
HOOFSTUKIll 


EER-EN-SKAAMTE-MOMENTE IN DIE GILGAMESH-EPOS 


A. DIE PROLOOG 

Die Gilgamesh-epos open met 'n proloog van 45 reels wat net sowel die epiloog aan die einde van 

Tablet XI kon gewees het: reels 16 - 21 van Tablet I word woordeliks herhaal in reels 315 - 320 

van Tablet XI. Hierdie proloog funksioneer as inleiding tot die verhaal, en die doel daarvan is om 

die leser/hoorder se nuuskierigheid te prikkel vir dit wat in die res van die epos vertel gaan word. 

Dit wil die hele storie in 'n neutedop opsom, sonder om te veel te verklap: leserslhoorders moet 

hulself solank voorberei vir 'n vertelling van 'n merkwaardige persoon: hy was iemand wat 

vreemde dinge gesien en beleef het, maar ook iemand wat terselfdertyd iets konkreet, iets 

tasbaars tot stand gebring het. Oor hierdie mens gaan in die res van die elftablette vertel word. 

Alhoewel dit nie met sekerheid bewys kan word nie, is dit bykans seker dat Sin-liqe-unninni die 

eerste 26 reels van hierdie proloog tot die Ou Babiloniese verhaal bygevoeg het: reel 27 is die 

openingsreel waarmee die ou epos bekend gestaan het, naamlik siltur eli sarril (Gardner & 

Maier, 1984 : 59). Die Standaard Babiloniese verhaal begin egter met sa nagba imunl, en met 

hierdie woorde betrek die verteller die hoorder in die gebeure wat in die res van die elf tablette 

gaan ontvou: 

1 sa nagba imuru luseddi mati Ek moet vir die land vertel van hom wat die 

diepte gesien het. 

2 sa kullati idii kalama l:Jassu Alles sal onthou word van hom wat alles weet. 

3 il:Ji(ma mitl:Jaris ldbrati Gelyke landstreke het hy verken. 

4 napl:Jar nemeqi sa kalami il:Juz Die som van wysheid wat alles omvat 

5 nisirta imurma katima ipte die geheim het hy gesien; wat toegemaak was, 

het hy oopgemaak. 

6 ubla lema sa lilm abilbi Hy het verslag gebring oor wat was voor die Vloed. 

7 url:Ja rilqta illikamma anil:J u SuPSuI:J Op 'n ver pad het hy gegaan, moeg, maar vertr~~s 

8 ihnts ina nare kalu manahti 
~ . ~ 

het hy al die ontberinge op 'n stela uitgraveer. 

9 lIsepis dijru sa Uruk SlIpilri Hy het die stadsmuur van die veilige Uruk gebou 
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10 sa Eanna quddusi sutummi elim 

11 amur dilrsu sa kima qu nebbilsu 

12 itaplas sametaSu sa la umassalll mamma 

13 $abatma askuppati sa llltli ulltinu 

14 qitrllb ana Eanna Subat IStar 

15 sa sarru arku la llmaSsalil amelu mamma 

16 elima ana eli dliri sa Uruk itallak 

17 temennu bi(ma libitti $llbbu 

18 summa libittfsu la agurrat 

19 u ussisu la iddil 7 muntaliki 

20 1 sar alu 1 sar kinl 1 sar issu pilir 

bUll Islar 

21 3 sar u pitru Uruk tambu 

22 se 'ima tupsinna sa ern 

23 pu(ur bargallisu sa siparru 

24 petema pu sa ni$irti 

25 isima (uppi uqnu sitassi 

26 sa Su Gi/game& alaku kalu mar~ati 

27 siltur eli sarro sanu' 'Udll adi gatti 

28 qardu IWid Uruk rimu muttakpu 

29 illak ina pani asared 

30 arka illakma tukulti abliSu 

31 kibru dannu $Ulill ummanniSu 

32 agfi ezzu muabbit dilru abnu 

33 emu sa Lugalbanda Gilgames gitmalu 

emliqi 

34 maru arbi ~j'rti sinnistu Ninsun 

35 su Gilgames gitmalu raSubbu 

waar die gewyde Eanna is, die heilige skatkis. 


Kyk na die stadsmuur - soos brons is sy friese! 


Kyk die voetstuk - daar is geen gelyke nie! 


Gryp die drempel van die ou tye vas. 


Kom nader na Eanna, die woonplek van Ishtar


later sou nog koning nog mens dit ewenaar. 


Gaan op, bo-op die mure van Uruk, loop daar 


rondo 

Let op die basis, kyk mooi na die bakstene: 

as die bakstene darem nie van hardgebakte 

klei was nie 

en die 7 wyses nie die fondament neergele het nie! 

Een sar is stad, een sar is boorde, een sar is klei

put, oop grond, en die huis van Ishtar! 

3 sar en oop grond - dis die omtrek van Uruk. 

Soek die tablethouer van koper, 

maak los die slot van brons, 

maak oop die deur van die geheim, 

kry die tablet van lapis lazuli en lees dit hardop 

van at Gilgamesh se pynlike omswerwinge. 

Hy troon uit bo konings, indrukwekkend van 

statuur, 

'n held, spruit van Uruk, 'n wilde bul wat 

deurboor; 

voor loop hy, die eerste, 

agter loop hy, ter ondersteuning van sy broers, 

'n vaste oewer, beskermer van sy leer, 

'n woedende vloedgolfwat klipmure verwoes. 

Gilgamesh: volmaakte mag, skoonseun van 

Lugalbanda, 


seun van die edel-wildekoei Ninsun, 


hy, Gilgamesh, volmaakte verskrikking! 
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36 petit nerebett sa l:Jursani Hy maak ingange in berge oop, 


37 l:Jerit bUri sa kislidu sadf hy grawe putte in die nek van die berge. 


38 ebir tdmtu tdmati rapasuti adi ~it samsi Die wye see van die see het hy oorgesteek, 


tot waar die son opkom, 


391:Ji( kibrati muste 'u bala(i landstreke het hy ondersoek: soekende na 


die lewe! 


40 kasid danniissu ana Utnapistim ruqi Deur sy krag het hy Utnapistim, die Veraf


een, bereik. 


41 muffr maljtlzi ana asriSunu Die kultiese sentra wat die vloed laat 


sa u&al/iqu abubu verdwyn het, het hy herstel. 

42 mannumma ina nisi apatu Wie is daar onder die mense van die mensdom 

43 sa ittiSu issannanu ana sarruti en onder die konings wat met hom kan 

meeding? 


44 sa kf Gilgames iqabbu anakuma sarru wat soos Gilgamesh kan se: "Ek is koning!" 


45 Gilgames islu umum i 'aldu nabi sumsu Gilgamesh: sedert die dag van sy geboorte 


skitter sy naam! 

Die hele proloog as sodanig is 'n eerbetoon aan Gilgamesh. Die verteller, 'n ek-spreker, lei die 

eulogie met sy persoonlike getuienis in. Hierdie getuienis wit hy nie slegs tot die enkele leser 

lewer nie, hy moet die land vertel, sodat niks vergeet word nie. Die een oor wie daar vertel gaan 

word, se identiteit word bekend gemaak as die een "wat die Diepte gesien het" (r 1). Deur 

die naam geheim te hou, en terselfdertyd na iets misterieus met betrekking tot die protagonis te 

verwys, slaag die verteller uitmuntend daarin om spanning by die leser se skep. 

Nou begin die verteller as't ware agterstevoorom en beskryf vanaf reel 3 - 8 wat eers aan die 

einde voltooi word. Op tergende wyse word geheim-motiefuitgebuit deur steeds die naam van 

die een wat gesien het, te weerhou, maar sy kwaliteite word meegedeel: hy is die siener, die een 

wat geheime dinge ontdek het, en wat uitgevind het wat voor die Vloed gebeur het. Daar is twee 

konkrete, tasbare, sigbare items wat hy nagelaat het: die stela wat sy ontberinge beskryf (r 8), en 

die mure van Uruk wat hy gebou het (r 9). 

Van hier (r 11 - 15) word eers met 'n wye lens op die stad gefokus - van buite afbewonder die 

leser die fiiese en die voetstuk. AI nader en nader word hy gelok, terwyl die spanning opbou. 
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Die verteller is egter glad nie haastig om sy punt te maak nie. Deur tel kens te verwys na Eanna 

die tempel van Ishtar in Uruk - (r 10 en 14), wit hy die leser daaraan herinner dat hy hom gereed 

moet maak vir 'n gewyde oomblik, 'n sakrale belewenis. Vir die regte instelling moet die 

drempel van die ou tye eers vasgegryp word (r 13) - 'n oomblik van verootmoediging voordat 

daar na die heilige sentrum van die stad beweeg kan word. 

Asof die verteller weet dat die leser so 'n oorweldigende gebeurtenis nie direk kan hanteer nie, 

nooi hy hom uit om eers 'n bietjie op die mure van die stad rond te loop, en die grootsheid 

daarvan te bewonder (r 16 - 21). Hierna kry die leser die toestemming om a1 hoe nader te 

beweeg aan dit wat die verteller eintlik aan hom wil openbaar. Dis nie so maklik nie, en ook nie 

vanselfsprekend nie. Eers moet hy die koperhouer soek (r 22), daarna die slot van brons 

oopsluit (r 23), dan is daar nog 'n deur na die geheim wat oopgemaak moet word (r 24). Dan 

word die tablet van lapis lazuli gevind (r 25) - met 'n opdrag daarby: dit moet hardop gelees 

word. Almal moet hoor. 

En nou word die spanning verb reek: eers in reel 26 word die naam genoem van die een oor wie 

die verteller nie kan stilbly nie: Gilgamesh! 

Reels 27 - 45 wei uit oor Gilgamesh se voorkoms en sy dade. Hierdie beskrywing pas by die 

soort persoon wat ook volgens Malina se model deur die samelewing geeer word: hy het mag, 

hy manipuleer die optrede van ander, en hy wek ontsag (vgl. 2.2.2). Sy voorkoms belndruk (r 

27), hy is onverskrokke: hy word beskryf as 'n wilde bul (r 28) en 'n vloedgolf (r 32), selfs groot 

berge stuit hom nie in sy gang nie (r 36 en 37). Hy is iemand wat ontsag afdwing want hy 

word waargeneem as 'n mag (r 33) en 'n verskrikking (r 35). Hy tree op soos wat daar van 'n 

goeie leier verwag word: hy is betroubaar deur die voor- en agterhoede van sy mense te vorm 

(r 29 - 31), boonop dien hy die belange van gode en mense (r 41) waneer hy die skade na die 

Vloedramp herstel. Gilgamesh het selfs die regte afkoms (r 33 - 34), en is op die regte plek 

gebore (Malina & Neyrey, 1991 : 74). 

Die proloog sluit af met 'n retoriese vraag (r 42 - 44) oor wie by so 'n koning kan kers vashou, 

en 'n stelling (r 45): Gilgamesh het inderdaad naam gemaak. 
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Tog skilder die verteller hierdie eer-prentjie nie heeltemal so volmaak soos wat Malina dit 

sou wou he nie. Heel aan die begin word hy vereer as die een wat die Diepte gesien het, 

wat geheime ken, maar een wat swaargekry en gely het in die proses. Eerbare mense is 

nie veronderstel om hul innerlike probleme en swakhede te laat blyk nie (Malina & 

Neyrey, 1991 : 78 - 79), allermins sou hulle dit op 'n stela uitgraveer om vir ewig onthou 

te word! Alhoewel die lofrede vanafreel27 - 45 grotendeels oor Gilgamesh se konkrete 

prestasies handel, word ook die rede genoem waarom hy die wereld deurkruis het: hy het 

die lewe gesoek (r 39). Die verteller voeg rue by of hierdie onderneming suksesvol was 

nie - hy laat dit net daar. 

Dit lyk nie as of wysheid as psigologiese kwaliteit in Malina se model van eer en skaamte 

funksioneer nie. In terme van hierdie sosiologies-antropologiese model sou wysheid 

eerder die vermoe wees om te kan onderskei watter gedrag of houding vir die samelewing 

toepaslik is of nie. Introspeksie is iets wat anti eke persoonlikhede nie ken nie (Malina, 

1993 : 66). 

Reeds die proloog laat blyk 'n kontinuIteit, maar ook 'n diskontinuIteit met Malina se 

sosiologies-antropologiese model van eer en skaamte. Hier gaan van 'n held vertel word, 

maar waarskynlik nie die stereotipiese held wat die samelewing verwag nie. Die leser se 

aptyt word gewek deur wat gese is, maar ook deur wat nie gese is rue. 

Wat is die Diepte? Wat is die geheim? En - die belangrikste: het Gilgamesh die lewe 

gevind wat hy gesoek het? 

Met ingehoue spanning word die volgende kolom op die stela gelees. 
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Bi KONING Gll.,GAMESH: 'N MAN VAN EER GEDRA HOM SKAAMTELOOS 

Enkele inleidende opmerkings: 

Kolom ii van Tablet I strek van reel 46 - 104. Die twee hoofkarakters van die eerste helfle 

van die epos word voorgestel: Gilgamesh en Enkidu. Reels 46 - 81 beskryf Gilgamesh, die 

protagonis: wie hy is en wat hy doen. Die antagonis, Enkidu word in reels 82 - 104 bekend 

gestel. Daar word vertel oor sy skepping, sy bestaan en die effek wat hy op mense het. Bi 

van hierdie hoofstuk fokus dus op Gilgamesh, en Bii op Enkidu. 

TABLET I (Kolom ii) 

46 sittmsu iluma SuliultaSu amelutu 

47 ~alam pagriSu Belet-ili u~~ir 

48 ulte~bi gattasu itiq pertesll u (arraSu 

49 xxx sarul] ltmsll 

50 xxx xxx xxx gitmalu 

51 ina simat xxx al]u 

52 ina supunl sa Uruk Su ittanallak 

53 ugdassar rtmanis saqu reSuSu 

54 ul iSu saninamma tebu kakkusu 

55 ina pukkisu tebu ru 'uSu 

56 utaddani e(lil sa Unlk ina kummlSunu 

57111 umassar Gi/gameS maru abiSu 

58 urra u mlisi ikaddir se-xxx-ris 

59 su re 'uma sa Uruk supuri 

60 su re 'usinama xxx 

61 gasru Slipii. mtidii u palka llzna 

62 ulumassar Gilgames batlilta ana 

I]a'irisa 

63 marat quradi I]irat e(li 

64 tazzimatasina ismll ihi 

65 ilu samdmi adi Uruk imtal]ni 

66 tultabSima rima kadra Aruru 

Twee-derdes van hom is god, een-derde is mens. 

Belet-ili het sy liggaam ontwerp. 

Sy statuur, sy hare en sy baard het sy beplan. 

xxx indrukwekkend sy figuur 

xxx xxx xxx volmaak 

in waarde xxx sy broers. 

Hy loop rond in die veilige Uruk, 

sterk soos 'n wildebul, kop omhoog. 

Sy wapens is onoortreflik, 

sy 'pukku' kommandeer sy vriende. 

Bedruk sit Uruk se jongmans in hul kamers: 

Gilgamesh los die seun rue uit vir sy pa nie. 

Dag en nag is sy (houding?) arrogant. 


Hy: herder van veilige Uruk? 


Hy: beskermer van die vroue 

sterk, vorstelik, wys, en vol van begrip? 


Gilgamesh los die meisie nie uit vir haar 

. . 

mmnaar me, 

dogter van die kryger, eggenote van die man rue. 

Die gode het die vroue se klag aangehoor. 

Die gode van die hemel kom tot by Uruk: 

"Aruru, jy het geboorte gegee aan 'n opstandige 

wildebul! 
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67 ul isu stmimamma tMu kakkisu Sy wapens is onoortreflik, 

68 ina pukkisu tebll ni'liStI sy 'pukku' kommandeer sy vriende. 

69 ul umassar Gilgames mara abisu Gilgamesh los die seun nie uit vir sy pa nie. 

70 urra u musi ikaddir se-xxx Dag en nag is sy (houding) arrogant. 

71 su ri 'uma sa Uruk supliri Hy: herder van veilige Uruk? 

72 su re 'iisinama u xx Hy: beskermer van die vroue -

73 gasru SilpU mildu u palka uzna Sterk, vorstelik, wys, en vol van begrip? 

74 111 umassar Gilgames baltilta ana Gilgamesh los die meisie nie uit vir haar 

!:Ja'irisa minnaar, 

75 marat quradi !:Jirat e(li dogter van die kryger, eggenote van die man nie." 

76 tazzimtasina isfenemme Anum Anu hoor aanhoudend die klag van die vroue. 

77 Aruru issu rabutu "Grote Aruru," kla hulle, 

78 afti Aruru tabni amela "Jy Aruru, jy het die man geskep: 

79 eninna bini zikirsll skep nou een net soos hy. 

80 ana umi libbisu lu masil Laat sy hart die van 'n bonatuurlike wese wees, 

81 lislanamima Uruk listapsi!:J laat hulle baklei, laat Uruk tog rus kry." 

Na die indrukwekkende eulogie in die proloog, is die leser oorstelp, en vol bewondering vir 

hierdie bykans volmaakte koning. Aanvanklik word die lofrede voortgesit. Gilgamesh se 

eerbare afkoms word herhaal (r 46): hy is inderdaad meer god as mens. Daar is egter 'n baie 

goeie rede waarom die verteller dit nodig ag om die leser op die menslikheid van Gilgamesh 

ook attent te maak: hierdie derde menslikheid bind hom onlosmaaklik aan die lot van aIle 

mense (Gardner & Maier, 1984 : 69). Nietemin is dit die goddelike wat vir sy treffende 

voorkoms gesorg het, Belet-iIi, die hoofgodin, het dit selfbeplan (r 47 & 48). Alhoewel reels 

49 - 51 grotendeels ontbreek, blyk dit uit die gelsoleerde woorde dat Gilgamesh iemand is 

wat raakgesien word. Bloot sy fisiese voorkoms laat hom uitstaan bo ander mense, dwing 

respek afen verleen aan hom eer (vgl. 2.2.2.1). 

Vanaf reel 52 kom die leser onder die indruk van sy trotse houding - die houding van 'n 

heerser. Sy kop, as simboliese weerspieeling van sy sosiale eer (vgl. 2.2.2.4 ) is omhoog (r 

53). Sy optrede wat in reels 54 en 55 beskryfword, maak dit duidelik dat fisieke kompetisie 

uitgeskakel is, en dat hy die mag het om ander se optrede te beheer (vgl. 2.2.2). Gilgamesh 

lyk soos 'n koning en hy doen wat 'n koning doen. Gilgamesh, weet die leser nou verseker, 

is 'n man waarmee 'n mens rekening moet hou. 
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Hoe ervaar sy samelewing hom - wat dink die mense van Uruk van hul korung? 

Die jongmans is neerslagtig (r 56). In plaas daarvan dat hulle trots is op hul 

indrukwekkende heerser, verkeer hulle in 'n toestand van depressie oor hom. 'n Donker 

wolk hang oor die pragtige stad. Hoekom? 

Die redes word verstrek in reels 57 & 58 en in 62 & 63: Gilgamesh laat niemand met rus nie. 

Die aard van sy tirannie word nie uitgespel nie. Etlike redes kan aangegee word waarom hy 

die mans nie met rus laat nie. Gilgamesh is bekend daarvoor dat hy die mure van Uruk laat 

bou het (George, 1999 : xlvii). Daarvoor het hy hande-arbeid nodig gehad en die mans in sy 

stad vir die doel gebruik - of misbruik. Dwangarbeid is dus een van die moontlike redes 

waarom die mans van Uruk ongelukkig was. Verder is dit onwaarskynlik dat Gilgamesh in 

liefde en in vrede met die omringende stadstate saamgeleef het. Kleinerige skermutselinge of 

groot oorIoe sou veroorsaak dat Gilgamesh die mans van hul gesinne af weggeneem het om 

of op te ruk of om te verdedig. 

Daar word melding gemaak van Gilgamesh se onoortreflike wapens (r 54 & 67). Volgens 

George (1999 : xlvii) was die Akkadiers bekend vir veglustige kontaksport. 'n Sumeriese 

gedig verhaal Bilgames se onversadigbare aptyt vir spele wat fisies baie vereis - gevolglik wy 

die vroue van die stad al hul aandag daaraan om in die behoeftes van die uitgeputte mans te 

voorSlen. 

Wat presies die 'pukku' is (r 55 & 68) waarmee Gilgamesh sy vriende kommandeer, is nie 

heeltemal seker nie. Meestal word dit met 'drom' of 'hoepel' vertaal. Dit was waarskynlik 

'n kultiese (Gardner & Maier, 1984 : 70) ofreligieuse instrument (pritchard, 1975 : 41) wat 

Gilgamesh vir sy persoonlike behoeftes aangewend het. 

Wat die vroue betref, is daar 'n sterk moontlikheid van seksuele teistering (Gardner & 

Maier, 1984 : 69). Dit is inderdaad so dat die mans veronderstel is om die eer van hul vroue 

te beskerm (vgl. 2.2.2.5), maar die probleem is dat daar in Uruk onder die mans vir 

Gilgamesh geen kompetisie is nie! By skend dus rue slegs die eer van die vroue nie, maar 

ook die van die mans in die stad. Julio Caro Baroja (Peristiany, 1965 : 13) se oor Don Juan 

dat hy 'n ongedurige, oppervlakkige en ruste10se jongman is wat altyd 'n nuwe uitdaging 

soek. Sy superioriteit moet hy in aIle aspekte van sy deurmekaar lewe bewys. Hy is die een 

wat sy lewe die meeste waag, die meeste doodmaak, die meeste dobbel, die meeste geld 
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bestee, die uitspattigste klere dra. Maar dis nie al nie. Hy is ook die een wat die meeste 

vroue verlei. Gegee die feit dat eer nie slegs 'n individuele aangeleentheid is nie, maar veral 

'n saak vir die familie, tas Don Juan die hart van familie-eer aan deur skande oor hul vroue en 

dogters te bring. Elke vrou wat hy verlei, is vir hom 'n persoonlike triomf 

'n Soortgelyke indruk kry die leser nou van Gilgamesh: 'n verveelde ryk jongman, behep met 

homself, voortdurend op soek na nuwe avonture - en een wie se hormone boonop ook aan 

die bruis is! Gilgamesh het s:x glans verloor. 'n Aantreklike en sterk koning, meer god as 

mens, maar hy misbruik sy krag, sy mag en sy posisie. Hy is 'n verwaande egols, so begaan 

oor sy eie eer dat hy niks en niemand ontsien om homself nog groter op te pomp nie. 

Strategies geplaas, tussen wat hy met die mans en die vroue aanvang, klink 'n kritiese vraag, 

selfs 'n verwyt (r 58 - 61): is dit hoe 'n goeie heerser behoort op te tree? Babiloniese 

ideologie skryf immers voor dat 'n koning vir sy onderdane soos 'n herder vir sy skape moet 

wees - hy moet hul1e beskerm en hulle met regverdigheid regeer (George, 1999 : xlvi). 

Daarenteen tree Gilgamesh soos 'n wrede en brutale tiran op. 

Dit is baie duidelik dat Gilgamesh se gedrag aIle grense van welvoeglikheid oorskry. Hy is 

koning, hy het status, sy afkoms getuig van goddelike ingrepe en menslike adel, sy voorkoms 

laat hom uitstaan, daarom kan hy op eer aanspraak maak, en behoort die samelewing dit te 

erken. Sy posisie misbruik hy egter tot so 'n mate dat dit sy onderdane die harnas ingjaag, en 

hulle voel dat hulle hom nie langer kan eer nie: hy tree nie op soos wat hulle van 'n goeie 

koning verwag nie. 

Onder die mense is daar vir Gilgamesh geen kompetisie nie (r 54 & 55). Hulle weet hul 

verset gaan hulle niks baat nie. Wie kan sterker wees as Gilgamesh? Slegs die groot gode 

kan hom oortref, en daarom wend die mense van Uruk hulle tot die hemelwesens. Gilgamesh 

is immers deur die grote Aruru self geskep (r 66). 

Reels 67 - 75 is 'n woordelikse herhaling van reels 54 - 63 (r 56 uitgesluit). Die woorde 

waarmee die verteller die optrede van Gilgamesh aan die leser beskryfhet, word nou deur die 

mense, veral die vroue van Uruk ge-eggo as bittere aanklag. As die leser nog die verteller se 

weergawe betwyfel het, beaam die mense dit. Teen hierdie tyd word Gilgamesh lankal nie 

meer bewonder nie, maar Ie die simpatie by sy onderdane. So intens is die weeklag van die 

vroue, dat selfs die hoofgod Anu dit onophoudelik moet aanhoor (r 76). 
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Die vroue van Uruk Ie hul versoek v~~r Aruru, die een wat Gilgamesh geskep het ( r 78). 

Wat vra hulle? 

Kompetisie (vgl. 2.2.2.2). Gilgamesh moet kompetisie kry, iemand wat met hom kan 

meeding. Hierdie wese moet in aIle opsigte sy gelyke wees (r 79), net so sterk, net so 

ongedurig en net so rusteloos (r 80). Die vroue van Uruk bid kompetisie aftussen die koning 

en sy teenstander. So intens moet die fisiese stryd wees, dat hulle mekaar besig genoeg hou 

sodat die mense tog 'n bietjie rus vir siel en liggaam kan kry (r 81). 

In reels 46 - 81 is daar dus baie duidelik sprake van eer en skaamte as sosiale waardes. 

Gilgamesh, die koning, maak aanspraak op eer volgens sy geboorte as god-mens, en sy status 

as koning. Dis onseker of hy die titel 'koning' oorgeerf of verwerf het, maar ook hierdie titel 

regverdig 'n aanspraak op eer. Die samelewing wat hierdie eer aan hom moet erken, verwag 

egter dat hy hom op 'n sekere manier moet gedra: as 'n sterk, maar ook as 'n wyse en 

regverdige leier. Dit gebeur egter nie. Gilgamesh oorskry sy sosiale grense deur sy mag te 

misbruik - daarom kom sy eer in die gedrang. Ongelukkig is dit nie so maklik om sy eer van 

hom afweg te neem nie - daarvoor is 'n stryd om eer no dig. Niemand in Uruk is in staat om 

Gilgamesh se eer uit te daag nie, niemand is in enige opsig sy gelyke nie. Die enigste 

oplossing is dat so 'n wese geskep word: dieselfde gode wat Gilgamesh geskep het, word 

versoek om sy gelyke te skep sodat hulle mekaar kan besig hou en die res van die 

gemeenskap in vrede gelaat word. 
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Bii ENKIDU 

(a) Sy skepping 

82 Aruru annita ina semesa 

83 zikru sa Anim ibtani ina libbisa 

84 Aruru imtasi qatasa 

85 (iUa iktari~ ittadi ina ~eri 

861ulla Enkidu ibtani quradu 

87 ililtt qulti ki~ir Ninurta 

88 Su 'lir sarta kalu zumrisu 

89 uppus peretu ki sinnisti 

90 Uiq pertiSu il:Jtannaba klma Nisabu 

91 la ldi nisu u matamma 

92 lubusti labis ki Sakkan 

93 itti ~ablti'ma ikkala samml 

94 itti bulim masqa idappir 

95 Uti nammassl mu itib libbaSu 

96 ~aiadu l:Jabbilu amelu 

97 ina put masqi saSu ustaml:JirSu 

98 isten ume sana u salsa ina pitt masqi 

99 imursuma ~aiadu ustal:Jriru panuSu 

100 SU u bulisu bitusSu irnma 

101 itadir usl:Jarir iqulma 

102 lummun libbasu panusu arpu 

103 ibassi nissatu ina karSiSu 

104 ana alik url:Ji rnquti panuSu maslu 

Toe Arum dit hoor, 

het sy Anu se woord gestalte gegee in haar hart. 

Arum het haar hande gewas, 

kIei afgeknyp, en dit op die steppe gewerp. 

Enkidu, die primitiewe mens, die kryger, het sy 

gestalte gegee. 

'n Kind van stilte, ledemaat van Ninurta. 

Harig was hy, hare oor sy hele liggaam, 

die hare op sy kop, soos die van 'n vrou, 

sy lokke groei so welig soos Nisaba s'n. 

Nog mense, nog land ken hy. 

Sy kIere lyk soos Sakkan. 

Saam met die wildsbokke eet hy gras, 

die vee by die drinkplek se geselskap soek hy op, 

die wilde diere by die water maak sy hart bly. 

'n Jagter, 'n wreedaard van 'n man 


het hom voor die drinkplek gewaar. 


Die eerste, die tweede en die derde dag, is hy 


voor die drinkplek, 


Die jagter sien hom, sy gesig bevrees. 


Hy en sy vee gaan huis toe, 


stom van vrees, swyg hy, 


sy hart bekneld, sy gesig bewolk, 


diep bekommerd in sy binneste. 


Sy gesig lyk soos die van een wat met 'n ver 

pad gekom het. 

Dit is veral Aruru tot wie die die vroue van Uruk hul klag rig. Aruru is die ander naam vir 

Belet-ili, die moeder-godin (George, 1999 : 222), en Anu se metgesel (Gardner & Maier, 

1984:71).Aruru is dan ook die godin wat tot aksie oorgaan en gehoor gee aan die kIag (r 82): 

Enkidu word geskep. 
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Enkidu ondergaan nie 'n natuurlike geboorteproses nie. Anu, die hoof god is weI aandadig 

'n woord van hom kry gestalte in Aruru se hart (r 83). Enkidu word dus deur Aruru na die 

, 	beeld van Anu geskape, hy is die gesamentlike 'produk' van die twee hoofgode in die 

panteon. 

Die gode is egter toonbeelde van onbetrokke ouers. Aruru was haar hande, knyp kIei af en 

en werp dit op die steppe (r 84 & 85) om maar self te sien en kom klaar. 'n Primitiewe wese 

bevind homself skielik op die aarde: Enkidu, die aapmens (r 86). Hy word beskryf as 'n kind 

van stilte (r 87). Moontlik verwys hierdie beskrywing na sy geboorteproses wat onbetrokke 

en in stilte geskied - 'n stuk kIei wat weggegooi word en lewe kry. Die 'stilte' kan egter ook 

aansluit by reel 91 - Enkidu is nog nie deel van 'n sosiale sisteem waar hy met ander mense 

deur middel van woorde en taal kommunikeer nie. 

Daar word niks vertel van Enkidu se grootword-proses nie. Vermoedelik is hy as jong 

volwasse wese geskape, want die doel van sy skepping is immers om Gilgamesh se 

teenstander te wees, en die tyd is min. Die mense van Uruk kry swaar onder die tirannie van 

die koning. 

Die verteller brei vervolgens uit oor die eienskappe en kenmerke van Enkidu. Hy is 'n kryger 

(r 86) en 'n ledemaat of knoop van Ninurta (r 87), die god van oorlog en oorwinning. Sy 

voorkoms word as harig beskryf (r 88 - 90). Sy hare word vergelyk met die van 'n vrou (r 

89), en ook met die graangodin Nissaba. Die vroulike in sy voorkoms laat die leser vermoed 

dat hierdie sterk mens-dier eintlik nog sag en vredeliewend is: hierdie vermoede word 

bevestig wanneer die verteller Enkidu se bestaan skets. Konvensionele kIere dra hy nie, maar 

sy liggaamsbedekking word vergelyk met Sakkan, die god van die wild (r 92). Net soos die 

wilde bokke eet hy gras, saam met hulle bring hy sy tyd by die drinkplek deur, en die wilde 

diere se teenwoordigheid verskafhom plesier (r 93 - 95). 

Die leser kry nie 'n negatiewe indruk van Enkidu nie. Enkidu is 'n natuurkind, Jean Jacques 

Rousseau se edele barbaar, Emile, net 'n bietjie vroeer in tyd. Hy do en niemand kwaad nie, 

lewe volgens sy instinkte en in harmonie met sy omgewing. Hy is iemand wat nog mense, 

nog land ken (r 91): die konvensies en gebruike van die samelewing het hy nog nie aangeleer 

nie. Kortom: die kodes van eer en skaamte is aan hom heeltemal onbekend. 
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Die protagonis en die antagonis is nou bekend gestel: Gilgamesh en Enkidu. Gilgamesh die 

koning tiranniseer sy onderdane tot so 'n mate dat die gode op versoek van die mense ingryp 

en 'n teenstander skep om die heerser reg te sien. Daar is inderdaad sekere eienskappe wat 

hulle dee1, en wat Enkidu as Gi1gamesh se gelykwaardige teenstander kwalifiseer. Net SODS 

Gilgamesh, dra Enkidu ook kenmerke van die goddelike in hom, ofskoon sy 'ouers' hom 

verwaarloos. Sy voorkoms is sterk en kragtig. In hierdie opsig is hy bevoeg om tot 'n stryd 

toe te tree, selfs 'n stryd om eer. 

Andersyds is hulle egter letterlik werelde van mekaar verwyder. Gilgamesh bevind homse1f 

binne die mure van Uruk, Enkidu lewe daarbuite. Teenoor die koninklike lewe van 

Gilgamesh, lewe Enkidu SODS 'n dier. Hy ken nie die binnekamers van die welige paleis nie, 

hy lewe wild en vry op die steppe. Hy eet nie koningskos nie, maar gras. Hy meng nie met 

die ryk en belangrike mense van die koninklike hof nie, maar met die diere. Sy kleredrag is 

nie konvensioneel nie, maar skakel in by die diere tussen wie hy leef Gilgamesh wil heers en 

oorheers, Enkidu wi! slegs in vrede met sy omgewing lewe. Die belangrikste eienskap wat 

Enkidu nodig het, ontbreek: aggressie. 

Om die 1eser nog verder te frustreer, laat die verteller 'n jagter op die tonee1 verskyn (r 96), 

'n man wat waarskynlik meer as een wrede en bloeddorstige gedierte in sy lewe teengekom 

en vankant gemaak het. Maar Enkidu is 'n perd - of gedaante - van 'n ander kleur. So-iets 

het die jagter nog nooit gewaar nie, en skrik hom skoon stom (r 99 & 101). Weer eens die 

afwesigheid van aggressie. Enkidu ken nie aggressie nie. Die jagter het egter iets teengekom 

wat sy veginstink in vrees omgeskakel het - miskien omdat die wese totaa1 vreemd is - en hy 

vlug stil en bekommerd na sy huis (r 100 vv). 

Wat nou? Gaan alles misluk? As Enkidu bly voortleeftussen die diere, sal Gilgamesh beslis 

voortgaan met sy tirannie. Hoe op aarde - en wie op aarde - gaan dit aan Enkidu se verstand 

bring dat sy doe1 op aarde eintlik is om die despotiese koning reg te sien? 

Se nou maar die jagter kry dit in sy kop om saam met 'n paar ander makkers die 'vreemde 

wese' dODd te maak? Enkidu wis immers van geen sout ofwater nie. 

Wie gaan hom se? 
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(b) Sy inisiasie 

Die res van Tablet I handel hoofsaaklik oor Enkidu. Hierdie skripsie fokus op eer en skaamte

momente in die ontwikkeling van Gilgamesh se persoonlikheid, maar ter wille van .die 

deurlopende vloei van die verhaal, gaan die belangrikste gebeure uitgelig en oorsigtelik 

bespreek word. 

105 :jailldu pdSiJ ipusma iqabbi izakkara Die jagter maak sy mond oop, en se vir 

ana abisu sy pa. 

