørn Wallin, Glenn Wehus og Einar Weidemann.
Vi hadde med oss dyktige fagfolk
frå heimlanda våre til å førelese, og
dei fekk følgje av gode krefter frå
vertslandet. No kunne vi rett nok dele
greske førelesarar inn i to grupper
(dei som hadde sett seg inn i korleis
ein munnleg formidlar fagstoff på

Felles delegasjon
Det klassiske miljøet i den vidaregåande opplæringa i Noreg, Sverige
og Island er ikkje så veldig stort, så
Gunhild Vidén, professor ved Norges
Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim og leiar for Svenska
Klassikerförbundet, såg til at dei tre
landa saman fylte opp ein delegasjon
av kunnskapslystne deltakarar. Vi
var i alt 29 lærarar, studentar og
andre med tilknyting til antikke
emne. Geir Thórarinsson representerte Island. Frå Sverige kom Per Axel
Andrén, Björn Börjeson, Desirée Edmar, Staffan Edmar, Bengt Esperi,

Norske og svenske kursdeltakarar i Apollons heilagdom i Delfi.
Foto: Kjell Gulbrandsen.
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engelsk og dei få som sikkert skal få
høve til å lære dette), men vi seier oss
likevel veldig godt nøgde med kvaliteten på seminaret!
Og hundre år etter unionsoppløysinga var forholdet mellom norske og
svenske seminaristar eksemplarisk
godt; det einaste tilløpet til divergens
med bakgrunn i ulike kulturar gjaldt
synet på korleis vi skulle omtale antikkens store grekarar – Homeros
eller Homer, Herodotos eller Herodot, Thukydides eller Thukydid, men
det klarte vi å leve med, sjølv om det
frå ein deltakar aust for Kjølen vart
hevda at «Då kann ni väl säga ‘Sokrat’ också, då...».
Slikt blir bagatellar når ein er i
Delfi, med den viktigaste heilagdommen i antikkens Hellas, vigd til Apollon. Zeus sende eingong ut to ørner
for at dei skulle finne verdas midtpunkt, og dei møttest i Delfi, på
steinen Omfalos. Vi skjønte dei godt.
Vi var med andre ord så sentralt
plasserte som det går an.

og den utviklinga av gresk språk,
tanke, litteratur, religion og kultur
gjennom hundreåra som vi opplevde.
Den mytologiske og åndelege rammen og bakgrunnen kom ytterlegare
på plass gjennom fleire andre innfallsvinklar: Ein tydeleg og lærerik modell for å strukturere noko av forholdet mellom menneske og gudar hos
Homer vart presentert av Øivind
Andersen frå Universitetet i Oslo,
som òg tala om orakel og politikk i
det gamle Hellas. T.P. Tassios, professor emeritus ved Det nasjonale
tekniske universitetet i Athen, imponerte vel aller mest av dei som hadde
førelesingar på heimebane då han
svært så engasjert formidla biletet av
teknologi i antikk gresk religion og i
jødedommen.

Epikk, lyrikk, tragedie, ...
I tillegg til det som Andersen sa om
gudar og menneske hos Homer, kom
Menelaos Khristopoulos med eit bidrag om Homer: «Iliaden, Odysséen
og Helena» var tittelen på førelesinga hans.
Lyrikken vart behandla av Maria
J. Yossi (universitetet i Athen), som
snakka om lyrisk latter hos Sapfo,
Theognis og Pindar, og av Staffan
Wahlgren frå NTNU, som hadde
«Arkhilokhos og Sapfo» som tittel
på førelesinga si, men som avslutta
med å syngje utdrag frå ei innskrift
frå det fyrste hundreåret e.Kr. så referenten raskt fekk assosiasjonar til den
niande songen i Odysséen, linje 3–4.
Gresk drama vart avgrensa til at K.
Synodinou frå universitetet i Ioannina førelas om ironi hos Euripides,

Historisk, kultisk og mytologisk
ramme
Styraren ved Det svenske instituttet i
Athen, arkeologen Berit Wells, viste
oss ein formiddag rundt på utgravingsområdet, frå inngangen og opp
til teateret. Her lærte vi om m.a.
skattkammer, innskrifter og lesbiske
murar. Ein annan dag snakka Wells
om kult i Olympia, mens den tredje
førelesinga hennes handla om dei
svenske utgravingane i Kalaureia. Ei
felles utflukt til klosteret Hosios Loukas med sine vakre mosaikkar var
også med på å ramme inn opphaldet
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men fleire førelesarar trekte inn stoff
frå tragikarane, særleg Aiskhylos.

Ymse frå hellenisme, keisartid
og bysantinsk litteratur

... filosofi, ...

Mens Karin Hult frå Göteborgs Universitet førte oss inn i kategorien
«Den ‘helige mannen’ under senantiken», både heidne og kristne, gjekk
Aristoula Georgiadou frå universitetet i Patras detaljert inn på den pussige, og for lite kjende, Ei sannferdig
historie av Lukian, og det var fleire
enn referenten som fekk lyst til å
skaffe seg den boka som ho har gitt ut
saman med D.H.J. Larmour: Lucian’s Science Fiction Novel True
Histories. Interpretation and Commentary.
Med «Skildringa av ein usannsynleg helt: Æsop i Æsop-romanen» viste J.-Th. A. Papademetriou frå Universitetet i Athen korleis ein seriøs
tekstkritikar arbeider. Den lune humoristen Papademetriou tok i ei seinare førelesing føre seg forholdet
mellom lyrisk poesi i antikken og
nyhellensk folketradisjon.
I den tredje førelesinga si snakka
Andersen om retorisk pedagogikk i
teori og praksis; han gjekk her gjennom retoriske grunnprinsipp og presenterte utdrag frå Afthonios’ Progymnasmata frå 400-talet e.Kr., retoriske øvingar i sjangeren khreia
som nok ville ha representert utfordringar for dagens ungdomsskoleelevar både her og der.
Staffan Wahlgren gav ei innføring
i emnet litteratur og vitskap i Bysants, og Karin Hult viste korleis den
bysantinske statstenestemannen Theodoros Metokhites (1270-1332, for dei
av lesarane som ikkje kjente han frå
før) i essay – før Michel de Montaigne!

Platon utgjorde ein stor del av lærestoffet: Svavar Hrafn Svavarsson (frå
Háskóli Íslands i Reykjavík) snakka
om korleis idear framstår i Faidon
74. Vidare gjekk Dimitrios Karadimas med utgangspunkt i Faidros inn
på gresk retorikk i antikken og i
moderne diskurs, mens Eyólfur Kjalar Emilsson (Universitetet i Oslo) tok
føre seg handlingar som etterlikningar i Staten.
Stelios Virviadis (Universitetet i
Athen) såg på Aristoteles’ nikomakiske etikk i lys av dagens aktuelle
problemstillingar. At Pyrrhos ikkje
var nokon pyrrhonist, gjekk Svavar i
ei ny filosofiførelesing, denne gongen
om skeptisismen, grundig inn på. Då
han var ferdig, kjente vi oss usikre på
det meste. Den andre førelesaren med
islandsk bakgrunn, Eyólfur, tok til
slutt opp kva Platon og Plotin har å
seie om det vakre.

... og historieskriving
Om karakteristiske trekk ved historieskrivinga tala Mikhael Paskhalis
(Universitetet på Kreta), som trekte
interessante parallellar mellom innleiingane hos m.a. Lukian, Herodot,
Thukydid, Polyb, Livius og Anna
Komnena – og med perspektiv fram
til diktet «Cæsarion» av Konstantin
Kavafis (1863-1933). A. Rengakos
tok føre seg narrative teknikkar i
Herodots Historie, og Staffan Wahlgren såg nærmare på Herodot og
drivkreftene i historia.
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– gir uttrykk for opplevinga av nedgangen til austromarriket.

same honnørorda som dei kjenner i
sine eigne læreplanar, men kombinert med ei sentral detaljstyring av
lærestoff og delvis òg årsplanar som
ligg fjernt frå offisiell svensk og norsk
tankegang.

Språkhistorie
Amalia Moser frå Universitet i Athen
hadde tre dobbelttimar om utviklinga av det greske språket frå dei eldste
tider til dagens forhold. At svensk
mangla i det oversynet over den indoeuropeiske språkfamilien som ho delte ut, såg ikkje ut til å gå særleg inn
på dei brukarane av dette språket
som var med til Delfi; dei viste til
fulle gjennom praksis – som, etter det
Aristoteles seier, er det viktigaste av
alle kriterium – at svensk språk både
finst og lever. Norsk var på si side
ramma av at ski ikkje var ført opp i
lista over lånord i nygresk. Og Karin
Hult dukka djupare ned i ein av
periodane i gresk språkhistorie og tok
føre seg «Språket i Nya Testamentet».
Så var det nygresk. Nybyrjarane
rakk grunntala, to kasus av substantiv og artiklar, nokre possessive pronomen, presens av to verbtypar og ei
rekkje nyttige spørsmål og svar om
dagleglivet. Eucharisto poly!

Hav og himmel
Litt fri hadde vi òg. Nokon passa på
å kjøpe plater med tonesette antikke
tekster til «special price». Dei fleste
deltakarane tok eigne turar til utgravingsområdet både før og etter omvisinga, til det arkeologiske museet, til
den kastalianske kjelda og til Gymnasion og heilagdomen for Athene
Pronoia. Guden Helios var svært aktiv under opphaldet, så det var sjeldan under 30 gradar på dagtid, og vi
tok derfor buss til Itea eller Kirra
fleire ettermiddagar for å bade i havet, det havet som Euripides seier
skyl bort ugjerningane våre. Somme
tok buss – til Arákhova, Galaxídi og
Náfpaktos, og somme leigde bil og
drog heilt til Thermopylai. Og fleire
tok fotturar i åsen overfor landsbyen;
det var stort å stå høgt oppe og sjå rett
ned på stadion i utgravingsområdet.
Eller dei rusla til utekafeen der dei to
gatene i landsbyen møtest for å ta ein
øl eller ein ouzo.
Ein del av oss sette seg, som tidlegare nemnt, føre å sjå det heile litt
«från ovan», så tidleg ein sundag
morgon steig vi opp på Parnassos,
fjellet som var vigt til Apollon og
musene. Vi var ni parnassiens (jf. den
franske diktargruppa under leiing av
Baudelaire og Gautier) som drog til
fjells med kjentmannen Kostas. Det
var ein lett anabasis: Etter litt over

Det gamle i det nye
Ringen vart slutta ved at G. Gotsi
viste korleis George Seféris (19001971) brukte antikke mytar i dikta
sine, m.a. «Kongen av Asine», som
tek utgangspunkt i Iliaden (II, 560),
og at dei to lærarane Evdokia Giannikopoulou og Angeliki Davarinou
presenterte kva dagens greske elevar
i grunnopplæringa skal lære av klassisk gresk språk og litteratur. I dette
innslaget fann hyperborearane att dei
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Frå Athenes heilagdom i Delfi. Foto: Kjell Gulbrandsen.
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halvannan time utan den heilt store
stigninga, utan andre nymfer å oppdrive enn dei som var med på turen,
stod vi under himmelen på toppen
Liákoura, 2 457 meter over havet
langt der nede og såg det meste av
Hellas.
Det var meir himmel: Referenten
gjekk ein morgon før frukost til messe, stolt over å ha tydd oppslaget på
kyrkjedøra om festen for Kristi forklåringsdag – Transfiguratoria Domini i det latinske vest og Metamorphosis tou soteros i det greske aust.
«Houtos estin ho hyios mou...» –
«Dette er Son min, han som eg elskar,
han som eg har hugnad i. Høyr han!»
(Matt. 17,5), messa prestane i eit
eventyr av lys, ikon og røykjelse.
Då kurset var ferdig, gjekk ein del
av deltakarane til Sikelianos-museet,
huset der Angelos Sikelianos – gresk
diktar, kulturpersonlegdom og kjempande antifascist – og Eva PalmerSikelianos budde; ekteparet prøvde å
gi nytt liv til tradisjonen frå Delfi og
arrangerte i 1927 og 1930 delfiske
festivalar. Og på det same viset som
George Seféris brukte Angelos Sikelianos motiv frå antikken, som i
diktet «Den heilage vegen».

