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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

När antika texter som har med humor att göra har analyserats i senare perioder är det ofta 

inte humorn som det har fokuserats på utan andra fenomen i texterna. Det har funnits en 

del forskning kring romersk humor i sig, men trots allt har texterna oftare utgjort 

underlag för forskning kring andra ämnen i antiken. Jag själv har dock blivit nyfiken på 

den romerska humorn och bestämt mig för att undersöka närmare vad det var romarna 

tyckte var roligt och skrattade åt. Här kommer jag att behandla populära komedier och 

skriftlig satir från romersk republikansk tid och kejsartid. Anledningen till att jag har valt 

dessa två fenomen är att det finns relativt gott om skriftligt material kring detta. Jag vill 

redan här varna känsliga läsare för att den romerska humorn kan vara ganska burlesk, och 

det därför kommer finnas burleska inslag i min text, t.ex. i form av vulgära citat. Mina 

frågeställningar är: 

Vad var det som romarna tyckte var roligt i komedi respektive skriftlig satir? Vad är 

roligt i komedier, och vad är det de skämtade om där? Vad är det roliga i satir, vad är det 

de skämtade om där? Varför valde romarna dessa ämnen? Finns det skillnader mellan 

komediernas och satirernas humor?Vad kan eventuella skillnader bero på? Är det en 

fråga om olika publik? Vilka tekniker använde författarna för att skapa humor? 

 

1.2 Metod 

Jag har närläst dels romerska komedier och dels romersk satir från stora namn inom 

respektive genre och försökt analysera vad i materialet som uppfattades som roligt. Jag 

har valt att ta med Martialis bland satirskrivarna, även om han skrev epigram. Däremot 

fokuserade jag på hans satiriska epigram, eftersom jag anser att dessa är relevanta i 

sammanhanget. De var populära i sin samtid och använde i stort sett samma teman som 

de andra satirerna. Dessutom är Juvenalis’ satir mycket influerad av Martialis, och de har 

många gemensamma nämnare.1  Jag har kunskaper i latin, men de är begränsade, så jag 

har haft behov av att använda översatta texter. Däremot har jag konsulterat 

                                                 
1 Coffey 1976: 139; Sullivan 1991: 104; Freudenburg 2005: 16. 
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originaltexterna och jämfört översättningar med dessa när något har verkat oklart. Jag har 

också använt facklitteratur inom dessa områden. 

 

1.3 Materialbeskrivning 

Jag har valt att använda Juvenalis’, Horatius’ och Persius’ satirer, samt Martialis’ mer 

humoristiska och satiriska epigram. Jag har också använt Plautus’ och Terentius’ 

komedier.2 Av platsskäl har jag inte tagit med fler författare, utan valde dem som jag 

uppfattade som stora och med mycket bevarat material. Jag har försökt använda svenska 

översättningar när det har varit möjligt. Jag hittade däremot ingen tillfredställande 

översättning av Persius, Terentius och en del pjäser av Plautus på svenska, och har därför 

använt engelska i dessa fall. I Horatius’ fall har jag använt två översättningar, en engelsk 

och en svensk, eftersom jag enbart hittade en tillfredställande svensk översättning, vilken 

dock inte innehöll alla hans satirer och dessutom saknade radmarkeringar. Jag har dock 

använt den svenska översättningen när det har varit möjligt. Jag har upptäckt att 

radmarkeringarna inte alltid har varit likadana mellan olika utgåvor av översättningar och 

originaltexter; de största problemen har varit hos Juvenalis. Det är dock inte något som 

jag har kunnat göra något åt, så eventuella svårigheter med att hitta citat beror på detta. 

Normalt ligger de nära den angivna raden.  

   

2. Analys  
 

2.1 Komedierna 

Plautus och Terentius representerar två olika stilar av komeditypen palliata. De räknas 

som de två största komediförfattarna i antik tid. Palliatan var baserad på den nya grekiska 

komedin, men blev i Rom översatt och anpassad, normalt för att passa den lokala 

publikens smak bättre. Plautus var den av författarna som antagligen gjorde störst 

förändringar i de grekiska pjäserna, och också den mest framgångsrike. Det var ett 

välkänt fenomen att andra satte Plautus’ namn på sina pjäser för att locka större publik. 

Redan 100 år efter Plautus död cirkulerade det över 130 komedier med hans namn, och 

det blev en disciplin att avgöra deras äkthet. Terentius’ pjäser verkar ha fått en del kritik, 
                                                 
2 För kronologi över författarna se bilaga 1.  
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främst från andra avundsjuka författare, men de flesta av dem var succéer, och för den 

delen romerska även om de innehöll mer grekiska element.3  

Det är viktigt att förstå pjäsernas sammanhang. De uppfördes under ludi, 

nämligen religiösa helgdagar eller vid ceremonier som begravningsspel och triumfer, som 

underhållning inför en stor publik. Publiken var den stora massan, men även senatorer 

och andra från överklassen var där. Det är känt att år 194 f. Kr. infördes en lag att 

senatorer skulle få särskilda platser på teatern, på önskan av Scipio den Äldre. Dessutom 

ingick Terentius i en cirkel av aristokrater kring patriciern Scipio den Yngre, vilka av 

Terentius’ rival Lanuvinus t.o.m. anklagades ha skrivit pjäserna, enligt Terentius’ försvar 

mot honom i sina prologer.4 I prologen till Plautus’ Poenulus säger talaren att bebisar bör 

hållas hemma från teatern så att de inte skriker och att gifta kvinnor bör sitta tysta och 

inte tjattra och irritera sina män som de brukar.5 Publiken verkar alltså ha varit oerhört 

brokig. Bland publiken till pjäserna satt allt från aristokrater som Scipio och hans bekanta 

till prostituerade och slavar.6 Pjäsernas publik väntade sig främst att bli underhållna och 

uppleva lite eskapism. Palliatan är inte särskilt djup, ens de passager som är seriösa, men 

det var som sagt inte meningen eller vad publiken väntade sig av den. Dess uppgift var 

inte att ifrågasätta utan att underhålla, men även att moralisera lite enligt gängse moral.7 

De romerska pjäserna, främst Plautus, har i modern tid fått en del kritik för sina brott mot 

den dramatiska illusionen och inte dramaturgiskt korrekta stil, men sådan kritik anser jag 

missriktad. Det viktiga är att komma ihåg att pjäserna utgår från att vara roliga. Normalt 

när handlingen avbryts för irrelevanta dialoger eller konstiga inhopp beror det helt enkelt 

på att författaren har eftersträvat att locka fram skratt från sin publik.  

 

2.1.1 Beskrivning av Plautus’ respektive Terentius’ palliata  

Inte särskilt mycket finns bevarat från den nya grekiska komedin, utom en del av 

Menander. Det finns därför inte så mycket kunskap om hurdana Plautus’ och Terentius’ 

original egentligen var. Däremot är det känt att de grekiska pjäserna normalt var milda i 

tonen, med nyktra intriger i en stadsmiljö. Handlingarna kretsade kring familjeliv och 
                                                 
3 Duckworth 1952: 66; Segal 1968: 2.  
4 Duckworth 1952: 56. 
5 Plaut. Poenulus. 28-35; Duckworth 1952: 82.  
6 Duckworth 1952: 82; Beacham 1991: 21.  
7 Beacham 1991: 16f. 
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undvek politik. Normalt handlar intrigen om en kärleksaffär mellan en ung man och en 

kvinna, vilken inte är passande för ynglingen att gifta sig med. Till slut upptäcker 

ynglingen dock att hon trots allt är passande, och ett lyckligt slut inträffar. Tonen var ofta 

romantisk. Karaktärerna tillhörde olika stereotyper, vilka var överdrivna för komikens 

skull, men ändå sympatiska. Språket som användes var ganska raffinerat och obscena 

eller opassande skämt undveks.8 Plautus’ och Terentius’ pjäser ska ha baserats på pjäser 

av bl.a. Philemon, Menander och Diphilos, vilka hade skrivits ungefär ett århundrade 

tidigare.9Hur skiljer sig då Terentius’ och Plautus’ pjäser från sina grekiska original och 

blir mer romerska?  

 Plautus’ pjäser tros skilja sig mycket mer från originalen i sitt sätt än Terentius. 

Förutom att ha gjort ändringar i handlingen gjorde han pjäserna mer farsartade och 

burleska med slapstick. Karaktärerna är mer överdrivna, osympatiska och ibland rent 

groteska. En del av dem är mestadels karikatyrer. Han lade till mer musik och sång. 

Dessutom har pjäserna många romerska referenser, och fler partier där karaktärer vänder 

sig rakt till publiken. Plautus komedier är normalt mer obscena än romantiska och etiska, 

mer högljudda och grovkorniga än subtila. Pjäserna införde den sluge slavens roll och 

därmed framträdande slavprotagonister, vilket inte verkar ha funnits i originalen. Med 

denne förhöjde han elementet av bedrägerier och olika lister, som ofta är en stor och 

viktig del i hans pjäser. Det är fler scener med verbala attacker, där karaktärer hotar och 

smädar varandra, och förbluffande många hot om våld och tortyr mot slavar.10 Det är 

tydligt att Plautus hade underhållning som absolut främsta målsättning med sina pjäser, 

han föredrog skämt framför känslomässighet och realism.11 

 Terentius’ pjäser följer originalen trognare i tonen och är mer trevliga och subtila. 

De är dessutom mer realistiska, med färre irrelevanta dialogpassager. Han har få obscena 

inslag i sin humor, mycket mindre slapstick och färre skämt om tortyr, även om en del 

hot om extremt våld förekommer. Hans språk använder dock kvickheter och ironi för 

komik. Kärlek spelar en större roll och hans karaktärer är normalt sympatiska och inte 

alls groteska och cyniska som hos Plautus. Det verkar som om han t.o.m. har gjort sina 

                                                 
8 Duckworth 1952: 138; Beacham 1991: 30.  
9 Beacham 1991: 29.  
10 Beacham 1991: 30f; Duckworth 1952: 385.  
11 Duckworth 1952: 137, 190; Hunter 1985: 55.  
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karaktärer mer sympatiska än de var i originalen.12 Till och med traditionellt 

antagonistiska karaktärer som kopplare är inte otrevliga, och luras inte heller på pengar, 

även om en får stryk i Adelphoe. Han har tagit bort den sluge slaven som protagonist och 

låter slavarna ha mindre roller, även om de enligt mig fortfarande står för mycket komik. 

Det är tydligt att Terentius medvetet ville göra någonting annorlunda än den traditionellt 

romerska komedin. I prologen till Heautontimorumenos gör han en diskret attack på den 

traditionella komedin. Han lovar en raffinerad, tystare pjäs utan arketypkaraktärer som 

senex,13 kopplaren och parasiten m.fl. Han verkar utmana publiken att höja sin standard 

till något mer raffinerat och kulturellt.14 Tyvärr hann Terentius enbart göra sex pjäser före 

sin död, men det märks en tendens hos honom att i de senare återgå till en mer traditionell 

romersk humor, med fler plautinska element, som komiska arketypkaraktärer.15 Hans 

mest plautinska pjäs är Eunuchus, vilken också var den som gjorde störst succé, och är 

den romerska teaterpjäs som sägs ha dragit in mest pengar, nämligen 8000 sestertier.16 

Det är möjligt att han efter ett tag kände att han hade fullgjort sitt värv att skapa sin egen 

stil, och kunde ge sig på något mer traditionellt. Även om Terentius’ pjäser är mycket 

grekiska i sin stil är de fortfarande igenkännliga som romerska och inte bara en slags 

imitation. Liksom Plautus har hans pjäser en friare syn på sex än originalen och en 

optimism som kommer av Roms segrar, samt en typiskt romersk aptit på livet.17  

De flesta förändringarna i Plautus pjäser verkar ha varit svar på den romerska 

publikens förväntningar och smak. Många av förändringarna är influerade av gammal 

romersk underhållning, från innan det skrivna dramat kom till Rom på 240-talet f. Kr. 

med Livius Andronicus. Romarnas tidiga underhållning verkar ha varit improviserad, 

ganska grovt skämtande satir som antagligen hånade och imiterade olika objekt. 

