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. AUREU~ A.~ICUS 

Tage Xjærsqaard, 7.6.1945 - 11.6.1985 . 

Onqdommen er de gyldne venskabers ti4. Sidenhen flytte ::- "Io:..r:. fra 
byen, stifter !&ail1e, d_r, fAr andre interess~r eller a l t for 

·øget at . lave .. ·og . .81 laer man ikke bøger sammen mere . 
I. september 1964 begyndte to meget unge mennesker på at l •• e 

klaasisk filologi ved Aarhus Universitet. Den ene af os var den 

mest storsl'ede qræøklæser, som j8g (den anden) nogensinde har 
kendt : Nlr Tage laste græsk, var der ikke plads til noqenaomhelst 
form ~or smlllqhed, stuen blev bll af pragt, som aet he dder hos 
Gelsted, omend det i Tagea tilfalde velnok var Hippokratea snarere 
end H~mer, der bllnede. 

Afstanden 1 tid mellem os 09 grækerne var en smAli ghed . Tage 
afskaffede den. Han var ubesværet samtidig. En anden .. 'lighed 

var den videnakabellqe litteratur. Tage fandt det svært at bære 
over med den . Han dyrkede samværet med grækerne uden bru9 af mel
lemmand. Det er mUligt, at Gud har respekt for en greøk accent, 
Tage havde det ikke. At accentleren al tilmed bare var noqet, by
zantinerne havde hittet pi, gjorde kun skandalen .t.rre. 

I Taqe var der ingen . _Allqhed. Af qrunde, lngen kan kende, 
gik .. han·. over gevind, 09 blev gentagne ganqe indlagt som -.anlo
depressiv. Piller kunne hjælpe pi det , men de~ hadede han. Han 
stred lndzdt imod den overmagt, som sygdommen inden 1 h .. , og 
behandlersamfundet uden om bam, udgjorde . Vi gIr allesammen rundt 

med en forventning om det normale, det gjorde Tage ogsl. Medicinen 
kunne U ··.hUl. t ·il at 119'Oe en normal, men den kunne ikke fA ham 
til at l1.qne s ·1g •• lv. 

Tage var .vennelæl , · delte ud af sine oplevelser og sine tanke
rakker til OB andre , han sansede og var nerverende, og oatqav slg 

med den veltilpasbed, han selv udbredte . Han havde lune, Itædiqhed 
oq indre ro, han digtede og skrev, formede og skar, spillede sin 

violin, lyttede og læste . ~or nogle fA Ir Siden, 1 et af Sin! lyk
keligste livsafsnit, lavede han vidunderlige sml digte pi løvelak, 
som var bans førate sprog, som var .. lodien i hans rlqsdanske, og 
sproget han talte, hverqanq /h~ kom "hjem. Til ~ona'let udtznkte . 
han ogaA en sindrig l_valak retstavning. 

Ban koe ae. lysende begavet, bogsluqende dreng fra ~øvel til 

l . _11 .. pi Viborg -Katedralskole. ~r blev han en af den ber_ 
l~?e 5erritzlewa elever igennem tre klasslsk-sproqliqe gym-

2 . 

. n asleår . ~å Ai!r !l ",., i":~ : iven:::1 .. et a :r l a gc : han f:>rpH _ ~ hos Ho lger 

Frii s J chansen et h a l vt i r f ør tide n. ).;; d)'U'!OTtim.6"'1 slog ham af 

hans bane, qennemførbt han en blbliote.-.al:u'dd anno<:·l se ·1 KØbenhavn , 

og endte nogle Ar senere ~l ~tatsblhlloteKet her 1 Arhus igen . 
Taqe " fik. nogle gode Ir dfr .• Og da sygdomme,n. koa 1gen, var han 

omqlvet af en ualmlnde1iq fin foret.else pi sin arbejdsplade. Men 
Tage bebrejdede sig .el~, at han overhovedet havde brug ~or denne 
tor.tlelee. Langsomt ribbede sygdommen , og behandlingen for den, 
hane liv for indhold. ·Han bavde smukke venskaber gennem lAng tid 
med kVinder, som betØd meget for ham~ men f~lle~nneske kunne 

han ikke længere håbe pI at blive. Han prøvede at genoptage .græsk

læsnlngen~ fik Leskya Litteraturhistorie tilbage fra mi g, 5~m han 
havde givet den til, og forærede mig den s idenhen en gang ti l . 
Han var aYge~eldt i lange perioder, og gik .1 pi arbejde og kunne 
ikke arbejde. sana , .tærkeate ønske blev til aidet dette enkle: At 
han kunne passa 8lt arbejde. 

Bt halvhjertet selvmordsforsøg sendte ham ud 1 sidste behandler

faBe: Tretten elektrochok, og tilbage var et hyl.ter af normalitet. 
Det hylster smed 81g ud fra Statsbibliotekets boqtlrn fire dage 
efter, at resterne af Taqe indeni havde fejret 40-Irs fØås~ :sdag 

i tilsyneladende godt h~r . 

I en bog, ban gav Mig an9anq, bar han skrevet som tilegnelse: 
-Tavshed er 9uld, tale ar a,lv, tryk er bly·. Mange Ar senere viste 
jeg ham det, og ban havde q~emt det: Bar jAg virkelig skrevet det? 

·~urgte . han, og blev qaneke fornøjet. Han og jeg var venner fra 
ungdotnmen, vi havde ..det godt sammen, ogs' de sidste, matte Ir. Nu 
stir diWBe minder pi tryk, talen bliver til snak, og Tage er tavs. 

I var Gjørup. 



In eonuenlu societlltis, eui nomen est UWe DUlei, qui o. d. 
KIlI. Mllillsllnni p. Chr. n. MCMlXXI. hllbitus est, Ollo. Fos
sium, postqUllm dodissime de opere Aristotelico, quod 
de Mundo inseribitur, disseruit, his uerbis tlHoculus sum: 

"Bene IIC sIlpienter II te, uir dodissime, Ildolescentes 
utriusque Iingulle studiosi petiuerunt. ul hodie de Iibro 
Ilntiquissimo Ilpud se ell dieeres, qua e lucubrclionibus 
luis in lueem prolulisli. Nllm itll mllxime sibi utile dulei 
misceri posse sperlIbanl. si eodem tempore llliquid noui 
discerenl et sermone luo·deJeclarenlur. 

Neque lomen sui tantummodo commodi CIIUSIl id fece
runt, sed seiebllnt tibi grøtissimum fore a se ul tro 
inuitori. Oui enim melius se significllrent te non modo, ul 
.ipsi officio saluo 5111is discerenl, quo candidati ali
quando dimitterentur, Iludire solere, sed etillm, quo d 
omnibus eogillllionibus fut uri tenlaminis remotis tua 
humllnitate allicerentur7 Quo nulla cuiquom IlIus prue
eeplori mllior inueniri potes!. Sed quo. sollemnius ell 
ornllrere, quo plus hune diem postell recordllrere, quo 
mønifestius fieret, quid de te existimarenl, ellrmina 
HQrlltiana tuis modis inslructll Clmere constiluerunt et 
oenophorum Illgenis uini Itlllici plenum, quo le donarent, 
colleclis :omnium comparauerunl, el II me peliuerunl, ut 
le his uerbis honorificis proseculus beneuolentiam in le 
studiosorum diserle demonstrllrem. Quo d eos munus in 
me potissimum ideo delulisse arbilror, quod le el disei
pulus et sludiosus el eollega cognoui, el fllcillime Il me, 
ul dicerem, impetrouerunt, quill me cum illis de lUlllaude 
penilus conspirllre eonfidebam. 

Nontemere nec casu euenit, ut hodie tuos modos 
cantllre possimus. Nllm ipse filius cllntoris orgllnislll 
prius flIdus es, qUllm studiII utriusque lingulle amplexus 
es. Ouod te musici s dedisli, id non mode cum eruditione 
et doctrina rerum IIntiquissimllrum optime coniunclum 

. est ·~ quis enim ignorat, qUllnlllm uim in IInimis excolen-
dis Grlleci iIIi anliquissimi musicis IIttribuerinl7 - uerum 
etiam tibi ipsi multas horas iucundissimas praebuil. 
Quumquam iniquitate fortu:lae musica iam minus colere 
cogeris,quom sperøuercs, tIImen el recordat ione pri
orum uoluptalum musicarum et lectione s~'mphoniorum 
le saepe releuøri cognoui. 

Annos uiginli sex n!llus summa cum laude candidalus 
mllgisterii hlclus es, postqullm in sludiis conficiendis 
sex tllntum lInnos consumpsisti - id quod pauci his 
nostris temporibus, cum multo mi nora sint pensa, effi
cere possunt. Deinde per multos annos et Graecum el 
løtinum in gymOllsiis docuisli, neque in promptu esl 
numerare, quol tibi discipuli fuerinl, quot te memorill 
tenelIOt, quot ti bi gratiam hllbellnl eius humllni llltis, qua 
scholae a le habilIle semper abundubllnl. Neque Iit
tenirum Illque rerum IIntiqullrum solum hllec tUII humll
nitlls plenll erlll, sed cum peregrinorum tum nostrorum 
IiUerlle reeentiorum lemporum ti bi in Ilnimum lamqullm 
in puteum confluxerant, unde, quod cuique rei aptum 
fuisset, hllurire posses. SIlepius, q:Jllm tieri uelles, 
fadum est, ul nos discipuli te purum intellegerernus, id 
quod etillm in hlle Ilclldemia Iludientibus non numquam usu 
uenisse cognoui; sed ell rlltione IIdducebllmur, ul eos 
quoque scriptores, quos tuo more ted e uel Ilperle IlIu
dare soleres, paulo IIccuralius degustaremus. Magister 
multum II nobis posluh,blls, mullum ultro dablls. Ul meo 
ipsius exemplo paulisper utar, hoc imprimis doleo, quod 
te non Grllecarum quoque Iitlerllrum magis tro in gymno
sio usus sum. Nllm quod elillm hodie hoc quodcumque 



ing ~nium Iibentius in Iitleris llltinis exerceo, id timm 
est. cuius Iibellis elementll LIltina didici, Ilpud quem cum 
alios tum Terentium legi, a quo in eius uer'bis 'Dllnice 
uertendis summa tide et beneuolentis Ildiutus sum. 

Cum in hllc lIclldemill ' doces, id quod illm uiginti 
septem annas fecisti, elIsdem uirtlltes p.aestaslltque in 
9ymnllsio, sed nescio Ilnetiom pIus hic t:alol:!lt. rJ"m ibi 
liliquot tuisse negllri non potest, <1uon.;m ne · tu quidcm 
inerti am uincere posses, q ~os no:! st uGium l ittcrtl,~::: 
antiquurum inciteret sed spes tentnm1nis qL:am m:nimc 
labore ebsoluondi, hic non I!udiullt r;i~ i qui ultro uene
mnl. Sed eum omnes, qui cdsunt, pruosentio i p~i 5:':0 

spectlllissimllS t UIlS docendi uirtutes t estificentur, nulla 
eIlUS!! est, cur ea ue,bis prosequllr, q:J::oe re pro~eiltur. 
lIIud solum lIdieillm me ti bi et meo namine et omnium, 
qui usque Ild hune diem te leeter e usi st:m:Js, q;-atill:; 
qUllm mllxim!!s Ilgere pro e::-:nibus iis re~l!s, «;ms nobis 
doctrinll Iltque lepere oste:ldisti. N;:que si qU::lldo pIlrem 
prefecimus, id tuo Illbcii Iltc,l!e i :1tcgritllti uit:o d::;ri 
potest sed nostma ipsorum uel tllrdil!!ti ingenii uel 
deficienti diligentiac, 

Seio te sIlepe queslum esse, qucd milll.l~ multll 
scripsisti, qU!lm uelles. Nec;ue tllr::0n p:;:.:::tl mO\lt!men~a 

illm confccisti; IIllm p.aeter elis emnes reeem:iones, 
quibus nulh) ira Ilee sturl;o dudus, sol3m ueri tf.ter.l 
specillns tam mul tI: eOirexisti, ut B:Jtc;-CS interdum nor. 
errores suos sed, ut fit, te correctcrc:n odis::ent, lec
lores cero semper gn:tier.t ti!)i I:Gberc::t , r.l .. 1te et PIIl
tonis et Glicrum in DC:Jicum cor.l!ertisti, et Ciccr or.em et 
Menttndrum in USl!!TJ discipul0ruhl e<i~di sti, pu~therrjrru.ml 

Iibrum nUDor de Vergilio 1l!l;JC', scripsisti, 'luo non modo 
studium nostr or'um liominum Iitterurum letip.!:rur.1 p:-o
mouisli, uerllm eticrilnostre:s litter;:::; omi:luisti. Eo ilcce
dunt oliquot c;ll!seu':ll dodissimD. It1:"ue, !li ue!'ius rer:! 
considcrllmus, non illud Ilobis minmdum esl te plura non 

scri.,?sisse sed tot et tam ullrill operll multis semper fle
got115 oeeupl!tum eonfecisse. 

lam breui . te offieium lectoris depositurum nobis 
dolendum ost. r~eqlle tame:! ideo te plane elirebimus. Nam 
5acpe IIb his IIdoleseelltibus rogcberis, ut quid iis de