Die verskrikte jagter kry uiteindelik sy stem terug en verwoord sy ervaringe aan sy pa. Hy het 

'n vreesaanjaende wese gewaar, bonatuurlik sterk, en hy doen die volgende: 

109 ittanal/ak ina eli sadi kaillna "Hy loop die hele tyd rond op die berge, 

110 kaillnamma itti blilim sammi ikkal die hele tyd eet hy gras saam met die diere, 

111 kaillnamma sepliSiJ ina put masqi isakkan die hele tyd is hy met sy voete in die 

drinkplek, 

112 pallJlIkllma ul a(elJa ana sasu en ek is te bang om naby hom te kom. 

113 umtalli b,iri sa 1IIJarru anllku Hy vul die putte op wat ek grawe, 

114 uttassilJ nuballia sa usparriru hy trek die strikke uit wat ek stel, 

115 usteli qlltia bulam nammassa sa :jeri hy hou my weg van die vee, die wilde 

diere van die steppe 

116 ul inamdinanni ana epes :jeri en hy laat my nie toe om aktief te wees op 

die steppe rue." 

Sy pa raai hom aan om so gou moontlik na Uruk te gaan, sy probleem aan die korung te stel en 

oor 'n moontlike oplossing te onderhandel. Die jagter laat rue op hom wag rue. Hy herhaal 

woordeliks aan Gilgamesh wat hy aan sy pa oorgedra het: reels 136 - 143 herhaal reels 109 

116. En Gilgamesh gee dieselfde advies as wat die jagter se pa in reels 123 - 128 gegee het 

(r 124 uitgesluit): 

144 Gi/games ana sdSiJma izakkara Gilgamesh se vir die jagter: 

ana :jaiiidi 

145 alik :jailldi ittika sinnistlllJarimtu "Gaan jagter, die prostituut Shamhat sal 

sinnistu SamlJat urlim saam met jou gaan. 
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146 enuma bftlam isaniqu ana masqf Wanneer hy na die vee toe kom by die 

drinkplek, 

147 sf lisl:Jut lubfJsisama lipta kuzubSa laat sy haar klere uittrek, en laat sy haar 

lyflikheid ontbloot. 

148 immarsima itel:Jl:Ja ana sciSi Hy sal haar sien en na haar toe gaan. 

149 inakkirSu bfJlSu sa irbu eli ~erisu Sy vee, saam met wie hy op die steppe 

grootgeword het, sal hom verwerp. 

Nie 'n bende geharde manne rue, maar 'n enkele vrou moet hierdie woeste vreesaanjaende 

wese aandurf Nie met 'n swaard, 'n spies en 'n skild nie, rue eens met 'n slingervel rue, maar 

sonder 'n enkele draad klere aan haar lyf, moet sy hom inwag. 

Wie is hierdie besondere vrou? 

Shamhat, die prostituut. 

In Akkadies verwys "saml:Jat" sowel as Hl:Jarimtu" na 'n prostituut. Daar kan met geen 

sekerheid gese word dat Shamhat weI 'n eienaam is rue - vertalers wissel in die toepassing 

daarvan. Sommige soos Jackson (1992 : xxxiv), Dalley (1992: 54 w) en George (1999 : 6 

w) gebruik Shamhat wei as eienaam. Ander soos Maier (Gardner & Maier, 1984 : 91 w) 

verwys na haar as 'n 'love priestess', terwyl Pritchard (1975 : 43 w) bloot van 'harlot', of 

'harlot lass' praat. Hierdie skripsie beskou haar egter as 'n baie spesifieke persoon met 'n baie 

spesifieke taak, en ken daarom aan haar 'n spesifieke naam toe: Shamhat. 

Shamhat is rue sommer 'n prostituut gelykstaande aan 'n straatvrou rue: sy is heel waarskynlik 

'n tempelprostituut in die tempel van Ishtar in Uruk. Tempelprostitute was priesteresse van 

liefde en sensualiteit - hulle het die misteriee van seks gevier by die tempels van InannalIshtar 

in ou Sumerie (Sandberg, s.j. : 1). Seibert (1974 : 36) beskryf hul taak as "the mystic 

veneration of the process of begetting as a divine act." Daar was verskillende rangordes onder 

die tempelpriesteresse, en alhoewel die prostitute die priesteresse met 'n laer rang was, is die 

dienste wat hulle gel ewer het, rue as skandelik gereken nie (Seibert, 1974 : 37). Die sosiale 

posisie van die tempelprostituut as verteenwoordiger van, en haar dienslewering aan die 

fertiliteitskultus, is inderdaad deur die samelewing gerespekteer. Verder het tempelprostitute 

waarskynlik ook oor 'n mate van geleerdheid beskik: hulle moes rituele danse kon uitvoer, 

-51

 
 
 



himnes ter ere van die go de sing, en het miskien selfs 'n paar daarvan komponeer. Buitendien, 

daar was nog altyd 'n noue band tussen tempels en opvoeding: tempels was die sentra 

vanwaar kennis en kultuur versprei het (Seibert, 1974 : 38). 

Die taak van Sharnhat die tempelprostituut, is om van Enkidu, die diermens - op hierdie 

stadium meer dier as mens - mens te maak. Sy moet al haar vaardighede inspan om hom te laat 

vergeet van die lewe wat hy tot dusver gelei het. Shamhat moet met ander woorde vir Enkidu 

opvoed en vir hom maniere leer. Sy gaan nou saam met die jagter. Vir twee dae lank sit hulle 

in hul skuilplek by die drinkwater en wag dat Enkidu sy verskyning maak. 

Dan kom hy. Hy eet en drink saam met die wilde diere totdat hy genoeg het. Haastig gee die 

jagter vir Sharnhat instruksies oor wat sy moet doen. Hyself verdwyn van die toneel en ook 

heeltemal uit die res van die storie: vermoedelik het hy nou genoeg gehad en die hasepad 

gekies. Sharnhat, veel brawer as die vreesbevange jagter, wag vir Enkidu in. Anders as hy, 

slaan sy nie op die vlug nie, maar doen wat aan haar opgedra is. 

171 urtammi Samljat didasa Sharnhat maak haar onderklere los, 

172 ursa iptema kuzubsa ilqi sy wys haar vulva, hy vat haar lyflikheid. 

173 ul islju( iltiqi nappissu Sy is nie bang rue, sy slaan sy asem weg. 

174 lubusisa uma~~ima elisa i~lal Sy sprei haar klere uit, en hy slaap by haar: 

175 ipussuma lulla sipir sinniste vir hom, die primitiewe man, gee sy 

uitvoering aan die kuns van 'n vrou. 

176 dadusu iljbubu eli ~erisa Hulle gee uiting aan sy passie op haar landskap

177 6 urri 7 musi Enkidu tebima ses dae en sewe nagte staan Enkidu regop 

Samljat irlji en stort hy homself in Sharnhat. 

178 ultu isbu lalasa Toe hy genoeg het van haar plesier, 

179 panisu istakan ana $eri buliSu wil hy teruggaan na die steppe van sy diere. 

180 imurasuma Enkidu irappuda $abitu Die bokke sien Enkidu en hardloop weg, 

181 bill ~eri Utesi ina zumurisu die diere van die steppe bly ver weg van sy 

liggaam. 

182 ultaljlj;( Enkidu ullula pagarsu Enkidu was gestroop, skoon was sy liggaam. 

183 ittazizza birkaSu sa illika bulSu Sy kniee wat geloop het, staan stit, 

184 umta((u Enkidu ul ki pant lasansu Enkidu het verswak, hy kon nie hardloop soos 

vantevore nie 

185 u Su iSiljma rapas Ijasisa maar sy begrip het toegeneem. 
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186 ititra ramu ittasab ina sapal Hy keer terug, en sit aan die voete van die 

sinnistll l:Jarimti prostituut. 

Dit blyk dat Shamhat iemand is wat gerespekteer kan word. Sy doen wat aan haar opgedra 

word sonder om daarvoor terug te deins. En dit lyk nie asof sy enige groot beloning kry of 

selfs enige persoonlike plesier daaruit put nie. Reels 171 - 177 beskryf hoedat Shamhat 

volledig op Enkidu ingestel is, en alles wat sy doen, op hom rig. Hy is die primitiewe man 

(r 175) wat op sy instinkte reageer, sy is die een met verstand, wat haar vaardighede kunstig en 

verfynd aanwend - en met 'n doel voor oe. 

Enkidu kan nog nie nadink oor die gevolge van sy dade nie. Nadat hy homself bevredig het, 

wil hy terugkeer na sy ou lewe (r 178), maar iets het verander. Hy het verander. Enkidu het 'n 

mens geword. Die diere, sy eertydse vriende, kom dit eerste agter en hardloop weg van hom 

(r 180 & 181). Enkidu se liggaam is skoon, (r 182), en alhoewel hy verswak het en sy kragte 

afgeneem het (r 183 & 184), is hy soos aIle mense 'n potensiele gevaar. 

Enkidu het sy dierlike eienskappe verloor, maar iets mensliks bygekry: begrip. Hy kom terug 

na Shamhat, en sit aan haar voete (r 186), gereed om te leer wat dit beteken om mens te wees. 

Die eerste deel van Shamhat se taak - daar kan selfs sprake wees van 'n goddelike taak - het 

sy suksesvol voltooi, naamlik om van Enkidu 'n mens te maak. Nou volg die res: sy moet 

hom inwy in die kodes van die samelewing sodat hy goed toegerus na Uruk, en na Gilgamesh 

toe kan gaan. Vir Enkidu het dit aanvanklik slegs om wellus en seks gegaan, maar nie vir 

Shamhat nie. Sy het 'n belangrike opvoedingstaak om uit te voer. Terwyl hy aan haar voete 

sit, lig sy hom in oor sy uiteindelike bestemming in die lewe. 

192 alka lliruka ina libbi Untk sllpuri "Kom! Laat ek jou neem van die hart van veilige 

Uruk, 

193 ana bili ellim milsab Anll u lStar na die heilige huis, die woonplek van Anu en 

Ishtar, 

194 asar Gi/gameS gitmalu emilqi die plek van Gilgamesh, perfek, kragtig, 

195 u ki rimi ugdassanl eli nisi soos 'n wildebul is hy sterker as die mense." 

Enkidu gryp haar uitnodiging aan. 


199 alki Saml:Jatta qerenni iasi "Kom Shamhat! Roep my! 
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200 ana biti ellim qUddliSi mitsab Anu 

IStar 

201 asar Gi/games gitmal emitqi 

202 u ki rimi llgdassarll eli nisi 

Daar kom egter 'n stertjie by. 

203 anaku lugrisumma dannis luqabbi 

204lu~arril] ina libbi Unlk anakumi dannu 

205 lurumma sfmatu unakkar 

206 sa ina ~eri i 'aldu dana imitqi i.su 

Na die heilige, gewyde huis, blyplek van Anu 

en Ishtar, 

die plek van Gilgamesh, perfek, kragtig, 

soos 'n wildebul is hy sterker as die mense." 

"Laat ek hom uitdaag en laat ek selfvoldaan se, 

laat ek in die hart van Uruk uitroep: 

Ek, ek is die sterkel 

Laat ek ingaan - ek sal die noodlot verander! 

Hy wat op die steppe gebore is, hy het die 

sterkste krag!" 

Alhoewel Enkidu vir Gilgamesh nog nie met 'n oog gesien het nie, reageer hy instinktief 'n 

Groot sterk man? Sterker as al die mense? Sterker as hy, Enkidu? Nooit! Hierdie toedrag 

van sake sal verander word. 

Shamhat daarenteen reageer met groot wysheid en insig op Enkidu se voortvarenheid. As 

intelligente en ingeligte vrou, as priesteres in diens van die gode, weet sy meer as die gewone 

mens, en is dit ook haar plig om Enkidu daarteen te waarsku voordat hy blindelings instorm 

om te maak en breek. Sy se vir hom: 

216 Enkidu sa I]adu bala(a 

217 lukallimka Gi/games I]adi 'ita amelu 

218 amur sasu u(ul panisu 

219 e(litta bani balta isi 

220 zu 'una kuzba kalu zumrisu 

221 danna emitqasu elikaisi 

222 la ~alilu sa urra u mitsi 

223 Enkidu nukkira seretka 

224 Gi/games Samas iram.suma 

225 Anu Enlil u Ea urappisu uzunsu 

226 lam tallika ulta sadimma 

Enkidu wat tot die lewe toegang verkry het, 

laat ekjou Gilgamesh wys - 'n man van 

wisselvallige emosies: 

kyk na hom, neem sy gesig waar. 

'n Pragtige man - waardigheid het hy, 

sy hele liggaam is begeerlik, 

hy het meer krag en mag as jy. 

Hy slaap nie dag of nag nie. 

Enkidu, moenie verkeerd doen nie! 

Shamash het vir Gilgamesh lief, 

Anu, Enlil en Ea het hom begrip geskenk. 

Voordat jy van die berge afgekom het, 
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227 Gi/games ina libbu Uruk inauala het Gilgamesh in die hart van Uruk 

sunateka 'n droom van jou gesien 

228 itbima Gi/games sunat pasar Gilgamesh het opgestaan en sy rna geroep 

zakra ummisu om die droom uit te Ie. 

Shamhat die tempelprostituut beskryf Gilgamesh met insig wat hyself op hierdie stadium nie 

het nie. Inderdaad versiende is sy. Sy neem hom waar as 'n lJadi 'zia amelu (r 217): 'n man 

van wisselvallige emosies. Von Soden (1965 : 307) gee dit aan as ''unbestandig gestimmter 

Freude-Wehe-Mann. Ook CAD (1956 : 24) beaam "a person quickly changing moods", en 

Maier (Gardner & Maier, 1984 : 81) se vertaling lui: " ... the joy-woe man". Gilgamesh is dus 

alles behalwe 'n bestendige, betroubare, flegmatiese persoonlikheid. 

Die woord baltu (r 219) oftewel bastu lewer meer probleme op. Parpola self (1997 : 122) gee 

die vertaling aan as "pride, shame", en Von Soden (1965 : 122) noem dit "Scham, 

Lebenskraft". Ook die Deutsch Akkadisches Worterbuch (1998 : 234 & 321) vertaal 

"Scham" sowel as "Lebenskraft" met bastu. CAD (vol II, 1965: 142) volstaan egter met 

"dignity" - waardigheid. Dit wi! dus lyk asof daar 'n mate van sensitiwiteit vir die kodes van 

die samelewing in die woord bastu opgesluit Ie. 

Die Gilgamesh wat Shamhat aan Enkidu voorstel, is die ideale beeld - op hierdie stadium is dit 

wat die mense van Uruk betref, alles behalwe die werklikheid. Maar wie is hierdie Gilgamesh 

dan? Die wrede tiran van 'n koning? 'n Adolessent wat bloot deur sy storm-en-drang-jare 

gaan en ongelukkig meer mag gekry het as wat hy kan hanteer? 'n Man, diep onseker in sy 

binneste maar wat dit agter 'n masker van arrogansie verberg? Wie is hy? 

Die gode het hom lief, se Shamhat (r 224 & 225), Enkidu sal verkeerd doen om onnadenkend 

op te tree (r 223). Nog voordat hy "mens" geword het, het Gilgamesh van hom gedroom (r 

227). Hy het opgestaan en sy rna gaan roep om die droom uit te Ie (r 228) - soos 'n klein 

onseker seuntjie. Wie is Gilgamesh regtig? 

Shamhat verhaal Gilgamesh se twee drome aan Enkidu. Dit is lang gedeeltes wat kolom iv en 

kolom v van Tablet I beslaan: slegs die inhoud daarvan word kortliks weergegee. 

In Gilgamesh se eerste droom is daar baie sterre in die lug. Skielik val iets soos 'n kisru Ami 

'n ledemaat van Anu - op hom. (In reel 87 word Enkidu as 'n ki~ru Ninurta beskryf) 
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Gilgamesh probeer dit oplig of omdraai, maar dis te swaar vir hom, en hy kan niks uhrig nie. 

Die mense drom saam rondom die 'voorwerp' en soen die voete daarvan. Gilgamesh selfkry 

dit lief soos 'n vrou. Nou kan hy dit oplig. Hy sit dit neer aan die voete van sy rna en sy 

behandel dit net soos wat sy vir hom, Gilgamesh behandel. 

Ninsun, Gilgamesh se rna Ie die droom soos volg uit: 

250 illakakumma dannu tappu musezib ibri "'n Sterk kameraad wat 'n vriend kan red, sal 

na jou toe kom. 

251 ina mati dan enlliqi isu In die land het hy baie krag, 

252 kima ki$ri sa Anu dunnuna emuqasu groot krag, soos 'n ledemaat van Anu. 

253 tarlimSuma ki assati eltsu taIJbubu Jy sal hom liefhe soos 'n vrou: met hom sal 

jy geheime deel. 

254 xxx ustenezibka kiisa Hy sal jou altyd veilig bewaar. 

255 damqat suqurat Sunatka J ou droom is gunstig." 

Gilgamesh se tweede droom is feitlik net soos die eerste, behalwe dat dit hierdie keer 'n byl 

(IJa$$innu) is wat in die strate van Uruk gegooi word. Die mense van Uruk drom saam rondom 

die byl. Gilgamesh tel dit op, Ie dit neer aan die voete van sy rna en kry dit lief soos 'n vrou. 

Weer eens Ie Ninsun die droom uit: Gilgamesh gaan 'n sterk en betroubare vriend kry, en sy 

gaan hulle geIykwaardig behandel. 

267 mant IJa$$inu sa tiimuru amelu "Seun, die byl wat jy gesien het, is 'n man. 

268 tarlimslIma ki assate taIJabbub eliSu Jy sal hom soos 'n vrou liefhe, met hom sal 

jy geheime deel, 

269 u anltku ultamabIJarsli ittika En ek sal hom gelyk aan jou laat wees." 

Gilgamesh aanvaar sy rna se woorde. 

273 Gilgames sclSima izakkar ana ummisa Gilgamesh se vir sy rna: 

274 xxx ina pit Enlil mltliki rabi limqutamma "Volgens Enlil, die groot raadgewer, laat 

dit gebeur: 

275 ibri maliku anltku IUrSi Laat ek 'n vriend kry om my raad te gee." 

Die verhoog is nou gereed. Daar is 'n koning met baie potensiaal, maar as sy energie nie in die 

regte rigting gekanaliseer word nie, gaan 'n groot tragedie plaasvind. 'n Baie sterk teenstander 
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verskyn op die toneel, die enigste wat die koning moontlik kan teengaan, maar as hy 

onoordeelkundig te werk gaan, gaan daar ook 'n groot tragedie plaasvind. 

Die twee weet van mekaar. 

Hoe gaan die konfrontasie verloop? 

Is Ninsun se droomuitleg betroubaar? 

Met hierdie vrae in die agterkop, gaan die leser nou na Tablet II. 
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C. KOMPETISIE: DIE KONING SE EER WORD UITGEDAAG 

Tablet II begin met 'n herhaling van Shamhat en Enkidu se weeklange passie, en Shamhat se 

uitnodiging aan hom om saam met haar Uruk toe te gaan. Enkidu is egter nog nie gereed vir die 

gejaagde stadslewe nie, en Sharnhat weet dit. In haar wysheid besluit sy dat hulle eers 'n rukkie 

by 'n groep herders in hul kraal moet vertoef. Enkidu word dus sistematies in die beskawing 

ingewy. Vanaf sy hand-tot-mond-bestaan maak hy eers 'n oorgang na die nomadiese lewe van die 

veeboer voordat hy aan die metropolis blootgestel word. So word Enkidu stap vir stap geleer wat 

dit beteken om mens te wees. 

28 $abtassuma kima ilu ireddiSu Soos 'n god neem sy hom en lei hom 

29 ana gupri sa re 'ii asar tarba$i na die skaapwagtershut, waar die binnehof is. 

30 re 'iitu puljljurat eliSu Die herders drom saam rondom hom 

31 ina (emisunuma ina ramtmiSuma om onder mekaar te praat: 

32 e(lu ana Gilgames ki masillemu "Hier's 'n man met 'n liggaam net soos 

Gilgamesh s'n

33 lemu silji naburris sarlju lank, slaggereed. 

34 mindema alid ina sadi Miskien is hy in die berge gebore, 

35 kfma ki$ir sa Anu dunnuna emilqaSu sy krag is so groot soos 'n ledemaat van Anu. 

Die eerste mense wat Enkidu teenkom, die herders, herken in hom 'n gelyke vir Gilgamesh 


(r 32). Nou is dit moontlik dat 'n stryd om eer tussen twee gelykes kan plaasvind (vgl 2.2.2.2). 


Enkidu moet nog net in Uruk aankom. 


Maar eers hou die herders 'n verwelkomingspartytjie. Enkidu het egter 'n probleem: 


36 akalu iskunil maljarSu RuBe sit kos voor hom neer, 


37 sikari iskunil maljarsu hulle sit bier voor hom neer. 


38 ul iklll alad Enkidll ipteq idaggal Enkidu eet nie die kos nie - hy staar benoud: 


39 ul idi Enkidu akal akala Enkidu ken nie kos om te eet nie, 


40 sikara sata ul fdi hy ken nie bier om te drink nie. 


Shamhat hervat haar opvoedingstaak. 


 
 
 



41 sinnistu l:Jarimtu ana sasuma izakkar Die prostituut se vir Enkidu: 

ana Enkidu 

42 akul akla Enkidu simat ililte "Eet die kos, Enkidu, dit behoort aan die gode, 

43 kurunna siti simat sarrilte dad elwyn is die drank van konings." 

Dit is toe glad rue te sleg nie! 

44 lkul akla Enkidu adi sebisu Enkidu eet sewe maal van die kos, 


45 sikari istu sebfi asammi hy drink sewe bekers bier. 


46 ittapsar kabtassu inangu Sy bui kom los, en hy begin luidrugtig sing. 


47 ultappit me su ' 'ura pagarsu Water kom in aanraking met sy harige 


liggaam; 

48 samnu iptasasma amelis fine olie salfhom, en hy verander in 'n mens. 

49 ili~ libbaSuma ptmusu ittamru Sy hart is bly, sy gesig helder. 

En hy lewer 'n diens. 

50 unappi$ barbanma ukassid nesi Hy breek die wolf, en oorwin die leeus. 

51 ittililnimma naqidil rabii Die sterk herders kan Ie en slaap 

52 Su Enkidu naqidusanuma ame/u ern Hy Enkidu, hul herder, die mens, hy is wakker. 

Voorbereide kos en drank, gekoppel aan die bestaan van gode en konings, tesame met 

aandag aan sy persoonlike higiene, verander Enkidu in 'n mens. Verder is bedwelming of 

vergrype (intoxication) kenmerkend van die menslike situasie (Gardner & Maier, 1984 : 

93). Enkidu het inderdaad die hele reeks beleef: seks, kos en drank. Hy is waarlik mens. 

Nou breek Enkidu finaal met sy vorige Iewe. Vir die rukkie wat hy nog by die herders 

vertoef, tree hy op as hul beskermer (r 50 - 53). Die roofdiere wat hulle en hul kudde 

bedreig, maak hy vankant. Hulle kan rustig Ie en slaap: Enkidu, die wakker mens is hul 

herder. 

Dan word die tyd ryp om na Uruk toe te gaan. 

Daar gekom, is daar 'n beroering. Enkidu en Shamhat keer 'n jong man voor en vra hom 

waaroor dit gaan. 
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64 e(/u piiSu lpusma iqabbi izakkara Die jongman se vir Enkidu: 

ana Enkidu 

65 bltis emuli iqrunmi "Die huis van die huwelik nooi ons uit. 

66 slmal nillbar kallali Dit is die lot van die mense om die bruid te kies.· 

67 ana paSSuru sakke e~en uklat Uit die skoonpa se huis ruik die dis vir die 

bit emu ~aiali tafelseremonie heerlik. 

68 ana sarru sa Uruk supuri peti vir die koning van Uruk is oop wat vir die 

pug nisl mense gesluit is 

69 ana Gilgames sarru Uruk sllpuri vir Gilgamesh, die koning van Uruk, is oop wat 

petl pug nisl vir die mense gesluit is. 

70 ana ba 'irf assat sfmli irabbi Vir die man van die bruid is dit die lot dat hy 

mgaan 

71 Su pananllmma mulum arkanu hy eerste, die eggenoot later. 

72 ina milki sa ilu qabima So is dit bepaal volgens die raad van die gode. 

73 ina bitiq abunnatisu simassu Toe sy naelstring geknip is, was dit sy lot". 

74 ana zikri e(li iriqll panusll Op die woorde van die jongman, word sy gesig 

groen. 

Die jongman vertel vir Enkidu dat daar 'n huwelikseremonie gaan plaasvind (r 65 - 67). 

Maar die koning van die stad, Gilgamesh, gaan huweliksregte opeis voordat die wettige 

eggenoot dit kan doen (r 69 -71). Hy ag dit nodig om 'n verduideliking vir hierdie gebruik 

by te voeg: die go de het dit so bepaal, reeds toe Gilgamesh gebore is (r 72 & 73). 

Dit Iyk asof hier duidelike sprake van eerskending is: dit was nie die algemene praktyk 

dat die koning van die stad met die bruid gemeenskap het, voordat die eggenoot die 

voorreg het nie. George (1999 : 12) beskryf dit wat hier gebeur as die "droit de seigneur" , 

Maier (Gardner & Maier, 1984: 96) noem dit "jus primae noctis". Die verduideliking 

van die jongman - dat die go de dit so bepaal het - hou moontlik, volgens Maier, verband 

met die Heilige Huweliksrite waarby Gilgamesh nie slegs as koning nie, maar ook 

as en (hoepriester) van die stad optree. Gegee Enkidu se reaksie in reel 74 - sy 

gesig word groen - is Maier se interpretasie nie aanvaarbaar nie. Die Heilige Huwelik en 

ook die fertiliteit vir die land wat daarmee saamgehang het, was vir die mense uiters 

belangrik. Shamhat as tempelprostituut en vertroud met die fertiliteitsrites, sou seker 

gemaak het dat Enkidu daarvan weet, en dat die gebeure by hom 'n gunstige reaksie 
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uitlok. Maar Enkidu se woede staan op sy gesig geskryf (r 74, vgl. ook 2.2.2.4): hy word 

groen. Die rede wat vir Gilgamesh se optrede aangegee word, klink eerder meer na 'n 

flou verskoning van die koning se kant! En dit maak Enkidu woedend kwaad. 

Uiteindelik. Dit waarop die leser die hele tyd wag: aggressie. Daar het iets gebeur wat die 

tot dusver vredeliewende Enkidu so kwaad gemaak het dat hy tot aksie oorgaan. Boonop is 

sy aggressie teen Gilgamesh gerig - dit waarop die mense van Uruk die hele tyd wag. 

En Enkidu tree daadwerklik op: 

77 illak Enkidu ina plmi u sinnistu 

SamlJat arkisu 

78 irubma ina libbu Uruk supuri 

79 ipl}ur ummannu ina $erifu 

80 izzizamma ina siiqi sa Uruk supuri 

81 xxx ibes dannutima 

82 iptarras alakta sa Gilgames 

83 Uruk matu izzaz elifu 

84 matu pul}l}urat ina mul}l}ifu 

85 idappir ummanni eli $erifu 

86 e(lu uktammarii elifu 

87 ki ferri la 'i unassaqu sepufu 

88 ulliinumma e(lu bani llmfu 

89 ana !Star maial musiti nadima 

90 ana Gilgames krma iii sakissu mil}ru 

91 Enkidu ina babt bitt emuti 

ipterik sepufu 

92 Gilgames ana surubi ul inamdin 

93 i$$abtzima ina babi biti muti 

94 ina suqu ittegru ikbit matu 

Enkidu gaan voor en Shamhat agter hom aan. 

Hy gaan tot in die hart van veilige Uruk. 


Die massa drom saam op die plein. 


Hy staan in die straat van Uruk 

hy veroorsaak 'n sterk versperring, 


hy blokkeer die pad van Gilgamesh! 


Die mense van Uruk staan rondom hom, 


die mense drom saam rondom hom, 


die massa soek die geselskap op van die een 


van die steppe, 


die jongmans koek saam rondom hom 

soos jong kinders soen hulle sy voete: 


"Daar is 'n man met 'n mooi figuur! 

Vir Ishtar is die bed van die nag gereed! 

Vir Gilgamesh wat soos 'n god is, het daar 'n 

gelyke gekom!" 


Enkidu versper die deur van die huwelikshuis 


met sy voet. 

Gilgamesh word nie toegelaat om in te gaan nie. 

Hulle gryp mekaar in die deur van die 

bruidegom se huis, 

in die straat baklei hulle - ernstig is die mense. 
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95 sippi irubil igara itilS Hulle gaan by die deur in - die muur skud. 

96 Gilgames u Enkidu i~~abtuma Gilgamesh en Enkidu gryp mekaar soos 

kilna Ie iludu jong bulle ... 

97 ikmisma Gilgames ina qaqqari sepusu Gilgamesh kniel, sy voet op die grond. 

98 ipsi/:} uzzasuma inu/:} irassu Sy woede bedaar, sy bors rus. 

99 istu irassu inil/:}u Toe sy bors tot rus kom, 

100 Enkidu ana sasllma izakkar se Enkidu vir Gilgamesh: 

ana Gilgames 

101 kima istmma ummuka ulidka "As die eerste het jou rna jou gebaar, 

102 ri'mtum sa supuri Ninsun die wildekoei van die skaapkraal, Ninsun. 

103 ullu eli muti reska Jou kop staan uit bo die mans, 

104 sarruta sa niSi isimka Enlil Enlil maak jou koning van die mensel" 

'n Uitdaging tot 'n eerstryd moet tussen gelykes en in die openbaar plaasvind sodat die 

mense kan besluit wie die wenner en wie die verloorder is (vgl. 2.2.2.2). Reel 77 - 104 is 'n 

skitterende beskrywing van so 'n stryd. Enkidu is reeds deur die herders as Gilgamesh se 

gelyke geldentifiseer (r 32). Nou gaan Enkidu en Shamhat tot in die sentrum van die stad (r 

78), daar waar al die aksie pIaasvind. Dit is waar die mense saamdrom (r 79), en dit is waar 

Enkidu amok maak: hy kom in die pad van die koning (r 80 - 82). Die mense is daar - hulle 

drom saam rondom Enkidu (r 83 - 86) en 'n deel van Ninsun se droomuitleg word waar: 

hulle soen sy voete (r 87), en bewys daardeur aan hom eer (vgl. 2.2.2.4). Ook hierdie 

mense herken in Enkidu 'n teen stander vir Gilgamesh (r 90), een wat selfs sy bevoorregte 

posisie van hom kan wegneem (r 89; vgl. ook 2.2.2.1). 

Gilgamesh en Enkidu raak handgemeen by die huis van die bruidegom: Enkidu keer 

Gilgamesh om in te gaan en sy plesier by die bruid te kry (r 91 - 96). Die feit dat hierdie 

stryd in die openbaar plaasvind terwyl die mense met groot ems toekyk, is uiters belangrik 

(r 94). Hierdie mense se simpatie Ie reeds by Enkidu, hy is die verhoring op hul gebede. 

Maar die uitslag sal eers finaal wees na afloop van die bakleiery. 

Wanneer Gilgamesh en Enkidu mekaar gryp, is die liggaamlike aanraking negatief, daarop 

gerig om mekaar se eer te skend (vgl 2.2.2.4). Dis 'n skouspelagtige geveg wat die indruk 

skep dat dit nie twee mense is wat baklei nie, maar bulle (r 96) wat so woes tekere gaan dat 

die mure skud (r 95). 
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Die meeste vertalings laat Gilgamesh wen - Jacobsen (1976 : 199) is 'n uitsondering. Maar 

Gilgamesh is die een wat kniel - die houding van die vemederde (vgl. 2.2.2.4) - met sy voet 

op die grond (r 97). Enkidu was die een wat kwaad was (r 74) en wie se woede tot 

bedaring kom (r 98). Wanneer sy woede bedaar, verlustig hy hom egter nie in sy 

oorwinning nie: hy tree uiters grootmoedig op en spaar Gilgamesh 'n vemedering met sy 

woorde van bewondering en respek (r 101 - 104). By meld Gilgamesh se eerbare afkoms (r 

101) en die feit dat 'n god, EnliI, hom aangestel het om koning van die mense te wees (r 

104), albei vorme van toegeskrewe eer (vgl. 2.2.2.1). Verder sien hy ook raak dat 

Gilgamesh se kop uitstaan bo die mans s'n (r 103; vgl. ook 2.2.2.4). Alles dui vir Enkidu 

daarop dat Gilgamesh tog 'n eerbare man is. As die oorwinnaar het hy nou die mag om 

Gilgamesh se eer van hom afweg te neem (vgI2.2.2.1), maar hy doen dit nie: hy herstel die 

koning in sy eer. Die primitiewe mens van die steppe to on dat hy integriteit het, dat hy 

wysheid het, en dat hy 'n waardigheid bekom het wat die verworde stadsmens maar net kan 

beskaam. Miskien het dit met die knap onderrig van sy intelligente onderwyseres Shamhat 

te doen. 

Dit is die eerste klimaks van die verhaal. Alles het opgebou tot hierdie moment. Almal het 

gewag vir die konfrontasie tussen Gilgamesh en Enkidu. Die teks wat volg is uiters 

gebroke - selfs Parpola se weergawe is te fragmentaries vir 'n deurlopende vertaling. Reel 

113 is egter voldoende om 'n belangrike afleiding te maak: 

ittasqitma fpuSit ru 'ittu Bulle soen mekaar en vorrn 'n vriendskap. 

Die volgende gedeelte van Ninsun se droom word waar: Gilgamesh kry 'n vriend. Bulle 

raak mekaar weer eens liggaamlik aan (vgl. 2.2.2.4) - met 'n soen - maar hierdie keer is die 

aanraking positief Met hierdie aanraking word 'n hegte vriendskap gesluit. 

Binne die hegte vriendskap word eer gedeel. Volgens Ninsun se droom is hulle in aIle 

aspekte gelykes - omdat hulle mekaar egter so liefhet, probeer die een nie die ander se eer 

uitdaag nie, maar sien dit ook as sy eie. Op 'n baie klein en intieme skaal kan dit selfs as 

kollektiewe eer gereken word. In die groter prentjie is die kollektiewe eer van die mense 

van Uruk herstel (vg1. 2.3): Gilgamesh is nie meer 'n verleentheid vir sy mense nie, maar sy 

energie word op 'n positiewe wyse in die rigting van sy nuwe vriend gekanaliseer. 
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So eindig hierdie episode positief Die groot tragedie is gekeer. Gilgarnesh het 'n les 

geleer. Die mense kan nou weer voortgaan met hul alledaagse lewe, en het 'n koning 

waarop hulle trots kan wees. Boonop het die koning 'n eerbare vriend gekry om hom in 

to om te hou, sou hy weer daaraan dink om homself te buite te gaan. 

Oenskynlik lyk dit asof aBe probleme nou opgelos is. Nou kan almal mos altyd en vir ewig 

gelukkig wees. . 

Maar is so-jets moontlik? 
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D. EER GESOEK: HUMBABA DOODSVERAGTEND TEGEMOET 

Gilgamesh gaan stel sy nuwe vriend aan sy rna, Ninsun voor. Tablet II vervolg met Ninsun se 

opmerkings oor Enkidu: 

145 ul isi Enkidu abu u ummu 

146 ussurtum peretu za-xxx 

147 ina ~eri alid mamma ul xxx 

Die waarheid ruk Enkidu. 

