
EROS V.
Apollon og Díonýsus

Friedrich Nietzsche

og Carlo Sini

Listaháskólinn 23. júní 2020



Myndir Erosar í 
listasögunni:

Eros 
fornaldar,

400-300 f.Kr.



Amor miðalda: 
1) Hluti af skírlífismyndinni í kirkju heil. Frans í Assisi um 1300, 

2) Hinn sigursæli Amor, Detroit teppið um 1500, 
3) Amor, Venus og dísirnar þrjár, franskt handrit frá 1320



Myndir Amors
á 15. og 16. öld.

Piero della Francesca: Blindaður Amor, um 1440
Botticelli: Amor í La Primavera, 1477

Parmigianino: Amor tálgar bogann,1540



Caravaggio:

Hinn sigursæli Amor
eða

„Amor vincit omnia“

1602

Hin upphafna ímynd Erosar
er orðin að jarðbundnum veruleika

götustráks á gelgjuskeiði
sem bregður á leik

í gervi Amors

Ögrun við upphafna mynd Erosar í sögunni.



Friedrich Nietzsche um 1870 og Díonýsus með satír, 2. öld f.Kr.



Sigurreið Díonýsusar, Steinþró 2. öld e.KR. Met.Mus.Art



Nietzsche lýsir Díonýsusi
(Fæðing harmleiksins, 1876)

Hinn díonýsiski seiður sýnir áhrifamátt sinn 

ekki bara í því að styrkja böndin manna á milli, 

heldur vaknar hin fráhverfa, andsnúna og þrúgaða náttúra aftur til lífsins 

og heldur hátíðlegan endurfund sinn með hinum týnda syni mannanna. 

Jörðin býður sjálfkrafa fram gjafir sínar 

og hin grimmu villidýr klettalandslagsins 

sýna nú nærveru sína með friðsemd. 



Tizian: Hátíð guðanna, 1518 og Bakkus og Aríaðna 1520-23



Nietzsche lýsir Dionysosi

Vagn Díonýsusar er allur þakinn blómum og blómsveigum 

og tígurinn og hlébarðinn bera dráttarklafann. 

Hversu margar miljónir myndu ekki krjúpa í duftið 

ef við breyttum Óðnum til gleðinnar eftir Beethoven í málverk 

án þess að leggja hömlur á ímyndunaraflið: 

þannig nálgumst við hið dionysiska. 



Annibale Caracci: Sigurreið Díonýsusar og Aríöðnu, veggmálverk, Farnesehöllin, Róm 1600



Nietzsche lýsir Díonýsusi

Nú er þrællinn frjálsborinn maður, 

nú eru öll þau aðþrengjandi höft slitin 

sem nauðsynin, sjálfdæmið og þessi „krefjandi tíska“ 

hafa lagt á mennina. 

Hér finna allir sig sameinaða í samstilltu alheims bræðralagi, 

sameinaðir náunganum rétt eins og Maya-tjaldið hafi verið rifið 

og tætlur þess blakti í vindinum 

andspænis hinni dulmögnuðu og frumlægu sambræðslu.



Pronomos vasinn

Dionysos, Aríaðna 
og gestir þeirra

Leikhúsheimur Díonýsusar

Fornminjasafnið í Napoli
um 400 f.Kr.



Nietzsche lýsir Dionysosi:

Maðurinn skynjar sig 

og sýnir sig í dansinum 

og söngnum sem hluta af 
æðra samfélagi: 

hann hefur gleymt hvernig 
á að ganga og tala 

og er á barmi þess að 
fljúga dansandi til himins. 

Látbragð hans sýnir 
leiðslukennt ástand. 

Mynd: Dansandi satírinn

Grísk bronsmynd frá 4. öld f.Kr.

Fannst á hafsbotni við Sikiley 
1977

Satírasafnið í Trapani



Nietzsche lýsir Dionysosi

Það er eitthvað yfirnáttúrlegt sem hljómar innra með honum: 

rétt eins og dýrin tala og jörðin gefur af sér mjólk og hunang, 

þannig finnur hann sig eins og hann væri guð, 

hann veltist um í leiðslu hærra og hærra, 

rétt eins og hann hefur séð guðina svífa í draumum sínum. 



