
BØGER
Ole Thomsen: "Veje til Rom"
# # # # # # 

Den romerske litteratur 
fra oldtiden spiller en så 
vigtig rolle for senere 
europæisk kultur, at 
den er vanskelig at 
overvurdere. 

Paradoksalt nok har 
det betydet, at den 
sjældent er blevet set 
på i egen ret. Enten 
var de romerske for-
fattere blot efterklan-
ge af de originale 
grækere, eller man 
tog dem for så uni-
verselle, at de blot blev 
anbragt som andet kapi-
tel i verdenslitteraturen.

Ole Thomsen har som 
den første fremlagt en 
samlet litteraturhistorie 
for Rom, der er helt op-
dateret. Storværket 
(der faktisk er to) er 
kronen på et langt uni-
versitetsliv med antik-
ken som emne, og for-
fatteren er den bedste 
professor, universite-
tet aldrig fik. Værket 
hedder "Veje til Rom" 
- en omhyggelig nær-
kamp med stoffet 
over 15 kapitler og 
603 sider. Dertil kommer 
den reducerede elevudgave 
på 455 sider til skolebrug: 
"Pluk dagen".

Metoden er i stil med Friis 
Johansens "Fri mands tale" 
om den græske litteratur, 
dvs. fyldige udvalg af ud-
valgte forfattere, forsynet 
med indledning, noter og en 
fortløbende kronologisk 
ramme med kulturhistorisk 
ambition. Vi møder Plautus, 
Cicero, Lukrets, Catul, Sal-
lust, Vergil, Horats, elegi-
kerne, Ovid, Seneca, Petro-
nius, Lukan, Martial, Tacitus 
og Juvenal, og vi ser deres 
udvikling og indbyrdes rela-
tioner. Bogen er et netværk.

Ole Thomsens nyoversæt-
telser og nænsomme revisio-
ner bringer romeren helt tæt 
på. Oversættelserne i sig 
selv er en bedrift, når man 
tænker på de mange genrer, 
stillejer og personligheder, 
der er involveret. Bogen er 
et festfyrværkeri.

De litteraturkritiske, bio-
grafiske og historiske uden-
værker bringes ind i passen-
de doser og med præcis beri-
gelse for øje. De græske for-
gængere, den senere recep-
tion og den nyeste forskning 
svinger ubesværet med i den 
flertonende tekst. Her viser 

en klassisk filolog, 
hvad faget i bedste fald kan. 
Bogen er et bibliotek.

Endelig er det en særlig 
kvalitet ved bogen, at dens 
tekster, fremstilling og noter 
er så intellektuelt nysgerrige 
og samtidig sansemættede. 
Både det største og mest ab-
strakte problem og den 
mindste lille detalje får sin 
plads. Bogen er en billed-
vævning.

Sølvalderen sprudler 
mest. Forfatterne virker på-
faldende moderne, og man 
mindes Villy Sørensens dic-
tum om, at oldtiden med li-
ge så god ret kunne kaldes 
ungtiden. Den græsk-romer-
ske litteratur er i sin helhed 
vidnesbyrd om den "første 
oplysning", som alle senere 
oplysningsbestræbelser står 
i gæld til, og det viser denne 
bog. Bogen er en bedrift.
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En guldgrube
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D-A-D CARES: Spillestedet NASA i Reykjavik får lørdag 24. ja-
nuar besøg af den danske rockgruppe D-A-D (billedet), der 
spiller for at hjælpe islændinge i økonomisk knibe. Bandet 
og deres crew spiller og arbejder gratis, og hele overskuddet 
går ubeskåret til at hjælpe. Koncerten bliver snigpremiere 
på D-A-Ds Monster Philosophy turné, som begynder i Hor-
sens 30. januar og bringer dem Danmark rundt. Blandt an-
det til Aalborg Kongres & Kultur Center 14. februar.

Støtterock�i�Reykjavik

Smoking og mikrofon er på plads. Kristian Boland er klar til sin 
rolle som konferencier ved nytårskoncerten. 

SiDStE EkStRAnummER er selv-
følgelig ”Champagnegaloppen”. 
Det skræmmer dog ikke Simon 
Sigfusson, der styrer køllerne.

imellem, griner han.
Så da soloen står på, 

holder man vejret og hå-
ber den ryger lige i trekan-
ten. Det gør den, og cham-
pagneproppen bliver også 
skudt af på det helt rigtige 
tidspunkt. Både Sigfus-
sons kunstige af slagsen, 
men også den ægte vare, 
som en tjener bringer ind 
til afslutning på den store 
koncert.