148 izzaz Enkidu isteme amatisa 

149 ustadirma ittasab 

150 lnasu imld drmtil 

151 al:!tlSu irma emilqi lnis 

152 i~~abtilma mitl:!aris xxx 

153 inedrilma zumriiSunu ki xxx 

154 Gilgame.s pdSu ipusma iqabbi 

155 ana Enkidu amat izakkar 

156 ibn ammlni lnaka imlii drmtil 

157 ilmun libbaka xxx tustanil:! 

158 Enkidu pdsu ipusma iqabbi 

159 izakkar ana Gilgames 

160 tabbatum ibn ustalipa dadama 

161 al:!ra irmdma emilqi lnis 

162 lnara imld dlmtil 

Enkidu het nie 'n pa of rna nie, 

los hare ... 

Ry is op die steppe gebore, niemand ... 

Enkidu staan, hy hoor haar woorde. 


Ry raak bedruk, en gaan sit, 


sy oe word vol trane, 


sy arms word slap, kragteloos. 


Rulle gryp mekaar, 


hulle omhels mekaar, hulliggame soos ... 


Gilgamesh 


se vir Enkidu: 

"Vriend, waarom is jou oe vol trane, 

jou hart bekommerd, en sug jy?" 

Enkidu 

se vir Gilgamesh: 

"Vriend, my spiere is met weeklag verweef, 

(want) my arms is slap, kragteloos. 

My oe is vol trane." 

Die diadiese persoonlikheid se identiteit word sterk gekoppel aan die groep waartoe hy 

behoort, en hy sien homself altyd deur die oe van ander (vgl. 2.3). Wanneer Enkidu homself 

nou deur Ninsun se oe sien, is die werklikheid vir hom te veel om te hanteer: sy eer kan nie aan 

sy geboorte gekoppel word nie, en daar is ook geen sosiale groep wat hom kan help om 

homself te identifiseer nie. Ry is volledig op homself aangewese. Om alles te kroon, het sy 

sterk krag waarop hy tot dusver kon roem, hom verlaat vandat hy mens geword het. 

 
 
 



Enkidu is nie veronderstel om sy diepste emosies te Iaat blyk nie - veral nie persoonlike 

depressie nie (vgl. 2.3). Binne die intieme band wat daar tussen Gilgamesh en Enkidu bestaan, 

word hierdie sanksie egter opgehef. Enkidu toon sy hartseer openlik: sy oe en hart reflekteer 

sy emosiebelaaide denke (vgl. 2.2.2.4) en Gilgamesh sien dit raak (r 155 & 156). Die rede vir 

sy hart seer koppel hy aan die liggaamsdele wat met doelgerigte aksie verband hou (vgl. 

2.2.2.4 ) - sy arms is kragteloos. Enkidu ervaar 'n groot doelloosheid in sy lewe: wat 'n 

skande om nerens te behoort nie, en boonop beteken hy niks! Dis genoeg om van te huH. 

Maar Gilgamesh het 'n plan. 

163 itbima Gilgames izakkara ana Enkidu Gilgamesh staan op, en hy se vir Enkidu: 

164 asib ina qisti lfumbaba dapinu "In die bos woon Humbaba, die veglustige. 

165 i nifjbat l:Jarrtma fjerissu nillik Kom ons vat die pad en ons gaan na sy 

gebied!" 

Dis die oplossing. Niks kan beter wees as 'n nuwe avontuur nie, verkieslik een wat groot 

gevaar inhou en baie moed en dapperheid verg. Dit sal Enkidu se aandag van sy ellende aflei 

en as hulle met lewe van die ekspedisie afkom, sal albei nog meer eer kry. Daar is net een 

manier om skande uit te kanselleer, en dis met eer. 

Maar wie is Humbaba? 

168 Enkidu pasu ipusma iqabbi Enkidu 

169 izakkara ana Gilgames se vir Gilgamesh: 

170 idima ibn ina mati enuma "vriend, ek weet - toe ek in die land saam met 

attallaku itti billim die diere rondgeloop het. .. 

171 ana isten susi hem rimmat qistu Sestig myI ver rommel die bos 

172 mannu sa urradu ana libbisa vir die een wat afgaan na die middel daarvan. 

173lfumbaba rigmasu abubu Humbaba: sy stem is die Vloed 

174 piSu Girru napissu mlitu sy bek is Girru (die vuurgod), sy asem is dood. 

175 ammlni tal:Jsih anna epesa Hoekom wil jy hierdie ding doen? 

176 qaballa mal:Jar supat lfumbaba 'n Oorlog is niks teen die blyplek van 

Humbaba nie! 
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Enkidu probeer sy vriend waarsku: Gilgamesh het nog net van Humbaba gehoor, maar Enkidu 

het hom met sy eie oe gesien toe hy nog as primitiewe mens saam met die diere rondgeloop 

het. Van Gilgamesh se antwoord is slegs gelsoleerde woorde leesbaar, maar skynbaar dring hy 

daarop aan om sy plan deur te voer, want Enkidu hervat sy waarskuwing. 

185 ki nillak nmu ana qisti ereni "As ons na die sederbos toe gaan 

186ljarrtmu si ul sa alaki die pad is nie bedoel vir gaan nie, 

187 amelu su ul sa amari die mens is nie bedoel om te sien nie. 

188 na~ir qistu /fumbaba xxx pagar Bewaker van die bos, dis Humbaba xxx liggaam. 

189 asSu sullumu qistu erenu Want - om die sederbos te beskerm, 

190 ana pulljati sa niSit isrmSu Enlil as verskrikking vir die mense, het Enlil hom 

aangestel. 

191/fumbaba rigmaSu abtibu Humbaba: sy stem is die Vloed, 

192 pisu Girumma napissu miltu sy bek is Girru horns elf, sy asem die dood. 

193 isemmema ana istenSu beri Vir die eerste dubbeluur hoor 'n mens die bos 

rimmat qisti rommel, 

194 mannu sa urradu ana qistisu wie ookal afgaan na sy bos. 

195 Adad Enlil xxx u sami Adad, en Enlil xxx en vreemd: 

196 mannu sa igerrusu ina Jgigi wie ookal hom uitdaag onder die Igigi. 

197 assu sullum ereni Want om die seders te beskerm, 

198 ana pullJati sa nisi istmsu Enlil as verskrikking vir die mense, het Enlil hom 

aangestel. 

199 u arid qistiSu i~abbat lu'tu En die een wat afgaan na sy bos - 'n lamheid 

pak hom beet. 

Gilgamesh is op die punt om 'n verskriklike ding te doen: hy wit die monster wat die sederbos 

bewaar, doodmaak. Maier (Gardner & Maier, 1984 : 106) lees politieke, ekonomiese en 

historiese motiewe in die verhaaL Die sederbos waama verwys word, is votgens 'n Hetitiese 

weergawe in die hedendaagse Iran. Suidelike Mesopotamie wat nie baie boomryk was nie, het 

hierdie gebied as baie waardevol beskou. Humbaba, die verskriklike monster is iets van 'n 

natuurbewaarder: niemand mag die borne kom afkap nie. Sy taak is om die sederbos teen die 

mense te beskerm. Gilgamesh het nog nie sentimente oor borne en oor die osoonlaag nie: as 

Humbaba van kant gemaak is, kan die mense vryelik soveel borne afkap soos wat hulle wil en 

tot hul voordeel aanwend. Die natuur is daar om deur die mens onderwerp te word, en om vir 

hom tot nut te wees. 
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Enlil is een van die drie belangrike kosmiese gode in die panteon (Prinsloo, 1999: 61). Anu 

beheer die hemel, Ea die diepsee, en Enlil die aarde (Beek, MCMLX ; 138). Vir Enlil is die 

aarde dus van groot waarde - dit is sy trots en sy verantwoordelikheid. Hy sorg dat alles op 

die aarde goed gaan en mooi lyk. Om hom in sy taak te help, het hy die verskriklike monster 

Humbaba aangestel- om die mense van sy pragtige sederbos afweg te hou. 

So goed soos hy kan, probeer Enkidu dit invryf: Humbaba is nie 'n katjie wat sonder 

handskoene aangepak moet word nie - trouens, hy is 'n monster wat verkieslik heeltemal met 

rus gelaat moet word! Hy onthou Humbaba sedert die dae toe hy nog wild saam met die diere 

rondgeswerf het (r 170). Nie eens met vergelykings probeer Enkidu vir Humbaba beskrywe 

nie, hy gebruik metafore: sy stem is die Vloed (r 173 & 191), sy bek is die vuurgod, Girru, en 

sy asem is die dood (r 174 & 192). Van ver afkan 'n mens hom hoor (r171 & 193), selfs 'n 

oorlog is kinderspeletjies in vergelyking met Humbaba se blyplek (r 176). Die pad daarheen 

is onbegaanbaar (r 186), en wat daar aangetref word, moet die mens liewers nie sien nie (r 

187). 'n Verlammende vrees pakenigeen beet wat dit naby die bos waag (r 199): wat besiel 

Gilgamesh om so-iets te wil doen (r 175)? Die rede waarom Enlil die verskriklike monster 

aangestel het, is danjuis om die mense weg te hou (r 189 & 190, en 197 & 198). 

Maar Gilgamesh toon respek vir nog god, nog vir sy agent. Boonop dink hy nie veel van sy 

vriend se waagmoed nie (vgl. 2.2.2.5)! 

200 Gilgames ana saSuma izakkara ana Enkidu Gilgamesh se vir Enkidu: 

201 ammtni ibnpisnuqis tanambi "Vriend, waarom kermjy misrabel? 

201 u pika irmamma tubtabbi Met jou los praatjies maak jy my moeg!" 

Die volgende gedeelte van Gilgamesh se woorde aan Enkidu word nie deur Parpola aangehaal 


nie, maar weI deur Thompson (1930 : 27). Dit is die Ou Babiloniese verhaal, 'n ouer verhaal 


as die van Sin-liqe-unninni. Omdat dit so 'n bekende toespraak is, word dit ook in hierdie 


skripsie weergegee. 


5 mannu ibn elu sa mflti "Wie, my vriend, is verhewe bo die dood? 


6 illima Wi samas daris ussab Die gode, hulle kan vir ewig onder die son woon. 


7 amelutamma manulimusa Wat die mens betrer, sy dae is getel 

8 mimma sa itenipuSu saruma wat ookal hy bereik, is wind. 
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9 alta annanumma taddar miltam Bier vrees jy die dood -

10 ul issu dantmu qarradlitum waar is jou mannemoed? 

11 lullikma ina panika Laat ek voor jou gaan! 

12 pika !i$$am (il:!e tadur Laatjou mond uitroep - jy's bang om 

nader te gaan! 

13 summa amtaqllt Sumi 11Isziz As ek val, mag ek dan my naam laat staan: 

14 Gilgames itti lfuwawa dapinim Gilgamesh by Rumbaba, die veglustige!" 

Gilgamesh daag vir Enkidu uit en probeer sy bes om sy vriend te beskaam. Manlikheid word 

gekoppel aan waagmoed en aggressie (vgl. 2.2.2.5): wat 'n skande dus vir 'n man om bang te 

wees en terug te deins van gevaar! Net soos wat Enkidu die verskrikking van Rumbaba 

probeer invryf het, probeer Gilgamesh nou Enkidu se Iafhartigheid invryf (r 201 & 202; r 9 

12). Op hierdie stadium is die dood weI vir hom 'n realiteit (r 5), maar nie iets om te vrees nie. 

Belangriker as die moontIikheid dat hy sy lewe kan verloor, is die eer wat saam met die 

waaghalsige ekspedisie saamhang: sou hy sterf, leef sy eer voort wat aan sy naam gekoppel 

word (r 13; vgL ook 2.2.2.3). 

Die res van Gilgamesh se rede volg Parpola se weergawe van Tablet II. 

210 alkamma ibN ana kiskate 11Imul:!a "Kom my vriend - na die smeItkroes 

ek wil gou maak! 

211 pasi !ispukil ina mal:!rini Laat hulle 'n byl in ~ns teenwoordigheid maak." 

Dit blyk dat Enkidu nie langer probeer teenstribbel nie. 

212 illikii ana kiskate imul:!iI Rulle gaan na die smeltkroes - hulle haas hul 

213 asblima lIstanamdanu ana lImmani na die klomp wat sit en beraadslag. 

214 lJa$$imi iptiqft rabil Rulle maak groot byte. 

Gilgamesh en Enkidu is nou gewapen. Maar eers moet daar nog 'n paar dinge afgehandel 

word. Gilgamesh is immers koning van die stad: hy moet sy mense inlig oor wat hy gaan doen, 

die koning kan nie sonder goeie redes net verdwyn nie. Ry weet goed waar hy aanmoediging 

sal kry, en spreek die jongmans van die stad toe. 
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220 sima'innu e(iu sa Uruk supuri "Luister na ons, jongmans van Uruk! 

221 e(lil sa Uruk mudu amatum Jongmans van Uruk, hier's 'n wyse woord: 

222 agdapus allak url:Ju ruqata asar lJumbaba Ek is magtig - ek gaan die verre pad, 

na die blyplek van Humbaba. 

223 qabiu sa ia idu amal:Jl:Jar 'n Onbekende stryd gaan ek aanknoop, 

224 l:Jarrana sa ia idu arakkab 'n onbekende reis gaan ek ondemeem. 

225 kurbaiannima iullik anaku Seen my, laat ek gaan!" 

Maar Enkidu het net oenskynlik ingestem. Hy weet waar hy simpatie sal kry! 


232 Enkidll ana sibutu milku imallik Enkidu gee raad aan die oudstes: 


233 ana e(li sa Uruk mudll amatum "Hier's 'n wyse woord vir die jongmans van Uruk. 


234 qibanissumma ia illak ana qist; ereni Se hom hy moenie na die sederbos toe gaan nie! ,. 


Reels 235 - 248 herhaal Enkidu se beskrywing van Humababa: van ver hOOf 'n mens hom. 


Sy stem is die Vloed, sy bek is vuur, sy asem is dood. Die oudstes neem Enkidu se woorde 


ter harte: 


249 itbiima malike rabiUu Die groot raadgewers staan op, 


250 (emu utarrn ana Gilgames hulle gee die besluit vir Gilgamesh deur: 


251 $el:Jreta Gilgames libbaka nasika "Jy is jonk, Gilgamesh, lighartig." 


Die oudstes herhaal die verskrikking van Humbaba soos wat Enkidu dit aan hulle oorgedra het. 


'n Mens hoor hom myle ver geraas maak, sy bek is vuur en sy asem is die dood self Die een 


wat dit naby hom waag, soek net moeilikheid. Tablet II eindig met Gilgamesh se reaksie op 


hul woorde: 


262 ismema Gilgames amat malikit raM Gilgamesh hoor die woord van die groot 

raadgewers. 

263 ippalisma i$il:J ana ibrisu Hy kyk met 'n lag na sy vriend .... 

Jonk, onverskrokke, hardkoppig, eiesinnig - met watter adjektiewe kan Gilgamesh nog beskryf 

word? Die plan wat aanvanklik bedoel was om Enkidu uit sy depressie te lig, het nou 'n 

persoonlike ondemerning geword. Niemand gaan hom keer om te do en wat hy wil 
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me. Hy vra dat hulle hom seen, maar as hulle dit nie doen nie, gaan hy ook nie luister nie. Hy 

is immers die koning. 

In Tablet III, 'n uiters gebroke tablet, word Gilgamesh en Enkidu se verdere voorbereidings vir 

hul reis weergegee. Inhoudelik is die uiteindelike raad van die oudstes en Ninsun se gebed die 

belangrikste. 

Dit lyk asof die oudstes van die stad moes aanvaar dat niks of niemand vir Gilgamesh van sy 

plan gaan laat afsien nie. 

1 sibutu ikarrabusu 

millik l:Jarrtmu imalliku Gilgames 

2 Iii tatakkil Gilgames ana gimir emliqika 

3 inaka lisba mil:Ji$ka tukkil 

4 alik mal:Jri tappa useztb 

5 sa (udu idu ibirSu i~$Ur 

6 lillik Enkidu ina piinika 

7 idi l:Jarriina sa qisti ereni 

8 tiil:Jiizi am irma qablu kullum 

9 Enkidu tbri li~~ur tappa lisalim 

10 ana ~eri l:Jirati pagarSu libla 

Vir Enkidu se hulle: 

11 ina pul:Jrinima nipqidakka sarra 

12 tutarramma tapaqqidanniisi sarra 

Die oudstes seen hom, 

en gee hom raad vir die pad. 

"Moenie slegs op jou krag vertrou nie, 

Gilgamesh. 

Kyk goed, vertrou dan jou vuishou. 

Hy wat voor loop, hy sal 'n kameraad red, 

hy ken die pad, hy sal sy vriend oppas. 

Laat Enkidu tog voor jou gaan? 

Hy ken die pad van die sederbos, 

oorlog het hy gesien, slagting het hy ten toon 

gestel. 

Mag Enkidu 'n vriend oppas, mag hy 'n 

kameraad red! 

Mag sy liggaam 'n vrou na die steppe dra!" 

"In ons vergadering vertrou ons die koning aan 

jou toe. 

Jy sal terugkom, en die koning aan ons 

toevertrou. 

Dis die beste wat hulle kan doen. As die voortvarende jong koning dan nie na die raad van die 

oudstes wit luister nie, kan hulle maar net staat maak op die verantwoordelikheidsin van 
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sy goeie en verstandige vriend, Enkidu. Enkidu sal die koning met sy lewe beskerm, en toesien 

dat hy veilig na Uruk terugkeer. 

Maar Gilgamesh moet nog by sy rna verbykom. 

13 Gi/gameS paStI ipusma iqabbi 

14 izakkara ana Enkidu 

15 alka ibn nillik ana Egalmah 

16 ana mal:Jri Ninsun sarratt rabtlti 

Gilgamesh 


se vir Enkidu: 


"Kom vriend, kom ons gaan na Egalmah 


(die tempel van Ninsun) 


tot voor Ninsun, die groot vorstin." 


Gilgamesh herhaal wat hy vir die jongmans van Uruk gese het: 

23 Ninsun agdapus allak 

24 url:Ju rziqata asar lfumbaba 

25 qabla la rdu amal:Jl:Jar 

26 girru sa la rdu arakkab 

27 kurbinnima lullik anllku 

"Ninsun, ek is magtig, ek sal gaan 

op die ver pad tot waar Humbaba bly. 

'n Onbekende stryd sal ek aanknoop, 

'n onbekende reis sal ek onderneem. 

Seen my, laat ek gaan!" 

Ninsun ken haar seun. Sy probeer nie eens met hom redeneer nie. Sy begin onmiddellik met 

'n reinigingsritueel waarvan die beskrywing ongelukkig grotendeels ontbreek.Die rede waarom 

sy dit doen, blyk egter vanafree142: 

42 is-xxx iteli ana itri 

43 iii ana xxx pan Samas qutrinna iSkun 

44 iskun surqinna ina mal:Jar Samas 

idisu issi 

45 amm7ni taskun ana maria Gilgames 

lubbisa la ~alila temidsu 

46 eninllama talpussuma iIIak 

47 url:Ja rilqata asar lfumbaba 

48 qabla sa la fdu imal:Jl:Jar 

49 girru sa la fdu irakkab 

Sy gaan op na die dak. 

Sy gaan na bo om wierook voor Shamash 

neer te sit. 

Sy plaas 'n offer voor Shamash - hy lig sy 

armop. 

"Waarom het jy vir my seun Gilgamesh 

'n hart gegee wat nooit tot rus kom nie? 

Nou het jy hom aangeraak, en hy sal gaan 

die ver pad tot waar Humbaba bly. 

'n Onbekende stryd sal hy aanknoop, 

'n onbekende reis sal hy onderneem. 
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50 adi umu illaku u itura 

51 adi kasadll ana qisti ereni 

52 adi lfllmbaba dapinu inaru 

53 II mimma lemnu sa tazerru ulJailaq ina mati 

54 ina iimf sa alta iff), xxx 

55 sf ai idurka Aia kailat lilJasiska 

56 sasll ana ma$$arti sa milsi xxx 

Vanaf die dag wat hy gaan tot hy terugkom, 


totdat hy die sederbos bereik, 


totdat hy die veglustige Humbaba oorwin, 


en die bose ding wat jy haat, van die land 


laat verdwyn, 

in die dae waarvan jy die grense (afbaken?), 

mag Aia die bruid jou nie vrees nie, 

mag sy jou herinner 


am hom aan die magte van die nag 


(toe te vertrou?)" 


Alhoewel Ninsun se gebed grotendeels uit gersoleerde woorde bestaan, kom in hierdie beter 

bewaarde gedeelte 'n interessante wending in die verhaaL Sy hou die god Shamash 

verantwoordelik vir wat Gilgamesh wil aanvang (r 45 & 46). Nie Enkidu se depressie nie, 

maar 'n besluit van Shamash wek by Gilgamesh die begeerte op am teen Humbaba op te ruk. 

Waarom? 

Shamash is die songod - die god van lig, reg, en geregtigheid, die god wat die kwaad en die 

bose afvveer. Humbaba word beskryf as mimma lemnll sa tazerrll (r 53) -letterlik, watookal 

die bose wat jy haat. Humbaba word nou die teenpool van Shamash, die teenoorgestelde van 

lig en geregtigheid, hy word die personifikasie van die duisternis en die bose (Gardner & 

Maier, 1984 : 27 & 113). Onwetend is Gilgamesh instrumenteel in Shamash se hand: sy 

herorese stryd is nie 'n stryd teen die monster nie, nie 'n paging am Enkidu se depressie te lig 

nie, selfs nie eens die gevolg van sy persoonlike begeerte na roem en eer am vir homself naam 

te maak nie. Hierdie stryd word 'n allesomvattende stryd teen alles wat boos is, en dit omdat 

Shamash dit so wil he. Ninsun roep hom nou op tot verantwoordelikheid, en sy bid vir sy 

beskerming oar en hulp aan haar seun. Sy vra: 

93 13 saril litbunimma sa lfumbaba li(u panisll "Laat 13 winde opstaan, laat Humbaba se 

gesig danker wees, 

94 U kakkil sa Gilgames likSlidu lfumbaba en die wapens van Gilgamesh vir Humbaba 

oorwin." 

-73

 
 
 



Die res van Ninsun se gebed ontbreek, maar gelukkig het die einde behoue gebly. 

120 itbema ummu Gilgames epe.su xxx Gilgamesh se rna staan op, 

121 ukabbit qutrinamma Wana-xxx en doof die wierook uit. 

122 Enkidu issamma isakkana (emu Sy roep Enkidu, en stel haar wens: 

123 Enkidu dannu ul $illiria alta "Sterk Enkidu, ek het jou nie self gebaar nie, 

124 eninna atmuka nou benoem ek jou 

125 itti sirki sa Gilgames saam met Gilgamesh se offers, 

126 entf qadisti kulmasatf die heilige tempelpriesteresse en 

prostitute." 

127 indi Wadi ana likki sa Enkidu En sy hang die indi om Enkidu se nek. 

Die betekenis van indi is onseker, maar afgelei uit die konteks is dit waarskynlik iets wat dien 

as bewysstuk of simbool vir die feit dat Ninsun Enkidu as haar eie kind aanneem. Die laaste 

gedeelte van haar droomuitleg het ook waar geword: sy behandel Gilgamesh en Enkidu 

gelykwaardig. 

Vit Ninsun se gebed blyk dit dat Shamash die god is wat die aksie in die eerste helfte van die 

epos instigeer. Hy is die een wat alles beplan het. Maar hier word nou 'n verdere konflik 

ge'impliseer - weet die res van die gode in die panteon van Shamash se plan? Wat gaan Enlil se 

as sy agent deur Shamash se toedoen - hoewel indirek - uit die weg geruim word? 

As Gilgamesh en Enkidu vir Humbaba oorwin, impliseer dit op die mees basiese en direkte vlak 

eer vir hulle: 'n bietjie meer verwyderd impliseer dit eer vir Shamash en skande vir Enlil. 

Verloor die twee mense, sterf hulle nietemin 'n eervolle dood, en bly hul name in herinnering 

voortleef Maar vir die gode sal die bordjies verhang wees. 

Eer en skande het kosmiese dimensies aangeneem. 
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E. EER IN DIE WEEGSKAAL: TWEE BANGBROEKE OF TWEE HELDE? 


Tablet IV begin deur van die reis te vertel. 

1 ana 20 beri iksupu kusltpu 

2 ana 30 bert iskunil nubatum 

3 50 beri illtkit kal umu 

4 malak arJ:Ju u umu 15 ina saW umi 

i(J:Jil ana sadi Labnanu 

5 ana pan samsi uJ:Jarrit buru 

6 me iskunu ina nadisunu 

7 ilima Gilgames ina eli sadi 

8 ma~J:Jatusu utteqa ana xxx 

9 Sadll bila Sutta amat Samsi damaqu 

10 ipusassuma Enkidu ana xxx 

11 etiq sarbilli irteti xxx 

12 usnilsllma ina kippatti xxx 

13 Su ki se 'u mati xxx 

14 Gilgames ina kin~isu utameda zuqatsu 

15 sittum reJ:Jat niM elisu imqut 

16 ina qabliti sitta.su uqatti 

17 itbema Ttama ana ibrisu 

18 ibn ul talsanni ammini ereku 

19 ul ta/putananni ammilli sasaku 

20 ul ilu etiq ammini J:Jamu Sinia 

Na 20 my I breek hulle brood, 


na 30 my 1 maak hulle gereed vir die aand, 


50 my I reis hulle die hele dag, 


'n reis van 'n maand en 'n halfle hulle afbinne 


'n derde van 'n dag, 

en kom hulle nader aan die Libanon-gebergte. 

Hulle grawe 'n put in die rigting van die son, 

hulle gooi water in hul watersakke. 

Gilgamesh gaan op na die kruin van die berg, 

hyoffer 'n meeloffer. 

"Berg, bring vir my 'n droom - 'n goeie woord 

van Shamash." 

Enkidu salf xxx 

Hy rig op xxx 'n bries wat verbygaan. 

Hy laat hom Ie in die omtrek van xxx 

hyself, soos koring van die land xxx 

Gilgamesh leun met sy kniee op sy ken. 

Slaap wat mense oorval, gebeur ook met hom. 

In die middel van sy slaap, eindig dit. 

Hy staan op, en hy praat met sy vriend: 

"Vriend, jy het my nie geroep nie, waarom is ek 

wakker? 

Jy't nie aan my geraak nie, waarom is ek 

deurmekaar? 

'n God het nie verbygegaan nie, waarom is ek 

hoendervleis?" 

Hulle is jonk, sterk en fiks, hulle kan groot afstande afle voordat dit vir hulle nodig is om uit te 

span vir die nag (rl - 4a), en so kom hulle al nader aan die Libanon-gebergte (r 4b). 
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Voordat hulle gaan slaap, is dit nodig om eers 'n ritueel afte handel (r 5 - 10). Hierdie 

ritueel het die funksie om 'n droom te ontlok (George, 1999 : 30). Gilgamesh bring 'n 

meeloffer en spreek die berg aan (r 7 - 9); wat Enkidu doen, is rue presies seker rue. Dit 

Iyk asofhy iets salf(r 10), en daama vir Gilgamesh gemaklik vir die nag maak (r 11 - 13). 

Die menslike aspek van Gilgamesh word weer eens in reel 15 beklemtoon. Gilgamesh is 'n 

mens, wat met aIle mense gebeur, gebeur ook met hom: hy word deur die slaap oorval. In 

die middel van sy slaap, skrik hy egter wakker (r 16). Die droom waarvoor hy gebid het, 

bIyk 'n nagmerrie te wees, want hy word verward en met koue rillings wakker (r 17 - 20). 

Dit gebeur vyfkeer binne hul reis (r 1 - 20; 34 - 52; 73 - 92; 109 - 129; 145 - 163). Hulle 

reis 'n groot afstand. Eike keer span hulle uit vir die nag, eike keer word die ritueel vir 'n 

gunstige droom uitgevoer, eike keer oorval die slaap vir Gilgamesh, en eike keer skrik hy 

met 'n ruk wakker uit 'n nagmerrie. Angsbevange maak hy elke eer sy vriend wakker. 

Gilgamesh se nagmerries verskiI, en ongelukkig is die weergawes daarvan erg 

fragmentaries. Enkidu se uitleg daarvan is egter altyd dieselfde. Na die eerste droom se hy: 

27 paSara ana ibriSu Enkidu sutta Enkidu Ie vir sy vriend die droom uit: 

28 ibn damqat sunatka "My vriend, jou droom is gunstig." 

Na die tweede: 

65 alka mul:!l:!i pulul:!ta xxx "Oorkom jou vrees xxx" 

En die derde en vierde: 

104 & 137 ibn damqat sunatka: "My vriend, jou droom is gunstig." 

Na die vyfde droom weet Enkidu: 

180 istat nippus sipra sa la ibasSu "Een taak gaan ons doen, wat nie in die 

ina mittim dood tot skande sal kom rue!" 
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Gilgamesh die bangbroek en Enkidu die held. Skielik is die bordjies verhang. Gilgamesh is die 

een wat nagmerries kry oor wat hulle wil aanvang, Enkidu is die een wat hom aanmoedig om 

deur te druk, en hom moed inpraat. Hulle gaan eer verwerf Selfs nie die dood kan die effek 

daarvan uitwis nie (r 180). 

Ongelukkig ontbreek die volgende 7 reels. Vermoedelik dryf Gilgamesh se onsekerheid hom 

daartoe om hom tot Shamash self te wend - dit kan egter Enkidu ook wees wat Shamash tot 

herinnering oproep. In reels 181 - 187 word Shamash om die een of ander rede deur of 

Gilgamesh ofEnkidu aangespreek. Die verhaal hervat in reel 188: 

188 ina ptm Samsi illika dlmasu 

189 sa ina !ibbi Uruk taqbu ana Ninsun 

190 !Jussusma izizzamma seme tesliti 

191 sa Gilgames pir'u sa libbi Uruk supitri 

192 Samas isma zikir pisu 

Sy trane vloei tot voor Shamash: 

"Dit is wat jy in die hart van Uruk vir 

Ninsun gese het." 

Hy onthou dat hy gestaan en luister het 

na die gebed 

vir Gilgamesh, spruit van Uruk. 

Shamash hoor die woord van sy mond. 

193 ultu ulliinumma tukku ultu same iltanasasSu Skielik roep daar 'n stem van die hemel: 

194 urrilj izizzassu la irrub ana qisti 

195 la urrad ana lJalbimma la xxx 

196 ul uljallip sebfi nalJlaptfSu 

197 isten Ijalipma sessu saul( 

198 sunu i~~abtuma xxx 

199 ki rimu kadri itkupu 

200 imlta issima malipiratta 

20 1 ma~~ar qisatim isessi 

202 xxx xxx > 

203 lfumbaba ki iii sa xxxx 

"Maak gou! Staan vas teen hom! 

Moenie dat hy in die bos ingaan nie! 

Moenie dat hy na die woud afgaan nie! 

Hy sal homself nie aantrek met sy 7 

wapenrustings nie! 

Een het hyaan, ses is afgestroop!" 

HuBe gryp .... 

Soos wildebulle sluit hul horings. 

Hy bulder een maal, vreesaanjaend, 

die bewaarder van die bos bulder! 

Humbaba soos die god van .... ? 

Shamash hoor 'n gebed wat hom aan sy belofte aan Ninsun, daar in Uruk herinner (r 188 

192). Hy reageer (r 193) oombliklik. A1hoewel die verteller dit onpersoonlik stel, is die stem 

wat uit die hemel roep ongetwyfeld Shamash s'n. Dit is nou die god self wat Gilgamesh en 

Enkidu aanhits om teen Humbaba op te trek (r 194 & 195): die onderneming is nie meer 'n 
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menslike strewe na eer of'n menslike poging om skande te vermy nie, maar word uitgevoer op 

bevel van die god. En hulle moet gou speel. Hulle het nog 'n kans. Humbaba het sewe 

wapenrustings - tans het hy slegs een aan (r 196 & 197). Voordat hy homself behoorlik vir 

die geveg kan bewapen, moet hy aangeval word. 

Humbaba laat van hom hoor (r 200 - 203) - en dis nie 'n mooi geluid niel 

Die gesprek tussen Gilgamesh en Enkidu wat volg, bestaan slegs ftagmentaries. Die laaste 

reels van Tablet IV het gelukkig behoue gebly: dis 'n weergawe van die uiteinde van die beraad 

tussen die twee vriende, en dien ook as voorbereiding vir Tablet V. 

235 Enkidu pdsu ipUSma iqabbi 

236 izakkara ana Gi/games 

237 ibn Summa nitarda ana qisti 

238 mala ipettema imangiga idala 

239 Gi/games pdSu ipeSu iqabbi 

240 izakkara ana Enkidu 

241 ammini ibnpisnuqis ninambi 

242 ul nitettiqa kaliSunu saditni 

243 xxx > ina panini 

244 lama nit/aksu erenl 

245 ibn mudit tuquntu 

246 sa tahazu iddur 

247 samme taltappitma ul taddar mutu 

248 melamma i!lia biUmma Sunni tenka 1 

249 kima lilissu lu sapit rigimka 

250 li~i mangu sa idika u lu 'utu litba 

sa qatlka 

Afwyking van Parpola se transliterasie 

Enkidu 


se vir Gilgamesh: 


"Vriend, toe ons na die bos toe afgegaan het, 


het my oe gerek - my arms het verstok!" 


Gilgamesh 


se vir Enkidu: 


"Vriend, waarom kerm ons misrabel? 


Het ons dan nie oor al die berge getrek rue? 


Vantevore het ons die seders afgekap 

my vriend wat stryd ken, 


wat oorlog omhels, 


jy het jou met kruie behandel, 


jy is tog nie bang vir die dood nie? 


Dra die roem saam met my! 


Dink tog anders! 

Laat jou kreet soos 'n keteldrom weerklink! 

Mag die verlamrning uitgaan uit jou arms, en 

mag die swakheid oplig vanjou handel 
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251 ti~bat ibri istenis nittallak Jy sal 'n vriend gryp, saam salons gaan! 

252 lidbub libbaka tuquntu Laat jou hart praat van oorlog! 

253 mutu misima bala(a Sullim Vergeet die dood, bewaar die lewe, 

254 dannu itpalu pi/qudu amelu die mens is aangewese op 'n kragtige reaksie. 

255 sa ina pan alaku pagarslI Die een wie se liggaam voor gaan, hy bewaar 

i~~ur tappa lisallim 'n kameraad: mag hy behoue bly! 

256 ana ruquti Sunu 8uma istaknu Tot in die vertes sal hulle naam maak, 

257 ana arqi ikSudu kilallan hulle twee sal die toekoms oorwin!" 

258 ~abta amatiSunu Sunu izzizzu Aangegryp deur die woorde bly hulle staan. 

259 izzizii ina pat qisti Hulle staan aan die rand van die bos. 

In Tablet IV waarin vertel word van die reis op pad na Humbaba, word eer en skande 

uitgebeeld deur die waagmoed en lafhartigheid wat Gilgamesh en Enkidu beurtelings ten 

toon stel. Aanvanklik was dit Gilgamesh wat Enkidu laat skaam kry het oor sy gebrek aan 

waagmoed, en hom omgepraat het om saam te gaan (vgl. 2.2.2.5). Vol brawade het hulle 

uit Uruk vertrek, maar die pad is lank, en daar is genoeg tyd vir nadenke. Boonop word 

Gilgamesh deur sy nagmerries gery. Nou is dit Enkidu wat sy vriend moed inpraat, want 

hy is die een wat die drome uitle: elke keer is die uitleg positief 

Uiteindelik word aIle twyfel oor die wenslikheid van die ekspedisie uit die weg geruim 

wanneer Shamash self uit die hemel die opdrag gee om oor te gaan tot die geveg. Hulle is 

nou so naby aan die bos dat hulle Humbaba vreesaanjaend kan hoor brul - en Enkidu se 

moed begewe hom. Gilgamesh het egter nuwe lewe gekry: hy kyk terug na die suksesse van 

die verlede (r 242 - 244), maar hy kyk ook vooruit na die sukses en roem wat in die 

toekoms wink (r 256 & 257). Om naam te maak, beteken om geeer te wees (vgl. 2.2.2.3). 