Díonýsus mætir Ariöðnu, rómversk steinþró, 3. öld e.Kr.

Maðurinn er ekki lengur listamaður, 
hann er orðinn að listaverki: 

hér opnar sig gjörvöll listræn geta náttúrunnar 
í sæluvímunni sem felur í sér hrollkenndan unað 

hinnar frumlægu samsemdar.



Díonýsus mætir Aríöðnu,rómversk steinþró 3. öld, Louvre

Hér er blandast hinn göfugasti leir, 

hin dýrasti marmari og maðurinn sjálfur í fágaðri blöndu 

og undan meitilshöggum hins díonýsiska listamanns alheimsins 

hljóma ópin frá launhelgum Elvesi: 

„Fallið til jarðar, miljónir? Skynjið þið skapara heimsins?“



Carlo Sini um Díonýsus og Nietzsche

Leyndardómurinn, eða öllu heldur hinar miklu díonýsku launhelgar,

kristölluðust endanlega í þessum punkti: 

að það sé einmitt í hjarta lífsins sem viskan öðlast auga eða áhorf, 

ef svo mætti segja. 

Dionysos er þannig guðinn sem íhugar allt lífið 

út frá einu augnabliki þess, 

þannig að lífið er öðrum þræði áfram líf, 

en í hinum þræðinum birtist það sem viska.



Carlo Sini 
um Díonýsus og Nietzsche:

Við gætum ímyndað okkur þetta 
með eftirfarandi hætti:

í ólgu lífsins 
er eitt augnablik þess sem stöðvast 

og horfir, 
horfir á sjálft sig, 

hugleiðir sig in itinere, 
það er að segja 

á meðan það líður hjá 
í eigin verðandi.



Carlo Sini um þversagnir Díonýsusar

En hverjar eru, ef betur er að gáð, þversagnir Díonýsusar? 

Við höfum þegar minnst á tvennar þversagnir hans: 

þversögn lífs og endurspeglandi umhugsunar (riflessione), 

það er að segja þversögn hins beina lífs sem ekki er endurspeglað 

og þess lífs sem er stöðvað, 

sem horfir í spegilmynd sína og endursegir sjálft sig. 



Carlo Sini um þversagnir Díonýsusar

Síðan er það þversögnin á milli hlutarins og heildarinnar 

(Díonýsus er í senn heild lífsins og sá hluti þess 

sem vill aðskilja sig frá öllu 

til þess að geta virt það fyrir sér utan frá).



Apollon og Díonýsus, 
vasi frá um 400 f.Kr

Apollon er til vinstri. 

Hann er skegglaus

Guðirnir takast í hendur

Undir er “Omphalos” 

eða Véfréttarsteinninn í Hofi Apollons í Delfi,

sem var kallaður “nafli alheimsins”.

Til vinstri við Omphalos er völva

sem stendur við “þrífótinn”, 

fórnarskálina þar sem gufurnar mynduðust

er komu völvunum í vímuástand.

Til hægri við Omphalos leikur satír á flautu

Myndin er eignuð “Berlínar-málaranum”



Sini um Samband hlutarins og orðmyndar hans

Það þarf mikla einfeldni og skilningsleysi til 
að hafa aldrei áttað sig á þessari þversögn: 

að hin heimspekilega umhugsun felur í sér hlutgervingu
þess sem aldrei verður hlutgert, 

tilkall til heildar sem, rétt eins og allar kröfugerðir, 
getur aldrei orðið annað en brotakennd (brot þessarar sömu heildar) 

og einnig þversögnin í iðkun þeirrar orðlistar 
sem vill festa innsta kjarna lífsins í sértekningu hins hugtakslega merkis.



Carlo Sini um þversagnir Díonýsusar

Heimspekin hefur alltaf falið í sér iðkun þessarar þversagnar 

á milli hlutans og heildarinnar, 

lífs og endurspeglunar, orðs og hlutar. 