. monstres, ut hodie feeisti, semper Il cOllegis grlltis
s!m;,:~r cccipiere ~ q:J~tier.s h:tc ucn~ris, id quod te ceque 

. tr:e~."entGr "tQil~ lintoa fecturum esse spero, siue quid in 
b.'::.!I O~ll;; C!l scruh;ri Cll;:J:!l3, siu~ nos celloq!jii tui pr::r
tlCt;>cs r..J :-. C ::j~~::crjs. Is cn;m nC:1 es, cui o t!:l~n i~crs t~ : 
c~:: :~fousr:; 11]0 r.iC~O plcccre possit. Scd c tium CH~ 
dj<:;!::tute t~o more ute.is in mult i s E::>ri s le~c;Jc!is et 

. sc.:"i ~enG is. O~~d otium q:] :T.~u~:n non l llff! t.~c·si., teme~ 
fC:~! (?Sce:-:tcs. quod se omr:es ed~see pc ~tC'll uix poss~ 
ir.tellegcbe;Jt, hune diem eleger unt, 'l :l~ et grllticrr. 
su:.' cricri!J tc;;c::, c:-is et b-2'~cl!olcntifml postcrioris t iDi 
qu,,;n discr t i"sir.1c sig;Jificcrenl. N.:m itll te u.,lere 
i \lbc~i;n!l:;, ut h:::;sc uoe:;;n ad u!lletudi r.~m spectarc et 
Ic~~~ 8~OS:;C uHem dE:'spcretion~m tUl pcstee uid~~di 
ir.tct ~cg t.l S_ 

Illm su.gite u!liuersi et uiro dcctissir.1o honorcm 
triU;";l lon:1:lrum trium''' ''' hr eul·um. cl~mcrtl~ om"l'bus _ "'i~ - " u. • . " .. _ 

Illlcrum u:rib::s usi h!:!Jete'" 

Ou~e tum de uiuo di xi, ell Olme d::- rr.:Jrluo uerll Sl':ll. 
A~D"ret enim me reete u;;tiein:;tuw esse otium eius, 
o;~~d tum irtiturus cret , ne(r.!cqu~:--,l ir.crtis fore. Sen~m 
cctoge~imur.1 qu~;-tcm ,.r::tUin iem Gg~ntc~ mcrtuu:n esse 
h:,-,em:um quidem e:;t cr.:nih!ls, <;:.:fbus corus fui t sed 
n~3cio lm setiu3 sit, ut bcatl!;n ilh.!8 p,ocdicemus, ~ui cd 
t t:;;tum Ilet!ltis pen:cnisse contigit ui ribus ingenii t am 
intc(jr is, u~ elium post~ml!m e~us monumentu:n p~"o
femiur. P, ius enim Mcdellm iIl!:m Eu. ipidis Denice 
conucrse:n e~sol uit, qucrP. Il!!ger fcctus est, q~od ulti
mu:n eius opus i&:n in prelo est. Tctum autem otium eius 



ferecius fuil qUllm multorum IIliorum negolium: Iibrum de 
Il'lIgoedill GrøeclI, fIlbuilIs Sophoclis, quae inscribuntur 
Antigone et Oedipus Rex, Dllnlce conuerslls confecil et 
octoginla jom ennos natus Rem PublicI1m Platon is nostrø 
linguD i t D expressl'lm publici iuris fecit, Ul eius operis 
non modo sententilIm uerøm redderet sed etillm IIrtem 
manifestam exhiberet. 

Non omnis mortuus est. 

OTTO STEEN DUE 
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NES~~ SEMESTERS UNDERVISNING 

Euripides: Troades. 

Stykket blev førsteopført 41·5 og er af særlig interesse bAde ved 

sit emne og ved sin struktur . Emnet: behandlingen af overvundne mod

standere, gAr igen flere steder hos Euripides. men er aldrig så cen

tralt placeret soa her, hvor det er det altdoMinerende telia . Speku

lationer over en specifik aktuel relevans (Athen-Helos) har været 

uundgåelige og kan med rimelighed tages op til vurdering under gen

nemgangen og forbindes med en mere almen diskussion af problemet 

mythe-aktualitet. Strukturelt set er stykket ejendomme ligt ved sin 

" falden fra hinanden" i tableauag tige scener , hvad der kunde tænke s 

at have noget at gøre med hovedtemaets beskaffenhed. Tragedien er 

r e lativt kort og ikke overdrevent s vær, men den er ret dårligt over

leveret. Der findes en anvendelig kommentar af K.H. Lee (MacHilian . 

1910: står på Institu~biblioteket). Text: OCT vol . II ed. Diggie. 

1985. Egnet for stude rende i klassisk filologi og qræsk, dog næppe 

for førsteårsstuderende. 
Holger Friis Johansen 

Cicero: Pro Caell0 . 

Talen er holdt 1 forAret 56; . Caelius var anklaget ~. Talen 

viser Cicero, der her taler for en personlig ven og protege, fra 

hans mest veloplagte side, og d en har sin særlige sociale og per

sonalhistoriske interesse derved. at den introducerer personer -

Caelius, Clodia - som vi efter alminde lig opfattelse kender andet

stedsfra. nemlig fra Catul und e r navnene Caelius /Ruf us og Lesbia. 

Gennemgangen er beregnet for grunduddannelses-studerende i deres 2. 

studiesemester, men ka n naturl igvis følges af andre . I ove rensstem 

melse med Studienævnets ønske vi l der blive lag t en vis vægt pA den 

sproglig-syntaktiske analyse. Den bedste kommentar til dagligt brug 

er af R.G. Austin <Oxford 1933, senere genoptryk t; står pA Institut

biblioteket). Text: OCT Ciceronis orationes vol. I. rec .. I\--.C. Clark, 

Oxford 1905, senere genoptrykt. 

Græsk stil II. 

Det første af to semes tre. Der skrives gamle eksamensstile. 

Holger Friis Johansen 

Ari ~ to te les' Etik (den Nik ornachiske) 

læses og gennemgås i udva lg. Suppleret med " læsni ng i oversættelse . 

Tekst: Loeb. Der vil blive lagt vagt både pA sproglig og filosofisk 
forståel se. 

Erik Ostenfeld 

Videnskabsteori. 

På grundlaq af udleverede tekster vil der blive givet en indfØ

ring i d et teoretiske grundlag for videnskab i almindelighed og hu

maniora i særdeleshed. Humanioras genstandsom råde søges indkredset 

og legitimeringen a f humanistiske studier diskuteres. Here s pecielt 

vil den teoretiske baggrund for bl.a. sprogvide nskab , tekst videnskab 

og historievidenskab blive behandlet. 

Erik Ostenfeld 

Elegi og jambe 

Det drejer sig om at nå op til det normale pensum 1 elegi og jam

be. Det er ikke vanskeligt. Vi skal have det traditionelle udv ~ lg 

fra de forskellige digtere: Archilochos. Solon, Mimnermos, Tyr

taias . Semonides. Hipponax og vi vil bruge O.A. Campbel l , Greek 

Lyric Poe t ry . en antologi som kan bruges ogsA s enere for k oral ly

rikken og de lesbiske digtere. Men vi vil tilfØje den for nyligt 

fu~dne epode af ArchiloChos , som vi kan fotokopiere og nogle andre 

vers af Theoqnis udover- dem, som findes hos Campbell. 

Giuseppe Torres 1n 

Romersk h is t ori e og samfundsforhold. 

For nogl e studenter er dette semester det andet og konklusive 

fØr opgaveskr i vn ingen. Men j eg o pfordrer alle studenter der skal op 

til prøve i Romersk historie og samfunds forhold og alle studenter 

som kan vælge mell em Romersk og Græsk hist. og samf. til at d e ltage 

og i alle tilfælde a ftale med mig det videre forløb for forberedel

sen til opgaven. Her er d e t mu ligt a t spare ressourcer ved planlæg

ning og aftal~r og det vil være såvel i den enkelte students som i 

Insti tutte ts interesse at koncentrere ressourcerne. 

Giuseppe Torresin 



f o relæsninger over s y net p å d e: t .:t!l <? n:?- !c e demokra t i. 

Omkring århundredskiftet skrev Ed uard Meyer i sin Geschichte des 

Altertums om det athenske d e mokrati : "Troen på, at det suveræne 

folk instinktivt kan finde frem til det rigtige, mod s iges af er

faringen. Hvordan skulle det også være muligt i en forfatning, der 

lægger afgørelsen hos flertallet af uvidende og undertr~kker de bed

restillede og intelligente?" - I en nylig udkommet bog svarer Moses 

Finley: "Athen er et godt eksempel på, 'hvordan det lykkedes at . få 

politisk ledelse og folkelig deltagelse til at fØlges ad gennem lang 

tid. Athenerne begik fejltag e lser. Hvilket regeringssystem har ikke 

gjort det ? De begik ingen fatale fejl, og det er nok." 

Disse og en række andre historikeres vurderinger af det athenske 

demokrati vil blive fremdraget og kommenteret, og historikernes 

baggrund i deres egen samtid vil blive inddraget. Forelæsningerne 

spænder fra antikvarernes. latinske folioværker i 16. -17. årh. over 

de franske kulturhistorikere, de engelske liberalister og de tyske 

kildekritikere til det 20. århundredes demokrativenl1ge forfattere 

som Moses Finley og A. H. M. Jones. ' Også demokratiets sammenhcrng med 

polisstruktur og krise vil blive omtalt (Vidal-Naquet og Sally 

Humphreys) tillige med den danske tradition og synspunkter fra ud

valgte skolebØger. 

Der bliver ia'It ca. 10 forelæsninger. deraf 3 ved Er·ik Christian

sen og TØnnes Bekker-Ni.elsen: de lægges .onsdag klo 10-12, flest mu

ligt i semestrets fØrste halvdel. 

Der vil af og til blive uddelt lidt duplikeret materiale, bl.a. 

punktmanuskripter med stikord, fakta o.l .. Derudover forudsættes 

ikke nogen særlig forberedelse, men der er meget baggrundsstof at 

hente i Karl Christ: Von Gibbon zu Rostovtzeff (Wiss. Buchg. Oarm

stadt 1919) . 

A. Damsgaard-Madsen 

~. 

J eg har tænkt mig at vi skulle læse om den fø r ste d el af den 

Hanniba liske krig, altså Liv. XXI f f. i en med auditoriet aftal t 

bl anding af d en latinske tekst og Herman sens oversættelse og der

under notere os de for Livius karakteristi ske træk m.h.t. hi s t o

risk fremstilling, rhetorisk udformning og national-moralsk ten

dens. Om sA ønske s af deltagerne g e nnemgå s Walsh' s Livy ka p i tel

vis som hovedværk. 

Ott o Steen Due 

De græske historikere. 

Kurset er fØrst og fremmest beregnet på studerende i old tids

kundskab og vil blive indrettet efter de d e ltagende s beho v. Jeg 

vil derfor indkalde til et aftalemøde t orsdag den 16. januar kl. 

12.00 på mit kontor. 

Bodil Due 
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S'ltlDIENÆVNET FOR DE 

KLASSISK FlLOLcXaStæ PAG 

SN- OS-16.1 

19 . 09.85 

Referat af SN-møde mandag den 9.9.1985 klo 10.00. 

Til stede: Holger Friis Johansen (f ormand), P. O. Jastrup, G. Torresin , 
Hanne Roer (kom 1 0 .30), Dorte Wille, Anders Mi kkel se n. 

- O -

o. Valg af referent. 

AM va lgtes 

l. Godkendelse af d agsorde n. 

GT foreslog punkt 8 drø ft e t efter punkt 5. Vedtaget. 

2. Godkendelse af r e ferat a f mØdet d. 26. 08. 8 S. 

Refera t godkendt. 

3. Meddelelser fra form ande n. 

c) 100 færdigtrykte eks emplarer er på vej. 
d) Referat af SN-møde ved KU d. 23.05.85. 
e) Yderligere vedr. henvende l s e ang. valgmåde: Rettelse 

til valgmåde B. 
f) Meddelelse fra dekanen vedrørende kontrol -og forbrug 

af bevillinger. 

4. Meddelelser fra FSN. 

5. 

6. 

Ingen 

Videnskabsteoriproblemer. 

HFJ foreslog introduktionsundervisninqen udvidet med et 
semester (2 timer pr. uge) . 
GT mente, at det kunne blive vanskeligt at fastlægge un
dervisningens indhold. Han påpegede desuden, at formen ved 
den første prøve vil komme til at afhænge af forløbet e 
karakter. Det blev vedtaget, at GT og Bent Dalsgård Larsen 
skal opfordres til at komme Med et udspil inden midten af 
november ang. indholdet af vid~nskabsteoriundervisninqen. 

Drøftelse af OU ' s grunduddann'elsesbestenmelser. 

Der var enighed om, at en nærmere kontak t nu er måget 
11g. HFJ vil udforme et brev til studienævnene ve OU 
En dybere drøftelse blev udsat til næste møde. 

ønske
og !ru. 

7. 

B. I 9. 

10. 

SN-85-16.2 

Indl ede nde drøftelser af overbygningsuddannelse r . 

Det: blev dis kute re t , hvor hurtig t og i hvi l ke t omfang man 
på nuvær ende tidspunkt skal kontakte de øvrige human i or a
fag a ng. kombin a tioner. HFJ vil kontak te FSN for at f å 
nærmere oplysni nger om, hvor fa s t e dis se kombinut i oner 
skal være, og de s ude n lave et udk as t til et brev til de 
øvr i ge huma 'ds t i s ke studienævn. Næste gang \' il specielt 
overbygnings uddanne l ser ne i oldtids kundskab og la ti n bli
ve di skut(;:r ::: t . 

