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Aidt det babylonske epos Gilgamesh. Fortællingen har brændt sig vej
gennem verdenslitteraturhistorien, lige fra dens spæde begyndelse
for fire tusinde år siden og helt op til i dag. Gilgamesh er en tragisk
tyran, mere gud end menneske, der er høj som et hus og på jagt efter
udødeligheden. Men hvor enestående han end er, får eposset os til at
føle, at hans historie også er vores.
...........................................................................
Hans mor siger om ham, at han plages af et ’hvileløst hjerte’ – og hende må man lytte
til, for hun er intet ringere end en alvidende gudinde. Gilgamesh drives ganske rigtigt
hele eposset igennem af en ubønhørlig rastløshed. Han formår på intet tidspunkt i fortællingen at stå stille, for han må konstant videre mod sin næste bedrift. Det mål, der
driver ham, ændrer sig undervejs – først vil han opnå berømmelse på slagmarken, så vil
han være udødelig, og til slut vil han ’bare’ blive ung igen – men selve fremdriftslysten
er uforanderlig. Fortællingen bæres frem af en storm i hans hjerte, der konstant fører
ham videre og endnu vildere fremad.
Gilgamesh er konge i byen Uruk, beliggende i det moderne Irak, og han er to tredjedele gud og én tredjedel menneske. Allerede i den brøk ligger der en ubalance. Han
står i et uligevægtigt forhold til sig selv og kan ikke affinde sig med begrænsningerne i
sit væsen. Det er den menneskelige tredjedel, der i den sidste ende afgør hans skæbne.
Fordi han ikke er fuldt ud gud, kan han heller ikke leve evigt, men må dele skæbne med
mennesket og en dag se døden i øjnene. Det er den skæbne, han raser imod med alle
sine overmenneskelige kræfter. Gilgamesh rusker som ingen andre i dødelighedens
tremmer – men altså uden held. Hans fortællinger er dermed også fortællingen om alle
menneskers yderste grænse: Hvad ikke engang Gilgamesh formår med sine overmenneskelige kræfter, det er ingen af os forundt.
Gilgameshs karakter illustreres bedst af en episode i eposset, der først for nylig er
blevet udgravet. I et fragment, der blev fundet i 2014, beskrives en kamp mod monsteret Humbaba, som Gilgamesh besejrer sammen med vildmanden Enkidu. Da de to

Dia Azzawi skildrer hvordan vildmanden Enkidu blev menneske. Han voksede op blandt dyrene, men møder en dag forførersken
Shamhat. Han har sex med hende en hel uge i træk, og bliver dermed til en mand. Han mister sin dyriske styrke, men opnår til
gengæld fornuft og forstand.
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Ca.1200 f.v.t. ”En litterær ildkugle”. Sådan beskriver Naja Marie
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skov af cedertræer. Men det viser sig, at Humbaba var

nået udødelighed og måske kan lokkes til at afsløre sin hemmelighed. Men vismanden

indsat af guderne til at beskytte skoven. Da Enkidu

må skuffe ham, for det viser sig, at han blev udødeliggjort under omstændigheder, der

efter kampen betragter det raserede landskab og det

ikke sådan lige lader sig genskabe – Syndfloden, der i en fjern fortid vaskede Jorden ren

myrdede monster, spørger han Gilgamesh: ”Hvorfor

for mennesker, men skånede Uta-napishti.

gjorde vi det her? Hvilken vrede førte os hertil?” Men

Gilgamesh vender hjem som en slagen mand, men netop som alt håb synes ude,

Gilgamesh ved ikke, hvad han skal svare. Selv i trium-

afslutter han sin historie med ordene: ”Se Uruks mure!” Derefter gentager han fortæl-

fens øjeblik kan han ikke forklare, hvilken rastløshed

lingens prolog, og det går op for os, at han har været tekstens fortæller hele vejen igen-

der drev ham. Heltemodig og hvileløs, dumdristig og

nem, og at den er en slags autobiografi i tredje person. Prologen forklarer, at Gilgamesh

destruktiv vandrer Gilgamesh ordløst videre til det

ved sin hjemkomst skrev sine eventyr ned og derved fandt ro. Rastløsheden, der har

næste eventyr.

