Indledning.
Der er allerede skrevel saa vidtlöftigt om de gamle Mytlier, og man liar betragtet dem
fra saa forskiellige Sider og lagt saa meget ind deri, at Læseren vel med et Slags Mis
tillid maa betragte ethvert Forsög, hvori han kan formode en lignende Bestræbelse.
Men paa den anden Side kan dog ikke Fornuften opgive den Fordring, at der,
hvor vilkaarlig end Phantasien paa enkelte Steder synes at raade, maa findes Spor af
Orden i Mythernes Udvikling. Selv i de flygtige Meteorer, der henrulle over vore
Hoveder, söger og finder Videnskaben bestemte og almindelige Love, hvorledes kunne
da disse ganske mangle i hine saakaldte Fabler, i hvilke Aanden, midt i sine barnlige
Drömme, dog tidt er bleven greben af en Anelse om Sandheden!
Saasnart der imidlertid er Tale om Aandens Liv, saa kunne hine almindelige
Love ikke længere betragtes som noget udenfor Værende, de maae tværtimod være
begrundede i Aandens eget Indre; med andre Ord det Hele maa da tendere mod et
eneste organiserende Punkt. I Folge heraf maae ogsaa de ældre Gudefabler, hvis de
ikke'ganske have hört Tilfældighedens Verden til, henpege til eet Punkt, til en eneste
almindelig Lære, som enten tidligere var tilstede og dannede deres Grundvold, eller
for hvilken de gaae forud, og i hvilken den i dem skiulle Sandhed paa en dybere
Maade skal opfattes og bekræftes. Spörger man nu, om vi troe, at alle de betyd
ningsfulde Mythekredse ere udgaaede fra eet saadant Punkt, fra en eneste höiere Lære,
der herskede i Tidernes Begyndelse, saa maae vi, hvormeget end den ene Nation kan
have laant og optaget af den anden, og hvor stærkt end Anelsen om de samme Sand
heder er bleven synlig hos de forskiellige Folkeslag, dog bestemt benegte delte.
Rimeligviis udviklede de enkelte Gudefabler sig af Locahnyther, der lidt efter lidt ud\ idedes og blandede sig med hverandre. Ofte har vel ogsaa det, der i Begyndelsen
i
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kun anvendtes paa den ydre og sandselige Natur, siden forvandlet sig til e; Symbol
paa, hvad der foregik i Aandens Rige. Undertiden kan derimod ved et Slags Forvil
delse og partiel Tilbagegang netop det Modsatte have fundet Sted, saa at de Myther,
der engang havde en höiere Betydning, neddroges i Legemverdenen, hvorved da den
tidligere og renere Lære forglemtes og forvanskedes. Mangen Gang har desuden en
ældre og en yngre Religionsanskuelse blandet sig med hinanden, i hvilket Tilfælde de
gamle Guder maaskee af og til bleve staaende i den nebulöse Baggrund, som et Slags
Overguder; til andre Tider nedsattes de til blotte Naturmagter, der vare bievne betvungne
af den yngre Gudeslægt; for Resten har uden Tvivl i flere Tilfælde Historie, Natur
betragtning og Myther, der tilhore den ethiske Verden, saaledes forvirret sig i hver
andre, at det bliver meget vanskeligt for sildigere Forskere at skielne mellem dem.
Naar der i övrigt viser sig en eller anden Overensstemmelse mellem Mytherne
hos de forskiellige Folkeslag, saa tör man dog derfor ikke bestandig paastaae, at det ene
Folk har laant dem af det andet. Kun i de Tilfælde, hvor Overensstemmelsen er mere
giennemfört og vender tilbage paa mange væsentlige Punkter, kunne vi slutte med en
höiere Sikkerhed; og dog er det selv i dette Tilfælde muligt, at de Folk, hvorom Talen
er, have öst, ikke det ene af det andet, men begge af en ældre Kilde.
Den, der vil give en almindelig Fremstilling af en ældre Mythecyklus, befinder
sig næsten i samme Tilfælde som en Physiolog, der udkaster et idealt Billede af en
eller anden dyrisk Function; thi medens han blot angiver de fælles Træk, der skal gieide
for en heel Skabningsrække, saa fremstiller han tillige et Hele, der ikke finde«: ganske
saaledes hos nogen enkelt Skabning.
Anvender man nu dette paa vort nærværende Æmne, da kan man sige: Del er höist
rimeligt, at ingen Enkelt ganske har opfattet de Gudefabler, paa hvilke han Iroede, i
den Forbindelse, hvori vi her giengive dem; thi Enhver var jo fangen i sin Tidsalder
og i sin locale Forestillingskreds, og hvad der skulde udvikle sig af det Enkelte som
Noget, der var fælles for alle Tider, kimde den, der befandt sig i Strömmens Midte,
aldeles ikke overskue; ja det kunde vel vanskelig overskues, för det hele Kredsæb var
tilendebragt, og för det Væsentlige deri, renset og ligesom forklaret, var opiget i en
höiere Lære.
I
Paa den anden Side kunne dog Mytherne heller ikke tabe deres Dybde, om det
ogsaa lader sig bevise, at de, der troede derpaa, ja endog al de, der först opfandt dem,
neppe tilfalde forstode Alt, hvad der laae deri, og hvad der i Tiden kunde udvikle sig
deraf. Endnu i vore Dage finder det jo ikke saa sielden Sled, at den, der udlaler en
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betydningsfuld Tanke, ikke fuldelig er sig bevidst, hvilken Rigdom den indeholder:
langt oftere maatte dette være Tilfældet i hine Tider, da den friske umiddelbare Fölelse
var meget mere levende end nuomstunder, og da den som oftest ilede langt forud for
Reflexionen. Alle slige Momenter, hvori Genie og Begeistring hæve den Enkelte til
en Höide, hvorhen Mængden seent eller aldrig kommer, havde jo ogsaa, efter de
Gamles Mening, en prophetisk Betydning, og de troede da, at en höiere Aand eller en
Gud talte giennem Menneskets Mund.
Den Plads, hvortil jeg under Udarbejdelsen af denne Afhandling har maattet
indskrænke mig, tvang mig til, saameget som muligt, at sammentrænge min Fremstilling.
Del falder for Resten af sig selv, at jeg maatte stole paa Andres Undersögelser.
Med Hensyn til Mythernes historiske Sammenhæng og Udvikling fandt jeg hos Hegel,
især i hans Religionsphilosophie, mange betydningsfulde Vink, som jeg tildeels fulgte.
1 Fremstillingen af de nordiske Gudefabler har jeg fornemmelig, saavidt Oversættelser
her kunde lede mig, benyttet den ældre Edda; med Hensyn til den græske Mythekreds
holdt jeg mig ligeledes, saavidt muligt, til Kilderne; i den romerske var desuden Har
tungs Religion der Römer mig til stor Hielp. Creuzers Symbolik har jeg ogsaa af
og til brugt, uden dog at lade mig lede af hans Hypotheser. '

Udsigt over den indiske Religion.
Forelöbig maa bemærkes, at de gamle Inder ikke vare ganske berövede Kund
skab om Naturen, og man finder blandt Andet astronomiske Iagttagelser hos dem, som
man her aldeles ikke skulde vente. Saaledes beretter Manu, al Aarel under Nord
polen er deelt i en eneste lang Dag og een lang Nat, ligeledes siges der, al en Dag i
Maanen har den samme Længde, som en af vore Maaneder.
Paa den anden Side have de indiske Præsier kiendt Forsteninger af Ammonsh orn og andre Södyr, alt dette satte de vel i Forbindelse med deres mylhiske
Anskuelser*).
Efter Indernes Mening var Brahm (der vel maa adskilles fra Brahma) det höieste
") Jfr. Lyell, Principles of Geologic, i. S.
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Brahm hviler evig i sin egen Dybde, udvortes har han omgivet sig med
Majas (Selvforglemmelsens) Hav, som med et Klæde. I denne Maja er Begierlighed,
Lyst til at vorde skabt. Med Hensyn til Brahm har imidlertid Maja ingen Betydning.
Der gives mange indiske Kosmogonier, som alle ere meer eller mindre vilde og
phantastiske, dog ere der visse væsentlige Punkter, hvori de stemme overeens.
Brahm, der tillige synes at være Tænkningen, udgaaer skabende fra sig selv,
ligesom Vinden, alle Existenser födes af ham, men naar han taler til sig selv, da vende
de tilbage i ham og forsvinde. Naar Brahm vaager, da bevæges Verden, naar han
sover, da lukkes det hele Universums Öine. Brahm, den ved sig selv værende Tanke,
har udtalt Ordet (Oum 3: det skee, det blive); han har derved skabt Urvandet (Maja) og
nedlagt Urilden, den befrugtende Sæd deri. Verden var skiult i Vandet, og Vandet i
Aanden (Atma), og Vandet modtog Ildens Sæd og blev svangert med Verden. Dette
Vand er en So uden Bredder over Paradiset, og Alt fremgik deraf, Planter, Dyr, Alt,
hvad der bevæger sig og hviler, den hele Verden, den hele Tilværelse er oprndelig
Vand, dette Vand er Maja.
Ved Bevægelsen, der frembragtes af den Evige, blev der et Væsen til.. (Haranguerbehah eller Maha-Bhout 3: den store Aabenbaring). Han var den förste af alle
Skabte, i ham er Ildens Sæd, der befrugtede Vandel, i ham er den store Aand (Verdenssiælen), i ham ere de tre Verdensguder (Brahma, Vishnu, Siva); i ham er Döden,
den Alt Fortærende, men tillige den Alt Frembringende; han har ogsaa tilegnet sig Elementerne, og i ham er Verdensægget fuldendt. Da Brahma skulde aabenbares. frem
kom dette Æg. Det brast efter et Aars Forlob i to ligestore Halvdele, af den ene
opstod Himlen af den anden Jorden.
Vandet er Urelement, siger Manu. Men Verden var dunkel, uden Orden og
Adskillelse, og All sov dybt, men den usynlige Gud (Brahm) adspredte Mörkel, og der
opstod et gyldent Æg. I Ægget var Brahma; her sad han orkeslös i et Aar og tænkte
over sig selv, da skiltes Ægget ved Tanken i to Dele, og heraf fremkom Himmel ogjord.
Efter at Brahma var frembragt (saaledes berettes der et andet Sled
)
**
svummede
han hen over Vandene paa et Lotusblad, og han saae med Öinene i sine fire Hoveder
Intet uden Vand og Mörke, og han spurgte sig selv: „hvorfra er jeg? hve (r jeg?”
Hundrede Gudeaar forsvandt i denne Selvbetragtning. Da hörte han en Stemme:
*) Muligt cr det imidlertid, at disse to Guder i ældre Tider, da Brahinadyrkelsen maaskee vir enelieiskende, dog have været de samme.
**) Jfr, Polier, Mythologie des Iodous.
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„Henvend din Bön til det evige Væsen!” Brahma beder, da spredes Mørket, og han
kommer til Erkiendelse. Nu saae han den hele Verden og alle dens Skikkelser
begravede i dyb Sövn, som et Skuespil i den Eviges Indre. Derefter befalede den
Evige: „Brahma, vend tilbage til din Betragtning og din Anskuelse! Naar du saaledes
har faaet Kundskab om min Almagt, vil jeg give dig Kraft til at udvikle Verden af det
i mit Skiöd skiulte Liv.” Nu sad Brahma igien, fordybet i Anskuelse, hundrede
Gudeaar og fik da endelig Skaberkraft.
Han skabte da det store Rum og de syv Sliernesphærer, han skabte Jorden og
dens Lys, Sol og Maane; derefter skabte han besiælede Væsner; först Aander, men
flere af disse faldt tilbage i dem selv, i Contemplationen, og bléve saaledes unyttige i
Verdensskabningen; han skabte Beboerne af de himmelske Kredse og Daints (de onde
Kæmper) og tilsidst Menneskene; og de fire Vedas (de hellige Böger) udgik af hans
fire Munde.
Noget efter begav Brahma sig til Ro, da stial en af de onde Kæmper de hellige
Böger, derved fordærvedes alle Mennesker, og nu kom den store Oversvömmelse.
Kun Satjavrata og de syv Rischis med deres Hustruer bleve reddede og svömmede
med forskiellige frelste Dyr i et Skib over Bolgerne. Derefter dræbte Vishnu den
onde Kæmpe og fik atter Vedaerne i sin Magt, hvori han underviste Satjavrata.
Efter en anden Fremstilling var der ligeledes i Begyndelsen et uendeligt Hav,
bedækket af Nattens Skygge. Heraf opstod först Kiærligheden (Bhavani), hun var den
Förstefödte, og hun talte med Urvirksomheden om den fiernere Skabning, ved det ska
bende Ord blev nu Skabningen stadfæstet. Glad slog hun da Hænderne sammen, og
de tre Verdensguder opstode.
Men det skede, at Brahma (den egentlige Verdensskaber) för Skabningen var
fuldbragt, trak sig tilbage i sig selv og hvilede i et Lotusblad paa den uendelige Vand
flade. Da hævede Vishnu (Vedligeholdelsens Gud) Jorden af Afgrunden og stillede
den paa Hovedet af en Slange (Viisdommens Sindbillede), der igien hvilede paa en
Skildpadde (Forstandens Sindbillede). Siden dannede Brahma Himlen, Havel og
Ætheren, Planter og Dyr.
Da Brahma havde fuldendt Skabningen, vendte han alter tilbage i Usynlighed,
og Vishnu paatog sig at vaage ovpr det Heles Vedligeholdelse, hvilket den Höieste,
der er alene Herre, havde befalet ham.
Brahma synes da efter Skabelsen ikke stort at bryde sig om Verdens Anlig
gender, Vishnu derimod er den Gud, som oftest incarneres i forskiellige Dyre- og
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Menneskeskikkelser, men alle disse Incarnationer have kun til Hensigt at frelse Verden
fra de fordærvelige Magter (Dainls). Siva er Döden, men tillige Tilbagevendelsen til
det höiere Liv, det Væsen, der igien*forbinder Alt med Guddommen; han er Opgivelsen
af det Enkelte i det evige Alt, Fortabelse i Bevidstlöshedens Salighed; om Siva for
tælles der, at han havde samlet den hele Verden i een Draabe, men deraf föd tes den
dog igien paa ny.
।

Eftersom Vishnu er den meest fremtrædende, den sig aabenbarende Gud, saa
er og fornemmelig hans Historie bleven blandet med dristige, kolosale Digtninger.
Saaledes berettes der, at han i 10000 Aar stred med de onde Kæmper (Dainls). Store
Klipper betragtedes tidt som disse forvandlede Kæmpers Been.

Alle Siælens Egenskaber, alle Naturgienstande, Solen, Gangesfloden, Planter og
Dyr opfattes ligeledes af Indernes Phantasie som en underordnet Gudeverden, der slaaer
under Indra (Firmamentets Gud). I Indras Have voxer del Træ, der giver Udödelighed, og i hvis Skygge alle Ønsker opfyldes, Vandfald vedligeholde her et evigt Grönt,
Alt, hvad Jorden eier, er her tilstede i den höieste Fuldkommenhed, den hvide Ele
phant, den hellige Hest, Koen Kamdheva, der giver Overflod. Men alt dette, tillige
med den hele underordnede Gudeskare (hvis Antal er 332 Millioner) kan igien absorberes af den evige Substans, hvoraf de dog atter ligesaa let udgaae paa ny. Verden
er allerede skabt og ödelagt mangfoldige Gange, og alt dette udretter det höieste Væsen
med samme Lethed, som om det var en Leeg. Alt er overhovedet en Leeg af Gud
dommen; kun i sig selv i sit eget Indre hviler den alvorlig.
Selv Menneskene kunne ved Abstraction og Bodsøvelse erhverve en Magt, der
kan vorde farlig for Indra og lilintetgiöre hans Existens. Slige Bodsövelser forskrække
ham derfor, og han udsender da undertiden fortryllende Qvinder, for at forlokke de
Mennesker, der saaledes bringe hans Throne til at vakle.

