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Oversættelse

Flux gjensvared den høie, den hjelmomstraalende Hektor:
Alt hvad du siger, min Viv! til Hjertet mig gaaer, men jeg blues
Svart for Troernes Mænd og langbeslørede Qvinder,
Hvis som en Kryster jeg nu vil bort fra Striden mig snige;470
Og ikke heller er Sligt min Lyst, thi jeg lærte bestandig
Kjækt mig at tee og i Kampen at staae blandt de forreste Troer,
Hævdende baade min Faders navnkundige Rye og mit eget.
Ak! thi dette jeg klarligen seer i mit Sind og mit Hjerte,
Kommer der skal en Dag, da det hellige Troia skal falde,475
Askspærsvingeren Priamos selv, og det Folk, han behersker;
Ikke dog gruer jeg saa for Troernes Jammer i Tiden,
eller for Hekabe selv, eller Priamos, Drotten i Troia,
Og ikke heller for de mange behjertede Brødre,
Som ville segne for fjendtlige Mænd, og kastes i Støvet,480
Som jeg bekymres for dig, om en malmbepandsret Achaier
Slæber dig grædende bort, og Frihedens Dag dig berøver,
Om udi Argos du Væven skal slaae for den fremmede Frue,
Og til Messeis maa gaae efter Vand, eller til Hypereia,
Svart forpiint i dit Sind, men af haard Nødvendighed tvungen;485
Sige da vil heel Mangen, som seer i Taarer dig svømme:
Der gaaer Hektors Viv, han kæmpede tapprest af alle
Hestebetvingende Troer, dengang de ved Ilios dysted.
Saa vil man sige, og da vil paany oprippes din Smerte,
At du har mistet en Mand, som beskjermed dig kunde mod Trældom.490
O at mit Liig dog først maatte dækkes af Muld under Gravhøi,
Førend jeg hører dit Skrig, naar voldelig bort man dig slæber!

(Oversat af Christian Wilster. Optryk af førsteudgaven 1836, København 1979)
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Figur 1. Udsnit af en attisk amfora i sortfigursstil, der viser Akilleus til venstre og Aiax til højre,
medens de spiller en form for brætpil. Hele vasen, ikke udsnittet, har en højde på 58 cm og er i sin tid
fundet i Etrurien, men den er produceret i Athen, og maleriet er udført af Exekhias, en af samtidens
dygtigste vasemalere. Musei Vaticani, Roma. 
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Figur 2. Hektor tager afsked med hustruen Andromakhe og sønnen Astyanax, medens en tjeneste-
pige er tavst vidne i baggrunden. Tegningen illustrerer vers 466-485 af Iliadens 6. sang: 

Talt, og ud efter Drengen sig rakte den straalende Hektor,
Drengen dog flux med et Skrig til den smuktombæltede Ammes
Barm sig klyngede tæt, forskrækket for Faderens Aasyn,
Bange for Kobberets Glands og den viftende Hestehaars hjelmbusk,
Da han fra Toppen af Hjelmen den saae forfærdelig nikke.
Ømt da smiled hans Fader og værdige Moder tillige,
Men af sit Hoved paastand da tog den straalende Hektor
Hjelmen af glimtende Malm, og ned paa Jord den satte,
Kyssed sin elskede Søn, og gyngede Glutten paa Armen,
Og i en Bøn til Zeus og samtlige Guder han udbrød:

Zeus! og I øvrige Guder! gid denne min Søn maatte vorde
Saadan en Mand som jeg, høiagtet af Folket i Troia,
Ligesaa dygtig i Kraft, og Ilios vældig beherske!
Gid man engang maa sige: langt større han er end sin Fader,
Kommer fra Leding han hjem, og blodige Vaaben har vundet,
Naar han en Fjende har dræbt, da fryde sig Moderens hjerte!

Talende saa han lagde sin søn i den elskede Hustrues
Favn, og op til sin duftende Barm hun trykked Glutten,
Smilende mildt gennem Taarer, det saae hendes Husbond med Veemod,
Klapped hende med Haand, tog Ordet og talte saalunde:

Tegningen er udført omkring 1802 af den danske kunstner Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Thor-
valdsens Museum.    