Avslutningsfest
Ein av førelesarane, J.-Th. A. Papademetriou, er president i Det hellenske humanistiske selskapet og ein av
dei som står bak opprettinga av Det
europeiske kultursenteret i Delfi. På

avslutningsfesten heldt han tale, der
han m.a. sa at dei klassiske filologane på ingen måte var ei konservativ
kraft, men derimot ein avantgarde;
«vi representerer framtida,» sa han
før han gav oss kursbevis med det
typisk greske mottoet «Aien aristeuein kai hypeirochon emmenai allon»
– alltid strida med dug og vera den
beste av alle (vel heime lokaliserte
referenten kjelda for sitatet; det er
Iliaden VI 208 og XI 783).
Tre av dei svenske deltakarane
baud på ein heimelaga konkurranse
som førte til at Berit Wells og Jan
Wihlborg stakk av med laurbærkransane, men ingen av oss kjem
etter dette innslaget til å gløyme kva
ein lesbisk mur er for noko. Lenge vil
vel alle som var til stades, hugse
korleis Martina Finnskog, som takk
frå oss alle og med appolonisk inspirasjon, framførte «Ut i vår haga»
på ein måte som utan tvil ville ha ført
til topplassering i dei pythiske leikane, i klassa for hyperboreiske folkeviser.
Sjølv om Svavar hadde drilla oss i
skeptisisme, var vi så godt som sikre
på at dette hadde vore eit veldig
inspirerande kurs for arbeidet vårt
med antikken under andre breiddegradar og ikkje alltid like vise økonomiske prioriteringar. Nordiske politikarar burde ha hatt eit orakel å
spørje til råds om det er klokt å satse
på antikken. For vi som har vore hos
Apollon, trur at vi er endå sikrare på
svaret no.
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Laokoon-gruppen
– et 500 års-minne
CHRISTIAN HYSING - DAHL

Den 14. januar 2006 er det nøyaktig 500 år siden et av verdens mest berømte
skulpturverk ble gjenoppdaget i Roma. Bonden Felix de Fredis holdt på å
arbeide med jorden ved keiser Titus’ gamle palass da en stor marmorskulptur
kom til syne. Den skulle vise seg å fremstille presten Laokoon og hans to sønner
idet de blir drept av to kjempemessige slanger.

I

rving Stone har skrevet en dikterisk fri biografi over Michelangelo, The agony and the ecstasy.
Fra beskrivelsen av 14. januar 1506
like etter at Michelangelo hadde returnert fra Carrara, hitsettes (s. 456):
“Back at Sangallo’s house, Michelangelo warmed his hands before the
library fire while his old friend showed him his finished designs for the
new St. Peter’s, incorporating the Old
Basilica. Francesco Sangallo broke
into the room, crying, “Father! They
have unearthed a big marble statue in
the old palace of Emperor Titus. His
Holiness wants you to go at once and
supervise excavating it.” A crowd
had already gathered in the vineyard
behind Santa Maria Maggiore. In a
hollow, the bottom half still submerged, gleamed a magnificent bearded
head and a torso of tremendous power. Through one arm, and turning
around the opposite shoulder, was a
serpent; on either side emerged the
KLASSISK FORUM 2005:2

heads, arms and shoulders of two
youths, encircled by the same serpent. “It is the Laocoon”, Sangallo
cried. “Of which Pliny wrote”, added
Michelangelo”. Bonden som eide jorden, solgte skulpturen til pavens seremonimester Paris de Grassis for nærmere 600 gulldukater, og han beordret videre Sangallo og Michelangelo til å overvåke skulpturens transport til Vatikanet.
Etter denne gjenoppdagelsen er
Laokoon-skulpturen og Plinius’ omtale av den blitt analysert og beskrevet i det uendelige. To kjensgjerninger står fast: For det første angir
Plinius navnene på kunstnerne som
har skapt marmorskulpturen – nemlig Hagesandros, Polydoros og Athenodoros – alle fra Rhodos. For det
andre angir han gruppens plassering
i keiser Titus’ palass. Men for øvrig
gir Plinius’ omtale anledning til filologiske tolkninger som er gjennomgått på overbevisende måte av Egil
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Fig. 1. Laokoon-gruppen. Vatikanmuseet.

Kraggerud i Klassisk Forum 1991.
Som kjent omkom Plinius d.e. under
utbruddet av Vesuv i år 79 e.Kr.
Derved må det skulpturverk han
omtaler være rundt 2000 år gammelt
i dag. Selve skulpturen var selvsagt
beskadiget etter oppholdet i jorden,
og diskusjonens bølger har gått høyt

om det dreier seg om en kopi etter et
eldre kunstverk eller om det er en
original, og likeledes har de restaureringer som måtte foretas, vært omdiskutert.
Før Vespasian og Titus satt Nero
på tronen, og Kiilerich skriver (s.
190): “Ud fra fundomstændighederne
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virker det sandsynligt at Nero kan ha
bestilt værket”. Men fremdeles råder
usikkerheten om gruppen som vi
kjenner i dag, er en original eller kopi.
Kiilerich (ibid.) setter opp 5 muligheter:
1. en hellenistisk original fra 2.århundre f.Kr.
2. en hellenistisk original fra 1. århundre f.Kr.: udtryk for en såkaldt
“pergamensk renæssance”.
3. en romersk kopi fra 1.århundre
e.Kr. efter en hellenistisk original
i marmor eller bronze.
4. en romersk variant over en hellenistisk skulptur.
5. en romersk original fra 1.århundre e.Kr. i neo-hellenistisk stil.
Og hun konkluderer med: “Det er
altså rimeligt at antage at den Laokoon-gruppe, vi kender, er skabt i
1.århundre e.Kr.” Men tilbake står
spørsmålene som reiser seg i punktene 3,4 og 5: original eller kopi. Noen
har festet lit til Plinius’ påstand om at
gruppen er hugget i ett stykke og
kastet det inn i diskusjonen som et
argument for at det må være en kopi,
men Kiilerich fastslår at den skulptur
Plinius omtaler må “være identisk
med gruppen som blev fundet i 1506”
og som vi kjenner i dag.
Ett er sikkert: Neppe noe skulpturverk har inspirert og utløst så mange
diskusjoner og spekulasjoner som
Laokoon-gruppen. En av de siste bøker kom i år 2000 og er av Richard
Brilliant, professor ved Columbiauniversitetet. Tittelen er My Laocoon, og han gir en personlig farget
fremstilling av kunstverket med henvisninger til tidligere litteratur og
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kilder – i alt 258 – og tør vel med sine
146 sider være den mest oversiktlige
oppslagsbok omkring Laokoon. Salvatore Settis i Pisa har publisert Laocoonte, fama e stile omtrent samtidig, men den foreligger på italiensk
og blir vel derfor ikke så lett tilgjengelig. Begge er anmeldt av Mary
Beard i Times Literary Supplement i
februarnummeret 2001. Det er en
glitrende anmeldelse som trekker linjer både bakover og forover og setter
begge bøkene inn i en større sammenheng. Hun beklager at begge forfattere tar alvorlig en del luftige teorier
omkring Laokoon, teorier som etter
hennes mening er nesten latterlige.
Som vi skjønner går diskusjonens bølger fremdeles høyt – 500 år etter den
startet med Michelangelo, Raphael,
Winckelmann, Lessing, Goethe o.s.v.

En zoologisk parallell
Gjenfunnet av “Det evig tapte” satte
mine zoologiske tanker i sving omkring en tilsvarende hendelse i senere
tid. Oppdagelsen av de kvastfinnede
fiskefossiler bygget bro over det store
evolusjonsproblem om hvordan hvirveldyrenes overgang fra vann til land
skulle kunne tenkes. Populært sagt
har alle landlevende hvirveldyr med
fire lemmer knoklene anordnet etter
systemet en – to – mange (lår – legg
– fot; overarm – underarm – hånd).
Fisk derimot har i finnene intet – før
mange finnestråler. Imidlertid viste
fossilene av de kvastfinnede fiskene
nettopp elementene en – to – mange.
De levde for 400 millioner år siden,
og syntes å være utdødd for 60 millioner år siden.
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Vi hopper fram til 22. desember
1938. I en trålfangst fra innfødte fiskere finnes en stor og ukjent fisk som
bringes til et lite museum på Afrikas
sydøstkyst. Konservator og kontordame fr. Latimer gjorde så godt hun
kunne for å konservere fisken i tropevarmen, og sendte en tegning til fiskespesialisten professor Smith i Grahamstown. Han fastslo at denne blå
fisken var “et levende fossil” av de
kvastfinnede. “Jeg kunne ikke blitt
mer forbauset om jeg hadde sett en
levende dinosaurus spasere omkring i
gatene”, uttalte professor Smith. Og
hele den vitenskapelige verden kom i
ekstase over det sensasjonelle funnet
av noe man trodde var utdødd for 60
millioner år siden. Til ære for fr.
Latimer fikk den navnet Latimeria.
(Fig. 2) (Senere er det funnet flere
eksemplarer.)
Man kan spørre hvor jeg vil hen
med denne historien. Hensikten er å
vise at tiden må være moden for at
oppdagelser skal få betydning. I 1938
pågikk fremdeles diskusjonen om
evolusjonslæren (initiert av Charles
W. Darwin i 1859), og spesielt funn
av fossiler understøttet denne teorien,
som har fått avgjørende betydning

Fig. 2. Kvastfinnet fisk (Latimeria) –
etter Hysing-Dahl, Chr. (1977).

for naturvitenskapen. Et “levende
fossil” var selvfølgelig en sensasjon.
Og i 1506 – midt under renessansen, gjenfødelsen av det klassiske –
var selvfølgelig et gjenfunn av et
skulpturverk som var omtalt og beskrevet av Plinius, et slående uttrykk
for den klassiske kunsts storhet.