Blev udsa t til næs t e møde. 

Ev t . 

Intet 

Anders Mikkelsen 
Re f e rent 



WlJIUS UIIXVUSXTET 

mJDDtIl&VllH ""' DB 
nAaSXSK FlLOLOGXSKB FAG 
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Reterat af SN-aØde d. 23.9. 1985 kl. 10.30 , 1 in.tltuttet.-:.~e-

lokale. 

111 stede: .P.O. Jastru,p. Holger Friia Johansen, Anders Mikkels • . ", 
G. Torresln. 

Fraværende med afbud: Hanne Roer. · 

Fraværende uden afbud: Do~t~ Wille. 

o. 

1. 

2. 

3. 

s. 

Valg ~f refere~ 

A.M. valgtes. 

Godkendelse af dagsorden . 

Godkendt. 

Godkendelse af referat af mødet 9.9. 

Ang. pkt. 5 bemærkede ~, at han mere ville 
penau_ end direkt~ , ~ undervlsningsindhold. 
uden, ~t Bent Dalsgaard Larsen ikke _ns kede 
Referatet qodkendt . 

Meddeleiaer fra for_anden. 

koncent~re sig om 
HFJ. meddelte des
at lave e~ - udkast. 

e. Modtaget oversigt over tilgang af studerende i 83, 84 -Og 85. 
Tallene var inel. studieskift 16 ... '16 og 12. 

f. Modtaqn ·'tid.plan for .valg .... 
q . Modtaget brev _ed forskellige _eddeleiser fra FSN. 
h . Modtaget brev om SU-støtteraMme for 85-86. 
i. Modtaget indbydelse til inforlDationsmøde man·dag d. 3~9. kl. 10 

anq . det nye studie- og eks~men9registersystem. 

Rapport om udvalqslIlØde 12.9. om ressourcebesparelser . -:'.:,... 

Til stede ved Mødet var HFJ, DW, Otto Steen Due og Bodid Due, 
og man diSkuterede punkterne i brevet til IR ang. diss~ybe
aparelser: 

a. Sammenlægning af undervisning (især latinsk stil). FOr tid-
ligt at lægge sig fast på det. 

b . Enighed om større udbud af tematisk undervisning. 
c. Evt. forlØb på halve semestre. 
d. Enighed om forSØg med udtyndede f orløb (med konsultationstimer). 

M.h.t. c og d skal der ikke være noget fast system, " ,en de 
enkelte metoder skal benyttes alt efter behov. ' 

e. Nwdvægtning af forløb, de r kun følges af fA studer~nde (evt. 
ved stil). Under det t e pkt . var de r desuden enighed om, at 
forl øb, til hvilke der ir<.;e n tilgang e r, ikke regne s som af
holdte timer for vedkom"'" n·je lærer. 

f . I IB va r der s tor mod st .. r;; mod nedsæ tte l se a f k ompens Cl"ti o n 

6. 

_5-17.2 

for adain±strative hverv. tlen "sagen vil blive sat.:pl IR ' s 
d "ag6orden .. og der var i SN enighed Oll, at problemet bØr 
diskuteres grundigt igenna. . GT fre.f_rte nogle ideer om ny 
beregning af larernes undervisning_indsats og blev anmodet 
OM at lormulere disse pi _t •• nere •• de. POJ gjorde desuden 
o~rksoø pI problemet oakrlnq fo~holdet melle~ forskning 
09 underv±sni~g _ for den enkelte l_rer. 

Retningslinier for UT's arbejde 1 efterlret. 
POJ fr •• lagde UT's opl~ o. under·visning i forlret. 
Indholdet af den sproglige undervisning 1 GU blev diskuteret. 
POJ foresloq, at man startede _ed et semester a l time pr. uge 
indeholdende sprogh1storie , men mente, at man ellers må forsøge 
sig frem med det første hold. HFJ mente. at det ml være op til 
den enkelte ~ærer at beate •• e, hvorledes undervisningen skal for-
l_beo . 
UT vil pi mØdet 4.11.85 fremlaQge den endelige plan . 

7. Overbygninqsuddannelser . 

ad a. l. De forskellige dele af overbygningsuddannelser vil så vidt 
.uligt blive regnet separat m.h.t. lrsværk. 

2. Mogens Schltidt IWvnte muligheden af en "qUØlmiparagraf" It.h . t. 
tilvalg ved den 2-Arige overbygningsuddannelse. 

3. Planlægningen a~ den 3-Arige overbygning 1 klassisk filologi 
kan forelØbig kØre videre . 

4. Ang. de 3-Arige overbygningsuddannelaer med eget "'hovedfag" 
og fre.med "bifag" eller omvendt blev der givet ak"ce_pt af 
ideen oaI: en spttrll;Jerunde. lien Mogens Schmidt foreslog-o at 
"an ventede til PSN har udsendt et brev til de forskellige 
studienævn _ed en opfordring til at påbegynde forhandlingerne. 
Det blev _vedtaget. at forhandlingerne al vidt muligt skal 
føres af for.andskabet. 

5. Intet nyt Oll konferens. 

ad b. Udkastet godkendt. 

ad c. Forslag til 2-Arige overbygnlngsuddannelser i græsk og latin 
udarbejdes af studentergruppen og dlskuteres så vidt muligt 
fØrst. 

8. 

Forslag til l-lrige overbygningsuddannelser i klassisk filologi 
udarbejdes ,af PØJ ~ GT. 

Kontakt _ed studienævnene ved KU og OU. 

HFJ havde været i kontakt med Taisbak fra KU og Jacob IsaQer 
.fra OU. 
Tai.bak fandt~ iaeen OM et .~e god OQ foreslog d . 24 . 10 . 1 
København. 

DiakussionenOM OU's nye grunduddannelse koncentrerede sig omkring 
OK og kompetencen indenfor det fag. Hele spørgsmålet vil blive 
ta.get op på It"det den 21.10. 

9 . Eventuel t. 
GT meddelte, at de nye tilmeldingsblanketter til eksamine r er 
lavet. 

MØdet sluttede -kl. 12.35. Anders Mikkelsen 
referent 



STUDIENÆVNET FOR DR 
kLASSISK F I LOLOCI SKE FAG 

SN-85-18 
30.10.85 

Referat af SN-mØde mandag den 21.10.1985 kl. 10.30 

• 

T11 stt!de: P .0. Jastrup • . Holger Friis ·Johansen, Anders Mikkelsen. 
Dorte Wille. 

Fraværende med afbud: Hanne Roer, G. Torresin. 

- O -

O. Valg af referent 

".. ~M valgtea • 

l. Godkendelse af d agsorden · 

Punkt 7 udgår p.g.a. GT's fravær. røvrigt godkendt. 

2. Godkende lse af referat af mødet 23.9.85 

Godkendt. 

3. Meddelelse r fra form a nden· 

Modtaget institu tavis for histori e 14. årg. nc. 4. 

4. Meddelelser fra FSN 

Ing e n, da mødet blev aflyst. 

5. Overbygningsuddannelser 

Modtaget brev fra FSN, hvori det bl.a. meddel es , at fristen for 
udarbejdelse af de 2-årige cand. phil._uddannelser er 
13.12.1985. SN vedtog at studentergruppen fremlægger et forslag 
til drøftels e d. 18.11.1985 _ Event u~ 11e pro bl e mer tages op på 
mødet den 4 . 11.1985. HFJ meddelte d esuden, at d er nu er kommet 
svar fra næsten alle humaniora-fag ang. mØder om kombination 
af overbygningsudd. - alle positive. Enke lte "vigtige" fag ·har 
endnu ikke svaret. h vorfo r HFJ vil kontakte dem. 

6. Drøftelse af møde t 24.10 . 85· i København mellem studienævnene 

ved KU, OU og AU . Herunder valg af forhandlingsudvalg 

HFJ havde modtaget et eksemplar af KU's studieo rdninger så 
sent, at det ikke kunne blive drøftet på mødet. Det blev ved
taget, a t HFJ og evt. AM rejser til København. 

B. ··.~ 11e8uqen 

DW .eddelte, at det ~este af materialet nu er uddelt • 

9. Eventuelt 

Intet 

MØdet sluttede kl. 12.15 

Anders Mikkelsen 
referent 
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STt,;OIENÆV'NET FOR DE SU-OS-19 .. ;. 
15.1L ns KLf S!ISK FILOLOGISKE FAG 

Referat af SN-fRtltde mandag 4.1 l~ kl. 10.00 i mødelokalet. 

Til stede: Holger Fr-iis Johan seg (formand). P.O. Jastrup. Anders Hik
•. G. Torresin • Dorte Hille. 

l. 

I. 

l. 

•• 

5. 

6. 

1. 

kelsen. Hanne Roer 

- O -

Godkendelse af da2sorden 

Godkendt. 

Godkendelse af referat a f mødet 21. 10 . 85. 

Godkendt . 

Meddeleleer fra formande n. 
Modtaget institutavis fr a Histor ie. 

Meddelelser fra FSN-mØde 1.11. 

Anq. 
bedes 

l-årige moduler: di 
specificere indhol 

sse kaldes suppleringsuddannelser. Pagene 
det i deres l-årige moduler. 

Stor diskussion om "bifa g"'''sidefag'' og disses evt .. under v isnings
kolen. Man enedes om at afvente et nært 
ymn.a,sierne. 

kompetence til gymnasies 
forestående udspil fra q 

Endvidere: Tværfag - det besluttedes at have et fast antal forløb 
(15 l. 

Integration af elementer i den 2-årige overbygning - FSN mente 
bejde en positivliste over f4gkombinatio
bh .. Dette problem må de enkelte fag klare 

ikke. at man skulle ud ar 
ner. som det er sket i K 
via rådgivning. 

Undervisnin2en F86. 

Efter en længere diskuss 
fra det antal undervisni 
besluttede man at udsætt 

Over~2ningsuddannelser. 

al Formandskabet ~eddelt 
storie foreslog 3 int 
fag. Tysk og engelsk 
integreres i deres 4-
forslag (1 årsværk in 
suppleringsuddannelse 

bl Udsat til 18.11. 

cl De 2-årige middelaide 
13.12.85. 

Møde med rel2ræsentanter 

HFJ meddelte. at begrebe 
KU og CU. 
Ang. OU: Hvis grunduddan 
ska l danne grundlag for 
65 0 sider af opgivelse-rn 

ion om nødve ndigheden af at planlægge ud 
ngs timer. som institutbestyreren beregner. 
e punktet til 18.11. 

e , at de havde mødt posi tiv interesse. Hi
egrerede modeller med It år til det lille 
var in te resserede 1 korte moduler, der kan 
årige uddannelse - og ikke så meget i vores 
tegreret i den 2-årige overbygning + l års 

i samme fag lo 

roverbygninger skal også være færdige inden 

for SN ved KU og OU d. 24.10. 

t "klassisk filologi" er fjernet b åde fra 

nelse i "Græsk og Romersk kulturt r·dition" 
en filologisk o verbygning, ska l mi. ,.4.')t ca_ 
e vær e på or iginalsprog. 

i 

8. 

Ang .. KU : Pensumkravene var blevet strammede. 

Evt. 

Intet. 

Mødet sluttede kl. 12.10. 

Hanne Roer 
referen t 



mroIENÆVNET POR DE 
lLASSISK f'ILOLOGIsræ FAG 

SH-SS-20.! 
10.12.85 

Referat af SN-møde mandag den IB. 11 kl. 10.15 1 mødelokalet 

ril stede; Holger Friis. Johansen (formand), P. o. Jastrup , 
Anders Mikkelsen, Hanne Roer, G. Torresin, Dorte 
Wille. 

- O -

L Godkendelse af dagsorden 

på HFJ's forslag indsattes et pkt. 4a ang. Abent-hus
arrangement, og pkt. 5 omformuleredes til "Dispensationssager". 

1. Godkendelse af referat af mødet 4.11. 85 

Godkendt. 

1 Meddelelser fra formanden 

Udover de i dagsordenen nævnte: 

a) & Dalsgaard Larsen havde på forespørgsel fra Stats
biblioteket oplyst 0$ instituttets praxis m.h.t. ark i 
vering af specialer. Forespørgslen var beqrundet med, 
at Statsbiblioteket har planer om oprettelse af et cen
tralt specialearkiv. 
G.T. gjorde opmærksom pi en SN-beslutning, iflg. hvilken 
speciale vejlederen skal opbevare et eksemplar af specialet. 

Meddelelser fra FSN 

In t et . 

Abent-hus-arranqement 

SN besluttede at foreslå Den centrale Studievejledninq. at 
arrangementet skal finde sted den 11., 12. eller 13. marts. 
Anldeningen var en foreSpØrgsel fra Den centrale Studievej
ledning. 

Oisp~n8ationss~9,r 

Lukket pkt. 

Forespørqsel, fra BDL vedr. fortolkning af eksamenaucdning 

BOL spurgte om tre ting i sit brev: 

al Er det t illad t at k o ntak t en mellem specialevejl~deren og 
eksam i nande n f or t sætte s i d e sidste 3 mdr. a f s peciale
studie t ? 