En þetta á við um alla þekkingu í öllum formum hennar. 

Vandamálið felst því ekki í ásökun um þversögn 

og einfeldingslega lömun af hennar völdum, 

heldur snýst vandinn um að lifa þversögnina og láta hana bera ávöxt,

það er að segja að láta þessar þversagnir þroskast 

því þær eru raunverulegar uppsprettur allrar visku. 

Með sínum hætti hafði hin díonýsiska viska skilið þetta.



Carlo Sini um þversagnir Díonýsusar

Díonýsus er umfram annað Guð lífsins og dauðans, 

gleðinnar og sársaukans, æðis vímunnar og herpings eftirkastanna. 

Í Díonýsusi sjáum við umskiptin, 

hin stöðugu umskipti og víxlverkun frá einum pól til annars, 

og þar með viðveru beggja í senn. 

Viska Díonýsusar segir okkur ekki að lífið sé andstæða dauðans,

heldur segir hún öllu frekar að lífið sé dauðinn, 

að gleðin sé sársaukinn, að gleðivíman sé timburmennirnir, 

að ekki sé hægt að hugleiða annað andlit þessarar þversagnar án hins.



Dionysos og 
Aríaðna

og
Leikhús 

Dionysosar

Pronomos-
vasinn

frá um 400 fKr
Napoli



Carlo Sini um Díonýsus og Eros
Augljóst er að Díonýsus er Guð sem vekur hrifningu 

sem er bæði erótísk og kynferðisleg. 

Hvers vegna fer hann þá fram á skírlífi fylgikvenna sinna? 

Þegar í hinum forna sið komu upp ásakanir gagnvart bakkynjunum: 

í stað þess að vera helteknar af Guðinum, þá notuðu þær þetta tilefni sem yfirvarp 

til að sleppa fram af sér beislinu í kynlífssvalli. 

Raunveruleikinn er hins vegar sá, að hin sanna díonýsiska hefð 

er án alls vafa tengd skírlífisskyldunni. 

Hinir díonýsísku helgisiðir bera vissulega einkenni orgíunnar og kynsvallsins, 

en svo settu þeir líka fram hömlur. 



Carlo Sini andmælir Nietzsche

Það er einmitt hér, sem rætur hinnar díonýsísku visku liggja. 

Viska sem okkur ber að skilja sem ummyndun Erosar í þekkingu. 

Hinn ummyndaði Eros verður þekking eða öllu heldur viska.

Lífið sem stöðvast og horfist í augu við sjálft sig, eins og áður var sagt, 

er einmitt þetta: 

að verða heltekinn af sterkustu hvöt lífsins, hinni erotísku hvöt, 

en fylgja henni síðan sem odos, eins og vegslóð viskunnar.



Hinn ungi Dionysos eða Eros með leikhúsgrímur harmleiksins - Rómversk líkkista frá 120-130 eKr.



Carlo Sini um dýrslegt eðli Dionysosar

Komum þá að síðustu og kannski mikilvægustu 
þversögninni: 

Dionysos er samtímis dýr og Guð…

Hið dýrslega í eðli Dionysosar

er venjulega tjáð í mynd nautsins. 

Hvað felst þá í því 

að hinn myrka uppruna viskunnar sé að finna 

í þeirri ráðgátu að Guðinn sé einnig dýr,

og að dýrið sé einnig Guð?

Nautið í Kerameikos-grafreitnum í 
Aþenu 

á gröf manns sem hét Díonýsos, 

en nautið er táknmynd guðsins frá um 
340. f.Kr



Carlo Sini um dýrseðli Díonýsusar

…Með einfeldningslegum hætti gætum við haldið fram 

að dýrið tilheyrði hlut lífsins og Guðinn tilheyrði endurspeglun þess 

eða umhugsuninni. 

Fyrst kemur heildin eða allt, - og síðan myndlíking mannsins, mannlegrar visku.