Urvandet betragtes som en Qvinde, denne Qvinde er, som sagt, Maja, Længsel,
Kiærlighed, Lyst til Udvikling; men denne Maja er tillige Fald, Adskillelse, Fiernelse fra Guddommen; hun frembringer derfor bedragerske Billeder, og heri ligger
netop Spiren til det Onde, der saaledes betragtes som Fölge af Vildfarelse. । Selv for
Øinene af de til Mennesker forvandlede Guder hænger Skyen Maja, der hindrer dem
fra at see. Betragtet i og for sig er den af Maja födte Verden skion, men |sammenlignet med den Evige er den el Intet.

1
Brahma, der frembragte Verden, var og, i det mindste efter de senere Tiders Tro,
den af Guderne, der synes meest udsat for Synd.
Det var fornemmelig af Stolthed, al Brahma faldt, han hovmodede sig, fordi
han havde aabenbarel de fire Vedas, han vilde ogsaa tilegne sig en Deel af den skabte
Verden selv og overlod sig desuden til en vild Lyst, der hendrog ham til hans egen
Datter; men da afhuggede Mahadeva (Siva) et af hans Hoveder, el femte nemlig, som
han havde sat paa sit Legeme for end bedre at betragte Gienstanden for sin Lidenskab.
Nu nedsank han fra de höiere Sphærer, hvorefter han endelig ydmygede sig og giorde
Bod i 1000 Aar. Da viste den Evige sig for ham og sagde: „Alt kan jeg tilgive
dig, kun ikke din Stolthed.” Derefter paalagde han ham, at han skulde giennemgaae
fire Incarnationer, een i hvert af de store Verdensaar, han befalede ham desuden at til
bede Vishnu og at beskrive hans Gierninger *).
Efteral Brahma havde udfort delle,
fandt han igieh Naade, men dog betragtedes han som den mindst mægtige af de tre
store Verdensguder, uden Tvivl fordi han var den, der skabte denne Skinnets Verden.
Efter hvad vi her have udviklet, vil man let begribe, hvad der var Hovedfor
dringen i den indiske Lære. Menneskets Frelse beroede egentlig derpaa, at han
opgav sig selv som Enkeltvæsen for et höiere Liv i den almindelige Substans. Ska
belse, Legemlighed er det forste og egentlige Syndefald; thi derved adskilles Verden
fra Guddommen. Man maa da lilintetgiöre denne Adskillelse, tilinlelgiöre Legemlig
heden, vende sig bort fra det naturlige Liv, hvis man vil finde Veien tilbage igien til
den höieste Gud. Man skal fornegle sig selv, opgive al individuel Bevidstlied, alle
Fornödenheder, enhver Lidenskab, da vorder man selv til Brahm og faaer en saadan
Magt (jfr. ovenfor), at man kan absorbere Indras hele Rige og skabe en ny Indra, en
ny Himmel og en ny Jord.
Men uagtet een Hovedlære saaledes bestandig skinner igiennem i de indiske
Myther, saa ere dog disse forvirrede i og mellem hverandre ligesom Slyngplanter i
en uhyre Skov, og del Tidligere vender ofte under nye Indklædninger tilbage. I
Indien findes der nemlig mange Sekter, i hver af disse afspeiles Grundbillederne paa
forskiellig Maade; ligeledes vexle Rollerne, saa at snart den ene, snart den anden af
de store Gudér tillægges den höieste Betydning. Sandsynligviis var Brahmas Sekt den
ældste og tillige den mildeste, men den blev fortrængt af den vildere Siva og af Lin*) Disse Incarnationer have ikke som Vishnus til Hensigt at frelse Verden, men de maae kun betrag
tes som en Afsoning af Brahmas Synd, hvorefter han först igien kunde vende tilbage til Guddom
men; Vishnu var bleven i sin Forbindelse med den höieste Gud, men Brahma ikke.
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ganidyrkelsen, hvormed ogsaa Dødsgudinden , den grusomme Kali, stod i Forbindelse;
endelig blev Vishnu den egentlige Verdensgud. Men fra alle disse Sekter skiller sig
igien Buddhaismen, der, uagtet den har udbredt sig vidt udenfor Indien, dpg vel maa
betragtes som en stor Green af det indiske Træ. De forskiellige religiöse Anskuelser
gave for Resten Anledning til blodige Krige'").
Doff overalt i alle Sekter maa, som sagt, Tilintetgørelse, Fortabelse i Guddommen ansees for det Væsentlige, og saaledes vorder ogsaa Metempsychosen, som
en Vandring igiennem Ubevidsthedens Verden, en Bod og Renselsesakt; ligele
des vorder den slumrende Natur (Planteriget) betragtet som en Forsoning for de
oprorske Aander (Daints); thi ogsaa disse skulle endelig optages i det høiere og
evige Liv.
Paa den anden Side antage dog Inderne, at der gives et underjordisk
Rige. Dette er deelt i syv Verdener (Patalaer), der opholde Dödsaanderne og de
Ugudeliges Siæle sig. Blandt disse Verdener er Narakah det egentlige Helvede, hvor
der findes en Skov med Sværd istedenfor med Blade o. s. v. I Underverdenen hersker
Jama, der holder Dom over de Döde og afbildes med en Vægt i Haanden, hvorpaa han
veier deres Handlinger. Han ansees af Mange for den Samme som Siva, han faaer
ogsaa Navn af Kala og er gift med Dødsgudinden Kali.
I Følge det Foregaaende danner den indiske Lære et pantheistisk System, hvori
Alt er Emanation af den abstracte Tænkning, Brahma er det Glindscnde i Metallerne,
det Flydende i Vandet, det Væsentlige i Alt, og Alt kan igien optages i ham og blive
ham; saaledes vorder den i Betragtning nedsunkne Inder selv Brahm, Luften, Vandel
og Solen er ogsaa Brahm, Forstand og Lyksalighed kaldes ligeledes Brahm.
Ogsaa Vishnu er Brahm; og naar han taler om sig selv, saa er det ganske, som
om han var den höieste Gud. „Jeg er Skabningens Aand,” siger Vishnu, „dens Be
gyndelse, Midte og Ende, det Ædleste i Naturen, Vishnu mellem de Himmelske, Solen
mellem Stiernerne, Maanen blandt Lysene, Ilden blandt Elementerne, Meruh
*
5) mellem
Biergene, Verdenshavet mellem Vandene, Ganges mellem Floderne, Asvatha mellem

*) De Templer, der endnu findes i Indien, og der ofte ere udhuggede i Klipper og Leve et uhyre
Omfang, ere enten indviede til Siva, eller til Siva og Vishnu tilsammen. Imidlertid , skal dog ogsaa
Brahma engang have havt Templer, og der skal endnu findes et Billede i Perwutlun. hvori Brahma
veier Vishnu og Siva, og hvori Vishnu faaer Overvægten og hæver Siva höit i Veiret.
Mernh var et Bierg, hvori Guds Kraft troedes- skiult, og hvorfra de mægtigste |Fkder mecnles
at udgaae.
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Træerne'"'), alle Levendes Konge, og mellem Slangerne er jeg den evige Slange, Ver
dens Grundvold.”
Paa samme Maade er ogsaa Siva Brahm. „Jeg er Ilden i Ædelstenen,” siger
Siva, „jeg er Kraften i Manden, Fornuften i Siælen, jeg er, hvad der er, og hvad der
ikke er, jeg har været Alt og vil bestandig være, jeg er Brahm og ligeledes Brahma,
jeg er Aarsagernes Aarsag, jeg er Sandhed, Oxen og alt Levende, jeg er ældre end
Alt, jeg er det Forbigangne, Nærværende og Tilkommende, jeg er Rudra, jeg er alle
Verdener.”
Ikke desmindre skulle de höieste Guder ligesaavel absorberes af det Evige,
som Naturguderne, Genierne, Indra og hans hele Skare. Efter en af de indiske Fore
stillinger skulle de tre store Guder paa den yderste Dag opsluges af Maha-Kala (Tiden
eller Döden), der siden omkommer sig selv, eller maaskee snarere absorberes af det
Evige. Af Andre betragtes Maha-Kala som Siva selv. Siden skal Verden igien
fremiræde i fornyet og forbedret Skikkelse.
Efter en anden Betragtningsmaade forener Siva sig med Vishnu og opbrænder
Verden ved en Ildvind; men alle Tings Sæd optages da i Lolusplanten (Symbolet paa den
evige Avlekraft), eller i Bhavani (Kiærligheden), hvorefter atter en ny Verden opstaaer.
Der ere fire store Verdensaar, det förste er Brahmas, Skaberens, de to mel
lemste ere Vishnus, Opholderens, det sidste er Kalas eller Sivas, Odelæggerens. För
Undergangen skal Ugudelighed tage Overhaand overalt, tilsidst ved Verdens Ende skal
Vishnu, som Nogle paaslaae, vise sig paa en Hest, ridende over Landene.
Samle vi nu de vigtigste Sandheder, der skimtes igiennem disse Myther, saa
synes det, som om en dyb Erkiendelse af Aandens Magt ligger til Grund derfor. Saa
ledes hedder det jo, ligesom i den hellige Skrift, at det Hele er bleven til ved Ordet,
og at Guds Aand svævede over Vandene. Brahm er det Höieste, det store Lys, hvor
fra Alt udgaaer, og hvori Alt tilsidst vender tilbage og finder sit sande Liv.
De nærmere Elementer, hvoraf Livet har sin Oprindelse, er, efter Indernes
Mening, Ilden og Vandet. Disse to Principer ville vi gienfinde næsten i alle de gamle
naturphilosophiske Myther. Det er ogsaa virkelig af dem, at Jorden, efter de nyere
Geologers Paastand, har udviklet sig.

*) Asvatha, det indiske Figentræ (ficus religiösa), er et helligt Træ, der plantes ved Pagoderne, det
har den Egenskab at nedsende Skud i Jorden, hvorfra nye Træer opstaae; derfor ansees det som
Symbol paa den uforgængelige Kraft, hvis Rod er i det Höie.
2
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Alt er bleven til af et Verdensæg, eller, som det paa andre Steder hedder, af
en Draabe. Mærkværdigt er det, at de nyere Naturkyndige netop saa tidt bruge dette
Ord, naar de ville udtrykke deres Mening om Jordens forste Tilstand. I Begyndelsen
var Jorden en Draabe, der holdtes flydende ved Ildens Virkning; det er Indholdet af,
hvad Nutidens Forskere i denne Henseende lære.
Ved de store Kampe, der i Begyndelsen have fundet Sted mellem (luderne og
de onde Aander, sigtes rimeligviis til mægtige Naturrevolutioner, dog heroin skulle vi
tale nærmere i Oversigten over den nordiske og græske Mythologie.
Efter den indiske Lære sonderlræder Krishna (Vishnu) Slangens Hoved, hvor
imod denne igien skal slikke hans Hæl "'). Paa denne Maade grændser den indiske og
den hebraiske Forestilling meget nær til hinanden; Vishnu afbildes endog stauende med
en Fod paa Slangens Hoved.
Brahmas Fald var, som sagt, en Fölge af Stolthed, og det var denne Synd,
den höieste Gud i lang Tid ikke kunde tilgive; ogsaa heri er der en stor Overeensstemmelse med christelige Forestillinger.
Men uagtet disse og flere betydningsfulde Tanker findes i de indiske Skrifter,
ligge de der dog som oftest ligesom indhyllede i Majas Slör. Man kan næsten finde
Slægtskab med Alt i den indiske Mythologie; thi den er uendelig, som Indbildningens
Rige, og ligesom man kan faae alle Slags Billeder ud af den brogede Skyverden,
saaledes kan det ogsaa skee her. Den indiske Mythologie er et Chaos, hvori Alt er
tilstede, men kun i sin forste Begyndelse; hvori Elementerne bestandig giære samt for
enes et Öieblik for at adskilles igien, og hvori Natur og Abstraction ligge uforsonede
ved hinandens Side. Overhovedet see vi her del Laveste ved Siden af det Sublimeste,
den strengeste Selvforneglelse ved Siden af den meest udsvævende Sandselighed, den
höieste Reenhed, den ömmeste Omsorg for Alt, hvad der lever, ved Sidejn af de vil
deste, grusomste Menneskeoffringer, den yndigste og deiligste Poesie, hvori det Gud
dommelige svömmer, som et sovende Barn, i et Lotusblad over Vandet, ved Siden af
en kolosal•, forvildet Kunst, hvori Dyre- og Menneskeledemod sammensmelte til de
meest vanskabte Billeder.
Det höieste Væsen (Brahm) er ingen virkelig Personlighed, men kun et almin
deligt Begreb, der bliver kaldet det höieste Lys, men der snarere, som Hegel siger,
fortiener Navn af det uendelige Rum, hvori Alt kan oplages og finde Plads, uden at
*) Her finder imidlertid et Ordspil Sted, da Hæl og Piil benævnes med det samme Navn.
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nogen virkelig Eenhed derved vindes. Uagtet Inderne troede paa Udødeligheden, saa
havde dog denne Udödelighed et temmelig nihilistisk Udseende; thi den var kun el
Liv i Brahm o: i Abstractionens Verden, hvilket ene kunde vindes ved at tilintetgiöre
sin egen Bevidsthed.
Ligesaalidet som Brahm selv er noget virkeligt Individ, ligesaalidet gives der
nogen sikkrel Individualitet udenfor ham; thi Alt er i en bestandig Bølgegang og vexler
evig mellem Udslraaling af og Concentration i Brahm, uden at noget höiere Maal der
ved synes at opnaaes.
Hos Inderne er der i Almindelighed ikke Tale om det Gode eller det Onde i
elhisk Betydning, men kun om at hengive sig til, eller vende sig bort fra Naturen, om
at leve udenfor, eller i Brahm. Ikke desmindre, da der findes Spor af Alt i den indiske
Verden, saa findes ogsaa de ethiske Sandheder deri, men kun som Anelser, som forbi
llende Lysglimt, saaledes hedder det: „Den Retfærdige bör tilgive sin Morder, selv i
det Öieblik, denne myrder ham, thi han bör være liig Sandeltræet, der udbreder Duft
om Öxen, der fælder det.”
Da Skabelsen er det Ondes Rod, den Vildfarelse, hvorunder hele Livet sukker,
saa bliver Kløften mellem Gud og Verden befæstet til evig Tid, og den rette Fylde,
Aandens subjective Bestemthed ved Legemet, og Legemets Forherligelse ved Aanden,
Individets Gienfödelse og Gienfindelse af sig selv i et forklaret og höiere Liv, kan
under en slig Adspliltelse aldrig finde Sted; thi Upersonligheden sidder jo paa den gud
dommelige Throne, og Abslractionen betragtes som den höieste Gud, som det Ideal,
hvortil Livet skal stræbe, saaledes vorder den Sandhed, at Mennesket skal fornegte og
opgive sig selv, for at gienfödes paa ny, her aldeles misforstaaet.
*)

Udsigt over de gamle Ægypteres ©udefabler.
Ægypternes religiöse Myther nærme sig i visse Henseender til Indernes, medens
de igien i andre Retninger skarpt adskille sig derfra.
Efter Heerens Beretning fandtes der endog Liighed i Ansigts- og Legemsbyg
ning mellem Inderne og de gamle Ægyptere. Rigtignok fortæller Herodot, at disse
vare et sort Folk med krøllede Haar, men herved forstaaes vel den lavere Almue, ikke
*) Jfr. med Hensyn til alt det Ovenanførte Creuzers Symbolik I. 533—649, Hegels Werke, elfter
Band 339—84 og Heerens Ideen über die Politik ctc. der vornehmsten Völker der alten Welt,
Isler Theil, 2le Abth. 213—402 (Wienerudgaven fra 1817).