Figuren
fritlægges

Eposset er bygget op omkring en spejling. Den
første halvdel skildrer heltens triumfer, den anden

plaget ham hele livet, ender således med begyndelsen på den historie, vi netop har
læst. I fortællingen finder Gilgamesh den udødelighed, der blev nægtet ham som menneske, og han kan leve videre som helten i sin historie. Når vi gennem vores læsning af

hans nederlag. Først drager Gilgamesh mod vest og

Gilgamesh er med til at gøre ham udødelig, inviterer han os til at begynde forfra og tage

kommer til en magisk skov, så drager han mod øst og

endnu en tur langs Uruks mure i en evig ring, der skal føre ham videre gennem tiden.

kommer til en anden magisk skov. Først møder han

Eposset har brændt sig vej som en ildkugle gennem årtusinderne. De ældste versio-

en gudinde, der falder pladask for ham, så møder han

ner af fortællingen om kong Gilgamesh kan spores helt tilbage til det 24. århundrede

en gudinde, der flygter forfærdet væk fra ham. Og så

f.v.t. Gilgamesh blev skrevet i det område, vi i dag kalder Irak, hvor den sumeriske kultur

videre. Omdrejningspunktet for dette spil af spejlinger

opstod og som den første opfandt skriften, byggede storbyer og samlede dem i stater.

er netop kernen i Gilgameshs historie: Enkidus død.

Oprindeligt var der tale om en cyklus af adskilte episoder, men omkring år 1900 f.v.t.

I nyere tid har læsere ofte undret sig over og dis-

samlede babylonerne dem til et enkelt epos. Senere, omkring 1200 f.v.t., blev dette epos

kuteret, om venskabet mellem Gilgamesh og Enkidu

omarbejdet til den såkaldte ’standardbabylonske version’, som er den, vi oftest læser

skal tolkes som en oldgammel skildring af homosek-

i dag. Ifølge babylonerne var det en mand ved navn Sin-leqi-unnenni, der lagde sidste

suel kærlighed. Eposset er konsekvent undvigende

hånd på historien, men vi ved intet andet om ham, end at han var besværgelsespræst.

i sin beskrivelse af det bånd, der knytter de to helte

Fortællingen blev ført videre

sammen. Kun efter Enkidus død siger Gilgamesh rent

fra skriver til skriver, der ko-

faktisk ordene: ”Jeg elskede ham”. Om deres forhold

pierede tekstens ord på tavler

er seksuelt eller ej, er måske også mindre vigtigt.

”Sikke en lille løve!” udbryder mange, når de ser dette

lavet af ler. Det skete med de

Det, der virkelig er fængslende ved deres kærlighed,

assyriske relief, der i dag står på Louvre i Paris. Men

tegn, vi i dag kalder ’kileskrift’,

er den intensitet, der binder de to mænd sammen.

faktisk er løven helt naturlig løvestørrelse – det er

og det blev de ved med, helt

Første gang de mødes, kaster de sig øjeblikkeligt ud

bare manden, der er kæmpestor. Relieffet viser nemlig

indtil den babylonske kultur

i en brydekamp, hvor de vinder hinandens respekt.

Gilgamesh i sin fulde højde: epossets helt er en kæmpe

døde ud. Den yngste bevarede

Efterfølgende begiver de sig sammen ud på farefulde

på 5,5 meter.

kopi af eposset blev nedfældet

eventyr, som lidt efter lidt smelter dem tættere og
tættere sammen. Og netop derfor bliver vennens død

Eposset bliver ved med at fascinere kunstnere fra hele

så sønderlemmende for Gilgamesh.

verden. Det er blevet omsat til romaner, tegneserier,

Ifølge spejlingens iskolde logik må kærlighed blive til sorg og sammensmeltning til

science fiction, opera og ballet. Også i Danmark er Gil-

adskillelse. I sin sorg går Gilgamesh i opløsning og bryder sammen. Han ved ikke læn-

gamesh aktuel den dag i dag: statuen er fra Kirsten Dehl-

gere, hvem han er uden Enkidu. Desperat jager han den eneste udvej fra dødens greb,

holms teaterstykke Gilgamesh (præmiere april 2019).
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som han kan komme i tanke om: vismanden Uta-napishti, der som den eneste har op-
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helte endelig får dræbt deres fjende, fælder de hans
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biblioteker i det nordlige Irak. Arkæologer bragte tusindvis af tavler til British Museum,
hvor man gik i gang med århundreders største puslespil. Selv efter koden til kileskrifskulle tydes og stykkes sammen. Det er et arbejde, der stadig pågår, og i mellemtiden
bliver arkæologer ved med at finde nye brikker – hvad også tekstfundet fra 2014 viser.
Da den britiske assyriolog George Smith (1840-1876) i 1872 faldt over en særlig brik
til det store puslespil, blev han den første i næsten to tusinde år, der læste et afsnit af
Gilgamesh. En forbitret kollega fortalte senere, at Smith i ren begejstring skulle have
Billedet er fra Henrik

smidt tøjet og løbet nøgen gennem museet. Siden da er Gilgamesh blevet genlæst og