Restaurering
Denne opplevelsen har nok gjort dypt
inntrykk på Michelangelo. Men Laokoon-gruppen var jo beskadiget etter
“begravelsen”, og restaurering ble
derfor foretatt. Men i renessansen ble
“restaurering” mer til “nymodellering” enn egentlig “reparering”.
Kunstnerne som skulle restaurere de
gamle verk forsøkte å identifisere seg
med de antikke kunstnere, men la ofte
så mye av sin egen personlighet i
arbeidet at verket sannsynligvis forandret karakter. Slik gikk det vel
også med Laokoon-gruppen. Da den
ble gjenfunnet var vi i en tid med
uhyre sterke kristne religiøse følelser.
Kjetterbålene lyste og hekseprosessene var i full sving etter pave Innocens
VIIIs initiativ i 1484. Det er vel bare
i ekstremt fundamentalistiske religiøse miljøer noe tilsvarende kan begripes i vår tid.
Troen på straff og evig pine
var en levende oppfatning
som gikk inn i de fleste
menneskers liv som en realitet i deres “syndige” liv.
Denne oppfatningen må vi
tro også gjennomsyret Giovanni Angelo Montorsoli
som i årene 1532–33 laget
den mest berømte restaure-
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Fig. 3. Montorsolis restaurering.

ring på den tid – nemlig av Laokoongruppen. (Fig.3) Dette arbeidet ble
helt bestemmende for smaksretningen.
Ser vi på restaureringen av armene
slik Montorsoli og andre utførte den
i disse årene, er en slik himmelropende bevegelse et gestikulært skrik om
nåde. Både far og sønn bønnfaller
Pallas Athene om nåde. Dette er en
naturlig skulptural løsning som synes
å føye seg fint inn i helheten og ånden
i Laokoon. Imidlertid var det ting
KLASSISK FORUM 2005:2

som tydet på at farens og yngstesønnens høyrearmer går mot hodet. Dette er en bevegelse som er typisk for
navnløs redsel. Gester av fortvilelse
og redsel fører som regel til at man
griper seg til hodet, eventuelt forsøker å beskytte seg. Både skulpturalt
og psykologisk synes denne løsningen “riktigere”. Skulpturalt vil vi få
en mer lukket form samtidig som
blokken ikke ville kreve fjerning av
så mye stoff. Psykologisk ville jeg
tippe på at bønn om nåde i de dager
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ikke gav mye resultat, derfor synes
gesten som understreker dødsangsten, mer troverdig.
Restaureringer av Laokoon-gruppens armer ble utført flere ganger. I
det 18.århundre av Augusto Cornacchini, i Paris i 1796 av François
Girardon etter Napoleons ordre.
Men etter returen til Roma i 1815 ble
deler av Montorsolis og Cornacchinis arbeide tatt til nåde igjen. Så sent
som i vårt århundre fant L. Pollak et
armstykke som kunne tilbakeføres il
Laokoon. Det viser at høyrearmen til
faren går mot hodet. På basis av en
kritisk studie av E. Vergara Caffarelli
i 1954 gjorde F. Magi en fullstendig
revisjon i 1960 (Fig.4). Den innbefatter også Pollak-armen, så nå
tør Laokoon-gruppen fremstå
så nær originalen som mulig.

Beskrivelse
Det kunstverk som vi har
å forholde oss til i dag,
kommer fra ruinene av
keiser Titus’ palass. Det
består av marmorblokker som er så fint sammenføyet at selv eksperter som Michelangelo
hadde vanskelig for å
oppdage skjøtene. Skulpturen måler ca. to og en
halv m. i lengden og noe mer
i høyden. Den sentrale figuren er presten Laokoon,
han er i ferd med å synke
ned i sittende stilling mot

alteret han hadde satt i stand. Kroppsvekten er hovedsakelig på høyre bein
som er bøyd i omtrent rett vinkel i
kneet, mens det venstre beinet er mer
utstrakt og er med på å balansere
kroppen. Fra venstre kne tvinges betrakterens blikk langs låret opp mot
høyre skulder i en perfekt rytme.
Overkroppen er svakt vridd med venstre skulder lenger frem enn den høyre. På hans venstre side står den eldste
sønnen på sin høyre fot med leggen i
samme retning som farens venstre
legg. Sønnens venstre bein motsvarer
farens høyre bein i bøyning (rett vinkel i kneet) og han har hodet dreid
mot faren. Fortvilt forsøker han å få
vekk slangen som har slynget seg om
hans venstre ankel. Fra hans venstre skulder faller en kjortel som
et draperi til gulvet. (Det siste
er nødvendig av tekniske
grunner, ellers ville figurens basis blitt for svak.)
Holder man hånden

Fig. 4. Magis revisjon fra
1960.
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over den yngste sønnen på farens
høyre side (og ser bort fra ansiktsuttrykkene), ser man den fabelaktige
skulpturale rytmen idet de to andre
figurene kunne blitt tatt for dansende
med hverandre! Imidlertid balanseres skulpturen og det tragiske understrekes med den yngste sønnen. Hans
kroppsspråk viser håpløshet, og han
er i ferd med å oppgi troen på redning.
Den yngste sønnen synes noe vagere
fremstilt. Han vender sin høyre side
mot betrakteren, men med overkroppen vridd slik at også den er vendt
frontalt. Han har hodet mer tilbakekastet enn de to andre. Hele skulpturen er dramatisk og dynamisk, voldsomt ekspressiv med slangene som
bukter og snor seg så man nesten for-

venter at kveilene skal bevege seg
2000 år etter tilblivelsen. Laokoon er
i ferd med å bli bitt i hoften, disse
mytologiske kvelerslangene var jo til
alt overmål også giftige. Når det gjelder armenes plassering, har jeg omtalt dette spørsmålet under behandlingen av restaureringen.
Den frontale oppbyggingen av
skulpturen antyder at den var tenkt
plassert i en nisje – noe som etter min
mening er svært sannsynlig. S. Howard har etter nøye undersøkelser
derimot foreslått at eldste sønn kunne
vært dreid 90° så han får ryggen til
sin far, slik at istedenfor en frontal
komposisjon ville man få en gruppe
som kunne sees fra flere sider (Fig.56). Han rekonstruerer skulpturen i en

Fig. 5. og Fig. 6. Rekonstruksjon foreslått av Seymour Howard.
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Fig. 7. Laokoon-gruppen sett bakfra.

pyramidal form som etter hans fig. 6
etter min mening gir en dårligere
skulptural løsning. Den skulpturale
rytmen ville i så fall gå tapt. Brilliant
omtaler også Howards arbeid, men
utover å gjengi to figurer går han ikke
nærmere inn på dette arbeid. Imidlertid gir han et bilde av skulpturen sett
bakfra (Fig.7), noe som for meg var
den rene nedturen. Hvem skulle ville
gå rundt denne skulpturen for å beskue en firkantet blokk (alteret) om så

komposisjonen var aldri så pyramidal? Etter min oppfatning har skulpturen så absolutt stått i en nisje og fra
kunstnernes side vært ment å bli betraktet frontalt. Rett nok har Howard
i sin neste figur antydet en rund nisje,
men til tross for hans nitide arbeid
overbeviser det ikke. Det blir skulpturalt “rotet”.
Også andre spesielle løsninger har
vært foreslått. Von Blanckenhagen
peker på at de tre rhodiske kunstnerne
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kan ha kopiert en tofigursgruppe og
selv tilføyet eldste sønn. Men alt dette
blir spekulasjoner. Ett er imidlertid
klart: Det er en påfallende størrelsesforskjell mellom faren og sønnene.
Slik flere forfattere omtaler familien,
får man inntrykk av at sønnene er
“små” i betydningen unge. Flere
snakker om “barna”, og da ville vi jo
vente at sønnene var fremstilt som
små lubne barnekropper. Men det er
slett ikke tilfellet. Begge er atletiske
som 20-årige idrettsstjerner, med
flott muskuløs legemsbygning, men
altså mye mindre enn faren. Om dette
er gjort av kunstnerne for å påpeke at
faren stod høyt over sønnene i rang og

verdighet – han var jo deres opphav
– så er det en teknikk som vi kjenner
fra kunsten mange steder i antikken,
eksempelvis egyptisk kunst der Farao
var kolossal, mot slaver og fiender
som var små (Fig. 8).

Indre liv
Når det gjelder skulpturens “indre
liv” uttrykkes sinnsstemningen til de
tre ulykkelige i ansiktene, sannsynligvis også i armenes geberder, men
de opprinnelige stillingene til disse er
altså omdiskuterte. Desmond Morris
har i sin bok Manwatching en oversikt over ansiktsuttrykk hentet fra

Fig. 8. Seierstavle for kong Narmer. Kairo museum.
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Fig. 9. Ansiktsuttrykk fra Charles Auberts lærebok i pantomime.

Charles Auberts lærebok i pantomime (Fig. 9). Når det gjelder redsel,
sier han, vil munnen være åpen så
tenner vises, øynene vidåpne, hodet
gjerne tilbaketrukket. Alt dette må
skulptøren få frem i sitt arbeide med
det døde materialet, og i Laokoon har
de tre kunstnerne lykkedes i sjelden
grad. Det er også interessant at myten
benytter slanger for å fremme døds-

angsten. “Det mest fryktede dyr av
mennesker generelt, er slanger”, sier
Morris. “Dette gjelder til og med i
land der det er større sjanse for å bli
drept av et lynnedslag enn av et giftig
krypdyr.”
Alt i alt fremstiller gruppen redsel
og navnløs gru på en særdeles –
nesten teatralsk – måte. Ikke bare
skal de dø, men Laokoon har nedkalt
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Pallas Athenes vrede over deres hoder, så Gudene må vite hva som
venter dem i det hinsidige. Straffemotivet for å sette seg opp mot høyere
makter understrekes. De veldige bevegelsene og nesten pantomimeunderstrekende ansiktsuttrykk plasserer

Laokoon i en stil som ofte blir kalt
hellenistisk barokk.
De fleste kunsthistorikere mener at
Laokoon-gruppen gjorde et sterkt
inntrykk på Michelangelo og har inspirert og påvirket ham. Uten å gå
nærmere inn på denne diskusjonen
vises bare til bilder av de to slavene
han skapte – Den døende (Fig. 10) og
Den opprørske (Fig. 11) – så kan leserne dømme selv.

Konklusjon

Fig.10. “Den døende slave”.
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I det foregående har jeg latt to begivenheter – historien om Laokoongruppen og historien om Latimeria –
Den blå fisken – løpe parallelt. La oss
gjøre det tankeeksperiment at vi snur
på disse to begivenhetenes kronologi.
La oss si at “Det levende fossil” ble
presentert for den koleriske pave Julius II i 1506, og at Laokoon-gruppen
ble gravet frem i 1938.
Formodentlig hadde paven løftet
på øyenbrynene og undret seg over
hvorledes denne fisken ville smake,
og lovprist Gud for den mangfoldighet han har skapt. Om Laokoongruppen var blitt utgravd i 1938,
hadde den selvfølgelig fremkalt stor
kunsthistorisk interesse, men den
hadde neppe inspirert kunstverdenen
til store stilforandringer. Picasso ville neppe ha forandret sin stil fra
“Guernica” (1937) til en mer klassisk
Laokoon-retning.
I begge tilfeller ligger det sensasjonelle i at noe man anser for evig tapt,
likevel finnes. Men det er altså helt
avgjørende at oppdagelsene skjer på
tidspunkter hvor de kaster lys over
det kulturverdenen er opptatt av:
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I 1506, Laokoon-gruppen som et levende pust fra Antikken til Renessansen.
I 1938, Latimeria som nok et bevis for
Den naturvitenskapelige metodes
fortreffelighet.
I begge tilfellene ble de to vanlige
menneskene som var skarpsindige nok
til å slå alarm, belønnet med tidens
største æresbevisning: Fr. Courtenay
Latimer fikk udødeliggjort sitt navn i
det vitenskapelige navn til “levende
fossil” blant de kvastfinnede: latimeria chalumnae – og bonden Felix de
Fredis med innskriften på gravsteinen
fra 1526: “Felix de Fredis som har
erhvervet seg udødelighet ved å gjenfinne det guddommelige billedhuggerverk Laokoon som nesten ånder
av liv”.
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Minneord om
Fridrik Thordarson
Professor Fridrik Thordarson døde uventet den 2. oktober. Hans død er et stort
tap for internasjonal forskning på kaukasiske, iranske og klassiske språk, og
et dypt savn for venner, kolleger og studenter.