Uppträdandena saknade handling men innehöll mycket musik. Det är inte svårt att se 

parallellerna därifrån till vad Plautus har gjort i sina komedier.18 En pjäsförfattare som 

ville introducera en ny typ av teater för den romerska publiken skulle antagligen fått det 

ganska svårt om denne helt ignorerat romarnas traditionella smak på sin underhållning. 
                                                 
12 Duckworth 1952: 260; Beacham 1991: 52-54.  
13 Latin för gammal man, används om rollen som en äldre herre i romerska pjäser.  
14 Beacham 1991: 50; Ter, Haut, 36-40, 46. 
15 Duckworth: 1952: 267.  
16 Duckworth 1952: 66,156.  
17 Beacham 1991: 54. 
18 Beacham 1991: 13. 
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Skämt, ordvitsar, musik, dans och mer burlesk humor var uppenbarligen vad romarna 

ville se.19 Under 100-talet f. Kr. blev det modernt med hellenistisk kultur. Kulturutbytet 

med Grekland påverkade nästan alla delar av det romerska samhällets kultur. Medan 

vissa fördömde grekerna som dekadensens spridare och underlägsna romarna var ändå 

beundran för grekerna stor. Grekisk litteratur blev mycket populär, särskilt bland 

aristokratin, varav många var stora beundrare av den grekiska kulturen. Med litteraturen 

kom den hellenistiska scenen till Rom, från och med 240-talet f. Kr.20 Men trots intresset 

för hellenismen ändrades inte folks smak för humor direkt. Folket ville fortfarande se det 

man var van vid. Pjäsförfattare som Plautus fick blanda stilen från de båda kulturerna, 

och dels ha element från det moderna grekiska men också ge publiken vad den 

traditionellt hade smak för.  

Även om den här uppsatsen inte behandlar mimerna så bör de i alla fall nämnas. 

Den romerska mimen hade starka inslag av obscen och sadistisk humor. Den saknade 

manus och hade även kvinnliga skådespelare, som verkar ha betett sig ganska skamlöst 

på scenen. Mimer uppfördes under vårfestivalen Floralia från och med 173 f. Kr. De blev 

oerhört populära, och deras popularitet översteg till slut den andra sortens teater, vilket 

visar vilken stark smak den romerska publiken hade för den typen av grovkornig och 

farsartad humor.21 

 Terentius föddes runt Plautus’ död, då det var ungefär 25 år sedan Plautus hade 

skrivit sin sista pjäs. Under tiden för Terentius’ karriär var den romerska publiken ännu 

mer influerad av grekisk kultur, då grekiska seder hade slagit större rot i samhället, och 

den kanske var mer redo för en mer grekisk teater. Många ur aristokratin hade som sagt 

särskild smak för grekisk konst och kultur, där intresse för grekisk teater måste ha ingått. 

När de bevistade teatern eller gav pjäser är det inte helt otroligt att pjäsförfattarna kände 

en större press att dels roa folket men också att blidka en bildad elits smak för en mer 

grekisk sofistikerad teater. Terentius själv umgicks i denna elits kretsar och kan ha varit 

uppmuntrad av sina mäktiga vänner att göra pjäser som var mer nära de grekiska 

originalen.22  

                                                 
19 Beacham 1991: 18.  
20 Beacham 1991: 28f.  
21 Duckworth 1952: 70; Beacham 1991: 48f.  
22 Beacham 1991: 47f. 
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2.1.2 Världen vänd upp och ner  

Pjäserna uppfördes under helgdagar och är därför genomsyrade med en helganda av 

uppsluppenhet och frihet från normala sociala inskränkningar och tvång. Denna 

saturnaliska anda gör det acceptabelt att på scenen visa upp saker som bryter mot normala 

normer och sociala seder.23 En del av de skandalösa saker som visas upp på scen 

motiveras i själva pjäserna med att handlingen inte utspelar sig i Rom, utan i Grekland. 

Det fungerar också därför att den romerska publiken hade fördomar mot Grekland som en 

moralisk antites till Rom. Det är tillåtet att visa upp något som bryter mot pietas och är 

oromerskt ifall det inte ska utspela sig i Rom utan Någon Annanstans.24 Pjäserna utspelar 

sig alltid i Grekland eller någon annan hellenistisk plats, och ibland påminns det om detta 

i själva pjäsen, t.ex. i Stichus: ”Atque id ne vos miremini, hominis servolos potare, amare 

atque ad cenam condicere: Licet haec Athenis nobis.”25 Även i Casina förklaras faktum 

att slavar får gifta sig i pjäsen med att de får detta i Grekland och Karthago, att man där 

t.o.m. gör större affär av deras bröllop än av medborgarnas.26 Att låta något utspela sig 

någon annanstans än i Rom och framställa pjäsen som ett grekiskt fenomen verkar ha 

varit viktigt för att kunna visa upp dessa saker. Om man ser till togatae, vilket var lite 

senare komedier som skulle utspela sig i romersk miljö, men som enbart finns bevarade i 

lite fragment idag, så verkar slavkaraktärer där enbart tillåtits mindre roller och aldrig fått 

framställas som smartare än sina herrar.27 Trots palliatans grekiska miljö skiner ofta det 

romerska igenom i Plautus, när någon referar till en romersk plats, institution, sed eller 

bit historia. Detta undviks av Terentius.28 

Företeelser som inte skulle kunna förekomma i verkligheten och som skulle 

kunna uppfattas som stötande är t.ex. att det i många av Plautus’ komedier är den sluge 

slaven som är pjäsens hjälte, vilken handlingen kretsar runt. Han överlistar sin herre och 

alla andra genom sin intelligens och tur. Trots konstanta hot om straff och avrättning så 

klarar sig alltid slaven undan och triumferar oskadd, på ett sätt som inte skulle ske i 
                                                 
23 Segal 1968: 9; Beacham 1991: 34. 
24 Segal 1968: 36-38.  
25 Plaut. Stich. 446-448. ”Yes and you people needn’t be surprised that we slavelings have our liquor and 
love affairs and dinner engagements: All that’s permitted us in Athens.” Övers. P. Nixon.  
26 Plaut. Cas. 67-74.  
27 Duckworth 1952: 69. 
28 Duckworth 1952: 136. Beacham 1991: 37. 
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verkligheten. (Med Captivi som mer eller mindre undantag.) Även i Terentius luras slavar 

och hotas slavar med straff, även om inte lika extremt och ofta som i Plautus. Och även 

där slutar pjäserna med att slavarna slipper lyckligt undan, ibland till synes p.g.a. 

omotiverad förlåtelse.29 Ett annat brott mot pietas är att sonen ofta överlistar och vinner 

över sin far och pater familias. Ofta uppmuntrar den förälskade ynglingen rentav slaven 

att lura sin far, och stjäl utan eftertanke pengar från honom. Ibland förnedras också senex, 

särskilt ifall han och sonen är ute efter samma flicka. Han kan framställas som äckligt 

gubbsjuk, grinig och girig. Söner kan t.o.m. önska livet ur sina fäder i Plautus’ pjäser, 

som i Mostellaria.30 Terentius går inte riktigt lika långt, men i Adelphoe säger den 

upprörde sonen: ”Quod cum salute eius fiat, ita se degetigarit velim ut trigduo hoc 

perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.”31 Detta illustrerar dessutom Terentius’ 

trevligare ton och mer sympatiska karaktärer. Ofta vänds rollen mellan senex eller 

ynglingen och slav på ända på olika sätt i Plautus’ pjäser. Det är vanligt att herren 

underkastar sig slaven och lägger sin framtid och sitt hopp i dennes händer. Alla herrarna 

följer till slut den sluge slaven i Plautus, och dessa liknas underhållande vid militära 

ledare och statsmän.32 Omkullkastningen av rollerna kan visas i språkbruket. I Casina 

förnedrar sig senex p.g.a. sin lusta till en flicka och säger till sin slav Olympio: 

”Olympisce mi, mi pater, mi patrone!”33 

 Familjeförhållandena är också helt motsatta till tidens rådande ideal, främst i 

Plautus’ pjäser. Make och maka bråkar, och maken önskar livet ur sin hustru hela tiden. 

Ofta är fruarna i Plautus grälsjuka och otrevliga. De är dessutom extravaganta, 

misstänksamma och fåfänga. Ju större hemgift de hade med sig desto värre är de. Den 

arga frun var dock inte Plautus’ egen uppfinning, utan var en populär figur i romersk 

komedi.34 Äktenskapsgräl var ett populärt, konventionellt humoristiskt tema då, likväl 

som idag. T.ex. skildrar hela Casina antagonism mellan mannen och hustrun, där hustrun 

är en grälsjuk kvinna och mannen grotesk och gubbsjuk. Att mannen önskar livet ur sin 

hustru uttrycks ofta på oväntade och därmed roliga sätt. En bra illustration är från 
                                                 
29 Duckworth 1952: 288f; Segal 1968: 141, 144; Beacham 1991: 37f. 
30 Segal 1968: 16f, 27f. 
31 Ter, Ad. 519-520. ”Short of hurting his health I should like him to get so tired out that for the next three 
days he couldn’t get out of bed.” Övers. J. Sargeaunt, 1959.  
32 Segal 1968: 109-115, 127-129.  
33 Plaut. Cas. 738-739. ”Min Olympio, min fader, min patron!”   
34 Duckworth 1952: 283; Segal 1968: 22-25; Hunter 1985: 92.  
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Trinummus där de två respektabla senes, Callicles och Megaronides, diskuterar sina fruar 

såhär: 

”Call: Quid tua agit uxor? Ut valet? Meg: Plus quam ego volo. Call: Bene hercle 

est illam tibi valere et vivere. Meg: Credo hercle te gaudere, si quid mihi mali est. Call: 

Omnibus amicis quod mihi est cupido esse idem. Meg: Eho tu, tua uxor quid agit? Call: 

Immortalis est, vivit victuraque est. Meg: Bene hercle nuntias, deosque oro ut vitae tuae 

superstes suppetat. Call: Dum quidem hercle tecum nupta sit, sane velim.”35 

Den här attityden återkommer i många av hans pjäser och är också ett brott mot 

familjepietas. Ibland stjäl rentav senex skrupellöst från sin hustru, som i Asinaria.36  

Dessa brott mot konventionerna, som skulle vara otänkbara och rentav 

blasfemiska i vanliga fall, är en stor del av humorn. Det roliga, enligt mig, ligger i att se 

saker som normalt inte skulle ske eller vara rent absurda. Överlägset beteende hos en 

person som ska vara i underläge, som slavar, skapar dessutom alltid skratt och är en 

vanlig figur i all form av komedi. Att vända upp och ner på vad som förväntas av världen 

och därmed bl.a. social status är traditionellt underhållande. Att den högste i hushållet, 

som i verkligheten var orörbar, omkullkastas av den lägste är helt enkelt underhållning.37 

Att slavarna klarar sig undan straff på ett sätt som inte är realistiskt visar bara att det är en 

komedi. Publiken vill ha det så och slutet blir lyckligt. Helgandan ger en licens åt det. 

