
1. Muserne er gudinder for kunst og videnskab. De landlige muser er de muser, som bringer inspiration til
hyrdedigte. 

2. Vennen Pollio, konsul i år 40 f. Kr. Embedet som konsul var det højeste ordinære embede i Romerriget.
3. Sibyllen er en sagnagtig spåkone, der 500 år tidligere havde varslet Roms fremtid.
4. Dvs. begyndelse.
5. Jernalderen er den ringeste alder i det store kredsløb fra guldalder til verdensbrand.

Publius Vergilius Maro 

Liv og værker
Publius Vergilius Maro er en af romernes allerstørste digtere. Han blev født i Andes ved Mantua i Nordi-
talien omkring 70 f. Kr. og døde nær Napoli i 19 f. Kr.

Som ung færdedes han blandt samtidens digtere og filosoffer, både epikurærere og stoikere; det er
dog den stoiske livsholdning, der præger Vergils digtning.

Vergils tre hovedværker er Bucolica, Georgica og Æneiden. 
Bucolica er en samling på 10 hyrdedigte (ekloger), hvor Vergil anvender hyrderne og naturen til at

udtrykke almene følelser. Formmæssigt er Vergils hyrdedigte inspireret af den græske digter Theokrit.
Bucolica er skrevet i årene omkring år 40 f. Kr.

Georgica er et stort anlagt digt om landbrug, som er skrevet i årene efter Bucolica. Forbilledet er
den græske digter Hesiod.

Vergils hovedværk er Æneiden om den trojanske helt Æneas, der skulle blive stamfader til romerne.
Æneidens første halvdel svarer til Homers Odysseen, sidste halvdel til Iliaden. Vergil arbejdede til stadig-
hed på at finpudse Æneiden, men døde af sygdom, inden værket forekom ham helt tilfredstillende. 
  
Den 4. eklog
Den fjerde eklog hæver sig i stil og tema højt over de andre ni ekloger. Digtet er formodentlig skrevet i
år 40 f. Kr., da vennen Gajus Asinius Pollio var konsul.  

Tiden var fuld af uro og frygt. Cæsar var blevet myrdet den 15. marts 44 f. Kr., Cæsarmorderne
Brutus og Cassius var blevet nedkæmpet af den unge Octavian (Cæsars adoptivsøn og senere kejser under
navnet Augustus) samt Antonius, der havde været general under Cæsar. 

Mange tænkte, at nu kunne det ikke blive værre. Man måtte være nået til jernalderen (den værste
alder i det stoiske kredsløb fra gulddalder > sølvalder > bronzealder > jernalder > verdensbrand > guldal-
der osv.). Mange drømte om en Verdensfrelser, der kunne bringe fred og velstand.

Dette er baggrunden for Vergils fjerde eklog, der på overfladen er et digt til vennen Pollio i anled-
ning af dennes konsulat i år 40 f. Kr og muligvis også i anledning af, at han havde fået en søn. Men digtet
får undervejs en universel karakter; det nyfødte barn skildres som den kommende verdensfrelser.

Digtet gengives efter Johannes Loft, Pollio, Vergils fjerde Hyrdedigt, Indledning, Oversættelse,
Tilbageblik, Munksgaards Forlag 1941.

                  
                   Bucolica - Den fjerde eklog

Landlige Muser1), stem op! Vi prøver lidt stærkere Toner!
Ikke enhver er tilfreds med Buskads og lavstammet Smaakrat;
Højskov gælder vor sang; den skal nå Consulens2) øren.

Nu er den tid, Sibylle3) har nævnt; vi står ved dens Udgang4).
Frem som af Moderskød gaar ny Aarhundreders Følge.5
Retfærd kommer igen med de gamle livsalige Dage.
Nyt spirer op, og Spiren har rod i Himlen deroppe.
Drengen, som fødes nu, med ham Jernalderen5) svinder.
Og fra ham gaar en Gudeslægt ud over Jorderig vide.



6. Gudinden er Artemis / Diana, der beskyttede fødsler. Hendes tvillingebror er visdomsguden Apollo.
7. Tidens store kredsløb - storåret -  sættes til 12.854 år, for efter så lang tid vil alt begynde forfra. En stormåned

er altså 1/12 af storåret. Baggrunden for at sætte storåret til netop 12.854 år skal findes i astronomiske bereg-
ninger. 

8. Det nyfødte barn.
9. Jorden er blevet fyldt af fred ved faderens militære og politiske indsats.
10. Både vedbend og baldrian er lægeplanter.
11. Muligvis den plante, vi kalder vandrose.
12. Akantus er en grønkålsagtig plante, som romerne og grækerne elskede. Den er saftig, men kan alligevel

vokse på selv tilsyneladende tørre steder. Akantus er den måske mest anvendte plante i arkitekturen.
13. Formuleringen leder tanken hen på profeten Esajas i Det Gamle Testamente, kap. 11 vers 6: “Ulven skal bo

sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng
vogter dem.”