D

et var en opplevelse
å møte Fridrik i
andre semester av
latinstudiet etter at vi hadde
tilegnet oss grunnleggende
grammatikkunnskaper. Vi
ble møtt av en lærer som
øste av sin store lærdom
og åpnet øynene våre for
språklige og kulturelle sammenhenger som strakte seg utover latinen
både til det gamle India og det moderne Kaukasus. I hans timer lærte vi
ikke for eksamen. Pensum og faggrenser var av mindre betydning i
hans undervisning. Slik vekket han
en fascinasjon hos oss for språk og
kulturer fjerne både i tid og rom.
Fridrik ble født på Island 7. mars
1928 og kom til Norge i 1951 for
å studere klassisk filologi. Han tok sin
filologiske embetseksamen i 1963 med
latin hovedfag og bifag i gresk og i
indisk filologi. Fra 1965 var han fast
ansatt som universitetslektor i klassisk
filologi, fra 1994 som professor.
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Han hadde brede faglige
interesser. Allerede som student tilbrakte han et år
(1958–59) i Hellas for å studere moderne gresk, på et
tidspunkt da det ikke var
vanlig å kombinere studier
av klassisk gresk med interesse for det moderne Hellas.
Fridrik la alltid stor vekt på kontinuiteten i gresk kultur, og gresk språk
og kultur forble en viktig faglig interesse for ham.
Hans andre store forskningsinteresse var språkene i Kaukasus. I 1969
oppholdt han seg et år i Georgia hvor
han lærte seg både georgisk og ossetisk, det eneste iranske språket i
dette området. Eldre iranske språk
var han allerede kjent med fra sin
studietid under Georg Morgenstierne, og georgisk hadde han studert hos
Hans Vogt. Med Fridriks bortgang
har vi mistet en av de siste som videreførte tradisjonen fra denne generasjonen i norsk språkvitenskap.
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Fridriks var svært generøs, og det
kom til uttrykk både i hans regulære
undervisning og i mange private seminarer. Han var alltid entusiastisk
når han ble bedt om å forelese over
emner innen iranistikk og kaukasologi. Særlig inspirerende var hans
språkhistoriske forelesninger, enten
det gjaldt avestisk, greske dialekter
eller ossetisk. Fridriks milde ironi og
humoristiske anekdoter var alltid til
stede når han foreleste.

Vi minnes ham som en inspirerende lærer og samtalepartner som alltid
viste interesse for det man ville diskutere med ham. Vi vil savne hans
engasjement og alltid tilstedeværende velvilje. Våre tanker går til hans
kone Kirsten.
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Bokomtaler
Egil Kraggerud (red.): Johannes Nicolai: Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter.
Universitetsforlaget, Oslo 2004.

M

ed utgivelsen av Johannes
Nicolai. Biskop Jens Nilssøns latinske skrifter, foreligger noen av de mest sentrale tekster fra det humanistiske miljø i Oslo
i en lett tilgjengelig utgave. Dette er
den fjerde boken i serien med Oslohumanistenes skrifter i utvalg. Tidligere er skrifter av Wolf og Gunnarssøn utgitt og oversatt. Utgivelsen
er redigert av Egil Kraggerud som
også har stått for innledninger, noter
og den overordnede tekstkritikk. Foruten Kraggerud er oversettelsene ved
Mette Heuch Berg, Nils Berg, Anne
Katrine Frihagen, Hilde Sejersted,
Kari Skard og Bjørg Tosterud.
Jens Nilssøn ble født i Oslo i 1538
og døde samme sted i 1600, 62 år
gammel. Han var en av de mest
sentrale personer i den kretsen av
intellektuelle som vanligvis omtales
som Oslo-humanistene, et miljø med
utgangspunkt i Oslo katedralskole.
Jens Nilssøn var den fjerde superintendent, eller biskop, i Oslo og Hamar stift etter reformasjonen, men
hadde også vært rektor ved katedralskolen. Han hadde studert både i
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København og Wittenberg, og var
nær venn av den danske astronom
Tycho Brahe og besvogret med Rasmus Hjort som også hadde vært rektor ved katedralskolen. Humanistmiljøet i Oslo var lite og tett, men
europeisk orientert. Oslo-humanistene skrev på latin og henvendte seg til
fagfeller på kontinentet, hvor de trykket sine bøker og hadde sine lesere.
De fleste i denne kretsen hadde reist
mye og studert både i Leuven og ved
andre europeiske universiteter, mange også ved katolske jesuittinstitusjoner. Det er i det hele tatt et påfallende
trekk ved dette miljøet at det var
sterkt pro-katolskt, og flere av Jens
Nilssøns nevøer, sønner av Rasmus
Hjort, ble katolske prester og ordensbrødre. Faktisk var mange i denne
kretsen involvert i det som må kunne
defineres som et katolsk undergrunnsnettverk og som ble rullet opp
og slått ned under den såkalte Gjerpen-rettssaken i 1613.
Det er første gang Jens Nilssøns
latinske skrifter utgis i en moderne
utgave, selv om enkelte utdrag har
vært oversatt tidligere. Tekstene som
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er samlet og oversatt i denne utgivelsen ble alle trykket mellom 1578 og
1598 i Rostock, med unntak av den
siste teksten, Sylvula, som kun finnes
i manuskriptform ført i pennen av
Jens Nilssøn selv. Dette er en tekstkritisk utgave som bygger på førstetrykkene av tekstene, med unntak av
Sylvula som er utgitt og oversatt etter
manuskriptet som befinner seg i det
Kongelige bibliotek i København.
Den første teksten i boken er Jens
Nilssøns beskrivelse av kometen som
ble oppdaget i 1577: De portentosa
cometa eller: “Om den illevarslende
kometen”. Her beskriver han observasjonene av kometen og trekker ut
den symbolske og moralske betydning dette varselet har. Teksten er
oversatt av Anne Katrine Frihagen og
Bjørg Tosterud.
Den neste teksten er Jens Nilssøns
store sørgedikt, Elegidion, over sin
datter Karine som døde bare 3 ½ år
gammel i 1581. En sterk og gripende
tekst hvor en fars sorg over et høyt
elsket barn kommer til uttrykk, men
hvor datterens død og sorgen settes
inn i en større sammenheng hvor det
ondes problem drøftes. Her gir han
også en moralsk betraktning over
døden og sorgen og konkluderer diktet med at hans døde datter nå har
vunnet det egentlige livet og er lykkelig utfridd fra denne verdens lidelse.
Teksten er oversatt av Egil Kraggerud. Utdrag fra diktet har tidligere
blitt oversatt av Charles Kent. Denne
er gjengitt i bokens Appendiks II.
Etter dette følger et lite sørgedikt,
Monodia, over Jens Nilssøns kone,
Magdalena Frantsdatter, som døde i
1583. Dette ble trykket sammen med

Mikkel Jonassøns kondolansedikt,
Threnodia, som også er tatt med her.
Hvem denne Mikkel Jonassøn (Michael Jonae) kan ha vært, er tapt i
historiens mørke. Disse to korte tekstene er oversatt av Hilde Sejersted
og Kari Skard.
Den neste teksten i boken er både
lengre og av en annen karakter enn de
foregående. Dette er en kommentar
til 1. Mosebok, kalt Epideigma, som
følges av to elegiske dikt, Stikhidion,
over kapittel 1 og 2 i 1. Mosebok.
Dette er langt på vei en liten dogmatikk, samtidig som den også er en
introduksjon til naturhistorien. Sannsynligvis er kommentaren til 1. Mosebok ment som en lærebok til bruk
ved katedralskolen eller lignende institusjoner. Denne er også oversatt av
Frihagen og Tosterud.
Etter dette kommer tre dikt i anledning bryllupet med Anna Glad i
1586. Det første, Idyllion, er et dikt
som hyller ekteskapet, men som det
meste av Jens Nilssøns forfatterskap
er grunnbetraktningen over livet ganske dyster. Dette ekteskapet var åpenbart ikke helt ukontroversielt, siden
han også måtte rykke ut med et forsvar for det i diktet Adversus calumniam, eller ”Mot bakvaskelse”. Bakgrunnen for dette var sannsynligvis at
bruden bare var 15 år og Jens 47. Det
tredje av diktene er en hyllest til
brudeparet, Epithalamion, fra vennen Jakob Hvid. Disse er oversatt av
Sejersted og Skard.
Den neste teksten er igjen en teologisk avhandling, eller et “foredrag”
over 1. Mosebok med tittelen In Genesin. Dette er en behandling av den
samme tekst som i Epideigma, men
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har både en annen form og et noe
annet teologisk siktemål. Den er en
utdypning og et supplement til denne.
Foredraget over 1. Mosebok er oversatt av Mette Heuch Berg og Nils
Berg.
Til slutt kommer den meget korte
og noe summariske levnetsbeskrivelsen til Jens Nilssøn fra 1598, Sylvula,
en slags familiedagbok sannsynligvis
ført gjennom flere år. Denne er oversatt av Egil Kraggerud. De utgitte
tekster avspeiler Jens Nilssøns brede
interessefelt innenfor både astronomi, matematikk, språk og litteratur,
foruten teologi.
Nå kan man si at alle tekstene,
kanskje med unntak av Sylvula, er av
teologisk eller moralteologisk art.
Dette viser tydelig innenfor hvilken
virkelighetsforståelse Jens Nilssøn
tenkte. Den var grunnleggende religiøs. Alle deler av virkeligheten ble
forstått innenfor en større felles ramme. Foruten det rent litterære og lærdomshistoriske gir derfor også disse
tekstene en førstehånds tilgang til
mentalitet og forestillingsverden i
Danmark-Norge i det første århundret etter reformasjonen. En tekst som
kommentaren til 1. Mosebok understreker tydelig denne virkelighetsforståelsen, samtidig som den også
eksemplifiserer før-romantiske litterære betraktningsmåter som den didaktiske tradisjon med lærediktet,
med vektleggingen av det retoriske.
Kommentaren avsluttes også med et
dikt som sannsynligvis skulle tjene en
mnemoteknisk funksjon.
En av de mest gripende tekster i
samlingen er Jens Nilssøns sørgedikt
over datteren Karine, Elegidion. Dette
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viser med all tydelighet at foreldres
nærhet til sine barn ikke er av ny
dato, slik enkelte mentalitetshistorikere, som Philippe Ariès, vil ha det
til. Dette diktet ga meg også umiddelbart assosiasjoner til et annet dikt
hvor temaet også har sitt utgangspunkt i en fars sorg over tapet av sin
lille datter, det gammel-engelske visjonsdiktet Perlen (Perle) fra slutten
av 1300-tallet. Begge er en fremstilling av en åndelig krise fremkalt av
tapet av et elsket barn, og dens betryggende løsning gjennom en indre
diskusjon som bekrefter at barnets
sjel er trygt i Himmelen. I begge diktene er det den kristne tro som blir
utsatt for den største test og som
kommer triumferende ut til slutt. Det
er klare ulikheter mellom de to dikt.
Perlen er et visjonsdikt hvor forfatteren “ser” sin datter igjen som en av
himmelens jomfruer og belæres av
henne, mens Jens Nilssøns eneste
“samtalepartner” er hans egen samvittighet. Så er da også grunntonen
hos ham langt dystrere og mer pessimistisk. Men dette viser også at Jens
Nilssøn ikke bare står i en “klassisk
antikk” tradisjon, men også en kristen “middelaldersk” tradisjon.
Utgivelsen er både betimelig og
svært god. Det ligger åpenbart et
stort, godt og grundig arbeid bak
både oversettelser og kommentarer.
Skal jeg allikevel trekke frem noe
negativt må det være avsnittet om
“Jens Nilssøn og hans kometologi”
på s. 21. Her karakteriseres Jens Nilssøn som et barn av “sin ennå forholdsvis uopplyste tid”, og en “typisk
representant for den tidstypiske overtro”. Dette er en merkelig anakronis-
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tisk innfallvinkel, som reduserer Jens
Nilssøn og hans forfatterskap til en
historisk kuriositet. Bokprosjektet
stilles også i et litt merkelig lys med
dette, noe som er høyst ufortjent. For
øvrig kunne det også vært ønskelig
med en oversikt over de tekstutgaver
som var benyttet og hvor de befinner
seg.
Bortsett fra disse innvendingene
har jeg bare godt å si om bokutgivel-

