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Lyrisk. Apollon er lysstrålen, der sætter skove i flor og hjerter i brand. Buen og lyren er hans fineste attributter, og snart vil han for alvor
byde sommeren op til dans.

Musernes mand
ANTONIO POLLAIOLO: DAPHNE & APOLLON FOTO: SCANPIX

Af KRISTOFFER MARIBO

Stud.mag., klassisk græsk
Københavns Universitet

H

elios er solens gud, men Apollon
er lysets. Det fortælles, at da
grækerne i 5. århundrede fvt.
byggede Apollon-templet i Bassai,
undlod de helt ekstraordinært at udstyre det
med en kultstatue af guden. I stedet konstruerede de byggeriet således, at en solstråle hver
morgen strømmede ind i cellaen og udgjorde
lysgudens tilstedeværelse.
Apollon er en af de mest sammensatte guder i græsk mytologi. Han optræder ofte som
en atletisk, skægløs yngling, og han inkarnerer selve det græske mandsideal i skønhed,
styrke og intellekt. Udover lyset er han gud
for spådomme, lægekunsten og visdommen,
hvorfor han i udpræget grad opfattes som
en fornuftens gud. Samtidig er han musernes anfører, gud for digtningen, kunsten og
musikken og omfatter derved ligeledes en sanselighed, som kommer til udtryk i de mange
historier om hans stormfulde kærlighedsliv.
Skønt Apollon ofte kaldes den meste
græske af guder, tyder en del på, at han er
kommet ind i den græske religion fra Lykien
i Lilleasien. I Iliaden kæmper han på trojanernes side, hvilket muligvis kan understøtte
denne teori. To af hans mest benyttede tilnavne, »den deliske« og »den pythiske«, refererer til hans fødeø Delos i Agæerhavet og det
sted uden for Delfi i det centrale Grækenland,
hvor han grundlagde sit berømte orakel.
Den homeriske Apollonhymne fra 6.
århundrede fvt. er i sin nuværende form
sammensat af to separate digte — et til den
deliske og et til den pythiske Apollon — og
illustrerer gudens omflakkende historie. I
første del hører vi, at Apollon er søn af Zeus
og titandatteren Leto. Zeus’ evigt bedragede
hustru Hera er rasende over sin ægtemands
sidespring og vil forhindre Leto i at føde.
Leto må derfor vandre fra ø til ø for at
spørge om fødselsly, men ingen af øerne
vover at trodse den liljearmede Heras trusler.
Endelig ankommer Leto til den »stenede ø«
Delos, hvor hun efter mange anstrengelser
kan føde Apollon og hans tvillingesøster,
jagtgudinden Artemis. Guden nærmest
springer fuldt udvokset ud af sin moders skød
og forlanger straks sine to attributter, buen og
lyren, »under jubel fra alle gudinder«.
Digtet til den pythiske Apollon besynLAYOUT: BENTE BRUUN

ger, hvordan guden drager omkring for at
finde det sted, hvorfra han kan forkynde
sit orakel, som med tiden skulle blive den højeste religiøse autoritet i Grækenland. »Iført
ambrosiske, duftende klæder han går med
sin lyre« fra by til by og kommer omsider til
varselsgrotten i Delfi. Her nedlægger han
den stinkende slange Python, der afspærrer
grottens indgang, og anlægger den navnkundige helligdom, som grækerne siden valfarter
til for at spørge om alt mellem himmel og
jord.
SOM sin fader Zeus er Apollon overordentlig
kvindeglad, og den livlige romerske digter
Ovid har som altid ærmet fuldt af lystige
anekdoter. I sin mytologiske digtcyklus
Metamorphoses, Forvandlinger, fra år 8 efter
vor tidsregning fortæller han en stribe historier om Apollons romantiske udflugter — de
færreste med et lykkeligt resultat.
I første bog hører vi om lysgudens forelskelse i den kyske nymfe Daphne. Apollon
blærer sig over for elskovsguden Cupido og
driller ham med, at hans små sølle pile intet
er at regne mod Apollons mægtige bue, der
netop har nedlagt en gigantisk slange. Cupido
tager frejdigt udfordringen op og skyder fluks
to væsensforskellige pile af sted, hvoraf »den
ene forjager, den anden fremkalder elskov«
med den lumske virkning, at »straks er den
ene forelsket, den anden vil ikke elskes.«
Visdomsguden får nu øje på Daphne og
begynder straks at spurte efter den frygtsomme nymfe, som skrigende løber bort.
Til sidst hører Daphnes fader, flodguden
Peneius, datterens desperate råb om hjælp, og
han forvandler hende fikst til et laurbærtræ.
Apollon næsten styrter ind i træet og forelsker
sig rasende i det. Under barken hører han
Daphnes hjerte banke, og han bebuder i højtidelige toner, at hendes grene fremover skal
pryde hans sarte »ynglingelokker«, ligesom de
den dag i dag stadig bruges til at krone særligt
distingverede digtere og musikere.
Ovid beretter yderligere i tiende bog af sine
Forvandlinger, at Apollon engang blev forelsket i ynglingen Hyacinthus under et ophold
i Sparta. Her keder guden sig gevaldigt »ved
både citer og pile«. Til alt held formår han
at lokke den smukke Hyacinthus med ud og
kaste med diskos. Apollon rammer dog ved et
uheld Hyacinthus »lige i synet«, hvorefter ynglingen svinder bort som en visnende blomst.
En af dansk litteraturs allerfineste hel-
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lenere, digteren Frederik Paludan-Müller
(1809-76), forener i Dryaden – Et Dramatisk
Digt fra 1844 Apollons affærer med Daphne
og Hyacinthus. I digtet er Apollon kommet
op at toppes med Zeus og er følgelig blevet
forment adgang til Olympen. Han tilbringer derfor tiden blandt dødelige væsener i
hyrdeguden Pans vældige skove. Her forelsker
han sig snart i en fortryllende dryade, der som
trænymfe er afhængig af sit træ for at kunne
leve. Guden får hurtigt kurtiseret dryaden, og
et bryllup bliver fluks arrangeret. Dryadens
nymfesøstre strømmer til skoven fra nær og
fjern, og alt er fryd og gammen.
Zeus har dog i mellemtiden fortrudt, at
han smed Apollon ned fra Olympen. Mens
digterguden fornøjer sig blandt nymfer og
satyrer i Jordens skove, er al musik og dans nu
forduftet på Olympen. Zeus beordrer derfor
Pan, skovenes hersker, at fælde dryadens træ,

så hun kan dø, og Apollon atter kan vende tilbage. Dryaden dør, og Apollon tager frådende
af raseri tilbage til Olympen, mens han lover
død og ødelæggelse over den skrækslagne Pan.
De græske guder er mennesker af kød og
udødeligt blod. Fælles for dem alle – med enkelte kyske undtagelser – er en imponerende
appetit på livets legemlige nydelser. De seneste
måneder har vi på disse sider set Afrodite
hoppe i høet med krigsguden Ares, vi har
fulgt Pan på hans hvirvlende jagt efter nymfer, og vi har nu overværet Apollon beruse sine
sanser i et laurbærtræ. Lad dette hermed være
en opfordring fra Antikken til at gå sommeren i møde på bedste græske manér!
Homers Hymner er oversat af Alex Garff og
Leo Hjortsø (1961)
Ovids Metamorfoser er oversat af Otto Steen
Due (2005)
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