HPJ havde spurgt Lilian Broberg, og hun sagde .;'I t PSN 

SN-85-20.2 

fortolker bestemmelserne således, at kontakten kan op
retholdes under hele specialestudiet . 

b) Hvor langt ml specialet være? Er der inkluderet n o ter i 
de 100 sider? 

Lilian Broberg svarede ja til det sidste spørgsmil, og 
oplyste at FSN betragtede 100 sider som øverste grænse; 
en studerende, der overskrider dette tal væsentligt, må 
have dispensation fra SNo 

e) Hvilke hjælpemidler må der anvendes til Homerprøven for 
OK-studerende? 

SN kunne oplyse, at alle hjælpemidler må bruges. 

G.T. indvendte vedr. a). at FSN's svar er en fortolkning af 
en tvetydLg tekst, og at ansvaret i højere grad hviler på 
specia1evejlederen end på FSN. HFJ foresloq, at SN i sit 
svar til BDL henviste til FSN's fortolkning, men samtidig 
gjorde opmærksom p~. at dett~ ikke er en autoritativ udlæg
ning. G.T. var ikke enig i dette, han mente stadig, at ansva
ret er speeialevejlederens. ikke FSN's~ Det Øvrige SN akcep
ter ede HFJ's forslag og vedtog desuQen, at man på et senere 
tidspunkt skal diskutere specialets omfang. 

7. Plan for undervisningen F86 

G.T~ havde forskellige kommentarer til forslaget: Han erklæ
rede, at han akcepterede undervisningsplanen for F86 som 
udtryk for en akut nødsituation: men hvis denne plan skulle 
vise sig at være repræsentativ for tendenserne i fremtidens 
undervisning, så ville dette få - to kastrofale konsekvenser: 
for det f.rste ville det småtskårne og perspektivløse til
bud indsnævre studenternes opfattelse af fagets omfang og 
r e ducere faget til en glædesløs eksamensfabrik af kandidater 
på et niveau uden sammenligning lavere end før: for det 
andet ville planen give udenforstående det falske indtryk, 
at man faktisk kan indskrænke den interne undervisning så me
get som tilfældet er i FB6 og at instituttet derfor er over
bemandet. Hertil sagde OH, at dette er en farlig men uundgle
lig følge af nedskæringerne ("salget" til teologerne). HR 
mente som GT, at det betænkelige i UT's plan bestod i at 
tallene kunne blive "kanoniserede". Med disse kommentarer 
og med en rettelse (OK-undervisningen i historieskrivninq 
forhøjes til 2t/ugel vedtog SN at sende forslaqet videre til 
IR. 

8. OverbygninqsUddannelser 

~kt. a: Udsat til næste mØde~ 

PKt. b: Gennemgang af udkastet (forfattet af AM og DW) til 
Z-årige overbygningsuddannelser i græsk 09 latin. 

ad 1. 2 . Overførsel fr- a G. U. i klassisk filoloOi til o ver
bygni ngs u ddannelse i græsk eller latin skal være 
mulig. Hvis o ve rbygn i ngens s p r og udgør "det lil le 
sprog" i G. U., kr æves en dispensat i on fra S No 
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SN-85-20.3 

ad 1. 3. Bekendtgørelsens gummi par ~' g-raf skr1ves af. 

ad 2. Prøver: d) Områdeopgaven afskaffes. 

Evt. 

f) Stilen bevares som selvstændig prøve. 

b) Oversættelsopgave - SN :fandt, at ideen var 
god - bortset fra POJ. der foretrak den 
nuværende version. GT mente også, at der 
var problemer med en sådan opgaveform (sam
menkoblingen af det sproglige og det reale, 
samt probleøet med at finde uoversat,te 
tekster); istedet blev foreslået en sammen
smeltning af den "gamle" version og område
opgaven , hvis formål skulle være at behand
le en længere tekst sprogligt og realt, og 
hele tiden med formidlingsproblematikken 
for øje. Dette kunne SN, bortset fra POJ, 
gå ind for, og der var enighed om at kræve, 
at denne prØve skal ligge fØr specialet. 

SN vedtog et ekstraordinært møde 22.11.85 kl.l4. 00 om overbyg
ningsudannelsen. 

et sluttede 12.30 

Hanne Roer 
referent 

ST1JDIE~"'VNET fOR .QE 
KLJ!,SSISZ:: P!:..vLOGISKE F .... G 

SN-85-21.1 
10.12.85 

Referat af 'ekstraordinart SN-eøde fredag den 22.11 kl. 14.00 
~ møaelokalet 

Til stede: Holger Friis Johansen (formand), P.O. Jastrup, Anders 
Mikkelsen, Hanne Roer, G. Torresin og Dorte Wille. 

1. Fortsat behandl i n]' af udkast til 2-årige overbygningsuddannelser 

på ~ormandens forslag indsattes to ekstra punkter, som blev 
behandlet fØrst: 

la) GT anmoded~ om, at afleveringsfristen for lO-dages op
gaver i et konkret tilfælde blev rykket 3 dage frem, da 
en studerende ikke, af praktiske grunde, var istand til 
at overholde den. Dette fandt SN helt iorden og fandt, 
at generelt har eksamensadministrator kompetence til at 
træffe sådanne afgørelser. 

Ib) Ostenfeld havde forespurg t SN om planerne for videnskabs
teori. SN kunne kun henvise til Bekendtgørelsens ordlyd, 
da der ikke var truffet nogen særlige afgørelser på de t~~ : 
GT havde fået i kommiss.orium at udarbejde et forslag, som 
SN senere ville diskutere (den lærer, der skal undervise 
i for~ret. er selvfølgelig ikke bundet af dette). 

Overbygn1.!.gsuddannelserne fortsat 

ad 1.3. Tilvalgsmuligheder - SN enedes om at overfØre bekendt
gØrelsens gummiparagraf og tilfØje en bemærkning om, 
at visse prØver ikke kan fravælges. 

ad 2. b. 
ad 4. 

og 
Oversættelsopgaven - GT foreslog. at'denne opgave s k al 
bedømmes med 2 karakterer, en for det filologiske og 
en for kommenteringen: at målgruppen må specificeres 
og at kravet om tekstkritik slettes. 
AM refererede fra et studentermØde , hvor der også var 
e nighed om 2 karakterer til bedømmelse og en målgrup
pespecificering. Derimod fandt de studerende, at kra
vet om tekstkritik ikke skulle, slettes, da dette netop 
var vigtigt i en oversættelsesproblematik. 
POJ sagde, a t han kunne gå ind for opgaven. hvis der 
blev sat tidsfrist på den. 
GT mente, at man ikke måtte kræve fuldstændighed af 
kommenteringen, hvortil HFJ svarede, at målgruppens 
behov afgør kommenteringens art. 
på GT's forslag enece s SN om en ændring i S.a. til 
"en incUerlning p~ grundlag af håndbøger", samt ([12 
HFJ's .forslag) at stryge ordene "og forfatter" for 
ikke at forbigå det tematiske aspe kt. Endvidere 
sluttede SN sig til HF~'s forslag om, at d e r til den 
fø~ ste s .:zt ning i pkt. 4 f Øjedes ordene "ind e n for et 
om r g,de af li t teraturhistorisk, religionhistorisk , f i
le : ':lf isk, historisk, etc. art" 



på GT's for s lag vedtog SN, at besvare Jr.c:1 af d~;')ie p røve 
ikke kan i ndgå i spe cialeopgave. 

ad 5. Specialet - 1. s ætn ing slettes oq d e n nuv .:.orende f oulJule -
f 

ring beholdes. De r blev enighed om a t anvendte k .ilder i k k e 
skal kunne give pensumreduk tion, da ~e tte dels er s vært at 
administrere, dels giver de stude rende ulige vilkår. 

ad 6. Onrldeopgave - denne paragraf slettes. 

ad 7. Stil - den nuværende formulering bevar es. 

od 8. 

ad la. 

ad 11. 

Mundtlig prØv e - fØrst d1sk ut€ r e de ~N p e nsumkravene . Hf J 
v a r først imod en reduktion, men AM rremh ævede, a t en 
sådan var n ødvendig, da de nuv ærende 2 000 opgi vne sider 
b estår dels a f de 1000 på l. del opgivne sider , dels af 
1000 "nye" s i der. på GU er sidetail·et reduceret til 750 
og derfor vil det være urimeligt at kræve yderligere 1250 
på overbyg ningen. SN va:r derefter enig i at kræve et peD
s urntal på 1 750 sider - dvs 750 s fra GU og 1000 s på OB 
Ilige som nu). 

r·e,x· næst d i skuterede ma n ·- genre - og for f atterkrav , og de 
'studerende lagde ud me d, at disse burde slettes, fordi de 

v i r k e de styrende på l æsn i n g en o g betød , a t der aldrig/sjæl
dent ble v læst uS Z!dvan li-g e t ekster. GT o g HFJ fremhæv ede 
a t kraven e skulle sik r~ en br e d ori e nter ing og f o rhindre 
~n s peci a liser ing, o g at di sze h'a v n c:!top imøde kom studen
ternes ønske r. Derfor enedes SN om ?.l bevare genre- og 
for f a tte r krav e ne og pcr iod~ indd~l inqen. GT ønskede e nd
videre c .• "\ diff er 'O'!n tie r i ro r.!elle m poes i o g prosa , da 
p rosaen ell a r s vill e bl~ ve fvrs(~t. D~t ~vr ige SN var ikke 
en ig her i. 

Ar kæologip.rØ ve - d e n nuvære nc'ie o r dl yd o ve r f øre s. 

Ek samen s bcstemmelsc r vedr. o ver ~c!:ttels "";!: 30prJaven - Dis~ us
sion en d rejede sig om , hvorvidt opa~ven skul le tid s beg r æn
s e s til 1 5-20 d age, eller d e n s':ulle strække sig ove r e t 
seme ster p a rall e lt med d e n .stu derendes Øv.rige arbe jde . 
Af gøre l sen o l ev \ld,c;;~t ti l næ~te mød e . 

f: rSdet slut ted e 17. 30 

Hanne: Roer 
::e!"el e n t 

"T'..!~"'! . ~ ':.,.~'C:·i" 

K~.J.;:~ZS. 

.j : : 

-... i'tF. '~.i~. 
bb- J5- :::' l . 1 
1 1 -1 /'·-1.::65 

Refer~1· " ... S 1~-møde 2 .1"2.85 kl. 10.1 5 oq 3. 12. '95 kl. 13 . 00 . 

Til s ted e : Helger Friis Johan s e n (formand ), P. O . J a strup, Ar.ders 
Mikkelsen, Hanne Ro er, Gius epp2 To rr es in ( ank om kl. 
10.25) og Dorte Wille. 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

Godkendelse af dag s orden. 

Godkendt. 

Godkendelser ~f refer at~r . 

Udskudt p.g. a . refelentens s ygdom. 

Neddelel s e r f r a fo r ma nden. 

Udover de i d <3g s o rd enen nævnt e : HFJ r efer e :::- ede en lns ti t.u t 
rådsbeslutni ng fra 1 9B3, som v edrørt e oprettels e a f s peci 
alearkiv og hvori GT blev ud p e get til initiati v tager . De tte 
blev i k ke di skuteret, da GT i l< k c V2.r an ltor,lm::!t p å d::! t ' .. , f.ir'.s _ 
punk t. 

Meddelel ser f ra FSN. 

HF.) refe:;:-er~de et br e v f ra d akanen , h vor i det pdL::gd ,~.::; ta~:?;ne 

at nedskære an v e nde l sen a f e k !lte:::-n ce!1sur a f Økono::Jiske grun
de. på årsb ~:::; is r.l!i m, .o ikke anv.::.l'j~ e!~ster:l censur , udover 
hv ad de r s va :;- er til t å r zv~rk . Ber egni ngen p~ g t' und l ag a f 
å rsværk var u::eldiCJ fer v ores fag . ffi ent e S!-l - å':!t vi l l e vr:-'rc 
b edre at gå ud f:::' a antalle t af e l; sami n er . Encvidere blev d~ r 
i brevet udt ry j ~ i: k t·av orl , a t a l le c}::["aminc r på GU ska l v!2re 
d o kuhlcn t e r et, før i.lan b e.;ynde:-- p ~ OJ , h viJL:e t '::' J.r !o: ..-, sk.,i)e r 
pr oblemer fe:; O . .1i.-1·1. 