sen. Det er en solid tekstkritisk utgave av sentrale og viktige tekster fra
reformasjonstidens første hundreår,
forfattet av en av de mest sentrale
aktører i perioden. Boken vil bli stående som et sentralt referanseverk for
enhver som vil beskjeftige seg med
periodens historie, det være seg
innenfor litteratur, religions-, idéeller kulturhistorie.
Henning Laugerud

Robert Harris, Pompeii (Hutchinson London 2003). Norsk oversettelse av
Monika Carlsen, Cappelen 2004 (i pocket 2005).
“Jeg vet i grunnen ikke om noe mer interessant”
Goethe om Pompeii (1787)
Pompeii fortsetter å fascinere. Innenfor antikkforskningen stiller arkeologer og sosialhistorikere stadig nye
spørsmål til materialet. Men det er
ikke bare forskere som lar seg fascinere. Pompeii har en lang tradisjon
som turistattraksjon fra Goethe og
fremover. Hovedattraksjonen ved
Pompeii har ofte vært alle kroppene;
enten det er skjeletter eller gipsavstøpningene. Og selv arkeologer har
tydd til fantasering i møte med disse
menneskelige levningene. Om utgravningen i 1771 forteller Corti om
reaksjonene ved funnet av avtrykket
av en ung kvinnes kropp i veldig
forblommede vendinger. Det er derfor ikke underlig at folk har villet gå
et skritt lenger og villet fortelle historien om disse menneskene. Det finnes

da også en lang tradisjon for bearbeidelse av materialet fra Pompeii
innenfor fiksjonens rammer. Siste
skudd på stammen foreløpig er Robert Harris’ roman Pompeii (2004).
Den første som med suksess utnyttet det skjønnlitterære potensialet i
Pompeiis ruiner var den britiske forfatteren Lord Edward Bulwer Lytton.
Hans roman The Last Days of Pompeii (1833) er en moralistisk kjærlighetshistorie ispedd Isiskult (dårlig!)
og begynnende kristendom (bra!).
Historien er fortalt med en slik nøyaktighet at man kan gjenkjenne enkelte av husene, og noen utgivere har
simpelthen trykket romanen med illustrasjoner fra de aktuelle husene.
Romanen ble så populær at det ble
laget minst 8 filmatiseringer og ett
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omreisende såkalt pyrodrama basert
på den. Mens Lytton holder seg helt i
fortiden, har to andre forfattere nettopp spilt på tidsavstanden og det
fantastiske ved å tenke seg livet i
Pompeii. Den franske forfatteren
Theophile Gautier skriver i novellen
“Arria Marcella” om en ung fransk
student som reiser til Napoli og blir
så fasinert av et avtrykk av et kvinnebryst i museet at han om natten drømmer at han møter denne kvinnen og
redder henne fra utbruddet. I samtaler med kvinnen bruker han sin litt
rustne skolelatin og utbryter for eksempel at hans elskede skal være den
første og bli den siste (jf. Properts
Elegi 1.12.20). På samme måte illustrerer Wilhelm Jensens fantasistykke
“Gradiva” fascinasjonen en kan oppleve stilt overfor et antikt monument.
Her møter vi en arkeolog som drømmer om kvinnen på et romersk relieff.
En kvinne han kaller Gradiva pga.
hennes spesielle gange. Og når han
drar til Pompeii møter han faktisk
denne kvinnen, dvs. det viser seg at
den kvinnen han møter er hans tidligere ungdomskjæreste hvis personlighet han har projisert inn i relieffet.
Hver på sin måte illustrerer disse skjønnlitterære bearbeidelsene av
Pompeiimaterialet hvordan deres
egen samtid spiller med og projiseres
inn i beretningen. Mest tydelig skjer
dette hos Wilhelm Jensen og hans
romantiske Gradiva, men også Lytton projiserer sin viktorianske moralkodeks inn i Pompeiis siste dager.
Hva vil så en blanding av vår tid og
Pompeii gi, kan man spørre. Den siste
tids bruk av antikke romere har vært
sentrert rundt gale keisere og kjekke
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gladiatorer (jeg tenker selvfølgelig
særlig på filmen Gladiator, Ridley
Scott 2000). Det er derfor befriende at
Harris river seg løs fra denne stereotype varianten av romere. Han velger i stedet en av romernes hverdagshelter, en vanningeniør (aquarius).
Samtidig får han belyst et område
romerne virkelig har all ære av. Ja,
for hva var romerne kjent for, om
ikke sine ingeniører og deres akvedukter? Som en akveduktekspert skriver:
“Man kan ikke la være å la seg
imponere av at akveduktene i Roma
i første århundre forsynte Roma med
vesentlig mer vann enn New York
fikk i 1985.” Å skrive om vanningeniøren var også et meget bevisst valg
av Harris. I et intervju med avisen
The Independent uttalte han nettopp
at han «thought that, if nothing else,
in this book I’ll get away from gladiators and emperors and write about
what was in many ways the most
remarkable thing about the Romans»
(30.10.2003.). Samtidig føyer Harris
seg også delvis inn i den siste tids
strøm av kriminalromaner med handling fra antikken (for eksempel romanene til Lindsey Davies og Steven
Saylor, se Klassisk Forum 1998:1 og
2001:2) – vår vanningeniør står nemlig ikke bare overfor et kommende
vulkanutbrudd, men også et mystisk
forsvinningsnummer.
Romanen starter 22. august 79 e.Kr.:
Mens Romas rike elite slapper av i
sine villaer i Napolibukten og romernes flåte ligger rolig i Misenum,
møter vi én mann som er bekymret:
Den nyansatte sjefen for Romerrikets
lengste akvedukt, Aqua Augusta, Marius Attilius Primus. Plutselig svikter
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Uspesifisert akvedukt.

vanntilførselen samtidig som hans
forgjenger er sporløst forsvunnet.
I dagene som følger forsøker Attilius å reparere akvedukten, men – som
det står på omslaget – “han er i ferd
med å oppdage at her er det større
krefter ute og går enn selv verdens
eneste supermakt kan kontrollere.”
På sin vei får både Attilius og leserne
innblikk i mange sider av livet i
Napolibukten. Det hele starter for
eksempel med et grotesk utslag av
romersk luksus. Noe av det første
som skjer er nemlig at fisken i ferskvannsfiskedammene dør av svovelforgiftning. Villaeieren, som selv er
oppkomling, får det da for seg at han
skal straffe fiskepasseren ved å fore
ham til fisken – en fremgangsmåte

han henter fra den augusteiske aristokraten Vedius Pollio (anekdoten fortelles bl.a. i Senecas De Clementia
I.18.1). Vi får også innblikk i avansert boligspekulasjon og valgfusk.
Skjønt vi kommer ikke bare i kontakt
med disse mer lugubre sidene av livet
i Napolibukten, vi får også møte en
rakrygget heltinne som inngår i en
kjærlighetsaffære med vår helt. Og
selvfølgelig, vi møter de to historiske
personene man særlig knytter til Vesuvs utbrudd, nemlig Plinius den eldre og yngre. Plinius den eldre er ikke
uventet en riktig tjomslig vitenskapsmann som er ivrig etter å hjelpe vår
unge ingeniørhelt. Hans nevø Plinius
den yngre er derimot en nokså nervøs
og ikke spesielt naturvitenskapelig
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anlagt yngling som helst vil holde seg
lengst unna.
Det er vel ikke å røpe for mye av
handlingen å fortelle at det hele kulminerer i Vesuvs utbrudd. For her
ligger forfatterens kanskje største utfordring: hvordan oppnå spenning
når alle egentlig vet hva som er i ferd
med å skje? Hvert kapittel i boken
angir til og med hvor lenge før utbruddet vi befinner oss. Samtidig svarer han på en god del spørsmål som
mange har sittet inne med; nemlig
hva skjedde før utbruddet, hva slags
varsler fikk folk, og hvordan reagerte
de. En av de første tingene folk merket var selvfølgelig problemer med
vannforsyningen fra Aqua Augusta
etter at den hadde krysset Vesuv. I
motsetning til hva mange tror, fikk
mange også tid til å flykte før utbruddet. Harris skrider til verket med
vitenskapelig nøyaktighet bl.a. ladet
med moderne vulkanologisk viten.
Hvert kapittel starter også med et
sitat fra en vulkanologisk avhandling. I det hele tatt har ingen så vidt
jeg har sett klart å ta Harris i historiske eller vulkanologiske feil. Han har
en fornuftig omgang med kildene –
fra Strabo til Plinius og Seneca – som
også delvis blir innbakt i teksten.
Han har hentet kyndig hjelp. Romanen er også utstyrt med kart, en oversikt over de latinske betegnelsene for
de forskjellige tidspunktene på dagen, og et etterord med kildeanvisninger. Han røper også at manuskriptet er gjennomgått av klassiske
filologer og en ekspert på romerske
akvedukter.
Men dette er ingen tørr bok. Den
følger thrillerens logikk. Noen kritiKLASSISK FORUM 2005:2

