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Sapfo: fragment 16
Noen sier ryttere, noen fotfolk,
noen sier krigsskip er aller vakrest
på den mørke jord. Men jeg sier heller
det som man elsker.
Det er ingen sak å forklare dette
så enhver kan fatte det, for Helena
hun hvis skjønnhet overgikk alle andres
seilte til Troja
og forlot den gjeveste mann av alle
og sitt barn, sin far og sin mor, for hun var
uten noen tanke for dem [
]
hun ble forført av
[			
] for [		
[		
] lett [			
minnet meg om Anaktoría, hun som
ikke er hos oss.

]
]

Jeg vil heller se hennes kjære gange
og hvordan det funkler i hennes øyne,
mer enn hele Lydias rytteri og
væpnede fotfolk
[			
] det er ikke mulig
[
] mennesk [ ] å be om å få ta del i
[					
]
[		
]
[					
[					
[					
[		
]

]
]
]

[					
[					
[					
ikke var ventet.

]
]
]
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S

apfo (ca. 600 f.Kr) er en av de mest berømte skikkelsene i gresk litteratur. Som grekernes eneste kvinnelige forfatter av betydning sto hun i en særstilling allerede
i antikken – Platon kalte henne den tiende muse2 – og
fascinasjonen for henne har ikke vært mindre i nyere tid.
Selv om hennes verk var praktisk talt ukjent, var Sapfo
likevel lenge selve innbegrepet på den kvinnelige dikteren,
slik at for eksempel Dorothe Engelbretsdatter på 1600-tallet kunne utropes til «Nordens Sapfo». Dette har likevel
på ingen måte stått i veien for den kunstneriske anerkjennelsen av Sapfo, hverken
i antikken eller i nyere tid:
Filologene ved Biblioteket i
Aleksandria regnet henne som
en av de ni store lyrikerne og
etablerte en kritisk utgave av
hennes dikt (ca. 200 f.Kr).
Dionysios fra Halikarnassos
(1. årh. f.Kr) fremhevet henne
som et eksempel på den polerte stil, idet han hevdet at ingen annen lyriker kunne måle
seg med henne (Om litterær
komposisjon, 23), mens en
anonym litteraturkritiker fra
det 1. årh. e.Kr (tradisjonelt
identifisert som Longinos)
berømmer det opphøyede ved
hennes diktning (Om det opphøyede, 10).
På tross av dette, er størstedelen av hennes verk tapt, en
skjebne hun deler med de andre lyriske dikterne. I senantikken og middelalderen var interessen for disse dikterne liten, og i håndskrifttradisjonen ble bare Pindar bevart i noe
omfang; av de øvrige fantes kun spredte fragmenter i form
av sitater hos andre forfattere. Overleveringssituasjonen
kan slik sett minne om de førsokratiske filosofenes, men
med den forskjellen at førsokratikernes fragmenter gjerne
er overlevert i en filosofisk eller filosofihistorisk kontekst,
mens lyrikerne oftest siteres ganske kort og som eksempler
på retoriske og grammatiske fenomener. Av Sapfo finnes
det derfor i håndskrifttradisjonen bare ett fullstendig dikt
og ett større fragment, sitert nettopp hos Dionysios og
hos pseudo-Longinos; de er i dag kjent som fragment 1
(«Afroditehymnen») og fragment 31 («Han må være gudenes like»). Sistnevnte finnes også i en latinsk gjendiktning
av Catullus (nr. 51).3
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strofe, der det heter at «alt må holdes ut, fordi ...»7 Også
her er tydeligvis beskrivelsen av hennes egen erfaring blitt
etterfulgt av et resonnement.
Sapfo vil ikke bare uttrykke sine følelser, hun vil også
gjøre dem til gjenstand for refleksjon og utlede en allmenn
lov fra dem, og i dette er hun en typisk representant for
gresk kultur. Denne ambisjonen om å finne det lovmessige
i en omskiftelig verden, finner vi igjen i førsokratikernes
teorier om urstoffet, i Platons idélære og i pythagoreernes
lære om at alt er tall. Vi finner den også i den arkaiske og