12
Præste- og Krigerstammen, der rimeligviis var vandret ind i Landet fra fremmede Steder.
Ægypterne deeltes i Kaster, og Præstekasten beherskede alle de övrige, del Samme
var ogsaa Tilfældet i Indien; hos begge Folk vare Præsterne Astronomer, Læger,
Dommere, hos begge maatte Præsterne alene læse de hellige Böger. Mellem Indernes
og Ægypternes Bygninger fandtes der ogsaa stor Overeensstemmelse; Pyramider og
Söilehaller vare fælles for dem begge; og de Indere, der fulgte med Capik in Burr til
Ægypten, betragtede de ægyptiske Templer med stor Ærbødighed formedelst den
Liighed, der fandtes mellem dem og deres egne. I begge Lande bleve Gudernes Bil
leder farvede, i begge opstilledes der kolosale Dyr ved Templerne, ja endog flere
af de Redskaber, som Ægypterne og Inderne i det daglige Liv brugte, lignede hverandre;
dette var f. Ex. Tilfældet med deres Plove og med deres Væverstole. Rimeligviis
have indiske Colonier nedsat sig i Jemen og derfra grundet Staterne i Meroe. Thebe
og Memphis'"').
Paa den anden Side er den ægyptiske Natur ganske forskiellig fra den indiske.
Hos Inderne findes der höie Bierge mod Nord, mangfoldige og store Floder, vidtudstrakte Sletter, en yppig og afvexlende Dyre- og Planteverden og et mægtigt Hav,
der fra flere Sider beskyller Kysterne. I Ægypten derimod gives der kun en eneste
Flod, om hvilken den hele Civilisation sammentrænges; paa begge Sider af den lange
Nildal findes der brændende Sandörkener, og mod Norden laae de usunde Sumper ved
Nilens Mundinger, hvorfor ogsaa de gamle Ægyptere frygtede for Havet. Kun fra
Nilen kom Frugtbarheden, af den afhang Landets Vel og Vee; men den voxede og
aftog til bestemte Tider og gik sin regelmæssige Gang, ligesom Maanen. Solen og
Stiernerne, og bestemte derved Menneskenes Arbeider, og hvert Aar viste de samme
Dyr sig ved dens Bredder, Ibis, Nilhesten, Krokodillerne, Ichneumonerne og :le selsomt
tegnede Slanger.
Det var da ganske naturligt, at der hos Inderne opstod en yppig og lidt forvir
rende Mangfoldighed, medens der bag Ægypternes phantasliske Myther oftere skimtes
en ordnende Stræben, der undertiden endog udarter til Monotonie.
Hvad de kosmogoniske Forestillinger angaae, saa kan man vel sige, at Ægyp
terne, ligesom Inderne, vare Neplunister; Jordskiælv derimod kiendte Ægypterne kun
lidet til; thi dem var deres Land ikke underkastet. Nilens Oversvømmelser, og den af
dens Skiöd aarlig fremstigende og foryngede Nildal bleve for dem et Billede paa den
*) S. Heerens Ideen etc. (Wienerudgaven) 1. 2. 504—10 og 2. 2. 50—56, ligeledes L33 og 174,
jfr. Herodot II. 104.
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hele Verdens Udvikling; Nilen afsatte sit Dynd og dannede bestandig nye Öer, disse
forenedes derefter med det faste Land og bleve Halvöer, der tilsidst opdyrkedes og
bleve frugtbare, saaledes hentyder Alt i den ægyptiske Natur paa en rolig Udvikling.
De ægyptiske Præster havde ogsaa opdaget Somuslinger i Nildalen og i Kalkbjer
gene og sluttede vel ligeledes deraf, at Jorden flere Gange havde staaet under Vand. At
der fandtes Somuslinger i Ægypten beretter Herodot, end videre fortæller han, at flere
af de ægyptiske Klipper udsvedede Sösalt; endelig lægger han til, at Nilen, hvis den
havde havt Udlob i det rode Hav, i tyvetusinde eller endog i titusinde Aar kunde have
udfyldt delte og forvandlet det til Land, ligesaa let som den nu havde frembragt Nil
dalen. Dette er en Paastand, som han maaskee kan have hört af de ægyptiske Præster,
og som i alle Tilfælde er saa vel begrundet, at den vilde have giort selv en nyere Na
turforsker Ære'").
Da Nilens Stigen og Falden bestemtes af Himmellegemernes Stilling, saa blev
ogsaa Astronomien af Vigtighed for Nildalens Beboere, og Præsterne skulle endog
have forstaaet at beregne Solens og Maanens Förmörkelser. Labyrinthen med sine
tolv Palladser og tretusinde Værelser skal deels have været et Symbol paa Dyrekredsen,
deels paa de tretusinde Aar, der efter Ægypternes Mening hörte til en Verdenspe
*).
riode'""
Osymandyas’s gyldne Kreds var uden Tvivl et Slags Kalender, hvori Aaret
allerede inddeeltes i 365 Dage""
*'"'").
De Kundskaber, som Ægypterne saaledes paa forskiellige Veie erhvervede sig,
tiente nu vel, hvilket for os er det Vigtigste, til paa mange Maader at modificere deres
Myth er.
Ægypterne synes at have antaget en höieste skiult Aand. Kneph er den ældste
Gud, som den skiulte Aand har frembragt og udrustet med Kraft til at befrugte Ver
den. Materien (Athor, de mörke Vande, der tidt forestilles som et qvindeligt Væsen,) er
ogsaa til fra Evighed af, men afsondret fra Gud er den en formlös Masse, den kaldes og
Urdyndet. Der var et uendeligt Mörke over Afgrundene, og Vandet var udgydt derover,
og Aanden, det ordnende Princip (Kneph), var i Chaos. Da udgiöd Urlyset sig over
Skabningen. Kneph selv var Urlyset, og han udtalte det skabende Ord, og saaledes
blev Solen frembragt, og Ilden udtörrede en Deel af Vandet, og Jorden skiöd sig frem,
*) Ilerodot II. li og 12.
**) Herodot II. 148, jfr. Heerens Ideen (Wien 1817) 2. 2. 114.
***) S. Diodorus Siculus I. 49, jfr. Heerens Ideen etc. 2. 2. 118.
af 360 Dage og rettede sig efter Nilens Oversvømmelse.

Det religiöse Aar derimod bestod
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skiælvende og bedækket med Dynd; Jorden ligger i Midten, den er Verdens Fodskammel.
Verden var skabt, men endnu ufrugtbar, og Aanden tog en Deel af sin Aande,
og der opstod en fiin Materie, synlig for ham alene, Besiæling var dens Navn. Derefter
skabte han Siælene, og Aanden glædede sig derved og viste dem deres Sted i Luften
og böd, at de skulde dreie sig om deres Axe, men dog ikke vige fra deres anviste
Plads. Siden blandede han Vand og Jord, talte andre, mindre kraftige Ord over dem
og udgiöd sin Aande derover og dannede Menneskesjæle deraf, og nu gav Lan Resten
af Materien til de Aander, der vare Sliernerne nær, og lovede at oplive deres Værk
med sin Kraft, og disse Aander dannede af Luften Fugle, af Vandet Fiske, og efteral
Vandet var skilt fra Jorden, opstod der fiirföddede Dyr, og af den kolde Resi dannedes
Reptilier, og Græs og Træer voxede op, og Stjernelyset trængte nu igiennem den
klarere Luft.
Ægypterne antoge flere store Tidsperioder, mellem hvilke Jorden skulde ode
lægges ved Ild og igien fornyes af Vand. Denne Ødelæggelse betragtede de tillige
som en Straf af Guderne, fordi Menneskene hver Gang, naar et saadant Verdensaar
nærmede sig til sin Ende, vare bievne fordærvede; ved den ny Verdens Begyndelse
blev da Uskyldighedsalderen gienfödt.
Den Iagttagelse, at store Ulykker have en rensende Kraft, og at Mennesket derved
bringes til at samle sig i sit Allerinderste, og til at begynde et nyt og bedre Liv, ligger
vel for en Deel til Grund for alle slige Forestillinger.
!
Efter andre Beretninger var det Phthas, Ildens Gud, der fremkaldte Verden af
Chaos. Mythen om et Verdensæg er heller ikke ubekiendt i den ældste ægyptiske
Lære; Phthas skal ogsaa have været i Verdensægget.
Men Phthas er en ældre Naturgud, der taber sig i Tidernes Mörke, Kneph til
horer maaskee nærmere Præsiernes melaphysiske Belraglningsmaade; de egentlige
Folkeguder derimod vare Isis og Osiris tilligemed den Kreds, der omgav dem; de
vare begge Born af Phthas.
'
Efter Herodot havde Ægypterne tre Gudekredse*), dog er
sige, hvilke Guder, der henhörte til hver især. Til den ældste Kreds
(Pan) og maaskee ogsaa Kneph, Phthas og Athor; til den yngste
henhörte derimod Isis og Osiris med deres Omgivelser. Flere af disse
■) Hcrodot.

11. 43, 46 o. 0. St,

det vanskeligt at
henhörte Mendes
og tredie Kreds
Guder skulle i de
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mythiske Tider have hersket over Ægypten. Horus, Osiris’s Sön, var den sidste Gud,
der regierede over dette Land, derefter kom de menneskelige Dynastier.
De ældste Guder synes at have været de meest abstracte. Kneph var uden
Tvivl Urlyset, eller Ordet, der begriber sig selv; en Slange med et Falkehoved var
hans Symbol. Phthas var Ilden, Athor var, som sagt, de mörke Vande, Urdyndet.
Isis og Osiris derimod fremtræde mere som Individer og have deres mythiske Historie;
i dem anskues det ordnende Princip ogsaa i den aandelige Sphære; dog have de tillige
deres naturlige Betydning.
Osiris er Culturens og Agerdyrkningens Gud, han drog omkring, for at meddele
Verden sin Opfindelse, da han atter kom hiem, blev han dræbt af sin Broder Typhon. Isis
sögte nu hans Liig og fandt det endelig, indslultel i en uhyre Plante, der dannede en
Söile i Kongen af Phöniciens Pallads. Osiris vender tilbage fra de Dödes Rige og
opfordrer sin Sön Horus til Hevn; efter flere Omvexlinger af Lykken forjages den onde
Typhon med Skiændsel til Örkenen. Siden hersker Osiris tilligemed Isis i Amenthes
(Dödningeriget), hvor han holder Dom over de Döde. I Osiris’s Begivenheder kan vel
ogsaa noget Historisk have blandet sig med Mythen.
Ved Isis’s og Osiris’s Side staaer Theut (Hermes), Forstandens og Viisdommens Genius; ajle Opfindelser tilskrives ham. Ligesom Isis og Osiris vare det hellige
Kongepar, saaledes er han den hellige Præst, han kaldes den talende Söile; thiHieroglypherne bleve skrevne paa Söiler, og Alt, hvad der skrives er Hermes. Ligesom Osiris
er Dommer i Underverdenen, saaledes er Theut (Hermes) den, der förer Siælene og
optegner deres Gierningér
).
*
Men alt dette har ogsaa en Naturbetydning, saaledes forestiller Osiris Solen,
Isis forestiller först Maanen og dernæst den frugtbringende Jord. Efter Creuzer fore
stiller Hermes Hundestiernen og leder Stiernernes himmelske Hær, ligesom han
leder Siælene.
Osiris’s Död og Opstandelse anskues nu symbolisk i Solens aarlige Kredslob;
thi efter en vis Tid taber Solen sin Kraft og nedsænker sig mod Underverdenen; men
derefter hæver den sig igien og vender atter tilbage. Beslægtet hermed er ogsaa den
Forestilling, hvorefter Osiris betragtes under Billedet af Sæden, der nedlægges i Jorden, overgives til Mörket og tilsyneladende Undergang, men siden frodig og med forhöiet Kraft opstiger i Lysets Verden.
*) Jfr. Creuzers Symbolik I. 1. 363—89.
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Osiris betegner ogsaa Aaret, flere af Ægyptens Guder vare tildeels Kalender
guder; saaledes er Mendes (Pan) Ugen, Theut er den förste Maaned, Aarets Anförer og
Begynder, Planeterne og Tegnene i Dyrekredsen bleve uden Tvivl betragtede som
Guder og som Beherskere af Dage og Timer, Horus synes at have været en Personi
fication af Solen i Sommersolhverv, Harpocrates, som Isis födte efter Osiris’s Död, var
derimod Solen i Vintersolhverv; han havde svage Födder og en langsom Gang ., maaskee
fordi Lyset i Begyndelsen efter den korteste Dag tiltager langsomt.
Endelig var Osiris ogsaa et Symbol paa Nilen, der voxer, befrugter Jorden (Isis)
og derefter indsvinder i Heden; men efterat en bestemt Tid er udlöbet, svulmer den
igien med fornyet Kraft. Osiris forestilles undertiden siddende i en Lotuspmnte; thi
denne voxer i Nilen og udbreder sig fra Solens Opgang til Middag, derefter folder den
sine Blade sammen og skiuler sig i Vandet lige til Midnat’").
Men det Naturlige er dog kun et ydre Billede paa det Aandelige, der atter i sin
höiere Kreds synes at gientage, hvad der skeer i den lavere, legemlige Verden.
Saaledes er Theut ogsaa den förste Begynder i Aandens Sphære; han er Tan
kens Genius, Opfinder af alle Videnskaber (jfr. S. 15), af al Kunst, han er den ordnende
Gud, Osiris’s Ven og Raadgiver. Harpocrales er tillige Taushedens, den skiulle Gud;
Osiris, det befrugtende Princip i Naturens Verden, er tillige den, der lærte Menneskene
Agerdyrkningen samt skienkede dem Aandens Frugt, den höiere Cultur, og der lige
ledes som Lovgiver værnede derom.
.
Endelig vorder Osiris et Billede paa Siælens Udödelighed, paa Livetj der ved
ligeholder sig midt i den tilsyneladende Undergang.
Paa en Papyrusrolle har man fundet et Billede af Osiris som Dommer. ^1 Haanden
holder han en Lotusblomst, og ved hans Födder ligger en Løvinde (rimeligvis el Bil
lede paa Nilen). En lille menneskelig Skikkelse bliver veiet i en Vægtskaal, ved dens
Side staae lo Genier, den ene med et Hundehoved, der forestiller SandseligHeden, den
anden med et Högehoved, der forestiller det höiere Liv. Foran staaer Hermes med et
Ibishoved og opskriver Resultatet af Veiningen (den Dödes Dyder og Laster] **
).