Haves værk ”Man kan

har gået sin sejrsgang over hele verden. Digteren Rainer Maria Rilke (1875-1926) sagde

ikke afbilde døden” – et

om eposset, at han regnede det for noget af det største, man kunne opleve. Utallige

citat fra Gilgamesh.

kunstnere har siden da gendigtet historien i et væld af forskellige genrer. Gilgamesh

Døden er ikke til at

findes nu som teaterstykke, science fiction, computerspil, malerier, romaner, børnelit-

skildre, men heller ikke

teratur, symfonisk musik, opera, ballet, pop, jazz, rock, metal – og mere endnu.

til at undgå: usynlig og
uundgåelig hjemsøger
den Gilgamesh hele livet
igennem, og optræder
i Haves billeder som
krusninger i et surreelt
landskab.

Gilgamesh er derved blevet til verdenslitteratur. Ifølge litteraten David Damrosch
(f. 1953) skal verdenslitteratur forstås som den litteratur, der bevæger sig på tværs af
grænser i tid, rum, kultur og sprog, og i sit værk The Buried Book (2007) fremhæver han
netop Gilgamesh som et hovedeksempel på den form for cirkulation. Eposset har krydset årtusinder, oceaner og vidt forskellige sprogstammer for at nå fra oldtidens Irak til
dagens Danmark.
I Danmark er Gilgameshs historie blevet genfortalt fire gange, med fire helt forskellige vinkler. Per Nørgaards (f. 1932) opera Gilgamesh (1972) handler om den kosmiske
konflikt mellem natur og kultur. Henrik Bjelkes (1937-1993) to genfortællinger af historien i romanerne Saturn (1974) og To mænd (1982) sætter fokus på homoseksualitet.

af en vis Bel-ahhe-usur omkring år 130 f.v.t. Selv om denne babylonske skriver kan virke

Henrik Haves (1946-2014) Gilgamesh (2005) forsøger, med en kombination af billeder

umådelig fjern, er han altså tættere på os i tid end på den tidligste version af Gilgamesh.

og digte, at beskrive det ubeskrivelige: døden, som alle frygter, men som ingen kan se

Gilgamesh er ikke, som det ofte bliver hævdet, verdens ældste fortælling, tværti-

eller høre. Endelig fremhæver Naja Marie Aidt (f. 1963) i sin bog har døden taget noget

mod brillerer den ved at genbruge og omarbejde endnu ældre babylonske fortællinger.

fra dig så giv det tilbage (2017) epossets skildring af smerten ved en elsket persons død –

For eksempel er historien, som Uta-napishti fortæller, løftet direkte ind i fortællingen

en smerte, hun selv deler, på tværs af årtusinder.

fra et andet og endnu tidligere epos, Atra-hasis. Når Uta-napishti fortæller om Synd-

Samme epos, men fire helt forskellige udlægninger. Gilgamesh kan, alt efter hvilke

floden, ville babylonske læsere have genkendt fortællingen som en allerede berømt

øjne der ser, bl.a. handle om natur, homoseksualitet, sprog og sorg. Måske er det netop

historie, hvilket føjer endnu et lag til episoden. Samtidig med at Uta-napishti forklarer

det, som gør eposset til et hovedværk i verdenslitteraturen. Gilgamesh er en helt

Gilgamesh, hvorfor han ikke kan blive udødelig, viser han ham også, hvordan man

enestående figur, der har sine egne, meget individuelle kvaler. Men eposset formår at

fortæller en god historie, der kan leve videre gennem sine genfortællinger. Det er den

løfte ham op på et niveau, hvor alle kan spejle sig i ham: Vi kan alle finde en side af Gil-

lektie, Gilgamesh tager til sig i epossets sidste scene, hvor han bliver sin egen histories

gamesh, som vi kan genkende i os selv. På den måde kan vi se ikke bare ham, men også

fortæller.

os selv på nye måder på tværs af tiden.
Sophus Helle

Epossets rejse gennem tiden blev afbrudt af en pause på et par årtusinder, hvor lertavler med dets tekst lå gemt og dermed glemt i Iraks jord. Først i midten af 1800-tallet
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tens mysterium var blevet knækket, stod man tilbage med titusinder af fragmenter, der
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begyndte det at se dagens lys igen, med udgravningen af de assyriske paladser og disses