Slut Lehanulblg a E f m.·!:>121J ti l 2-,~· ":" i g e c,v ~r:by(.! niLI9sudd ;:;ln.:.:lsc:r 
___ --'i'-'g~r'-';:;>=:· ?Cl lat~n_. _ ___ ____ ._.__ . _ _ _________ _ 

H:: '; foreslog a.t gT:nncmg~ udku.st.elle f _· il e.ld~ t ::. l a r.j ,,-,!"! , dog 
ven t e med § ~ til ni~~t, hvi l kc~ dot øvrigM S~ t j)s!uttcd~ 

.'3 1g. 

il,c'I. 1. 2 

ae 2 . 2 

ad 2.4 
ad " af j ·;.2 

~ 1. 3 . GT og FQJ fot:~3109. , ae " ind0:1 noge n i-1f de i 
§ 3 n;;,:vn~.2 p rG'Je r af l ægges " stry:"~(':s ~ En iq hl-Q herc. :n. 
<I'J<; specialet" ind fØjes efter "prøve •• ~ ..,v€, r lJæ'tt e l!:("
fr~ dG~ sk ti l la~in. 
D~~llC pil r ag :!' <'i-:- S r. ryc;: e::; . 
f.ids;i.t , 
C'"' 'H ·::' Li ~' e.4€'d.., den k lo-:';sp ::'~ fc rr'IU l'-'r inl), ;r,,"; ønsked ". 
s",ml:id:l..q a.t p s:kolog.i.ske ~run,j ~ ... -:: t".:,We en b~s telllr;els"", 
Dm , c l". $t). -: i alct iy.ke m~ :!.iqga: til slu~ :i. t , tud i ~for.L~
bet . Dt::~tt:.' ";:"t ". ede ID og !i:-'J h<:fi'l i , dO,) I.,ed mere tak-
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tiske grunde. POJ var direkt e imod. Efter en afstem
ning (POJ imod, HFJ ste mte i k ke, resten for en så.dan 
bestemmelse) vedtog m"an at" indfø.je "eller salftidiq 
med mundtliq prøve i filologisk eksegese" efter "prØ
ven i specialeomrld.et skal aflægges fØr". Resten slet
tes. 

ad 9.1 Pensumkrav. GT fremfØrte som tidligere, at der burde 
være en distinktion mellem "poesi 09 prosa , for at 
poesien ikke skal få overvægt. Denne mulige forskyd
ning fandt POJ var ønskværdig. SN enede s om en "blØd" 
tilfØjelse om, at der skal være en rimelig balance 
mellem poesi og prosa, og at der "for latins ved kom
mende skal kræves, at teksterne var f r a ~epublikansk, 
augustæisk og " efteraugu stæisk tid. 

ad 4 Oversættelse s opgaven . F'Ørst disku ter ede SN o pg ave n 
principielt; alle fandt ideen god, bortse t fra POJ, 
der anså den for tidslugende og f o r vansk eliq . POJ 
fralagde sig derfor ethvert ansvar for d e n nye opga
ve _ han mente, ~t versionen i den gamle fo:m burde 
bevares og områdeopgaven stryges. Dernæst d1skuterede 
SN opgav"ens udformning på grundlag af 2 modeller. 
Model I strakte sig over lang tid (2-3 mdr.) og arbej
dede med en længere "tekst; model II var tidsbegrænset 
115-20 dage) og der skulle oversættes 2-3 sider ud af 
et længere tekstforlØb: disse sider skulle kommente
res i sin helhed. 

ad 4 . 1 "samt færdighed i kOll'lmentering af en oversat tek.st~· 
slettes. SN diskuterede. hvilke krav man skulle stille" 
til oversættelsen. De større krav til det stilistiske 
kunne let komme i modstrid med kravet om grammatisk 
korrekthed . Man enedes om formuleringen: "en korrekt" 
og stilistisk dækk"ende oversættelse til idiomatisk 
dansk". POJ mente ikke, a t valget af målgruppe skulle 
være frit. GT og HFJ pegede på § 4.3 og "tillagde vej
lederens rolle stor betydning. 

ad 4.2 HFJ og HR forsvarede mode l II og me nte, at en tidsbe
grænsning var nødvendig fo~ at hindre en opsvulmen af 
opgaven. AH havde en, efter eget udsagn, idealistisk 
forkærlighed for model I. men mente også, at model Il 
med tidsbegrænsning var praktisk bedre. GT forsvar~e 
ivrigt model I - den gav mulighed for fordybelse i et 
længere tekststykke og var mere elastisk - hvo~im~ 
model II mindede for meget om ti-dagesopgaven 1 form 
og den mundtlige prØve i indhold, og det oversatte 
tekststykke ville blive alt for kort. Efter en længe
re diskussion enedes man om mode l II; GT udtrykte .dog 
samtidig forbehold. 
Sætningen "2 måneder fØr b esvarelsen påbegyndes" stry
ges. 
Sætningen "hvorefter samarbejdet med vejlederen ophØ
rer" flyttes og sættes til s lu t i paragra f fen. 
Efter "eksaminanden skal i løbet af vejledningsperi
ode n " indføjes "vælge en målgruppe og". 

ad 4 . 3 Ordlyden fra § 29.3 1 udkaste t til OB i græsk overfø
res med fl g . rett e l ser: 
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"tre dele " r e ttes t il "fire dele" ; a) oplysning om 
hvilken malg r u ppe (parentesen stryges) indledningen 
og kommentaren e r beregn~t p5 .••• 
Pkt. a. b og c omdØbes til pkt. b, c cg d. I pkt. c 
indføjes "normalt" efter "den val~te tekst på • •• " 

ad 4.5 Den første sætning "beholdes. r e sten slettes. 

6. Revision "af JAU-eksameusordning for o ldtidskunds kab. 

Udsat. 

1. Notat om s peci a l e r s omfang. 

HFJ omdel t e et forsl ag til nota t, hvo ri d et p~pegedes , at 
special e t inkl. noter og bil ag i k ke må f y lde o ve r 100 sid er . 
GT "forstod ikke men ingen med de nne i p.tere S3e f o r sid e tal -
dette hensyn skulle ikke styre d e n s tud e rendes arbejde . POJ 
var enig. HFJ for e slog si, at SN opg av forsl ag e t. men HR og 
OH' insis"terede. GT ttnskede at vid e, om d e tte s kulle f orstås 
som en ad hoc-kritik, hvilket HR bekræf t e de. 4 stemt e f or 
notatet; POJ og GT undlod at ste mme. 

8. "Evt. 

Julefrokosten "blev planlagt til 19.12. kl. 18.00 på Gæstgi
v~rgården i Uornslet. 

MØderne sluttede kl. 12.30 og kl. 14.20. 

Han ne Roer 
refe rent 
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Om Sappho : et rids fra oldtid til samtid. 

I et opslagsværk ' fra 1976,_ hvis titel man kan oversætte med "Ud

kast til et lesbisk leksikon", er Sappho blevet til"delt '" en hel 

side. Men siden er blank: Forfatterne manifesterer . s~9 tyde~lgt 

pr9vokatorisk 09 den blanke side tegner deres tnisttllid .til en ." 

mandsdomlner"et filologi og de billeder den har leveret af 5appho 

som person og digter. 

En formuleret mistillid er Mary Lefkowitz' artikel "Critical ste

reotypes ·an.d the poetry of Sappho". Mary Lefkow1"tZ "anfæqter modez:
ne fortolkningers ensartede resultat overfor 2 så forskellige dig

tere som Sappho og Emily Dick1nson, den hØj lyriske digter fra 

ISOO-tallets ~rika. En moderne analyse af Emily 'Oicklnsons digt 
"I have been hungry all the ··y·ea·%:s· og -Wilal'l'lOWitz', Page's og De

vereux' analyser .a.f Sapphos digt "Guders lige synes j~ han .må Næ

re" reducerer digtene i stereotype normaliseringer 'til produ'xter 

af kvindelige kunstneres seksuelle frustrationer: Sapphos d~gt om 

en forelsket kvindes sårbarhed tolkes som bekendelse af jalousi 

eller en tilståelse af m~.~undelse, i sidste ende penis-misundelse. 

Og Emily Dickinsons udtryk. for skuffelser henregnes,· til .nØdskrig 
om mangel pA seksuel konta~t. 

Mary Lefkowitz' ræsormeme-nt er det, at moderne ·kritlkere".s~rer 

for deres digtlæsning ved at overføre alment gældende forestillin

ger om en kvindelig .psykologisk normalitet på kvind'ellge kunstneres 

værker. De tilgrundliggende forestillinger er dobbelte: ' For det 

første at kvindelige kuns.tnere er afvigere 1 den for'stand at "nor

male" kvinder,. ,·.dvs. kvinder der har hjem, familie , og en mand, har 

et ' tilfredsstillende føl~lsesliv og derfor ikke har behov for ska

bende udfoldelse i tilgift dertil. For det andet ·at eftersom kvin

delige kunstnere er følelsesmæssigt forstyrrede, er deres digte_ 

psykologiske udladninger, der kredser om deres 'emotionelle inter

naliseringer, og der er tale , ikke om intellektuelle, håndværksmæs

sige præstationer, men om produkter af kunstløs, uslebent natur
talent. 

Denne opfattelse af kvindelig kunstnerisk virksomhed som noget sim

pelt naturgivent, en slags for~ing. der ikke krævede intellektuel 
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indsats og kunnen, genf~der vi i en gren af de spredte referencer 

vi har kendskab til fra 4. Arh. og frem. Ganske vist opstillede 

litteraturvldanskaben ' i 'Alexandria en kanon over 9 store lyriske 

digtere, hvor Sappho optræder ensomt i selskab med 8 mænd, men ad

skil-lige antikke kilder -kla-ssificerede hende ikk~ blandt de førend-e 

mand.lige:".d1gtere. p! bendes tid, .. men som den 10. af de kvindelige 

muser. I et epigram af Platon lyder det fx.: 

Musernes ·.ta1 .er .-9., .. det .siqes_: Hvor slØset :man regner, 

s~ hende, Lesbos os .gav·, 5appho., det bli' r nummer 10. 

(A.P. 9.S06 I Jørgen Sonne) 

Ved at rangere hende som en muse gøres' Sappho til en inspireret over

. jordisk .. fi.gur, til hvem poeti.ske selvudtryk kom uden indsats - fra 

h~en i digtergave. 

Denn.e u;Legeml'igqØrelse " a-f 'Sappho 'f _inder vi også i fremstillingerne 

a'f hende som '.en myt-is·k heroine, der drives ud i et dramatiSK selv

mord fra den leukadiske klippe. Arsagen til selvmordet er ifølge 

sagnet ulykkelig kærlighed til en ung smuk færgemand, Phaon ( M~ 

nander fr. 258; Ovid Heroides IS osv.) 

Sappho har virkelig aldrig savn·et· beundrere. Den litterære æsteti

ske vurJ3.ering af- hende .har 'været_o kons_tant: kritik.k.en har været enig 

i at betragte hende .som deo 10. muse. ·for nu at genbruge Platons 

lovord. Og for en Ezra Pocnd fx. var Afrodite-digtet det ypperste 

digt han kendte af alle. 

Men det æstetiske spørgsmål, om Sappho var værd at læse, har for 

generationer. af filologer .været bundet fast sammen med spørgsmAlet 

om Sapphos. · seksuelle tilhØrs-forhold. det kØnsmoralske spØrgsmål, om 
Sappho var lesbisk. 

Denne sammenkædning har begribeligvis skabt problemer. Når man nem

lig efter almindelig gældende kØnsrnoral har opfattet homoseksualitet / 

lesbianisme som en s .indslidelse og perversion og samtidig som en 

lovmæssighed har fas.tholdt en snæver affinitet ~ellem forfatterper

sonlighed og værk - så _har man må tte_t bortforklare Sapphos homo

erotiske orientering ved fortolkningsmæssige procedurer overfor tek

sterne. Sappho måtte heteroseksualiseres~ _ Det var for svært - for 

ikke at sige umuligt - at forene digte af hØj ' æstetisk værdi med en 

homoseksuel forfatter. i al fald en kvindelig: digtene er gode, 

ergo er digteren ikke seksuelt perverteret og sindsforstyrret" 
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Ordet lesbisk/lesbiske er i nudansk omgangssprog entydigt. Men 

som Wilamowitz slger;"Wer A.f..c..(S, .. !,.'~t.\" mit Madchenlibe vermischt, 

sei an das Lexikon verwiesen; mit Sappho hat das nlchts zu tun ••• " 

Det græske verbum ),.f..Cf::.I~z.,~ IV , dvs. at opføre sig som €!n fra 

~sbos, betegner 1 sin egentlige betydning ifØlge Hesych (Å692) 

fellatio - fellatl0 udført af kvinder på mænd. Termen anvendes fle

re steder hos Aristophanes (Hvepsene 1346; Frøerne 1308; Ecclesl

azusae 920) og vidner om, at kvinderne fra Lesbos 1 den erotiske 

sfære har haft ry for ekstraordinær amatorlsk ekspertiGe, siden en 

speciel erotisk aktivitet har taget navn efter dem - men altså en 

heteroseksuel aktivitet, ikke en homoseksuel. Dover fremkommer med 

en forsigtig parentetisk antagelse, nemlig den at opfattelsen af 

kvinder fra Lesbos som initiativrige og opfindtsomt frække samleje

partnere kan være udgået fra a .thenske "versemagere" 1 det 6. årh., 
hvor Athen lA 1 kr.1g med Myt:1.lene. 

Hvad angår homoseksuel praksis blandt græske kvinder i almindelig

hed og specielt blandt kvinder fra Lesbos hersker der en uhØrt 

tavshed helt indtil hellenistisk tid. 

En mulig, men usikker undtagelse kan Anakreon ske at · gøre i fr.3S8. 

Digteren udtrykker sit begær efter en pige, som ikke er interesse

ret. Manglen på interesse forklarer Anakreon på fØlgende mAde: 

eftersom hun er fra Lesbos, finder hun fejl ved mit hår - det er 

nemlig hvidt - og hun gaber efter noget andet (sc. hår) / en anden 
(sc. kvinde). 