Även om de sluga slavarna klarar sig undan straff i komedierna sker det ändå en del våld 

som rättvist straff mot antagonisterna. I Miles gloriosus blir soldaten slagen, i Rudens och 

Persa blir kopplare misshandlade, liksom antagonistslaven och senex i Casina.38  

Dessutom är sonen och slavens triumf underhållande som ett kort brott mot de 

psykologiska hämningar som fanns i det romerska samhället, där pater familias hade 

enorm makt baserad på religiös tradition, och familjen var helig. Eventuell skam publiken 

kunde känna av att skratta åt situationerna lindrades genom att pjäserna rättfärdigar vad 

som drabbar auktoritetsfigurerna. Ofta har senex eller den skrävlande soldaten missbrukat 

sin auktoritet, t.ex. genom att vilja vara otrogna, skrupellösa eller opassande i sin 
                                                 
35 Plaut. Trin. 51-58. ”Nå, gumman din, hur kan hon må?/ Blott alltför bra./ Nå, skönt att du har henne än 
vid liv och rask./ Jag tror minsann du gärna ser allt ont jag har./ Jag unnar mina vänner lika gott som mig./ 
Din egen fru då?/ Döden biter inte på den: Hon lever och ska göra så./ Det låter gott och give gud att hon 
må överleva dig./ Ja, gärna det, om blott det blir som gift med dig.” Övers. N. Lundqvist.  
36 Segal 1968: 25-27; Plaut. Asin. 888-889. 
37 Duckworth 1952: 317-321; Segal 1968: 100f, 119.  
38 Segal 1968: 140f, 144, 162.  
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ledarroll. Det är trots allt fortfarande idag komiska motiv med äldre gubbar som jagar 

unga kvinnor och gnäller på sina fruar. Däremot påminns publiken ofta om att fristen 

enbart är idag, när andan är munter och oseriös. T.ex. önskar sig aldrig slavarna ens 

själva att bli frigivna och även när det sker är det aldrig deras egen idé. Imorgon är det en 

annan dag, då är allt som vanligt.39  

 

2.1.3 Underhållning med ordvitsar och obsceniteter 

Obsceniteter används för att skapa humor. Plautus’ pjäser har många passager med 

obscent innehåll som är menade att roa. Terentius är mer sparsam med sådana, men i 

hans senare pjäser ökar de.40 Ett bra exempel är i Casina då senex Lysidamus är glad över 

att hans slav Olympio vann lottdragningen om flickan de båda är ute efter. En uppspelt 

Lysidamus kysser Olympio och konversationen följer: ”Lys: Ut, quia te tango, mel mihi 

videor lingere. Ol: Ultro te, amator, apage te a dorso meo.”41 En annan slav som 

tjuvlyssnar på alltihopa utbrister: ”Hodie hercle, opinor, hi conturbabunt pedes, solet hic 

barbatos sane sectari senex.”42 Scenen provocerade antagligen till skratt med sin 

oväntade obscenitet, särskilt med tanke på den romerska sexualmoralen. Antagligen 

förekom också obscena gester på scen i pjäserna. Trots den ibland vulgära tonen får man 

inte glömma att komedierna samtidigt är moraliserande, vissa mer än andra.43  Förutom 

referenser till sex finns det ibland skämt om olika kroppsfunktioner, som uppkastningar, 

illalukt, fisar och exkrement.44 Exempel är från Pseudolus: ”Sim: St, tace, aedes hiscunt. 

Ps: Credo animo malest aedibus. Sim: Quid iam? Ps: Quia edepol ipsum lenonem 

evomunt”45 Och från samma pjäs, när Pseudolus är berusad och upptäcks av sin husbonde 

Simo:  

”Sim: Quid tu, malum, in os igitur mi ebrius inructas? Ps: Molliter sic tene me, 

cave ne cadam. [...] Sim: Quae istaec audaciast, te sic interdius cum corolla ebrium 

                                                 
39 Beacham 1991: 38; Segal 1968: 125f, 164.  
40 Duckworth 1952: 293-295.  
41 Plaut. Cas. 458-459. ”Oh, it’s like lapping honey, getting my lips on you!/ Avast, there, my gallant! Get 
off my back!” Övers. P. Nixon. 
42 Plaut. Cas. 465-466. ”Good lord! I bet those two will be making hot love to each other before long: The 
old man here always did take to bearded faces, for a fact.” Övers. P. Nixon. 
43 Hunter 1985: 138. 
44 Duckworth 1952: 293.  
45 Plaut. Pseud. 952-954. ”Lyssna! Huset gapar!/ Jojomen! Det mår illa!/ Varför det då?/ Själve kopplarn 
spyr det ut!” Övers. A. Önnerfors.  
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incedere? Ps: Lubet. Sim: Quid lubet? Pergin ructare in os mihi? Ps: Suavis ructus mihi 

est. Sic sine, Simo.”46  

Ordvitsar i olika former är oerhört frekventa, främst i Plautus. Ibland anspelar de 

på en karaktärs namn, ibland består de av dubbelbetydelser hos ord och ibland av ord som 

liknar varandra. Ordlekarna måste vara författarnas egna uppfinningar, eftersom dessa 

normalt enbart fungerar på latin. I Plautus kommer dessutom 40 % av ordvitsarna från 

slavkaraktärerna, vilket också tyder på att ordlekar snarare var typiskt för Plautus än för 

den nya grekiska komedin, då den inte hade kvicktänkta slavar som karaktärer.47 

Ett exempel på dubbelbetydelse är från Miles Gloriosus: ”Sat edepol certo scio occisam 

saepe sapere plus multo suem.” 48 Saepe kan betyda både intelligens och smak. Ibland är 

ordlekarna dessutom obscena. Exempel är från Miles gloriosus, då soldaten har hotats 

med kastrering för försök till otrohet, men har lovat att inte ta hämnd om han släpps:  

”Per: Quid si id non faxis? Pyrg: Ut viviam semper intestabilis.”49 Intestatus kan både 

syfta på ärelös och kastrerad. Ett morbidt exempel på anspelningar på namn kommer från 

Bacchides, då slaven Chrysalus funderar vad som kommer hända med honom när hans 

herre kommer på att han har blivit lurad: ”Quid mihi fiet postea? Credo hercle adveniens 

nomen mutabit mihi facietque extemplo Crucisalum me ex Chrysalo”50 I samma pjäs 

förekommer också många ordvitsar som anspelar på Chrysalus och guld, t.ex. ”Opus est 

chryso Chrysalo.”51 I Miles Gloriosus heter en korkad slav Sceledrus, vilket leder till 

många skämt som anspelar på scelus och sceleste, vilket betyder brott eller brottsling. Det 

finns oerhört många fler exempel från Plautus. Terentius gör enbart namn med betydelser 

i Eunuchus, t.ex. syftar soldatkaraktärens namn Thraso på mod.52 

Ibland skapas humor genom oväntade vändningar i dialogen. Särskilt Plautus 

använder gärna sådana. Ofta skapas skämt genom att låta en karaktär svara något tvärt 

                                                 
46 Plaut. Pseud. 1295-1302 ”Varför rapar du mig, din fyllbullt, mitt i synen?/ Håll mig milt... är du snäll, 
annars ramlar jag nog [...] /Gå så där mitt på dan med en krans... Ösfull! Hur vågar du?/ Jag fick lust./ Lust? 
Och nu rapar du rakt på mig igen!?/ Rapa är ju så skönt... låt mig hålla på...” [Sic!] Övers. A. Önnerfors.  
47 Duckworth 1952: 355. 
48 Plau. Mil. 586-587. ”Vid Pollux, säkert är: en gris i slaktat skick har ofta större vett (smak) än han. 
Övers. A. Önnerfors.  
49 Duckworth 1952: 294; Plaut. Mil. 1417. ”Om du bryter eden?/ Må jag alltid leva ärelös.” Övers. A. 
Önnerfors.  
50 Plaut. Bacch. 358-362. ”What will happen to me then? Gad! I suppose he’ll change my name for me the 
minute he gets back, and transform me from Chrysalus to Crossalus on the spot.” Övers. P. Nixon.  
51 Plaut. Bacch. 240.  
52 Duckworth 1952: 347.  
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emot det väntade eller ta något helt bokstavligt. Ett exempel på det förra är att karaktärer 

byter ut vale mot male, vilket är återkommande. Ett mycket vanligt grepp är att 

karaktären tar normala hälsningsfraser helt bokstavligt eller svarar helt mot normen på 

dem.53 T.ex. ”Numquid vis?”, ungefär ”Ville du något mer?”, som i Miles gloriosus får 

svaret ”Ne me noueris.”54 

 

2.1.4 Situationskomik  

När man läser en antik komedi är det viktigt att komma ihåg att den inte bara är en text. 

För den romerska publiken den var avsedd för var det ett uppträdande. Om man 

visualiserar dialogerna som mellan två personer på en scen blir de genast mycket mer 

underhållande. Skådespelarna underströk antagligen med överdrivna gester, ägnade sig åt 

fysisk slapstickhumor, och måste på det stora hela ha använt hela kroppen som ett 

uttrycksmedel för att skapa komik.55  

 Karaktärernas utseende på scenen måste också ha förhöjt komiken. 

Stereotypkaraktärerna hade särskilda kläder och färger som utmärkte dem. T.ex. bar 

senex vitt, ynglingen färgglada kläder och kurtisaner ofta saffransgult som ett tecken på 

deras girighet. Vissa karaktärer verkar ha sett rent groteska ut. Kopplaren ska ha sett 

otrevlig, ovårdad ut på scen. Och i Pseudolus beskrivs slaven Pseudolus bl.a. som 

rödhårig, med kulmage, tjocka ben, skarpa ögon, rött ansikte och enorma fötter.56 

Pjäserna innehöll också musikalelement. Sångpassagerna är dock mer frekventa 

hos Plautus än hos Terentius. Terentius har enbart tre sånger i hela sin produktion medan 

Plautus i genomsnitt har tre sånger per pjäs. Några få av hans pjäser verkar dock helt ha 

saknat sångnummer t.ex. Miles Gloriosus, medan Casina är unik med 38 % av texten 

bestående av sångpassager.57 Trots att det är känt att delar av texten talades, delar 

reciterades till ackompanjemang av flöjter och andra delar sjöngs är det inte känt idag hur 

det faktiskt lät. Däremot kan det antas att sångnumren också höjde den muntra 

stämningen, vilket kan anas av en jämförelse med stämningen sångnummer skapar i en 

modern musikal. Sångnummer i pjäserna verkar också ha varit ett romerskt fenomen. 
                                                 
53 Duckworth 1952: 356f.  
54 Plaut. Mil. 575. ”Att du inte känner mig.”  
55 Duckworth 1952: 327f.  
56 Duckworth 1952: 89-91; Plaut. Pseud. 1218-1220. 
57 Duckworth 1952: 369, 380. 
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Menanders original ska ha haft en kör som sjöng som mellanspel, som dock inte hade 

med pjäsens handling att göra. I de romerska pjäserna är sångerna en integrerad och 

viktig del av själva handlingen och utförs av karaktärerna.58 Sångerna användes på 

samma sätt som i nutida musikaler; för att föra intrigen framåt, visa starka känslor hos 

karaktärerna och i festscener tillsammans med dans och stoj. Plautus’ sångnummer 

varierar från sorgsna monologer till kvicka duetter med en massa skämt.59  

Pjäsernas handlingar byggs till stor del upp av bedrägerier, tricks och 

missförstånd, vilket leder till en hel del situationskomik. Exempel är i Terentius’ 

Adelphoe där den strikte fadern Micio hela tiden berömmer sin son Ctesipho för dennes 

virtus och ståndaktighet, som han ska ha fått från Micio, och fördömer sonen Aeschinus, 

som är adopterad av hans broder, för att vara lössläppt. Samtidigt vet publiken att det 

egentligen är Ctesipho som har förälskat sig i och stulit en kurtisan från hennes kopplare, 

medan Aeschinus försöker skyla över det. Ibland är humorn i situationskomiken, som 

där, ren ironi, särskilt när publiken känner till saker som inte karaktärerna i pjäsen vet 

om. Exempel är i Poenulus där en karaktär ska låtsas vara fader till två flickor, vilket 

publiken känner till att han egentligen ovetande just är.60  Ibland har t.o.m. karaktärer 

blivit förvarnade om att de kommer att bli lurade, ibland från själva personen som tänker 

utföra bedrägeriet. De blir lurade i alla fall, ibland just p.g.a. att de var på sin vakt. Detta 

skapar också en oerhört komisk effekt. Ett exempel på det är senex i Pseudolus. Ofta klär 

också karaktärer ut sig till andra karaktärer för att lura folk, vilket måste ha varit roligt på 

scen. 

Ibland är situationskomiken istället ren fars. Ett av de mer kända exemplen är från 

Plautus’ Casina, som utmärks av obscen humor och fars, då senex ska gifta bort flickan 

som han och hans son är rivaler om till sin slav Olympio. Sonens slav Chalinus löser 

problemet genom att klä ut sig till brud, och istället giftas bort till den ovetande Olympio. 