Saam met Gilgamesh en Enkidu bring die verteller die leser nou tot aan die rand van die 

bos (r 259). Daarbinne wag die verskriklike monster: 'n mens kan hom reeds hoor. Nog 

Gilgamesh, nog Enkidu loop egter oor van selfvertroue - albei het reeds tekens van vrees 

en twyfel getoon. Dit is weI Shamash se wens dat hulle Humbaba aanval, maar daar is nog 

'n kans om terug te draai: die kans is nou, voordat hulle dit binne Humbaba se gebied waag. 
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Gaan hulle Shamash gehoorsaam? Gaan die trekpleister van eer sterk genoeg wees om 

hulle in die bos te laat ingaan? Ofgaan hul moed hulle begewe? 
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F. EER BEKOM: HUMBABA WORD OORWIN 


Asemrowend mooi Ie die bos voor hulle. Bedrieglik kalm. Tablet V begin: 


1 izzizuma ina pattu qisti 

2 sa ereni ittanaplasu milasll 

3 sa qistu ittanaplasu nerebSu 

4 asar /fumbaba ittalku sakin kibsu 

5 l:J.arrcmtu suteSurama {ubbat girru 

6 immaru sadi ereni musab iii parak /Star 

7 pan sadimma erenu nasi hi~ibSu 

8 (dbu ~illasu mali risati 

9 Sutelup gi~~ l:J.itlupat qistu 

Hulle staan op die grens van die bos, 

hulle bewonder die hoogte van die seders, 

hulle bewonder die ingang van die bos. 

Waar Humbaba gaan, los hy sy spoor ... 

Die pad is reguit, die loopgang is goed. 

Hulle sien die sederberge, die woning van die 

gode, die beskutting van Ishtar. 

Teen die hange van die berge vertoon die seders 

hut oorvloed: 


hul soet skaduwee, vol vreugde, 


met dorings verstrengel, is die bos geldeed. 


Meesterlik, en weer eens met sy wye lens fokus die verteller op die sederbos. Hy laat spanning 

opbou, hy stel die konfrontasie uit. Die bos is pragtig, natuurskoon (r 1 - 3): maar moenie 

vergeet nie - Humbaba is ook daar (r 4)! Onheilspellend vernou die lens na die spoor wat die 

monster laat, maar dadelik weer oorspoel die prag van die bos die onrustige ondertone: die 

paadjies na binne is reguit en mooi (r 5). 

Met sy lens, nou so wyd moontlik, kyk die verteller na die sederberge (r 6), daar waar die gode 

bly, daar waar dit heilig is; die onheilige Humbaba vir die oomblik vergete. Hierdie heilige berge 

word geklee deur die weligheid van die seders met hul aangename en soet skaduwee (r 7 & 8): 

waag die mens dit egter in die bos self, kry hy met die digte doringbosse te doene (r 9). 

Die beskrywing van hoe hulle al dieper en dieper in die bos inbeweeg, tot waar hulle Humbaba 

vir die eerste keer ontmoet, ontbreek grotendeels. Eers weer vanaf reel 81 hervat die verhaal 

samehangend. Humbaba is aan die woord: 

81 /fumbaba pdSu ipusma iqabbi Humbaba se 

izakkara ana Gilgames vir Gilgamesh: 

82 limtalkli lillu Gilgamef nu '11 amelu "Laat die dwases beraadslag, Gilgamesh jou 

mina tallika onnosel mens - waarom het jy gekom? 
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83 alka Enkidu mar nuni sa la idu abifu 

adiplmia 

84 aUa raqqu u seleppii 

sa la fniqu sizib ummifu 

85 ina ~el:Jerika adaggalkamma 

ul aqerrubuka 

(r 86 - 88 is fragment aries) 

89 lunarka Gilgames napsari u kisadu 

90 lusakil siruka i~~r ~ar~an 

na 'iN are u zibi 

91 Gilgames pasu lpusma iqabbi 

izakkara ana Enkidu 

92 ibn sa lfumbaba istanu panifu 

93 u binitum ultelafu xxxx 

94 xxxx 

95 Enkidu pasu i'pusma iqabbi 

izakkara ana Gilgames 

96 ammfni ibnpisnuqis tanambi 

97 u pika irmamma tul:Jtabi 

98 eninnama ibri istadda 

99 ina ra(u nappal:Ju era sa basalum 

100 turru ana 1 beri napal:Ju napil:Jtu 

ana 1 beri ka~ 

101 salal:J abubu istul:Jl:Ju lapatu 

102 e tassul:J sepika e tatur ana arkika 

103 fnaka !isba mil:Ji~ka dunnin 

Kom voor my, Enkidu, jou kind van 'n vis 

wat nooit sy pa geken het nie, 

jou skilpad, waterskilpad, 

wat nie sy rna se melk gedrink het rue! 

Van kindsbeen af het ek jou dopgehou, 

maar het ek rue nader na jou toe gegaan rue. 

Laat ek jou doodmaak Gilgamesh 

in die nek en keel ! 

Laat ek jou vIees voer vir die kriekvoeIs, 

die roofvoels, arende en aasvoeIs!" 

Gilgamesh 

se vir Enkidu: 

"Vriend, hoe vreemd is Humbaba se gesig! 

En 'n vorm verrys xxxx " 

xxxx 

Enkidu 

se vir Gilgamesh: 

"Waarom kermjy so misrabeI, my vriend? 

Jou los praatjies maak my moeg! 

My vriend, hy het homself nou uitgestrek: 

die koper kook in die pyp van die smid 

een uur lank is die vlam nog brandend, 

'n uurlater sal dit koud wees! 

Die vloed word gestuur deur aan 'n sweep te 

raak. 

Moenie jou voete optel en omdraai agtertoe rue! 

Kyk goed, jou vuishou is sterk!" 

Humbaba val Gilgamesh en Enkidu aan met 'n reeks beledigings (r 82 - 84). 'n Onnosel 

koning en 'n man sonder ouers, is figure wat rue die samelewing se eer werd is nie. Humbaba 

weet waar dit seermaak! 
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Daarna ontse hy Gilgamesh 'n eervolle begrafnis. Om toegang tot die onderwereld te verkry, was 

dit nodig dat daar bepaalde begrafuisrites afgehandel word. Sekere belangrike figure soos 

konings en priesters is selfs na hul dood nog geeer en was in staat om vanuit die onderwereld 

steeds 'n invloed uit te oefen (Jacobsen, 1976 : 209). Die grootste vloek wat die mens kon tref, is 

om die liggaam na die dood nie te begrawe nie, maar dit buitekant te laat vir die wilde diere en die 

voels om dit op te vreet (De Vaux, 1988 : 56). Daarom is misdadigers se liggaame nie begrawe 

nie - vir hulle word 'n nadoodse bestaan nie gegun nie, hulle word bloot deel van die 

voedselkringloop en vir ewig vergeet. Wat 'n skande dus as Gilgamesh soos 'n misdadiger aan 

sy einde kom: hy word nie begrawe nie, en boonop word sy vlees vir die voels en krieke gevoer 

(r 90). Woorde van belediging - skande. 

En Gilgamesh skrik (r 91 - 93). 

Enkidu, nou die heldhaftige, het nuwe moed geskep. Hy gooi Gilgamesh se woorde van vroeer 

in sy gesig terug (r 96 & 97): die geteem is sinloos, die oomblik van optrede is nou. Humbaba 

het homself ten toon gestel (r 98). "Smee die yster terwyl dit warm is," se Enkidu vir sy vriend 

(r 99 & 100), dinge moet nou gebeur, voor dit te laat is (r 101). Dis nie gepas om om te draai en 

weg te hardloop nie (r 102), Gilgamesh moet goed mik en hard slaan (r 103)! 

Nege reels van die teks ontbreek heeltemal, reels 113 en 114 bestaan slegs uit gebroke of 

gelsoleerde woorde. Vanafreel115 blyk dit dat daar heelwat aksie was: 

115 imqut qaqqaruma ul ustaml:Jirsll Hy val op die grond, maar dit kry hom nie onder nie. 

116 ina asidi sepiSunu qaqqari ibiSil Die grond skeur oop onder die hakskene van hul 

voete. 

117 ina sdrisunu Terwyl hulle rondomtalie draai, 

ul:Jtappu Sirara u Labantmu breek hulle Sirara en Libanon. 

118 i~~alim urpatum pe~itum die wit wolk word swart, 

119 miltllm kima imbari izannun elisu dood reen op hulle soos mis ... 

120 Samas ana lfumbaba idkasSuma Shamash laat groot winde teen Humbaba opkom: 

mel:Je rabutu 

121 siltu ilttmu sadii amurnl ziqu suidwind, noordwind, ooswind, weswind, 'n bries 

122 ziqqa-ziqqa saparziqqa iml:Jullu stormwind, breekwind, bose wind, 

simurra warrelwind, 

123 asakku sliruppu mel:Ju asamSutu sterkwind, yswind, orkaan, stofwind: 
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124 13 saril itbilsumma sa lfumbaba 13 winde val Humbaba aan 

ilu paniSu sy gesig is donker, 

125 ul inakkip ana paniSu hy kan nie vorentoe boor nie, 

ul iraljljifj ana arkiSu hy kan nie agtertoe verwoes nie 

126 u kakkil sa Gilgames ikSudli lfumbaba en die wapens van Gilgamesh oorwin Humbaba! 

Wat 'n geveg (r 115 - 118)! Aanvanklik sukkel hulle om Humbaba onder te kry (r 115). Dis 

'n bloedige stryd: die grond onder hul voete skeur oop (r 116), hulle draai so woes in die 

rondte dat hulle die groot berge breek (r 117), en dan word dit donker (r 118). Rulle staar die 

dood in die oe (r 119) ... 

Dan gaan Shamash tot aksie oor. Die 13 winde waarvoor Ninsun gebid het (Tablet III : r 90 

92), wek hy op teen Humbaba (r 120 - 123). Hy kan nie sien nie (r 124), hy is vas (r 125) - en 

die wapens van Gilgamesh oorwinhom (r 126)! 

Wat hierdie stryd betref, word die reels vir 'n uitdaging tot 'n eerstryd nie nagekom nie (vgl. 

2.2.2.2). Dit vind nie in die openbaar plaas nie - daar is ook geen toeskouers nie. Verder is 

dit 'n ongelyke stryd - Gilgamesh en Enkidu is twee teen een, at is hy 'n monster. Boonop kry 

hulle hulp van 'n god - Shamash - toe die dood op hulle wag. Wanneer die monster nou 'n 

pleidooi vir sy lewe lewer, kry 'n mens hom amper jammer. Eers gebruik hy vleitaal deur 

Gilgamesh te vertel watter eerbare mens hy is (vgl. 2.2.2): 

127 lfumbaba napsatus ise 'e Humbaba soek sy lewe, 

izakkara ana Gilgames hy se vir Gilgamesh: 

128 fjeljreti Gilgames ummuka ulidka "Jonge Gilgamesh, jou rna het jou gebaar, 

129 u ilitti sa xxx atta jy is die spruit van xxx 

130 ina pi 5amas bel mati tatbema Op bevel van Sham ash, die heer van die land 

het jy aangeval, 

131 pir 'umma sa libbu Umk spruit van die hart van Uruk, 

sarru Gilgames koning Gilgamesh! 

132 xxx Gilgames miti ul xxx Gilgamesh, 'n dooie man kan nie xxx" 

Daarna bel owe hy: 
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136 i$1 mala taqqabani luddinka 

137 IU$$urka asu xxx 

138 i$f balti ekalluka 

Voordat Gilgamesh kan week word, keer Enkidu: 

139 Enkidu pasu lpusma iqabbi 

izakkara ana Gilgames 

140 ibrr e tasme sa lfumbaba suppeS1/. 

141 e taml;ur unninnisu 

"Borne, alles wat jy s8 - laat ek dit vir jou gee! 


Ek sal die mirtels vir jou bewaar, 


borne, die trots van jou paleis. 


Enkidu 

s8 vir Gilgamesh: 

"Vriend, moenie na Humbaba se smeking luister nie, 

moenie sy gebed aanvaar nie!" 

Humbaba hoor, en hy reageer heftig, hierdie keer deur skande oor Enkidu uit te spreek, maar dan bedink 

hy hom, en gaan weer oor tot smeking: 

lSI Iii assika Iii antirka 

ina nereb papalia qisfla 

152 Iii usakil slruka i,s,sur $ar$arr 

mi 'irr are u zlbI 

153 eninnama Enkidu ittika sakin rummu 

154 qibima ana Gilgames napisti /ittr 

Maar Enkidu is meedoenloos: 

155 Enkidu pasu ipusma iqabbi 

izakkara ana Gilgames 

156 ibn lfumbaba ma$$ar qisti ereni 

157 gummirsu nerma (enSu Qulliq 

158lfumbaba ma$$ar qisli ereni 

gummirSu 

159 nerma (ensll Qulliq 

160 lam ismu asaredu Enlil 

161 libbatini imallu ili rabl1ti 

162 Enlil ina Nippur Samru ina Sippar 

"Laat ek jou optel en doodmaak 

by die ingangsportaal van my bos! 

Laat ek jou vlees voer vir die kriekvoels, 

die roofvoels, arende en aasvoels! 

Nou Enkidu, jy kan my laat loskom: 

s8 vir Gilgamesh - laat hy die lewe spaar!" 

Enkidu 

se vir Gilgamesh: 

"Vriend, Humbaba, die bewaker van die 

sederbos 

speel klaar met hom, maak dood, vergeet sy 

versoek! 

Humbaba, die bewaker van die sederbos 

speel klaar met hom, 


maak dood, vergeet sy versoek 


voordat die belangrike Enlit hoor. 


Die groot gode gaan vol woede wees -


Enlil in Nippur en Shamash in Sippar. 
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163 suzzizma dard sumaka 

164 ki Gilgames lJumbaba inaru 

Humbaba probeer weer: 

197 eninnama Enkidu ittika sakin rummu 

198 qibima ana Gilgames napistim litir 

Maar Enkidu is so hard soos 'n klip: 

201 nerSuma (ensu i:Julliq 

202 lam iSmu asaredu Enlil 

203 libbatini imallu ili rabuti 

204 Enlil ina Nippur Samas ina Sippar 

205 suzzizma dard Sumaka 

206 ki Gilgames lJumbaba inaru 

Vestigjou naam vir ewig: 


So het Gilgamesh vir Humbaba doodgemaak!" 


"Nou Enkidu, jy kan my laat loskom: 

se vir Gilgamesh -laat hy die lewe spaar!" 

"Maak dood, vergeet sy versoek 

voordat die belangrike Enlil hoor! 

Die groot gode gaan vol van woede wees -

Enlil in Nippur en Shamash in Sippar. 

Vestig jou naam vir ewig: 

So het Gilgamesh vir Humbaba doodgemaak!" 

Humbaba.hoor, en hy slinger hulle die volgende vloek toe: 

213 ai ulabbira kilallan 

214 eli ibriSu Gilgames 

Enkidll kibru ai irSu 

Dis nou genoeg! 

215 Enkidll pdsu ipusma iqabbi 

izakkara ana Gilgames 

216 ibn aqabbikama ul tasemmanni 

217 ana arrat xxx 

218 xxxx 

Dis tyd om tot aksie oor te gaan: 

219 ismema Gilgames zikir ibriSu 

220 issi i:Ja$$inna ana idisu 

"Mag hulle twee nie oud word nie 

ouer as sy vriend, Gilgamesh, 

mag Enkidu die oewer rue bereik nie!" 

Enkidu 

se vir Gilgamesh: 

"Vriend, ek se jou, jy luister rue na my rue! 

Na die vloek xxx " 

xxxx 

Gilgamesh hoor die woord van sy vriend, 

hy lig die byl in sy hand op, 
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221 islup nam~ara inerSu kistldamma hy trek die swaard, hy dien die doodslag in die 

nek toe. 

Diegevolg: 

234 iner ljarljara ma~~ar qisti Hy maak die booswig, die bewaker van die bos dood. 

Die uur van afrekening het aangebreek. Met Shamash se hulp, het Gilgamesh en Enkidu vir 

Humbaba op sy kniee gedwing. Eers gebruik hy vleitaal (r 128 - 131), en maak grootse beloftes 

(r 136 - 138). Wanneer Enkidu deur sy strategie sien (r 139 - 141), raak Humbaba desperaat en 

gaan oor tot 'n vloekspreuk (r 151 & 152). Nietemin weet hy dat Enkidu die enigste is wat 

Gilgamesh kan oorreed om sy lewe te spaar (r 153 & 154) en smeek die een wat hy vantevore so 

afskuwelik beledig het. 

Wat Enkidu betref, is daar nou geen omdraaikans meer nie: Gilgamesh moet hom nie aan 

Humbaba se pleidooie steur nie, en klaarspeel met die monster (r 155 - 159). Voordat die gode 

uitvind wat hulle aangevang het (r 160 - 162), moet Gilgamesh sy naam vestig (r 163) wat 

daarvan getuig dat hy Humbaba doodgemaak het. Hierdie gesprek word in reel 197 - 206 

herhaal: Humbaba smeek, maar Enkidu is onverbiddelik. 

Enkidu speel in op Gilgamesh se onversadigbare drang na roem en eer. Alhoewel baie gedeeltes 

van die teks ontbreek, lyk dit asof Gilgamesh om die een of ander rede huiwer om die monster 

dadelik vankant te maak. Enkidu weet waar sy Achilles-hielle: om 'n naam te maak wat vir ewig 

bly staan (vgI. 2.2.2.3) en so onsterflikheid te bekom (r 163 & 164; 205 & 206). En baie 

belangrik: hy mag nie talm nie - hy moet gou maak voordat die groot gode daarvan hoor en 

kwaad word (r 160 - 162; 202 - 204). Hy weet baie goed dat die gode nie be'indruk gaan wees as 

hulle agterkom dat Humbaba doodgemaak is sodat die mense vrye toegang tot die sederbos kan 

he nie. 

Op hierdie stadium lyk dit as of Gilgamesh en Enkidu onbewus is van Shamash se rol in die proses. 

Saam met Enlil in Nippur word Shamash in Sippar genoem (r 162 & 204) as die gode wat 

woedend gaan wees oor wat hulle gedoen het. Humbaba weet egter dat Gilgamesh op bevel van 

Shamash aangeval het (r 130), maar in die hitte van die oomblik gaan sy opmerking by die twee 

helde yerby. Vir Enkidu is dit slegs belangrik dat Gilgamesh met Humbaba klaarspeel en hom 

doodmaak voordat die gode kwaad word en hulle keer - of straf - voordat Gilgamesh sy naam vir 

ewig kan vestig. 
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Humbaba se laaste vloek is teen Enkidu gerig: nie een van die twee mag baie oud word nie, 

maar veral Enkidu mag nie ouer as Gilgamesh word nie (r 213 - 214). 

Gilgamesh gee uiteindelik gehoor aan Enkidu se woorde en deurboor die monster in die nek (r 

221). Hy is dood (r 234). Hierna vaar die twee die bos in, en kap borne af na hartelus. 

Tablet V eindig: 

243 Enkidu pasll fpusma iqabbi Enkidu 

iwkkara ana Gilgames se vir Gilgarnesh: 

244 ibn nittakis er{mu sfl]u "Vriend, ons het 'n hoe seder afgekap 

245 sa mul]l]asu same naqqap waarvan die top die hemel deurboor. 

246 epuSma dolta la 6 nindlmi melusa Maak 'n deur met 'n hoogte van 6 meter, 

2 nindani nlpussa 'n breedte van 2 meter, 

247 1 ammatu ubzlSa sukusa 'n deurpos van 1 meter: 

sal]irSa 11 sagammasa sa istenma die deurknop en skarniere uit een stuk. 

248 ana Nippur libillu Purattu Laat die Eufraat dit na Nippur dra, 

Nippur atman die gewyde Nippur." 

En ook: 

253 u Gilgames qaqqadu lfumbaba xxx En Gilgamesh (met) die kop van Humbaba! 

Sukses - en eer. Die monster is dood: onthoof, onteer (vgl. 2.2.2.4). Gilgamesh en Enkidu 

lewe. As bewys van hul heldedaad bring hulle genoeg hout saam om 'n indrukwekkende deur 

vir Gilgamesh se paleis te laat maak, en ook die kop van Humbaba. Gilgamesh het daarin 

geslaag om vir horn 'n naam vir ewig te vestig (vgl. 2.2.2.3). 

Niks, maar niks, kan nou meer in die pad van hul eer staan nie. Die groot gode gaan rniskien 

kwaad wees, maar hulle kan nie meer keer dat Humbaba om die lewe gebring word nie. Dis 

gedane sake. 

Die probleem is net - Gilgamesh en Enkidu weet nog nie wat onder die /gigi (die groot gode) 

aan die gang is nie. Shamash en Enlil, twee van die groot gode: die een het eer verkry, die 

ander is in die skande gedompel. Hoe gaan hulle reageer? 
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G. EER VERWERP: 'N GODIN IN DIE SKANDE 

In Tablet VI keer die toneel terug na Uruk. Gilgamesh en Enkidu kom terug van hul triomftog en 

bring Humbaba se kop saam as hul trofee van die oorwinning. Na die lang reis en bloedige geveg, 

is dit nodig dat Gilgamesh homself eers reinig. 

1 imsi malesu ubbib tillesu 

2 unassis qimmatsu ell! $eriSu 

3 iddi marSutiSu ittalbisa ztikutiSu 

4 a$titi ittal;lipamma rakis agul;l;a 

5 GilgameS agdSu itepramma rakis 

agul;l;a 

Hy was die vuilheid af en maak sy toerusting skoon, 


hy gooi sy hare agter sy rug. 


Sy besmeerde klere gooi hy at: hy trek skoon aan. 


Hy trek 'n kleed aan en bind sy gordel vas, 


Gilgamesh sit sy kroon op, en bind sy gordel vas. 


Die koning het teruggekeer. Hy het homself gewas, skoon klere aangetrek, en wanneer hy sy 

kroon opsit, is hy gereed om sy pligte as regeerder te hervat. Maar nie onrniddellik nie. 

6 ana dumqi sa Gilgames inti ittasi 

rubutu IStar 

7 alkamma Gilgames la I;ti 'ir atta 

8 inbika itisi qdsu qisamma 

9 atta hi mutima antiku lu assatka 

10 lusa$midka narkabta uqnd u I;urti~u 

11 sa magarrusa I;ura$llma elmesu qarnasa 

12lu .$amdata umu kudanu rabu 

13 ana bitini sammtiti qisti erba 

14 ana bi/ini ina erebika 

15 sippll Arattu linassiqu sepika 

16lu kamsu ina saplika 

sarri kabti u rubi 

17 xxx sadi 11 mtitu hi nasunika billu 

18 enzilka takSi lal;nika tu 'ami lilida 

19 muriika ina bilti pard liba' 

20 SiSl/ka ina narkabti hi sarul; lasama 

21 alplika ina niri stinina ai irsi 

Die groot Ishtar se oog val 

op die aantreklike Gilgamesh 

"Kom Gilgamesh! Wees jy tog 'n rninnaar! 

Bederf my met jou vrugte waannee jy kan bederfl 

Weesjy my man, en ekjou vrou! 

Ek sal jou toerus met 'n koets, lapis lazuli en goud, 

wiele van goud, horings van elektrum, 

en daarby ook nog groot, demoniese muile! 

Gaan in ~ns huis met die vars geur van die bos! 

As jy in ons huis ingaan, 

sal die poort van Arattu jou voete soen: 

hulle sal kniel voor jou 

konings, vorste en prinse, 

berg en land sal vir jou goedere bring, 

jou bokke sal drielinge baar, en jou ooie tweelinge 

selfs onder 'n vrag, sal jou vulletjies 'n muil verby 

steek, 

jou perde sal sierlik voor die koets galop, 

jou osse sal onder 'n juk geen kompetisie kry nie! 
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Die groot godin van liefde, die grote Ishtar (prinsloo, 1999: 63), raak smoorverlief op die 

aantreklike Gilgamesh. En sy skroom nie - sommer dadelik laat sy haar voomemens blyk: as 

minnaars (r 7), selfs as eggenote (r 9), moet hulle voortaan funksioneer. Hierdie verbintenis 

sal vir Gilgamesh baie voordelig wees. Ishtar bel owe eerstens aan hom waardevolle besittings 

- 'n koets van onskatbare waarde, en boonop goed toegerus ook (r 10 & 11). Verder belowe 

sy aan hom mag (r 15 - 17). Aratta (r 15) is 'n stad in Seistan, Shahr i Sokhta (parpola, 1997 : 

146), en was gedurende Sumeriese tye 'n vyand van Uruk (Gardner & Maier, 1984 : 150). 

Belangriker egter as die rykdom en mag wat Ishtar aan Gilgamesh be1owe, is die beloftes van 

die dinge waaroor sy veral beheer het: vrugbaarheid en voorspoed in die natuurlike wereld (r 

19 - 21). 

Volgens die perke wat deur die waardes van eer en skaamte gestel word, oorskry Ishtar alle 

grense van welvoeglikheid (vgL 2.2.2.5). Hierdie kodes het egter skynbaar nie vir alle vroue 

gegeld nie. Die eer van vroue in hoe sosiale kringe hoef nie deur 'n man beskerm te word nie 

(peristiany, 1965 : 12). Hierdie vroue het 'n eer van hul eie, en kan dit dus waag om betreklik 

onbesorg oor hul seksuele eer te wees. 'n Bybelse voorbeeld van so 'n vrou is Potifar se vrou 

wat Josef probeer verlei het. 

Ishtar val nog bo hierdie kategorie van vroue. Sy is nie eens 'n vorstin nie - sy is die 

liefdesgodin seW Sy hoef haar nie te steur aan die kodes wat vir gewone mense geld nie. Sy 

kan maar die inherente skaamte - as sy so-iets het - oorboord gooi en haarself op 'n skinkbord 

vir Gilgamesh aanbied. Wat 'n eer vir 'n mens om van 'n godin 'n huweliksaanbod te kry, en 

daarmee saam al die beloftes van rykdom, mag, en vrugbaarheid! 

Maar Gilgamesh is nie so seker nie. 

22 Gilgames pdsu ipusma iqabbi Gilgamesh 


23 izakkara ana rubilti lStar se vir die grote Ishtar: 


24 mina anamdina ana kdsi aljljazki "Ek trou met jou - wat gee ek jou?" 


Hiema ontbreek etlike reels, maar dit doen geen afbreuk aan die feit dat Gilgamesh 'n orator 

by uitnemendheid is nie. Hy is 'n man wat dink - en hy ken sy mitologie! Hy herinner Ishtar: 

42 aill lJameraki irdmki ana daris "Watter van jou minnaars het jou nog steeds lief? 

43 aill allaki sa xxx flu Watter voeltjie van jou wat xxx het opgegaan? 
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44 alkimma llippi-xxx lJarmiki 

45 sa bfJdimma balta xxx idisli 

46 ana Dumllzi hamiri suhritiki w . v 

47 satta ana satti bitakka taltimesSli 

48 allalla bitruma taramima 

49 tamlja$isuma kappasu taltebir 

50 izzaz ina qisatimma isessi kappi 

51 taramima nesa gamir emliqi 

52 tllljtarrissu sebii u sebii suttatf 

53 taramima sisa na 'id qabli 

54 istuljlja ziqta u dirrata taltfmessu 

55 sebi beri lasama talttmessu 

56 dala!Ja 11 sata talumesSu 

57 ana ummiSli Si/ili bitakka taltimi 

58 taramima re 'a naqidda lltulla 

59 sa kaianamma tumri ispukaki 

60 fJmisamma utabbaljaki uniqetf 

61 tamlJa$iSuma ana barbari tuttirriSu 

62 utarradiiSu kaparrfJ sa ramllisu 

63 u kalbfJsu unassakiJ saprisu 

64 taramima lSulianu nukaribba abiki 

65 sa kaianamma sugurra na!;aki 

66 limisamma unammarfJ passfJrki 

67 ina tattasiSuma tatalkissll 

68 !Sullallia kisslitaki i nikul 

69 qatka sU$amma luput Ijurdatni 

70 lSullanli iqabbiki 

71 iasi mina terisinni 

72 ummi la tepa anaku la akul 

73 sa akkalu akla pisati u erretf 

74 sa kU$$i elpetu kutummia 

75 atti tasmima anna qabasu 

76 tamlja$isll ana dallali tuttrriSu 

77 tusesibisuma ina qabal manaljatisll 

Kom, laat ek jou vermaak met jou minnaars, 

wat die skouer trots xxx sy arm: 

Vir Tammuz, die minnaar van jou jeug 

laat jy jaar vir jaar aanmekaar huil. 

Die bont amandelkraai het jy liefgehad, 

jy't hom geslaan en sy vlerk gebreek, 

hy sit in die bos en skree: 'My vlerk!' 

Toe het jy die leeu lief, perfek en sterk 

jy't sewe maal sewe putte gegrawe ... 

Jy't die perd Iiefgehad, so betroubaar in oorlog, 

jy het die houe van die sweep en die lat vir hom 

bestem, 

om sewe myI ver te hardloop, 

en om verward en dors te wees, 

en sy ma, Sililu, laat jy aanmekaar huil! 

Jy't die herder liefgehad, die hoof-veewagter, 

wat altyd as vir jou opgehoop het, 

en elke dag vir jou jong bokooie geslag het. 

Toe slaanjy hom en verander hom in 'n wolf: 

sy eie herderseuns jaag hom weg, 

en sy honde byt sy dye. 

Jy het Ishullanu, jou pa se tuinier liefgehad 

wat altyd mandjies vol dadels vir jou gebring het. 

Elke dag het dit jou tafel opgehelder. 

Jy't hom raakgesien en na hom toe gegaan: 

'0 my Ishullanu, laat ons jou sterkte gebruik 

steek uit jou hand, raak aan my vulva!' 

Ishullanu se vir jou: 

'Ek? Wat wit jy van my he? 

Ma, as jy nie bak nie, eet ek nie! 

Wat ek eet, is brood van beledigings en vloeke, 

en met 'n rietjie as my bedekking teen die koue!' 

Jy't gehoor wat hy se, 

jy't hom geslaan en in 'n padda verander, 

en hom laat woon binne-in sy eie harde werk, 
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78 ul elu mibba ul arid dalu-xxx boontoe kan hy nie, ondertoe ook nie. 

79 u iasi tanimannima ki sasunu tutdrrinni En jy, jy't my lief: net soos hulle gaan jy 

my ook mismaak!" 

Gilgamesh noem al Ishtar se minnaars op wat sy op die een of ander wyse gruwelik verneder 

het. Die lys is intelligent gestruktureer. Gilgamesh wys haar eers op Dumuzi, oftewel 

Tammuz (r 46 & 47), 'n sterflike mens wat goddelike status verkry het deur sy verbintenis met 

Ishtar. Daar is meer as een Ishtar-Tammuz-mite: om op die verskillende mites en hul 

onderlinge ooreenkomste en verskille in te gaan, is nie van toepassing nie. Wat belangrik is, is 

om te weet dat die Tammuz-kultus baie oud en baie bekend was, en wyd verspreid in die Ou 

Nabye Ooste voorgekom het. Die geween oor Tammuz word selfs in die Bybel (Esegiel 8:14) 

genoem. Die Tammuz-kultus hou verband met die seisoene en fertiliteitsrites: elke jaar word 

Tammuz gedoem om 'n tyd lank in die onderwereld deur te bring - daar moet hy bly totdat 

Ishtar kom om hom te haal. Intussen kwyn alles en almal op aarde. Met hierdie verwysing 

begin Gilgamesh. 

Vervolgens noem hy 'n klomp diere op. Hy begin met die wilde diere, die amandelkraai en die 

leeu (r 48 - 52), en eindig die reeks met die perd (r 53 - 57), 'n dier wat deur die mens 

makgemaak is. Daarna noem hy weer mense op wat onder Ishtar deurgeloop het: eers die 

anonieme herder wat in 'n wilde dier, die wolfverander word (r 58 - 63), en daarna haar pa se 

tuinier met die naam Ishullanu. Op dieselfde manier as wat sy tot Gilgamesh toenadering soek, 

het sy na Ishullanu toe gekom (r 64 - 69). Net soos Gilgamesh was Ishullanu ook sterflik. Hy 

is die eerste wat dit waag om weerstand te bied (r 70 - 74) - en sy verander hom in 'n padda 

om in sy eie tuin wat hy met moeite bewerk het, te woon (r 75 - 78)! 

Gilgamesh is dus nie onnosel nie. Hy weet wat op hom wag (r 79), en hy gooi die 'eer' wat 

Ishtar hom aanbied in haar gesig terug. 

So word Ishtar ontmasker. Sy is nie wat sy voorgee om te wees nie. Sy's wispelturig - sy raak 

vinnig verlief, maar net so gou verveeld ook. Soos 'n kind wat moeg word vir speelgoed, 

breek sy haar minnaars een na die ander op 'n wrede manier en verdoem hulle tot 'n makabere, 

uitsiglose bestaan. Ishtar is niks anders as 'n bedorwe brokkie nie! 

En hoe reageer Ishtar op Gilgamesh se teregwysing? 
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Presies soos 'n bedorwe brokkie! 

80 lStar annd ina semisa 

81 lStar uggugatma ana samdmi iii 

82 illikma lStar ana pan Anu abisa ibakki 

83 ana pan Antum ummisa illaka dimasa 

84 abi Gilgames ittazzaranni 

85 Gilgames undinna pisatia 

86 pisatia u erretia 

87 Anu pdsu 7pusma iqabbi 

88 izakkara ana rubuti lStar 

89 aba la atti tegri sarru Gilgames 

90 u Gilgames umanna pisatiki 

91 pisatiki u erretiki 

92 lStar pdsu 7pusma iqabbi 

93 izakkara ana Anu abisa 

94 abi aid bmamma 

95 Gilgames lunir xxx ina subtisu 

96 Summa aid la tadanni 

97 amal:Jl:Ja$ daltum sikkurU asebbir 

98 asebbir sippa dalti usablakat 

99 usellamina miti ikkahi bal(flU 

100 eli bal(ilti usamadu miti 

Toe Ishtar dit hoor, 

word Ishtar woedend, en gaan sy op na die 

hemel. 

Ishtar gaan na Anu toe, haar pa, en sy huil, 

tot by Antum haar rna, vloei haar trane. 

"Pappie! Gilgamesh het my oor en oor beledig! 

Gilgamesh het my beledigings opgenoem, 

my beledigings en my vloeke!" 


Anu 


se vir die grote Ishtar: 


"Het jy tog nie met koning Gilgamesh skoor 


gesoek nie? 

En Gilgamesh het jou beledigings opgenoem, 

jou beledigings en jou vloeke!" 

Ishtar 

se vir Anu, haar pa: 

"Pappie! Gee die Hemelbul! 

Mag hy Gilgamesh in sy woonplek doodmaak! 

