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Sapfos digte Sapfo Hent PDF Sapfo eller Sappho (født ca. 630-612 f.Kr., død ca. 570 f.Kr.) er oldtidens mest
kendte kvindelige digter og en af de ni kanoniske græske lyrikere. Hun levede på øen Lesbos og digtede på
den æoliske dialekt. En del af hendes digte handler om kærlighed til unge piger, og Sappho har derfor lagt

navn til den lesbiske kærlighed.
Senere kilder fortæller adskillige detaljer om Sapphos liv, men det er uvist, hvor meget der er ægte, og hvor

meget der beror på videredigtninger af oplysninger fundet i hendes digte.

Hun skal tilhøre en gammel mytilensk adelsfamilie, men måtte flygte til Sicilien af politiske grunde. Ca. 591
f.Kr. vendte hun tilbage til Lesbos og dannede en skole for unge piger, som hun underviste i musik og dans.

Det byzantinske leksikon Suda oplyser, at Sappho var gift med en handelsmand ved navn Kerkylas, med
hvem hun fik datteren Kleis. Suda fortæller også, at hun havde tre veninder Atthis, Telesippa og Megara,

"som hun blev beskyldt for at nære en skændig kærlighed til".

En anden tradition fortæller, at hun var ulykkelig forelsket i færgemanden Phaon og til sidst tog livet af sig
selv ved at kaste sig ud fra en klippe. Ovid har skrevet et digt, der skal forestille at være et kærlighedsbrev fra

Sappho til Phaon.[1]

I hendes egne digte er hendes navn skrevet Psapphō (Ψάπφω)
Digtning

Papyrus med et nyopdaget Sappho-digt (Altes Museum, Berlin)

I oldtiden kendte man ni bøger (dvs. bogruller) med digte af Sappho. Det meste er imidlertid gået tabt og
kendes kun som fragmenter i egyptiske papyri eller citater hos senere forfattere. Det drejer sig om hymner,

bryllupsdigte og kærlighedsdigte.

Sappho er oldtidens vigtigste kvindelige forfatter, og hun var berømt for sin klare og udtryksfulde sprog. I et
epigram tilskrevet Platon bliver hun ligefrem kaldt for den tiende muse. Den romerske digter Catul gav sin
elskerinde pseudonymet Lesbia med henvisning til Sappho og forfattede en gendigtning af ét af Sapphos

digte.[2] Horats tog ligeledes Sappho som et af sine forbilleder.
Det sapphiske vers er opkaldt efter Sappho, fordi hun havde en forkærlighed for denne verseform.

(Wikipedia)
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