Efter ceremonin springer både Olympio och senex iväg för att roa sig med ”bruden” i 

grannens tomma hus. Hela scenen slutar med att Olympio först kommer ut helt chockad 

och under obscent skämtande berättar att han fått stryk av ”bruden”. Senare kommer 

senex ut och redogör för samma sak. Till slut går Chalinus ut, fortfarande iförd 

                                                 
58 Duckworth 1952: 361f; Beacham 1991: 32.  
59 Duckworth 1952: 381.  
60 Duckworth 1952: 232f; Plaut. Poen. 
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brudklänningen och klagar på sina ”makar”. Scenen måste ha framkallat oerhörda 

skrattsalvor från publiken. Ett annat exempel från Eunuchus är då soldaten, ynglingens 

rival om kurtisanen Thais, belägrar hennes hus med en skara brokiga slavar beväpnade 

med husgeråd. Soldaten leker då kapten för sina trupper, på ett mycket patetiskt och 

parodi-episkt sätt, medan kurtisanen och en ung ädling tittar ut genom ett fönster och inte 

är särskilt imponerade. Ett citat som illustrerar tonen är: ”Thr: Ubi centuriost Sanga et 

manipulus furum? Sa: Eccum odest. Thr: Quid, ignave? Peniculon pugnare qui istum huc 

portes, cogitas?” 61 

I Plautus’ pjäser låter han ofta handlingen avbrytas av tokroliga dialoger mellan 

karaktärer och meningslöst men roligt skämtande, retande eller en underhållande 

monolog, vilket visar Plautus’ ovan nämnda tendens att sätta underhållningen i första 

rummet. Ibland låter han annars seriösa scener kryddas av att en farsartad karaktär bryter 

in med löjliga frågor eller tillmälen.62 Ett sätt att skapa skratt hos publiken som 

förekommer både hos Plautus och Terentius är att plötsligt låta en karaktär vända sig till 

publiken och tala som sig själv som skådespelare eller pjäsen som just en pjäs.63 Det är 

ett grepp som används inom komedier, främst buskis, även idag. En scen som ofta dyker 

upp och skapar situationskomik är då en karaktär, normalt slaven eller parasiten, kommer 

inspringande med viktiga nyheter att berätta. Då berättar denne inte nyheterna direkt utan 

får oftast först inte träffa den han måste träffa, och när han väl får det så drar han ut på att 

berätta nyheten med gyckleri. I Plautus utnyttjas detta också mycket för att skapa 

spänning, då publiken inte vet vad som kommer att berättas. I Terentius utnyttjas detta 

som ironisk humor, då publiken normalt redan känner till informationen.64 Andra 

monologer är uppenbarligen där enbart för komikens skull. Exempel är Pseudolus i 

början av akt fem, där en berusad Pseudolus håller en lång monolog om att han kommer 

från festen som ynglingen har ordnat och ackompanjerar berättandet med snubblande, 

sluddrande och rapningar.65 En annan uppenbart underhållande monolog är kockens i 

                                                 
61 Ter. Eun. 776-777. ”Where’s lieutenant Sanga with his kitchen detatchment of nabbers?/ Here, Sir./ 
What, you spiritless wretch, it is with a sponge you think to do battle, bringing one here like that?” Övers. 
J. Sargeaunt.  
62 Duckworth 1952: 190; Hunter 1985: 54; Beacham 1991: 37.  
63 Duckworth 1952: 132-135.  
64 Duckworth 1952: 106f.  
65 Plaut. Pseud. 1246-1280. 
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samma pjäs, då han underhållande skryter om sin mytologiska matlagningsskicklighet 

och hittar på olika kryddnamn. Ett utdrag: 

”Nam vel ducenos annos poterunt vivere meas qui essitabunt escas quas 

condivero. Nam ego cocilendrum quando in patinas indidi aut cepolendrum aut 

maccidem aut secaptidem, eaepse sese fervefaciunt ilico.”66 

 

2.1.5 Karaktärer som komik 

Vissa av arketypkaraktärerna är mer skapade för sin komiska behållning än andra. Det 

underhållande är de olika arketypernas överdrift. Däremot kan också humor genereras när 

en arketyp gör något annat än vad den traditionellt väntas göra i situationen.67 Slavarna 

står ofta för mycket av komiken. I Plautus smider de planerna och intrigerna vilket leder 

till de underhållande bedrägerierna och förväxlingarna. Men de skapar också humor, bl.a. 

ren fars och slapstick genom sitt beteende. Slavarna skämtar, är burleska, ofta respektlösa 

och lata. De dyker ofta upp i par, förolämpar varandra med grova ord och hotar varandra 

med tortyr, vilket är en drivkraft för intrigen men också underhållande. I de komedier där 

den smarte slaven inte finns som karaktär är slavarna fortfarande ofta kvicka och vulgära, 

och är då främst roliga utan att föra handlingen framåt.68 Terentius låter inte slavar ha så 

stora roller som Plautus, däremot är de fortfarande ofta en källa till komik. I Terentius’ 

Hecyra sänds slaven Parmeno på många uppdrag och får aldrig reda på vad som händer 

och beklagar sig över detta. Det är också ett sätt att skapa komik, där det roliga är att 

Parmeno medvetet inte får vara rolig och ställs tvärt emot slavarnas traditionella roll i 

komedi.69 Terentius’ slavar sysslar dock också med bedrägerier, t. ex. lurar slaven i 

Adelphoe iväg sin herre hela tiden för att han inte ska upptäcka att hans son festar och har 

stulit en kurtisan från en kopplare. Skillnaden är att slavarnas trick ofta slår fel och 

trasslar till situationen ännu mer. Terentius låter dock ibland senex bedra sig själv, istället 

för att låta honom bli lurad, och det är också mer fokus på senex själv som den som 

                                                 
66 Plaut. Pseud. 829-833. ”...tvåhundra år och mera kan den leva, som vill njuta ofta av min kryddelikatess. 
Jag lägger cicilender i kastrullerna och cepolender, maccis, saucaptis och sånt – kastrullerna, dom kokar 
automatiskt, vips!” Övers. A. Önnerfors.  
67 Hunter 1985: 64f.  
68 Duckworth 1952: 191, 249-251; Beacham 1991: 30.  
69 Duckworth 1952: 251. 
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skapar intrigerna och planerna.70 I Andria är en av senes väldigt misstänksam och tar för 

givet att allting, t.o.m. en barnfödsel, bara är bedrägerier från slaven Davus eller någon 

annan, vilket ligger bakom mycket av handlingen och komiken. I Heautontimorumenos 

gör de två senes upp en plan; eftersom fadern till den slösande ynglingen egentligen vill 

ge honom allt han önskar, men utan att ynglingen själv förstår det, ska de låta slaven 

Syrus lura honom på pengar. De tar (helt riktigt) för givet att slaven kommer att försöka 

sig på något trick för att skaffa pengar åt ynglingen.  

Parasiten är också främst en humoristisk karaktär, som finns i både Plautus och 

Terentius. Rollen hade en lång tradition som figur inom grekisk teater. Parasiterna gör 

många olika saker i de pjäser som de dyker upp i, men de är alltid underhållande i sin 

överdrivna jakt på gratis mat och dryck.71 En av de tydligaste karikatyrerna är den 

skrävlande soldaten, vilken är som mest extrem i romersk komedi. Han finns bara med en 

gång i Terentius, men dyker upp sju gånger i Plautus, dock inte alltid i egen hög person.72 

En av de mest framträdande rollerna har karaktären dock föga förvånande i Miles 

Gloriosus. Soldaterna skryter på ett underhållande sätt om sin skicklighet i strid, och 

ibland om sina erövringar bland kvinnorna. Ett exempel på både parasiten och soldatens 

komik är i Miles gloriosus, efter att soldatens fjäskande parasit har räknat upp hur många 

personer soldaten har dödat på olika platser: 

”Py: Edepol memorias optuma. Ar: Offae monent. Pyr: Dum tale facies quale 

adhuc, absiduo edes, communicabo semper te mensa mea. Ar: Quid in 

Cappadocia, ubi tu quingentos simul, ni hebes machaera foret, uno ictu 

oddideras.” 73 

Ett talande exempel på soldaternas attityd är från Eunuchus, efter att soldaten lurats av 

sin parasit till att tro att saker har slutat till hans fördel och att alla har respekt för honom, 

när precis tvärt om har inträffat: ”Numquam etiam fui usquam quin me amarent omnes 

plurimum!”74 Karaktären brukar straffas med poetisk rättvisa, oftast genom att bli lurad 

                                                 
70 Duckworth 1952: 172f.  
71 Duckworth 1952: 265-267.  
72 Duckworth 1952: 264f; Segal 1968: 94-96; Hunter 1985: 66. 
73 Plaut. Mil. 49-53. ”Ett jäkla minne... / Inspirerat av ditt kök. / Fortsätter du såhär då får du äta jämt, då får 
du ligga ständigt vid mitt middagsbord. / I Kappadocien – bara klingan varit vass, du skulle sablat ner fem 
hundra på en gång!” Övers. A. Önnerfors. 
74 Ter. Eun. 1091-1093. ”I’ve never been anywhere without everybody loving me exceedingly!” Övers. J. 
Sargeaunt.  
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på flickan och på pengar.75 Ett mer extremt och underhållande exempel är återigen från 

Miles gloriosus, där soldaten i slutscenen blir anklagad för försök till äktenskapsbrott, blir 

hotad med kastrering och tvingas erkänna att han är feg. Förnedringen av 

soldatkaraktärerna återknyter också till humorn skapad av att värderingar har vänts upp 

och ner, eftersom soldater fick stor respekt i det romerska samhället.76 Däremot kommer 

soldatkaraktären ofta från något annat land, och är därför kanske också ett uttryck för 

xenofobisk humor.  

 

2.2 Satirerna 
Satiren är en utpräglad romersk genre. Till skillnad från de flesta andra genrer hade den 

inte grekiska förtecken, utan var närmast en patriotisk romersk genre som skrevs på 

latin.77 Satirens främsta mål var inte enbart att roa, utan att ge moraliska pekpinnar och i 

vissa fall även politiska kommentarer. Däremot är satirerna genomsyrade av humor, med 

stor tyngd på ironi. De olika författarna använder olika grader av elakhet, levde vid olika 

tidpunkter och hade olika sociala förutsättningar och filosofier, men satirerna har trots det 

många gemensamma nämnare, särskilt om man inte fokuserar på skillnaderna utan på 

likheterna. Samma och liknande teman används, och de senare författarna refererar till de 

tidigare på olika sätt.  

Horatius var klient till Maecenas, och umgicks i en cirkel kring Augustus. Han 

blev efter ett tag hovpoet och tilldelades riddarstatus. Persius var av riddarstatus och rik 

familj, men umgicks i en cirkel av vänner som nästan allihop på olika sätt blev straffade 

för opposition mot Nero. Martialis var klient åt många olika uppsatta patroner, vilka han 

smickrade genom omnämnanden i sina epigram. Han blev också hovpoet åt Domitianus, 

som också fick en av hans böcker dedicerad till sig. Han blev även tilldelad riddarstatus. 

Det mesta är okänt om Juvenalis liv, förutom att han var en yngre vän till Martialis, men 

han ger ofta intrycket av att vara på väg ner i samhället. Det existerar en sentida biografi 

över honom, men den anses normalt vara mestadels påhitt från 400-talet.78    

                                                 
75 Segal 1968: 96.  
76 Segal: 1968: 124-127. 
77 Rudd 1986: 171.  
78 Coffey 1976: 121f; Rudd 1986: 70f.  
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En i senare tider omdebatterad fråga är hur mycket av satirerna som är 

författarnas egna åsikter, och hur mycket som inte är det. Frågan är fortfarande 

omdebatterad och inte otänkbart omöjlig att svara på. En del påståenden kan mycket 

möjligt vara överdrivna för att skapa humor, och en del är möjligtvis där av olika 

politiska och sociala skäl. Hur saken än förhåller sig är detta ingenting jag tänker gå in på 

här, då det är mindre relevant för humorn i satirerna.  

 

2.2.1 Teman - Dekadens och förstörd hierarki 

De romerska satirerna har som mål att framföra moralisk kritik på ett underhållande sätt 

(de kan självklart ha andra mål också, ovanpå detta, som politiska eller personliga). 

Satirerna är dock inte ute efter att reformera samhället i grunden på något pretentiöst sätt, 

sådant inflytande utger de sig nämligen inte för att besitta. Något som alla satirer 

attackerar är synder och personliga fel. Frosseri, lättja, fåfänga och allmänt dekadent och 

degenererat beteende är företeelser som hålls upp och hånas. Vissa typer av karaktärer är 

återkommande: Den pretentiöse frigivne, frossaren, ockraren, vällustingen, slösaren, 

parasiten, arvsjägaren, fräcke slaven, otrogna hustrun, lurade maken och påhittige 

älskaren. Enligt Sullivan kan en del av dessa, i alla fall hos Martialis, vara tagna från 

teatern, dvs. från mimer eller komedier, vilket är en intressant tanke. Sullivan skriver 

dock att dessa också har många litterära föregångare i både Rom och Grekland.79 Typerna 

sammanfattar i alla fall på ett bra sätt många av de företeelser som satirer vill kritisera. 