Hliðstæðan heldur áfram í kórleikurum leikhússins, sem eru uppábúnir eins og satírar, 

hálfir menn og hálfir geithafrar, 

og tengja þannig hinn díonýsiska helgisið við dýrseðlið og hinn frumstæða Eros, 

atriði sem ummyndast síðan í sýningunni, 

það er að segja við áhorf hins harmsögulega sviðsverks.



Díonýsus og 
satírar

um 530 f.Kr.



Þversögn lífsins og myndarinnar af lífinu

Satírinn er þannig sá sem sér og hugleiðir út frá sjónarhorni lífsins. 

Þetta táknræna sjónarspil (leiksýningin) hefur eitthvað til að bera 

sem ekki verður yfirfært á hugtökin. 

Engu að síður getum við ekki látið hjá líða 

að hugleiða það og fylgja því með hugtökum okkar. 



Gríma Silenusar
leiðtoga satíranna
í þungum þönkum



Þegar lífið ummyndar sjálft sig í harmleiknum

Við gætum sagt: 

þekkingin kemur frá lífinu.

Lífið er ekki fyrir utan hana, því sú þekking sem stendur utan lífsins 

getur ekki talist þekking. 

Hins vegar höfum við þessa þversögn: 

hvernig er hægt að myndgera eitthvað úr því sjálfu? 

Og enn fremur: hvernig getur orðið sagt hlutinn 

án þess að afvegaleiða eðli hans? 

Hin forna viska Díonýsusar hefur höggvið á rætur þessa gordíonhnúts. 



Ditiramb-dansinn í hinu dionysiska leikhúsi, um 550 f.Kr. - British museum



Carlo Sini um leyndarmál launhelganna

Samverkandi mannseðli og dýrseðli í sama tíma er þá leyndarmálið ósegjanlega 

í hinum díonýsisku launhelgum. 

Annars vegar höfum við þátt orgíunnar og hins vímukennda æðis, 

sem felur í sér útrás hinna dýrslegu hvata. 

Þessi útrás felur í sér umturnun allra siðferðis- og samfélagsreglna: 

ekki er lengur um að ræða konu og karl, ekki herra og þræl, ekki ríkan og fátækan: 

öll samfélagsleg yfirbygging hrynur til grunna í hinu díonýsiska ritúali

um leið og náttúrlegar hvatir taka öll völd í sínar hendur. 





Upplausn sjálfsmyndarinnar í algleymi vímunnar

Einstaklingurinn sem slíkur drukknar í tónlistaræðinu, 

takti þess og ákefðinni sem fylgir helgisiðnum. 

Auk samfélagslegra eigna sinna og ímyndar glatar einstaklingurinn einnig

nafni sínu og sjálfsvitund,

einstaklingsvitund sinni og aðgreiningu frá hópnum 

sem hann samlagast nú sem ein heild. 

Nietzsche hafði í þessu sambandi talað um 

glötun principium individuationis

(einstaklingslögmálsins) með vísun í Schopenhauer.



Platon um gildi leiðslunnar og vímunnar
(Úr Fædrosi)

„Hvað hið guðdómlega æði varðar, 

þá höfum við skipt því í fjóra hluta er vísa til fjögurra Guða. 

Hina guðdómlegu spádómsgáfu (ispirazione divinatoria) 

höfum við heimfært upp á Apollon,

innvígsluna höfum við kennt við Díonýsus, 

skáldagáfuna kennum við við listagyðjurnar (Muse) 

og fjórði þátturinn tilheyrir Afródítu og Erosi.“



Carlo Sini um tengsl Erosar og Díonýsusar

Með öðrum orðum, þá er þörf á erosi til að höndla sannleika viðfangsins 

og Díonýsus er þessi eros. 

Án þrýstings frá erosi verður lífið ekki endurspeglað eða yfirstigið. 

Ein leiðin til þessa ávinnings er augljóslega í gegnum hinn kynferðislega eros, 

sem leiðir til kynferðislegs samræðis og getnaðar. 

Eða eins og Hegel hefði sagt, til neikvæðis tveggja fyrir hinn þriðja sem er afkvæmið. 