*) Lotusplanten betegner Nilens Tilvæxt; thi jo yppigere denne Plante voxede, des höier^ steg Nileri.
Men af Forestillingen om Nilens Löb udviklede sig dernæst Forestillingen om Livets Vedjaren; derfor
var Lotusplanten et Billede paa det evige Liv, thi Alt er födt af Vandet, og Osiris seilv fremstiger
af Nilen. I Isismysterierne betegner Lotusplanten baade Siælens Dvælen i Dunkelhed og dens
Overgang til Lyset.

**) Heerens Ideen etc. (Wien 1817) 2. 2. 151—52.
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Ogsaa her i Livet blev der, som Diodorus Siculus fortæller, holdt Dom over
de Döde. Dette var dog vel ikke ganske almindeligt, men indskrænkede sig især til
Egnen ved Memphis, hvor Osiris var begravet. För den Döde kunde stedes til Be
gravelse, forsamlede fyrgetyve Dommere sig ved Soen Moeris, over hvilken Ligene
förtes. Nu havde Enhver Ret til at klage, og det blev derefter bestemt, om den Döde
skulde nyde Begravelsens Hæder eller ei. Saaledes blev ogsaa her det Jordiske et
Symbol paa det Hiinsides, det hele Verdensliv forvandlede sig til een stor Billedkreds,
og de Retsforhold, hvorefter den menneskelige Tilværelse ordnedes, vare ogsaa de,
som den Döde gienfandt i Underverdenen
).
*
Isis havde et Tempel i Sais, hvorpaa den bekiendte Indskrift stod: „Jeg er alt
det, som er, som var, som skal vorde, og Ingen har endnu hævet mit Slör.” Denne
Indskrift kan baade have en naturlig og en aandelig Betydning; thi hverken Naturens,
eller Aandens og Gravens Hemmelighed har noget Menneske giennemskuet.
Typhon ansaaes som det onde Princip og havde for Resten ogsaa baade sin naturlige
og sin aandelige Side. Saaledes er Typhon Havet, der sluger den hellige Nil (Sym
bolet paa Osiris); det er Typhons Spyt, der giör Havet salt, han raader for Nilmundingernes usunde Dunster; men paa den anden Side er han ogsaa den brændende Vind
fra Örkenen, der udtörrer Floden, han betegner tillige Vinterens Mörke, der synes at
tilintetgiöre Solens Kraft. Endelig betragtes Typhon som et Individ, som Osiris’s
Drabsmand, som Anförer for Trolde og Uhyrer; thi under ham vilde de onde Dæmoner
storme Himlen, men de dræbtes af Horus.

Under Ptolomæerne synes Serapis at have indtaget Osiris’s Plads. Ogsaa han
var Hersker over Nilen og havde Nöglen til Vandriget; han forestod baade Jorden og
Underverdenen; han var Dommer i de Dödes Rige og kaldtes baade den Frygtelige
og den Venlige. Den herskende Guds Navn var saaledes forandret, men hans Forret
ninger
ö bleve odog de samme,

Efter Diodorus Siculus betragtede Ægypterne dette Liv som noget Underordnet
og Forgængeligt, og de jordiske Boliger kaldte de Herberger. „Vi ere alle Reisende,”
sagde de, „Dödens Boliger derimod ere de sande, de evige; thi der blive vi en
uendelig Tid.” I Amenthes (Dödningeriget) levede Mennesket, som de troede, uden
*) Diod. Sie. i. 92.
3
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Sorger under Osiris’s Beskyttelse, der var al Jordens Elendighed forbi, og a Nöd
havde der naaet sin Ende
).
*
Saaledes fik det hele nærværende Liv sin Retning imod Dödningeriget. .Ægyp
terne bröde sig kun lidet om at smykke de Levendes Huse, men anvendte derimod stor
Bekostning paa at opföre Boliger for de Döde, og Omsorgen for Ligene, for de afsiælede Legemer var hos dem af stor Vigtighed.
I övrigt troede Ægypterne tildeels paa Siælevandringen. Siælene skulde, efter i
3000 Aar (altsaa i en heel Verdensperiode) al have vandret giennem forskielli.^e Dyr,
vende tilbage til den menneskelige Skikkelse igien. Ligeledes havde, efter Fol
kets Mening, Osiris’s Siæl sin Bolig i Oxen Apis. Disse Meninger synes vanskelige
at forene.
Muligt er det, al Metempsychosen, som Heeren paastaaer, egentlig var Præster
nes Lære, og at Folket havde en anden Tro
).
**
Rimeligviis vare der endog Mange,
der meente, at Ligene förte et Slags Liv i de hemmelige Gravhvælvinger, hvilke cerfor
bleve saa prægtigt udsmykkede. Man tilskrev vel ogsaa Balsameringen et Slags ma
gisk Kraft, Mumien blev paa ny indsvöbt, ligesom et Barn, den beskiermedes ved Amu
leter mod det Ondes Indvirkning og overgaves til Osiris’s Varetægt
).
***
Saalænge nu
Liget vedvarede, kunde maäskee Siælen leve i Ro i Amenthes, men tilintetgiordes det,
da maatte den igien tiltræde sin lange og besværlige Vandring giennem forskjellige
)
****
Dyr
; fornemmelig fik vel de Siæle, hvis jordiske Levninger vare bievne udeluk
kede fra Graven, deres Boliger i urene Dyr. Imidlertid er det ikke let efter de faa
Vink, som Skribenterne give, her at afgiöre Noget med Sikkerhed.
Sammenligne vi nu de gamle Ægypteres religiöse og philosophiske Myther med
Indernes, saa vil det ikke være saa vanskeligt i begge at gienfinde beslægtede Fore
stillinger; saaledes troede baade Ægyptere og Indere, at Alt var blevet til ved det
skabende Ord, begge antoge de, at Jorden var opstaaet af Havet ved Urlysets Hielp;
hos begge var Lotusplanten hellig; Troen paa Siælens Udødelighed, paa en Dom efter
Döden, paa et underjordisk Dödningerige, paa Siælevandringen, paa Renselsens Nød
vendighed, paa det Ondes Overvægt ved Enden af den store Verdensperiode delte
*)
**)
***)
****)

Diod. Sie. I. 51.
Heerens Ideen, 2. 2. 144.
Creuzers Symbolik 1. 406—7.
Dette er maaskee Meningen af hiint Sted hos Ilerodot til. 123j. at den udödelige Simi , naar
Legemet er tilintetgiort, gik over i dyriske Legemer. Det kan imidlertid ogsaa oversatte;, med:
naar Legemet er dödt; thi >tata<f&ivsiv betyder baade at döe og at forgaae.

19
begge Folk med hinanden. Ægypterne gave undertiden deres Döde en Guldplade i
Munden, uden Tvivl for al de dermed skulde betale Overfarten til Dödningeriget, en
lignende Skik hersker endnu hos Maratterne og i Bengalen
*).
Inderne offrede Menne
sker til Dödsgudinden Kali, ogsaa blandt Ægypterne fandt Menneskeoffringer Sted, og
först under Amasis bleve de i Heliopolis afskaffede. Det Symbol, hvorunder den frembringende Natur dyrkedes baade afindere og Ægyptere (Lingam og Phallus), hentyder
jo og paa en stor Overensstemmelse i begge Nationers Anskuelser.
Hos Inderne var imidlertid den individuelle Tilværelse og det höiere Liv i Gud
dommen hinanden diametral modsatte; i Ægypternes Tro synes allerede Individualiteten
mere befæstet. Menneskets Kamp mod det Onde, dettes tilsyneladende Seier, det
Godes Undergang, Menneskets Smerte over et uhyre uerstatteligt Tab finde hos
Ægypterne deres Forbilleder i Gudernes egen Skiebne; Osiris staaer som et Exempel
paa Menneskets almindelige Lod, Isis vorder et Symbol paa den Troskab og Udholden
hed, hvorved Ulykken tilsidst vendes til Lykke, og hvorved det Onde overvindes.
Ligesom Ægypterne saaledes i deres Guder have fremstillet Menneskeslægtens
Skiebne, saaledes have de maaskee i de dyriske Skikkelser, hvorunder det Hellige til
bedes, villet give et Billede paa de Masker og Forklædninger, bag hvilke Siælen paa
sin lange Vandring skiuler sig.
Men uagtet Ægypterne saaledes synes at være, komne et Skridt fremad, saa er
der dog endnu en lang Vei tilbage; ja skiöndt Naturen af Ægypterne betragtes som
Aandens Symbol, saa er der dog Meget, der endnu minder om den indiske Abstraction.
Paa den ene Side ligger den naturlige Existens, paa den anden skimtes Livet i Amenthes,
der, uagtet adskilt fra denne Jord ved en uhyre Klöft, dog kaster sin sörgelige Skygge
over hele Tilværelsen. Ægypterne vare et melankolsk Folk, fortælles der, og Musik
var dem endog, efier nogle Angivelser, forhadt
).
**
Det synes saaledes, som Bevidst
heden om Döden var bleven mere levende hos dem, end Foleisen af Aandens Seier
derover; ja man kan vel sige, at Ægypterne i egentlig Forstand arbeidede og trællede
for Graven. Underverdenens Magter havde de stiftet Bekiendtskab med; men til Befrielsens Guder i de höiere Regioner, synes de ikke ret at kunne hæve deres Öine;
og hvis de virkelig have kiendt dem, som Nogle mene, da har dette dog sikkert været
et meget löst Bekiendtskab.
*) Denne Guldplade svarede vel ogsaa til den bekiendte Færgepenge (vendor), der efter Grækernes
Mening maatte betales til Charon.
**) Diod. Sic I. 81.
3*
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Paa den ene Side grunder da den ægyptiske Tro sig paa en bestandig tilbage
vendende Naturcyklus, paa den anden synes den at ophæve Naturen, og at före os ned
i en Skyggeverden. For Resten er den vilde Giæring, som vi bemærkede i den indiske
Mythelære, heller ikke overvunden i den ægyptiske; en Kreds af fordreiede Dyrebilleder
omgiver ikke blot Guderne, men den trænger sig endog ind i deres Midte og forvan
sker deres Udseende. Det er ligesom om Aanden vilde kæmpe sig op til et höiere
Standpunkt, og som om den lavere forvildede Natur bestandig hindrede den, og den
ægyptiske Mythekreds kan sammenlignes med en Sphinx, hvori et Menneskehoved,
som ogsaa Hegel antyder, stræber at arbeide sig op af den dyriske Skikkelse
*).

Den mosaiske Kosmogonie.
Efter de Mænds Mening, der nöiest have undersögt Genesis, den förste af de
saakaldte fem Mosebøger, maa man troe, at den er sammensat af forskiellige gamle
Brudstykker, som en senere Haand har forbunden, og at den förste Skabelseshistorie
tidligere dannede et Sagn for sig.
Om nu for Resten denne saakaldte Genesis (Tilblivelsens Bog) har faaet sin
nærværende Skikkelse för eller efter den femte Bog, og om det er Moses selv, der har
samlet hine Brudstykker, eller om de först ere samlede sildigere, derpaa kommer det
her ikke saameget an
).
**
Det Væsentlige for os er, at der i disse Fragmenter findes
et ældre Sagn om Jordens Tilblivelse, der sikkert ikke, hverken i Betydning, eller i
Fremstillingens Reenhed, er overgaaet af noget andet.
„Jorden var öde og tom,” siger Genesis, „og der var mörkt over Afgrundene,
og Guds Aand svævede over Vandene.” Vanskeligt vilde det være paa en kortere
og sublimere Maade at fremstille en Tilstand, hvilken den nyere Videnskabelighed ogsaa
maa henvise til, som til den, der gik foran for den levende Verdens Tilblivelse.

*) Hegels Werke, elfter B. 453. Jfr. med Hensyn til de ægyptiske Myther Creuzers Symbol k I.
240-532.
**) Efter Indledningen til v. Bohlens Genesis skal den femte Mosebog (Deuteronomien) være skreven
under Josias’s Regiering, og det skal være den Lovbog, der efter den anden Kongernes Bog 22. 8.
blev funden af Ypperstepræsten Hilkia i Templet, de övrige fire Böger skulle efter v. Bollens
Formodning være samlede endnu sildigere. Neppe vil dog Nogen, der med Eftertanke har giennemlæst dem, negte, at netop de to forste (Genesis og Exodus) have et ældre Udseende end den
femte, og at de overhovedet have et Oldtids Præg, som neppe nogen sildigere Haand kunde have
paatrykt dem.
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Der har været en Tid, sige vore Naturforskere, hvori intet Dyr endnu var skabt, i
denne Tid var Jorden omgivet med en tyk Dunslkreds, hvorigiennem ingen Solstraale
kunde trænge, den Gang dæmrede det endnu ikke over Afgrundene.

„Og Gud sagde: Vorde Lys!” vedbliver det gamle Sagn, „og der blev Lys.”
Altsaa begynder ogsaa her Skabningen med Lyset, ligesom hos Ægyptere og Indere.
„Og Gud sagde: Vorde en udstrakt Befæstning midt i Vandene, og den skal
skille mellem Vand og Vand, og Gud giorde den udstrakte Befæstning og giorde Skils
misse mellem Vandet, som var nedentil i den udstrakte Befæstning, og mellem Vandet,
som var oventil i den udstrakte Befæstning, og det skede saa, og Gud kaldte den ud
strakte Befæstning Himmel.” Dette er meget mærkværdigt, thi her antages en Vand
verden foroven, eller, som vi vilde sige, en tyk Atmosphære, der var opfyldt ligesom
med et Hav af Dunster. Dette stemmer ganske overeens med, hvad de nyeste Forskere
troe; saaledes synes virkelig Atmosphæren at have været i Begyndelsen.

„Og Gud sagde: Vandene under Himlen forsamles til eet Sted, at det Torre
sees.” Altsaa lærer ogsaa Genesis, at Vandene först stode over Jorden, og at det faste
Land siden efter fremsteg.

„Og Gud sagde: Jorden udgive Græs og Urter, som give Sæd, frugtbare Træer,
som bære Frugt efter sit Slags,” o. s. v.. Tages nu delte i sin Almindelighed, da maa
man vel sige, at der atter her er udtalt en vigtig Sandhed; thi Planteverdenen var virkelig
til, för de höiere Dyr og fornemmelig Landdyrene fremkom. Gigantiske Lepidodendra,
flere Fod i Giennemsnit og over halvfierdsindstyve Fod i Höide, store træartede Breg
ner, Græsarter, der naaede en Höide af tolv til tretten Fod, alle disse dannede i Be
gyndelsen uhyre Skove, der udbredte sig over de i Havet adspredte Öer. Imidlertid
byggede der ingen Fugle i Træerne, intet græsædende eller rovbegierligt höiere Dyr
vandrede igiennem de tause Skove, ja ikke engang noget krybende Fiirbeen eller
nogen Slange snoede sig frem under Græsset, kun dybt i Havet giærede det, og det
begyndende dyriske Liv skiulte sig i Afgrundene.

