
NY TID 11. MARS 2011 49

Eventyr på 
global vandring

Det er grunn til å tro at grekerne tok med 
seg Jataka-fortellingene hjem til Hellas, 
noe vi blant annet kan se av Æsops fabler. 
På den annen side lærte inderne mye av 
møtet med gresk billedkunst. Langt senere 
har korsfarerne hatt med seg eventyr og 
Jataka-fortellinger via arabiske gjenfortel-
linger, for eksempel fra Tusen og en natt, 
tilbake til Europa. I middelalderen bidro 
særlig jødiske lærde til at slike historier – 
helst dyrefabler – fikk en stor spredning. 
Her i Norge har Knut Liestøl pekt på at 
Asbjørnsen og Moes eventyr «Han far sjøl 

i stua» egentlig er 
en Jataka-fortelling. 
Også i eldre og nyere 
europeisk skjønn-
litteratur finner vi 
jatakaspor. Hos for 
eksempel Rudyard 
Kipling (1865-1936) 
er beretningen om 
Kongens Ankus i 
Jungelboken en regel-

rett gjenfortelling av den Jataka-fortellin-
gen som i vår bok kalles De tusen røverne.

Men at kulturelle vandringsveier også kan 
være kronglete og føre til nærmest surrealis-
tiske misforståelser, er en annen side av saken.

– I middelalderen var den «sannferdige» 
beretningen om Barlaam og Josaphat svært 
populær over hele Europa. Her fortelles det 
om Josaphat, en indisk prins som blir om-
vendt til kristendommen av Barlaam – midt 
i en tid hvor de kristne blir forfulgt på det 
mest bestialske. Historien vandret gjennom 
flere ledd fra persisk via arabisk til gresk, og 
så populær var den her i vest at de to ho-

vedpersonene faktisk ble sett på som kristne 
helgener. De fikk sin dag i den gresk-orto-
dokse kalenderen, og den romersk-katolske 
kirken regnet dem blant sine martyrer. 

– Det hele har bare en vesentlig hake, 
nemlig den at Barlaam og Josaphat aldri 
har eksistert. Historien er tvert imot hentet 
fra Buddhas liv – og Josaphat er bare «den 
blivende Buddha» (Boddhisattva) under et 
annet navn. Bodhisattva er blitt til Bodisav 
i de persiske tekstene fra det sjette eller 
syvende århundret. Hundre år senere ble 
navnet forvandlet til Budhasaf eller Yu-
dasaf på arabisk, og i det tiende århundret 
i Georgia ble det til Iodasaph – og endelig 
til Josaphat på latin. Slik ble Buddha en 
kristen helgen. Sånn kan det gå.

Dyr og mennesker
Jataka-fortellingene har lenge spilt en vik-
tig rolle i buddhismen ifølge Bringsværd: 
Allerede det andre store buddhistiske råds-
møtet i Vaisali (år 383 f.v.t.) aksepterte dem 
som en del av de hellige overleveringer.

– Hva er det vi lærer av dem? Hvilket 
budskap har de?

– Det kan være så mangt. Selv er jeg mest 
fascinert av forholdet mellom mennesker 
og dyr. I Jataka-historiene er vi tilbake i en 

tid hvor mennesker og dyr forstår hveran-
dre og kan tale sammen. Interessant nok 
er dette et trekk som vi finner i alle even-
tyrtradisjoner over hele kloden. Ja, av og til 
kan det nesten virke som om vi har en slags 
kollektiv, underbevisst hukommelse om en 
slik fjern, førhistorisk tid – og «husker» at 
vi en gang sto dyrene adskillig nærmere 
enn vi gjør i dag. I mange urbefolkninger 
(for eksempel hos de nordamerikanske 
indianerne) finner vi en klart uttrykt re-
spekt og ærbødighet overfor dyr: De var 
her først, heter det. Dyrene er de eldste.

– Har du selv en favoritt blant disse fortel-
lingene?

– Jeg liker best beretningen om elefanten 
som begår selvmord for at sultne flyktninger 
skal få noe å spise – og naturligvis tittel-
historien om den sultne tigermoren. Fordi 
disse to fortellingene virkelig gir våre egne 
tanker og idealer noe å skrubbe seg mot.

– I tittelhistorien ofrer Buddha seg selv for 
å hindre at en annen begår synd. Minner ikke 
dette veldig om hovedpoenget i en annen stor 
verdensreligion?

– Godt sett! Mer er det ikke å si. Jo, for-
resten: Jeg liker denne versjonen bedre enn 
den du antakelig tenker på. ■

Tor Åge Bringsværd 
(71)
Aktuell med: Boka En gang ble Buddha spist 
av en tiger.
Inspirert av: Dyr og trær.
Sist leste bok: Jan Grue: Ubestemt tid (Gyl-
dendal 2011).
Min grenseoverskridende opplevelse: Da 
jeg oppdaget at en av mine noveller var tatt 
med i en av Jorge Luis Borges’ (1899-1986) 
antologier, som ble utgitt et år før jeg ble 
født. (Helt sant!)
Dette driver meg: At det er altfor mye jeg 
ikke vet. 

UT PÅ TUR: To thailandske buddhistmunker har tatt bena fatt. Det har også de mange legendene om Buddha. FOTO: SCANPIX