kere har nedsettende kalt den melodramatisk. Ja, den inneholder en
mystisk forsvinning, jakt på forsvunnet vann, dekadente skurker, rettferdige helter og rakryggete heltinner og
– selvfølgelig – voldsomme naturkrefter. At en roman om Vesuvs utbrudd skulle bli noe annet enn dramatisk er vel å kreve noe annet enn
emnet skulle tilsi. Å kreve noe annet
enn thrillerens logikk er også å ønske
en annen bok av en roman som annonserer seg selv som – ja, nettopp –
en thriller.
Dette er altså en “akveduktaction”
med stor respekt for historiske detaljer.
Harris har tre epigrafer i sin roman; ett sitat fra Tom Wolfes Hooking Up om amerikanernes følelse av
overlegenhet, ett sitat fra Plinius
Naturales Quaestiones og ett fra en
moderne bok om akvedukter som
røper sin beundring for romernes
vannsystem. Disse angir tydelig hans
ærende. For å begynne bakfra: Hans
sitater fra en akveduktforsker og en
romersk naturhistorie angir en naturvitenskapelig dreining. Sitatet fra
den sosialkritiske journalistforfatteren Tom Wolfe peker i retning av et
ønske om moderne aktualitet og mot
en underliggende parallellitet mellom det amerikanske og romerske
imperium. Dette er forsterket av Plinius-sitatet som også handler om en
supermakts overlegenhet. Noen kritikere har pekt på en direkte parallell i
romanen mellom angrepet på Twin
Towers 11. september 2001 og Vesuvs utbrudd. Beskrivelsen av askeregnet i Pompeii og New York har
visse likheter. Enda mer aktuell er
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kanskje parallelliteten nå etter orkanenes herjinger i USA.
Naturkatastrofer har dessverre
blitt et veldig aktuelt tema i våre
dager. Og at disse – som så mye annet
– også fantes i antikken, er selvsagt.
For eksempel skriver den romerske
historikeren Ammianus Marcellinus
om en tsunami 21. juli år 365 e. Kr.
Ikke hadde forskeren som publiserte
en artikkel om denne passasjen i siste
nummer av Journal of Roman Studies
i 2004 trodd at han skulle bli så
aktuell.
Omtalen er skrevet på grunnlag av
den engelske originalen. (Men vær
påpasselige med den norske versjonen med stive permer. I fjor ga jeg
denne i julepresang til min svoger og
da manglet boken 11 sider).
Annen skjønnlitteratur om Pompeii
nevnt i teksten:
Lord Edward Bulwer Lytton, The
Last Days of Pompeii (1833).

Theophile Gautier, “Arria Marcella.
Un souvenir de Pompeii” (1852)
(novelle). Finnes f.eks. i utgaver
av Le roman de la Momie.)
Wilhelm Jensen, “Gradiva. Ein pompeianische Phantasiestück” (1903)
(novelle). Finnes f.eks. i utgaver
av Freuds Der Wahn und die
Träume in W. Jensens «Gradiva»
(Freud så forøvrig Pompeiis skjebne som en perfekt analogi for
mental undertrykkelse og utgraving ved analyse.)
Cortis beskrivelser av utgravningene
er oversatt til norsk:
E. C. Corti, Byene som Vesuv begravde, overs. M. Ringard (Oslo 1941)
Mye interessant om Pompeii med
utgangspunkt i Harris’ roman, kan
man lese her:
http://www.arlindo-correia.com/
040504.html
Mathilde Skoie

Plutark og Pseudo-Lukian
i Thorleif Dahls Kulturbibliotek
”Vi har ikke lenger noen grunn til å skjemmes i det nordiske selskap”,
konkluderer Egil Kraggerud når han i Klassisk Forum 2004:1 skriver om
Vår klassiske oversettelsestradisjon – 150 års frigjørelse fra Danmark (det
må være en tilsiktet morsomhet at frigjøringen fra det danske omtales som
en ”frigjørelse”).

N

år norsk bokheim er blitt
beriket med så mange verker fra den greske og romerske litteraturen i siste halvsekel, er det
noe vi kan takke bl.a. Thorleif Dahls

Fond for, som Kraggerud dokumenterer i annen del av artikkelen. Særlig
har vi mye å takke Henning Mørland
for. Hans Herodot (1960) og Thukydid (1962) ble den klassiske portalen
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til Thorleif Dahls Kulturbibliotek;
siden fulgte oversettelser av Xenofon,
Plutark, Cicero, Sveton og Tacitus. I
tillegg til de nevnte, kan kulturbiblioteket paradere Sallust, Caesar, Josefus, Egerias reise til Det hellige
land, Beda, Adam av Bremen, Paulus
Diaconus. Livius, Polyb, Cornelius
Nepos, Ammianus Marcellinus og
Legenda Aurea er annonsert, Appian
og Cassius Dio antydet. Kulturbiblioteket er en fenomenal ressurs for alle
som er interessert i å lese om den
antikke verden i tekster fra den antikke verden. Etter at Mørland la ned
pennen, så det en stund ut til at det
klassiske og latinske skulle komme til
kort i forhold til nordisk og europeisk
middelalder og nytidens klassikere
som Montaigne og Descartes. Men
den faren er visst over.
I tråd med Thorleif Dahls intensjoner er det historiografisk og biografisk litteratur som dominerer serien.
Men det fins jo mye annet der også:
Cicero og Xenofon må nevnes igjen,
og Lukrets, Petronius, Plotin, Augustin, Boethius, latinske klosterregler, Erasmus. Egil A. Wyllers Platonoversettelser utkom i sin tid med støtte fra Thorleif Dahls fond for klassisk
litteratur, som det nåværende Fondet
for Thorleif Dahls Kulturbibliotek
engang het. De kom innenfor rammen av et Klassikerbibliotek utgitt av
Det norske Akademi for Sprog og
Litteratur, som stadig står som samarbeidspartner. Det skal vel være et
slags garantistempel.
Heldigvis er det mye som er skjedd
og som skjer uten hjelp fra Thorleif
Dahls fond også. For å nevne noe:
Først og fremst har vi den nynorske
KLASSISK FORUM 2005:2

tradisjonen, som Hermund Slaattelid
for tiden så energisk bidrar til (Cicero, Tacitus, Quintilian, Augustin).
Så har vi Vidarforlagets Platon i ni
bind, hvorav de syv nå foreligger.
Wyllers oversettelser og Mørlands
Staten (først utkommet i Dreyers Politiske bibliotek) samt Leiv Amundsens Sokrates’ forsvarstale (først i
Cappelens Klassiske skrifter) er utkommet på nytt innenfor denne rammen. Samme forlags kommende serie
med Aristoteles-skrifter er også et
stort løft; Tormod Eides Retorikk er
snart klar. Hesiods Theogonien og
ymse annet er utkommet i en norsk
versjon (ved Tore Frost og andre) i et
bind i serien Verdens hellige skrifter.
Vi har fått et bind Hippokrates-skrifter gjennom Bokklubbens kulturbibliotek (ved Eirik Welo); samme serie
har også gitt oss Den nikomakiske
etikk i sin helhet (Anfinns Stigens
oversettelse revidert og komplettert
av Øyvind Rabbås). På poesiens område har vi fremfor alt Kraggeruds
Aeneide i syv bind på Suttungforlaget
(1983–89), som med alt den gir i
tilgift til selve oversettelsen er en
fremragende studieutgave. Kraggerud har også oversatt Georgica. Thea
Selliaas Thorsen har levert lettflytende Ovid i rask rekkefølge (Heroides
som Heltinnebrev og Amores som
Kjærlighetseventyr); nå kan vi snart
vente hennes norske Ars amandi).
Filologen Gjert Vestrheim har publisert enkeltoversettelser av gresk lyrikk. I tillegg er det de siste årene
kommet ut en del mer problematiske
oversettelser av f.eks. Archilochos,
Sapfo, Catull, Horats’ epoder og
Horats’ oder. Her dominerer gjen-
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dikterne over filologene, på godt og
vondt.
Det skal likevel noe til å konkurrere ut Danmark, der Otto Steen Due
alene har stått for Metamorfosene
(1989), Aeneiden (1996), Iliaden
(1999) og Odysséen (2002). Metamorfosene er nå kommet i en metrisk
revidert versjon, og Ovids Amores er
under utgivelse under tittelen Eskapader. Dues utgivelser har ført til stor
medieoppmerksomhet og offentlige
arrangementer som bringer tanken
hen på den annen sofistikk. De er blitt
rene bestselgerne. Danskene kan også glede seg over flere Xenofon-oversettelser, og f.eks. enda en oversettelse av Aristoteles’ Poetikk. Også Sverige kan glede seg over en ny giv på
oversettelsesfronten. Platons samlede
verker på svensk er en soloprestasjon
av Jan Stolpe (med solid filologisk
støttegruppe). Ingvar Björkeson har
publisert en rekke oversettelser som
alle er blitt lovprist i svensk presse:
Iliaden, Odysséen, de homeriske hymnene, Hesiod, Lukrets, Properts, samt
Aeneiden – i tillegg til Den guddommelige komedien og flere andre ting.
I Norge har vi knapt noen som på
tilsvarende måte gjør oversettelse til
et høyrehåndsarbeid.
Et hjertesukk her: For tiden mellom 1814 og 1950 er Rebekka Hammering Bangs bibliografi Antikken i
Norge et nyttig hjelpemiddel blant
annet når en vil sjekke hva som er
oversatt til norsk. Nå kan vi søke
på nettet. Det ville vært fint å ha en
egen oversettelsesbibliografi på nettet, først og fremst av oversettelser til
norsk, men gjerne også dansk og
svensk. Det kunne være en lenke dit