Saaledes har den gamle Seer virkelig Ret i Hovedsagen, kun i Detaillen feiler
han; thi hiin Planteverden bar ingen Frugt og smykkedes heller ikke med Blomster,
den var mörk og monoton, uden glimrende Farver, stiv og dödstille, og dog forbauses
endnu vor Siæl ved Tanken om hiin eensomme længstbegravede Storhed; og uagtet
disse Skove stode afsondrede fra alt andet Levende, saa er det dog fra dem, at Nutiden
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henler det Materiale, uden hvilket flere af vore Opfindelser vilde savne deres praktiske
Anvendelse.
Först da Planteverdenen havde udviklet sig, opstod efter Genesis den dyriske
Verden, og her synes igien det gamle Sagn at sætte Vanddyrene som de förs??; Men
nesket blev derimod skabt paa den sidste Dag. Delte bekræftes ligeledes af nyere
Undersøgelser; thi Vanddyrenes Levninger findes allerede i de tidligere Formationer;
först i de sildigere findes derimod de fossile Landdyr, ja selv mellem disse, selv under
de Naturrevolutioner, hvori de store Mastodonter ogMammulhdyr gik til Grunde, troede
man hidtil ikke at have fundet noget sikkert Spor af Mennesker; i hine Dage, medens
Biergene bleve dannede, vilde vel ogsaa Mennesket kun have fört et usikkert Liv,
uden at naae det Herredomme over Elementerne, hvortil det synes bestemt.
Men een stor Vandflod har dog Mennesket efter Genesis giennemlevet. At. Oversvömmelser have fundet Sted i Menneskeslægtens Barndom, derom kan der heller ikke være
nogen Tvivl, derom vidne baade Naturbetragtninger og mangfoldige Sagn. Mege^ mærk
værdigt er det imidlertid, at Fortælleren i Genesis ikke blot lader Afgrundenes Vande over
skylle Jorden, men at ogsaa Himlens Sluser, efter hans Beretning, aabnes, og at del regner
paa Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter. Naar dette sættes i Forbindelse
med Vandet, som var oventil, hvorom der i Begyndelsen tales, saa maa man i det mindste
tilstaae, at hiin Beretning kommer Sandheden temmelig nær; thi upaatvivielig har den
dunstopfyldte Atmosphære i de ældre Oversvømmelser spillet en meget betydelig Rolle.
De chronologiske Bestemmelser med Hensyn til Syndfloden skulle omtrent
træffe sammen saavel med den Periode, hvori den store Vandflod sættes af Inderne,
som med den Katastrophe, Berosus omtaler, og hvori en Babylonier, Ksisuthros, skal
have reddet sig paa et Skib, ligesom Noah
).
*
Det folger af sig selv og er desuden ofte nok bemærket, at man i den mosaiske
Kosmogonie ikke maa tage Dage i den sædvanlige Betydning, og at man vel maa mindes
Apostelens Ord: „En Dag er for Herren som tusinde Aar, og tusinde Aar som en Dag.”
*) For Ksisuthros aabenharede der sig en Gud (Kronos) i Drömme og underrettede ham om, at en
stor Oversvømmelse skulde odelægge Menneskeslægten. Efter Gudens Befaling byggede Ksisuthros
nu et Skib, hvori han indgik tilligemed sine Slægtninge, og hvori han ogsaa optog mange Slags
Dyr. Da nu Vandfloden ophörte, udsendte han flere Fugle, men de kom snart tilbage; thi de
fandt intet Hvilested. Et Par Dage efter udsendte han andre, og de kom tilbage, besudlede ned
Dynd; men da han nu endelig udsendte nogle Fugle tredie Gang, kom de ikke tilbage. Deraf mærkede
han, at Jorden var fremkommen af Vandet og gik udaf Skibet og offrede til Guderne m. m.. Dette
Sagn fortæller Alexander Polyhistor, der igien skal have taget det af Berosus, som levede i Ba
bylon paa Alexanders Tid.
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En stærk Modsigelse synes at ligge i de Ord, at Gud skabte Solen og Maanen
efter Lyset. Man kunde vel, hvis man vilde forsvare dette, sige: Ved det Udtryk, „Gud
skabte Solen og Maanen,” menes ikke Andet, end at de bleve synlige igiennem Van
det, som var oventil, a: giennem den tykke Atmosphære; thi Lyset kunde jo vel bryde
igiennem Skyerne, för Solen selv kunde sees. Imidlertid siges der jo, at Gud satte
Solen og Maanen paa Himlens Befæstning; dette stemmer ikke godt med hiin Forkla
ring, og man maa vel, med al skyldig Ærbødighed for det gamle Sagn, lilstaae, at der
findes Udtryk deri, som ikke ganske lade sig forsvare.
Det Udtryk: „en udstrakt Befæstning” har uden Tvivl ogsaa stödt Mangfoldige;
thi det synes aabenbart, at Fortælleren her (ligesom Grækerne) har anseet Himlen som
et fast Legeme. Betragte vi imidlertid de saakaldte övre Planeter, hvoraf flere uden
Tvivl befinde sig i den Tilstand, i hvilken vor Jord tidligere har været, saa see vi ikke
blot, at de endnu ere omgivne med en overordentlig tyk Atmosphære, men vi bemærke
ligeledes, naar vi hefte vort Blik paa Saturnus’s Ring, et Legeme, som vi vel maae
tillægge et Slags Fasthed. At slige Phænomener i Tidernes Begyndelse ogsaa med Hensyn
til vor Jord kunne have fundet Sted, lader sig vanskelig benegte, skiöndt vi dog paa
ingen Maade tör paastaae, at den gamle Fortæller med Bestemthed har henpeget hertil.
Siger man nu for Resten, al det kun er et Tilfælde, et Lykketræf, naar det
gamle Sagn undertiden nærmer sig til Sandheden, da skulle vi ikke stride med
Nogen herom. Heller ikke ville vi paastaae, at Fortælleren i Genesis er den Eneste,
der undertiden har anet det Rigtige; vi önskede kun at vise, at den anelsesfulde Tanke,
der i Menneskehedens Barndom leger med Aandens Syner, ikke staaer saa langt fra
Sandheden, som de senere Tiders cultiverede Prosa ofte finder for godt at troe.
Den metaphysiske Forestilling om Skabelsen af et Intet kan neppe med Sikker
hed udledes af den mosaiske Kosmogonie; derimod gienfinde vi aabenbarForestillingen
om de mörke Vande, og overhovedet er den hele Anskuelse i Genesis ligesaa neptunistisk som Ægypternes.
Den Forestilling, at Guds Aande var det besiælende Princip synes ogsaa For
tælleren i Genesis at dele med Ægypterne.
Derimod antoge Ægypterne, at de koldblodige Dyr, Græs, Træer og Urter vare
skabte efter Mennesket, deri afvige de fra Genesis, hvori der overhovedet findes större
Overensstemmelser med den gamle persiske, end med den ægyptiske Kosmogonie.
Der er ogsaa et andet Hovedpunkt, hvori Genesis adskiller sig baade fra Inder
nes og fra Ægypternes Lære. Af Ægypterne betragtes Jordlivet kun som en Reise,
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et Ophold paa et Vertshuus, en Fiernelse fra det sande Hiem, af Inderne ansees det
ligefrem som en Forvildelse fra Guddommen; i Genesis derimod hedder det: „Og Gud
saae Alt, hvad han havde giort, og see! det var meget godt.” Forvildelsen var da
ikke en Folge af den jordiske Tilværelse; men den var en Folge af Synden. Naturen
var i sig selv god, men forvanskedes kun ved Menneskets Overtrædelse af det gud
dommelige Bud. Saaledes faaer det Hele et langt mere livsfrisk Udseende, og Grun
den til Creaturets Længsel efter Forlosning, som Paulus omtaler, og til Legemets
Forherligelse ved Christendommen er allerede udtalt i det gamle Testamente; men
dette synes under de senere Tiders asketiske Tendenser kun altfor ofte at være
bleven forglemt.
Den Reenhed i Fremstillingen, som vi maae beundre i den mosaiske Kosmo
gonie, gienfindes næsten overalt i det gamle Testamente, og hiin phantastiske Billed
verden, hvorved de övrige Religionsanskuelser saa tidt forvanskedes, er her næsten
bestandig fiernet.
Men paa den anden Side kan man vel heller ikke negte, at denne strenge MonoIheisme, der saaledes bortviser alt Uvedkommende, ofte förte til en altfor stor Isolation,
ja endog til Had og Forfölgelse mod de anderledes Tænkende. Eftersom imidlertid
Israeliternes religiöse Anskuelser og alle deres derpaa byggede Handlinger ellers
ikke staae i Forbindelse med nogen mythisk Verden, saa mene vi, at vi her , hvor
Pladsen desuden ikke tillader nogen stor Vidtløftighed, med Föie kunne gaae dem forbi.

Om de gamle Perseres religiöse Verdensanskuelse.
De gamle Persere vare et Folk, der boede paa solbestraalede Höie. 1 Per
sien findes ogsaa mange Naphtakilder, og Ilden og Lyset udvælder af Jordens Skiöd,
harpixartede Substanser, der undertiden antendes, svömme ogsaa paa Soerne. Det er
vel ikke usandsynligt, at disse Naturphænomener have havt nogen Indflydelse paa Fol
kets religiöse Forestillinger.
Perserne vare for Resten, för de bleve fordærvede ved Luxus og Despotie, et
krigersk Folk, og det var at vente, at denne krigerske Aand ligeledes vilde afspejle
sig i deres Myther.
Det allerhøjeste og ældste Væsen kaldtes af Perserne Zeruane Akerene (den
uskabte Evighed), han levede i den höieste Himmel, fra ham udgik ved Ordet det
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giindsende Urvand og Urilden (det materielle Vand og den materielle Ild ere derimod
skabte senere). Af Urvandets og Urildens Blanding opstod Ormuzd, Lysets Aand,
hvor Ormuzds Straaler ikke naae hen, der hersker Mörkels Aand, Ahriman.
Lyset er tillige det Gode, Mörket del Onde, saaledes slaae de to Principer i
bestandig Dualisme ligeoverfor hinanden, og de skulle kæmpe med hinanden ligetil
Dagenes Ende.
Ahriman var fra Begyndelsen af god og lys, men ved hans egen Skyld (hvilken
efter Fleres Mening bestod i Misundelse over Ormuzd) formörkedes hans Natur, og
han blev Lysets Modstander og Kilde til alt det Onde.
Ormuzd frembragte ved det levende Ord (Honover, o: det skee, det blive) Lys
verdenen. Först skabte han de sex store Lysaander (Amshaspands), selv var han
den syvende, dernæst skabte han Underguder (Izeds), derpaa en uendelig Hærskare
af Fervere (Siælene eller maaskee rettere Ideerne til alle Væsener).
Ferverne havde en meget ulige Rang, men de vare dog alle udödelige. Ikke
blot Mennesker, men ogsaa Dyr og Planter havde deres Fervere, selv Ormuzd har sin
Ferver; thi han tænker sig selv i Ordet, og delle Aftryk af ham selv er hans Ferver.
Menneskets uendelige Natur, hvad der besiæler ham i det Inderste, sættes saaledes
udenfor ham. Lignende Forestillinger forekomme ogsaa tidt i andre Landes Mylher
*).
Ogsaa Ahriman skabte nu de onde Aander (Dews), hvoraf der ligeledes vare
sex, der foruden ham selv havde den höieste Magt. De gode Aander boe i Lyset hos
Ormuzd, de onde i Mörket hos Ahriman.
Ormuzd herskede nu i 3000 Aar, för Legemverdenen blev skabt.
Efter denne Tids Forlob skabte han först Himlen og Stiernerne og det jordiske
Lys, dernæst Vandel, hvilket sank i Dybden som Hav, eller opsteg i Höiden som
Skyer; thi Vinden fra Himlen förte dem bort. Derefter skabte han Jorden,'hvis Kiærne
er Biergct Albordi, siden Træer og Urter, dernæst Dyr og endelig tilsidst Mennesket.
Alt dette blev skabt af den himmelske Ild og Vandet, Jorden var i Begyndelsen be
dækket med Vand, der frembragtes ved Stiernernes Indflydelse.
Med Biergel Albordi hævede Jorden sig; Albordi voxede i oltehundrede Aar, i

*) Saaledes betragtes i den nordiske Mythe Thors indre Styrke som noget Udvortes, som ét Bælte,
hvormed han kan omgior.de sig, eller som han kan lægge bort efter Godtbefmdende. Paa en lig
nende Maade omtales i ilde Bog af Iliaden Aphrodites Bælte. Imidlertid personificeres Alt stær
kere her end i de gamle Perseres Forestillinger, hvor det Legemlige ligesom svinder bort og oplöses i en Lysström.
4
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Forbindelse med det stege ogsaa de andre Bierge i Veiret, de kom dybt ^“ra Jordens
Indre, de snoe sig, som Rödderne i el Træ, der snart ligge dybere, snart höiere, og
de lobe alle sammen i een Stamme (Albordi).
!
Bierget Albordi ligger i Verdens Midle. Der boer Mithras, som er den höieste
af alle himmelske Izeds, han staaer som Midler mellem Ormuzd og Ahriman, og hans
Dyrkelse fortrængte endog siden den ældre Cultus'”'). Fra Albordi udgaaer Solen og
Maanen, og om det vandre Sliernerne, og derfra udströmmer Vandet til alle Jordens
Dale; der boe tillige mangfoldige Fervere.
Blandt Lysene under Ormuzd er Solen det Herligste, blandt Dyrene den him
melske Tyr, blandt Træerne Ilom, hvoraf Udødelighedens Vande udgaae, blandt Bier
gene Albordi.
Men der vare ogsaa giftige Væsener, der skabtes af Ahriman. Foil at rense
Jorden fra dem, begyndte de gode Aander en Kamp med de onde, og Jorden bedækkedes igien med Vand, forfærdelige Regnskyl styrtede ned, de himmelske Hærskarer
seirede, men de onde Dyrs Gift og Forraadnelse meddelte sig til Vandene, saa de
bleve salte.
Efterat Ormuzd havde skabt Verden, holdt han en Fest med de gode Aander,
derpaa regierede han igien i Salighed 3000 Aar, saalænge varede Verdens Uskyl
dighedstilstand.
Men nu kom der atter 3000 Aar, hvori Kampen mellem Lysets og Morkels
Fyrste fornyedes; i denne Tid sirede begge med lige Held og delte Herredommel
over Verden med hinanden.
Endelig komme der 3000 Aar, hvori Ahriman synes al seire, og hvori del
Onde lager Overhaand; men tilsidst overvindes han dog, og det gamle Rige, hvori de
salige Lys hérske under Ormuzd, gienvinder igien sin tidligere Glands. Delle hele
Kredslob fuldbringes i 12000 Aar.
Solen og Planeterne ere de himmelske Hærskarer, der bringe Velsignelse
overalt, og Enhver, som lever og glæder sig ved Livet, deeltager i Ormuzds ølands.
Ordet er Verdens Hemmelighed, det er Godhedens Kilde. Zendavcs,;.i er det
levende Ord. Bönnen er ogsaa det levende Ord og har en uimodstaaelig Kraft.
Menneskenes Fervere vare skabte længe, för Mennesket selv kom paa. Jorden,
og allerede den Gang strede de med det Onde og beskyttede det Gode.
|
*) Perserne synes at have adskilt Mitra (Ildens qvindelige Princip) fra Mithras (Solens Aand),
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Her i Livet bör Enhver ganske vie sig til Ormuzds Tieneste og være ydmyg
og lydig mod Lovene, han bör bestræbe sig for den höieste Reenhed i Tanker, Ord
og Gierninger, han bör grave og vande Jorden, plante Træer, opdyrke öde Steder,
anlægge Kanaler, odelægge Ukrud, Slanger og skadelige Insekter, bespise de
Hungrige, tale Sapdhed og aldeles ikke vise Ahriman eller hans Dews den mindste Ære.
I Begyndelsen vare Menneskene gode og uskyldige og troede, at Ormuzd var
Ophav til alt Godt; men siden foer Ahriman ned i en Slanges Lignelse og forvendte
Menneskenes Tanker, saa de troede, det var ham, der havde skabt alle Ting. Dette
gientager Ahriman, hver Gang et Menneske födes til Verden, Mennesket troer Ahri
mans Ord og bliver derved syndigt; Döden er ved Menneskets Synd kommen ind
i Verden.