Hvad pigen positivt er interess~Jet i, gab~r efter, er ikke godt 

at vide. For femin1n:unsformen "',).. .lIl " "( · ' It:" er tvetydig. Det kan 

referere til hår ( . .... 1"' ...... l"" ) og betyde en andens sorte hår og ikke 

mit hvide gammelmandshår, eller - med hentydning til Lesbos-kvin

dernes sans for fellatio - betyde en andens sorte kønshår og ikke 

mit hvide hovedhår. Det kan også betyde "en anden", dvs. en kvin

de og ikke mig, der er en mand. 

Passagen er pikant og fuld af filologiske finesser. Tolkningen 

"en anden. nemlig en kvinde" mener jeg er usandsynlig, og konklu

sionen er i al fald at Anakreon-stedet ikke er et sikkert belæg for 
lesbia nisme . 

l den klassiske attiske literatur refereres der kun §n gang til 

kvinde lige homoseksuel le relationer. Det er i Platons Symposion 

(i9l e) i Aristophanes' tale. Ho s Platon konstaterer Aristophanes 
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en passant og tilsyneladende som en nøgtern k.end'sge rning eksisten-
< , 

sen af e..1: ..... I,.~I,.;::::";~,-\ • dvs. kvinder, der har kønslig omgang med 

andre kvinder. 

Denne næsten totale tavshed på ornrAdet er mærkelig. Det er mærkeligt 

at tænke på, at de attiske komedier, denne ubornerte, frygtløse 

genre, ikke har udnyttet emnet til eget formål. Dover giver en psy

kologisk forklaring - det eneste bud på en forklaring , som jeg 

kender og tilslutter mig. Dover peger på et epigram fra hellenistisk 

tid (Askl~piades 7), der hænger 2 kvinder ud som desertØrere og 

overlØbere, fordi de afviser mandlige elskere og har nok i sig selv. 

Denne aggressive holdning genspejler ifØlge Dover mandlig angst, og 

t abuiseringe n af kvindelig homoseksua litet i den attiske komedie ses 

som et produkt af patriarkatets angst, analogt med fortielsen af 

menstruation i komedien. Sammenkoblingen fra det hellenistiske epi

gram til den attiske komedie grunder sig 1 den antagelse, at athe

niensisk seksualmoral, som indsnævredes gennem 4. og 3. årh . , har 

dannet mønster for det hellenistiske moralkodeks. 

Denne mørklæqgelse af kvindekær~ighcd i komedien synes også at 9~l

de de 6 komedier, som vi positivt ved handlede om. Sappho . De hed 

nemlig Sappho, men handlede om den heteroseksuelle Sappho. 

Førsteomtaler af Sapphos homoerotiske forbindelser stammer fra mono

grafier og kommentarværker fra hel1enistisk tid, der fØlges op 1 

augustæisk tid og frem. Jeg skal opregne no~le af kildestederne: 

I et papyrusfragrnent fra en biografi (Oxyrhuncus Papyri XV, 1800, 

fr . l, col.l, l6ff.), hvis kildemateriale kan være .af så tidliq dato 
som 3 . årh. måske, siges det 

af nogle for at være utugtig 
I 

U<>c.q"" ) . 

om Sappho: "hun 
,/ 

(""'L_ ..... ' o c. ) og 

Hos Horats (Od. II 13 5) står der : 

er blevet kritiseret 

en kvindeelsker (y ·.JVPoL ....... -

Aeo11is fidibus querentem / Sappho puellis de popularibus. 

Schol . Hor. Ep. I 19 28 redegør for betegnelsen "mascula Sappho" 
og kommenterer: 

diffamatur tribas fuiss~ . 

Ovid (Tristia II 365) stiller spørgsmålet: 

Lesbia quid docuit Sappho nlsi amare puellas? 

Ovid (Ep. XV 19 , heroine-brevet fra Sappho til Phaon)lader Sappho 
sige: 

quas non sine crimine amavi. 

Ibid. 201: Lesbides infamem quae me fecistis amatae. 
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fra Tyrus (XXIV, 18, 9), en omrejsende foredragsholder fra 

e.v.t., aammenllqner Sappho og~ hendes plqekreds med Sokra

forhold til smukke unge mænd, altså aspextet læreren og pædera-

fremhæves ligeledes 1 et papyrusfragment 

A), der siger om Sappho, at hun var særdele's velanskreven 

og at hun unde~lste og opdrog de bedste plger 1 sit 

og ogal piger fra Jonlen. 

1 Suda-leksikon'et (lo. årh.): 
-::c~e""c:: Cf')~_C-

bagtalt for syndig kærlighed. 

~,ydellgheden ved lesbiske forhold er allerede de antikke primæ

og sekundære tekster vidnesbyrd om: skam og vanry er den gennem

Jende synsvinkel. Xontrastbilledet tl1 homoseksuelle forhold blandt 

d er &benbar. Jeg vil henvise til Judith P. Hallett og hendes 

irttkel "Sappho and her social context" for et nøjereqnende ræson

lement omkring dette kontrast.billede og i øvrigt foretage et spring 

tid: til moderne, kristen tid og moralitet, hvor mange kræfter 

,r blevet samlet om at neddæmp~ sensualiteten i 5apphos dlqte og 

f:

\ nere dem for et homoerotlsk engagement - strikt talt at lndeslut

e og definere hende efter gældende patriarkalske kvindenorrner bli

er en hovedbestræbelse 1 den officielle klassiske filologi. 

iapphos moralske redningsmand par excellence og nu virkelig en for

svarer af format er Wilamowitz. Som en korsridder, der skal for

iVare sin frues farver og med sin hele faglige autoritet iblandet 

~åde sympatisk og smuk vrede rykker Wilamowitz ud. Han besværer sig 

over latinerne, over "kØdets emancipation 1 renæssancen", over 

franskmænd slet hen fra Plerre Bayle" s artikel i hans "Dictionaire 

historique et crit1que- (1695) til 1700-årenes franske "skepticis-

DIe og frivolitet". Wl1amowitz rykker ud for at genindfØre en objek- ,-

tivitct i det mindste for den videnskabelige Sappho-læsning. At 

fjerne obskøn tankegang fra begreberne Sappho og Lesbos i det fran

sk.e område i sin helhed forventede Wilamowltz sig ikke. Det var jo 

, også mislykkede s for en Anne Dacier (1654-1720), som i et kvinde

cpdra~ende øjemed havde oversat Sappho, og i Tyskland for .en tid

ligere moralsk redningsmand Welck·er, som i 1816 udgaven bog med 

titlen: Sappho von einem hersehenden Vo; urtheile befreyet. 

~cn altså Wilamawitz tog til tale og talte med ret så varig effekt 

for den filologiske videnskab. ~ffekten udenfor, i kunstnerkredse. 
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var som forventet noget 11g ingenting. Det gjaldt ikke alene 1 
" ' Frankrig som Marcel Proust's Albertine i værket A la recherche du 

temps perdu ttdokurnenterer, men ogsl den massive kvindelltteratur, 

som man kan læse om 1 Susan Gubars artikel ·Sapphistries", der gjor

de emancipatorisk brug af Sappho 1 de første årtier af det 20. Arh. 

Det~ran8ke syn på Sappho som en homoseksuel digter fik en stor del 

af sin moderne udbredelse gennem Pierre LoUys. Pierre Louys hører 
hjemme blandt de hypersensltlve Parnas-digtere; disse fin-du-siecle 

digtere, der 1 opposition til den naturalistiske romans vlrkel!g

hedsstudier dyrker den subjektive lyrik. LOuys havde oversat Lukians 

Kurtlsane-d1alo~q publicerede i 1894 en digtsamling -Les chan-

80ns de Bilitis". Han foreqav at han oversatte arkaiske aræske diate. 

BOm var blevet fundet i den kvlndeliqe diater Bilitis' qrav oq 

offentllaQ10rt 1 en udaave fra Lel~ziq af en Dr. G. Helm (!). De 

erotiske digte handler om Bilitis, der siges at hØre hjemme 1 sap

phos homoseksuelle kvlndekreds, og om hendes forhold til den unge 

Mnasldika, et kærlighedsforhold, som Sappho-typisk afbrydes ved hen

des bortrej.se til Cypern. . , 
Nilamowltz anmeldte 1 GOttinaer qelehrte Anzeioen fra 1896 diqtsam-

11noen. Han tl1baqeviser dem som falskneri ved en saqlia oennem

qanq af det Grækenlandsbillede Pierre Louvs leverer, herunder de 

lesbiske omqanqsformer. som afvises primært under hensvntaqen til 

Sappho som "eine vornehme Frau. Gattin und Mutter". -

En oassaQe i Wilamowitz' arqumentationsrække er særliq interessant 

at fremhæve: ffDa sel zunachst konstatirt. dass ,es psvcholoaisch 

undenkbar 1st. ein Weib wie diese Bilitis . die nur ein anirnalisches 

~eben tUhrt. nur le sexe ist. kanne dichten. kanne saqen. was sie 

fUhlt. Sie konnte nlcht. wenn sie wollte. aber sie wUrde aar nicht 

erst wo11en". 

Et modstvkke til tankeqanqen at så svært belastede kvinder ikke 

kunne have et intellektuelt liv, at intellektuelle udtryk oa præ

stationer var utænkeliqe 1 en lesbisk kreds - et modstykke hertil 

finder vi hos Virglnin Woolf. ' I novellen ' A society, som er et kvin

def6rsJtningskollektiv, en g'ruppe af "outsidere" i tiden, evalueres 

den mandsskabte kulturverden. Kvindegruppen finder frem en udgave 

af Sappho, udgivet af en ~rofessor Hobkin, som primært giver sig 
af med at redde Sapphos kyskhed. Udgivelsen danne r grundlag for 

indsigten i, at ekstraordinære kvinder som 5appho, er. blevet brugt 
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ikke !..2!., men imod dannelsen af en kvindernes litterære tradition. 

'Since Sappho there has been no female af first rate" læser Woolfs 

kvindekollek:tiv ydermere i avisen. Virginia , Woolf elaborerer !"pA 

kendsgern.ingerne om, a t ydre indskrænkninger har forhindret frem

væksten af en kVinde-lig litterær historie efter 5apphos :dage, mens 

Sappho selv levede i en periode, som indrømmede usocial and domestic 

freedom" til kvinder, som var "h.ighly educa,ted and accustomed to 

express their sentiments". Vi.lkårene som gjorde eksistensen af en 

Sappho mulig, var ifølge Woolf: kuns.tneriske forbilleder, medlem

skab af en gruppe, hvor kunst blev diskuteret og udØvet, og endelig 

handlefrihed og frihed til at indsamle erfaringer . Virg.inia Woolf 

spekulerer og udbryder impressivt: " perhaps in Lesbos, but never 

since have these cond~tlons heen the lot af women". 

Jeg Ønsker hermed at pege pA Virginia Woolf og også at vende Wila

mowitz' hovedbegrundelser om og· hævde, at hvis Sappho hovedsageligt 

havde været "eine vornehme Frau, Gattin und Mutter" , så kunne hun 

næppe have digtet som hun gjorde. 

Wilamowitz studerede Sappho udfra sine viktorianske kvlndeidealer. 

Han søg te at fundere den gamle teori om, at Sappho var et mønster 

på moralske og sociale dyder. Teorien fremfører, at Sappho var le

der af et formel t institutionalise ret kultforbund ( '.:: __ c c.-o:. ) på 

Lesbos, der dyrkede den ærbare Aphrodite, og at hendes kvindelige 

omgangskreds var elever, som hun underviste i litterære/musiske, 

moralske og sociale emner . Som et respekteret samfundsmedlem, som 

en præstinde og lærerinde måtte hendes værker vurderes og værdsæt~ 

tes. 

Denys Page gør op med Wilamowitz og "moralisterne". Med en analy

tisk pragmatisme pAviser Page den næsten totale mangel på vidnes

byrd om kultsange eksternt og internt i digtene selv. Page gør 

sig til talsmand for, at bortset fra samlingen af bryllupsdigte 

har sapphos digte været fremfØrt uformelt af hende selv 1 hendes 

private pigekreds. ,Intet i de overleverede digte giver anledning 

til f ormodningen omnogen officiel institution, det være sig en 
( 

skole eller et kultforbund. Page trækker en række fragmenter frem 

for tillige a t aflive teorien om 5apphos ikke-erotiske følelser 

for de piger. hun omgiver sig med, inkorporeret i Wilamowitz' an

tage l s e om Sappho som lære r inde .Som Page konstaterer: .. Contrary 

evidence is by no means wanting" ~ Og det har han ubetinget ret i_ 

!)arw pe ~~ er p li d i q t e t "Gud e rs l ige synes j e g ha n må v ære ", som 

k-amraq t iql er blc\'et fo r l ::lkzt som et d i gt skrev e t af lærer inden 
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Sappho i anledning af en yndlingselev$ bryllupsfest. Som Holger 

Friis Johansen bemærker, måtte et sådan bryllupsdlgt have spoleret 

fests temnlngen fUldstænd·lg. 
r-

Denne opfattelse, at der er ~le om uformelle digte er en forud-

sætning for ,- Anne .Pippin Burnett' s ..5appho-studier. Men i modsætning 

til -:Page mener hun, .at vi har at gøre med en elevkreds, , som mødtes 

i daqlig fortrolighed og venskab under Sapphos · temporære ledelse . 

I denne kreds førsteopfØrte Sappho ..de .-fleste af sine digte . 