klassiske billedkunsten, som ikke er opptatt av det partikulære, av portretter og naturalistiske detaljer, men av den
ideale skjønnheten. Platon kritiserer kunstnerne for å lage
kopier av kopier, men for oss er likheten mellom Platons
og kunstnernes ambisjoner mer påfallende: Den greske
kunsten vil nettopp vise oss ideene.
Ved første gangs gjennomlesning kan fr. 16 virke enkelt og tilforlatelig, men sammenligningen med Helena er
mer komplisert enn den ser ut til, og dette kan også ha vært
tema for den tapte fortsettelsen. Som nevnt blir Helena
vanligvis ikke fremholdt som et eksempel til etterfølgelse,
men dette er bare en av flere kompliserende faktorer: Både
ut fra valget av Lydias hærmakt som eksempel og på bakgrunn av andre dikt (som fr. 96), er det nærliggende å tro
at Anaktorias destinasjon nettopp var i Lydia, et kongerike

på det lilleasiatiske fastlandet som sto i nær kontakt med
Sapfos hjemlige øy Lesbos og ofte omtales i hennes dikt.
Her lå også Troja, og i poetisk sammenheng kan derfor
Troja og Lydia fungere som en slags synonymer, med Troja
som pars pro toto (dvs. en del står for det hele). Med andre
ord: Anaktoria har reist samme vei som Helena. Den mest
sannsynlige grunnen til at hun har reist dit er imidlertid
den motsatte, nemlig at hun skal gifte seg der eller at hun
har fulgt sin mann dit.
Helena kan dermed tjene ikke bare som eksempel på

Sapfos vurdering, men også som moteksempel til både
hennes og Anaktorias handling. Mens Helena forlot mann
og barn, har Anaktoria forlatt Sapfo og hennes venninner
til fordel for mann og barn. Og mens Helena fulgte Paris
til Troja, ble Sapfo igjen da Anaktoria dro. Riktignok sies
sammenligningen å dreie seg om Helenas vurdering av hva
som var skjønnest, ikke om hennes handling, men handlingen fremstilles som en konsekvens av denne vurderingen og dermed blir Helena også stående i kontrast til Sapfo
og Anaktoria – som uansett neppe hadde noen mulighet
til å handle som Helena.
Sapfos veksling mellom personlig erfaring og allmenn
argumentasjon er karakteristisk for den arkaiske lyrikken,
så vel som for de beslektede sjangrene jambe og elegi. Alle
tre var muntlige kunstarter, men forskjeller i versemål og