As jy die Hemelbul nie vir my gee nie 

sal ek deure stukkend slaan en slotte breek, 

ek sal deurpoorte breek en (alles) omkeer, 

ek sal die dooies laat opkom, en hulle sal die 

lewendes opeet, 


en die dooies sal meer word as die 


lewendes!" 


Ishtar skop 'n kabaal op wat enige tweejarige sal beskaam. Sy huil en gaan verkla Gilgamesh 

by haar twee ouers, Anu en Antum (r 82 - 86). Anu weet Ishtar is waarskynlik nie so 

onskuldig soos wat sy voorgee nie (r 87 - 89), maar Ishtar wit niks weet nie. AI wat belangrik 

is, is dat sy in haar eer gekrenk is, en nou wil sy haarself wreek: sy eis dat haar pa vir haar die 

Hemelbul gee! 
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Die Hemelbul word gesien as 'n demoon (parpola, 1997: 120), en word ook in verband 

gebring met die astrologiese konstellasie Taurus (George, 1998 : 47). Die Hemelbul se taak is 

om Gilgamesh dood te maak (r 95): Wat die aard van die dierasie is, is dat hy op vernietiging 

en uitwissing ingestel is. Met hierdie nuwe speelding wil Ishtar nou vir Gilgamesh vermaak. 

En as Anu weier, dreig Ishtar om self verwoesting te saai: dieselfde dreigemente as wat in 

"Ishtar se Reis na die Onderwereld" voorkom, herhaal sy. 

Die teks wat volg is gebroke. Dit lyk asof Anu met sy dogter probeer redeneer. Hy is tog 

besorg oor die welsyn van die mense op aarde. 

101 Anu pdsu 1pusma iqabbi Anu 

102 izakkara ana rubilti ]Star se vir die grote Ishtar: 

103 summa aid terrisinni "As jy die Hemelbul van my vra 

104 x mati Uruk sebil sattu pe sewe jare lank sal daar kaf in die land van Uruk wees -

105 ana nisipi Iii tupal]iri net kaf sal jy vir die mense versamel, 

106 xxx lurabbi sammu mag jy tog maar gras laat groei!" 

Sewe jare hongersnood is wat op die mense van Uruk wag, indien Anu die Hemelbul vir Ishtar 

gee. Maar Ishtar bly beslis. 'n Samehangende relaas ontbreek, slegs die volgende getsoleerde 

woorde help om 'n indruk te vorm van die gesprek tussen pa en dogter: 

107 ]Star pdsu 7pusma iqabbi Ishtar 

108 izakkara ana Anum abiSu se vir haar pa: 

109 abi xxx-akkum "Pap pie 

110 xxx u§aMi Daar bestaan xxx 

III xxx sebil sattu pe sewe j are kaf 

112 ana nisipe uptal]l]ir Vir die mense sal ek sewe jaar lank kafbymekaar 

maak, 

113 xxx sammu Gras ... 

114 xxx sa ale xxx saSu wat die bul. ..hulle ... " 

George (1999 : 51) se vertaling vul die ontbrekende woorde plek-plek in. Hieruit blyk dit dat 

Ishtar sowel as die mense genoegsame voorsorg getrefhet om sewe jare lank nog aan die lewe 

te bly. AI waarop Ishtar knaend aandring, is om haarself te wreek met die Hemelbul. En sy 

oortuig haar pa: 
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115 ismema Anu qaba !Star martisu Anu hoor wat Ishtar sy dogter se. 

116 $erret alimma ana qatlsa iskun Hy plaas die teuels van die Hemelbul in haar hande. 

117 illikma ireddaSu !Star Hy gaan waar Ishtar hom lei... 

118 ana sa Uruk ina kasadi na Uruk - om uit te wis! 

Die gevolg is, soos wat Anu voorsien het, 'n tragedie. 

121 ina nipsisu sa ale suttatu ippeteme 

122 meat e(lu sa Uruk imtaqutfl 

ina libbi 

123 ina sani nipsiSu suttatu ippetema 

124 sanu meat e(lu sa Uruk imtaqutu 

ana libbi 

125 ina salsi nipsisu suttatu ippetema 

126 Enkidu imtaqut ana libbi 

Toe die bul snork, gaan daar 'n put oop, 

honderd mans van U ruk val binne-in. 

Met sy tweede snork gaan 'n put oop, 

200 mans van Uruk val binne-in. 

Met sy derde snork gaan 'n put oop, 

Enkidu val binne-in! 

En die leser hou asem op. Wat nou? Waar is Enkidu? In 'n put, saam met die ander 300 mans 

van Uruk? 

127 ishi(amma Enkidu alii i$$abat 

ina qarnisu 

128 alii ana piiniSu issuka rupusta 

129 ina kubur zibbatiSu kabUSSli xxx 

130 Enkidu piisu7pusma iqabbi 

131 izakkara ana Gilgames 

132 ibrl nustarrilj 

Enkidu spring op, hy gryp die bul aan sy horings, 

in die gesig van die bul gooi hy skuim, 

die mis aan sy dik stert xxx. 

Enkidu 

se vir Gilgamesh: 

"Vriend, ons sal beroemd wees!" 

(Reels 133 -137, en 139 & 140 ontbreek heeltemal, maar vorm deel van Enkidu se woorde aan 

Gilgamesh. ) 

138 lll$bat alii ina kubur zibbatiSu 

141 u ina birit tikki qarni u labiini 

142patarka ummid 

143 i$ildamma Enkidu xxx alii 

144 i$batsuma ina kubur zibbatisu 

"Laat ek die bul aan sy dik stert gryp, 

en in die middel van die skof, horings en nek, 

drukjou swaard in!" 

Enkidu draai om na die bul, 

en gryp hom aan sy dik stert. 
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145 »» »»> 
146 u Gilgames ki tabi/:}u en Gilgamesh, soos 'n slagter, 

147 qardi u xx heldhaftig, 

148 ina birft tikki qarni u labtini in die middel van die skof, horings en nek, 

patarsu ummid druk hy sy swaard in. 

Weer eens het die twee helde nie teleurgestel nie. Nog 'n monster is daarmee heen. Nog 'n 

oorwinning. Nog eer. 

Die beskrywing van die geveg (r 127 w) is volgens Maier (Gardner & Maier, 1984: 160) meer 

as 'n blote aanval op die BuL Veel eerder word hier 'n soort atletiese spel gesuggereer 

soortgelyk aan die voorstellings wat teen die mure van die paleis op Kreta afgebeeld word. Vir 

die mense - die wat die aanvalle van die Bul oorleefhet - was hierdie stiergeveg 'n skouspelagtige 

belewenis, en dwing Gilgamesh en Enkidu net nog meer respek af 

Na afloop van die geveg, doen hulle die volgende: 

149 istu ala inaril libbasu inassa/:}iI Nadat hulle die Bul doodgemaak het, haal hulle 

sy hart uit 

150 ina pan Samas xxx istaknil en plaas dit voor Shamash. 

151 irfqilnimma ana pan Samas uskinnil Hulle tree terug, en val voor Shamash neer. 

152 ittasbil a/:}iI kilallan Albei die broers gaan sit. 

Shamash word slegs hier genoem. Teenoor sy prominente rol in die Humbaba-episode Iyk dit 

nie as of hy enige aandeel in die Hemelbul-gebeure gehad het nie. Nietemin is hy die god aan wie 

Gilgamesh en Enkidu eer betoon. Natuurlik is Ishtar hoegenaamd nie beYndruk nie! 

153 ilima !Star ina eli dilri Uruk supilri Ishtar gaan op na die mure van Uruk, 

154 is/:}it /:}uppa Wadi arilrilta sy spring en dans, en sit 'n keel op: 

155 allu Gilgames sa utappilanni ala idduk "Wee Gilgamesh wat my beswadder en die 

Hemelbul doodgemaak het!" 

156 ismema Enkidu anna qabe !Star Enkidu hoor wat Ishtar se. 

157 islu/:} imitti ali ana panisa iddi Die regterflank van die Bul ruk hy uit, en smyt 

dit in haar gesig. 

158 u akkasi Iii ak.sudki ki sasuma "En jy, vir jou sal ek uitwis, nes hy! 
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159 Iii usemiki Mag ek jou mismaak, 

160 erresu Iii alula aljiki en sy binnegoed aan jou arms ophang!" 

161 uptaljJ;ir /star kezreti Ishtar maak haar kezret-prostitute bymekaar, 

162 samJ;ati u J;arimatf die shamhat- en harimtu-prostitute, 

163 ina eli imitti ali bikita iskun en sy ween oor die regterflank van die Bul. 

In plaas daarvan dat die Hemelbul vir Gilgamesh doodmaak, maak Gilgamesh en Enkidu die 

Bul dood. Die 'J;uPpu' (r 154) wat sy uitvoer, is 'n soort rituele dans (parpola, 1998 : 126) 

waarskynlik om die dood van die Bul te betreur. Net hierna spreek sy 'n vloek oor 

Gilgamesh uit. In die anti eke tye was die wee-formule ook 'n skande-formule (Hanson, 1994 : 

94) en word verstaan as 'n uitdaging vir die eer van die aangesprokene. Die doel van die 

uitspraak was om die ander een in die skande te bring, om hom sy status en respek in die 

samelewing te laat verloor. 

Maar weer eens gebeur die teendeel vir arme Ishtar. Enkidu tree ter wille van sy vriend op. 

Nou, benewens die feit dat hulle haar nuwe speelding waarmee sy hulle wou vermaak, gebreek 

het, word die stukkende ding in haar gesig teruggegooi. 

Eer en skaamte, gekoppel aan liggaamsdele (reels 157 - 160) is betekenisvol in hierdie verband. 

Die regterkant van die Bul, sy sterk kant, simbool van mag en sterkte (vgL 2.2.2.4) word deur 

Enkidu afgeruk - sy liggaam word dus geskend, onteer. Ishtar se eer, geassosieer met haar 

kop en gesig (vgl. 2.2.2.4) word geskend deurdat Enkidu die regterkant van die bul in haar 

gesig gooL Hier was twee konflikterende partye: Gilgamesh en Enkidu teenoor Ishtar en haar 

Hemelbul. In hierdie voorval word egter nie al die reels vir 'n uitdaging tot 'n eerstryd 

nagekom rue (vgl. 2.2.2.2): die twee partye is nie almal manlik (selfs nie eens menslik) rue, en 

hulle is ook nie sosiale gelykes nie. Nogtans vind die bloedige stryd om eer inderdaad in die 

openbaar plaas met die oorlewendes as getuies. Die Bul word doodgemaak, en Ishtar, daar op 

die mure van Uruk waar almal haar kan sien, beleef 'n openbare vemedering wanneer die Bul 

se flank in haar gesig gegooi word. Eer vir Gilgamesh en Enkidu en skande vir die godin. 

En Gilgamesh? 

Tog so voorspelbaar: 

164 issima Gilgames Gilgamesh roep 

ummani kiskatte kalama die hele klomp ambagsmanne, 

-97

 
 
 



165 kubur qarniSu unaddu maru umanni 

30 manu uqnu sipikSina 

166 simi ubcme tabbdtusina 

167 6 kurru samnu ~ibit kilalle 

168 ana pissat iliSu Lugalbanda iqis 

169 userimma italal ina udi bammutiSu 

die klomp seuns prys die dikte van die horings: 

30 mina lapis lazuli is hul massa, 

twee vingers (dik), die omhuisel, 

6 kor olie is die kapasiteit van beide 

'n reuksalfskenk hy vir sy god, Lugalbanda, 

hy bring dit in, en hang dit op in sy 

slaapkamer. 

Nadat die klomp mans die horings bewonder en geprys het (r 164 - 167), bring Gilgamesh hulde 

aan die antieke koning van Uruk, Lugalbanda (r 168); daarna gaan hang hy die trofee in sy 

binnekamer om elke dag daama te kyk. 

Eers Humbaba, en nou die Hemelbul. Gilgamesh en Enkidu het hul eer dubbeld en dwars verdi en. 

Hulle het hulself as helde bewys wat onaardse monsters onverskrokke en doodsveragtend 

tegemoet gaan ... so-te-se. Die mense van Uruk kan nie anders as om hulle te bewonder en te eer 

nie. Alles natuurlik in die openbaar. 

170 ina nari Purattu imsU ql1tiSun 

171 i~~abtunimma illakuni 

172 sUqa sa Uruk rakbuni 

173 pabrl1 niSiJ sa Uruk idaggall1Sunu 

174 GilgameS ana muttabbilati sa ekallaSu 

175 amata izakkar 

176 mannumma bani ina e(li 

177 mannumma sarub ina zikan 

178 Gilgames bani ina e(li 

179 Enkidu sarub ina zikan 

In die Eufraat-rivier was hulle hul hande, 


hand aan hand kom hulle in, 


hulle ry in die strate van Uruk, 


almal bymekaar kyk die mense van Uruk na hulle. 


Gilgamesh se vir die diensknegte van sy paleis: 


Hy se die woorde: 


"Wie's die beste onder die helde? 


Wie staan uit onder die mans? 


Gilgamesh is die beste onder die helde! 


Enkidu staan uit onder die mans!" 


Gilgamesh basuin sy eie groot eer uit deur rniddel van 'n 'raaiseI', wat hyself onrniddellik oplos. 

Natuurlik is hy en Enkidu die heide van die verhaal, daar is niemand groter en beter as hulle nie. 

Die verrigtinge word afgesluit met 'n openbare vertoon van eer. Gilgamesh se be sittings stel hy 

ten toon in die vorm van 'n groot banket (vgl. 2.2.2.4). 
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183 Gi/games ina ekallisu istakan lJidtitu Gilgamesh hou 'n vreugdefees in sy paleis. 

184 lItulluma e(liJ ina maitil musi ~allu Die jongmans Ie en slaap in hul bed dens vir die nag. 

185 lItli/ma Enkidu sunanta inattal Enkidu Ie, hy droom. 

186 itbema Enkidu Sunata ipassar Enkidu staan op, hy Ie die droom uit. 

187 izakkara ana ibriSu Hy se vir sy vriend: 

188 ibri asSu minama imtallikil "Vriend, waarom hou die groot gode beraad?" 

i/dni rabiiti 

Tablet VI word op 'n onheilspellende noot afgesluit. Tot dusver het drome in die Gilgamesh-epos 

'n belangrike rol gespeel. Tot dusver is al die drome positief geYnterpreteer, en het sake ten 

gunste van die helde verloop. 

Maar hoe lank kan geluk hou? Hoe lank durf die mens op die kruin van sy sukses ry? Veral as 

die groot go de oor jou praat ... 
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H. DIE DOOD: NIE DAT NIE, MAAR HOE 


Enkidu skrik rill end wakker van sy nagmerrie. Hy praat met sy vriend. Tablet VII begin: 

1 ibn assu mfnama imtallikil ili rabidi 

2 simanni ibn sunata aaul milsitia 

3 Anu Enlil Ea u Samas pafJruma imtalkil 

4 Anu pasu tpusma iqabbi 

izakkara ana Enlil 

5 assu ala i~batilma inaril 

6 usalpitil lJumbaba 

sa ina qisti ereni asbu 

7 assu erimi ina fJursani issuhil 

8 isten ina libbisunu limilt 

9 Enlil pasu fpusma iqabbi 

10 limiit Enkidu Gilgames ai imilt 

11 Samas paSu ipusma iqabbi 

izakkara ana Enlil 

12 ul ina eli pika illikilma 

13 inaril ala usalpitil ijumbaba 

14 eninna Enkidu sa la ifJtu kiki imat 

15 Enlil izizma ana Samas amata izakkar 

16 assu ilmussu turriduma 

sa kfma Sunilt; xxx ... 

17 nadima Enkidu ina mafJar Gilgames 

18 sa Gilgames fnasu imla dimtil 

19 ibn tallmi ammtni kilm ibna 

umassarilinni 

"Vriend, waarom hou die groot gode beraad? 

Luister na my, my vriend, ek het vannag 'n 

droom gehad. 

Anu, Enlil, Ea en Shamash het saam beraadslag. 

Anu se 

vir Enlil: 

'Omdat hulle die hemelbul gegryp en 

doodgemaak het, 

Humbaba oorweldig het 

wat in die sederbos gebly het, 

omdat hulle die seders op die berg uitgetrek het, 

moet een van hulle stert1' 

Enlil se: 

'Laat Enkidu sterf - Gilgamesh mag nie stert1' 

Shamash 

se vir Enlil: 

'Het hulle dan nie op jou bevel gegaan, 

die hemelbul doodgemaak en Humbaba 

oorweldig nie? 

Nou, Enkidu wat nie gesondig het nie, 

hoekom moet hy sterr?' 

Enlil was kwaad vir Shamash, en hy se: 

'Omdat jy elke dag afgaan 

wat soos hulle xxx ... '" 


Enkidu gooi homself neer voor Gilgamesh. 


Gilgamesh se oe skiet vol trane. 


"My vriend, my broer! Waarom, Iaat hulle my 

gaan, in plaas van my vriend?" 
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In 'n droom sien Enkidu hoe die groot gode beraadslag en sy dood beplan. Verskrikking wag 

op die twee vriende. Die dood gaan 'n einde bring aan hul hegte vriendskap, en hulle is 

magteloos om iets daaraan te doen. Enkidu kan sy lot nie onmiddellik aanvaar nie. 

Aanvanklik reageer hy irrasioneel en met aggressie: 

37 Enkidu ptmisu ittasima 

38 itti dalti itama ki ameli 

39 daltu halbi la hassat 
v ... 

40 bala( uznisa la i basSu 

Enkidu lig sy gesig op. 

Hy praat met die deur soos met 'n mens. 

"Deur van die bos, jy het geen geheue nie, 

begrip vir die lewe bestaan nie." 

Hy beskryf vervolgens die aanskoulikheid van die deur: hoe hoog die boom was waaruit dit 

gemaak is, en hoe mooi die voltooide produk nou in Nippur lyk. Hy sluit sy rede af: 

59 eninna daltu anaku epuski "Nou Deur, ek het jou gemaak, 

60 anaku assaki xxx ris libbaki ek, ek het jou gedra, en jy was bly. 

61 Iii sarru sa ela arkatia lizirki Mag die koning wat na my kom, jou vervloek!" 

Enkidu is kwaad en bitter. Die vloek wat op hom rus, projekteer hy na ander - eerstens na 'n 

lewelose objek, 'n deur. Seen en vloek staan direk teenoor mekaar (Hanson, 1994 : 87). 

Seeninge sowel as vloeke is gewoonlik uitgespreek deur iemand met gesag (Hanson, 1994 : 

85). Mense is geseen met rniddele wat aan hulle eer in die gemeenskap gegee het: 'n vloek sou 

die verlies van hierdie middele beteken, en derhalwe skande in die gemeenskap meebring. 

Enkidu wit sy eie skande afweer deur skande oor ander te bewerk. 

Gilgamesh raak bekommerd. 

66 Gilgames amati sa Enkidu ibrisu 

67 istenemme illaka drmaSu 

68 Gilgames pdsu 7pusma 

izakkara ana Enkidu 

69 Enkidu ibn libbu rapsu pi klnu 

70 ibn sa (emu rasli sanatima xxx 

Gilgamesh hoor die woorde van Enkidu sy 

vriend, 

en sy trane kom. 

Gilgamesh se 

vir Enkidu: 

"Enkidu, my vriend, so groothartig en 

welsprekend, 

my vriend wat verstand gekry het, het verander. 
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71 ammini ibN idbub libbaka sanatima 

72 suttum suquratma pirittum ma'dat 

73 saptaka il)ama krma zumbl 

74 xxx ma'du suttum aqrat 

75 ana balti izibu nasasa 

76 suttum ana balti nissata izib 

77 lullikma lusappa ili rabuti 

78 x luste 'a iluka IUqalli 

79 ana Enlil maliki abi ili xxx 

80 I)uraqi la mina qalamka lupus 

Maar dit troos Enkidu glad nie. 

81 Enkidu pasu ipuSma iqabbi 

izakkara ana Gilgames 

82 xxx la tanamdin I)uraqa 

83 sa Enlil iqbll ul ki mi sa buri 

84 sa iqbll ul itlir ul inni 

85 sa dissi iddu ul itlir ul ipsi{ 

86 ibri ul xxx > 


87 krma iqqitri sina nisu illaka 


Roekom, my vriend, praat jou hart nou anders? 


Die droom was eienaardig, die skrik was groot. 


Jou lippe is soos lam vliee. 


Groot was die (skrik?), die droom was 


eienaardig. 

Rulle los die een wat lewe om te huil, 

die droom laat kommer vir die een wat lewe. 

Laat ek gaan, laat ek tot die groot gode bid, 

laat ek jou god soek, laat ek bid 


tot Enlil, raadgewer en vader van die gode! 


Van goud sonder perke sal ekjou standbeeld 


maak!" 

Enkidu se 

vir Gilgamesh: 

"Moenie goud gee nie. 

Wat EnlB se is nie soos water van 'n put nie, 

wat hy se, trek hy nie terng nie, verander hy nie, 

die oordeel wat hy gee, trek hy nie terng nie, 

wis hy nie uit nie! 

My vriend ... 

soos voels gaan die mense." 

Van 'n lewelose objek brei Enkidu sy vloeke uit na die lewendes: 

88 mimmu seri ina namari 

89 issi resisu Enkidu ana pun Samas ibakki 

90 ana pan saruri sa samas illaka drmaSu 

91 aml)urka Samas asSu nakrati srmli 

92 aSSll qaiadi I)abbilu amelu 

93 sa la usamqanni mala ibria 

Toe alles in die oggend begin helder word, 

lig Enkidu sy kop op en huil voor Shamash, 

in die strale van die son vloei sy trane: 

"Ek smeek jou, Shamash, oor die vyandige 

noodlot 

oor die jagter, die wreedaard van 'n man 

wat my nie toegelaat het om in elke opsig my 

vriend se gelyke te wees nie, 
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94 ~aiadu aj im~a mala ibrisu 

95 nemelsu lul:Jaliqma idiSu muUi 

Selfs die tempelprostituut loop deur: 

99 u l:Jarimti Saml:Jat libbasu arara ubla 

100 alld Saml:Jat slmata luslmld 

101 slmat la iqatta u ana dur dliiar 

die jagter, mag hy in geen opsig sy vriend se 

gelyke wees nie! 

Mag sy profYt verdwyn, mag sy krag 

verminderl" 

Sy hart dra 'n vloek na die prostituut Shamhat: 

"Kom Shamhat, laat ek die noodlot vir jou 

bepaal, 

die lot wat vir ewig en altyd nie sal eindig nie." 

Sy sal nooit deel wees van 'n gesin nie, mooi k1ere sal sy nooit dra nie, deur mense, dronkaards 

en uitvaagse1s sal sy misbruik word. Enkidu verstrek die rede vir die vloek: 

128 asSu iasi ellu x mur$ll tepesinni Want vir my, wat onbedorwe was, het jy siek 

gemaak, 

129 u iasi ellu teddinni ina ~eria ja, dit het jy vir my wat onbedorwe was, 

aangedoen op my steppe!" 

Vir die god van redelike denke is hierdie irrasionele redenasie onaanvaarbaar. 

130 Samas isma zikir pisu 

131 ulta uldnuma tukku ultu same 

iltanasassu 

132 ammrni Enlddu l:Jarimti Saml:Jat 

tananzar 

133 sa usakiluka akla simat iliiti 

134 kurunna isquka simat sarrilti 

135 ulabbiSuka luMa rabd 

136 u damqu Gilgames tappa 

usarsuka Msa 

137 eninnama Gilgames ibri talimeka 

138 usnalkama ina maiali raM 

Shamash hoor wat hy se. 


Skielik roep daar 'n stem uit die hemel: 


"Enkidu, waarom vloek jy die prostituut 

Shamhat? 

Sy wat jou brood gevoer het wat pas by gode, 

jou dadelwyn 1aat drink het wat pas by konings, 

jou met pragtige klere aangetrek het, 

en die aantreklike Gilgamesh as kameraad 

vir jou laat kry het? 

Nou, Gilgamesh, vriend en jou broer, 

hy sal jou op 'n grootse bed laat Ie, 
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140 usessebka Subta nilJta subat Sumeli hy sal jou op 'n rustige sitplek, 'n sitplek aan die 

linkerkant laat sit, 

141 malkit sa qaqqari unassaqit seplfka die konings van die aarde sal jou voete soen, 

142 usabkiika nisi sa Uruk usadmamaka hy sal die mense van Uruk oor jou laat huil en 

kerm, 

143 samlJau nisi umallaka dulla die prostitute van die mense sal vol hart seer 

wees oor jou. 

144 u Su arkika usassa maid pagarsu Na jou sal hy sy liggaam laat vuil word, 

145 iltabbis maski labbimma irappud ,yeri hy sal 'n leeuvel aantrek en rondswerf op die 

steppe." 

Shamash openbaar homselfhierdie keer nie deur 'n droom nie, maar direk (r 131). Hy herinner 

Enkidu aan al die wonderlike gawes wat hy uit die hand van Shamhat ontvang het - alles gawes 

wat met die beskaafde lewe te make het en wat hom as mens van die diere onderskei het (r 133 

- 136). Deur die berniddeling van Shamhat het Gilgamesh sy vriend en broer geword (r 137). 

Gilgamesh sit die reeks van gawes voort, selfs na Enkidu se dood (r 137 - 143). Die eerbetoon 

van die konings van die aarde (r 141) en die hartseer van die mense en prostitute (r 142 & 143) 

is deel van die proses. In hierdie verband dui die subat Sumeli (r 140), die sitplek links, 

waarskynlik op 'n plek langs Gilgamesh, simmetries, gelyk, en nie op 'n posisie van skande nie. 

Hierdie bewering word gestaaf in reels 144 & 145 wanneer Gilgamesh se smart so groot word 

dat hy homself heeltemal verloor, en word wat Enkidu was, voordat hy met die beskawing in 

aanraking gekom het (Gardner & Maier, 1984 : 288). 

'n Vloek is egter nie maar ydele woorde nie. 'n Vloek is 'n kragtige middel waarmee die 

noodlot verander kan word (Gardner & Maier, 1984 : 175), 'n vloek word nie uitgewis nie. 

Die enigste manier waarop 'n vloek uitgebalanseer kan word, is deur middel van 'n seen. 

146 isema Enkidu amat Samsi quradi Enkidu hoor die woorde van Shamash, die held. 

147 ipsalJ agga libbasu initlJ Sy woede kalmeer, sy hart word rustig. 

Sharnhat is gelukkig - gelukkiger as die deur en die jagter. Haar vloek word met 'n seen 

uitgekanselleer, die deur en die jagter s'n nie. 

151 alki SamlJat simtaki lunakkir "Kom Sharnhat, laat ek jou lot verander, 
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255 sa ittika attallaku kalu mar~atu "Jy, saam met wie ek allerlei ontberinge 

ondergaan het, 

256I:Jussannima ibN mimmii atallaku onthou my, my vriend, alles wat ek ondergaan 

e tamsi het, moenie vergeet nie!" 

Die dood is onafwendbaar. Sy enigste hoop is gerig op diegene wat agterbly: dat hulle hom 

nie mag vergeet nie. Terwyl sy naam bly staan, terwyl hy nog onthou word, bly bestaan sy eer 

(vgl. 2.2.2.3). 

Hierna word Enkidu vir die volgende twaalf dae al sieker en sieker. 

264 sa Enkidu mur~ iktabit slruSu xxx Enkidu se siekte pynig sy vlees. 


265 istesserii u sinserii xxx Elf, twaalf (dae lank?). 


266 Enkidu ina mailtliSu Enkidu is op sy bed. 


267 ilsima Gilgames mali piritta Hy roep Gilgamesh, hy is vol van vrees. 


Die res van die bestaande Akkadiese teks is uiters fragment aries. Dit is egter insiggewend om 

George (1999: 62) se vertaling aan te haal: 

'[My god} has taken against me, my friend, ...., 
[J do not die] like one who [falls] in die midst ofbattle. 

I was afraid of combat, and ..... 

My friend, one who [falls] in combat [makes his name,] 

but I, [J do not fall] in [combat, and shall not make my name].' 

Uiteindelik word dit die ding wat Gilgamesh die meeste vrees. Die dood as sodanig is iets om 

voor bang te wees, maar die ergste van die dood is die manier waarop die mens sterr. Iemand 

wat op die slagveld sterr, maak vir homself naam, sy herinnering bly staan, hy word geeer vir 

wat hy gedoen het, selfs na sy afsterwe. Maar Enkidu sterf aan siekte - in skande. 

Gilgamesh en Enkidu het nie genoegsame ontsag vir die gode gehad nie (vgl. 2.2.2). Vandat 

hulle teen Humbaba opgeruk het totdat hulle vir Ishtar in die openbaar vemeder het, was hul 

houding een van minagting vir die gesag van die gode, en bring hulle die eer van die gode in 

die gedrang. Om hul gekrenkte eer te wreek, speel die gode die finale troetkaart wat hulle in 
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hul hand hou: die Dood. Die gode het die se en die mag oor die dood " en wanneer hulle die 

dood in werking Iaat tree, is die mens magteloos om iets daaraan te doen. Slegs die dood kan 

Gilgamesh en Enkidu stuit - en dit gebeur baie doeltreffend wanneer Enkidu sterf Hierdie 

rondte wen die gode. 

Die res van Tablet VII ontbreek heeitemaL 

Tablet VIII begin met Gilgamesh wat mense en dinge van heinde en ver oproep om oor Enkidu 

te treur. Die woord wat herhaaldelik gebruik word, is 'baku'" om te huiL 

8 libkdka ai iparakka "Mag hulle sonder ophou huil oor jou, 

9 libkunakka sibil mag die oudstes oor jou huil! 


14 libkika surmeni ereni Mag die seder"sipres oor jou huil! 


16 libkika asu Mag die beer oor jou huil! 


18 libkika Ulaia Mag die Ulaia-rivier oor jou huil, 


19libkika elletu Purattu mag die rein Eufraat oor jou huil! 


21 libkuka etlil sa Uruk supilri Mag die jongmans van veilige Uruk oor jou huil! 


23 libkika ikkaru Mag die boer oor jou huil!" 


Reels 25, 27, 29, 31 en 33 begin elke keer met die logogram KIMIN wat beteken dat die 


bostaande frases herhaal word. Hierdie reels begin dus ook met die prekatief-vorm van baku 

om mense of dinge tot 'n geween op te roep. Hierdie oproep sluit af: 

35 libkUka xxx "Mag xxx. oor jou huil! 

37 libkuka e{lil al)e libkft elika Mag die jongmans huil, mag die broers oor jou 

huil!" 

Uiteindelik val die fokuspunt van die roubeklaers op Gilgamesh self: 
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40 ina nameSuma abakkaka ~arpis "Op die velde sal ek bitterlik oor jou huil! 

41 simenni e(li simenni kisi Luister na my, jongmans, luister na my, 

42 simennf sibzitu sa Uruk simenni fast luister na my, ou manne van Uruk, luister na my! 

43 anaku ana Enkidu ibria abakki Ek sal huH oor Enkidu, my vriend, 

44 kima lallariti anamba ~arpis soos 'n kermende vrou sal ek bitterlik kerm!" 

Alhoewel die diadiese persoonlikheid nie veronderstel is om sy innerlike gevoelens te laat blyk 


nie (vgl. 2.3), is daar weI sekere sosiale situasies waar daar van hom of haar verwag word om 


beheer te verloor (Neyrey, 1991 : 80). Die afsterwe van 'n geliefde is so 'n geleentheid. 


Gilgamesh tree op hierdie stadium nog heeltemal binne die reels op as hy uiting gee aan sy 


diepe hart seer oor die dood van sy vriend. 


Die einde is naby. Gilgamesh is aan die woord: 


54 eninna minu sittu sa i~batu ana kdsi "Watter soort slaap het jou nou gegryp? 


55 ta 'adramma ul tasemmanni iasi Jy's bewusteloos! Hoor jy my dan nie? 


56 u SU ul inassa resaSu Hy lig nie sy kop nie! 


57 alput libbaSuma ul inakkud mimmama Ek voel aan sy hart - maar dit klop glad nie!" 


58 iktumma ibri ki kallati panuSu Soos 'n bruid bedek hy die gesig van die vriend, 


59 ki are tstir eliSu soos 'n arend sirkel hy rondom hom, 


60 ki nesti sa ina suttate muransa soos 'n leeuwyfie wie se kleintjies in 'n put is, 


61 tttanasl:Jur ana ptiniSu u arkassu loop hy in die rondte, voor hom, agter hom. 


62 ibaqqam u itabbak qunnuntu pertum Sy krullerige hare pluk hy uit en skeer dit af, 


63 inassal:J u inamdi damquti asakkis sy mooi klere trek hy uit en gooi dit weg, asof dit 


taboe is. 

Gilgamesh weier aanvanklik om te erken dat Enkidu dood is. Hy slaap net (r 54). Maar 

spoedig besef hy die werklikheid: sy vriend to on geen reaksie op wat hy se of doen nie ( 55 

57). Vanaf reel 58 - 63 is Gilgamesh nie langer aan die woord nie - sy smart is te groot. Die 

verteller neem van buite waar wat gebeur. Die vriendskapsband was gelykstaande aan 'n hegte 

huweliksband - dit blyk uit die manier waarop Gilgamesh sy vriend se gesig bedek (r 58). 

Maar net hierna blyk die eerste tekens van die dierlike, die redelose. Gilgamesh word eers met 

'n arend vergelyk wat sirkel (r 59), en daarna met 'n leeuwyfie wat magteloos moet toekyk hoe 

haar kleintjies in 'n put vasgekeer is. Volgens Maier (Gardner & Maier, 1984: 189) begin 
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Gilgamesh homself hiervandaan toenemend met Enkidu se bestaan op die steppe identifiseer. 

Nietemin is die uitruk van sy hare en die skeur van sy klere nog in orde: dit is die tradisionele 

wyse waarop mense in die Ou Nabye Ooste smart laat blyk het (Gardner & Maier, 1984 : 189). 

Die redelike fase, die Apolliniese fase van die verhaal word afgesluit: 

70 Gilgames ibna ~alam ibriSu Gilgamesh maak 'n standbeeld van sy vriend. 

Soos wat Shamash aan Enkidu voorspel het (Tablet VII, reels 137 - 145) neem Gilgamesh 

hom voor om die volgende te doen: 

82 usnalkama ina maitzli rab12ti 

83 ina maitzl talmi umalkama 

84 usessebka subta nilJta Subat sumtdi 

85 malku sa qaqqari unassaqu sepika 

86 usabkaku niSi sa Uruk usadmamaka 

87 samlJati niSi umallaka dulla 

88 u anilku arkika usassa maId pagri 

89 altabbisma ammatu labbimma 

arappud ~eri 

"Ek sal jou op 'n grootse bed laat Ie, 


op 'n bed van eer sal ekjou laat Ie, 


ek sal jou op 'n rustige sitplek laat sit, 'n sitplek 


aan die linkerkant 


Die heersers van die aarde sal jou voete soen, 


ek sal die mense van Uruk oor jou laat huH en 


kerm, 

die prostitute van die mense sal ek vul met smart 

oor JOu. 


Ek, na jou sal ek my liggaam laat vuil word, 


ek sal 5 meter van 'n leeu aantrek, 


ek sal rondswerf op die steppe." 