Alle moderne Sappho-forto""lkere, __ tror jeg, vedkender sig det kvinde

erotiske netværk i digtene, men-alLså Sappho som en lærerinde og 

også som leder af e~ kultforbund er levende. Funktionen som leder 

af e.t religiøst og socialt.. virksomt samfund, en 0t::..C_Gl L , finder 

vi i dag forfægtet af Synnøve des Bouvrie. Funktionen som lærer

inde· arbe1der også Judith P. Bal~t med. I den nævnte art i kel 

·Sappho and her social context" arbejder Judith Hallett udfra den 

tese-, at de sapphiske digtes sensualistiske udtryksformer ikke im

plicerer en homoseksuel praks~s, at Sappho ikke skal læses som 

en bekendelsesdigter, der udtrykker private følelser. men primært 

var en digter med en vigtig soc-ial "funktion, nemlig den at soc ia

li'sere og bevidstgØre giftefærdige kvinder erotisk og seksuelt, 

'kvinder_ der l.eY_ede isolere_t og adskilt fra mænd. Sappho forståes 

med et begreb hentet -fra den poli t'iske venstrefløj som'a consoious

nQs.~-'ra1.er:, -' a ··sensual consc-iousness raiser. 

Dover knytter eksplic,it an til Hallett og indfører n :"~lebegreberne; 

åben .subkultur l"'""l"nodkultur. Dover skaber på få sider et vedkommen

de -.. omr'ids af græske overk~a:ss.e bi·nder i' arkaisk tid, i al fald 

dem fra Lesbos og dem fra Sparta. Jeg synes .omridset rækker til: 

Dover peger på det erotiske kvinderum, som nogle af de bevarede kor

sange for unge piger og skønhedskonkurrencerne vidner om. Vi ved med 

sikkerhed fra Alkaios. at der fandt skønhedskonkurrencer sted pS 

Lesbes på Sapphos tid; det er ikke sandsynligt, at dommerne her skul 

le have været mænd, eller at der i det hele var mænd til stede som 

tilskuere. Pointen er nu, at forbindelserne mellem deltager,ne i pi

gekorene og mellem lærere og elever i de kreative fag. udgjord e et 

stykke madkultur: modn~ kvinder og unge piger etablerede e n i nt im

sfære. hvor de opnå ede fra hinanden hvad segregation o g mo noqami 
f o rhind rede dem i at opn fi f ra mænd . 

At dis s~ kv i nder g ik i sen9 med h i nanden tyd er Plutarc h Lyc , IS 9 

på , som c~~~.:!l-:.:r Get r CsFck t abl e i Kærl::!steforhol.~ llIe l l e nl voksnt: 
kvin·ier o: '.1nqe p,:",:?er i Spurt,L Sappho f r, 94 :3eq vi lle ønsk e, 
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j~9. v~r d Ød) . siger de t r en·t ·ud.· /. 
"." .... ! .. . -

tolker .Eva Stehle Stigers Sappho. 

Hanne Schmidt 
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l) Populære filosofihistorier 

Blandt .de. mest solgte bØger 1 Italien i de tre sidste år er tre 

.bøger om græsk filosofi. Luc. De Crescenzo, Storia delIa filoso

fia qreca I, I Presocratici, Mondadori lit 12.000 (. ca. 70 Dkr. 

har været solgt i 400.000 eksetlplarer i 1984; er oversat til tysk 

(DiogeneS-Verlag) og er i 198,5 fortsat i toppen af listen over 

de mest solgte bØge~. Det vil sige at den er blevet solgt mere 

end en roman. ° Stor Succes har også Emanuele Severino, La filoso_ 

fia antica (Rizzoli) haft. De to historier er vidt forskellige. 

Severino er en professor i teoretisk filosofi, der vil bruge fi

losofihistorien som et forsvar for filosofien i strengere for

stand, mod tendensen til at blande filosofien og videnskaben og 

til at opløse filosofihistorien inden for en generel kulturhisto_ 

rie. Det er mærkeligt! En teoretisk-orienteret filosof, der vil 

skabe filosofi .• og ikke nøjes m~d at reflektere over filosofiens 

historie, skriver en filosofihistorie, for at fØre sin sag frem 

over for det bredeste publikum J Hen pointen ligger heri: det dre

jer sig ikke om en historie af hele filos ofien, men udelukkende 

af den antikke filosofi, efterfulgt af et andet bind om filosofi 

fra Cartesius til Hege!. Polemikken og f-ilosofiopfattelsen t r æ

der altså frem ved den histo.riske tilskæring. "Vil du forstå hvad 

er fil osofiens opgave , i dag? så kom tilbage til antikken og til 

den filOSOfi som på en original måde har etableret sig selv i 
kontakt med den antikke". 

Helt anderledes er L. De Crescenzo's formål. Han vil skrive en 

græsk filosofihistori , Et andet bind om Platon og Aristoteles 

er planlagt, andre vil følge efter. Han har også udgivet en bog, 

"Oi dialogoi" i ·år. der synes at få enorm succes. I hans bøger 

opfatter han den græske filosofi som en forfinelse af den helt 

naturlige trang til at spørge og diskutere som unge og alminde_ 

lige mennesker føler. Derfor optræder almindelige neapolitanske 

borgere i samtale med ham i hans bøger, men forfatteren vil hjæl

pe dem til at gå videre i deres filosofiske studier. De Crescen_ 

zo's h~storie har noter med kildehenvisninger og henvisninger til 

sekundærlitteratur . Forfatteren er også romanforfatter, og han 

praler med at være forhenværende IBM-ingeniør, men hans afvisning 

af industri-samfundets kultur er ikke en afvisning af frems'kridtet. 

Jeg tror at hans tøge rs succes især. skylde .:> stilen, der .~ ram

van5keligt at oversætt~ en bog af mende og ligefrem. Det må være 

den slaqs. Jeg har ikke set den tyske C"_' " ",sættelse .. 

d eneste bøger om antikken som har ,publikums Disse tre er ·,ikk.e e 

interesse i Italien. Som 

fra ,antik litteratur, af 

aldrig fØr. Hvis m~n som 

i Danmark er 

arkæologiske 

kan tage det 

mængden af oversættelse: 

og historiske .bøger ~å stor 

SOCll tegn for generel, in ter

esse for 'ant"! 'kken, og hvis man sætter denne interesse sammen m'ed 

den større tilgang til det klassiske gy~nasium som er sket i de 

sidste år i mange byer, lover det godt for folkelig opbakning til 

de klassiske studier i Italien. Men " stærk,e kræfter der priser den 

ny teknologi, informatik og "Japan" er meget aggressive og også 

i Italien præsenterer de alternat1ve : en . t ten mindre human isme , 

mindre videnskab, mindre kultur eller kris,en og' arbejdsl~sheden. 

2) Ungdomsbevægelsen 1 Italien. 

I Italien er "bevæge.lsen" an s bl d t tuden terne ' og især el. e v. erne. 

begyndt igen efter den krise. som havde ramt studenter bevægelsen 

i slutningen af halvfjerdserne. I modsætning ti l ce fleste andre 

lande har "68 "-bevægelsen ikke medfØrt store reformer og ændd.,l -

ger i den italienske s o e og 1 e k l . d ital.i.enske un ivers iteter . En 

demokratisering af omgangs ormerne f og praksis har fundet sted, 

men institutionerne har ikke været ændret. Denne situation skyl-

d h modsat sig enhver reform og des dels de stærke kr æf te~ er ar 

senere har forhindret regeringspartierne i at opnå enighed an

gående et reformprogram, dels ungdomsbevægelsen selv, der alxer e 

de i 1969 erklærede enhver kamp for de,t særlige mål, skolen, su-

hellig"ede sig til kampen' far den total e revospenderet. mens man 

samme perspektiv, der har " fået studenterrå°lution. Dette er det 

·1 t advare "mod parl am entariske illusioner", men det i Danmark tl a 

denne politik lev e b h lt anderledes kon sekvent ført i Italien, 

indtil 

indtil 

En "ny 
også i 

den bogstavelige nedlæggelse af studenterforeninge~ne og 

deltagelsen i eller skabelsen ~f terroristiske grupper. 

bevægelse" opstod på universiteterne i 1977, men den endte 

en drøm om revo ut10nen og 1 l . . støttebevægelsen for ·terro:ri-

sterne (Autonomia). 

Den nuværende bevægelse er mindre stærk på un ive;sitet~rne end i 

skolerne og er m~get orienteret henimod skolepro blemerne og kra

vene om en bedr~le. Det: vil sige: det ser indtil videre ud 



sam om de grupper der prædiker den t ota le revol u t i o n e r i m indr~ 

tal og det ser ud som om de grupper der f o rlange r enten en nege~ 

professionel skole eller en lettere skole er i mind r etal. Mep 

"forvirringen" er stor. Der mangler nemlig ideologiske og insti

tutionelle rammer for diskussionen. Og forvirringen er naturl i g 

vis ikke mindre bl,andt · studenter og elever end den er blandt læ

rere og poli tikere .og i den a·lmindelige befolkning. 

Imens er de fleste gymnasier i Rom og i nogle andre byer besat af 

eleverne og en fje,rdedel af gymnasierne er "elevs tyrede". Alt dette 

mens der er m~nqel på klasseværelser og alt muligt andet og mens 

man venter på en reform af skolerne efter mellem.skolen (gym nasier, 

seminarier o. s. v.) siden 1962!! 

på den italienske situation skulle de danske lærere og politikere 

tænke, der finder at styrelsesloven har svækket det kulturelle 

niveau i Danmark, at st·udienævnene cg studenterne har for stor ind

flydelse .0.. s. v .• , o .. s. v .. Det forouftige i den danske situation og 

i enhver -dem.okratisk sit,uation .er indlysende. Men i den italienske 

"forvirring" er der o.gså nogle positive træk og muligheder, der 

sk·al31engiv.e t-illid ·.t'il al'le dem der tror på demokratiet .. Det håb, 

som halvdemokTate·rne', .de ,h,alvreaktionære og reaktionære i de al

lersidste år har næret om at det var forbi med politiske ungdoms

bevægelser i hele Europa, er punkteret i dag i Italien, i morgen 

mås,ke i Danmark; ilden er skjult ·under asken cg demokratiserings

processen er ikke til at standse. på læreanstalterne og i de andre 

institutiener. I vesten cg i 'østen. 

3) Racisme i oldtiden. 

Blandt de emner som kan være interessante at tage op som områder 

for speciale eller IO-dages opgave er racisme i den antikke ver

den. Et vanskeligt emne, fordi det er spredt cver sA forskellige 

felter, og fordi der endnu ikke er et par centrale bØger som man 

kan starte med. Naturligvis er der en masse oplysn inger at hente 

i bøgerne om slaveriet eg egså mange diskussioner om emnet gene

relt er at finde i disse bØger. Men man skal beherske en vældig 

litterat ur for at kunne finde. dem~ Og hvor finder man svaret på 

sp~rgsmålet: hver dan kunne det være at de antikke mennesker ikke 

havde racefordomme'? Til at nuancere spørgsmålet og at kunne svare 

på det kræves en forst~else af de væsentlige karakteristikker af 

. det antikke samfund. Nu har vi i hvert fald en bog som i til knyt-

ning t il a nare und",,! .::;.Jg",l.s e r C V <:O! r: b a rbar -beg .tebc~t .0 -- r"ler meget 

materiale og forsøger en syntet i sk vurder ing . Fr a ",..; :"1. Snowden, 

Jr., Before Color Prejudice. The Ancient View of }j}<..lc ks. Cambridge, 

Mass. 1983. Jeg anbefaler denne bog også til hov e c',,>ærk. 

4) Hvorfor dukker "die Altertumswissenschaft" (på tysk) op i en dansk 
debat. 

I Agora 1985-4 har jeg citeret A. Rathie, der i Mus. Tusc. 48-51 

(5. 47ff.) taler om et seminar i Pisa, hvis ak t er imidlertid er 

blevet offentliggjort: A. Giardina e A. Schiavone (red.). Societ~ 

romana e produzione schiavistica. 

skal undgå "Altertumswissenschafts 

3 b. 

(på 

Bari 1981f. Arkæo.logien 

tysk i teksten) petitesse-

ophobning" . mener A. Rathie og hun hilser nye teoretiske overerd

nede synsvinkler i arkæologien velkommen. Men umiddelbart efter 

taler hun om "arkæologer med en naturlig empirisk orientering". 

der ikke tåler "den til tider skolastisk-filplegiske gennemgang 

af Marx' skrifter" som finder sted i Italien, både i Pisa og an

detsteds. A. Rathie vil altså teori. men ikke for meget. Hvis jeg 

skal drille lidt, kunne jeg sige at hun gerne vil en "Marx " opsum

meret en gang for alle i en "metode" (d. v.s. noget vi alle er e

nige om) og så løs med den naturlige empiriske trang. Men faktisk 

er drilleriet uundgåeligt, fordi man ikke kan forstå hvorfor hun 

bruger et tysk ord· (Al tert~swissenschaft) fer at betegne en ge

nerel teoriløs empirisme (petitesseophobning), når hun senere 

(s. 50) kritiserer den italienske arkæologi i det 20. årh. for at 

have prioriteret kunsthistorien blandt arkæologiens opgaver og 

på s. 51 taler om "britisk pragmatisme" og når især de tyske 

(Heyne, Wclf) og de danske (Zoega) filoleger, der mellem det 18. 

og det 19. århundrede brugte dette ord og skabte dette begreb 

"die k~assische Altertumswissenschaft" ville netop understrege 

det organiske i studiet, i polemik mod den traditionelle, især 

franske og italienske, digressive. ophobende beskrivelse af anti

kviteter (objekter og institutioner): assyriske og byzantinske, 

græske og ægyptiske; altså. museum. ikke histor ie. cm Zoega' s be

tydning i denne me~odiske fremgang se Wilamowitz, Geschichte der 

Philologie, Leipzig, 3. Auf!. 1959, s. 45. Det er nok at se fo r 

skellen mellem Pauly-Wissowa (men allerede fra l. udgave!) og 

Daremberg-Saglio for at konstatere denne ferskel . 