En särskild synd som i alla fall är ett typiskt romerskt fenomen är arvsjakt.80 Hela 

Horatius’ 2.5 är en ironisk guide till hur man blir en bra arvsjägare, berättat av Tiresias i 

Hades. Martialis skrev många epigram om det, bl.a. 1.10, 4.56. 5.18, 6.63 och 8.27: 

”Munera qui tibi dat locupleti, Gaure, senique, si sapis et sentis, hoc tibi ait, morere.”81 

Många av dessa är varningar till arvsjägarnas offer. Juvenalis har också en hel satir till 

stor del tillägnat arvsjakt, nämligen den tolfte, men det nämns också på andra ställen, som 

1.37–41, där det dock tar en mer sexuell karaktär. 

                                                 
79 Sullivan 1991: 105, 113.  
80 Sullivan 1991: 105, 160.  
81 Mart. 8. 27. ”Gaurus är både gammal och rik men får ändå presenter som, om han tolkar dem rätt, 
innebär: Lägg dig och dö!” Övers. P. E. Wahlund. 
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Horatius fokuserar i sina satirer på vad man inte ska göra, och visar upp dem som 

gör dessa saker som dårar. Hans budskap är att jakten på pengar, status och sex 

egentligen är löjlig och inte kan skänka det egentliga målet, dvs. lycka. Hans satir är inte 

särskilt aggressiv, utan uppmanar skämtsamt till eftertanke och självinsikt. Dock är några 

av satirerna mer attackerande och bitska än de övriga, t.ex. 1.2 (vilken han sedan kände 

sig tvingad att skriva ett försvar av) och 2.5.82 Hans relativt snälla, självupplysande 

attityd brukar illustreras med citatet: ”Quamquam ridentem dicere verum quid vetat? Ut 

pueris olim dant crustula blandi doctores, elementa velint ut discere prima.”83 Persius 

visar också upp bristen på moral och hur Neros Rom är korrumperat och saknar virtus. 

Han har stoiska tankar, t.ex. om moralisk frihet som budskap. Han är mer bitande i sin 

ton än Horatius och delar in människor i dåraktiga och visa, med majoriteten som 

dåraktiga. Attityden är att kuren mot människors dumhet ska kännas obekväm. Som han 

skriver att han vill göra: ”...Teneras mordaci radere uero auriculas”.84 Han verkar 

framställa sig själv som en av de få visa, och bygger en klyfta mellan sig själv och de 

som han kritiserar på ett sätt som inte Horatius gjorde.85 Juvenalis är ännu mer hånfull 

och bitande. Han framställer sig som rasande på det romerska samhällets förfall och den 

groteska tid han lever i. Han skriver dock inte för att bättra någons moral, sakernas 

tillstånd har nämligen kommit till det nuvarande stadiet efter en lång process, vilket inte 

är något en poet kan ändra på.86  I sin programförklaring skriver han: ”Nil erit ulterius 

quod nostris morbius addat posteritas, eadem facient cupientque minores.”87 Han utger 

sig för att skriva eftersom att han inte har något val i sin ilska. Däremot har han ändå 

underhållning och gott om humor i sin satir.88 

 Satirskrivarna var konservativa personer och ville ha ett samhälle med tydlig 

hierarki, som inte oförtjänta personer skulle kunna förflytta sig inom. Därifrån kommer 

ett återkommande hånfullt skämtande om personer som inte beter sig som deras börd 

                                                 
82 Rudd 1986: 11-13. 
83 Hor. Sat. 1.24-26. ”Fastän vad hindrar mig att leende säga en sanning? Liksom när snälla lärare ger de 
små gossarna kakor för att förmå dem att villigt inhämta vetandets grunder.” Övers. A. Andrén.  
84 Pers. 1.107-108. ”...to rub the rasp of truth on sensitive ears.” Övers. N. Rudd.  
85 Rudd 1986: 23, 25-27. 
86 Rudd 1986: 27-31.  
87 Juv. 1.45-6. ”Sämre seder än våra kan inga kommande släkten forma; detsamma som vi kommer de att 
begå och begära.” Övers. B. Ellenberger.  
88 Rudd 1986: 31f. Juv. 1.  
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bjuder. Aristokrater som degenererat och uppkomlingar som ser sig själva som förmer än 

de borde och inte har vett att bete sig är båda något att skämta om. Juvenalis attackerar 

bl.a. aristokrater som uppträder på scen, värst var Gracchus som t.o.m. blev gladiator. 

Han hyser inget missnöje mot aristokraterna som klass utan ogillar och föraktar dem av 

dem som drar skam över klassen. Han tycker det är sorgligt och pinsamt hur den gamla 

ordningen har förfallit.89 Det är också hemskt enligt hans satir att romarna värderar 

pengar så högt att pengarna kan förstöra ordningen. Det som Juvenalis verkar ogilla och 

håna allra mest är när tidigare fattiga och opassande personer blir rika och får status.90 I 

3.153-9 skriver han upprört att frigivna och deras söner har fått riddarplatserna vid 

teatern, enbart för att de är rika, och tränger bort de värdiga. Att slavar och frigivna kan 

tjäna pengar hålls ofta upp som absurt och drivs med. Ofta skriver han att pengarna 

dessutom måste ha förtjänats ohederligt.91 Horatius använder i 2.8 den vanliga topos med 

en misslyckad middagsbjudning hos en uppkomling. I 2.8 är middagsbjudningen hos 

Nasidienus, en tråkig uppkomling som helt saknar känsla för etikett. Horatius skämtar på 

olika sätt kring Nasidienus okunskap, och hela katastrofen kulminerar då baldakinen över 

bordet rasar samman över det. Martialis är också mycket medveten och angelägen om 

klass. Han ogillar också mycket starkt uppkomlingar som konkurrerar med förtjänta 

romare, och personer som låtsas vara av hög börd. Särskilt frigivna förlöjligas, de 

försöker nämligen överlägset apa efter eliten, och beter sig vulgärt och 

pseudoaristokratiskt för att dölja sin börd, t.ex. 2.29.92 Han skrev flera hånande epigram 

mot personer som gav ludi trots att de var av låg börd, bl.a. 3.16, 3.16, 3.59 och 3.99. 

Även personer som försöker sätta sig på riddarplatserna på teatern förlöjligar han, bl.a. i 

5.8, 5.14, 5.27. I både Juvenalis’ och Martialis’ verk är dessa uppkomlingar i värsta fall 

utlänningar, vilket gör det mycket värre när de tar status från äkta romare. Båda två 

ogillar särskilt greker, men även judar och andra utomstående. Det är den utländska lyxen 

som har strömmat in i Rom och förstört de gamla värderingarna. Det är mycket möjligt 

att deras åsikter inte var så ovanliga bland andra missnöjda romare. 93 Persius försvarar 

delar av den grekiska kulturen, som filosofin och komedin, men använder romarnas smak 
                                                 
89 Rudd 1986: 152f. 
90 Plaza 2006: 114f, 122f. Rudd 1986. 150f.  
91 Plaza 2006: 115. Bl.a. Juv. 1.75-6 
92 Sullivan 1991: 162. 
93 Coffey 1976: 138; Plaza 2006: 127; Rudd 1986: 184-186.  
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för grekisk litteratur som illustration till det moraliska förfallet.94 Xenofobisk humor är 

också vanlig i andra sammanhang i satirer, och xenofobi var vanlig hos romerska 

författare i allmänhet.95 Martialis skämtar om galler som feminiserade och naiva, judar 

omskurna och översexuella, greker feminina, germaner barbariska och smaklösa samt 

afrikaner med konstig sexualitet, osv.96 Juvenalis skämtar om varifrån personer kommer, 

t.ex. att man kan se att någon är syrofenicier eftersom den är dränkt i parfym. 

 

2.2.2 Teman – Etikettbrott, cinaedi och andra lyten 

Horatius 2.8 handlar förutom om hån mot en okunnig uppkomling också om humorn 

kring dålig etikett. Dålig bordsetikett från värdens eller gästens sida var ett typiskt 

romerskt underhållande motiv.97 Martialis behandlar också det i många epigram, bl.a. 

3.82, 12.18 och 5.79:  

”Undecies una surrexti, Zoile, cena, et mutata tibi est synthesis undecies, sudor 

inhaereret madida ne veste retentus et laxam tenuis laederet aura cutem. Quare ego non 

sudo, qui tecum, Zoile, ceno? Frigus enim magnum synthesis una facit.” 98 

Juvenalis har också med en hemsk middagsbjudning, nämligen hela femte satiren, 

men där är offret och budskapet ett annat, nämligen värdar som bjuder på olika mat och 

dryck till sig själva och de olika viktiga gästerna de har. Där framställs värden Virro som 

ett monster som förödmjukar sina klienter, men även klienten Trebius blir hånad för att 

han låter sig förnedras. Martialis har också många epigram på temat segregerad mat och 

dryck, bl.a. 8.22, 4.85: ”Nos bibimus vitro, tu murra, Pontice. Quare? Prodat perspicuus 

ne duo vina calix.”99 Temat med orättvisa banketter går tillbaka på ett annat tema hos den 

senare satiren, nämligen författarnas känsla av att patron- och klientsystemet hade 

urholkats och blivit en hycklande, helt ekonomisk affär. Martialis skriver många epigram 

                                                 
94 Rudd 1986: 180-182.  
95 Sullivan 1991: 170.  
96 Sullivan 1991: 170; Mart. bl.a. 3.1, 5.1, 10.65, 11.94, 11.96, 6.82, 6.39. 6.7.  
97 Sullivan 1991: 105.  
98 Mart. 5. 79. ”Elva gånger du steg under middagen, Zoilus, upp och lika ofta bevars byttes din aftondräkt 
om, så att inte din svett skulle bli inpyrd i persedeln och inget smygande drag skulle skada din plussiga hud. 
Varför svettas ej jag då tillsammans vi, Zoilus äter? Dräkt som ej ömsas ger tillräckligt svalka en man.” 
Övers. P. E. Wahlund. 
99 Mart. 4.85. ”Jag får dricka ur glas: du Ponticus, vinkopp begagnar. Ogenomskinligt är bäst när det bjuds 
två sorters vin.” Övers. P. E. Wahlund. 
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om hur illa klienter som han själv blir behandlade och hur systemet har förfallit.100 

Juvenalis skriver också på det temat, nämligen att vara klient innebär enbart 

förödmjukelser, patronerna kan knappt känna igen sina klienter och allting har blivit en 

ekonomisk transaktion som inte betyder något.101 Även Persius uttrycker sorg över att 

systemet har blivit ihåligt och på hans tid saknar ömsesidig respekt, även om han aldrig 

beskriver sig själv som i en klients position.102 

Ett annat vanligt motiv i satir är att kritisera romarnas upplevda feminisering och 

därmed också cinaedi.103 Horatius är hånfull mot feminina homosexuella män, t.ex. 

beskrivs Barrus (vilket betyder ungefär Jumbo), vilken försöker tävla med flickorna i att 

attrahera män, som morbus.104 Persius första satir handlar mycket om Roms feminisering 

och brist på virilitet. Romarna har feminiserats via lyx och grekisk poesi, numera 

uppskattar romarna sentimentala elegier och hjältinnor.105 Juvenalis skriver mycket och 

argt om cinaedi. Andra och nionde satiren behandlar dessa. Början av andra attackerar 

aristokrater som låtsas vara stoiska moralister men egentligen bara är cinaedi.106 Värst 

var Gracchus som gifte sig med en man. Fenomenet finns överallt och får honom att vilja 

lämna Rom. Han jämför hela tiden det manliga förflutna med det feminina nuet. I hans 

tid finns männen utanför Rom, nämligen bland barbarerna, men om de skulle komma till 

Rom skulle de också bli feminiserade.107 Ett talande citat för Juvenalis (och antagligen 

många romares) känslor för cinaedi är: ”Dedit hanc contagio labem et dabit in plures, 

sicut grex totus in agris unius scabie cadit et porrigine porci uvaque conspecta livorem 

ducit ab uva.”108 Martialis har också flera satiriska epigram om fenomenet, där han 

uttrycker sitt äckel, bl.a. i 9.63, 6.37 och 1.96.109 Ett av de mest kända är 12.42, kring två 

mäns påstådda giftermål. Det finns också några äcklade skämt om kvinnlig 

homosexualitet hos Martialis och Juvenalis, men det är inte lika framträdande. 