Þetta á við um alla lifandi náttúru: 

lífið sem fer út fyrir sjálft sig til að geta af sér annað líf. 



Carlo Sini um jarðneskan og himneskan Eros Platons

En kraftur erosar á sér líka aðra útgönguleið og aðferð, 
og hún er fólgin í hugleiðslu viðfangsins, 

það er að segja í viskunni. 

Sá var á vissan hátt skilningur Platons í Samdrykkjunni; 
hin jarðneska ást er forsenda og forleikur þeirrar ástar 

sem er handan hins úranska sviðs eða himinhvelfinganna.

Ástríðan gagnvart fögrum líkömum umbreytist í ástina á hugmyndinni, 
sem er ástin á sýninni (verunni).



Þegar lífið verður að mynd sinni

Getnaður og fæðing eru ekki framkvæmanleg án ástríðu 

og hrifningar á mynd hins (að verða „ást-fanginn“). 

En mynd hins er um leið upphafspunkturinn að hinni tvöföldu

hagsmunalausu þekkingu, að hinni hreinu hugleiðslu „viðfangsins“. 

En með því að nota þetta orð „viðfang“ endurómum við spurninguna,

grunnregluna og jafnframt þann frjósama löst, sem varðar uppruna heimspekinnar, 

en þekking hennar felst í lífi sem framandgerir sig í hlutgervingunni 

og í því að gera lífið sjálft, sem er ólgandi óreiða í uppruna sínum, 

að meðfærilegu viðfangi.



Friedrich Nietzsche um 1870 og Appolon drepur kentárinn í Seifshofinu í Olympíu, 5.öld f.Kr.



Carlo Sini um „visku Apollons“

Nú getum við leyft okkur að hverfa um stund frá umfjöllun 

um þá visku sem við kennum við Díonýsos og á rætur sínar í lífinu, 

og beint athyglinni að hinni hliðinni á þeirri fornu visku, 

sem er undir merki Apollons. 

En umfram allt verður að segjast 

að Apollon er í kjarna sínum ímynd viskunnar. 

Við þurfum engu að síður að kanna um hvaða visku er hér að ræða 

og hvað einkenni hana.



Carlo Sini um Apollon og Dionysos

Mikilvægur þáttur hinnar appolónsku visku 

samanborið við launhelgar Díonýsosar

felst í því að á meðan viska hins síðarnefnda höfðaði til fjöldans, 

þá beindist viska Apollons fyrst og fremst að einstaklingnum. 

Annars vegar höfum við þá díonýsisku visku 

sem er í vissum skilningi nafnlaus eða utan hins einstaklingsbundna 
(principium individuationis), 

visku sem er fólgin í hugleiðingu sem er sprettur af æðisgenginni vímu 

þar sem einstaklingurinn tapar sér í næturhljóðum og ópum Guðsins.



Carlo Sini um Díonýsus og Apollon

Hins vegar miðlar Apollon visku sinni til einstaklingsins, 

ekki til hins nafnlausa fjölda, 

en heldur sig um leið aðskilinn frá honum í hæfilegri fjarlægð. 

Ekki Díonýsus: 

hann fer hamförum í miðri hringiðu vímunnar og leiðslunnar. 

Þar sem Díonýsus er sjálfur hjartsláttur lífsins 

á hann sér ekki betri stað en í miðri dansandi hringiðu kórsins 

sem hyllir hann: 

hold af þeirra holdi, blóð af þeirra blóði.



Carlo Sini um tvíþætt eðli Apollons

Viska Apollons er af tvennum toga: 

annars vegar sú viska sem honum er eiginleg 

og frumheimildirnar lýsa sem visku þess augnaráðs 

er sér og skilur alla hluti með hraða eldingarinnar 

(viska sem er í einu og öllu guðdómleg og engum manni gefin), 

hins vegar sú viska sem hann miðlar tilteknum manni 

sem gegnir hlutverki miðilsins (eða hofprestsins).