Frem til 1800-tallet var Sapfo derfor lite mer enn et
navn, om hennes verk visste man nesten ingenting. De
siste 150 år har imidlertid våre kunnskaper om de greske
lyrikerne økt betraktelig gjennom papyrusfunn, de fleste
av dem i Egypt, der det tørre klimaet gjør at papyrus kan
overleve i jorden. Av Sapfo har vi derfor nå ytterligere et
halvt dusin noenlunde komplette dikt, i tillegg til en stor
mengde mer fragmentariske, der man ofte bare kan lese
enkelte spredte ord.4 Fragment 16, som er gjengitt her, er
fra en papyrus fra det 2. årh. e.Kr, funnet i Oxyrhynkhos i
Egypt. De fem første strofene er tilnærmet komplette, og tankegangen
kan følges uten problemer. For et moderne blikk
fremstår de som et avrundet hele, og muligens
utgjorde disse strofene et
fullstendig dikt, men i papyrusen etterfølges de av
ytterligere tre strofer som
er nesten helt ødelagt og
som antagelig tilhører det
samme diktet.
Diktet åpner med en
såkalt priamel, en serie alternativer som bare fremmes for å avvises til fordel
for et annet. Det foretrukne alternativet kan imidlertid ikke sammenlignes
med de andre, for Sapfos
Illustrasjon: Tom Lid svar er ikke et bestemt
objekt, men en bestemt
holdning til objektet. Det vakreste kan fortsatt være en
hær, en flåte eller noe annet, for den som setter disse tingene høyest, men for hver og en er det vakreste det som han
elsker, begjærer, vil ha – alt dette er mulige oversettelser av
v. 4 ératai. Dermed er forskjellene satt på fellesnevner, og
mangfoldet beskrevet gjennom en allmenn lov.
Deretter følger et mytisk eksempel, og det er dette eksemplet som skal forklare for tilhørerne at Sapfo har rett
i sin påstand. Noen logisk bevisførsel er det ikke tale om,
men retorisk er eksemplet et effektivt virkemiddel, ikke
minst hvis et kjent eksempel tas til inntekt for en ny påstand, som her. En slik bruk av mytene er karakteristisk
for den arkaiske lyrikken: Mytene fortelles ikke for sin
egen del, men for å illustrere et poeng, og derfor er de
vanligvis ganske korte og fremstillingen til dels elliptisk.
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Hensikten er snarere å referere til noe som er kjent enn
å fortelle noe nytt; den sammenhengen som myten settes inn i kan derimot være ny og uventet. Til forskjell fra
andre eksempler har mytene dessuten den fordelen at de
har en særlig autoritet: De er ikke hentet fra det omskiftelige menneskelivet, men fra gudenes og heltenes sfære.
Mytene tjener som midler til å forbinde det partikulære og
forgjengelige med en tidløs sannhet og slik gi det mening
og verdighet, en prosess som Bruno Snell treffende har kalt
for «Erhöhung der Gegenwart», opphøyelse av det nærværende (Snell 1975:57).5
Bortførelsen av Helena ble årsak til Trojanerkrigen
og dermed til store ulykker. Hos
Afrodite vet på forhånd
Homer er det uklart hvilken rolle
hva hun vil be om; Helena selv spilte ved bortførelsen,
hun kjenner Sapfo og hun skildres med sympati, men
og det gjør tydeligvis senere het det at hun fulgte frivillig,
hennes publikum også og hun ble til erkeeksemplet på en
utro kvinne. Når Gorgias forfattet
– i hvert fall kjenner de en lovtale over henne, var det derden personaen som for ment som en oppvisning i sokalles Sapfo, og som fisteri, som et forsvar for det som
6
fører ordet i diktet. ikke lot seg forsvare. For Sapfo er
det imidlertid ikke skyldspørsmålet
som står i sentrum, ei heller hvilke konsekvenser bortførelsen fikk; i stedet blir Helena et eksempel på kjærlighetens
(eller begjærets) makt.
Av de to første versene i fjerde strofe, er bare et par
ord bevart, men i fortsettelsen kommer et nytt eksempel,
og denne gangen er det ikke hentet fra mytenes verden,
men fra Sapfos eget liv. Mens bevegelsen i første strofe gikk
fra det spesifikke til det generelle, går den nå motsatt vei.
Sapfos første svar på hva som er vakrest var å formulere en
generell regel, sitt andre svar fremsetter hun på egne vegne:
«For meg er det Anaktoria som er vakrest.» Dermed ender
Sapfo i den samme subjektiviteten som hun begynte med
å heve seg over, og dette var selvfølgelig hele tiden hensikten. Strofen blir en ironisk kommentar til den forutgående
teoretiseringen, men også til Sapfos egen person.
Hvis fragmentet hadde sluttet her, ville ingen i dag ha
savnet fortsettelsen, men som allerede nevnt hadde diktet
antagelig ytterligere tre strofer. Bare noen få ord er leselige,
men ordene «det er ikke mulig» lyder som en innledning
til et nytt resonnement. Det ville i så fall ikke være overraskende, for vi finner det samme i Sapfos mest berømte dikt,
fr. 31: Her beskriver hun sjalusiens virkninger i fysiologisk
detalj over fire strofer og ender med å si at hun tror hun
skal dø. For moderne øyne fremstår dette som et avrundet
hele, men vi har i tillegg bevart begynnelsen av en femte
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fremførelse gjorde at grekerne betraktet dem som separate
sjangrer.8 Innholdsmessig har de likefullt mye til felles: I
alle tre finner vi en stemme som taler om seg selv og sine
erfaringer i første person og henvender seg til lytterne med
råd og formaninger, kort sagt et lyrisk subjekt, og derfor
er det også vanlig i dag å omtale alle tre sjangre som lyriske. Dette lyriske subjektet kan være både ekspressivt (det
uttrykker sin egen opplevelse av verden), vurderende (det
feller sine egne dommer) og retorisk (det vil overbevise om
en oppfatning eller oppfordre til en handling). Dessuten er
det ofte sosialt situert: Dikteren opptrer under eget navn,
henvender seg til sine venner ved navns nevnelse og henviser til lokale og personlige forhold som publikum forutsettes å kjenne til.
Det er vanlig å omtale dette dikt-jeget som dikterens
persona (lat. maske) og forholdet mellom persona og forfatter er et av de mest omdiskuterte problemene i den arkaiske lyrikken. Dikt-jeget låner navn fra dikteren og er til
en viss grad selvbiografisk, men det personlige forholdet
mellom dikter og publikum gir også rom for å legge til og
trekke fra, og for ironiske kommentarer til egen personlighet – og andres. «Jeg er slik og slik», sier den arkaiske dikteren, men underforstått sier han også «ja, dere vet jo hvordan jeg er». Når en slik persona først var etablert, kunne
den også brukes av andre enn sin opphavsmann, og derfor
har vi blant annet omfattende samlinger av anakreontiske
og theognidiske dikt, dikt som taler gjennom Anakreons
og Theognis’ masker.
Publikums fortrolighet med dikterens persona gir rom
for utstrakt selvironi. Et godt eksempel er Sapfos fr. 1, der
hun anroper kjærlighetsgudinnen Afrodite med formularet
«så sant som du har hjulpet meg før, hjelp meg nå igjen.»
Dette leder over til en beskrivelse av hvordan Afrodite har
vist seg for henne før, og ikke bare én gang, for i Sapfos
referat møter gudinnen henne med et vennlig «hvem er
det denne gangen da?» Afrodite vet på forhånd hva hun
vil be om; hun kjenner Sapfo og det gjør tydeligvis hennes
publikum også – i hvert fall kjenner de den personaen som
kalles Sapfo, og som fører ordet i diktet. I siste strofe, som
både kan leses som referat av hva Sapfo svarte den gangen
og som hennes bønn nå, rammer ironien også gudinnen:
«Befri meg fra mine kvaler og la det skje som mitt hjerte
vil», sier Sapfo, og «vær du selv min kampfelle», symmakhos
esso. Afrodite var ingen krigsgudinne og hennes uegnethet
i strid gjøres til et poeng i Iliaden (5.329-362), men med
denne bønnen slutter diktet, med det usannsynlige bildet
av den mest feminine av alle greske gudinner og hennes
trofaste tjenerinne som to krigere på vei til striden.
De lyriske personaene gjør et poeng av at de valg og