                                                 
100 Sullivan 1991: 160.  
101 Plaza 2006: 118, 121; Rudd 1986: 153-158; Juv. 1, 3, 9, 5, 7.  
102 Rudd 1986: 145, 148.  
103 Latiniserad grekisk term för män som hade sexuellt umgänge med män i samma ålder.  
104 Rudd 1986: 219; Hor. 1.6.30-33.  
105 Rudd 1986: 221; Pers. 1.34, 1.51.  
106 Plaza 2006: 156; Rudd 1986: 221f 
107 Rudd 1986: 221f; Juv. 2, 2. 117-48, 2. 155-165.  
108 Juv. 2.78-81. ”Det usla fördärvet sprids genom smitta, snart når det flera, som när på betesfälten en hel 
hjord angrips av skabb från ett enda svin, som när druvklasen fräts av rötan den fått från sin granne.” 
Övers. B. Ellenberger.  
109 Sullivan 1991: 188f.  
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 Det råder också en förkärlek för lyteskomik, vilket var en direkt källa till humor 

bland romare redan under republikansk tid.110 Bland Martialis’ epigram finns det oerhört 

många som enbart skämtar om någons handikapp eller utseende, särskilt personer som 

försöker dölja sina problem, t.ex. genom peruker eller parfym. Andra satirskrivare 

kryddar gärna beskrivningen av annars tvivelaktiga personer med kritik av deras 

utseenden. Horatius blandar inte ihop en persons utseende med dess inre kvaliteter, men 

Juvenalis beskriver gärna dem han kritiserar som monstruösa och äckliga. Fetma och 

uppsvälldhet nämns ofta.111 Däremot kryddar t.ex. Horatius beskrivningen av häxorna i 

den humoristiska 1.8 med lyteskomik. I slutet visar det sig att de egentligen båda är 

gamla och skalliga utan tänder.112 Även Persius låter ofta skurkar beskrivas som direkt 

feta. Särkilt när han kritiserar dålig moral dyker bilden av fetma frekvent upp.113 

 Föga förvånande är poeters förutsättningar, samt dåliga poeter vanliga teman för 

författarna. Juvenalis sjunde satir handlar om de intellektuellas hårda och otacksamma 

lott, och där inkluderas poeter som han själv. Han kritiserar där att rika personer gärna 

prisar poeter, men inte ger dem något underhåll. Däremot skämtar han också om att det 

redan finns poeter överallt i Rom, många klichéartade och inte särskilt bra: ”Semper ego 

auditor tantum? Numquamne reponam vexatus totiens rauci Theseide Cordi? Inpune 

ergo mihi recitaverit ille togatas, hic elegos?”114 Och ”Stultus est clementia, cum tot 

ubique vatibus occurras, periturae parcere chartae.”115 Persius’ prolog och första satir är 

oerhört hånande mot periodens episka, grekiskinfluerade poeter och överklassens fixering 

vid dessa. Det framställs som feminiserande ytlig smörja, och kontrasteras mot det gamla 

äkta romerska.116 Ett utdrag är: ”Hic aliquis, cui circum umeros hyacinthina laena est, 

rancidulum quiddam balba de are locutus Phyllidas, Hypsipylas, vatum et plorabile 

                                                 
110 Plaza 2006: 276.  
111 Plaza 2006: 279, 305; Rimell 2005: 83f; Sullivan 1991: 168.  
112 Hor. 1.8.47-50. 
113 Coffey 1976: 114. Plaza 2006: 94, 104.  
114 Juv. 1.1-4. ”Ska jag så jämt bara stå där och lyssna, aldrig få hämnas? Jag som så ofta har våndats när 
Crodus kraxat om Theseus! Ska så den ene får rabbla för mig sina komiska verser, utan att näpsas, den 
andre hembära hyllning till Venus?” Övers. B. Ellenberger. 
115 Juv. 1.17-18. ”Fåfängt visa sig mild när det överallt myllrar av skalder, fåfängt spara på pappret som 
ändå ska gå till spillo.” Övers. B. Ellenberger.  
116 Coffey 1976: 102f, 112. 
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siquid, eliquat ac tenero subplantat verba palato.”117  Martialis har oerhört många elaka 

epigram som handlar om gnällande och misslyckade poeter t.ex: ”Pierios vatis Theodori 

flamma penates abstulit. Hoc Musis et tibi, Phoebe, placet? O scelus, o magnum facinus 

crimenque deorum, non arsit pariter quod domus et dominus.”118 Ibland kombinerar 

författarna skämt om dåliga poeter med xenofobi, t.ex. Martialis 11.94, där han hånar en 

misslyckad judisk poet.  

 

2.2.3 Politisk humor 

Som sagt var satirskrivarna normalt konservativa personer, som värnade om de gamla 

sederna och deras virtus. Vid en snabb genomläsning av en sentida läsare kan t.ex. 

Juvenalis verka oerhört modig, som kritiserar kejsar Domitianus i hårda ordalag. Dock 

skrev han efter Domitianus’ död. Denna försiktiga attityd i förolämpningarna återkommer 

ofta hos författarna. De må ta upp namn och håna personer, men ofta är dessa antingen 

döda eller politiskt oviktiga. Både Horatius och Martialis påpekar att de inte är ute efter 

att hänga ut eller såra individer, utan att det bara är vanorna de vill kritisera.119 Horatius 

använder hela 1.4 åt att be om ursäkt och rättfärdiga sin satir, särskilt 1.2, som var 

ovanligt aggressiv. Martialis skriver sådant i bl.a. 5.15, 10.33 och 11.15. Han påpekar att 

det han skriver inte är hans egen moral och att han aldrig menat att förolämpa någon 

individ. Sen kan man som Sullivan skriver undra t.ex. hur många gatläggare som 

egentligen hade gett gladiatorspel i Bononia, vilken Martialis hånar i många epigram i sin 

tredje bok.120 Horatius verkar ha ansett att satir var menad att underhålla, där man kunde 

använda personer och deras privata fel som illustrationer, och inte ett verktyg för politisk 

attack. T.ex. attackerar han inte Octavianus’ fiender i sina satirer, inte ens när krig 

närmade sig mellan honom och Marcus Antonius. Han attackerar inte heller några då 

levande viktiga personer. Personer som han kritiserar med namn är nästan alltid oviktiga, 

sådana som idag enbart är kända från hans texter, eller typnamn. Han är oerhört försiktig 

                                                 
117 Pers. 1.33-36. ”Then a creature with a hyacinth mantle draped around his shoulders mumbles some 
putrid stuff through his nose, filtering out a Phyllis or Hypsipyle or some other tear-jerking bardic rot, 
letting the words trip prettily against his tender palate.” Övers. N. Rudd.  
118 Mart. 11.93. ”Ack, Teodorus pieriska hem av lågor har härjats. Var det er muser och dig, Phoebus, till 
enbart behag?  O vilket nesligt dåd, vilket brott mot himmelska gudar att inte ägarn förgicks när ändå huset 
brann ner!” Övers. P. E Wahlund. 
119 Sullivan 1991: 64. 
120 Sullivan 1991: 63f, 69.   
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med politiskt eller personligt skvaller. När mäktiga personer nämns är det som vänner 

eller potentiella vänner.121 Persius levde under Nero och umgicks i stoiska 

aristokratcirklar, vilket på Neros tid ansågs vara ett tecken på fiendskap mot kejsaren. De 

flesta av Persius’ vänner slutade som opposition och tvingades ta sina liv eller gå i exil. 

Persius skrev dock sina satirer före Piso-konspirationen, efter vilken klimatet blev ännu 

känsligare.122  Det är svårt att veta om hans satir väckte anstöt innan dess. Satirerna har 

inga direkta angrepp på kejsaren, även om han utan tvekan är subtilt inkluderad i kritiken. 

Persius kritiserar bl.a. smörig poesi och aristokrater som reciterar poesi vid matbordet, 

vilket Nero kunde ha tagit anstöt av om han valde det. Särskilt att Persius nämner dåliga 

moderna verk som handlar om Backanalerna och Attis, vilket Nero just ska ha skrivit och 

framfört, enligt Cassius Dio.123 Freudenburg har en intressant teori kring stycket:  

 ”Scilicet haec populo pexusque togaque recenti et natalicia tandem cum 

sardonyche albus sede leges celsa, liquido cum plasmate guttur mobile conlueris patranti 

fractus ocello. Tunc neque more probo videas nec voce serena ingentis trepidare Titos, 

cum carmina lumbum intrant et tremulo scalpuntur ubi intima versu.”124 

 

Detta ska ha varit ett mycket subtilt hån mot Neros framträdande med sina verk, under sin 

fest Juvenalia. Ordvalet antyder en mycket rik person som äntligen har blivit mogen, 

precis som Juvenalia var menad att symbolisera för Nero. Dessutom ska Nero ha tvingat 

publiken, nämligen Roms elit, att applådera och berömma hans framträdande genom att 

ha en stor vaktstyrka på plats. Det sexuella ordvalet är också relevant, vilket Freudenburg 

menar Persius använder för att allusionera att Nero kopulerar med, och därmed förnedrar, 

Rom och dess elit. Neros framträdande ska ha varit en skandal och ökänt på sin tid, och 

är därför ett troligt offer för Persius’ satir.125 Dock använde Persius sällan några 

                                                 
121 Coffey 1976: 91; Rudd 1986: 55-57; Freudenburg 2001: 20; Gowers 2005: 50.  
122 Coffey 1976: 99; Rudd 1986: 62-69; Cucchiarelli 2005: 75. 
123 Rudd 1986: 62-69; Pers. 1.51-2, 1.93, 1.101, 1.105; Cass. Dio. 62.20.2-5.  
124 Pers. 1.15-21. ”On your birthday you will finally read this stuff from a public platform, carefully 
combed, in a new white toga, flashing a gem on your finger, rinsing your supple throat with a clear 
preparatory warble, your eyes swooning in ecstacy.” Övers. N. Rudd. Resten av stycket anser jag att 
Freudenburg själv har översatt mer nära originalet, nämligen: ”Then you can see strapping Tituses pulsate 
in an unseemly way, their voices unsteady, once the song sinks into their loins and their insides are stroked 
by throbbing verse.” Övers. K. Freudenburg.  
125 Freudenburg 2001: 166, 169-171.  
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betydelsefulla levande personers namn.126 Persius publicerade aldrig något under sin 

livstid, men det är möjligt att han tänkte göra det någon gång i framtiden. Däremot gav 

han antagligen recitationer för sina vänner, och kanske kopior. Trots att satirerna inte var 

publicerade kunde det dock ha blivit farligt ifall de hade nått fel person och Nero hade 

valt att ta illa upp av dem.127 Persius utsatte sig alltså för reella risker med att skriva det 

han gjorde, och ville därmed också säga någonting politiskt om Neros Rom.  

