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I noen hundre år har det vært 
mulig å lese gjendiktninger 
av den romerske satirikeren 
Juvenal, bare ikke på norsk. 
Erland Lagerlöfs svenske 

gjendiktning kom allerede i 
1894. Når vi omsider får denne 
råtassen på nynorsk vil mange 
måtte spørre: Hvem var denne 
satirikeren som ga ettertidens 
skærpe tunger og penner så 
avgjørende impulser?

Kunnskapene om Decimus 
Junius Juvenal (ca. 62–142-e.Kr.) 
er sparsomme. Men vi vet at han 
har levd i en tid med store 
politiske omveltninger. Juvenal 
har formodentlig tilhørt datidens 
øvre middelklasse, eide et bosted 
i Roma og et landsted i Tibur. 
Som dannet borger i «den evige 
stad» var han oppbragt over den 
romerske overklassens skjørlev-
net og blodige dumheter. 

Slik blir den romerske tenke-
ren og dikteren en kritisk, 
sarkastisk og harm observatør av 
sin samtid. I dag ville han ha 
eksellert i avsløringer og utleve-
ringer av Vestens middelklasse, 
med vårt grenseløse (energi)
forbruk og drepende naturøde-
leggelser. 

 
Litteraturhistorikerne mener vi 
skal være varsomme med å 
tillegge Juvenal moralske 
intensjoner, for var han ikke bare 
usedvanlig formbevisst? Det ene 
utelukker ikke det andre. Flere 
av satirene tenderer mot moral-
ske lærestykker, for eksempel 
Satire VIII om «Sant og falskt 
adelskap». Her får den unge 
rikmannssønnen Ponticus så 
laurbærkransen passer.

Antakelig har Juvenal vært 
høyt skolert i talekunst og 
praktisert retorikken i lukkede 
forsamlinger. Lukkede? Jo: 
Under keisere som Nero og 
Domitian kunne det i beste fall 
koste deg tunga om du kritiserte 
det moralske forfallet i keiser-
dømmet direkte. Juvenal hadde 
livet kjært og utga sine første 
satirer når disse despotene var 
døde og maktesløse. Heller ikke 
da uten fare for sitt liv. 

Satiren har en lang historie i 
romersk litteratur. Horats milde 
satirer i generasjonen før 
Juvenal er nok de mest berømte. 
Sjangerbegrepet har sin opprin-
nelse i det latinske satura som 
egentlig betyr «blandet frukt-
fat». Det leder tankene hen på 
vår tids hybridformer, som 
essayet. Ludvig Holberg kunne 
sin Juvenal.

Stilistisk er den romerske 
klassikeren kjent for sine 
one-linere som «en sunn sjel i et 
sunt legeme», eller utbruddet i 
den tiende satiren der temaet er 
de rike og heltemodiges kortva-
rige glans: «Gå og veg Hannibals 
oske!/ Sjå kor mange gram det 
no er att/ av denne namngjetne 

hærføraren.» 
Juvenal er rå og sannhets-

kjærlig. Men den retoriske 
brutaliteten og elegansen har en 
nystoisistisk undertone, det vil si 
at en viss mildhet 
og klokskap er 
siktemålet, for 
eksempel i Satire 
XV.    

Den handler 
«Om kanniba-
lisme og neste-
kjærlighet» – og 
kanskje en reise 
til Egypt? 
Juvenal har en nærhet til stoffet 
som kan tyde på at han har vært 
der. Vi får vite at to nabobyer 
ligger i strid om to guder. Det 
ender med kalamiteter, og en av 
borgerne blir drept og fortært. 

Et utmerket utgangspunkt for 
en satiriker som dessuten mener 
at disse primitive egypternes 
dyrking av dyr er ren idioti. 
Dommen over menneskenes 
dårskap gjelder forresten hele 

sivilisasjonen, for «no føder 
denne jorda berre feigingar og 
dårlege menneske». I Egyptens 
land eter de attpåtil stakkaren, ja 
uten snev av finesse, bent frem 
knoke for knoke: «Ikkje blir han 
kokt i ei gryte eller stekt på 
spidd/ for dei gidd ikkje venta til 
bålet blir klart, / og nøyer seg 
heller med det rå liket.»