Boginn og örin eru einkenni Apollons

Boginn og örin eru merki þessa valds, 

og örin merkir í raun og veru viskuna sem Guðinn færir manninum 

þar sem hann hæfir hann markvisst úr fjarlægð.

Ólíkt fyrri viskunni, sem byggir á innsæi og er manninum óhöndlanleg, 

þá er viska örvarinnar eingöngu bundin við orðin. 

Apollon vill hvorki né getur veitt manninum hlutdeild í fyrri viskunni, 

því það myndi gera þann einstakling að Guði… 



Apollon drepur 
risann Tityo til 

varnar Leto
móður sinni

Vasi um 400 
fKr.



Sini um boga Apollons, örina og markmiðið

Sú viska sem Apollon veitir mönnunum er miðluð viska og yfirfærð 

(í samræmi við merkingu orðsins „metafora“ (myndlíking)), 

viska sem er yfirfærð á markið og hittir í mark eins og örin: 

viska sem er mannleg í einu og öllu, 

því hún er til orðin úr orðum 

um leið er hún guðdómleg gjöf.





Carlo Sini um kenningu Giorgio Colli

Af því sem þegar hefur verið sagt má strax ráða þann róttæka mun 

sem er til staðar á visku Apollons og Díonýsusar. 

Öll hefðin hefur beinst að því að vekja athygli á þessum mun.

Giorgio Colli hefur hins vegar lagt áherslu á 

…að hér er ekki um að ræða tvær sjálfstæðar trúarhreyfingar 

sem starfa samhliða eins og margir hafa haldið fram, 

heldur er um einn tvíhöfða stofn hinnar fornu trúarlegu visku að ræða.



Apollon og 
Dionysos takast í 

hendur



Hinar ósættanlegu sættir Apollons og Dionysosar
samkvæmt Sini og Colli

Annars vegar höfum við visku Apollons sem upphefur sig til heildaryfirsýnar yfir lífið. 

Dionysos er hins vegar sá sem er hálft dýr og hálfur Guð, 

viska hans á rætur sínar í því sérstaka sem kraumar undir niðri 

í kjarna lífsins, rétt eins og rótarskotið á hlutdeild í heildinni. 

En þar sem hinn helmingur Díonýsusar á hlutdeild í guðdómnum, 

þá er hann ef svo mætti segja, hið appolónska andlit hins díonýsiska, 

það er að segja það lóðrétta sjónarhorn sem segir allt ofan frá 

og úr óendanlegri og óhöndlanlegri fjarlægð. 

Það er fjarlægð Apollons, Guðsins sem sér og hittir í mark úr fjarlægð.

Þessar tvær öfgar mynda forsendur visku 

sem stendur á mörkum þess að verða hið heimspekilega orð, 

og einungis hin apollónska viska getur borið skil á henni og túlkað í skiljanlegum orðum og hugtökum.



Carlo Sini um hlutverk og hlutskipti orðsins

Leið hinnar guðdómlegu visku til mannlegs skilnings 

liggur því í gegnum orðið. 

Orð andsvarsins er eins og afsteypa 

sem varðveitir fótspor þess guðdómlega. 

Afsteypa sem byggir á hljóðmerkjum sem í sjálfum sér eru 

án allrar merkingar. 

Þess vegna er þörf fyrir túlkun frá hendi þeirra 

sem Platon kallar „spámennina“: 

þeir tala í nafni mannlegs samfélags í heild sinni. 



Carlo Sini um túlkandi hlutverk heimspekinnar

Túlkendurnir, sem við getum einnig kallað „spámennina“, 

eru nauðsynlegir til að skilgreina það myrkvaða og tvíræða svæði 

þar sem hið mannlega kemst í snertingu við guðdóminn. 

Verk þeirra þýðir hin meðteknu hljóðmerki 

yfir í visku sem er móttækileg og skiljanleg. 

Þannig virkar þetta náttúrlega samband vitskerðingar og rökvísi, segir Colli, 

þar sem rökvísin er skilyrt af hinu fyrrnefnda 

og gegnir eingöngu því hlutverki að gera það opinbert. 