Naar den Godes Siæl forlader Legemet, da dvæler den endnu i to Nætter ved
Ligets Hoved og nyder alt her en Forsmag paa Himlens Fred; i den tredie Nat ind—
aander den allerede Livstræernes herlige Duft og hæver sig ungdommelig skiön og
giindsende giennem forskiellige Mellemtilstande til det evige Urlys.

Den Ondes Siæl derimod opholder sig i de lo förste Nætier ved Ligets Underliv
og gnaver paa dels Bælte (uden Tvivl af Lyst til at forene sig med Legemet igien);
derpaa antender den sig i raadne Dunster og ankommer endelig giennem liere Mellem
tilstande til Urmörket, hvor der er bestandig Kulde, hvor Dewerne (Slanger og Ulve)
pine den, og hvor Forraadnelse vorder dens Spise.
Först ankomme dog saavel de Godes, som de Ondes Siæle til Broen Tschinevad, hvor Mithras og Rasnerast (efter Andre Ormuzd selv og Amshaspanden Bahman)
ere deres Dommere, og hvor deres Handlinger veies paa en Vægtskaal. Fra Tschinevad gaaer der Veie saavel til Afgrunden, som til det evige Lys. Dog antages der
og et Mellemrige (Hamestan), hvor de Siæle, hvis gode og onde Handlinger holde
hverandre Ligevægt, blive henviste til den ydersle Dag.

Endelig naar Ahriman er beseiret, og naar de 12000 Aar ere forbi, da kaldes
igien de Döde frem, da give ogsaa Elementerne og Genierne Legemerne tilbage, en
Solslraale skienker dem Lyset, medens Saften af det hellige Træ Hom skienker dem
Kraft til evig at vedvare. Da samles alle Væsener med Menneskene paa Jorden, og
den Onde siger da til den Retfærdige, der var hans Ven: „Hvorfor har du ikke paa
Jorden, da jeg dog var din Ven, ledet mig til Reenhed og til det Gode?” Endelig
4»
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fældes der Dom paa ny, de Gode indgaae til evig Glæde, Ahriman og de Onde derimod
nedstyrte atter til Afgrundenes Mörke*)
Tilsidst skulle dog ogsaa de Onde frelses, Bierge og Metaller smelte og flyde
hen i en Ild, Ahriman selv gaaer igiennem Ildsoen og drager Afgrundene elter sig.
og de skulle nu blive et velsignelsesrigt Land, og ingen Skabning kaster længere
nogen Skygge; thi Mörket er for evig tilintetgiort.
For Resten har ogsaa den Persiske Lære, ligesom Ægypternes og alle de Re
ligionsanskuelser, der ere grundede paa Sabæismen, en Side, hvor den antager et
astronomisk Udseende; flere underordnede Genier (Izids) ere saaledes Repræsentanter
for Maaneder eller Dage, de syv Amshaspands henpege maaskee paa Planeterne: hvert
af de tolv Aartusinder, der skulle forlöbe fra Skabningens Begyndelse til den yderste
Dag, beherskes af et Himmeltegn i Dyrekredsen.
Imellem den persiske Belraglningsmaade paa den ene Side og den brahminske
og ægyptiske paa den anden finder egentlig et Slags Modsætning Sted, i det .Ægyp
terne og Inderne satte det höiere Liv i en Flugt eller Borlvendelse fra Fordærvelsen,
medens Perserne betragtede det som Livets Hensigt at stride derimod. Imidlertid
findes der dog enkelte Punkter, hvori de tre Nationer stemte overeens: Saaledes anloge de alle tre, al Verden er skabt ved Ordet, at Jorden er fremstegen af fandet,
og at der skal holdes Dom over de Döde. Med Ægypterne stemte desuden dé gamle
Persere overeens deri, at ogsaa de tidt stræbte at bevare Ligene fra Forraadnelse, for
at naae dette Maal overströge de dem med Vox; sandsynligviis er det Troen paa Le
gemets Opstandelse, der har givet dem Lyst til saaledes at bevare det.
Langt flere Overeensstemmelser findes der imidlertid mellem Persernes Tro og
de Lærdomme, der forkyndes i det gamle Testamente og overhovedet i den hellige Skrift.
Saaledes synes det, som om Perserne ogsaa have antaget en Skabelse i sex
Perioder: 1) Först skabtes Lyset; 2) derpaa adskiltes Vandet, foroven som Skyer, og
forneden som Hav; 3) dernæst fremsteg Jorden afVandet; 4) nu skabtes Planterne;
5) derpaa Dyrene og endelig 6) Mennesket tilsidst. I alt dette findes der stor Liighed
med den Orden, der fölges i Genesis; ligeledes omtales i Zendbögerne en Oversvøm
melse, hvori Regnen spillede en betydelig Rolle (jfr. S. 26).
Ogsaa Perserne troede, at Skabningen, saaledes som den udgik af Guds Haand,
•) S. med Hensyn til Persernes Tro om Tilstanden efter Döden Geschichte der Seele v. Schubert
§ 41, hvoraf ovenstaaende Beretning er uddragen.
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var god, men at den blev forvansket ved Synden; der fortælles og om Ormuzd, lige
som om Jehovah, at han glædede sig, da Verden var skabt.
Det saakaldte Homtræ, der giver en evig Tilværelse, synes at have et Slags
Liighed med Livets Træ i Paradiset.
At Ahriman i Begyndelsen var god, men at han formörkedes af Misundelse
over Ormuzds Lys, og at han nu blev Mörkets Fyrste, stemmer ganske overeens med
de christelige Forestillinger om Lucifers Fald.
At Ahriman i en Slanges Lignelse forförte de förste Mennesker til Synd og
Frafald, og at Döden er kommen ind i Verden ved Synden, stemmer ligeledes overeens
med den bibelske Fremstilling.
At Legemerne skulle opstaae af Graven, og at der ved Tidernes Ende skal
holdes en almindelig Dom, finder ligeledes sin Bekræftelse i de christelige Forestillinger.
Vi kunne da ikke negte, at der ogsaa i den persiske Tro findes Anelser og
Vink, der synes at hentyde paa en höiere Lære. Dog ere disse Hentydninger tillige
blandede med stærke Vildfarelser, ja endog med barnagtige Forestillinger. Naar der
saaledes tales om et mylhisk Træ, hvoraf 10000 Træarter vare udsprungne, om den
mythiske Oxe Abudad, hvorfra Menneskets Stamfader tilligemed mange Dyr og Planter
have deres Oprindelse, saa minder dette meer om de indiske vilde Phantasier, end om
den simple Fremstilling i Genesis.
Lyset betragtedes af Perserne ikke blot som det Godes Billede, men ligefrem
som det Gode selv, og saaledes er her den legemlige og den höiere Verden, Natur
og Aand, af hvilke den förste dog kun skal staae som en Præfiguration for den anden,
virkelig sammenblandede og sammensmeltede til Eet.
Naar Perserne ikke vilde, at man skulde danne noget Billede af Guddommen,
saa grunder dette sig (hvormeget Sandt der end, fra et höiere Stadium betragtet, kan
ligge deri) tildeels paa, at denne Guddom i sig selv manglede Form og eiendommelig
Natur; thi de höieste Principer: den uskabte Evighed og Lyset ere jo det ganske Al
mindelige, det abstract Uendelige, der i Fölge sin Grændseloshed ingen Skikkelse kan
modtage. Der mangler her det punctum saliens, den Concentration (eller, som de
nyere Philosopher sige: den Tilbagevenden i sig selv), hvorpaa den egentlige Indi
vidualitet beroer, og Guddommen er saaledes intet virkeligt Subject, men kun det
fælles Medium, hvori Livet röres, og der, liig et uhyre Hav, spotter og overstiger alle
Grændser.
Hvis Sandheden altsaa tildeels er her tilstede, da er den ligesom oplöst i det
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almindelige Element. Denne Lære kan da vel, som flere af de ældre Religioner, inde
holde selsomme Tankeglimt og overraskende Henpegninger til, hvad der paa cl höiere
Punkt skal udvikle sig, men dog kan den ikke begrunde nogen Tro, hvori den ud
viklede Aands höiere Fordringer i Sandhed tilfredsstilles
*).

Om den skandinaviske Mytlielære.
Vore Forfædre vare indvandrede fra Östen, gamle asiatiske Tankebilleder ere
derfor uden Tvivl blandede med deres Anskuelser; imidlertid er vel det Fremmede
her, som overalt, bleven læmpet efter den ny Omgivning. Saaledes spiller blandt
Andel ogsaa Sneen og Isen en stor Rolle i Nordboens Myther, ligeledes Vinden og
det stormende Verdenshav, der efter Finn Magnusens Mening endog fremtræder per
sonificeret i Midgaardsormen*■"')
Senere har vel og det Historiske, de ældste Kampe
med de indfodte Folkeslag, givet det Hele sin Localfarve, og overhovedet kan Nord
boens krigerske Liv betragtes som det Element, hvori Mytherne have oplöst sig og
derefter modtaget en ny og dristigere Skikkelse.
Ogsaa vore Forfædre antoge en överste Gud (Alfaudur), fra hvem All havde
sit förste Udspring. Derimod betragtede de Ilden og Vandet som de Elementer,
hvoraf Verden nærmest er opstaaet.
För den synlige Jord og Himmel bleve til, var der en Ildverden ovenfor (Muspelheim), hvorover Surtur regierede, og en Taageverden forneden (Niflheim), midt
imellem disse var der en uhyre Afgrund (Ginnungagap).
Ved Udstrømninger fra begge Sider fremkom nu et Chaos. Paa den ene Side,
der vendte mod Niflheim, hvorfra Elivagur (de kolde Vande) udgik, styrknede det til
lis og giftige Krystaller, paa den anden Side, hvor Ildgnisterne fra Muspelheim havde
Overhaand, smeltede det og blev klart og let som den rene Æther.
Dette Chaos vaktes nu ved dens Kraft, der udsendte Heden, til Liv, der^f op
stod den kolosale Jette Vmer, fra hvilken uhyre Skabninger (Rhimthurserne) i den
ældste Fortid nedstammede.
Men dette giærende, chaotiske Liv skulde kun danne Grundvolden til en höiere
Verden. Sildigere udsprang paa en selsom phantastisk Maade (ved Hielp af den my*) Jfr. med Hensyn til den persiske Religion Creuzers Symbolik I. 650—799.
**) S. den ældre Edda, oversat og forklaret af Finn Magnusen 1. 67. 2d9.
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thiske Ko Audumla) de försle Verdensguder Odin, Vile og Ve. Disse nedstammede
deels fra Jettens Slægt, deels var der vel, som Grundtvig i sin ældre Mythologie be
mærker, en nærmere Forbindelse mellem dem og alle Væseners skiulle Grund (Al—
faudur). Deres Bestemmelse Tar, som det synes, at kæmpe mod den vilde Materie,
at lilintetgiöre det chaotiske Liv, og paa dettes Ruiner at fremkalde en höiere og
bedre Verden.
Verdensgudernes forste Bedrift var ogsaa den at knuse Urjetten Ymer; hans
Blod dannede en uhyre Ström, hvori alle ældre Rhimthurser druknede. Kun Bergelmer
med sin Hustru frelste sig og blev Stamfader til den senere Jetteslægt
Sol, Maane og Stierner, der efter Voluspa för ikke vidste Hiem eller Sted, fik
da deres bestemte Baner; det er altsaa tydeligt, at de nu raadende Guder vare Udtryk
for den ordnende Verdensmagt.

Ved Siden af den kosmogoniske Forestilling om Jetten Ymer staaer nu en
anden om Tidens Træ (Ygdrasil), hvis Rödder (Grene) strække sig fra Helheim, (Dö
dens Bolig) og Frostjetternes eller de yngre Rhimthursers Hiem til Menneskenes Ver
den, og derfra ogsaa til Himlen (det himmelvante Træ kalder Vola det), og fra hvis
överste Deel Duggen falder i Dale; men der ligger tillige mange Slanger derunder,
Hiorte gnave dets Knopper, og Nidhög (Slangekongen) slider det forneden
*).

Under den tredie Green, som naaer til Himlen, er Urdas Kilde, fra denne udgik
de höieste Norner (Urd, Verandi, Skuld), der gave Love, bestemte Livet og tildeelte
Menneskenes Börn deres Skiebne. Disse tre Norner staae, som det synes, uafhængige
af Aserne (Tidens Guder) og nær forbundne med den skudte, höieste Gud; de holde,
som Grundtvig siger, Vægtskaalen mellem Guder og Jetter.
Nornerne drysse hver Dag Ygdrasils Grene med Kildens Vande, deraf kommer
Duggen, som falder i Dale, og det synes ikke, at Tidens Træ kunde holde sig grönt
og modstaae alle de Trængsler, det maa lide, hvis det ikke saaledes daglig forfriskedes
af Urdurs, j: Fortidens Væld. I hine faa Ord udtaler den dybsindige Mythe den Hem
melighed, hvorpaa Jordlivets Udvikling og bestandige Foryngelse beroer.