Tablet VIII eindig met 'n beskrywing van hoe Gilgamesh nog sy hoedanigheid as koning en 

hoepriester die laaste rituele van Enkidu se begrafuis voltrek - die laaste eerbetoon aan sy 

vriend. Offers word gebring, en verder word verskeie kosbare objekte gewy aan die go de en 

ander inwoners van die onderwereld sodat hy Enkidu gasvry mag ontvang. Slegs 'n voorbeeld 

van so 'n ritueel word aangehaal: 

165 me ka$uti linaqqiSu "Laat hulle koue water offer, 

166 ana ibria liqbima libbaSu ai imra$ dat my vriend se hart nie siek word nie, laat 

hulle praat! 

167 patri $urtu sa uqnu sirimsll 'n Blink swaard met 'n handstuk van lapis lazuli 
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168 misilti elleti Puratti wat lyk soos die rein Eufraat 

169 ana Bibbu (abil:Ju er~etim vir Bibbu, die laksman van die onderwereld 

Samsi uktallim wys hy vir Shamash. 

170 Bibbu (abil:Ju er~etim rapastim "Bibbu, die laksman van die wye onderwereld 

171 itti ibria hi l:Jadima ida.su illik mag hy bly wees oor my vriend, mag hy langs 

hom loop!" 

Enkidu is dood en begrawe. Gilgamesh het alles gedoen wat 'n vriend, 'n priester en 'n koning 

moontlik kon doen. 'n Tydperk van rou is heeltemal toelaatbaar - daarna moet die gewone 

dinge van die lewe weer aangaan. 

Maar Gilgamesh kan die proses nie afsluit me. Hy het meer as 'n goeie vriend verloor. In alle 

opsigte was hy en Enkidu gelyk, was hulle mekaar se alter ego's. Daarom, as hulle in die lewe 

gelykes was, is dit net logies dat hulle op dieselfde manier sal sterwe. 

Enkidu het nie in eer, op die oorlogsveld gesterf nie, maar aan siekte - in skande. Vir 

Gilgamesh is die moontlikheid dat hy op dieselfde mamer sterf so angswekkend, dat hy nie in 

staat is om nugter te dink me. Sy vrees gee aanleiding tot 'n diep, diep depressie: hy 

verwaarloos sy voorkoms, en hy is me langer in staat om sy werk te doen me. 

Hiervan word in Tablet IX vertel. 
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I. ONTDAAN VAN EER: OP SOEK NA DIE EWIGE LEWE 

In sy angs en droetbeid voel Gilgamesh so os 'n vasgekeerde dier. Hy verlaat sy stad, 

Uruk, en gaan terug na waar Enkidu vandaan gekom het: na die steppe. Tablet IX 

begin: 

1 Gilgames ana Enkidu ibrisu Gilgamesh huil bitterlik oor Enkidu sy vriend 

2 $arpis ibakkima irappud $eri terwyl hy ronddwaal op die steppe. 

3 anaku amdtma ul ki Enkiduma "Ek, sal ek dan nie soos Enkidu sterf rue? 

4 nissatum iterub ina karsia Kommer benewel my verstand, 

5 milta aplaJ:Jma arappud $eri ek vrees die dood, terwyl ek dwaal op die 

steppe." 

Daar is een moontlikheid - maar nie sonder probleme rue: 

6 ana let mar Ubara-Tutu "Na die seun van Ubara-Tutu 

7 urJ:Ja $abtakuma J:Jantis allak sal ek die pad vat, ek sal gou-gou gaan. 

8 ana nerebeti sa sadi aktasad musitu In die nag kom ek by die poorte van die 

berge, 

9 nesi amurma aptalaJ:J anaku ek sien leeus, ek word bang! 

10 assi resia ana Sin akarrab Ek lig my kop op, ek bid tot Sin, 

11 ana Sin $eti ili illikil supua Sin, die lig van die go de, hoor my gebede." 

Gilgamesh is bang (r 5 en 9). 'n Man toon sy manlikheid deur sy waagmoed en aggressie 

(vgl. 2.2.2.5). Maar Gilgamesh, die eertydse onverskrokkene het handomkeer verander 

tot 'n bang lafaard. Daar is geen blyke van 'n man van eer nie. Hy strompel voort in 

skande. 

Die seun van Ubara-Tutu (r 6) na wie Gilgamesh op pad is, is Utnapishtim, die erugste 

oorlewende van die Groot Vloed, die een vir wie die groot gode met die ewige lewe 

geseen het. Hierdie verhaal word later volledig verte1. Op hierdie stadium hoop 

Gilgamesh om die geheim van die ewige lewe by Utnapishtim te wete te kom. 

George (1999 : 71) gee hierna 'n aanhaling uit die Ou Babiloruese teks - dit kom rue in 

Sin liqe unninni se verhaal voor rue, en ook rue in Parpola se transliterasie rue. Dit is 

egter weer eens een van die welbekende gedeeltes en daarom word dit ook in hierdie 

skripsie aangehaal. Thompson (1930: 50) se teks word gevolg: 
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5 SamSu itaslls idaqqussu 

6 izzakaram ana Gilgames 

7 Gilgames es taddl 

8 bala(am sa tasal:Jl:Juru la tutta 

9 Gilgames ana sasum izzakkar 

ana quradim Samsi 

10 istu eli ~frim atallu ki ddlim 

11 ina libbu ir~itim qaqqadi ummadu 

12 attillamma kalU Sanatim 

Shamash was bedroef, en gaan nader na hom toe. 

Hy se vir Gilgamesh: 

"Gilgamesh, waarheen gaan jy? 

Die lewe wat jy soek, sal jy nie vind nie." 

Gilgamesh se vir die kryger, Shamash: 

''Nadat ek al dwalende die steppe opgegaan het 

moet ek my kop in die hart van die onderwereld 

neerle 

om te bly slaap, al die jare lank? 

13 inilia samsan liptulama nawirtam lusbi Laat my oe tog na die son draai, laat ek die 

glans geniet! 

14 riqit iklitum ki ma~i nawirtum Die donkerte is ver terwyl daar lig is. 

15 milti mitum limuram sarflrfl samsi Laat die een wat 'n dood gesterf het tog kyk na 

die strale van die son!" 

Shamash is een van die min gode wat werklik meegevoel met die mensdom toon. Hy kry 

Gilgamesh so jammer dat hy direk met hom praat, en hom probeer oortuig om afte sien van 

sy vrugtelose soektog (r 5 - 8). Maar die irrasionele het reeds die redelike verdryf: die 

verhaal het inbeweeg in die Dionisusiese fase en Gilgamesh wit nie en kan nie rede insien nie. 

Hy verwerp die goeie raad van Shamash. Hy strompel voort. 

38 ana sad mas; ina kaSadiSu 

39 sa limiSamma ina~~aru il~e u ereba 

40 eluSunu supuk same tari~a 

41 saplis aralle irassunu !msdat 

42 girtablilu ina~~anl bilbaSu 

43 Sa rasbat pull:Jassunu imrassunu mutu 

44 rabutu melammuSunu sal:Jip l:Jursilni 

45 ana a~e samsi u ereb samsi i~~ani 

samsima 

Hy kom aan by die Tweelingberge 

wat die uitgaan en ingaan daagliks bewaak. 

Hul kruin raak die uitgestrekte firmament van 

die hemel, 

hul basis reik tot in die onderwereld. 

Die skerpioen-mense bewaak die poort daarvan. 

Verskriklik hul skrik - hul aanblik is die dood. 

Uiters skouspelagtig, oorweldigend is die berge 

wat die son bewaak: soos wat hy uitgaan en 

IOgaan. 

Gilgamesh is nou baie naby aan die einde van die aarde. Hy het aangekom by die Masuberg, 

oftewel die Tweelingberge, vanwaar die son elke dag uitgaan en weer teen die aand ingaan 

(r 38 & 39; 44 & 45). 

-112

 
 
 



Die poort van hierdie berge word egter deur skerpioen-mense bewaak: hul voorkoms is 

genoeg om enige mens daar en dan in sy spore te laat omdraai (r 42 & 43). Meesterlik 

plaas die verteller die beskrywing van die skerpioenmense in die middel van sy beskrywing 

van die berge, kontrasteer hy die asemrowende prag van die berge met die verskrikking van 

die bewakers van sy poort. 

46 imursunutima Gilgames pulul:Jta 

47 u rasubbata iterim paniSu 

48 i~bat (ensuma iqrub mal:Jarsun 

49 girtablilil ana sinnistisu isessi 

50 sa illikannasi sfr ill zumursu 

51 girtablilil sinnistuSu ippalSu 

52 sittaSu ilu sullultasu amelutu 

53 girtablilil zikttru isessi 

54 ana Gilgames (x) ilu amatu izakkar 

55 mannu atta sa tallika ritqata url:Ja 

56 tasl:Jurma takSuda adi mal:Jria 

57 tetenebir tdmata sa eberSina pasqu 

58 xxx > alaktaka luimad 

59 ana mannimma alaki panuka saknu 

60 xxx > lulmad 

Gilgamesh sien hulle, hy is bang, 

en die oorweldigende skrik laat hom sy gesig 

bedek. 

Hy kry homselfbymekaar, en gaan nader na 

hulle. 

Die skerpioenman roep sy vrou: 

"Hy wat na ons toe gekom het - sy liggaam is 

die vlees van die gode!" 

Die skerpioenman se vrou antwoord hom: 

"Twee derdes van hom is god, 'n derde van 

hom is mens." 

Die skerpioenman roep, 

hy se iets vir Gilgamesh wat soos 'n god is: 

"Wie is jy wat met die ver pad kom? 

Jy het rondgeswerf en gekom tot by my, 

jy het see oorgesteek waarvan die oorgang 

moeilik is. 


Laat ek leer van jou reis, 


na wie toe gaan jy, rig jy jou gesig? 


Laat ek leer!" 


Dit lyk darem asof die skerpioenmense meer nuuskierig as vyandig is. Hulle stel in hom 

belang en vra hom uit. Die volgende reels ontbreek, maar vermoedelik is dit Gilgamesh 

wat antwoord. Dit is sy woorde vanafreel 75. 

75 xxx Utnapisti abia "Utnapishtim, my (voor)vader 

76 sa izzizuma ina pul:Jri ili balala eS 'e wat in die vergadering van die gode gestaan het, 

en lewe, soek ek." 

77 milta u balala xxx > Dood en lewe .... 
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78 girtablilu pdsu fpuSma iqabbi 

79 izakkara ana Gilgames 

80 ul ibSi Gilgames xxx 

81 sa sadi mamma durgiSu ul etiq 

82 ana sinseri bert libbaSu ukkul 

83 sapat ekletumma ul ibassi mini 

Die skerpioenman 

se vir Gilgamesh: 

"Dit bestaan nie, Gilgamesh. 

Niemand het nog by die deurgang van die berge 

verbygekom nie. 

Twaalf my 1 ver is dit binnekant donker: 

die donkerte is dik, die lig bestaan nie." 

Die teks ontbreek tot by reel 127. Intussen het Gilgamesh weer eens aan die woord gekom. 

Die einde van sy rede verstrek hy: 

127 ina nissati sir'iinfa malil 

128 ina sarbi u $eti qummu piinua 

129 ina tiine/:Ji emuqia ugammir 

130 eninna xxx 

"My spiere is deurtrek met smart, 

my gesig is verb rand van koue en hitte, 

van uitputting is my kragte gedaan. 

Nou... " 

Dit Iyk asof hy die skerpioenman oortuig het. 

131 girtablilu pdSu tpusma iqabbi 

132 ana Gilgames sarri amatu izakkar 

133 alik Gilgames Iii tapalla/:J 

134 sad{i miisll xxx 

135 sadi burscmi xxx 

136 abullu miitu 

Hy mag deurgaan. 

137 Gilgames annita ina semesu 

138 ana zikri girtablili xxx 

139 barranu samsi xxx 

Die skerpioenman 


se vir koning Gilgamesh: 


"Gaan Gilgamesh, moenie vrees nie, 

die Tweelingberge ... 

die bergpad ... 

die vloed, die land ... " 

Toe Gilgamesh dit hoor, 

op die woord van die skerpioenman ... 

xxx die pad van die son. 

Hierdie pad beteken 'n moordende gejaag teen tyd. Gilgamesh moet die pad van die son 

voItooi voordat die son hom inhaal (George, 1999 : 70). Die Ieser moet dit saam met hom op 

hierdie spanningsvolle reis waag: gaan hy die tog suksesvol voltooi, of gaan hy moeg word en 

tou opgooi? En as hy weI slaag - wat wag aan die anderkant? 
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141 isten beru ittalak xxx 

142 sapat ekletumma ul ibassi nilru 

143 ul inamdinsu ana palasa arkassu 

144 sanu beru ina kasadifu 

145 sapat ekletumma ttl ibassi nilru 

146 ul inamdinsll ana palasa arkassll 

147 salsu beru ina kasadifu 

148 sapat ekletumma ul ibassi nilru 

149 til inamdinfu ana palasa arkassu 

150 rebit beru ina kasadisu 

151 sapat ekletllmma ul ibassi nitru 

152 ul inamdinfu ana palasa arkassu 

153 l:Jamsu beru ina kasadifu 

154 sapat ekletumma ul ibassi nilru 

155 ul inamdinsu ana palasa arkassu 

156 sesfu beru ina kasadisll 

157 sapat ekletumma ul ibassi nilru 

158 ul inamdinsu ana palasa arkassll 

159 sebu beru ina kasadifu 

160 sapat ekletumma ul ibassi nilru 

161 ul inamdinsu ana palasa arkassu 

162 samam2 beru xxx i$arral:J 

163 sapat ekletumma ul ibassi nilru 

164 1I1 inamdinsu ana palasa arkassll 

165 tiSzl beru ina kasadisu iltanu 

166 xxx-l:Ja panisu 

Hy gaan een myl: 


dik is die donkerte, lig bestaan nie, 


hy word rue toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Twee myI op sy tog: 


dik is die donkerte, lig bestaan rue, 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Drie myl op sy tog: 


dik is die donkerte, lig bestaan nie 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Vier myI op sy tog: 


dik is die donkerte, lig bestaan rue, 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Vyfmyl op sy tog: 


dik is die donkerte, lig bestaan rue, 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk rue. 


Ses my I op sy tog: 


dik is die donkerte, lig bestaan nie, 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Sewe myI op sy tog: 


dik is die donkerte, lig bestaan nie, 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Agt myl- en hy roep uit: 


dik is die donkerte, lig bestaan nie, 


hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


Nege myI op sy tog: die noordewind, 


xxx sy geslg. 
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167 sapat ekletumma ul ibassi niiro Dik is die donkerte, lig bestaan nie, 


16811.1 inamdinsu ana paliisa arkassu hy word nie toegelaat om agter hom te kyk nie. 


169 esrfi bero ina kasiidisu Tien my I op sy tog: 


170 xxx qitrub xxx het nadergekom. 


171 xxx sa beru Teen die (elfde?) my I 


172 xxx itta.$i liim samsi het hy voor die son uitgegaan. 


173 ina sinserii bert namirtu saknat Na twaalfmyl is daar helder lig! 


174 xxx i.$1 sa abnf ina amari fsir Daar is borne van steen: hy gaan reguit daarheen 


om te kyk. 

175 samtu nasat inibSa Die vrug is van kameel, 

176 isJ:Junnatum ullulat ana dagiila J:Jipat druiwe hang, pragtig om na te kyk, 

177 uqnil nasi J:JasJ:Jalta die blare is van lapis lazuli, 

178 inba nasima ana amari .$aiaJ:J die vrugte lyk smaaklik. 

Vir elf myI lank is die duistemis tasbaar (r 140 - 170). Vir elf myI lank lyk dit asof daar niks 

anders as die dik donkerte vir Gilgamesh wag nie. Boonop is daar geen omdraaikans nie. In 

hierdie donkerte jaag Gilgamesh voort. Hy weet me wat op hom wag me. Geen mens het dit 

tot hiertoe gewaag me. Niemand, behalwe hy, het al deur die poort van die Tweelingberge 

gegaan nie. 

Skielik is daar helder lig (r 173). Gilgamesh het deurgebreek. In plaas van 'n angswekkende 

toneel, bevind hy hom in 'n pragtige tuin, amper soos 'n paradys. Gilgamesh soek die ewige 

lewe: hy vind 'n onverganklike tuin, maar dit lewe nie. Alles in die tuin is van kosbare 

gesteentes gemaak (r 174 - 178). Tydloos, onverganklik, maar leweloos en blote versiering . 

Dit is nog nie wat Gilgamesh soek nie. Hy moet by Utnapistim uitkom. 

Hoe? 

Iemand sien vir Gilgamesh raak. Tablet X vertel hiervan: 

1 Sid uri siibftum sa ina sapan tamti asbat Siduri, die kroegmeisie wat op die oewer van die 

see woon, 

2 asbatma xxx sy woon ... 
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3 epsusi kannu epSusi namzitum 

sa l:Jurii~u 

4 kutummi kuttumatam xxx 

Staanders en brouvate van goud 

was vir haar gemaak 

Sy het haarself met sluiers bedek. .. 

Wie en wat Siduri is, is nie heeltemal seker nie. George (1999 : 75) sien haar as 'n wyse godin, 

Maier (Gardner & Maier, 1984 : 211) sien haar selfs as die manifestasie van Ishtar. Parpola 

(1997 : 146) hou slegs by die adjektiefwat haar beskryf: siibftum - 'n kroegmeisie. Na aIle 

waarskynlikheid was sy een van die vroue in die antieke tye wat 'n bestaan gemaak het deur 

bier te brou ofdeur wyn te maak - nie mans nie, maar vroue het hierdie beroep beoefen. Hulle 

was geeerde en gerespekteerde lede van die samelewing, en, soos dit ook sal blyk, het hulle 

oor baie wysheid beskik. 

5 Gilgames uttaggisamma xxx 

6 maska labis bu-xxx 

7 lsi siN iii ina zumrisu 

8 ibassi nissatu ina karSisu 

9 ana aUk url:Ji riiqati piinuSu maslu 

10 siibitum ana rfiqi inaualamma 

11 ustamma ana Ubbisa amata izakkar 

12 itti ramanisama si imtallik 

13 mindema annu munii'im amelu 

14 anumma isira ina xxx 

15 emurSuma siibftum etedil biibasa 

16 biibasa etedilma etedil sikkiiri 

17 u Su lsi uzna Gilgames ana xxx 

18 usaqqi zuqatsuma istakan xxx 

19 Gilgamd ana sasima izakkara 

ana siibit 

20 siibitum mina tiimuri tedili biibaki 

21 biibaki tedilima tedili sikkiiri 

22 amahhas daltum sikkilm asebbir 
"V • 

Gilgamesh, al ronddwalende 


dra leeuvelle, 


het die vlees van gode aan sy lyf; 


daar is smart in sy binneste, 


sy gesig lyk soos die van een wat met 'n ver pad 


kom. 

Die kroegmeisie hou hom van ver dop. 

Sy dink by haarself en se 

terwyl sy met haarself praat: 

'Miskien is hierdie man 'n moordenaar, 

nou kom hy reguit (hierheen?),. 

Die kroegmeisie sien hom en maak die deur toe, 

sy maak haar deur toe, sy sluit die slot. 

En Gilgamesh verstaan. 

Hy lig sy ken, hy plaas ... 

Gilgamesh se vir die kroegmeisie: 

"Kroegmeisie, waarom sluit jy jou deur, toe jy 

my sien? 

Jy sluit die deur, jy sluit die slot 

ek sal die deur stukkend slaan, ek sal die slot 

breek!" 
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Die tweegesprek tussen Gilgamesh en Siduri (r 23 - 33) is te fragmentaries vir 'n sinvolle 

vertaling. Die draad word eers weer vanafreel34 opgetel. 

34 usalpit lfumbaba 

sa ina qisti erlmi asba 

35 ina nerebeti sa fadi aduk nesi 

36 sabitum ana sdsuma izakkar 

ana Gilgames 

37 xxx Gilgames sa ma$$aru tanara 

38 tusalpitu lfumbaba 

sa ina qisti ereni asba 

39 ina nerebeti sa sadi taduk nest" 

40 tasbatma aid tanara 

sa ultu same urdu 

41 ammeni akla letaka quddudu panuka 

42lummun Ubbaka qatu Zi'fnuka 

43 ibassi nissati ina karfika 

44 ana aUk url:Ji ruqati plmllka maslu 

45 ina sarbi u $eti qummll panuka 

46 maski labbi labSatama tarappud $eri 

"Ek het Humbaba oorweldig 

wat in die sederbos gebly het, 

by die ingange van die berge het ek leeus 

doodgemaak! " 

Die kroegmeisie se vir Gilgamesh: 

"Gilgamesh, jy wat die bewaarder doodgemaak 

het, 

Humbaba ooweldig het 

wat in die sederbos gebly het, 

by die ingange van die berge leeus 

doodgemaak het, 

die Hemelbul wat van die hemel afgekom het, 

gegryp en doodgemaak het: 

waarom is jou wange hoI, is jou gesig geboe, 

jou hart bekommerd, lyk jy gedaan, 

bestaan daar smart in jou gemoed 

en lyk jou gesig soos die van een wat met 'n ver 

pad gekom het? 

(Waarom) is jou gesig deur koue en hitte 

verbrand, 

dra jy leeuvelle, en swerf jy rond op die steppe?" 

Siduri bemerk die skandelike toestand waarin Gilgamesh verkeer. Geen teken van eer is te 

bemerk aan sy voorkoms nie. Sy gesig (by implikasie sy hoof) is nie meer omhoog nie, maar 

geboe (r 41; vgl. ook 2.2.2.4) Sy kleredrag (r 46; vgL ook 2.2.2.4) weerspieel nie meer die 

aanvaarbare tekens van rou nie, trouens, hy dra geen konvensionele klere nie, maar leeuvelle. 

Verder het hy sy voorkoms heeltemal verwaarloos: skynbaar eet hy nie genoeg nie (r 41), 

blootstelling aan hitte en koue (r 45) het sy gesig verbrand. Kommer en smart gee hom 'n 

gehawende voorkoms (r 42 - 44). Hierdie voorkoms rym nie met die heldedade waarvan 

Gilgamesh gepraat het nie. Vir Siduri lyk hy meer na 'n boemelaar of 'n moordenaar as na 'n 

held! Die vrede vertrou sy glad nie. 
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Maar Gilgamesh kan verduidelik: 

47 Gi/games ana sasima izakkara 

ana sabitum 

48 ki la akla letaia la quddudu paniia 

49 la lummun libbi la qatu zimila 

SOla ibassi nissatu ina karsia 

51 ana alik url}i rilqati pamia la maslu 

52 ina sarbi 1I $eti la qummu panila 

53 maski labbi la labSakuma 

la arappud $eri 

54 ibn kildani (ardu akkannu sa sadi 

nimru sa $eri 

55 Enkidu ibn klidani (ardu KI.MIN 

56 sa ninnenduma mlu sadci 

57 ni$batuma ala ninaru 

58 nusalpitll lfumbaba 

sa ina qisti ereni asbu 

59 ina nerebeti sa sadi nidilkll nesi 

60 ibn sa arammu dannis 

Utia ittaUaku kala mar$ati 

61 Enkidll sa arammu dannis 

ittia ittallaku KI.MIN 

62 ikslldsll simat ameluti 

63 sessilllrri u sebfi milsati eliSu abki 

64 ul addisu ana qeberi 

65 adi tilltu imqllt ina appiSu 

66 adllrma milta apla!!ma arapplld $eri 

Gilgamesh se vir die kroegmeisie: 

"Sal my wange nie hoI wees, my gesig nie geboe 

wees rue, 

sal my hart nie bekommerd wees en my 

voorkoms gedaan lyk nie? 

Sal daar nie smart in my gemoed bestaan, 

en sal my gesig nie lyk soos die van een wat 

met 'n ver pad gekom het nie? 

Sal my gesig nie deur hitte en koue verbrand 

wees rue, 

sal ek nie leeuvelle dra en rondswerf 

op die steppe nie? 

My vriend, 'n muil, 'n jagende wilde bergdonkie, 

luiperd van die steppe, 

Enkidu my vriend, die muil, die bergdonkie, die 

luiperd: 

ons het saamgespan, ons het die berg opgegaan, 

ons het die Hemelbul gegryp en doodgemaak, 

ons het Humbaba oorweldig 

wat in die sederbos gebly het, 

ons het by die ingange van berge leeus 

doodgemaak. 

My vriend wat ek baie liefhet, wat saam met my 

allerlei beproewinge ondergaan het, 

Enkidu wat ek baie liefhet, wat saam met my 

allerlei beproewinge ondergaan het: 

die lot van die mens het hom oorgekom! 

Ses dae en sewe nagte lank het ek oor hom 

gehuil, 

het ek hom nie laat begrawe nie, 

totdat 'n wurm uit sy neus geval het. 

Ek was bang, vir die dood was ek bang, en het 

gaan rondswerf op die steppe. 
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67 amat ibna kabtat eNa 

68 url:Ja rilqata arappud $eri 

69 amat Enkidu ibna KI.MIN 

70 l:Jarrtmu rilqata arapplld $eri 

71 kiki luskut kiki luqzil 

72 ibn sa arammuSu itemi (iUis 

73 Enkidu ibn sa arammll itemi (iUis 

74 anaku ul ki sasuma anelamma 

75 ul atebba dilr dar 

Die saak van my vriend is pynlik vir my, 


met 'n lang pad swerf ek rond op die steppe. 


Die saak van Enkidu is vir my pynlik, 


met 'n lang pad swerf ek rond op die steppe. 


Hoe kan ek stilbly, hoe kan ek swyg? 


My vriend wat ek liefhet, het in klei verander, 


Enkidu my vriend wat ek liefhet, het in klei 


verander. 

Ek, sal ek dan nie soos hy gaan Ie me? 

Sal ek vir ewig dan me opstaan nie?" 

Op hierdie stadium antwoord Siduri met haar welbekende woorde van wysheid wat nie in die 


Standaard Babiloniese teks voorkom nie, maar wei in die Ou Babiloniese verhaal. 


Thompson (1930 : 53) word aangehaal: 

14 sabitum ana sasum izzakaram 

ana Gilgames 

1 Gilgame.s es tadal 

2 bala(am sa tasal:Jl:Juru la tutta 

3 imima ilani ibml awilutam 

4 miltam iskumi ana awilutim 

5 balatam ina qatisunu i$$abtil 

6 alta Gilgames lzi mali karaska 

7 urn u milsi l:Jiddtu atta 

8 umisam sukun l:Jidlltam 

9 urn u mlisi sur u meW 

10 Iii ubbubu $ubatuka 

11 qaqqadka Iii mesi me Iii ramkata 

12 zubbi $elJram $abitu qatika 

13 marl:Jitum lil:Jtaddam ina sunika 

14 annama sipir awllutim 

Die kroegmeisie 

se vir Gilgamesh: 

"Gilgamesh, waarheen gaan jy? 

Die lewe wat jy soek, sal jy nie vind nie. 

Toe die gode die mens geskep het, 

het hulle die dood daargestel vir die mens. 

Die lewe gryp hulle in hul hande vas. 

Jy Gilgamesh, laat jou maag vol wees, 

jy moet dag en nag vrolik wees, 

elke dag moet jy bly wees, 

dans en speel, dag en nag! 

Jou klere moet skoon wees, 

Jou kop moet gewas wees, in water moet jy bad. 

Luister na die kleintjie wat jou hand vashou, 

laat jou vrou vrolik wees op jou skoot 

waarlik, dis die taak van die mens!" 

Hierdie wysheid Ie naby aan die soort wysheid wat ook in Prediker voorkom. Maar Siduri se 

woorde van wysheid val op dowe ore. Gilgamesh vra nie na wysheid nie: Gilgamesh soek 

die ewige lewe. Die Standaard-Babiloniese verhaal gaan voort: 
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76 Gilgames ana sasima izakkar 

ana sabuu 

77 eninna saba mmu barran sa 

Utnapistim 

78 mmu ittasa illsi idni 

79 idnimma ittasa fasi 

80 summa na(uma tamta lubir 

81 summa la na(uma .$eri lurpud 

82 sabu ana sasuma izakkara 

ana Gilgames 

83 ul ibsi Gilgames neberu maflma 

84 u mamma sa ultu um ~at mati 

la ibbiru tamta 

85 ebir tamti Samas quradummu 

ak la Samas ibbir mannu 

86 pasqat nebertum supsuqat urubsa 

87 u bira me muti sa panassa parku 

88 alumma GilgameS tetebir tamta 

89 ana me muti Id taktaldu teppus mma 

90 Gilgames ibassi Ursanabi 

mallabu sa Utnapistim 

91 sut abnu ittisu ina libbi qisti 

iqattap urna 

92 alikma limuru panika 

93 summa na(uma ebir ittisu 

summa la na(Uma ibis arkika 

Gilgamesh laat rue op hom wag rue. 

94 Gilgames annfta ina semesu 

95 issi ba$~inna ana idisu 

96 is/up nam~ari ina sibbisu 

Gilgamesh se 

vir die kroegmeisie: 

"Nou kroegmeisie, wat is die pad na Utnapishtim? 

Wat is die teken? Gee dit vir my! 


Gee vir my die teken! 


As dit moontlik is, laat ek die see oorsteek, 


as dit rue moontlik is rue, laat ek dan op die 


steppe rondswerfl" 

Die kroegmeisie se 

vir Gilgamesh: 

"Daar was nog nooit 'n oorgang rue, Gilgamesh, 

en sedert vergange dae het ruemand van die land 

die see oorgesteek rue. 

Shamash die held het die see oorgesteek, 

wie kan sonder Shamash oorsteek? 

Die oorgang is moeilik, die pad is moeilik, 

en die waters van die dood wat die voorfront vorm, 

verhoed 'n mens om ondersoek in te stel. 

Maar Gilgamesh, jy wil die see oorsteek: 

as jy by die waters van die dood kom, wat doen jy? 

Gilgamesh, Urshanabi die bootsman 

van Utnapishtim is claar. 


Die klipgoed is by hom - in die hart van die bos 


pluk hy urnu. 

Gaan, laat hom jou gesig sien. 

As dit moontlik is, gaan oor saam met hom, 

as dit rue moontlik is nie, gaan terug!" 

Toe Gilgamesh dit hoor, 

neem hy die byl aan sy sy, 

hy trek die swaard in sy gordel uit. 
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97 il:Jlulma ittardaSunitti 

98 ki sUtal:J ana biriSunu imqut 

99 ina !ibbi qisti iseppu rigma 

100 lmurma Ursanabi namraxxx 

101 issi l:Ja~~innamma xxx 

102 u su iml:Ja~ qaqqadusu Gi/games 

1 03 i~bat kappasuma xxx irtesu 

104 u sitt abnit x la xxx eleppu 

105 sa la baluSunu ibbiru me mitti 

106 xxx tam ta rapista 

107 ina nari iddisunittima nebera ikla 

108 ul:Jtappi sitt abm ittaddi ana ntiri 

109 xxx eleppu 

110 u xxx ina kibri 

III Gi/games ana saSuma izakkara 

ana Ursanabi mallal:Ji 

112 xxx erruba 

113 xxx kdsa 

Hy seil, en hy kom op hulle af, 

soos 'n pyl val hy tussen hulle. 

In die middel van die bos skreeu hy hard. 

Urshanabisien die helder xxx 

hy neem die byl, 

maar Gilgamesh kap na sy kop, 

hy gryp sy arm vas, en ... sy bors, 

die klipgoed, 

waarsonder die boot rue die waters van 

dood kan oorsteek rue, 

die bree see: 

hy gooi hulle in die rivier, die oortog 

verhinder hy, 


hy breek die klipgoed en gooi hulle in 


die rivier. 

Die boot ... 

en op die oewer.. .. 

Gilgamesh se 

vir Urshanabi die bootsman: 

"Ek sal oorgaan! 

en jy ... " 

lets van die ou, heldhaftige maak-en-breek-Gilgamesh het teruggekeer. Hy oorrompel 

die niksvermoedende bootsman, die klipgoed waarsonder die boot nie die see kan 

oorsteek rue, breek hy en gooi hulle in die rivier. Urshanabi is vas. 

Dit lyk egter nie asofUrshanabi hom doodgeskrik het rue. 

114 Ursanabi ana stiSuma izakkara 

ana Gi/games 

115 ammeni akla letaka quddudu panuka 

116 lummun libbaka qatu Zt1nuka 

117 ibassi nissatu ina karsika 

118 ana alik url:Ji nlqati panuka maslu 

Urshanabi se 

vir Gilgamesh: 

"Waarom is jou wange hoI, jou gesig 

geboe, 

jou hart bekommerd, lykjy gedaan, 

bestaan daar smart in jou binneste 

en lyk jou gesig soos die van een wat 

met 'n ver pad gekom het? 
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119 ina sarbi u ~eti qummu plmuka (Waarom) is jou gesig deur koue en hitte 

verbrand, 

120 maski labbi labsatama tarappud ~eri drajy 'n leeuveI, en swerfjy rond op die steppe?" 

Net soos Siduri neem Urshanabi onmiddellik Gilgamesh se bejammerenswaardige toestand 

waar. Pleks dat die bootsman vir Gilgamesh skrik, kry hy hom jammer. 

Gilgamesh se antwoord (r 121 - 152) is woordeliks dieseIfde antwoord as wat hy ook aan Siduri 

gegee het (r 47 - 81) - uitgesonderd reels 64,65 en 69. Hy verwoord die heldedade wat hy en 

Enkidu saam verrig het, en hy gee uiting aan sy diepe smart oor die dood van sy vriend. Net 

soos wat hy vir Siduri die pad na Utnapishtim toe gevra het, vra hy dit ook vir Urshanabi. Sy 

versoek sluit hy af: 

151 Summa naruma tdmta Iilbir "As dit moontlik is, Iaat ek die see oorsteek, 

152 summa la na(uma ~eri lurpud as dit nie moontlik is nie, laat ek dan 

rondswerf op die steppe!" 

Urshanabi antwoord: 

153 UrSanabi ana sasuma izakkar Urshanabi se 

ana Gilgames vir Gilgamesh: 

154 qataka Gilgames ikla ebera "Met jou eie hande, Gilgamesh, het jy gekeer dat 

jy oorsteek; 

155 tulJtappi Silt abni tattadi ana nari jy't die klipgoed gebreek en in die rivier gegooi, 

156 Silt abnillJuppilma Sunu ul die klipgoed is gebreek. .." 

In plaas van 'n heldedaad te verrig, het Gilgamesh eintlik 'n groot gek van homself gemaak. Hy 

het heeltemal oorreageer toe hy op Urshanabi afgestorm het en die klipgoed gebreek het. Hy 

het sy eie kanse belemmer om die see van die dood oor te steek. Dit Iyk egter asof alles nog nie 

verI ore is rue. Ursanabi se vir Gilgamesh: 

157 isi Gilgames lJa~~inna ana idika Vat die byl aanjou sy, Gilgamesh, 

158 erid ana qistima gaan af na die bos, 

parisi sa lJamsu nindlmi ikis kap pale afvan 5 nindani, 

159 kupurma Sukun mid vee skoon, Ie die bokant neer, 

160 bil la xxx dra, nie..." 
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161 Gilgames annfta ina semesu 

162 Hsi I;a,r,rinna ana al;isu 

163 is/up nam,raru ina sibbisu 

164 urid ana qisttma 

parisi sa I;amsu nindtmi iklds 

165 tkpurma iStakan tulii 

166 ubilma xxx 

Toe Gilgamesh dit hoor, 


vat hy die byl aan sy sy, 


hy trek die swaard in sy gordel uit, 


hy gaan afna die bos, 


hy kap pale af van 5 nindani, 


hy vee skoon en Ie die bokant neer, 


hy dra ... 


Gilgamesh het gedoen wat hy moes. Alles is gereed. 