14. Her er slangen symbol på ondskab, hvad den ikke altid er hos grækerne og romerne.
15. Altså, når barnet er blevet gammel nok til at kunne læse.
16. Tiphys er navnet på den sømand, der sejlede Jason til Kolchis for at han kunne hente det gyldne skind. Skibet

hed Argo.

Skærm ham i Fødslen, Gudinde6)! Nu hersker din Broder Apollo.10

Just under dit Consulat oprinder vor Tidsalders Stolthed;
Store Maaneder7), Pollio! nu deres Vandring begynder.
Under dit Herredom hver rest af vor vanart, som findes,
Skal slettes ud, og vor Jord fra den evige Angst forløses.
Han8) skal annamme Liv som en Gud; han skal skue, at Helte15
Færdes blandt Guder, og selv han skal blive set mellem Guder,
Herske over en jord, fredlyst9) ved fædrene Dyder.

Dig allerførst, lille Dreng, skal vor Jord af sig selv dække op for;
Yppigt skal Vedbenden slynges og Baldrian10) spire omkring dig.
Calla11) vokser i flok om den lattermilde Acanthus12);20
Fromt med Yverne spændt Smaagederne møder til Malkning,
Kvæget ryster ej mer af Skræk for den mægtige Løve13).
Selv fra din Vugge der skyder en Krans af venlige Blomster.
Slangen14) dør, og Giften dør, som lurer i urten.
Østens den sjældne Balsam af Jorden skyder som Græsset.25

Men naar om Heltes navnkundige Daad og din Faders Bedrifter
Læse du kan15) og sanse, hvad Mod og Manddom vil sige,
Da skal Marken lidt efter lidt af Kornet forgyldes;
Rødmende hænger da Klaser af Vin paa den vildene Skovtjørn;
Stenhaard Eg skal dugges som Rim af drivende Honning.30
Lidt skal der findes endnu som spor af en svigefuld Fortid:
End skal man friste Sejlads paa Skib, end bygge om Byer
Mure til Værn og nødes at fure sin Ager med Plovjern;
End er der Brug for en Tiphys16), en andet Argo skal bære
Blomsten af Helte, og end skal paany der meldes om Kampe;35
Atter bekriges et Troja, og atter sejler Achilles.

Men naar den Alder du naar, som til moden Mand dig har dannet,
Saa lægger Skibberen Skuden paa Land; den tjærede Flaade
Bringer ej vare mer; hvert land selv avler sig hver Ting.



17. En ten er det redskab, men bruger, når man skal spinde en tråd.
18. Jeg er digteren Vergil, der ønsket at leve så længe, at han får mulighed for at digte om de bedrifter, som

barnet skal udføre som voksen. Hvis han får mulighed for det, vil hans sang derom kunne udkonkurrere selv
mytiske (sagnagtige) sangere som Orfeus, Linus og Pan.

19. Arkadien er et landskab på Peloponnes, hvor bl.a. Pan hører hjemme.
20. Muligvis troede man i oldtiden, at kvinder var gravide i 10 måneder.

Jord behøver ej Hakke, og Vin behøver ej Krumkniv.40
Plovmandens stærke Haand kan løse Tyren af Aaget.
Uld skal ikke behandles mer med alle Slags Farver;
Men i Vang allerede skal Vædderne, een bære purpur,
Een være klædt i en dragt af Uld som skinnende Safran,
Og af sig selv de græssende Lam skal bære Skarlagensklæder.45

Skæbnegudinderne ved, hvad de gør; eendrægtige bød de:
“Løb, du snurrende Ten!17) Det er saadanne Tider, du spinder!”

- Timen er nær! Stig op og beklæd din Trone med Hæder,
O du Gudernes kære Barn, du Jupiters Plantning!
Se, under Hvælvingens Vægt begynder Verden at gynge;50
Landene, Havenes Kyster, den dybe Himmel foroven, -
Alt er i bævende Fryd mod de Tider, som nu skal oprindede.

Maatte jeg18) leve det Spand af Aar endnu og beaandes,
Saa at jeg kunne tilfulde i Sang berømme din Gerning!
Ikke viger jeg da i min Kunst for Thraciens Orpheus,55
Eller for Linus, om saa Calliope, Orpheus´ Moder,
Hjælper sin Søn, og Apollo, den herlige, hjælper sin Linus.
Ogsaa Pan - lad Arcadiens19) Land os dømme imellem!
Ogsaa Pan - ved Arcadiens Dom hans Sang skal beskæmmes.

Smil, Barnlille! Saa ser din Moder, at du hende kender!60
Maaneder ti20) en Byrde du var og besværede hende.
Smil, lille Barn! Thi den, der ej møder et Smil fra Forældre,
Aldrig han deler Sæde og Bord med Gudinder og Guder.
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