Odin giftede sig med Frigga, Jordens Gudinde, og fra dem udgik en stor Gudeslægt, der boede med Odin i Asgaard. Med dem forenede Vanaheims Beherskere,
Niord, Freyr og Freya, sig. Asgaard, hvori Valhal laae, betragtedes snart som et
*) Jfr. Voluspa og Grimnersmaal.
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Giidebierg i Jordens Midte, snart som den synlige Himmel. Lignende Forestillinger
herskede der jo og om del græske Olympos, om det indiske Bierg Meruh og vel og
om det persiske Albordi.
Imidlertid synes det, som om Guderne havde giort sig skyldige i en Bröde,
hvorved de selv forberedede deres Undergang.
Dog kunde Guderne vanskelig gaae til Grunde, saalænge Baldur, Boenhedens
Gud, var iblandt dem; „han er den, der sammenholder Valhals Brands,” siger den Dig
ler, der bedst af Alle har giengivet den gamle nordiske Natur, „han er den, som for
binder Aserne med den Kilde, hvorfra de udsprang,” mener Grundtvig, og saa
længe han lever, kan ingen virkelig og uafvendelig Fare ramme Gudernes tætslullede Kreds.
Men onde Varsler true Baldurs Liv, Urda, den mægtigste af Nornerne, skiuler
Fremtiden for Odin; da tager Frigga alle Væsener i Ed, at de ei skulle skade Baldur.
Imidlertid rider Odin selv, der frygter for, at Noget skulde være glemt, til Helheim og
raadspörger den döde Vola (Spaaqvinde), der havde ligget indhyllet i Snee og bestænkt af Dug og Regn i mange Aar, men Alt er forgieves
*)Baldur gaaer til Grunde
ved den onde Lokes Svig og dræbes af sin Broder Hödur (Mörket, Blindheden) ved
Hielp af Mistiltein, som Frigga havde overseet og ei tagen i Ed, og som er en Snylte
plante, ligesom Loke selv. Efter Baldurs Död er den bedste Deel af Valhals Glands
falmet, og Guderne synes at ane deres Undergang.
Imidlertid giærer det dybt i Afgrundene, den vilde Jettes Afkom er vel svæk
ket, men endnu ikke tilintetgiort; et forfærdeligt Uhyre, Midgaardsormen, ligger i
Oceanets Dyb og omslynger den hele Jord; et andel Uhyre, Fenrisulven, staaer vel
bunden, men hans Hyl kan dog forstyrre Glæden i Gudernes Kreds; og uaglel Thor,
den stærkeste Asagud, bestandig er sysselsat med at kue Jetternes Overmod; .tagtet
Odin bestandig vedligeholder Krig paa Jorden og samler Stridere til Valhal (de döde
Kæmper eller Einheriar): saa kan han dog ikke afvende den Skiebne, der truer den
Verden, han har bygget paa Jettens Been, samt ham selv og hele hans Slægt.
Mod Verdens sidste Tider skal det Onde tage Overhaand paa den hele Jord,
Brödre skulle stride mod Brödre, Ægteskabsbaand skulle sonderrives, Skiolde skulle
kloves; „der skal være Öxe'og Sværdlid,” siger Voluspa, „Vind og Ulvlid, för Verden
falder.” Först komme trende Vintre, hvori Krigen raser, derpaa atter trende med
*) Odins Helridt og hans Samtale med den döde Vola danner Indholdet af Vegtamsqvida.
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Kulde og rygende Snee, mellem hvilke ingen Sommer ligger, og hvori Solen skiuler
sig og taber sin Kraft.
Tilsidst frembryder endelig den yderste Dag Ragnarokur (Gudernes Tusmörke).
Ygdrasils Ask skiælver, Hanerne gale baade hos Aserne, hos Jetterne og i Helas Sale,
Garmur (Afgrundens vilde Hund) giöer i Dybet, og Heimdall blæser höit i sit Giallarhorn
og kalder Guderne til den sidste Strid. Da briste alle Baand, da falde Lænkerne af
Fenrisulven; Loke, der för var bunden, bliver lös, Verdensslangen reiser sig med
Jetteraseri, Muspells Sönner (Ildaanderne) komme med til Kampen; de seile over Havet
paa Skibet Naglfare, medens Loke staaer ved Roret. Da slönne Dværgene ved Klip
pernes Döre, Jetter og Rhimlhurser reise sig, og selv de Döde deeltage i den store
Strid. Nu kommer En, der er stærkere end den stærke Thor, siges der i Hyndlasang: Surtur nedstiger (uden Tvivl paa Alfaudurs Bud) fra sin Himmel og drager frem
med et skinnende Sværd og med flagrende Luer. Saaledes synes Alt at sammensværge
sig imod Aserne.
Imidlertid have disse forsamlet sig til Stævne og drage ud til Kampen, fulgte af alle
Einheriar. Da brisler Bifröslbro (Regnbuen), og Odin falder i Tvekamp med Fenris
ulven, hvis Gab rækker ligefra Himlen til Jorden. Vidar, den tause Gud, hevner Odin
og dræber Fenris. Thor fælder den store Verdensslange (Midgaardsormen), derpaa
oaaer han ni Skridt og falder saa, forgiftet af dens Aande. En stor Deel af de onde
og gode Magter tilintetgiöre nu hverandre giensidig; Stiernerne forsvinde fra Himlen,
Sol og Maane siuges af Ulve, Jorden opbrændes i Surturs Ild, og Alt gaaer til Grunde,
som kan forgaae.
Men Tusmörket vorder dog ikke til nogen blivende Nat, og Vola skuer endnu
Dagen paa den anden Side; de evige Verdener ere ikke sunkne, endnu staaer Gimle
i sin Pragt og Surturs Himmel og Niflheim forneden; en bedre Jord kommer grön
frem af Böigerne; den svundne Sol har födt en deiligere Datter. Da vender Baldur
tilbage fra Hel og forsoner sig med sin Broder Hödur. Aserne mödes igien paa Idas
Slette, siger Voluspa. De tale da om svundne Bedrifter, de linde ogsaa igien de
gyldne Tavler, som de eiede i Tidernes Födsel; med andre Ord: Uskyldighedsalderen
vender igien tilbage, da skulle usaaede Agre bære Frugt. Men höit over Jorden hæver
sig Gimle, der skulle gode Mennesker boe til evig Tid, medens de onde pines i Nastrond. Ogsaa paa Jorden forplanter Menneskeslægten sig, Lif og Lifthraser have
overlevet den store Vinter, de næres af Morgenduggen, og fra dem nedstammer en ny
Slægt; „da kommer den Mægtige til Guders Raad” (rimeligviis Alfaudur), „den Stærke
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fra oven, som for Alt raader og neddysser Trætter og stifter hellig Fred, som stedse
skal vare”*).
Borttage vi nu det billedlige Klædebon, hvori Skandinavernes egentlige Lære
er indhyllet, saa bliver vel Meningen deraf omtrent folgende:
Af Ilden og Vandet (eller, som det og kan forstaaes, af Lyset og Mörket) op
stod en chaotisk Verden, i hvilken der först udviklede sig vilde Skabninger, de;1 siden
fulgtes af en höiere, aandeligere og meer udviklet Slægt. Ved dens Side kur de det
chaotiske Liv ikke længe trives, imidlertid udsender det betvungne Chaos endnu til
Afsked en uhyre Vandflod, hvori de kolossale Skabninger, der tilhörte eh forvildt r, For
tid, fandt deres Död. En lysere, skiönnere, bedre ordnet Natur fremblomstrer nu, men
dog er den chaotiske Magt ikke ganske tilintetgiort, den er kun bunden paa Overfladen
og tilbagetrængt i Dybet, hvor den venter paa det Öieblik, da den maaskee kan faae
Overmagten igien, og Kampen vedvarer egentlig lige til Dagenes Ende.
De höiere Magter synes nu selv at slutte et Slags Forbund med den giauumde
Masse og dens Dæmoner, derved er det, ligesom om Noget af den vilde, til Forgænge
lighed viede Natur gik over i Gudernes eget Væsen. Saaledes vinder igien det gamle
Chaos Kraft, Jetterne reise sig i deres Huler, Elementarmagterne sprænge deres Læn
ker, Fortidens Rædsler vende tilbage, de höiere Aander (det ordnende Princip) gaae
i en uhyre Naturrevolution momentant til Grunde, men kun for derefter at opslaae i
fornyet og renset Kraft.
At Naturkræfterne i Begyndelsen giærede, og at Massen ligesom fremgiöglede
et Liv paa egen Haand, för Aanden endnu var kommen til sin Ret og havde faaet
Tommerne i Hænde, og at de tilbagetrængle Naturmagter endnu bestandig true den
höiere Tilværelse, det synes da at være en af de Hovedtanker, som giennem de nor
diske Myther forkyndes
).
**
Dog ikke blot i den saakaldte döde Natur fandt hiin Giæring Sted, men ogsaa i
del dyriske Liv; kolossale Skikkelser, hvori Massen endnu var det Fremherskende, og
hvori den aandelige Kraft var uudviklet, gik foran og banede ligesom Vei for den
Det Meste, hvad her staaer angaaende den sture Katastrophe og dens Folger, er taget af Voluspa,
enkelte Tillæg andenslcdsfra. Vidar og Vale, ligeledes Modur og Magne (Thors Sötiner) komme
ogsaa, efter Vafthrudnersmaal, tilbage, naar Surturs Brand er slukt. Duggen tillagde man, som det
synes, en stor Kraft til at vedligeholde Livet; thi den kommer jo fra Urdas Kilde. Nastrond var
vel egentlig Bredden af det store Svælg Ilvergelmer,
**) I övrigt ville vi ikke benegte, at det store nordiske Verdensdrama, ogsaa, som Finn Magnumen
mener, kan afspeile sig i Lysets og Mörkets aarlige Kamp; fra denne Side betragtet bliv er da
Odin Solen, Frigga Jorden, Baldurs Död betyder da Mörkets aarlige Seier over Lyset, o. s. v.
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höiere Natur. Ogsaa om denne Udviklingslov findes der en Anelse i vore gamle
Myther, hvilken især synes udtalt i Gudernes Stilling med Hensyn til de kosmogoniske
Jetter eller de ældre Rhimthurser.
Men den giærende Udviklingsproces, der begynder i den lavere Natur og gien
tager sig i den dyriske Verden, vender atter tilbage i Historiens Kredslob; thi ogsaa
her findes uregelmæssige, al Orden spottende Kræfter, der skulle bekæmpes, för en
höiere organiseret Verden ret kan finde Plads; og denne Kamp fortsættes ikke blot af
Nordens Guder, men ogsaa af den i Gudernes Spor gaaende Helteverden og overho
vedet af den hele Menneskeslægt ligetil Dagenes Ende.
Imidlertid skal denne Kamp ikke blot giennemkæmpes i den udvortes Verden,
men ogsaa i Siælens inderste Helligdom; thi selv hertil har Forvildelsen fundet Vei,
og selv her har den lavere Natur blandet sig med den höiere. Dette Forhold er lige
ledes angivet i vore Myther; thi Odin har i Tidens Födsel sluttet Forbund med Friste
ren (Loke) og siden lært Svig af ham. I denne Billedcyklus bliver da den trolöse
Loke, Hel (Döden), Midgaardsormen, Fenrisulven og alle Afgrundens Trolde og
Uhyrer at betragte som de onde Magter selv i Aandens Rige.
At vi her ikke lægge noget Andet ind i Mytherne, end hvad der virkelig laae
deri, derpaa vil neppe Nogen tvivle, der med Opmærksomhed har giennemforsket dem;
Lokes sledske Tale höres jo i Valhal, Uskyldighedens Gud er fældet og nedsunken til
Hel, saaledes forberedes ogsaa Ragnarökur paa denne Vei, og Döden bliver selv for
Guderne Syndens Lön.
Naturligviis er det ikke her Meningen, at de gamle Nordboer klart skulde have
opfattet Forholdet mellem den lavere og höiere Tilværelse, mellem Massens og Aan
dens Verden, og at de saaledes fra det philosophiske Standpunkt skulde have overskuet
det Heles Udviklingsproces. Men vi maae erindre, at Enhver, der med et lykkeligt
Blik har opfattet Livets Udvikling i een Retning, han har derved, selv om han ikke
vidste deraf, selv om Tanken endnu ikke ret begreb, hvad Aanden saae, faaet et Billede
af det, der udvikler sig paa andre Veie og i andre Retninger; thi de samme Grundlove
komme overalt igien.
I övrigt ville vi aldeles ikke paastaae, at vore Forfædre ganske uden Andres
Hielp have udviklet deres mythiske Verden; uden Tvivl have, som vi bemærkede oven
for, asiatiske Traditioner blandet sig dermed, og sandsynligviis er det netop ved Hielp
af dem, at vore Forfædre sattes i Stand til at optage Naturens og Aandens Kamp, som
et betydningsfuldt, om ogsaa kun halvforstaaet Tankebillede, i deres Myther.
5*
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At asiatiske Forestillinger virkelig have blandet sig med vore gamle Gudefabler,
det bliver især iöinefaldende, naar vi sammenligne dem med Persernes Lære; thi ogsaa
hos disse gienfinde vi en lignende Dualisme, en lignende Kamp mellem Lys og Mörke.
Ligeledes synes den skiulle Gud, der staaer over de siridende Magter, at være fælles
for begge Folkestammer; ogsaa Forestillingen om det Ondes Fremhersken i den sidste
Tid, om Fordærvelsens Magter under Billedet af Slanger og Ulve, om Verdenstræet,
om den mylhiske Ko, om Gudebierget i Jordens Midte, om en bedre Verdens Frem
komst, efterat den nærværende er gaaet til Grunde, gienfinde vi hos Perserne.
Og dog opfattedes den bestandig vedvarende Strid hos Nordboen paa en concretere Maade, og de kæmpende Magter have her, uden at tabe deres universelle Betydning,
vunden en langt större Ejendommelighed. I Persernes Ormuzd hersker Lysels uhyre
Expansion, der ikke kan concentrere sig til et virkeligt Subject; Odin, Thor og Loke
derimod fremtræde som virkelige Individer, der dog tillige paa den anden Side udtale
Verdens og Menneskenes Skiebne; desuden er ogsaa Kampen, der hos Perserne
endnu var sat udvortes, udenfor Lyset selv, hos de gamle Nordboer allerede lildeels
optaget i Siælens Dyb.
Det er heller ikke saa vanskeligt at finde Tilknytningspunkter mellem den nor
diske og indiske Lære; thi ogsaa her omtales den skiulle og evige Gud; ogsaa efter
Indernes Anskuelse skulde Verden og dens Guder engang forgaae, og en ny og bedre
Natur skulde derefter opslaae. Surtur, Ildverdenens Behersker, der synes al være en
Emanation af den höieste Gud, og der dog odelægger Tidens Guder, har ogsaa Liighed
med Indernes Maha-Kala, der opsluger de tre store Verdensguder. Ikke desmindre
mangler, som sagt, endnu hos Inderne den individuelle Grund, hvorpaa det Hele skulde
baseres, desuden danner den nordiske Kamplyst en skærende Modsætning til den in
diske Abstraction.
I en vis Retning kunde man endog finde et Slags Overeensstemmelse mellem
den nordiske og den ægyptiske Mythelære; saaledes afgiver i begge Naturens Kredslob
el Billede paa Aandens Historie, i begge betegne de to överste Guddomme tillige
Solen og den frugtbringende Jord. Og dog afvige de paa den anden Side stærkt fra
hinanden; thi hos Ægypterne neddrages Aanden bestandig mod Dödningerigel. hvor
Kampen er forbi, og hvor et smertefrit Liv og en evig Ro venter den; hos Nordboen
derimod drages den ikke nedad, men svinger sig opad imod Valhal, og selv her hviler
den ikke, men söger endnu at tilkæmpe sig en höiere Existens, hvorved da tillige den
salige Ro skydes saa langt bort som muligt i den dæmrende, ubestemte Fremtid.
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Denne rastlöse Uro, denne grandiose og stedse vedvarende udvortes Strid, er
imidlertid, hvor stor Forbauselse den end kan vække, dog et Tegn til, at den rette
Inderlighed, at den fuldkomne Harmonie endnu ikke er naaet; og i denne Mangel paa
fuldendt Harmonie, hvorved Siælen gienfinder den höiere Fred og Hvile i sig selv
ligger maaskee den betydeligste Indvending, man kan giöre mod vore Forfædres reli
giöse Forestillinger og det derpaa grundede Helteliv.