Men man kan naturligvis mene at forskningen i det 19. årh., til 



tt"od!' fur de g ode i:"lte:,~ :~ oner, som lå bag o rdet klass. Alt~rtum s

wi sse nseh at"t, indskrænkede sig t il petitesseophobning. Hen kun 

den tyske? Og vil anvendelse af det tyske ord sige dette? 

Hen altså: hvis v i har brug for et korrektiv til petitesseophob

oin"g, så velkommen til en aldrig færdig teoretisk diskussion, som 

skal forlØbe samtidig med en revision af de empiriske data og med 

en målrettet søgen efter bestemte data; med andre ord: som skal 

virke ~ den eventuelle naturlige empiriske orientering. Hen A. 

Rathie er også utilfreds med teoretiske diskussione r, som hun 

kalder "skolasti s k-filologiske". Mener hun dogmatiske diskussioner 

om Marx? Men så er de ikke filologiske. Eller bruger hun o rdet 

"filo ~ogisk" for at sige at deltagerne i diskussionen citerer fra 

teksterne med tite l og side t al? Skolastikke n (d.v.s. søgen efter 

kohærensen i systemet) og filologien (historisk fortolkning af 

tekststedet) er to forskellige met oder, forklarer med et egnet 

eksempel Politian i l. kapitel af l. bog af Hiscellanea (skrevet 

før 14B9); så forstIr jeg efterhånden ikke hvad meningen er i at 

bruge ord som har bestemte tekniske b e tydninger og historiske 

konnotationer for at sige noget, som man kunne sige bedre med sine 

egne ord. 

Men naturligvis er det net o p de mes t stemningsfulde og mindst ar

gumenterende konn o tat ioner , som holder disse ords anvendelse i 

li v. Hvordan kunne man ellers forklare at orden Altertumswissen

sehaft på tysk er blevet brugt i v o res faglige diskussioner, når 

vores institut hedder institut for oldtids fors kning? Hjælper det 

ord på tysk til en nøjagtigere definition af negative eller po

sitive aspekter i vort fag? Jeg syn e s at det forstyrrer klarheden 

og at det ha"r nogle bikonnotationer som ikke, tror jeg. er i 

skrivernes bevidsthed, og altså signalerer noget som de ikke vil 

signalere. Jeg tror man kan finde to kilder til den måde ordet 

Altertumswissenschaft i nedsæt tende betydning er anvendt på. Den 

ene er den antityske stemning under og efter l. Verdenskrig. der 

sæt te r positivistisk videnskabelig metode lige med tys k ånd og 

me ntalit e t. Om denn e irrationa listiske stemning i mange lande er 

der efterhånden en stor litter"a t ur; i øve lserne over den danske 

filolog is his tor ie har vi haft lejl i ghed til at omtale den. En 

kort og skarpsind ig beskr ive lse kan findes i Qodds ' referat om 

Homer-forskning i "Fifty Years (and Twelve) of Classical Scholar

ship". Ox for d 196€ , s. 8- 10. 

i-~~:1 den :le st It ing. der fandtes blandt sejrherrerne, havde en 

pa rall~) ; ecl ve Tyskland i kredsene omkring digteren Stephan 

George. Her e r polemikken eksplicit rettet mod den 2. del i kom

posi t um: Al.t ertumswissenschaft. · Den viden s kabelige ambition er ab

surd; med kravet om objektivitet og historisme har disse Alter

tumswissenschaftler dræbt den umiddelbare, æstetiske tilgang til 

de antikke digtere; således tænkte disse kredse, som naturligvis 

ikke sparede moderne Literaturwissenschaftler for kritikken, men 

i Nietzsche's følgeskab rettede deres pil især på oldtidsforsk

ningen. De mente også at litterær kritik ikke er en videnskab. 

Vi st å r på en korsve j: mange direkte eller indirekte veje f~ rer 

til nykritikken, neoidealismen, og bl. a. til den fortolkning af 

arkæo loqi som hovedsagelig kunsthistorie, som A. Rathie kritise

rer . Andre veje før .. er til irrationalistiske, antidemokratiske 

"bevægelser og til avantgarde-kunst. Mange veje krydser de baner, 

hvor også den tyske nyhumanisme polemiserer mod historismen. Po-

l e mikken blev hårdere, da Walter Otto i tyverne kom til direkti

onen af Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft (grundlagt 

1B86) og afskaffede ordet "klass i sch ". Dette ord kan etymologisk 

betragtes som en absurditet, men har dog en funktion, idet det 

repræsenterer balancen mellem en ren historistisk betragtning 

(vi studerer grækerne og romerne som hvilket som helst folks hi

storie eller fordi de har været "de første") og en humanistisk 

synsvinkel (vi læser græske og romerske forfattere, som vore for

fædre gjorde det, for at nyde dem og for at lære af d em). Ved'at 

afskaffe klassisch foran Altertumswissenschaft, gav man til kende 

at man var ved at tabe det direkte forhold til teksterne og til 

filologien som f or tolkning. Det var rigtigt at se den græske kul

tur inden for rammen af de andre midde lhavskulturer uden den gam

le snak om grækernes absolutte or iginalitet o.s.v. Om alt dette 

handler Walter Otto's meget omdiskuterede bog: Kul t urgeschichte 

des Altertums. Ein Uberbliek tiber n e ue Erscheinungen, Munchen 

1925. Men herfra skulle man ikke drage den konsekvens at så kan 

man sætte Iranere og Iberere på samme niveau som Grækere: man kan 

ik ke finde et enkelt menneske som behersker alle disse sprog og 

så bli ve r oldtidsvidenskaben noget som kun eksisterer i sig selv, 

uden a t nogen kan opleve den. Man blander kulturer og sprog som 

er og s kal være pensum i skolerne med kulturer, de r er reserve

l-e t spec ia lister. Man sm e lter alt muligt i en meta lblanding, sall" 

r;l ,.\ kalder kulturhistori e og bet ragter te ks t e rne udelukke nde som 



vis i dag almindeligvis a f vist, uden at vi behØver at hengive ·os 

til irrationalistiske forsvar for kunsten, littera"turkritikken 

og · åndelig aristokrati, og uden at vi behøver at betra"gte histo

rie og tekst fortolkning som et enten/eller i vort fag. I · orde.t 

Altertumswissenschaft anvendt negativt skjuler sig et endnu uaf

klaret forhold mellem rigtige hensigter og farlige konsekvenser. 

Den tyske polemik. mod denne positivistiske,. drabelig.e· opfattel'se' 

af de klassiske studier havde en af sine bastioner i Frankfurt, 

en bastion der var væsensforskellig fra de nyhumanistiske kredse. 

I Frankfurt Cet nyt universitet) var Karl Reinhardt og Walter 

Friedrich Otto. reliqionshistoriker, ikke a ·t farve·ksI ·e med Walter 

Otto, historikeren. Herfra. går så en tråd videre til Amerika s~

men m·ed de emigrerede Frankfurtfilosoffer og'.- tr.fden' strækker sig 

videre til Ft"nley og hans ungdommelige polemik' mod~· 'et' h·ls.torie.

studie-, der ikke vil komme frem med vurderinget .... , .~. fra ' de·rine po

lemik bygget:" den gamle Finley et i~ke ·'· særli·g informeret og - synes 

teq. - ikke · god·t tilbag.eblik ·på klassiske studier (Altertumswis·sen 

schaft på tys.k i teksten) og slaveriet i første kapitel af "Ancient 

Slavery and Modern Ideology," London 1990: h~or er de engelske, 

franske og amerikanske historikere i dette · tilbagebl:ik? ··spØrg.er 

jeg. Men Finley bruger det t ·yske ord i de·n histo~ i."s1C korrekte 

samm-enhæng. Uransagelige er ,·Herrens veje. Men ideernes veje lader: 

sig nogle gange opspores. Petites'ser·? Nel, øn·slte ···oo altid "at være 

præcis og undgå misforståelser. 

Note: Fra denne oversig.t har jeg udeladt enhver henvisning til ·1 
tidsskriftet Quadernl. di Storia og Bari-marxi ·ster, der· bruqer ~ ! 
eller bedre: brugte begreber som· klassicisme, kla-ssiskfilolbg.i~ 

oldtidsforskning , Al tertumswissensoha·ft på v~rieren4e · fantasti.ske 

!'flåder. Men de er blevet væsentlig.t bedre i den sidst"e·' tid"!'" deres 

interesse for de klassiske studIers historie har været konstant 

hØj. 

G. 'l"orr-es-in 
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r nogen så naiv at han endnu (i slutningen af 19G5!!) tror, at 

sterne hjælp~r? Og dog protesterer jeg med det som sker i de 

e un i versit:eter, hvor styrel3esloven bli ver afskaffe t, rektorer. 

er og andre valgte til f orskell ige stillinger p& universiteterne 

'r afsat og mange lærere og student e r b liver fjernet fra univer

erne (man tale r om "de første" 941). Det pol ske militærregir.le 

Inger ikke mere at b orqere, lærere c g studenter ska l tilslut t e 

·cgimet , me n bare at de undlader at protestere. Faktisk er al l e 

lar en overbevisning og et ideal suspekte i dag i Polen på l ·ige 

I socialister og katolikker. Farligt er ikke at tænke, men at 

le naboen om, hvad han tænker, at g ive udtryk for sine følels e r 

mker. Den ide.elle ·borger er, efter den polske regering. den, 

ibsolut skelner melle m lydhørighed og overbevisning efter bedste, 

rne m-ili tære forbillede. Et menneske, der har tabt enhver be

.ring og accepterer piskeslag og spark som en nØdvendig del af 

'[elsen • kun stræbende efter fred og ro og overlevelsesmu11ghe-

Af den slags mennesker er der flere i resten af Europa end· i 

, synes jeg.p" når jeg. ser på Mitterands indbydelse til JarUsel~ . 
pI W. Brandts besøg i Warsawa og tusind andre træk i den post

e hverdag. også i Danm·ark ... ikke mindst i · Danmark. De polske 

nter oq. lærere der nægter at underkaste sig giver ·et eksempel 

jnneskelig værdighed og universiteternes ansvar. , 

ler altid har ment at protesterne er forgæves, at de ikke hØrer 

l et videnskabelige elfenbenstArn. kan godt smile sarka.stis.k.. nu 

e fleste unge er så politisk uinteresserede og ,den kulturelle 

så: indadvendt at prates·terne er · blevet sjældne. ·Men <.lli e der 

, at den egoisme." som får en til kun at se pA sin· fri h ed og at 

le solidaritetens pligt, er bare begyndelsen af en farlig krise 

. okratlet . føler trang til at protestere. 

liII'ere og ·studenter ·i ' Polen venter nu spændt pA, hvem reqeriligen 

sætte på de stillinger SOØl reKt'or eller- dekan, fra hvilke oppo

loneIle og non-konformi·stiske personligheder er bl·evet fjernet. 

regner · m.ed at militærregimet ikke kan finde egnede personer blandt 

erkræfterne og studenter der er villige til at b eklæde disse stil

ger og at de fleste vi·l nægte at forrAde deres. samvittighed· og 

lYærdige sig selv og universiteterne. Kun blandt c;:.~·, l e stalinister 

opportunister, d 6r har k~prOfttitteret sig selv .sf.. me<::!e t
J 

.""l.t de nu 

er parate til a·t sælge sig selv til h vilken som helst, kan den pol

ske regering f inde samarbejdere. Således altså i Polen. 

I Danmark har det såkaldte Wandel-udvalg sammensat af minister-udpe_ 

gede lærere f ores lået en ·betydelig indskrænkning af \:le demokratiske 

tr~k i s tyrelsesloven, ud fra deb betragtning, at der er modsætning 

mellem effektivitet oq dem okrati. En ikke særlig original indvending 

mod demokratie t, eftersom vi kan fin de den i munden på alle der har 

forsvaret autori te·ten, fra Iliadens 2 . bog til græske tyranner, fra 

romerske ke jsere over enevældige konger til fascistiske og stalini

stiske diktatorer. Imod den indvending står hele his,torien. der vi

s er at demokrati e t altid er mest effektivt i det lange lØb. (Det 

sagde forresten også Ma chiavelli). Men se nu hvilken hjælp Wandel-ud_ 

v a lge t giver t il alle dem} der vil knuse kritikkens ret på universi_ 

teterne, både i , de lande, hv?r man dog kan protestere frit i en fri 

presse og i de lande, hvor kritikken har sin sidste fæstning på. uni_ 

versiteterne midt i et hav af ufrihed! 
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