Það er manían (æðið) sem á fyrsta orðið, fyrstu hljóðin, fyrstu nöfnin.

En það er einungis í gegnum hina túlkandi rökvísi 

sem inntak (merking) þess sem meðtekið var í æðiskastinu verður útlistað og skýrt fyrir öllum.



Um tvöfeldni Apollons (og heimspekinnar)

Nú getum við dregið saman hin sérstöku einkenni Apollons:

Viska hans einkennist af tvöfeldni sem er tjáð í táknum hans, skotboganum og lírunni. 



Carlo Sini um Apollon sem guð listanna

Apollon er holdgerving fegurðarinnar og ljúfleikans

sem blekkingar listanna veita. 

Hann er Guð draumsins og hinna fögru birtingarmynda.

Samtímis er hann einnig sá illi Guð sem drepur af löngu færi, 

sem hittir ávallt í mark í krafti óskeikullar yfirsýnar hans yfir allt. 



Rafael: Parnassus, veggmálverk í Vatíkanhöllinni, 1511



Tizian (1488-1576):
Refsing Marsýasar
1570-76



Carlo Sini um Apollon:

Samtímis er hann einnig sá illi Guð sem drepur af löngu færi, 
sem hittir ávallt í mark í krafti óskeikullar yfirsýnar sinnar yfir allt.

Apollon myrðir öll börn Niobe. Rómversk líkkista frá 2. öld e.Kr.



Carlo Sini um hlutverk orðsins og tónlistarinnar

Fjarlægur og til staðar í senn nýtir Apollon örina 

sem verkfæri sitt og tákn, 

því örin er í senn sjálfur miðill orðsins og markmiðsins.

Orðsins sem temur dýrin (og augljóslega einnig manninn) 

við undirleik lírunnar

á meðan næturorð Díonýsusar framkalla 

hömlulaust æði vitfirringarinnar. 



Carlo Sini um Véfrétt Apollons

En það voru orð Véfréttarinnar sem jafnframt komu mönnum í 
leiðsluástand og maníu, 

með óskiljanlegum orðaflaumi er kallar á hjálp túlksins, spámannsins. 

Það er nauðsynlegt að þýða vængjuð orð Guðsins yfir í fátækleg orð. 

Þessi þörf fyrir túlkun felur að mati Colli í sér 

fæðingu rökhugsunarinnar. 

Hún birtist upphaflega i tjáningu og formúlu ráðgátunnar 

sem ennþá stendur nærri Guðdómnum. 

En hér stöndum við þegar andspænis einstaklingsbundinni visku 

sem tilheyrir ekki hinum nafnlausa fjölda 

eins og gerist í veröld Díonýsusar.

Myndin sýnir Apollon við Þrífótinn sem ber gufuskálina með vímugefandi 
gufu sem „pytoninn“ (snákurinn) bruggar. 

Grísk lágmynd.



Delfi: Leikhús Díonýsusar og hof og véfrétt Apollons



Carlo Sini um ráðgátuna miklu

Viska leyndardómanna og viska þeirra sem leysa ráðgáturnar 

fela þannig í sér vel afmarkaða þætti í tilurð hinnar fornu visku. 

Það eru þættir sem rekja má beint til visku Apollons. 

Hún felst í því að tjá sannleikann með myndum og orðum 

sem eru yfirskyggð og myrkvuð. 

Hún leiddi af sér raunverulega einstaklingsbundna samkeppni á sviði túlkunar, 

sem samkvæmt fornri hefð var samkeppni upp á líf og dauða. 



Ödipus og Sfinxinn

Sá túlkandi sem ekki kunni svar við 
ráðgátunni átti að deyja. 

Þetta er líka inntak frægasta 
spurningaleiks Grikkja, 

þar sem Sfinxinn leggur ráðgátuna 

fyrir Ödipus.

Það er ráðgáta sem hefur örugglega 

að geyma mörg þau leyndarmál 

er varða hinstu rök lífsins meðal Grikkja.



Hof og Véfrétt Apollons í Delfi