Kejsar Domitianus ska enligt Suetonius ha förbjudit publicering av texter som 

attackerade mäktiga män och kvinnor. Martialis nämner också inte heller några levande 

mäktiga personer direkt i sina förolämpningar. Han var ju också hovpoet och smickrade 

den tidens styre i sina texter, precis som Horatius gjorde på sin tid.128 Han använder dock 

epigram för att skämta om Domitianus’ döda politiska fiender och personer som varit 

döda längre tid, bl.a. Saturninus och Nero blir hånade.129 När Domitianus blev mördad 

började Martialis istället skriva epigram som kritiserade Domitianus, men det kan ha varit 

enbart för att ställa sig själv i bättre dager i de nya härskarnas ögon. Under Nerva och 

Trajanus blev det ofarligt att håna Domitianus, och ett allmänt friare klimat att skriva i, 

och det är då Juvenalis skriver sina satirer. Däremot var det inte heller då ofarligt att 

förolämpa mäktiga aristokrater. Det är svårt att avgöra idag vilka individer det är 

Juvenalis hånar i sina texter. Däremot verkar det som om personerna han hånar antingen 

är döda, ibland rent historiska, har fallit i onåd eller inte har någon social status.130 

Juvenalis är alltså mycket försiktig med det, trots sin grova och högljudda satir. Men han 

skriver även själv i sin programförklaring att han ska förolämpa de döda, för sin egen 

säkerhets skull: ”Tecum prius ergo voluta haec animo ante tubas: galeatum sero duelli 

paenitet. Experiar quid concedatur in illos quorum Flaminia tegitur cinis atque 

Latina.”131 Sättet han kritiserar Domitianus på är dock giftigt. Hela fjärde satiren är ett 

fiktivt rådslag hos kejsaren, som han har kallat till som om det gällde en akut fara mot 

riket. Det rådet ska diskutera är dock hur man ska göra med en gigantisk fisk som 

                                                 
126 Coffey 1976: 110; Cucchiarelli 2005: 76.  
127 Rudd 1986: 69.  
128 Rudd 1986: 70f; Sullivan 1991: 97. 
129 Sullivan 1991: 97.  
130 Coffey 1976: 137; Rudd 1986: 75f.  
131 Juv. 1.167-171. ”Alltså – besinna dig noga innan du blåser till strid! När hjälmen är på är det fåfängt att 
ångra den kastade handsken. Säkrast är då att ta reda på vad som kan sägas om dem vars aska har lagts till 
ro, längs Flaminia eller Latina!” Övers. B. Ellenberger.  
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Domitianus har fått som gåva! Domitianus refereras till som bl.a. incestuös och en skallig 

Nero som utarmade en döende värld.132 Juvenalis nämner flera av kejsarens närmaste vid 

rådslaget, under hånande och giftiga former, däremot skriver han där inget om Nerva 

eller Trajanus, vilka för realismens skull borde ha befunnit sig på plats. Det är ett bra 

exempel på Juvenalis’ försiktighet och sätt att hantera det politiska.133 

 

2.2.4 Oväntade roligheter 

Vissa satirer har inget uppenbart moraliskt budskap utan är främst skrivna som 

underhållning. Två av Horatius’ satirer verkar vara skrivna med detta som främsta åtanke, 

nämligen 1.7 och 1.8.134 I satir 1.7 påpekar t.o.m. Horatius själv att den inte har något 

budskap utan är en rolig anekdot. Den beskriver på ett parodi-episkt sätt just en rolig 

anekdot som ska ha utspelat sig i Brutus’ läger i mindre Asien efter mordet på Julius 

Caesar. Satir 1.8. är burleskt skriven ut en Priapusstatys synvinkel, då två häxor en natt 

kommer och utför magi i parken han ska vakta. Andra underhållningsbetonade satirer av 

honom är 1.5, 1.9 och 2.4, nämligen en resebeskrivning, en berättelse om hur han får en 

oerhört jobbig opportunist på halsen och en ironisk anekdot om hur en vän har varit på en 

filosofilektion om de viktiga sakerna i livet, nämligen hur man bäst ordnar en middag.135  

Ett annat allmänt humoristiskt tema, tydligt hos Martialis, är återkommande skämt 

om olika yrkesstereotyper. Dessa skämt är enligt mig inte enbart snobberi från hans sida 

utan också klassiska humoristiska teman, vars stereotyper antagligen var allmängiltiga. 

Han har bl.a. skämtat om dödgrävare, arkitekter, auktionerare, barberare, vinförsäljare 

och läkare. Arkitekter och auktionerare är överbetalda och dumma. Barberare är 

oskickliga och kalla personer. Vinförsäljare är lögnare och spär alltid ut vinet med vatten. 

Dödgrävare är äckliga och nekrofiler. Läkare kan utan problem byta plats med gladiatorer 

eller begravningsentreprenörer, samt hittar på sjukdomar för att skinna patienterna.136 

 

2.2.5 Humoristiska sätt att kritisera   

                                                 
132 Juv. 2.30-32, 4.39-40.  
133 Rudd 1986: 77. 
134 Rudd 1986: 13f. 
135 Rudd 1986: 13f.  
136 Sullivan 1991: 167-169; Mart. 1.30, 5.9, 8.74, 5.65, 6.66, 2.17, 7.83, 11.84, 3.39, osv.  
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Mycket av humorn bottnar i aggressivitet, där humorn maskerar fientligheten. Humorn 

kan därför hindra vedergällning, genom att få publiken att känna sig roade och ibland 

beundrande istället för upprörda.137 Humorn är ett sätt att komma undan när man 

uttrycker något impopulärt eller något författaren ogillar men som folk kan känna sig 

träffade och sårade av. Det är välkänt att nästan all medveten humor och kvickhet bygger 

på det oväntade och olika sorters överraskningsmoment, det används således av 

satirskrivarna på olika sätt. Ibland används paradoxer eller antiteser som bryter mot det 

förväntade. Ibland används ordlekar, vilka var oerhört populära, eller repetition av vissa 

ord på ett humoristiskt sätt.138  Ett bra exempel som inte går att översätta är Martialis 

12.39: ”Odi te, quia bellus es, Sabelle. Res est putida bellus et Sabellus. Bellum denique 

malo quam Sabellum. Tabescas utinam, Sabelle belle.” 

Ibland går författarna bortom överraskning och försöker skapa humor genom ren 

chock hos läsaren. Oftast görs detta genom obsceniteter. Chocken skapar humor genom 

sitt brott mot de sociala konventionerna.139 Martialis skriver oerhört mycket obscent, t.ex: 

”Non est in populo nec urbe tota a se Thaida qui probet fututam, cum multi cupiant 

rogentque multi. Tam casta est, rogo, Thais? Immo fellat.”140 Juvenalis blir ibland också 

grov för att chockera. Ett av de mer obscena styckena är: ”An facile et pronum est agere 

intra viscera penem legitimum atque illic hesternae occurrere cenae? Servus erit minus 

ille miser qui federit agrum quam dominum”.141 Martialis använder ofta ord som i rätt 

kontext kan ha sexuella dubbelbetydelser, antagligen för att locka fram ett skratt hos 

läsaren. I 1.65 och 7.71 kan ordet ficus både betyda fikon och hemorrojd. I bl.a. 2.49, 

2.56 och 7.30 kan dare vara att både ge oskyldiga gåvor men också sexuella tjänster.142 

Persius använder mindre direkta sexuella obsceniteter, men han beskriver ofta saker som 

medvetet äckliga genom sina ordval. T.ex. hans beskrivning av ett strokeanfall hos en 

frossare i tredje satiren är väldigt grafisk och äcklig. Men den är också roligt på ett rått 

                                                 
137 Sullivan 1991: 238.  
138 Sullivan 1991: 241, 239, 249, 245.  
139 Sullivan 1991: 240.  
140 Mart. 4. 84. ”Det finns ingen av kvinna född i Rom som kan bevisa att Thais blivit knullad, fastän 
många om hennes ynnest tigger. Är då Thais så kysk? Ånej – hon suger.” Övers. P. E. Wahlund.  
141 Juv. 9. 43-46. ”Om man ska köra en fullmogen snorre rakt upp i tarmen för att där möta gårdagens 
middag, då krävs en styv insats! Bättre för slaven att böka i jorden än att böga sin husbond!” Övers. B. 
Ellenberger.  
142 Sullivan 1991: 246f.  
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sätt.143 Ett utdrag ur scenen är: ”Uncta cadunt laxis tunc pulmentaria labris.”144 Horatius 

är dock sparsmakad med vulgariteter, de förekommer främst i hans tidigaste satirer. Där 

använder han dock ibland vulgära uttryck som mentula, cunnus och futuo.145 

Ett underhållande sätt att framföra sitt budskap är genom att använda eller rentav 

parodisera äldre, kända texter. Referenser till klassiker som Aeneiden, Iliaden och 

Odysséen kan skapa komisk effekt. Ett bra exempel är Horatius 2.5 som utspelar sig när 

Odysseus är i Hades och frågar Tiresias till råds om hur han ska kunna återfå sin 

förmögenhet. Då ger Tiresias rådet att Odysseus ska satsa på att bli arvsjägare, och 

förklarar hur han blir det på bästa sätt. Det ironiska och (som sagt) överraskande brottet 

mot det värdiga klassiska materialet skapar komik. Martialis parodierar ibland Catullus, 

som han hade blivit mycket inspirerad av, genom att använda några av Catullus’ mest 

kända fraser och tankar i banal eller komisk kontext.146 I Juvenalis’ nionde satir har han 

ett modifierat grekiskt citat från Odysséen, vars original handlar om att män attraheras av 

åsynen av vapen. I hans version har han bytt ut vapen mot cinaedi.147 

Ett besläktat grepp som ofta används är att skriva på ett sätt som är parodi på epik, 

t.ex. genom att använda ett sådant språk, åkalla muserna och liknande trick. Både 

Horatius, Persius och Juvenalis använder episka allusioner på flera ställen. Det är 

underhållande och hånade samtidigt dåliga poeter som skrev epik.148 Horatius gör detta 

bl.a. i sin reseskildring 1.5. Han blåser upp för en episk strid, som visar sig vara en 

förolämpningsstrid mellan två clownlika figurer. Början av stycket går:  

”Nunc mihi paucis Sarmenti scurrae pugnam Messique Cicirri, Musa, velim 

memores, et quo patre natus uterque contulerit litis. Messi clarum genus Osci, Sarmenti 

domina exstat: Ab his maioribus orti ad pugnam venere.”149 

Intressant är också att Caudium, som sällskapet befinner sig i när ”striden” tar plats, på 

Horatius’ tid var en bondhåla främst känd för att ha varit platsen för en strid under andra 

                                                 
143 Rudd 1986: 104.  
144 Pers. 3. 102. ”Suddenly greasy savouries come slithering from his loose lips.” Övers. N. Rudd.  
145 Rudd 1986: 223; Coffey 1976: 95. Bl.a. Hor. Sat. 1.2.70, 1.2.127, 1.2.36.  
146 Sullivan 1991: 96.  
147 Plaza 2006: 161; Juv. 9. 35; Hom. Od. 16.294; 19.13. 
148 Connors 2005: 123. 
149 Hor. 1.5. 51-56. ”Nu, o sångmö, besjung den kamp vi här fick bevittna mellan narren Sermentus och 
jätten Messius Cicirrus, nämn ävenså deras börd! Av oskiska bönder en frejdad ättling Messius är, 
Sermentus ägs av en änka. Nu går de ädla till strids.” Övers. A. Andrén.  
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samniterkriget. Istället för att nämna något om den striden, som läsaren antagligen 

väntade sig, nämner Horatius ett annat, något mindre episkt, slag.150 Ett annat exempel på 

parodi på epik är från Juvenalis’ fjärde satir: ”Incipe, Calliope. Licet et considere. Non 

est cantandum, res vera agitur. Narrate, puellae Pierides, prosit mihi vos dixisse 

puellae.”151 Överdrifter i allmänhet används också för att skapa komik, särskilt om de 

skapar löjliga konstraster. Exempel är i Juvenalis’ femte satir, då kontrasten mellan 

värdens och gästens mat visas som extrem. Värden får en gigantisk hummer medan 

gästen får en ägghalva med en räka i. Resten av maträtterna kontrasteras lika extremt, 

med episka allusioner.152 Även hans sjätte satir som kritiserar de romerska matronornas 

dåliga moral är komisk i sin överdrift. Ibland har författarna själva kommentarer om 

satirens källor och humor. Martialis skriver: ”Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, 

odit. Hoc volo: Nunc nobis carmina nostra placent.”153 Han skriver också: ”Sunt chartae 

mihi quas Catonis uxor et quas horribiles legant sabinae: hic totus volo rideat libellus et 

sit nequior omnibus libellis[...] Versus hoc tamen esse tu memento saturnalicios, 

Apollinaris: mores non habet hic meos libellos.”154 

 

2.2.6 Vem var publiken? 

Satirskrivarna riktar sig på det stora hela inte direkt till den stora massan, utan till en 

högre och mer bildad klass. Som poeter hade de överklassen som beskyddare och främsta 

läsare. Det varierar dock lite mellan individer. Horatius umgicks i cirkeln kring Maecenas 

och var assoscierad med Augustus. Han verkar ha varit selektiv med sin publik. I 1.10.74-

5. skriver han att han anser det är absurt att försöka tillfredställa den allmänna publiken, 

eftersom man i så fall kan sluta som en lärobok. Det är bättre att istället fokusera sig på 

riddarklassen och på en mindre grupp läsare. Han fortsätter med att namnge vilka han 

hoppas ska uppskatta hans dikter, och de är alla mäktiga män i politiken eller det litterära 