167 Gilgames u Ursanabi irkabu eleppa 

168 e/eppu gil/a idduma sunu irtakbu 

169 ma/ak arl;u u 15 umi 

ina salSi ume Utalkit 

170 ikSudamma Ursanabi m~ mutt 

171 Ursanabi ana sasuma izakkara 

ana GiIgameS 

172 duppir Gilgames leqe parisa 

173 m~ mutt qataka at iltapU xxx 

174 sana salsa u reba Gilgames 

leqe parisa 

175 lJamsa sessa u seba GilgameS 

leqepansa 

176 samana tisa u eSra GilgameS 

leqe pansa 

177 istassera u sinSera Gilgames 

leqe parIsa 

178 ina salSi siddi Gilgames ugdammera 

pansl 

179 u SU ipfUr qablasu ana xxx 

180 Gilgames il;tama,r ,rubatasa 

181 ina kaPPisu kara usaqqi 

Gilgamesh se aankoms is nie onopgemerk nie. 

-124

Gilgamesh en Urshanabi klirn in die boot, 

hulle laat die boot te water, en hulle vaar. 

'n Reis van 'n maand en 15 dae 

Ie hulle af binne 3 dae. 

Urshanabi kom aan by die waters van die dood. 

U rshanabi se 

vir Gilgamesh: 


"Bly weg, Gilgamesh, vat 'n paal! 


Jou hande mag me die waters van die dood 


raak nie. 

Vat 'n tweede, 'n derde en 'n vierde paal, 

Gilgamesh! 

Vat 'n vyfde, 'n sesde en 'n sewende paal, 

Gilgamesh! 

Vat 'n agtste, 'n negende en 'n tiende paal, 

Gilgamesh! 

Vat 'n elfde en 'n twaalfde paal, Gilgamesh!" 

Na twee stadia het Gilgamesh die pale 

opgebruik. 

Hy maak die middellos, 

Gilgamesh trek sy klere uit, 

met sy arms lig hy 'n mas op. 

 
 
 



182 Utnapisti ana roqi ina((alamma 

183 ustamma ana libbiSu amata izakkar 

184 itti ramaniSuma su imtallik 

185 mlna 1J1IPPli sa eleppu Slit abnfSa 

186 u III tillasa rakib 

186 sa illakamma ul ill'u amelll 

Utnapishtim hou hom van ver dop. 


Hy dink by homself 


terwyl hy met homself praat: 


"Hoekom is die klipgoed van die boot gebreek 

en seil sy nie met haar toerusting nie? 

Hy wat kom, is nie my man nie!" 

Die breuk in die teks - tot reel 213 verhaal waarskynlik die ontmoeting, die eerste 

konfrontasie tussen Gilgamesh en Utnapishtim. Dis ongelukkig verlore. Reels 214 - 248 is 

egter 'n woordelikse herhaling van Gilgamesh se gesprek met Siduri (r 41 - 75). Ook 

Utnapishtim merk Gilgamesh se gehawende toestand op en vra hom daarna uit. Gilgamesh 

antwoord deur te vertel watter hoogtepunte hy en Enkidu saam bereik het, en watter smart 

hy na Enkidu se dood ervaar. Hy kan nie anders as om in die diepste donkertes van depressie 

te verkeer nie. Is sy lot dan om vir ewig nooit op te staan nie? 

248 ul atebba dlir dar 

249 Gi/games ana siiSuma izakkara 

ana Utnapistim 

250 tukuma lullikma Utnapisti roqa 

sa idabbubils lilmr 

251 aslJur allika kaUsina mllti 

252 etettiqa sadi mar~liti 

253 u etetebira kalisina tiimatum 

254 sitta tabta ul isbu pllnila 

255 ultezziq ramllni ina daillpi 

256 siranfa nissatu umtalli 

257 mlna aktesir ina manalJtia 

258 let sllblt ul akSlldamma lubliSti iqti 

259 achika asa bll~a nesa nimri 

aialu 

260 turalJa blila u nammasse sa ~eri 

261 sirfsunu akkal masklsunll u(appi 

262 sa nissatu lldilu bllbusa 

263 ina Uti II kupri UplJusa 

"Sal ek vir ewig dan nie opstaan rue? 

Gilgamesh se 

vir Utnapishtim: 

"Dus, laat ek gaan, en Utnapishtim, die Veraf-Een 

van wie hulle praat, laat ek hom sien! 

Ek het omgedraai en aile lande deurkruis, 

dikwels het ek berge met groot moeite 

oorgegaan, 

en dikwels het ek aIle oseane oorgesteek: 

die soete slaap het my gesig nie geniet nie, 

ek het myselfbekommer deur wakker te bly, 

my spiere is deurtrek van smart, 

- en wat het dit my in die sak gebring? 

N og voordat ek by die kroegmeisie uitgekom 

het, was my klere gedaan! 

Ek het die beer, hiena, leeu, luiperd, jagluiperd 

en takbok doodgemaak, 


die ibeks, vee en wilde diere van die steppe. 


Ek het hul vleis geeet en hul velie opgestapel. 


Laat die deur van smart dan nou toegaan, 


laat dit met pik en teer geseel wees! 
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264 assu illSi milula III xxx Ter wille van my mag die speletjies rue (ophou rue?) 

265 illsi paddi 'i uma((anni Vir my ontbreek daar 'n verlosser." 

Gilgamesh het in selfbejammering versink. As Utnapishtim teen hierdie tyd nie 'n traan wegpink 

rue, is alles regtig tevergeefs. 

266 Utnapisti ana saSuma izakkara 

ana Gilgames 

267 ammeni Gilgames nissata turrik 

268 sa ina siri ilit u amelia epsu 

269 sa klma abika 11 ummika ipSitka 

attama 

Utnapishtim se 

vir Gilgamesh: 

"Hoekom verleng jy die smart, Gilgamesh? 

Jy wat uit die vlees van gode en mense gemaak is: 

hulle het vir jou net soos jou pa en jou rna 

gemaak." 

Utnapishtim praat baie lank met Gilgamesh. Baie gedeeltes is fragmentaries of ontbreek 

heeltemal. Vanaf reel 300 begin hy sy rede afsluit, en is daar ook 'n meer volledige teks. 

300 initma ilit ibmi ameluti 

301 mitla ilqit ana simlisu 

302 aUa taddalip mlna tanaqqu 

303 ina daillpi tlinnal:Ja emitqika 

304 ser'lmuka nissata tumaUa 

305 ritqlltu tuqarrab itmika 

306 amelutum sa ki qani api l:J~i$U SumaSu 

307 e(la damqa ardata damiqtum 

308 xxx mliti 

309 ul mamma mlitu immar 

310 ul mamma sa mitti immar piinisu 

311 ul mamma sa mitti rigmasu isemme 

312 agga mitlum l:Ja~i~ amelutim 

313 immatima nippusa bila 

314 immatlma nikannak kunukka 

315 immatima a/pi izuzzit zitta 

316 immattma zenitum ibaSi ina miitim 

"Toe die gode die mens gemaak het, 

het hulle die dood vir sy lot bestem. 

Jy bly wakker - waarom wil jy boet? 

Deur wakker te bly, put jy jou kragte uit, 

maak jy jou spiere vol van smart, 

en bring jy jou ver dae nader. 

Soos 'n rietjie in 'n bos, knak die mens se naam. 

'n Sterk jongman, 'n sterk meisie, 

.... die dood, 

die dood sien ruemand nie, 

en ruemand sien die gesig van die dood nie, 

niemand hoor die stem van die dood rue: 

die wrede dood breek die mens. 

Wanneer ons 'n huis bou, 

wanneer ons 'n seel verseel, 

wanneer broers hul erfporsie verdeel, 

wanneer daar haat in die land bestaan, 
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317 immafima naru issa milu ublu 

318 kulili iqqeleppa ina nari 

319 panu sa inaUalu pan samsi 

320 ultu ullanumma ul ibassi mimma 

321 sallu u mitum kipi al:Jamesma 

322 sa mutl ul l$$iru $alamSli 

323 lullil amelu eziz ul iqruba karabi 

sumu 2 

324 anunnaki ilu rabiitu pal:Jru 

325 Mammetu banat simti ittiSlinu 

stmatu isimmi 

326 lstaknu muta u bala(a 

327 sa muti ul uddu umisu 

wanneer die rivier styg en 'n vloed bring, 


die naaldekoker oor die rivier sweef, 


gesigte sien die gesig van die son. 


Dan skielik is daar niks! 


Gevangene en dooie is spreekbuise van mekaar, 


die dood se beeld word nie geteken nie. 


Die primitiewe mens was kwaad, hy kon nie 


nader kom aan seen vir sy naam nie. 

Die Anunnaki, die groot gode vergader, 

Mammitu, die skepper van die lot, 

bepaal saam met hulle die lot: 

hulle bepaallewe en dood, 

maar die dag van dood maak hulle nie bekend 

me. 

Utnapishtim probeer vir Gilgamesh 'n lewenswaarheid tuisbring: die waarheid van die 

dood. Die groot gode het dit so beskik dat dit die mens se lot is om te sterf BIke dag, 

onder aBe omstandighede, hetsy positief of negatief, is die dood 'n realiteit. Die dood 

ontsien niemand nie. Bn wanneer die dood toeslaan, is dit onverwags. 

Hier hoor Gilgamesh dit nou uit die mond van die enigste mens wat die ewige lewe 

verkry het. Sy lot is dat hy gaan sterf, daar is eintlik nie veel wat hy daaraan kan doen 

me. 

Maar Gilgamesh het lank gereis en met 'n moeilike pad tot hier gekom. Hy het wilde 
d;~ 

diere en uiterste klimaatstoestande trot seer, hy het deur;pad van die Tweelingberge die 

moordende jaagtog teen die son voltooi, hy het die see van die dood oorgesteek, sonder 

die nodige klipgoed. Verwag Utnapishtim werklik dat hy gedwee sal omdraai en op sy 

spore teruggaan? 
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Tablet IX en X het vertel van Gilgamesh se skande. Simbole waaraan eer gekoppel word, het 

verdwyn (vgI.2.2.2.4). Sy voorkoms, sy kleredrag, en sy lewensingesteldheid is die van 'n man 

van skande. Niemand herken hom eens as die dapper doodsveragtende koning van Uruk wat 

selfs die vleitaal van 'n godin weerstaan het nie. Gilgamesh is uitgelewer aan die genade van 

ander. Met die voorkoms van die laagste onder die laagste klasse swerf hy haweloos rand, 

verweerd, verward, en bang. In plaas daarvan dat hy ontsag wek en vrees inboesem, kry 

mense hom jammer en, gelukkig ook maar, ontferm hulle hulle oor hom. 

Sy einddoel was om by Utnapishtim die Veraf-een uit te kom. Hier is hy nou. Hy het gehoor 

wat Utnapishtim se. Maar Utnapishtim se wysheid is nog nie Gilgamesh se wysheid nie. Hy 

moet vir homself uitvind wat die waarheid is. En dit gaan nie gebeur as hy nou omdraai nie. 
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J. DIE GEHEIM VAN DIE EWIGE LEWE, MAAR DIE TOETS GEDOP 

Gilgamesh aanvaar nie nee vir 'n antwoord rue. Tablet XI begin: 

1 Gilgames ana saSuma izakkara Gilgamesh se 

ana Utnapisti rilqi vir Utnapishtim die Veraf-Een: 

2 anaUalakuma UtnapiSti "Ek kyk na jou, Utnapishtim, 

3 minCttilka sana ki iatima atta jou vorm is 'n tweede ek, 

4 u alta ul sanata ki iatima atta en jy is rue anders as ek rue. 

S gummurka !ibM ana epes tuqunti Ek wou jou in 'n geveg afskryf, 

6 atta al)i nadata elu ~erika jy, my broer, jy Ie op jou rug! 

7 qibanni ki tazzizma ina pul)ri ili Se my, hoe staanjy in die vergadering 

bala(a teS 'u van die gode - het jy die lewe gesoek?" 

Wat Gilgamesh betref, lyk Utnapishtim rue juis anders as gewone mense rue. Tog, iets maak 

hom anders: hy staan in die vergadering van die gode: hy is onsterflik. Die lot van die mens het 

by hom verbygegaan. Gilgamesh gaan rue rus voordat hy rue weet hoe dit gebeur het rue. 

Utnapishtim gaan nou aan Gilgamesh die verhaal van die Groot Vloed vertel. Dit toon 

ooreenkomste sowel as verskille met die Bybelse verhaal. Alhoewel hierdie verhaal rue direk 

met Gilgamesh te make het rue, is dit so boeiend in die Akkadies, dat die grootste gedeelte 

vertaal gaan word. 

8 Utnapistim ana saSuma Utnapishtim se 

izakkara ana Gilgames vir Gilgamesh: 

9 lupteka Gilgames amat ni~irti "Laat ek 'n geheime ding vir jou openbaar, 

Gilgamesh. 

IOu pirista sa ili kiisa luqbika laat ek 'n geheim van die gode vir jou vertel! 

11 alu Surippak ala sa tiduSu alta Die stad Suruppak, 'n stad wat jy ken 

12 ina kisadi Puratti saknu wat op die oewer van die Eufraat gelee is, 

13 alu Stl labirma itil qerbusll daardie ou stad, met die gode binne-in: 

14 ana sakan abilbi ubla libbaSunu die groot gode het besluit om die Vloed te 

itil rabfitil veroorsaak. 
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15 ublama abiSunu Anu 

16 maliksunu quradu Enlil 

17 guzaliiSunu Ninurta 

18 gugallasunu Ennugi 

19 Nissiku Ea ittiSunu tamma 

20 amassunu usanna ana kikkiSu 

21 kikkis kikkis igar igar 

22 kikkisu simena igaru hissas 

23 amelu Surippaku maru Ubara-Tutu 

24 uqur bUa bini eleppa 

25 mussir mesrdma se 'j napista 

26 makkura zerma napista bullit 

27 sulima zeri napsati kalama ana 

libbi eleppi 

28 eleppu sa tabannusi atta 

29 Iii minduda minatusa 

30 la mit/:}ur rupussa u milraksa 

31 kima apsi sdsi ~llisi 

32 anaku idima asakkara ana Ea belfa 

33 zikra beli sa taqba atta kiam 

34 atta 'id anaku eppus 

35 ki luppul ala ummdnil u sibutilm 

36 Ea pdsu ipusma iqabbi 

37 izakkara ana ardiSu iatu 

38 u atta kiam taqabbasunilti 

39 mindema iasi Enlil izerannima 

40 ul ussab ina alikunumu 

41 ina qaqqar Enlil ul asakkana sepiama 

42 urradma ana apsi itti Ea belia asbaku 

43 eli kdSunu usaznakunilsi nul:JSamma 

44 hi~ib i~$liripuzur niln! 

Anu, hul vader was daar, 


hul raadgewer, Enlil die kryger, 


hul troondraer Ninurta, 


hul kanaalinspekteur Ennugi 

Nissiku-Ea het ook saamgesweer. 


Hul woorde herhaal hy aan 'n riethut: 


'Riethut, riethut, muur, muur! 


Riethut luister, muur onthou! 


Mens van Surripak, seun van Ubara-Tutu, 


breek die huis af en bou 'n skip, 


laat vaar rykdom, soek die lewe, 


verfoei eiendom, lewe die lewe, 


laat die saad van alles wat lewe in die skip 


ingaan. 

Die skip wat jy gaan bou 

moet presies afgemeet word: 

haar breedte en haar lengte moet gelyk wees, 

soos die diepsee haar oordekking.' 

Ek, ek het verstaan, en ek praat met Ea, my heer. 

'My heer, soos wat u gese het, 

het ek opgelet, en sal ek doen: 

maar hoe sal ek die stad antwoord - die geleerdes 

en die oudstes?' 


Ease 


vir my, sy dienskneg: 


'So sal jy hulle antwoord: 


"Miskien is Enlil vir my kwaad, 


en kan ek nie in julie stad bly nie, 


op Enlil se grond kan ek nie my voete sit nie. 


Ek gaan af na die diepsee om by Ea my heer te 


gaan bly. 


Op julle sal hy oorvloediglik laat reen, 


'n oorvloed van voels, 'n dak van visse, 
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45 usaznakunusi mesra eburamma hy salop julle laat reen 'n ryke oes, 

46 ina ser kukki koekies in die oggend, 

47 ina lilali usaznanakumisi samut kibati en in die aand sal hy op julle 'n stortvloed van 

graan laat reen. '" 

Reels 50 - 80 beskrywe hoedat verskillende mense oar die hele land met at hul gereedskap 

bymekaarkom am die skip te bou. Die presiese afmetings van die verskillende dele van die 

skip word gegee, en daar word oak vertel van alles en almal wat aan boord gaan. Dit word 

vanaf reel 81 opgesom: 

81 mimma isu e~ensi kaspa 

82 mimma iSu e~enSi Ijura~a 

83 mimma fsu e~ensi zeri napisti kalama 

84 usteli ana libbi eleppi 

kala kimlia u salafia 

85 bul ~eri umam ~eri 

86 mari llmmdni kalisunu use/i 

87 adanna Samas iskunamma 

88 ina ser kukki ina lilati usaznannu 

samut kibati 

89 erllb ana libbi eleppima pilji babaka 

adannu Slt iktalda 

90 adannu Su iktalda 

91 ina ser kukki ina li!ali izannanu 

samut kibati 

92 sa umi attatal bunaSu 

93 umu ana itaplusi pululjta iSu 

94 erub ana libbi eleppi aptelji babi 

95 ana pelji sa eleppi 

ana Puzur-Kurgal mallalji 

96 ekalla attadin adi blisesu 

97 mimmu seri ina namari 

"Ek laai al my silwer, 


ek laai al my goud, 


ek laai die saad van alles wat lewe naaste aan my: 


in die hartjie van die skip laat ek 


my familie en my naasbestaandes ingaan, 


kudde en wilde diere van die veld, 


seuns van al die ambagsmanne laat ek ingaan. 


Shamash het die tyd bepaal. 


In die oggend koekies en in die aand 'n 


stortvloed van koring, sal hy laat reen. 

"Gaan in, binne-in die skip, sluit jou deur, 

daardie tyd het aangebreek!" 

Daardie tyd het aangebreek 

in die oggend sal daar koekies reen, en in die 

aand 'n stortvloed van koring!" 

Ek sien hoe lyk die storm: 

dit was verskriklik am die storm te sien. 

Ek gaan in die hartjie van die skip en sluit die 

deur. 


Vir die een wat die boot gesluit het, 


vir Puzur-Kurgal die bootsman 


gee ek die paleis met besittings en at. 


Toe alles die oggend lig word, 
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98 ilamma istu isid same 

urpatum ~alimtum 

99 Adad ina libbisa irtammamma 

100 Sullat u ljanis illakli ina mal:Jnt 

101 illakli guzalu sadii u matum 

102 tarkulli Errakal inassal:J 

103 illak Ninurta mil:Jra userde 

104 Anunnaki isSli diparati 

105 ina namririsunu ul:Jamma{u matum 

106 sa Adad sul:Jarrasu ibd 'u same 

107 mimma namnt ana e(uti uttirnl 

108 xxx matll kf karpati il:Jpu 

109 isten umll mel:Jfi eli mati fZiqa 

110 l:Jan(is iZiqamma xxx mati 

111 krma qabli eli xxx ibd '21 xxxs 

112 ul immar al:Ju al:Jasu 

113 ulutadda nisi ina same 

114 flli iplal:Ju abzibamma 

115 ittel:Jsii nell"! ana same sa Anu 

116 ilii kima kalb! kzmmmii 

ina kamati rab~ 

117 isessi lStar kima alitti 

118 unamba Belet-ili {abat rigma 

119 iimu ulli; ana (fUi Iii itiirma 

120 assll anaku ina plll:Jur ill aqbu lemutta 

121 kf aqbi ina pul:Jur ill lemlltta 

122 ana l:Julluq niSia qabla aqbima 

123 anakumma ullada nisii 'ama 

124 kf marl mini umalla tamtamma 

125 ilu siit Ammnaki bakU ittisa 

126 ilii ina nUnib nissati ina bikiti 

korn daar vanaf die horison 

'n swart wolk op. 

Adad donder binne-in, 

Sullat en Hanis korn voor hom uit, 

berg en land, die troondraers komI 

Errakal ruk die ankerpale uit, 

Ninurta laat darnwalle oorvloei, 

die Anunnaki dra fakkels, 

die land brand van hullig 

en die verskriklike stilte van Adad vee deur die 

hernel... 

Alles wat lig was, verander in duistemis, 

en die land breek soos 'n pot. 

Die eerste dag woed die storm oor die land, 

gou woed .... (oor?) die land, 

soos oorlog gaan dit deur ... 

Broer sien broer nie, 

rnense kan nie van die hernel onderskei word nie. 

Die gode raak bang vir die vIoed! 

Hulle gaan weg, op na die hemel van Anu, 

soos honde Ie hulle buitekant opgekrul. 

Ishtar skree soos 'n vrou 'n barensnood, 


Belet-iIi se soet stem kerm: 


'Daardie dag het in klei verander, 


orndat ek in die vergadering van die gode kwaad 


gepraat het. 

Hoe kon ek kwaad praat in die vergadering van 

die gode? 

Ek het oorlog gepraat om my mense te laat 

verdwyn, 

ek, ek wat aan die mense geboorte gegee het! 

Seuns rnaak die see vol soos visse!' 

Die gode van die Anunnaki huil saam met haar, 

die gode kerm, deurweek van verdriet, 
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127 katma saptasunu leqa pul:Jreti 

128 sesJu urn u sebu musati 

129 illak sam abubu mel:Jii isappan mata 

130 sebii umu ina kasadi 

ittarak mel:Jii abubu qabla 

131 sa imtal:J~u klma l:Jaialti 

132 inul:J tamtll usl:Jarirma iml:Jullu 

abubu ikla 

133 appalsamma uma sakin qulu 

134 u kallat teneseti itura ana (iUi 

13 5 ktma uri m itl:Jurat usallu 

136 apti nappasamma 

~etu imtaqut eli duri appia 

137 uktammisma attasab abakki 

138 eli duri appia illaka dimaia 

139 appa/is kibrati paUu tamti 

140 ana sinseret itela nagu 

141 ana sadi Nimus itemid eleppu 

142 sadii Nimus eleppa i~batma 

ana nasi ul iddin 

hul mond is gesnoer, hulle hou mekaar vas. 

Ses dae en sewe nagte lank 

kom die wind, die vloed, en die storm, en maak 

die land gelyk. 

Toe die sewende dag aanbreek, 

midde-in die tierende vloedstorm 

wat tekere gaan soos 'n vrou wat baar, 

trek die see terug, die bose wind word stH, 

die vloed hou terug. 

Ek kyk na die dag: daar is stilte; 

die hele mensheid het teruggekeer tot kiei. 

Die vallei was so geIyk soos 'n dak. 

Ek maak die Iuggat oop, 

die lig val op die brug van my neus. 

Ek kniel, ek sit, ek huil. 

Oor die brug van my neus rol my trane. 

Ek kyk na die oewer, die grens van die see. 

Die twaaIfde keer kom daar 'n stuk land op. 

Die skip rus op die berg Nimus; 

Die berg Nimus hou die skip vas 

sodat dit nie kan oplig nie." 

Vir sewe dae lank rus die skip op die berg Nimus ( r 143 - 146). 

146 se b iSU umu ina kasadi 

147 use~ima summa umassir 

148 illik summu itUramma 

149 manziizu ul lpasuma issal:Jra 

150 use~ima sinunta umassir 

151 illik sinuntu ituramma 

152 manzazu ul !pasuma issal:Jra 

153 use~ima ariba umassir 

"Toe die sewende dag aanbreek 


stuur ek uit, ek laat 'n duif gaan. 


Die duif gaan, maar hy kom terug, 


daar was nie vir hom 'n vastrapplek sigbaar nie, 


en hy kom terug. 

Ek stuur uit, ek laat 'n swaeltjie gaan. 

Die swaeltjie gaan, maar hy kom terug, 

daar was nie vir hom 'n vastrapplek sigbaar nie, 

en hy kom terug. 

Ek stuur uit, ek laat 'n kraai gaan. 
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154 illik aribima qarura sa me i,rlurma 

155 ikkal isalJlJi i tarri ul issalJra 

156 use~ima ana rebi sari attaqi niqd 

157 askun surqinnu ina eli ziqqurrat sadi 

158 sebfi u sebu adakurriukttn 

159 ina saplisunu attabak qani erfmi asi 

160 ilu i~inu irisa 

161 ilu i~inu irisa (a'iba 

162 ilu ktma zumbe eli bel niqi iptalJru 

163 ultu ulldnumma Belet-ili ina kasadisa 

164 issi zumbi rabuti sa Anu fpuSu 

ki ~ulJiSu 

165 ilil annuti lu uqnu kisadia ai amsi 

166 ilmu ann uti lu alJsllsamma ana darts 

ai amsi 

167 ilil lillikuni ana surqinnu 

168 Enlil at illika ana surqinni 

169 assu la imtalkuma iskunu abiibu 

170 u nisia imnu ana karasi 

171 ultu ulldnumma Enlil ina kaSadiSu 

172 tmur eleppa iteziz Enlil 

173 libbati imtali sa ili 19l9i 

174 aiumma u~i napisti 

ai iblu{ amelu ina karasi 

175 Ninurtapdsu fpusma iqabbi 

176 izakkar ana quradi Enlil 

177 mannumma sa la Ea amatu ibanni 

178 u Ea idema kala sipri 

179 Ea pdsu ipusma iqabbi 

izakkar ana quradi Enlil 

Die kraai gaan, hy sien die water terugtrek. 


Hy eet, hy skrop, vlieg weg, hy kom nie terug nie. 


Ek stuur uit, na die vier windstreke 


offer ek 'n offer. 

Ek plaas 'n offer op die ziggurat van die berg. 

7 x 7 houers laat ek stewig staan, 

onderin gooi ek seder- en mirte-takkies. 

Die gode ruik die reuk, 

die gode ruik die soet reuk~ 

die gode koek saam soos vliee rondom die baas 

van die offer. 

Skielik kom Belet-ili daar aan. 

Sy Iig die groot vliee op wat Anu gemaak het 

vir haar vermaak. 


'Gode, mag hierdie lapis lazuli om my nek my 


nooit laat vergeet nie, 


Hierdie dae sal ek vir ewig onthou, 


mag ek nooit vergeet nie! 


Laat die gode na die offer toe kom: 


maar Enlil mag nie na die offer toe kom nie 


want hy het nie beraad gehou nie, hy het die 


vloed veroorsaak 


en my mense oorgegee vir verdelging!' 


Skielik kom Enlil daar aan. 


Enlil sien die skip, hy's kwaad, 


hy's vol van woede vir die Igigi-gode. 

'Watter lewe het ontsnap? 

Geen mens mag bly lewe in die verdelging nie!' 

Ninurta se 

vir die kryger Enlil: 

'Wie, behalwe Ea het dit gedoen? 

Ea is baie vemuftig!' 

Ea se 

vir die kryger Enlil: 
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180 aUa apkallu ili quradu 

181 kiki la tamtalikma abitba taskun 

182 bel hiUi emid hiUasu 

183 bel gil/ati emid gillassu 

184 rumme ai ibatiq SUdlid ai xxx 

185 ammaki taskllnu abitba 

186 nesu litbamma niSi li~a}il:Jir 

187 ammaki taskunu abitba 

188 barbaru litbamma nisi li~al:Jl:Jir 

189 ammaki taskunu abitba 

190 l;usal;l;u lissakinma mati lit -xx 

191 ammaki taskunu abitba 

192 Erra litbamma nisi lisgis 

193 anaku ul apta piriSti ili rab(m 

194 Atral;asis Sunata usabriSumma 

195 piristi ili isme 

196 eninnama milikSu milku 

197 ilamma Enlil ana libM eleppi 

198 i~bat qaliama ultelanni iasi 

199 usteli ustakmis sinnisti ina idia 

200 i/put pittnima 

izzaz ina birinni ika"abannasi 

201 ina pan Utnapistim amelutumma 

202 eninnama Utnapistim u sinnistiSu 

lit eml; ki iii nasima 

203 lit asibma Utnapistim ina ritqi 

inapinari 

204 ilqllnnima ina ritqi 

ina pi nari lIstesibunni 

'Jy, slimkop, kryger van die go de 

hoe kon jy rue beraadslag hou nie - jy het die 

vloed veroorsaak! 

Straf die baas van die oortreding met sy 

oortreding, I' 
straf die baas van die misdaad met sy misdaad! 

Gee skiet, moenie afsny nie, hou uit, moerue ... 

In plaas daarvan dat jy 'n vloed veroorsaak 

moet daar liewers 'n leeu kom en die mense 

minder maak, 


in plaas daarvan dat jy 'n vloed veroorsaak 


moet daar liewers 'n wolfkom en die mense 


minder maak, 


in plaas daarvan dat jy 'n vloed veroorsaak 


laat daar liewers hongersnood in die land wees, 


in plaas daarvan dat jy 'n vi oed veroorsaak 


laat Erra die pesgod liewers kom en die mense 


uitwis. 

Ek, ek het nie die geheim van die groot gode 

openbaar nie: 

Atrahasis (Utnapishtim) het 'n droom gehad 

en die geheim van die gode uitgevind. 

Nou, die plan was sy plan.' 

Enlil gaan op, binne-in die skip. 

Hy vat my hand, hy laat my opgaan, 

hy laat my vrou opgaan en langs my kniel, 

hy raak aan ons koppe, 

hy staan tussen ons en hy seen ons. 

'Vantevore was Utnapishtim 'n mens, 

mag Utnapishtim en sy vrou nou 

verander net soos ons gode. 


Utnapishtim sal ver gaan bly, 


by die mond van die rivier.' 


Hulle neem my ver weg, 


by die mond van die rivier laat hulle my bly. 
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205 eninnama ana kasa Maar nou vir jou 

mannu iii upalJlJarakkumma wie sal die gode vir jou bymekaar laat kom?" 

En dan se Utnapishtim die woorde wat Gilgamesh die heel graagste wil hoor. 

206 bala(a sa tuba' 'u tutta atta ''Die lewe wat jy gesoek het, sal jy kry!" 

Dis egter nie so maklik nie - Gilgamesh moet eers 'n toets slaag. 

207 gana e tattil seSSu urri u sebu mitsati ''Kom, vir 6 dae en 7 nagte lank mag jy rue 

gaan Ie rue!" 

Hierdie toets vra rue van Gilgamesh om kragte met mense of met monsters te meet rue. Hy 

moet 'n kompetisie aangaan met slaap - die kleinboetie van die dood. Net soos die lewe en die 

dood, is slaap ook 'n krag wat hy in homself ronddra. Binne horns elf is dit nou eros en 

thanatos - bala(u u mittu - wat die stryd aanknoop. Hierdie laaste toets, die passiefste stryd 

wat hy nog gestry het, is ook die heel moeilikste. Die uitslag van hierdie kompetisie gaan 

bepaal of hy die ewige lewe gaan verkry of rue. 

208 kima asbuma ina birit puridisu Skaars het hy op sy hurke gaan sit, 

209 sittu kima imbari inappus efiSu ofdie slaap blaas soos 'n miswolk oor hom. 

210 Utnapistim ana sasima izakkar Utnapishtim se 

ana marlJitiSu vir sy vrou: 

211 amri e(la sa irisu balata ''Kyk die man wat die lewe begeer

212 sittu kima imbari inappus elisll die slaap blaas soos 'n miswolk oor hom!" 

213 marl:Jissli ana sa,mma izakkar Syvrou se 

ana Utnapistim ruq; vir Utnapishtim, die Veraf-Een: 

214 lupussuma figgelfa amelu "Raak aan hom sodat die man kan wakker word. 

215lJarrani illaka lititr ina Sulme Hy het die pad gekom, laat hy heelhuids 

terugkeer, 

216 abulia ll~a litlir ana matisu hy het by die stadshek uitgegaan, laat hom na sy 

land terugkeer!" 

 
 
 



Utnapishtim se vrou kry vir Gilgamesh jammer - net soos die skerpioenmense, Siduri en 

Urshanabi. Sy sien dat hy op die punt is om die toets te faal. Maar Utnapishtim is onverbid

dellik. Gilgamesh wou nie luister nie - dan moet hy maar die waarheid aan eie lyf ervaar. 

217 Utnapistim ana sasima izakkara 

ana marl:JttiSu 

218 raggat amelutu iraggigki 

219 gan ept kurummatisu 

sitakkani ina resisu 

220 u um! sa ittilu ina igari e.$ri 

Utnapishtim se 

vir sy vrou: 

"Die mens is boos - hy sal jou leed aandoen! 

Kom! Bak vir hom broodjies, 

sit dit neer by sy kop. 

En die dae wat hy slaap moet jy op die muur 

aanteken. 

Utnapishtim ken die mens. Hy weet Gilgamesh gaan met hierdie toets bedrieg as hy enigsins 

die geleentheid kry. Daarom moet hy voorsorgmaatreels tref 

221 si epi kurummatiSu 

istakkan ina resiSu 

222 u um! sa ittilu ina igari uddasSu 

Die uitslag: 

223 iStat sabulat kurummassu 

224 sanutum musSukat salSutum ra(bat 

rebutum ipte.$i kamansu 

225 l:JamSutum s!ba ittadi 

sessutum basi at 

226 sebutum ina pettimma 

ilpussuma iggelta amelu 

Wat die mens betref, was Utnapishtim reg. 

227 Gilgames ana saSuma izakkar 

ana Utnapistim ruq 

Sy bak vir hom broodjies 


en sit dit by sy kop neer. 


En die dae wat slaap, maak sy op die muur 


bekend. 

Sy eerste broodjie was uitgedroog, 

die tweede was vrot, die derde klam, 

sy vierdie soet koekie was wit, 

die vyfde het grys gelyk, 

die sesde was pas gebak, 

die sewende was nog op die kole, 

toe raak hy aan hom, en die man word wakker. 

Gilgamesh se 


vir Utnapishtim die Veraf-een: 
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228 annimis sittum irl}u elia 

229l}an(is taltaptannima taddikanni alta 

230 Utnapistim ana sa§uma izakkar 

ana Gilgames 

231 tebi Gilgames muna kurummatika 

232 u ilmi sa tattilu Iii edakka kasa 

Die bewyse Ie voor hom: 

233 istat sabulat kurummatka 

234 sanutum mussukat salSutum ratbat 

rebutum ipte$i kamanka 

235 bamsutum siba ittadi 

sesSutum basI at 

236 sebutum ina petti'mma 

tettegelta atta 

"Net toe die slaap my oorval 

toe raakjy gou aan my, enjy laat my opstaan!" 

Utnapishtim se 

vir Gilgamesh: 

"Staan op, Gilgamesh, tel jou broodjies, 

sodat die dae wat jy geslaap het aan jou 

bekend word!" 

Jou eerste broodjie is uitgedroog, 

die tweede is vrot, die derde klam, 

jou vierde soet koekie is wit, 

die vyfde lyk grys, 

die sesde is pas gebak, 

die sewende is nog op die kole 

toe word jy wakker." 

Wat 'n skande! Hy het die toets gedop. Hy kan nie stry nie. Nerens kan hy eens een punt bykry 

wat hom 'n slaagsyfer gaan gee nie. Maar erger as die skande dat hy die toets gedop het, is die 

feit dat hy ook die ewige lewe nie kan kry rue. Arme Gilgamesh! 