vurderinger de gjør seg er deres egne, slik at det subjektivt
verdifulle blir en topos, et tilbakevendende tema, i den arkaiske lyrikken. Sapfos fr. 16 er et godt eksempel, et annet
er fr. 132, der hun sier at hun ikke vil bytte bort sin datter Kleis for hele Lydia. Vi finner det samme blant annet
hos Arkhilokhos. «Hver gleder sitt hjerte med hver sine
ting», sier han et sted, og et annet sted at «hva bryr vel jeg
meg om [den lydiske kongen] Gyges’ rikdom?»(Fr. 25 og
fr. 19).9 En slik tankegang er fremmed for de homeriske
heltene. I deres verden er rikdom et alminnelig anerkjent
gode og mot en ubestridt dyd, og hver av dem vil ha det
samme: Akhilleus er ikke sjalu på Agamemnon fordi han
elsker Briséis, men fordi hun er et statusgode, en verdi som
alle anerkjenner og alle vil ha.
Denne vektleggingen av det subjektivt verdifulle fungerer som en markering av personlig identitet, men den
uttrykker ikke en tro på at man kan forbli upåvirket av livets tilskikkelser. Tvert imot, menneskets skjebne, og dets
begjær, er diktert av makter vi ikke kontrollerer: Alt ligger
i gudenes hender, sier Arkhilokhos, for de kan ofte reise
opp en mann som ligger nede og slå en annen til jorden
(fr. 130). Hos Sapfo er kjærligheten noe som kommer over
en, den kommer fra himmelen kledd i en rød kappe (fr.
54), den gjør maktesløs, den er bittersøt, den er som et dyr
(fr. 130). Også Anakreon er i fremmede makters vold; han
beskriver hvordan Eros kaster til ham en rød ball (fr. 358).
Det sier seg selv at den er han nødt til å gripe.10
Lyrikerne vil ikke bare konstruere en dikterisk personlighet, de vil også argumentere, og de bruker sin personlighet og den humoren den genererer som ledd i sin argumentasjon. Denne humoren utelukker hverken fromhet
eller søken etter sannhet, men viser grekernes sans for det
paradoksale, for lystløgner og overdrivelser, og for det problematiske forholdet mellom språk og virkelighet - som i
kreteren Epimenides’ påstand om at «kreterne lyver bestandig», Zenons bevis for at bevegelse ikke finnes (Akhilleus
og skilpadden), eller sofisten Gorgias’ forsvar for Helena.
Også Platon er en del av denne kulturen: Hans Symposion
er ikke et seminar ved et filosofisk institutt, men en intellektuell fest, der argumentene fremføres halvt i spøk.11
Nettopp Platons Symposion er en viktig hjelp til å
forstå den arkaiske lyrikken, for det var ved slike sammenkomster mye av lyrikken ble fremført. Symposiet var
et drikkelag som var underlagt bestemte regler: Det var
adskilt fra det foregående måltidet, og det ble ledet av en
visevert (symposiark) som blant annet skulle påse at symposiet ble innledet og avsluttet med bønn og drikkoffer.
Symposiet tjente til å fremme samholdet innad i en hetaireia, en gruppe av aristokrater, og som hos Platon har det