fra Norsk Klassisk Forbunds hjemmeside.
Det er muligens grunnlag for å
hevde at norsk oversettelseslitteratur
kvantitativt sett hevder seg tålelig
bra ved siden av nabolandenes; hvordan vi konkurrerer på kvalitet skal
jeg ikke ha sagt noe om. Men jeg
savner særlig tekster av tre slag. Det
ene er retorikk i teori og praksis. Her
har danskene mye å by på, bl.a. Ciceros retoriske skrifter og Herenniusretorikken, og en rekke attiske talere.
Det andre er poesi, det vil si versdiktning av forskjellig slag, inkludert
(særlig på gresksiden) drama. På poesiens område skjer det nå mye. Det
er vel også der en lettest kan komme
i inngrep med dagens litterære miljøer og få oppmerksomhet. Theas
Ovid-utgivelser er jo blitt offentlige
begivenheter. De har appell. Feltet er
fullt av muligheter for kritikk, dialog
og samarbeid mellom filologer og
litterater. Hva gresk drama angår, er
det nesten bare Kraggeruds Perserne,
Alkestis og Medea å nevne fra de siste
tiårene. Vel er Østbyes Sofokles en
velsignelse, men det kunne vært spennende med en ny Oidipus. Det tredje
er moralfilosofi og populærlitteratur.
Det dreier seg da ikke om klassiske
verker fra den litterære gullalderen.
Men det er tekster som er mer representative for allmenndannelsens aspirasjoner enn mye annen litteratur,
og som har hatt en virkningshistorie
i vestlig kultur som gjør dem viktige
uansett vekt. Jeg tenker på forfattere
som Plutark (død ca. 120 e. Kr.) og
Lukian fra Samosata (født ca. 120 e.
Kr) på gresksiden, og på latinsiden
Seneca og Plinius (mest på den yngre).
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Men også på den antikke romanlitteraturen.
Noe slik litteratur foreligger på
norsk – hvis vi kan tillate oss å regne
deler av Ciceros forfatterskap hit, har
vi igjen mye å takke Thorleif Dahls
Fond for. Ferskest på programmet er
Om gudenes natur og Om vennskapet ved Oskar Fjeld, som også har gitt
oss Om staten og Samtaler på Tusculum; videre Mørlands brev-bind, Om
alderdommen, og fremfor alt Om
pliktene, som er kommet ut på nytt
innenfor rammen av Bokklubbens
Kulturbibliotek som en av de hundre
sakbøkene som har hatt størst innflytelse i europeisk åndshistorie. Av Senecas skrifter kom det for drøyt tyve
år siden et utvalg i Dreyers kulturbibliotek (deler av Om vrede, Om mildhet, Om sinnsro og litt andre ting);
der er også Mark Aurels Til meg selv
og Apuleius’ Det gyldne esel kommet
ut i sin tid (en nyutgivelse av Til meg
selv kom i 2004 i serien Cappelens
upopulære skrifter). Litt Lukian foreligger fra gammelt av (Eit ordskifte
om idrott, Løgnhalsen), men både i
hans bindsterke forfatterskap og i
Plutarks enda mer omfangsrike og
rikholdige såkalte Moralia er det
mye mer å hente: ”såkalte”, fordi
dette corpus’et på omlag åtti tekster
fikk som samlenavn det som egentlig
var betegnelsen på et snes mer utpreget moralfilosofiske skrifter. Et raust
utvalg av Plutarks Livsskildringer
fyller allerede tre bind i Thorleif
Dahls Kulturbibliotek. Det kan knapt
tenkes noen bedre inngangsportal til
antikken enn disse biografiene. Ikke
bare er de – brukt med forbehold og
forsiktighet – en kilde til gresk og
KLASSISK FORUM 2005:2

romersk liv og historie. Fremfor alt
gir de oss den antikken – de skikkelsene, de situasjonene, de replikkene –
som ettertiden har levd med og levd
på. Lenge leste en jo om antikken
ikke bare for å lære om den, men også
for å lære av den. Fram til den moderne romanens gjennombrudd var Plutarks Livsskildringer kanskje de sekulære tekstene som ble og var blitt
lest av flest mennesker i Europa.
Thorleif Dahls bibliotek har nå
gjort et fremstøt i riktig retning med
et bind som rommer to tematisk beslektede tekster i dialogform av henholdsvis Plutark og Lukian – dvs. en
tekst som av forskjellige grunner ikke
kan være av Lukian, men som har fulgt
med på lasset og er lukiansk nok:
Plutark/Pseudo-Lukian: To antikke
dialoger om kjærlighet og seksualitet. Oversatt fra gammelgresk med
innledning og noter av Inge Tjøstheim. Aschehoug 2004 (Thorleif
Dahls Kulturbibliotek) 125 s.
I sin revy over Kulturbiblioteks utgivelser i fjorårets Klassisk Forum nevner Kraggerud hverken dette bindet
eller bindet Fra antikkens krigskunst
som utkom i 1994 og som inneholder
samme Tjøstheims oversettelse av
Xenofons Hipparchikos (Om ledelse
av kavaleriet) og Aineias’ Poliorkêtika (Om forsvar av bystater). La gå
med at det er en bok for spesielt
interesserte. Ti år etter gjelder det
kjærlighet og seksualitet. Slikt har
vel mer allmenn interesse. Først og
fremst er det grunn til å gratulere med
initiativet som førte til at to viktige
og gjennom århundrer mye leste
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skrifter nå foreligger på norsk, Plutarks Erôtikos som En samtale om
kjærlighet og Pseudo-Lukians Erôtes
som Kjærlighetens to ansikter. Dialogene står innenfor en tradisjon vi
kan følge tilbake til Platons Symposium. Spørsmålet gjelder kjærlighetens natur og kjønnsdriftens retning
og formål. Plutarks skrift er antagelig
noe ufullstendig bevart, det ser ut som
en større bolk som forsvarer homoerotiske forhold er falt ut eller blitt
fjernet. Skriftet er det første forsvar
for ekteskapet som en likeverdig og
følelsesmessig fundert forbindelse
mellom mann og kvinne. Som Tjøstheim sier i forordet, har Plutark et
tydelig moralfilosofisk siktemål med
dialogen sin, mens Kjærlighetens to
ansikter kan betraktes som ”underholdningslitteratur”. Pseudo-Lukians skrift inneholder en fordomsfri
diskusjon av hva som står høyest og
gir størst utbytte for en mann: kjærlighet til kvinnen eller til unge gutter.
En del er ganske friskt og freidig
skrevet. Med tanke på den diskusjonen om homoerotisk kjærlighet i
antikken som senest blusset opp i
Aftenpostens spalter tidligere i år, må
en kunne si at dette er aktuell litteratur. Den belyser antikkens realiteter
og holdninger på en mye mer representativ måte enn for eksempel Platon, som en ellers alltid kommer trekkende med.
Tekstene er i dialogform. Begge
tekstene begynner med en kort samtale mellom dialogens to første-plans
aktører – Flavianos og Autobulos,
Theomnestos og Lykinos. Bare hos
Pseudo-Lukian kommer vi tilbake til
dette planet i avslutningen. Det er

kun utgangspunkt og påskudd. Det
aller meste av begge tekstene utgjøres
av henholdsvis Autobulos’ og Lykinos’ gjenfortelling av ting som har
skjedd tidligere og som de selv har
vært med på. For det meste gjengir de
samtaler og diskusjoner – dialoger
inne i dialogrammen. Teknikken er
velkjent fra noen av Platons dialoger,
for eksempel Protagoras, Staten og
nettopp Symposion. Det gir en ekstra
dimensjon til Plutarks skrift at Autobulos er Plutarks sønn (han hadde
faktisk en sønn med det navnet), og at
”Plutark” selv er med i den diskusjonen som refereres. Begge dialogene
har en levende, til dels livlig handling, særlig Plutarks. Der er det
mange aktører involvert og vi følger
utviklingen både av den diskusjonen
som føres under en utflukt på Helikon, og en kjærlighetsaffære – med
litt preg av romersk komedie – som
utspiller seg nede i Thespiai, dit samtalepartnerne etter hvert også forflytter seg. Pseudo-Lukians dialog har
roligere rytme og enklere struktur.
Tjøstheim gir et nyttig sammendrag av handlingen i forkant av hver
dialog. Forøvrig kan en spørre seg
om utgivelsen bygger på tilstrekkelig
kulturell og språklig kompetanse.
I en femten siders Innledning gir
Tjøstheim spredte glimt av den kulturelle bakgrunnen dialogene må leses
mot. Avsnittet ”Den greske sanselighet” hevder at grekerne ”var et livsnytende folk og overalt i den overleverte litteratur finner vi en hyllest til
hedonê eller den sanselige nytelse”.
(Allerede forordet utroper det klassiske Hellas til ”et av de mest sanselige
og livsnytende samfunn som har ek-
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sistert her på jorden...”.) Tja. Den
følgende omtale av ”Den greske kvinne” på to sider, roper også på nyanseringer. Apropos episoden mellom Ares
og Afrodite som fortelles i 8. Sang av
Odysséen, heter det at ”vi finner mye
sjalusi, men ingen moralsk forargelse”. Jeg vil påstå: tvert imot. (Og det
er interessant at ”sjalusi” ikke hører
til blant de følelsene Aristoteles behandler i Retorikken.) De mest intime delene av kroppen var langt fra
knyttet til moralsk usømmelighet, får
vi høre: ”Tvert imot var ordet for
kjønnsorgan identisk med ordet for
ærefrykt. Kun senere, som for eksempel i Lukasevangeliet, får ordet for
ærefrykt og kjønnsorgan, aidôs, betydningen ‘skam’ og ‘skamdeler’
(kjønnsorganer).” Oversetteren har
også ellers problemer med aidôs: I
Plutarks kap. 23 er det snakk om å
skjenke noen pistis, aidôs og filia –
her oversatt med ”tillit, blyghet og
vennskap”, en triade som neppe gir
mening? At hetærer hadde innflytelse
på fremtredende menn men at ”ingen
samtidige fant noe klanderverdig i
dette” er vel en drøy påstand.
Jeg har nevnt noen problematiske
punkter. Her følger et utvalg feil som
vi burde ha vært spart for. Straks i
annen replikk hos Plutark får vi høre
om Erotideia-festen som feires ”med
stor entusiasme og begeistring hvert
femte år”. Men rent bortsett fra at
filotimôs og lamprôs her kanskje ikke
er så heldig oversatt, så gjør jo
greskens inklusive telling at vi på
norsk må si ”hvert fjerde år”. Navnet
Autoboulos bør enten transkriberes
slik, eller gjengis som Autobulos,
ikke Autobolos som her. Den himKLASSISK FORUM 2005:2

melske eros dukker forøvrig opp som
Oranios. Byen Thespiai blir ofte
Thespia, i den lukianske dialogen
blir endog Afrodite på Knidos satt
opp mot Eros på (sic) Thespia. Antigonos blir til Antigone, Aristaios
Aristainos, Aristogeiton Aristogeitos,
Xenokrates Zenokrates; Xenios blir
til ”gjesteguden Xenox”, hingsten
Podargos uheldigvis til Podagros. I en
fotnote blir Platon til Plato, i en annen blir tekstens kong Filippos identifisert som ”Filip V av Makedonia, far
til Aleksander den store”; det hadde
vært klokt å bare oppgi nummeret.
Den lelantinske krig mot eretrierne
blir ”den krig som Leantikos førte
mot eritreerne”. Euknamos Amfisseus blir E. fra Amfisseus i stedet for
Amfissa, tilsvarende blir Protogenes
Tarseus til P. fra Tarseus og ikke
Tarsos. Grammatikoi blir språkforskere, agoraios rhetorikê blir folkelig
veltalenhet i stedet for forensisk. En
skulptur av parisk marmor (Parias
lithou daidalma) blir til en av Parias’
marmorskulpturer. Mens et ikke
oversatt Aischylos-drama i en fotnote
omtales med norsk tittel (De bønnfallende), benevnes et Sofokles-drama
som fins i norsk oversettelse (Kvinnene fra Trakis) som både Trachiniai
og Trachiniae, mens Phoinissae opptrer i en gresk-latinsk blandingsform.
Choëforoi har f for phi som stort sett
hos Tjøstheim; men Phrynichos med
ph dukker også opp. Homer-sitater
behandles på en merkelig måte. Jeg
nevner her bare det første tilfellet, på
s. 37, der oversetteren lar Autobulos
si: ”Kun den ørn er ekte som tilhører
fjellet, og som Homer tiltaler (sic)
’den sort’ og ‘jegeren’”, og i fotnoten
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henviser til Iliaden 21.252 og 24.315f
”etter P.Østbyes oversettelse, Oslo,
Aschehoug, 1991” – der de siterte ordene ikke er å finne, men derimot
”den sortbrune ørn, den flygende jeger”, og ”jaktfuglen mørk, den spraglede kongeørn”. Tilsvarende upresise
”etter Østbye” fins mange steder.
Når det gjelder selve oversettelsene, skal det for det første sies at
dette ikke er språklig lette tekster. For
det annet at det er deler av oversettelsene som jeg synes flyter ganske
godt, f.eks. det platoniserende partiet
i kap. 19 hos Plutark, og mye av
Pseudo-Lukian. Kanskje henger det
sammen med at fortellinger og
skildringer der har forholdsvis større
plass enn hos Plutark, som preges mer
av argumentasjon og livlig samtale.
For det tredje: alle vi som oversetter,
sitter i glasshus. Alle gjør feil, og i det
lille jeg selv har oversatt, vil det ikke
være vanskelig å peke på uheldige
eller fantasiløse formuleringer, og
ikke minst: foreslå alternativer. Men
forhåpentligvis ikke i samme omfang
som disse to oversettelsene innbyr til.
Jeg tar ikke opp enkeltord, som ”lovpåskrift” om en kongelig innskrift på
et tempel, eller ”selskapelig drift” i
stedet for f. eks. tiltrekningskraft for
to syneleustikon, eller bruken av
”vennskap” først for å gjengi filia og
deretter to hetairikon i en sammenheng der det skaper full forvirring: De
gamle skilte mellom fire arter av
vennskap, ”hvor den første er knyttet
til naturen, den andre til gjestfriheten, den tredje til vennskap og den
siste til kjærlighet”. Det er mange
stive og uidiomatiske formuleringer
som ”Hele din beskjeftigelse er jo