                                                 
150 Freudenburg 2001: 56.  
151 Juv. 4. 34-36. ”Sätt nu igång, Kalliope! Sitt gärna – här är det inte fråga om diktning, vi vill höra en 
osminkad sanning! Tala, ni Pierias mör – må mig räknas till godo att jag har kallat er ”mör”! Övers. B. 
Ellenberger.  
152 Rudd 1986: 159; Juv. 5.78-83.  
153 Mart. 6.60.3-4. ”Rodnar då någon viss, blir blek, tappar hakan, förtörnas – då är mitt syfte nått; det 
kallar jag poesi!” Övers. P. E. Wahlund.  
154 Mart. 11.15. ”Jag har skrifter som nog av Catos hustru och av kyska sabinskor kunde läsas. Men jag vill 
att min bok får folk att skratta och är skamlösare än andra böcker. [...] Minns dock, Apollinaris, att du här 
med saturnaliska verser har att göra. Ej min egen är den moral som uttrycks.” Övers. P. E. Wahlund.  
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livet, och skriver att det skulle gräma honom ifall de inte fann glädje i böckerna.155 När 

han klagar på hur hans verk har tagits emot är kritiken ganska generell och sällan direkt 

riktad mot överklassen. Däremot uttrycker han förakt mot den grova populärkulturen och 

har fördomar om den stora massans kultur, och anser att kulturen han representerar är den 

överlägsen.156 Trots det och att han ofta i sina texter försöker verka blygsam och inte 

intresserad av det allmännas attityd mot honom är det uppenbart att han inte var helt 

uppriktig med det. Han var visserligen kulturellt elitistisk men försökte göra eliten så stor 

som möjligt, och dessutom satsa på att få yngre läsare, dels eftersom de var mer öppna 

för modern litteratur och också för att de skulle bevara hans minne för eftervärlden.157 

Horatius blev oerhört känd och prisad i imperiet, dock främst inte via sina satirer. Det är 

dock möjligt att hans satirer främst lästes av en elit inom samhället, trots hans 

berömmelse. Persius är ospecifik med vem han avser ska läsa hans poesi, och verkar inte 

ha brytt sig om att tilltala folk eller att hans verk skulle leva vidare. Han var rik, hade hög 

status utan politiska ambitioner och var därför inte i något behov av att tillfredställa och 

smickra patroner. Han ska ha skrivit sällan och långsamt, och dog innan någonting 

publicerades, även om han dock reciterade sina verk.158 Han skriver att medborgarna i 

Rom är förvirrade, men verkar på flera ställen syfta på överklassen, att de har förfallit 

moraliskt. Han ignorerar mest massornas liv i sina texter, och är ganska föraktfull mot 

frigivna, utom exceptionella personer som hans vän Cornutus. När vanliga medborgare 

ska skildras blir det mest som en kollektiv massa.159 Persius lär som person inte heller i 

vardagen ha haft så mycket att göra med massans liv, och jag anser inte att det är konstigt 

att han vänder sig främst till överklassen med sin kritik. Det var dessa som var relevanta 

för hans liv, och de som förväntades visa virtus och nobilitet. Som jag redan har tagit upp 

publicerades aldrig Persius’ texter under hans livstid, men han reciterade för mindre 

grupper och kan ha gett kopior när hans rykte växte. Däremot var det troligt att han höll 

en låg profil med sina texter, på grund av farorna i tidens politiska klimat, och enbart 

hade sin närmaste krets vänner i åtanke som publik. Hans introverta stil tyder också på 

                                                 
155 Rudd 1986: 119, 123; Hor. Sat. 1.10.81-90.  
156 Rudd 1986: 137f.  
157 Rudd 1986: 121. 
158 Coffey 1976: 101; Rudd 1986: 121-123. 
159 Rudd 1986: 143-145.  
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det.160 Persius ska ha blivit en omedelbar succé när satirerna publicerades efter hans död 

av Cornutus och Caesius Bassus. Hans satirer ska ha lästs och beundrats mycket av de 

intellektuella även en generation senare, bl.a. av Quintilianus och Martialis.161 

Det är svårt att avgöra vilka Juvenalis har som sin tilltänkta publik, eftersom så 

lite är känt om honom. Hans texter är oerthört retoriska, vilket antyder att de inte enbart 

är tänka för en mindre samling vänner, utan att deklameras inför en större publik. 

Retoriska övningar, ofta om chockande ämnen, var populära och färgade även 

litteraturen.162  

Martialis’ epigram är inte klassisk satir, och därför enligt mig mer lättlästa för 

allmänheten. Däremot skrev Martialis främst till sina olika patroner, vilka naturligtvis var 

rika män (och ibland kvinnor). Han blev dessutom efter ett tag Domitianus’ hovpoet, och 

lär då ha lästs mycket av dem i kejsarens närhet. Däremot verkar hans epigram ha blivit 

oerhört populära bland folk överallt, så trots att epigrammen är adresserade till 

överklassen verkar de ha fått genomslag inom ett brett spektrum. Martialis skriver själv i 

sina epigram bl.a: ”Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos, meque sinus omnes, 

me manus omnis habet.”163 Samt ”Pieitur et nostros cantare Britannia versus.”164 Detta 

kan dock vara menat som ironi från hans sida. Martialis förklarar dock vilka sammanhang 

hans böcker är lämpade, nämligen t.ex. Floralia och Saturnalia och liknande tillfällen då 

personer var avslappnade och eventuellt berusade (10.20, 2.1.).165 Sådana tillfällen kunde 

antagligen hittas i alla samhällsklasser.   

 

3. Diskussion 
Det intressanta är att vi fortfarande kan skratta åt både de antika komedierna och 

satirerna. Vi kanske inte kan förstå eller ens uppfatta all resonans och en del subtila saker 

som originalpubliken kunde, och vi kanske tycker att en del saker är politiskt inkorrekta, 

men vi kan fortfarande uppleva humorn. I komedierna kan vi fortfarande uppleva och 

                                                 
160 Coffey 1976: 116; Rudd 1986: 69; Connors 2005: 124. 
161 Rudd 1986: 122; Cucchiarelli 2005: 68; Mart. 4.29.  
162 Coffey 1976: 123f, 142f; Rudd 1986: 123.  
163 Mart. 6.60.1-2. ”Rom berömmer min dikt, ja älskar den, bär den på tungan; var och varannan har 
smakprov i ficka och hand.” Övers. P. E. Wahlund.   
164 Mart. 11.3.5. ”Och det sägs att min vers i Britannia blir reciterad.” Övers. P. E. Wahlund.  
165 Sullivan 1991: 61.  
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relatera till spänningar mellan könen, mellan person och auktoritet och mellan klasser. 

Dessutom har komedierna enligt mig stora likheter med de lustspel som brukar uppföras i 

Sverige på somrarna. Det är samma typ av familjelivshandling, förväxlingar, 

grovkornighet och inte helt rumsrena skämt. Vad det gäller de mer råa och våldsamma 

delarna av humorn är det inget som jag finner särskilt anmärkningsvärt. Det kanske inte 

är lika tydligt representerat i dagens humor men det finns där. Samma eller liknande 

element finns också i olika moderna mer kända komikers verk, som t.ex. Monty Python. I 

satirerna kan vi också skratta åt de olika dåliga exemplen som vi anser vara sämre än oss; 

de otrogna, frossande och korrupta m.fl. Elak humor som utger sig för att rättvist slå 

nerifrån på mäktiga figurer som på olika sätt missbrukar sin makt var lika tacksamt då 

som nu. I vissa fall slår inte satirförfattarna maktmässigt nerifrån, som när frigivna som 

fruktlöst försöker verka av hög klass hånas. Då skapas humor baserad på att författaren 

och den tilltänkte läsaren kan känna sig överlägsna objektet för humorn, t.ex. rent 

moraliskt, men ibland också statusmässigt och rent fysiskt. Den humorn är det svårare för 

dagens läsare att känna sig delaktiga av från antika texter, däremot uttnyttjas sådana 

grepp också idag. Vi upplever oss som överlägsna och skrattar åt moraliskt tvivelaktiga 

men ibland utnyttjas också utseende för att göra någon till ett objekt för humor. Då 

skrattar vi överlägset åt dem med konstiga kläder eller utseenden. Detta anses dock som 

mer skamfullt i vårt samhälle än det gjorde i Rom, då det var helt naturlig humor. Vi 

upplever också humorn i olika typer av litterära figurer, som ordvitsar och överaskande 

antiteser, och vi skrattar även åt ironi och cynism. Humor är uppenbarligen något 

allmänmänskligt som kan överleva genom århundraden. 

 

4. Tolkning och sammanfattning 
Den romerska komedin och satiren har självklart stora skillnader, det är två helt olika 

medier och har olika kontext, samt skiljer sig en del i tiden. Båda genrerna är 

moraliserande, även om det är en större del av satirens identitet. Det är antagligen p.g.a. 

moraliseringen det ibland återkommer förvånansvärt liknande teman i både komedi och 

satir. T.ex. otrohet, slöseri, högfärd och annat dekadent beteende. Vissa satirer har en 

saturnalisk anda precis som pjäserna, t.ex. Horatius 2.7, med slaven som kritiserar sin 

herre och visar sig vara mer fri än han, samt många av Martialis’ fräcka epigram.  
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Däremot är satiren en mycket ”högre” och sofisitikerad underhållningsgenre än komedin. 

Det är tydligt att satirerna främst är riktade till en bildad överklass, medan komedierna är 

för folket i allmänhet, även om överklassen också bevistade dem. Jag tror att en romare 

ur underklassen kunde ha svårare att ta till sig en av satirerna, möjligtvis med vissa av 

Martialis’ epigram som undantag, medan komedierna är direkt tillgängliga för alla. Det 

beror inte bara på att den eventuella bristen i läskunnighet, då satirerna skulle reciteras. 

Däremot anser jag att vissa texter skulle kännas avlägsna för de vanliga människorna, 

med referenser som de kanske inte skulle förstå utan högre utbildning. 

Däremot kan jag sammanfattningsvis säga att den romerska humorn dels är 

sofistikerad och effektiv och dels en aning grov och elak. Humorn är ofta moraliserande, 

men ibland chockerande omoralisk för att locka fram skratt. Chockvärde nyttjas ofta på 

olika sätt inom humorn. Komedierna använder fars och situationskomik och även viss 

ironi. Satirerna nyttjar också mycket ironi, men är mer sofistikerade och handlar normalt 

om ”högre” saker, även om förvånande obsceniteter också kan förekomma där. Det är 

tydligt att grovkornigheten i humorn var en romersk smaksak, och något som folk i 

allmänhet var roade av. De tekniska greppen i humorn är i stort sett likadana som vi 

använder idag. Olika typer av ordvitsar och kvickheter i språket var någonting som roade 

då liksom nu, däremot verkar ordvitsar nästan ha varit mer populära och klassade som en 

något ”högre” form av humor under romersk tid än idag. Humorn som nyttjas i båda 

medierna driver också med fenomen som är politiskt inkorrekta i vårt samhälle idag. Den 

är utan problem fördomsfull på olika sätt, som xenofobisk och kvinnofientlig, vilket 

speglar samhällsbilden. Den påverkas tydligt av att samhället är skarpt indelat hierarkiskt 

på olika sätt, och skämtar om olika klasser och yrken. Lyteskomik, både fysisk och 

moralisk sådan, används i båda medier och skapar vad som för oss idag tycks vara en 

ganska svart humor. Självklart speglar humorn och dess teman alltid sitt samhälle och 

samhällets attityder och normer, vilket gör att humor kan ge en djupare insikt i samhällets 

tankevärld än den nutida läsaren kanske tror vid första anblicken. Det viktiga är att 

avgöra vilka som författade de humoristiska texterna och för vilka denna humor var 

ämnad, liksom ifall texten i fråga var normativ eller någonting helt radikalt och 

ouppskattat. Jag har här försökt blottlägga dessa faktorer hos utvalda texter, men en 

djupare analys av den romerska humorn skulle säkert vara mycket berikande. 
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Bilaga 1 
Kronologi över författare  

 

205-184 f. Kr.   Titus Maccius Plautus skrev sina komedier. 

166-159 f. Kr.   Publius Terentius Afer skrev sina komedier. 

35 f. Kr.   Quintus Horatius Flaccus publicerade sin första bok med satirer. 

30 f. Kr.   Quintus Horatius Flaccus publicerade sin andra bok med satirer. 

54 e. Kr.  Aulus Persius Flaccus dog och hans satirer publicerades postumt.  

86-98 e. Kr.  Marcus Valerius Martialis skrev sina böcker med epigram. 

100-130 e. Kr.  Decimus Junius Juvenalis skrev sina satirer. 

 

Källa: K. Freudenburg, The Cambridge companion to Roman satire, Cambridge 2005, s. 

319-320. 
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