vært et sted både for verdi- og tradisjonsformidling, og for
parodi og provokasjon.
Symposiet var et sted der medlemmene av gruppen
kunne opptre og improvisere med sine musikalske og
retoriske ferdigheter. Derfor er det på sin plass med en
viss skepsis til de påstandene dikterne kommer med om
seg selv, for eksempel når Arkhilokhos skryter av at han
har kastet fra seg skjoldet og flyktet under et slag (fr. 5).
Arkhilokhos var profesjonell soldat
og sloss for betaling; han ville neppe Det er tydelig at
ha reklamert med at han var kjent Sapfo-skikkelsen
for å stikke av. Og når dikt-jeget allerede i det klassiske
hos Mimnermos eller Anakreon beAthen har fremstått
klager seg over alderdommens plager, kan poenget i en symposiastisk som en anomali; hun
kontekst snarere ha vært å fremheve har ikke passet med
det motsatte: S. R. Slings har argu- de sosiale kategoriene
mentert for at symposiet ble forstått man hadde.
som et sted for virile menn som kan
drikke og slåss, og som derfor pr. definisjon er unge; her
fungerer en klage over alderdommen som en klargjøring
nettopp av hva symposiastene ikke er (Slings 2000).
Det gamle Hellas var et kjønnsdelt samfunn, og ved
symposiet hadde respektable kvinner ingen adgang; for
Sapfos fremførelser må man derfor forutsette andre sosiale
sammenhenger. Noen av hennes dikt er tydeligvis ment
til fremførelse ved brylluper og kan ha blitt sunget av et
kor, men i de fleste diktene er det en enkeltstemme som
taler. Denne stemmen gir inntrykk av å henvende seg til
en mindre krets, slik de mannlige symposiedikterne også
gjerne gjør, men Sapfos krets består av kvinner. Mennene
og deres verden hører vi lite om. Vi finner en bønn om at
en bror må komme trygt hjem fra en reise (fr. 5), og i et
tapt dikt skal hun ha kritisert broren Kharaxos for å ha
kastet bort penger på en elskerinne; ellers blir mennene
knapt nok omtalt, mens derimot en lang rekke venninner
nevnes ved navn. Datteren Kleis dukker opp flere steder i
fragmentene, men det sies ingen ting om hennes far.
Mens Alkaios’ kamerater danner en politisk fraksjon,
er Sapfos forhold til sine venninner mer uklart, og man
har fremsatt spekulative teorier om at hun drev en høyere
pikeskole eller bestyrte en Afrodite-kultus. Usikkerheten
var ikke mindre i antikken. Det er tydelig at Sapfoskikkelsen allerede i det klassiske Athen har fremstått som
en anomali; hun har ikke passet med de sosiale kategoriene man hadde. Dette gjorde henne til velegnet stoff for
komediedikterne, og mye av det man senere oppfattet som
biografiske fakta, er antagelig hentet fra komedier. Et eksempel er opplysningen om at hun var gift med Kerkylas
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fra Andros, et navn som på engelsk kan parafraseres som
«Dick Alcock from the Isle of Man». Fra komediene stammer også historien om hennes ulykkelige kjærlighet til
fergemannen Faon. At Sapfo var lesbisk i ordets moderne
betydning, finner vi først antydet hos Ovid (43 f.Kr–17
e.Kr), han kan ha bygget på eldre kilder, men det er også
en fullt mulig lesning av diktene selv. Sapfo uttrykker sin
kjærlighet til og lengsel etter andre kvinner, det er klart
nok, men hvordan disse kjærlighetserklæringene skal forstås og hva slags sosiale rammer de fant sted innenfor er
høyst uklart, og det var det også i antikken.12
Det vi derimot kan si med sikkerhet, er at Sapfos isce-