konsentrert omkring de oljeglinsende
utøvere...” (i stedet for noe i retning
av: Alt du er opptatt av er jo....). Eller
”en innbitt verbal strid” i stedet for
ordstrid, eller en skikkelig krangel
eller munnhuggeri. Eller: ”Et hurtigseilende skip var utrustet for meg
fordi jeg vurderte å dra til Italia.”
Eller: ”en energisk skare av lærde
som ustanselig kom oss i møte, fulgte
oss nemlig....”. Eller: ”Men vi kjenner også fra fortellinger at ikke få
menn har tjent som mest upassende
slaver for disse kvinner.” Norsk er
dette ikke. Jeg velger her ut noen av
de Plutark-stedene som ikke er godt
forståelige på norsk, og/eller der
gresken er blitt misforstått.
(kap. 1) Det begynner med første
replikk hos Plutark, som jeg ikke får
sammenheng i. Flavianos sier: ”Mener du, Autobolos, at de samtalene
om Eros som du nå vil fortelle oss om,
fant sted på Helikon, og som du
husker fordi du har skrevet dem ned
eller hørt dem av din far så ofte?” At
et deêtheisin (”på vår innstendige
oppfordring”) blir uoversatt, er en
sak for seg. Heller noe i retning av:
Så Autobulos, du sier altså at det var
på Helikon de fant sted, de samtalene
om Eros som du nå på innstendig
oppfordring skal referere for oss. Du
har kanskje skrevet dem ned, eller du
kan dem utenat fordi du så ofte har
snakket med din far om saken.
(kap 2) (”Han bragte min mor til
festivalen) fordi bønnen og offeret
også var for henne” – fordi hun også
skulle be og ofre.
(kap. 3) ”til å komme hjem fra
oppholdet i utlandet” – til å dra utenlands.
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(kap. 4) (”Du vil .... få øye på ...
Eros ... i filosofiskolene eller kanskje
i gymnasiene ...) eller under ungdommens jaktøvelser, hvor guttene med
lidenskapelige og kjekke rop viser at
de med flid gjør seg fortjent til dyd”
– mens han [Eros] er opptatt med å
jakte på ungdommer og med klare og
kjekke rop oppmuntrer dem han finner verdige hans omsorg til å legge
seg etter dyden.
(kap. 9) ”Og hun der (peker på
Thespia [sic]) som har felles tempel
med Eros her og i Delfi, hvor hennes
lett forgylte statue står mellom statuer av konger og kongelige – med
hvilken medgift behersket hun sine
elskere?” Statuen er katachrysos og
ikke ”lett” forgylt, den står ikke blant
statuer av konger og kongelige, men
basileiôn, dvs. dronninger. Og kvinnen som Autobulos’ far, dialogens
”Plutark”, sikter til med sitt nikk i
retning av byen (som vi bare kan lese
ut av tekstens hê ...entauthoi), er
hetæren Fryne, som kunne ha fortjent
en fotnote på dette stedet.
(kap. 16) Iliaden 7.121f: tou men
epeita / gëthosynoi... Det som på
gresk sies på litt mer enn én linje, sies
av Østbye på én (han sløyfer tidsbestemmelsen): ”Svennene løste med
fryd fra skuldrene høvdingens rustning.” På linjen foran har oversetteren tatt med et ”å [sic] han føyet seg
villig” som ikke siteres hos Plutark.
Oversetteren gjengir dessuten verset i
en annen versjon enn Østbye, selv om
det er ”etter Østbye”.
(kap. 16). ”Det er ikke slik som en
eller annen har sagt, at de poetiske
fantasier er drømmebilder hos våkne
fordi de er så livaktige. De er snarere
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fantasier om å tilkalle og omfavne
sine elskede som om han var tilstedeværende hos dem som er forelsket”
– det er ikke slik som noen har sagt,
at poetiske fantasier, fordi de er så
klare, er ”de våknes drømmer”. Nei,
det må en heller si om elskernes
fantasier, når de snakker til noen som
om de var tilstede, og omfavner dem,
eller skjenner på dem.
(kap 23) (”Den sanselige lysts varighet er kort, men fra denne stiger
det fra dag til dag frem en gjensidig
gunst, kjærlighet og tillit) som overstiger det de snakkesalige delfiere
sier når de kaller Afrodite for ‘Harmoni’ eller Homer når han omtaler
slik omgang som ‘vennskapelig ømhet’” – som hverken blottstiller (elenchei) delfierne som frasemakere når
de kaller Afrodite for Harmonia, eller for den saks skyld Homer når han
omtaler slikt samvær som kjærlig
nærhet (filotéti). Her er det for
engang skyld ingen henvisning til
Homer-teksten og Østbye hos Tjøstheim, og Østbyes frase ”inderlig elskov” om filotês kan vel være litt i
sterkeste laget her, selv om det passer
på et sted som Iliaden. 14.209.
(kap. 24) ”... man betrakter dem
som elsker gutter for (sic) upålitelige
og spotter dem. Man sier at disse
menn likesom egg skiller vennskapene med hår.... ” – Man snakker
nedsettene om de som elsker gutter
fordi de skal være upålitelige. Og
gjør narr av dem og sier at forholdet
deres kan deles med et hår, akkurat
som et egg...
Jeg fortsetter ikke med PseudoLukian. Men der må ”Dekeleias
forsvarere” (kap. 24) være ”de som
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besatte Dekeleia”, eller ”befestningen av Dekeleia”. Og i kap. 29 er det
et par setninger som neppe kan være
riktig forstått. Den berømte skildringen av Afrodite på Knidos lar seg
nyte også i Tjøstheims oversettelse
(kap. 14): ”Så yndig kjøttet avrundes
med rompeballene!”
Thorleif Dahls fond og Det norske
akademi for sprog og litteratur rår
over faglige og økonomiske ressurser
som skulle gjøre det mulig å utgi mer
gjennomarbeidde produkter enn dette. Hadde Thorleif Dahls Kulturbibliotek spandert å sette den tradisjonelle pagineringen i margen på

Plutark-teksten, slik Vidarforlaget
gjør med Platon, kunne en også ha
funnet fram i den på grunnlag av
henvisninger. I John G. Youngers Sex
in the Ancient World from A to Z
(2005) er det et trettitalls henvisninger til Plutarks skrift i registeret.
Pseudo-Lukians dialog nevnes derimot hos Younger bare fordi den omtaler noe som kanskje er en Sexual
Manual av en viss Filainis, og som en
av flere kilder til historien om gutten
som ejakulerte på Praxiteles’ knidiske Afrodite.
Øivind Andersen

Frist for innlevering av stoff til neste nummer er
1. mars 2006
men vi tar gjerne imot innlegg før den tid!
Manuskripter som leveres til Klassisk Forum må følge
bestemte regler, for å spare tid og arbeid i forbindelse med
innleggingen av teksten. Vær snill og følg disse
reglene, som er listet opp på innsiden av permen.
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Res coquinaria
INGER MARIE MOLLAND STANG

Nylig hjemkommet fra den franske hovedstad vil jeg anbefale fremtidige
Paris-farere å oppsøke de tre stedene der man fortsatt kan fornemme antikkens
Lutetia. Det er termene som er en del av middelaldermuseet (hjørnet
Boul.St.Michel/Boul.St.Germain), den relativt ukjente arenaen (Rue Monge
– også latinerkvarteret) og de arkeologiske utgravingene på Cité – en litt skjult
nedgang et stykke fra hovedportalen på Notre Dame. Der er det nå en
interessant utstilling som omhandler mat og drikke i Lutetia ; den varer til
15.januar 2006.

I

dagens Paris er det 134 minivingårder. De befinner seg i bydelene Montmartre og Bercy, Suresnes og Belleville og utgjør bare 11
hektar. Mesteparten av vinen blir
ikke solgt, men brukes til kommunale
middager og lunsjer. Det åpne markedet får bare 4000 til 7000 flasker,
og de blir revet bort i løpet av noen
timer. Noen av disse selges første
lørdag i oktober under “La Fête des
Vendanges”– vinfesten på Montmartre. Prisene står ikke i forhold til
kvaliteten som er middelmådig, men
vinstokkene har vokst på Europas
kanskje dyreste grunn! Den antikke
utstillingen viser at vindyrkingen går
tilbake til 2. eller 3.århundre, før det
ble vinen importert sørfra. Funn viser
at krukker og amforaer ble laget på
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høyre Seine-bredd. Men vinproduksjonen hadde her bare et lokalt preg,
i motsetning til Normandie der man
eksporterte produkter bl.a. til England.
Matspalten varter opp med en vinoppskrift denne gang.
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Conditum paradoxum
krydderbrygg med overraskelser
– eller hvitvinsgløgg à la Apicius
Ca. 2 dl hvitvin og honning ad lib
varmes. Deretter tilsettes:
1 ts malt pepper
litt safran – eller et billigere
substitutt
et knust laurbærblad
1 ts kanel
2 dadler oppbløtt i hvitvin og
finhakket
ca. 1 liter hvitvin (gjerne pappvin)

La det hele småkoke over svak varme
i en times tid.
Drikken siles og serveres enten
varm som gløgg eller romtemperert
som akkompagnement til gustatio –
måltidets begynnelse.
Som så ofte hos Apicius må mengdeforholdet justeres etter smak og behag!

Innhøstningsscene på attisk vase fra rundt 510 fvt. Vatikanmuseene.
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