237 Gilgames ana sasuma izakkara 

ana Utnapistim rilqi 

238 kiki hipus Utnapistim aiakani lullik 

239 stria u$$abbitum ekkemu 

240 ina biti maialia assib miltum 

241 u asar pania luskun sii miltumma 

Gilgamesh se 

vir Utnapishtim die Veraf-een: 

"Hoe sal ek maak, Utnapishtim waarheen sal ek 

gaan? 

'n Diefhet my vlees vasgegryp! 

In my slaapkamer sit die dood, 

en waar ek my ookal draai, daar is die dood!" 

Maar Utnapishtim het nou genoeg van sy besoeker gehad. 

242 Utnapistim ana sasuma izakkara Utnapishtim se 

ana Ursanabi mallal}i vir Urshanabi die bootsman: 
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243 Ursanabi karu ai il:Jdika neberu lizirka 

244 sa ina al:Jisa tattallak 

al:Jsa zumme 

245 ame/u sa tallika ptmassu 

246 iktasCI malO pagarSu 

247 maskit uqtatlit dumuq Sirtsu 

248 leqeSuma Ursanabi ana namse bilSuma 

249 maleSu ina me kf elli limsi 

250 liddi maskiSuma libi! tamtum 

(abu lit ~apu zumurSu 

251 lit uddus parsigu sa qaqqadiSu 

252 tediqi lit labis ~ubat baltiSu 

253 adi illaku ana aliSu 

254 adi ikassadu ana url:JiSu 

255 tediqu stpa ai iddima edeSu lidis 

"Mag die hawe nie oar jou bly wees nie, 

en mag die oorgang jou verafsku 

jy wat na die oewer gekom het, 

daardie oewer ontbreek vir jou! 

Die man wat jy hierheen laat kom het 

vuilheid koek op sy liggaam, 

velIe doen afbreuk aan sy aantreklike vlees. 

Vat hom na die wasplek, Urshanabi, en was 

hom, 

laat hy sy vuilheid skoon in die water was, 

laat hom sy velIe afgooi en laat die see dit weg

dra, laat hy sy liggaam week totdat dit goed is, 


laat hy 'n nuwe kopband vir sy kop kry, 


laat hy klere dra, 'n kleed vir sy waardigheid 


totdat hy na sy stad toe gaan, 


totdat hy by sy pad aankom: 


sy klere mag nie verweerd Iyk rue 


- nuut, dit moet nuut wees!" 

Utnapishtim antwoord nie Gilgamesh se vraag nie, trouens, hy praat glad rue met Gilgamesh 

rue. Hy praat met sy boatsman, Urshanabi. Maar waarom sou hy Urshanabi verbied om die 

waters van die dood ooit weer oar te steek en na Utnapishtim toe terug te keer (r 243 & 244)? 

Deur die see oar te steek, het Gilgamesh aile verdere moontlikhede vernietig vir enigiemand 

am na hom dit weer te do en (Gardner & Maier, 1984 : 247). Die bootsman moet saam met 

Gilgamesh weggaan en nooit weer terugkom nie. Hy sal nooit weer iemand na Utnapishtim se 

blyplek kan bring nie - daarvan gaan Utnapishtim seker maak. 

Utnapishtim gee opdrag dat Gilgamesh se eer herstel word - deur middel van sy persoonlike 

higiene, sy kleredrag en sy hooftooisel (r 245 - 255 ; vgL 2.2.2.4). Dit word egter van buite 

aan hom gedoen: Gilgamesh self neem nag geen inisiatief in die paging om hom weer 'n 

eerbare lid van die samelewing te maak nie. Weer eens word die woord baltu gebruik wat op 

eer sowel as op skaamte dui (r 252). Met waardigheid, en rue in skande nie, moet Gilgamesh 

na sy stad terugkeer. 

Urshanabi doen wat aan hom opgedra word: 
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256 i!qesuma Ursanabi ana namse 

ubilsuma 

257 malesu ina me ki ellim imsi 

258 iddi maskisuma ubi! tamtu 

259 (abu i~~api zumudu 

260 uteddis parsigu sa qaqqadisu 

261 tediqa labis ~ubtlt baltisu 

262 adi illaku ana tlliSu 

263 adi ikassadu ana urlJisu 

264 tediqu sipa ai iddima edeSu lidis 

Urshanabi neem hom na die wasplek en was hom, 


hy was sy vuilheid in die water skoon, 


hy gooi sy velIe af en die see dra dit weg, 


hy laat sy liggaam week totdat dit goed is, 


hy kry 'n nuwe kopband vir sy kop, 


klere dra hy, 'n kleed vir sy waardigheid, 


totdat hy na sy stad toe gaan, 


totdat hy sy by sy pad aankom. 


"Sy klere mag nie verweerd lyk nie 


- nuut, dit moet nuut wees!" 

Gilgamesh bly passief terwyl sy eer in opdrag van Utnapishtim deur Urshanabi herstel word. 

Hulle is gereed om Utnapishtim te verlaat. 

265 Gi!games u Udanabi irkabu eleppa 

266 eleppa gilla iddu sunu irtakbu 

267 marlJissu ana sasuma izakkar 

ana Utnapisti rilqi 

268 Gilgames illika innalJa isu(a 

269 mina tattannama itar ana tllisu 

270 u Sll issi parisa Gi!games 

271 eleppa llt{elJlJa ana kibri 

272 Utnapistim ana sasuma izakka 

ana Gilgames 

273 Gilgames tallika tannalJa taSil(a 

274 mina attannakuma tatar ana tllika 

275 lupte Gilgames amat ni~irti 

276 u pirista sa ili ktisll luqbika 

277 sammu su kfma et{etti .surSiiSu 

278 silJil.su ki amurdinnimma 

usalJlJal qtlttlka 

Gilgamesh en Urshanabi klim in die skip, 


hulle laat die skip te water om te seil. 


Utnapishtim se vrou 


see vir Utnapishtim die Veraf-een: 


"Gilgamesh het gekom, hy is moeg, hy't 


geswoeg 

hy gaan terug na sy stad - wat gee jy hom?" 

Gilgamesh het die paal opgelig, 

hy bring die skip nader na die oewer toe. 

Utnapishtim se 

vir Gilgamesh: 

"Gilgamesh, jy het gekom, jy is moeg, jy't 

geswoeg 

jy gaan terug na jou stad - wat gee ek jou? 

Ek gaan 'n geheime ding vir jou openbaar, 

Gilgamesh, 

ek gaan 'n geheim van die gode vir jou verte!' 

Daar's 'n plant met wortels soos 'n doringbos, 

sy dorings is soos 'n braambos, 

hy sal jou hande prik. 
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279 Summa samma saSu ikassada qataka As jy die die plant in die hande kry, 

bala(a tutta sal jy lewe vind!" 

Het Utnapishtim tog nie na sy vrou geluister nie? Kry Gilgamesh sowaar nog 'n kans? 

280 Gilgames annitu ina semesu ipti rata 

281 urakkis abm kabtuti ina sepisu 

282 ildudusuma ana apsi musab Ea 

283 SU ilqe sammama isl:Jil qatasu 

284 ubattiq abni kabtuti sa sepisu 

285 tamtum issukasu ana kibriSu 

Maar Gilgamesh vertrou nie die vrede me. 

286 Gilgamd ana saSuma izakkara 

ana UrSanabi mallalJi 

287 Ursanabi sammu annu sammu nikitti 

288 sa amelu ina libbiSu ikassadu napsassu 

289 lubilsu ana libbi Uruk supuri 

290 lusakil sfbamma samma lultuk 

291 Sumsa sfbu i$$al:Jir amelu 

292 anaku lukulma lutur ana sa $lil:Jrfama 

Toe Gilgamesh dit hoor, maak hy die pyp oop, 

hy bind swaar klippe aan sy voete vas, 

hy trek homself af na die diepsee waar Ea bly. 

Hy vat die plant, dit steek sy hande, 

hy sny die swaar klippe van sy voete af, 

die see spoel hom op die oewer uit. 

Utnapishtim het hom een maal 'n streep getrek. 

Gilgamesh se 

vir Urshanabi die bootsman: 

"Urshanabi, hierdie plant is 'n euforia-struik 

waarmee die mens sy lewe kan wen. 

Ek gaan dit in veilige Uruk invat 

en die oumense die plant laat eet - laat ek dit 

toets: 

sy naam is: 'Oumens-word-jonk'. 

Laat ek dit dan eet en na my jeug terugkeer!" 

Die plant van Gilgamesh gekry het, sal hom nie die ewige lewe gee nie. Dit is egter 'n 

verjongingskuur (r 291): terwyl hy dit gebruik, sal hy voortdurend jonger word en daardeur 

darem sy lewe 'n bietjie verleng - waarskynlik sQnder die kwale wat die ouderdom meebring. As 

dit op die senior burgers van Uruk werk, sal dit ook op Gilgamesh werk ( r 290 & 292). Met 

hierdie voornemens keer Gilgamesh saam met Urshanabi terug. 

293 ana 20 her! iksliPli kusapu 

294 ana 30 her! iskunu nubatta 

295 fmurma bura Gilgames 

sa ka#i mesa 

296 urrid ana libbima me irammuk 

Na 20 myI breek hulle brood, 


na 30 myI maak hulle gereed vir die aand. 


Gilgamesh sien 'n put 


met koue water, 

hy gaan af en was hom in die water... 
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297 ~erru ite~in nipis sammu 'n Slang ruik die reuk van die plant, 

298 saqummes llamma sammu issi stilletjies kruip hy op en vat die plant, 

299 ina tarisu ittadi quliptum toe hy omdraai gooi hy sy skubberige vel af. 

Vroeer as wat hy beplan het, sien Gilgamesh dat die plant inderdaad 'n veIjongingskuur was: 

die slang het sy ou vel afgegooi en met 'n nuwe, jonger vel voortgeseil (r 299). En daar gaan 

Gilgamesh se laaste kans! Hy dop die toets van die ewige lewe, en deur sy eie nalatigheid 

word sy troosprys voor sy neus weggeraap. Hierdie keer het hy niemand om te blameer rue 

net homself 

300 ina umesuma Gilgames ittasab ibakki Daardie dag gaan sit Gilgamesh en huil, 

301 eli duri appisu illaka dimaSu oor die brug van sy neus rol sy trane. 

302 i~bat qat! sa Udanabi malla/Ju Hy gryp Urshanabi, die bootsman se hande: 

303 ana mannla Ursanabi inal:Ja idala "Vir wie, Urshanabi, het my arms moeg 

geword, 

304 ana mannia tballi damu libbia vir wie is die bloed van my hart geblus? 

305 ul askun dumqa ana ramnia Nie vir myself het ek voorspoed bewerk nie, 

306 nesu sa qaqqari dunqa etepus ek het die leeu van die grond gelukkig gemaak! 

307 eninna ana 20 beN edu inasamma Nou het die getygolfvir 20 myI gelig, 

308 rata ki aptu attabak unutu en toe ek die pyp oopgemaak het, het ek die 

gereedskap weggegooi! 

309 utta aila ana ittfa isakkanu Wat het ek gevind? Vir my is daar 'n teken: 

anaku lul:Jl:Jis laat ek teruggaan 

310 u eleppa etezib ina kibri en die skip op die oewer los." 

Diep vemeder, in skande kan Gilgamesh maar net gaan sit en huil (r 300 & 301). AI sy moeite 

en ontberinge was tevergeefs (r 303 - 305). Die enigste wese wat baat daarby gevind het, was 

die leeu van die grond (r 306) - die slang. 

Was alles egter heeltemal tevergeefs? Gilgamesh het weI 'n teken gevind (r 309), 'n teken 

waarmee hy na sy stad sal terugkeer (r 309 & 310). Hy beskrywe nie die aard van die teken 

nie, en ook nie waar of hoe hy dit gevind het rue - waarskynlik is dit eerder psigiese insig as 'n 

fisiese objek. Hierdie teken oortuig Gilgamesh dat hy moet teruggaan na sy stad. 
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K. DEUR Oe VOL TRANE 

Gilgamesh en Urshanabi die bootsman pak die terugtog aan. 

311 ana 20 ber! iksupli kusllpa 

312 ana 30 ber! iskunu nllbatta 

313 ikslldunimma ana libbi Uruk slIpliri 

314 GilgameS ana sasllma izakkara 

ana Ursanabi mallal}i 

315 elima Ursanabi ina eli duri Urllk 

itallak 

316 temenna I}!(ima libitta $ubbi 

317 summa libittlsu III agurrat 

318 11 ussisu III iddit 7 muntalk! 

319 J sar lliu J sar kiru 

J sar issU pitir b!tlllStar 

320 3 sar 11 pitrll Urllk taml}lI 

Na 20 myI breek hulle brood 


na 30 myI maak hulle gereed vir die aand. 


Hulle kom aan in die hart van veilige Uruk. 


Gilgamesh se 


vir Urshanabi die bootsman: 

"Gaan bo-op die mure van Uruk, Urshanabi, 

loop daar rond, 

Let op die basis, kyk mooi na die bakstene: 

as die bakstene darem nie van hardgebakte 

steen is nie, 

en die 7 wyses nie die fondament neergele het nie! 

Een sar is stad, 1 sar is boorde 

1 sar is kleiput, oop grond en die huis van Ishtar! 

Drie sar en oop grond - dis die omtrek van Uruk!" 

Reels 315 - 320 van Tablet XI herhaal woordeliks reels 16 - 21 van Tablet I. Daar is egter 'n 

paar verskille. Dis nie nou 'n anonieme verteller wat 'n uitnodiging aan 'n anonieme leser rig 

nie. Gilgamesh, die koning van Uruk is nou self aan die woord en hy praat met Urshanabi, die 

bootsman. Verder kom hierdie uitnodiging aan die einde van die verhaal voor, nie in die 

proloog nie. Die heel belangrikste verskille egter in die feit dat die Gilgamesh wat hier aan die 

woord is, 'n ander Gilgamesh is as wat die leser aan die begin leer ken het: hierdie Gilgamesh 

het die nagbu - die diepte - gesien. Die sa nagba tmllrll van reel 1 in Tablet I - die een wat die 

diepte gesien het - het 'n naam gekry: Gilgamesh. 

Dis 'n ouer Gilgamesh wat aan die woord is: gemartel en gelouter deur gebeure, maar veral 

deur sy emosionele belewenisse van gebeure, sien hy die wereld nou deur nuwe oe. Hy spog 

weer oor sy stad, maar terwyl hy spog, is sy oe vol trane. Hy is weer 'n man van eer, maar sy 

eer dra vlekke van skande. In die woorde van Jackson (1992 : XXXII): "Something 

miraculous has happened. Experience has forced the immature braggart to redefine his idea of 

holy. His dark night of the soul is behind him. A terrible beauty has been born." 
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HOOFSTUKIV 


INTEGRASIE VAN GEGEWENS 


1. INTERPRETASIE VAN DIE EPOS 

Die Epos van Gilgamesh vertoon twee duidelike fases wat diametries teenoor mekaar staan. 

Die motief wat albei fases deurkruis, is die motief van onsterflikheid. In die eerste fase wil 

Gilgamesh onsterflikheid deur persoonlike eer bekom - deur gode, mense en monsters uit te 

daag. In die tweede fase wit hy onsterflikheid bekom deur vir ewig te lewe - die enigste manier 

om dit reg te kry, is om sy eie menslike feilbaarheid uit te daag. Die eerste helfte van die epos 

vertel van eer, die tweede helfte vertel van skande. Die verhaal word vervolgens saamgevat en 

gelnterpreteer soos wat dit meer breedvoerig in Hoofstuk III verloop. 

Die Epos van Gilgamesh handel oor Gilgamesh, eerbare koning van Uruk, twee-derdes god en 

een-derde mens. Na die lofrede wat die proloog hom toeswaai, word hy egter heeltemal 

teenoorgesteld aan die leser voorgesteL Hy is jonk, arrogant en respekteer nie werklik die 

grense wat die samelewing neerle nie. Reeds heel aan die begin van sy loopbaan as koning, 

kan Gilgamesh nie as 'n diadiese persoonlikheid bestempel word nie. Hy is 'n individu, hy 

steur hom min aan wat 'n goeie koning mag en behoort te doen. Hy oorskry sy grense tot so 'n 

mate dat hy skande oor sy gemeenskap bring: die mense van sy stad kom in bittere verset teen 

sy tirannie. Hulle is egter magteloos om sy eer uit te daag, omdat daar onder hulle geen gelyke 

vir hom is nie. Die enigste oplossing is dat dieselfde gode wat Gilgamesh gemaak het, sy 

gelyke moet maak om hom besig te hou, sodat die mense van Uruk in vrede kan lewe. 

Enkidu, die wilde, primitiewe mens is die verhoring op die mense se gebede. Nadat hy 'n 

jagter die skrik op die lyf gejaag het, word hy sistematies die beskawing ingelei deur Shamhat, 

die tempelprostituut. Sy neem hom Uruk toe om hom aan Gilgamesh voor te stel. Met hul 

aankoms in die stad is daar feesverrigtinge aan die gang. Enkidu verneem dis 'n huweliksfees, 

maar die koning eis huweliksregte op voordat die bruidegom dit mag doen. Woedend oor 

hierdie skandelike praktyk bestorm hy die huwelikshuis, en hy en die jong koning raak hand
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gemeen in die openbaar terwyl die skare met groot afwagting toekyk. Uiteindelik word die 

koning se eer uitgedaag. Wanneer dit lyk asofEnkidu die oorhand gaan behaal, kalmeer sy woede 

egter: hy en Gilgamesh sluit 'n hegte vriendskap. Soos broers is hulle vir mekaar: Ninsun, 

Gilgamesh se rna bevestig hierdie verhouding wanneer sy vir Enkidu as seun aanneem. 

Ten spyte van sy nuutgevonde vriend raak Enkidu toenemend bedruk oor sy krag wat hom verlaat 

het. Gilgamesh se oplossing vir die depressie, is aksie: aksie in die vorm van 'n nuwe avontuur 

waarmee hulle hul naam deur 'n groot heldedaad kan verewig. Om naam te maak, beteken om 

eer te verwerf: deur 'n eervolle naam te verewig, is daar 'n moontlikheid om onsterflikheid te 

bekom. Die aangewese manier om eer te verwerf, is om 'n waardige teen stander uit te daag. 

Gilgamesh waag dit om god en monster uit te daag: waar is 'n beter opponent as Humbaba, die 

bewaker van die sederbos, die monster wat deur die god Enlil aangestel is? Op hierdie stadium is 

dood nog deel van die dobbelspel: selfs al sou hulle sterf, bly hulle onsterflik deur hul naam en eer 

wat voortleef. Weer eens toon Gilgamesh geen teken van 'n diadiese persoonlikheid rue. Almal 

probeer hom afraai om teen Humbaba op te ruk, maar hy steur hom min aan goeie raad: nou is dit 

nie meer Enkidu se depressie wat hom motiveer nie, maar sy eie versugting na eer. 

Wanneer hulle toenemend nader aan die monster kom, wil-wil hul moed hulle begewe. Hulle 

druk nietemin deur en gaan tot 'n aanval oor, maar spoedig staar die dood hulle in die oe. Die 

god Shamash gryp in en verblind die monster met 'n aantal bose winde. Gilgamesh en Enkidu 

keer in glorie na Uruk terug met Humbaba se kop as trofee. 

Hierdie heldedaad beIndruk niemand minder nie as die grote godin Ishtar, godin van lief de en 

oorlog. Wellustig rig sy 'n huweliksaansoek tot Gilgamesh, maar hy wys die eer van die hand. 

Hy ontmasker Ishtar as 'n bedorwe brokkie en 'n wrede minnares. Diep vemeder gaan verkla sy 

hom by haar pa, Anu, en eis dat hy vir haar die Hemelbul gee waarmee sy haarself op Gilgamesh 

wil wreek. Nadat die Bul 'n groot gedeelte van Uruk se bevolking uitgewis het, kry Gilgamesh en 

Enkidu hom beet, en word ook hierdie monster van kant gemaak. Ishtar word verder vemeder 

wanneer die Bul se hart aan Shamash geoffer word, en Enkidu die regterflank van die gedierte in 

haar gesig gooL Gilgamesh hou 'n groot partytjie van eervertoon. Maar op die hoogtepunt van 

eer gryp die noodlot in. Die gode kan die gedrag van die twee bloedbroers nie langer duld nie: die 

dood sal hulle skei en die ander een tot inkeer bring. Daar word besluit dat Enkidu sal sterf. 
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Die dood van Enkidu ruk vir Gilgamesh. Hy betreur die heengaan van sy vriend, maar 

terselfdertyd pak 'n allesoorheersende vrees vir die dood hom beet. Enkidu het gesterf, rue in eer 

op die slagveld nie, maar in skande - deur siekte. Sy naam sal nie vir ewig bly staan nie. 

Weer eens probeer Gilgamesh onsterflikheid bekom - hierdie keer rue deur eer en roem te verwerf 

nie, maar deur letterlik onsterflik te probeer word. Die erugste een wat die geheim van die ewige 

lewe ken, is Utnapishtim, die mens wat die Groot Vloed oorleef het en vir wie die gode met 

onsterflikheid geseen het. 

Gilgamesh doen weg met aIle uiterlike eersimbole: hy verlaat sy stad Uruk in 'n droewige 

toestand, en gekleed in velie swerf hy in 'n vuit en gehawende toestand rond op soek na 

Utnapishtim. Niemand wat hy teenkom, herken hom as die trotse koning van Uruk nie. Telkens 

moet hy verduidelik wie hy is en wat hy doen. Nog steeds is hy nie 'n diadiese persoonlikheid nie 

- na die voorgeskrewe routydperk bly hy treur, en stel hy sy gevoelens openlik ten toon vir almal 

om te sien. Gelukkig is die mense wat hy teenkom, hulpvaardig. Die skerpioenmense laat hom 

deur die Tweelingberge gaan op die pad van die son. Gilgamesh voItooi 'n moordende jaagtog 

teen tyd en bevind homself in 'n steenparadys: onverganklik, ewig, maar dood. Siduri, die 

kroegmeisie wat op die oewer van die see bly, wys hom waar hy Urshanabi, die bootsman van 

Utnapishtim in die hande kan kry. Gilgamesh bederf amper sy kans wanneer hy die bootsman 

oorrompel en die klipgoed breek waarsonder die skip rue die waters van die dood kan oorsteek 

nie, maar nadat hy houtpale maak, neem Urshanabi hom na Utnapishtim toe. 

By Utnapishtim leer hy wat die geheim van die ewige lewe is: sy teenstanders is rue gode, mense 

of monsters rue, maar sy eie menslikheid. As hy die stryd teen sy eie menslikheid wen, as hy 

daarin kan slaag om vir ses dae en sewe nagte te kan wakker bly, sal hy die eer van onsterflikheid 

bekom. 

In plaas van eer, beleef Gilgamesh die skande dat hy die eerste toets dop. Teen die slaap kan hy 

nie stry nie. Op aandrang van sy vrou, gee Utnapishtim vir Gilgamesh 'n afskeidsgeskenk, 'n 

troosprys: 'n plant wat as 'n soort verjongingskuur werk. Dit beloof nie aan Gilgamesh 

onsterflikheid nie, maar stel die ouderdom en dood 'n bietjie uit. Utnapishtim gee opdrag aan sy 

bootsman om Gilgamesh se uiterlike eer te herstel deur middel van sy kleredrag en sy persoonlike 

higiene. Terselfdertyd belet hy Urshanabi om sy voete ooit weer op die oewer van die waters van 
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die dood te sit. Na Gilgamesh moet niemand hom weer kom pIa oor die geheim van die ewige 

lewe nie. 

Gilgamesh en Urshanabi keer terug na Uruk. Langs die pad span hulle uit vir die nag. Gilgamesh 

gaan was homself in 'n put met koue water. Die kosbare plant sit hy langs die kant neer - en 'n 

slang kom raap dit voor sy neus weg. Die slang gooi sy ou skubberige vel af en seil weg met 'n 

blink nuwe vel: 'n sekere bewys dat die plant inderdaad 'n verjongingskuur was. Weereens word 

Gilgamesh met sy eie menslikheid gekonfronteer. Weens sy eie nalatigheid het hy sy tweede kans 

deur sy vingers laat glip, dop hy die tweede kragmeting teen homself Moedeloos gaan hy sit en 

huil. 

Paradoksaal eindig die vertelling nie op 'n wanhopige noot nie. Die verhaal sluit af waar 

Gilgamesh en Urshanabi op die mure van Uruk rondloop, en dit lyk asof Gilgamesh oor sy stad 

spog. Ten spyte van sy mislukkings, kan hy weer spog. Waarom? 

Daar het iets met Gilgamesh gebeur. Hy het verander. Die hipotese gaan vervolgens ondersoek 

word om te kyk of dit eer en skaamte is wat tot Gilgamesh se karakterontwikkeling bygedra het. 

2. GEVOLGTREKKING: DIE HIPOTESE AANVAAR OF VERWERP 

Die volgende hipotese is gestel: Eer en skaamte motiveer die karakterontwikkeling van 

Gilgamesh tenvyl hy groei van jeug na volwassenheid. 

In hierdie skripsie is die Epos van Gilgamesh gelees en die eer-en-skaamte-model van Bruce 

Malina het gedien as agtergrond waarteen gebeure in die epos gelnterpreteer word. Bruce Malina 

en sy medewerkers beskou eer en skaamte as kernwaardes van anti eke Mediterreense 

samelewings, die spil waarom alles draai en die agtergrond waarteen gebeure afspeel. Volgens 

hierdie model is eer en skaamte sosiale waardes: die samelewing bepaal wat eerbaar is en wat rue, 

die samelewing bepaal wie geeer word, en wie nie. Eer en skaamte, soos deur die samelewing 

gedefinieer, Ie sosiale grense neer, struktureer die gemeenskap en skryf toepaslike gedragskodes 

voor. Binne so 'n samelewing is daar vir 'n individu nie plek nie - die term 'diadiese 
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persoonlikheid' word gebruik om na 'n groepsmens te verwys, iemand wie se persoonlikheid deur 

die groep gedefinieer word, en wat homself7haarself daarop toespits om aan die norme van die 

groep te konformeer. Die diadiese persoonlikheid is onbewus van begrippe soos individuele 

persoonlikheidsontwikkeling of selfverwesenliking. 

Ten opsigte van eer en skaamte as sosiale waardes wat samelewings struktureer en sosiale gedrag 

voorskryf, is daar in die Epos van Gilgamesh 'n groot mate van kontinuiteit met Malina se model. 

Die samelewing Ie sekere reels neer, selfs vir 'n koning. Wanneer Gilgamesh sy grense oorskry, 

kom sy mense in opstand. Sy eer word uitgedaag in die persoon van Enkidu volgens al die reels 

van die spel: twee gelykes, albei manlik, die konfrontasie vind in die openbaar plaas, en daar is 

toeskouers teenwoordig wat die afloop van die stryd evalueer. Die resultaat van die geveg is 'n 

hegte vriendskap tussen twee gelykes wat saam die een hoogtepunt na die ander wil bereik. Hul 

ekspedisie teen Humbaba illustreer 'n verdere soeke na eer, na openbare erkenning, en ook 'n 

minagting vir die gesag van 'n god: Humbaba is deur Enlil aangestel om die sederbos te bewaak. 

Hierna beskerm Gilgamesh sy eie eer deur Ishtar te verneder, omdat hy weet dat haar 

huweliksaanbod vir hom net skande uitspeL Daardeur oorskry hy egter sy perke tot so 'n mate dat 

die groot gode ingryp. Op hierdie stadium het Gilgamesh se soeke na roem en eer die eer van die 

go de in die gedrang gebring - hulle beskerm hul eer deur wraak te neem, en daarom hulle laat die 

Dood in werking tree, daardie mag waaroor slegs hulle beskik en waaroor die mens geen beheer 

het nie. 

Die draaipunt in die verhaal is Enkidu se dood - in skande. Gilgamesh swerf rond, in 'n 

skandelike, bejarnmerenswaardige toestand. Hy gooi aIle uiterlike simbole van eer af, en laat toe 

dat skande oor sy hele wese gestempel word. Hy belewe die skande daarvan om twee toetse te 

dop. Wanneer hy uiteindelik na sy stad terugkeer, is dit waarskynlik om hierdie keer te lewe binne 

die grense wat die samelewing daar steL Hy het 'n les geleer. Vermoedelik het hy 'n inherente 

gevoel van skaamte ontwikkel, en sal hy van nou af konformeer aan die gedragskodes wat die 

gode en die samelewing aan hom voorskryf 

Ten opsigte van die diadiese persoonlikheid is daar egter in die Epos van Gilgamesh 'n groot mate 

van diskontinutteit met Malina se model. Van die begin af blyk dit dat Gilgamesh nie 'n diadiese 

persoonlikheid het nie. Hy gedra homself nie volgens die reels wat die samelewing vir 'n goeie 

koning neerle nie. Hy steur hom nie aan die waarskuwing van die oudstes as hy beplan om teen 
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Humbaba op te ruk nie. Hy bevraagteken die motiewe van 'n godin se huweliksaanbod en tree 

beledigend, selfs brutaal teenoor haar op. Wanneer sy vriend sterf, toon hy sy intieme emosies 

openlik en intens, selfs nadat die voorgeskrewe tydperk van rou afgeloop het. Hy verlaat sy stad 

en versaak sy pligte as koning, op soek na die ewige lewe. Hy luister nie na die goeie raad van 

Shamash en Siduri nie: hy moet vir homself duidelikheid kry oor wat onsterflikheid beteken. 

Wanneer hy Utnapishtim uiteindelik ontmoet, wil hy hom ook nie glo dat die dood eintlik 

onafwendbaar is nie. Hy is bereid om die kompetisie met slaap aan te gaan - wat hy verloor: eers 

wanneer hy die euforia-struik deur sy eie natlatigheid verloor, aanvaar Gilgamesh dat hy ook sal 

sterf, soos aIle mense. 

Tog oorleef hy. Gemartel deur sy emosies, beproef deur omstandighede, kom hy tot nuwe 

insigte. Hy het nuwe idees oor eer en skande - sy eie idees, nie die wat die samelewing aan hom 

voorskryfnie. Dit mag ooreenstem met hulle s'n, maar Gilgamesh het vir homselfuitgemaak wat 

die waarheid is, daarom kan hy daarmee saamleef Vir Gilgamesh strek eer nou verder as bloot 

sosiale plig: hy het iets geleer van 'n persoonlike verantwoordelikheid. 

Die hipotese kan dus gestaaf word: eer en skaamte motiveer die karakterontwikkeling van 

Gilgamesh tenvyl hy groei van jeug na volwassenheid. Bruce Malina se sosiologies

antropologiese model bied 'n nuttige agtergrond waarteen die epos gelees kan word, maar 

uiteindelik is eer en skaamte vir Gilgamesh veel meer psigologies as sosiologies van aard. Juis 

omdat Gilgamesh nie 'n diadiese persoonlikheid is nie, kan hy groei. Uit sy eie pyn en 

vemedering leer Gilgamesh dat onsterflikheid te make het met die wyse waarop 'n mens lewe: in 

eer of in skande. Die konkrete, onverganklike mure van Uruk as produkte van Gilgamesh se 

kulturele bedrywigheid verkry besondere simboliese waarde. Onsterflikheid en eer word 

gerelativeer deur daardie dinge wat blywende betekenis gee aan 'n mens se eie lewe, hier en nou, 

en ook aan die lewens van ander. 

Op 'n pynlike manier moes Gilgamesh leer wat dit beteken om groot te word en om die 

verantwoordelikhede van die volwasse lewe te aanvaar. Dit was 'n lang en moeilike pad, 'n pad 

wat van hom moed en deursettingsvermoe gevra het. Dit is die pad van persoonlike groei wat 

Scott Peck beskryf in sy blitsverkoper "The Road Less Travelled" (1989). Hierdie pad vra van 

elke mens om homself of haarself individueel te konfronteer - en om, as die lewe moeilik word, 

nie af te dwaal op sypaadjies van ontkenning of ontwyking nie. Scott Peck beskryf die proses in 

modeme psigologiese terme; Sin-liqe-unninni het dit by wyse van 'n verhaal en 'n karakter 
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gedoen. Vir Gilgamesh was dit die moeite werd om die moeilike pad te kies. Uiteindelik het 

hy groot geword. Derhalwe die titel van die skipsie : 

Gilgamesh sien die Diepte : van Skande tot Eer. 

3. LEEMTES IN DIE NAVORSING EN TERREINE VIR VERDERE ONDERSOEK 

Die Epos van Gilgamesh is 'n literere meesterstuk. Min letterkunde is so ryklik geskakeerd en 

vertoon soveel verskillende fasette soos hierdie lang gedig. Eer en skaamte is maar een 

invalshoek waarmee die verhaal moontlik benader kan word. Daar is baie meer. Daarom is 

hierdie skripsie afgebaken, beperk, en fokus dit slegs op spesifieke aspekte wat met eer en 

skaamte verb and hou. 

'n Keuse moes uitgeoefen word om gedeeltes in die epos afte baken wat as eer-en-skaamte

momente kwalifiseer. Terselfdertyd was dit nodig om die storielyn te handhaaf sodat die 

funksie van eer en skaamte in die epos as geheel geYnterpreteer kan word. Tereg kan 'n 

vraagteken geplaas word oor die gedeeltes in die epos wat uiteindelik in die skripsie vertaal is: 

te veel, of te min? 

Verder is die teks wat gebruik is, 'n gerekonstrueerde teks met die uitsluitlike doel om 

studente in 'n klassituasie met Akkadiese letterkunde vertroud te maak. Dit is dus nie die 

"beste" teks wat as uitgangspunt gedien het nie. Dit lyk egter tog ook nie of daar tot op hede 

'n beter teks is nie. 

Moontlikhede vir verdere navorsing is legio. Uit die epos blyk dit reeds dat eer en skaamte nie 

die enigste manier is om die verhaal te ondersoek nie. Daar is baie ander terreine vir 

verkenning: op strukturele gebied wemel die moontlikhede. Daar kan gekyk word na die 

bydraes van die verskillende 'episodes' in die opbou van die groot verhaal, die verskillende 

klimaks-momente; verder kan die rol van die verteller, skrywerstegnieke, die aanwending van 

tyd en ruimte, en die rol van die hoof- en bykarakters ondersoek word - daar is talle meer. Op 

tematiese gebied is veral die temas van wysheid en onsterflikheid van kardinale belang, en 

verdi en bepaald aandag. Sekere 'episodes' en aanhalings in die Gilgamesh-epos het 

raakpunte met die Ou Testament - in hierdie verb and kan vergelykings getref word en kan die 

ooreenkomste en verskille insiggewend wees. 
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4. FINALE OPMERKINGS 

Die Epos van Gilgamesh kan selfs in 'n post-moderne era vir die post-modernistiese mens 'n 

boodskap bring - juis omdat dit so 'n ryklik geskakeerde verhaal is. Dit is 'n aangrypende 

storie van 'n mens, en al het hy meer as 4000 jaar gelede geleef, kan enige mens vandag met 

hom identifiseer. Hy is iemand wat sukses geken het, maar ook mislukkings; hy het vreugde 

geken, maar ook smart - kortom, hy het gelewe en gesterf soos almal voor hom, en soos wat 

almal na hom sal leef en sterf. Die wysheid en insig wat hy op sy lewenspad opgedoen het, 

het hy gehoop om met alma! na hom te deel: daarom is dit belangrik om hierdie epos te lees en 

daardeur bemoedig te word, maar verder om veral die waarheid wat Gilgamesh ontdek het, toe 

te pas: lewe die stuk lewe wat jy kry met oorgawe. 
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