nesettelse av seg selv og hennes måte å argumentere på har
mye til felles med det vi finner hos mannlige poeter fra
samme tid. Sapfos person innbyr til spekulasjon, men hennes poesi er på mange måter typisk for den arkaiske perioden: Den arkaiske lyrikken er argumenterende og reflekterende, den feller dommer som den oppfordrer publikum
til å dele, og poetene iscenesetter seg selv for et publikum
som forutsettes å kjenne dem, ikke bare for å uttrykke sine
følelser, men også som et middel til argumentasjon. Mer
enn noen annen litterær sjanger kan lyrikken levendegjøre
for oss det intellektuelle miljøet der den greske filosofien
oppsto.

NOTER
Lakuner er markert med [ ]. Gjendiktningen følger originalens versemål, såkalt sapfisk strofe, slik det tradisjonelt er blitt tillempet på germanske
språk. Skjemaet ser slik ut (– står for tung, u for lett stavelse):
–u–u –uu–u–u x3
		
–uu–u
2
Epigrammet der hun omtales slik er overlevert under Platons navn (Anthologia Graeca 9.506), men forfatterskapet er usikkert.
3
Alle henvisninger følger nummereringen i Loeb Classical Library. I denne serien trykkes originaltekstene med motstående engelsk oversettelse; siden
den utelater de mest ødelagte fragmentene og bare oppgir få tekstvarianter, er den utilstrekkelig i vitenskapelig sammenheng, men den er ypperlig som
referanseverktøy.
4
Så sent som i 2004 ble et nytt, nesten komplett dikt publisert i Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (bd. 147 og 149, se også bd. 154); en engelsk
oversettelse ble publisert av Martin West sammen med hans egne konjekturer (dvs. rekonstruksjoner) til den greske teksten i Times Literary Supplement,
24/6 2005. For øvrig finnes et omfattende utvalg i David A. Campbells Loeb-utgave (Sappho and Alcaeus, 1982). Den inneholder også testimonier, dvs.
omtaler av Sapfo hos antikke forfattere.
5
Boken finnes i flere utgaver, her henvises til 4. utg, Göttingen (1975:57).
6
Lovtalen er oversatt av undertegnede i antologien Klassisk talekunst (2009).
7
I manuskriptene fortsetter sitatet med ordene «også en fattig», men dette anses av utgiverne som korrupt, dvs. som resultat av en avskrivningsfeil.
8
Leslie Kurke gir en god innføring i disse sjangrene og deres sosiale kontekst i Taplins Literature in the Greek and Roman Worlds (2000).
9
I sistnevnte er ordene riktignok lagt i munnen på «snekkeren Kharon».
10
En bred fremstilling av den arkaiske lyrikken i et idehistorisk perspektiv er Hermann Fränkels Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums
11
Om denne siden av Platons forfatterskap, se Richard Hunters Plato’s Symposium (2004).
12
Om ettertidens resepsjon av og teorier om Sapfo, se Mathilde Skoie, «Sapfo: En sladderhistorie», Arr 3 (2008) 3-15.
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