Juvenal er dyktig til å sjokkere, 
og det er ikke bare egypterne 
som blir hengt ut. På samme 
måte som romerne var på 
knærne etter gresk kunst, filosofi 
og litteratur, var resten av verden 
på jakt etter både romerske og 
greske forbilder. Vi får vite at 
«selv i det ydste Norden» har 
folk begynt å lære seg talekun-
sten. 

Satirikeren behersker også et 
sobert toneleie, her om mennes-
kets natur: «Tårene er provet/ på 
at naturen har gjeve oss men-
neske/ mjuke hjarto / – og 

nettopp dette er 
det beste ved 
oss.» Og «Om 
kannibalisme og 
nestekjærlighet» 
ender med en 
tributt til vegeta-
rianeren Pytago-
ras!

Bygstads 
gjendiktning har 

jeg kun sjekket sporadisk mot 
min engelske og svenske utgave. 
Han har kuttet en del i stoffet for 
å øke lesbarheten. Jeg bærer 
over med utelatelsene fordi 
gjendiktningen holder fin flyt og 
er en invitasjon til folkelesning. 

Les Juvenal på romersk vis – 
høyt!

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Lærestykker: Juvenals satirer balanserer litterær råskap 
med elegant retorikk.

«Gå og veg 
Hannibals oske!»
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Han var 
en harm 

observatør av 
sin samtid.
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Anne Applebaum
Iron Curtain – The Crushing 
of Eastern Europe 1944-1956
Anchor, 566 s., hft., kr. 149,-

Anne Applebaum ble kjent for sitt store verk om 
gulag-systemet. I denne boka skriver hun om livet 
under jernteppet i perioden fra 1944 til 1956. Det 
handler om hvordan den kalde krigen ble innledet 
i den avsluttende fasen av andre verdenskrig og 

hvordan Sovjetunionen tok kontroll over store deler av Øst-Europa, bå-
de regjeringene selv og politisk og religiøst liv generelt.

Judith Schalansky
Sjiraffens hals – En dannelsesroman
Press, 215 s., innb., kr. 329,-

Ny bok fra forfatteren av Atlas over fjerne øyer. Sji-
raffens hals er et portrett av en biologilærer som 
kjemper for å holde fast ved naturens lover. Nær 
ved å forstrekke seg ender hun opp med å miste 
troen på sin personlige gud, Darwin. Dette er his-
torien om tre dager i en biologilærers liv, den sis-
te av sitt slag, en kuriøs overlevning fra det gam-
le DDR.

Franco Moretti
The Bourgeois – Between 
History and Literature
Verso, 203 s., innb., kr. 229,-

Mot slutten av 1800-tallet ble ikke bare bourgeoi-
siet eller borgerskapet oppfattet som en klasse, 
men like mye som en identitet som innebar et sett 
av verdier. I denne analysen av borgerskapet i eu-
ropeisk litteratur, tar Franco Moretti som utgangs-
punkt at denne identiteten har forsvunnet eller 

blitt irrelevant. Han følger begrepets betydning fra 1700-tall til viktori-
ansk og ibsensk tid, fram til i dag, og spør: hva nå?

Daron Acemoglu & James A. Robinson
Why Nations Fail – The Origins 
of Power, Prosperity and Poverty
Profile Books, 530 s., hft., kr. 169,-

I en grandios syntese av de siste 400 årenes inter-
nasjonale økonomiske historie forsøker forfatter-
ne av denne boka å gi svar på hvorfor noen stater 
blomstrer, mens andre forblir fattige. På sam-
me måte som Jared Diamond og Francis Fukuya-
ma krysser de faggrenser, men fokuserer først og 

fremst på grobunnen for robuste institusjoner som sikrer fremtidshåp 
og økonomisk utvikling. Med sine konklusjoner bidrar forfatterne også 
til debatten om bistandens rolle i fattige land og fremveksten av nye in-
ternasjonale stormakter.

Egil Chr. Bøckmann (red.)
Fortsatt i virksomhet – Festskrift 
til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag
132 s., hft., kr. 150,-

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, po-
litikeren, amatørmusikeren og personen Regi Th. 
Enerstvedt hedres i dette festskriftet av et titalls 
kolleger, tidligere elever og venner, gjennom en 

rekke personlige og vitenskapelige artikler. Jubilanten selv kommer til 
orde gjennom en ny vitenskapelig artikkel og intervju.
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 Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er 
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! En liten sjappe gjør 
frem deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen 
– Tronsmo – lar seg selvsagt ikke knekke.
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