Om drækernes mytliisk-religiöse Anskuelser.
Ogsaa her maa det være tilladt at forudskikke et Par indledende Bemærkninger
angaaende de Naturkundskaber og Erfaringer, der maaskee ligge til Grund for enkelte
af Grækernes kosmogoniske Myther.
Levningerne af Södyr, der findes adspredte i alle Lande, ere saa iöinefaldende,
at de vel heller ikke kunde undgaae Grækernes Opmærksomhed. Saaledes skal Xe
nophanes fra Kolophon omtale Fiske og andre Södyr, der fandtes i Marmorbruddene
paa Paros og i de syracusanske Steenbrud; ligeledes beretter Pausanias, at der ved
Megara fandtes Klipper, der indeholdt Sömuslinger, og Ovidius slötter sig dog vel og
til ældre Iagttagelser, naar han siger:
Vidi ego quod l'uerat quondam solidissima tellus
Esse fretum; vidi lactas ex æqvore terras,
& procul a pelago conchæ jacuere marinæ
).
*

Forestillingen om en Gudinde, der er opstegen af Havet, og der betragtedes
som alt Levendes Moder, er, som Ritter bemærker, kommen fra det inderste Asien
og har endelig over Phoenicien fundén Vei til Grækenland, hvor hun dyrkedes under
Navn af den ældre, fra Havet opstegne Aphrodite, og hun maa upaalvivlelig betragtes
som et Billede, hvori den Natursandhed er indhyllet, at det hele organiske Liv fra först
af har udviklet sig af Bolgerne, ligesom hver enkelt Organisme endnu den Dag i Dag
begynder sin Tilværelse i et med Vandet beslægtet Element.
Hos Grækerne var det en temmelig udbredt Mening, at Vandet var alle Tings
Grundprincip, blandt Andre synes ogsaa Pindar al helde til denne Tro, ligeledes siger
Homer, at Okeanos var den Ström, af hvilken Alt er fremavlet og födt " "). I en af de
*) S. Metamorphoses, lib. XV. 262—64. jfr. Pausatiias’s Grækenlands Beskrivelse, I. XLIV.
**) Pindar Olymp. I. 1.

Ilias 14. 245—46.
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orphiske Hymner kaldes Nereus alle Tings Oprindelse, og nagtet disse Hymner vel
skrive sig fra en meget sildig Tid, saa er det dog höist sandsynligt, at der i dem findes
Reminiscenser af en ældre Lære.
Paa den anden Side omtales derimod Hephaistos’s eller Ildens Virksomhed; He
phaistos elskede Lemnos, snart valgte han en snart en anden Ö til sit Opholdssted,
Kykloperne arbeidede ogsaa under ham i Sicilien og Lilleasien; alt dette hentyder jo
paa, at Grækerne ligeledes kiendte den vulkanisk e Kraft, og overhovedet kan man paa
ingen Maade sige, at den neptunistiske Anskuelse var eneherskende hos dem.
Blandt de sildigere af Oldtidens Skribenter har især Strabo i denne Henseende
vakt Naturforskernes Opmærksomhed; thi han anede allerede for attenhunarede Aar
siden den Theorie, som först i vore Dage har giort sig gieldende; han paastaaer nem
lig, at ikke blot Öerne i Havet, men at selv det faste Land har löftet sig op over Van
det ved Ildens Virksomhed *).
Som bekiendt siode ogsaa i Philosophien de to fremsatte Anskuelser imod
hinanden; i det Thales antog Vandet, Heraklit og Stoikerne derimod Ilden som det
Heles Grundprincip.
Men enhver videre Udvikling af disse Meninger maatte vel paa delte Sled be
tragtes som en Digression; vi havde kun et Slags Ret til at fremföre dem, forsaavidt
det kan formodes, at lignende Forestillinger fandt Sted i en ældre Tid, og al de da bidroge lil at give Mytherne deres Skikkelse.
Med Hensyn til de ældre Gudefabler, er uden Tvivl Hesiodus’s Theogonie det
Værk, vi især maae henholde os til; thi Hesiodus er efter Herodot en af dem, der först
opfandt den græske Theogonie
).
**
Betragte vi nu den ældre Mythekreds saaledes, som Hesiodus fremstiller den,
da ville vi see, al visse almindelige Naturanskuelser ligge til Grund derfor, i hvilke
det Individuelle kun svagt formaaer at giöre sig gieldende; og dog finde vi deri om
talte som Individer. Denne Lyst til at personificere gienfinde vi saaledes hos Gråkerne
fra de ældste Tider af, ja selv der, hvor de ikke endnu have været i Stand til at giennemföre Personificalionerne saaledes, at den aandelige Eenhed seirer over det abslracte
Stof; og man kunde maaskee sige, at denne Higen efter at neddrage All indenfor den
menneskelige Kreds netop er det, der især charakteriserer Grækernes Mylher.
*) Jfr. Lyell, Principles of Geologie 1. 2. 26.
**) Herodot kalder Hesiodus tilligemed Homer: oi mnfcavtsg

s. Herodol. J. 53.
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Om en egentlig Verdensskabelse taler Hesiodus ikke, men kun om en alt i Be
gyndelsen levende Natur, der udvikler sig af sig selv, og der lidt efter lidt former
sig i besterntere Skikkelser. Det synes, som om Grækerne allerede fra Begyndelsen
af heftede Öiet fastere paa Jorden og ikke begierede at skue saa langt udenfor dennes
Grændser, som Ægypterne, Perserne, og som de urolige, fremadhigende Nordboer.
Efter Hesiodus var Chaos det forste af Alt, dernæst fremkom „den bredbarmede
)
*
Jord
det mörke Tartaros i Jordens Dyb og Eros, den skiönnesle af de udödelige
Guder, der tæmmer Siælen i Barmen og den betænksomme Villie.”
I Chaos stræbte man vel at personificere det fürste Flydende (Urvandet), hvoraf
Jorden fremstod
).
**
I Jordens Indre var igien Tartaros det Uformede, hvori det Chaotiske endnu havde Overvægten. Eros er endelig det forbindende Princip, forsaavidt
delte allerede raader i Begyndelsen, i den halvslumrende Natur.
Af sig selv födte nu Chaos Erebos og den sorte Nat; af disses Forening fremsprang igien Dagen og Ætheren.
Allerede her, i Udviklingens förste Tid, see vi da Lyset og Klarheden at losrive
sig, for at opstige over det Formlose og Dunkle, men vel at mærke dette Lys er endnu
kun legemligt, om Aandens Lys er der endnu ikke Tale.
Natten föder ogsaa de dunkle, hemmelighedsfulde og de mod Livet fiendtlige
Magter: Döden, Sövnen, Drömmen, Alderdom, Bedrag, Trætte, og endelig Hesperiderne, der boede ved Solens Nedgang, men tillige Nemesis og Moirerne.
Ogsaa Kærligheden er, som Hesiodus siger, födt af Natten; thi ogsaa den, ind
hyller sig gierne i Dunkelhed. Dette strider dog mod de andre Myther om Kærlighe
dens Födsel, som han tillige anförer.
AfJorden (Gaia) udvikles nu den stiemefulde Uranos (Himlen
),
***
Pontos (Havet)
og Biergene. Uranos og Gaia forene sig derefter med hinanden, og af deres Ægteskab
*) Hesiodus bruger om Jorden Udtrykket tvQVQTSQVOq, hvorved han vel ikke blot sigter til Jordens
Störreise, men tillige til dens ernærende Kraft.

**) Chaos er vel oprindelig det Rum, der indeholder Alt, siden den formlose, indifferente Materie.
At man da ved Chaos ikke har tænkt sig noget fast Legeme, men snarere et Slags Udlydende, der
endnu ingen blivende Skikkelse havde, men hvoraf enhver Skikkelse kunde opstaae, det synes at
ligge i Begrebet selv. Vandet er jo endog i den nuværende Tingenes Orden det Indifferenspunkt,
hvori den materielle Natur finder et Slags Ligevægt og dog endnu ikke har antaget en bli
vende Form.
***) Hesiodus siger, at hun födte ham ftiov savry, liig sig selv; om delte har Hensyn til Himmelhvæl
vingens Form, eller til den faste Materie, hvoraf den troedes at bestaae, eller om der skiuler sig en
anden Tanke i dette Udtryk, er vanskeligt at sige.
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födes Okeanos med de dybe Hvirvler og de övrige Titaner samt Rheia, Themis,
Mnemosyne, Thetys og Phoebe med den gyldne Krands, ligeledes avledes i dette Æg
teskab Kykloperne og de hundredarmede Kæmper (Hekatonkeirerne) og tilsidst den li
stige Tid (Kronos).
Baade Pontos og Okeanos betyde Havet; altsaa synes dette at födes to (range,
Oplosningen er imidlertid ikke vanskelig, hvor Himlen berörer Jorden, der opslaaer
Okeanos, den store Ström, der som en Slange snoer sig om alle Lande; Pontos deri
mod er det nærmere Hav (Middelhavet), der ligger indenfor Jordens Grændser, dette
tilligemed Biergene har Jorden baaret i sit eget Indre og bragt dem for Lyset uden
Himlens Hielp; saaledes forklares ogsaa Mythen af Moritz.*)
Fra Pontos nedstammede mange Uhyrer; thi disse troedes al höre Havet til.
Floder og Stromme betragtedes derimod som Okeanos’s Börn, af disse opregner Hesiodus en Deel; „det vilde være besværligt,” lægger han til, „for en dödelig Mand
at opregne dem alle, men de kiende dem, der boe deromkring”**
).
De Heste af Uranos’s Sönner vare kolossale Frembringelser, uregelmæssige
Fodsler af en vild Natur. Uranos, der frygtede deres medfödte Vildhed, indsluttede
de hundredarmede Kæmper og Kykloperne i Jordens Dyb „og lod dem ikke komme
frem for Lyset og glædede sig ved sin onde Gierning,” siger Hesiodus.
Derover forbillredes Gaia, og hun ophidsede sine Sönner til Hevn, alle de öv
rige frygtede, men Kronos paatog sig at udfore hendes Plan; hun gav ham en stor
Segl af Jern, med hvilken han berövede Uranos hans mandlige Kraft. Af Uranos 's Blod
opstode Erinnyerne, de stærke og store Giganter og de meliske Nymphen Af hans i
Havet nedfaldne Sæd fremkom Aphrodite, „den af Skum födle Gudinde, den skkinlbekrandsede Kythereia.”
Saaledes havde der nu udviklet sig en Kreds af Guddomme, der vel höre Id de
ældre, men hvori dog en höiere Verden begynder at anes. Ogsaa det Personlige
udtaler sig her noget fuldkomnere, imidlertid beherskes det i hver Enkelt endnu saa
stærkt af el eneste Begreb, at den egentlige Frihed og individuelle Mangfoldighed ikke
ret kan komme frem; alle disse Guddomme have, uagtet de betragtes som Individer,
ingen egentlig Historie, siger Hegel.
I Erinnyerne skimtes allerede det förste Begreb om Giengieldelse, men del er
*) Jfr. Moritz, Götterlehre S. 48. CSte Aufl.).
**) Theog. 337—70.
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endnu indhyllet i Instinktets Mörke; den dunkle Röst, der i Menneskets Indre straffer
Forbrydelsen, fremtræder her personificeret; disse Gudinder, der fremsprang af Uranos’s Blod i det Öieblik, da den förste Grusomhed blev begaaet, vare ogsaa strenge
Hevnere, hver Gang Blodets Ret sildigere blev krænket.
Mnemosyne, der samler sine Tanker i Erindringen, Mindet, Musernes Moder,
hörer ogsaa til denne Kreds; hun bærer den tilkommende Videnskab og Kunst uud
viklet i sil Indre, og vel al mærke, hun er ikke blot Himlens, men ogsaa Jordens Datter.
Themis er ligeledes en Datter af Himlen og Jorden. I hende kan Overgangen
fra den ydre til den indre Verden bedst sees, hun er först det ordnende Princip i den
physiske Natur, dette overfores nu i den ethiske Kreds, og saaledes vorder Themis
Retfærdighedens Gudinde.
Metis, Zeus’s försle Hustru, er egentlig hans Tanker, som han indslutter i sig
sely, hans hemmelige Anslag i Begyndelsen og bærer saaledes Umiddelbarhedens Præg.
Nemesis hörer til de dunkle, negerende Magter, der födles af Natten; fra först
af er hun den misundelige Guddom, der drager Alt, hvad der vilde hæve sig for höil,
ned igien og derved tilveiebringer Liighed; hun er tillige den, der straffer og dæmper
Overmod og viser Alt tilbage, hvad der overskrider Maadeholdenheds Grændser.
Nær forbunden med Nemesis er ligeledes Skamfuldheden
thi den er jo
Blodets umiddelbare Vidnesbyrd om Forseelsen'").
Ogsaa Moireme höre til denne Kreds; de ere Söstre til Nemesis og „tildele de
Dödelige Godt og Ondt,” siger Hesiodus, „og straffer baade Guders og Menneskers
Bröde og aflade aldrig med deres Vrede, för de have uddeelt den fordærvelige Lön til
Enhver, der har syndet”**
).
De forene saaledes den physiske Magt med den moralske;
med sagte, men sikker Finger styre de del hele Liv, de ere uden Barmhiertighed, og
dog aner man giennem og bag ved deres Styrelse en höiere Verdensorden; de ere
Tienerinder af en ubekiendt Magt, for hvilken selv Guderne böie sig, og hvis Planer
ligge langt udenfor Menneskets Synskreds'"”"”").
Aabenbar staae vi da her ved Grændseskiellet mellem Naturens og Bevidsthedens Verden; det er Aanden, der her erkiender sig selv i sin förste Opvaagnen og
udtaler sine Befalinger, men der tillige endnu virker i sin Umiddelbarhed som Instinkt,
som uimodstaaelig Naturmagt.
*) Hesiodus, SQ/a xal ^psQai 200.
S. Theog. 217 o. s. v.
***) Götterlehre v. Moritz, S. 32 (Ste Aufl.j.
6
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Alle hine Guddomme, hvori Aanden for forste Gang aner sin Ret og sin Begrændsning, tilhöre udelukkende den qvindelige Verden; de mandlige Born af Okeanos
og Gaia derimod, eller af Gaia alene, staae enten som Personificationer af den raa
Kraft, eller höre i det mindste hiemme i den physiske Natur. Dette stemmer ogsaa
ganske overeens med Livets Gang; thi hos Qvinden vaagner allerede Anelsen om en
sædelig Verdensorden i en Alder, hvori den raa Kraft endnu fremhersker hos .Ilanden.
Efter Uranos regierede Kronos, i ham rörte sig endnu den titaniske \ildhed;
han er den dunkle, grændselose Tid, hvori alle Skabninger, forsaavidt de höre For
gængeligheden til, endelig maae forsvinde.' Derfor berettes der, at han tilintetgjorde
den gamle elementariske Virksomhed; ligesom Uranos holdt han ogsaa de hutidredarmede Kæmper og Kykloperne indspærrede i Tartaros og vakte derved Jordens Vrede.
Men han sögte desuden at tilinlelgiöre sin egen Afkom; Fabelen fortæller, at han
havde sex Börn med sin Söster Rheia, disse sögte han at opsluge, eftersom han
frygtede Giengieldelsen og sit Riges Undergang. Denne hans Handlemaade vidner
noksom om hans titaniske Natur.
Zens undgaaer imidlertid ved Rheias List sin Faders Efterstræbelser, med ham
begynder et nyt Afsnit i den græske Gudelære. Ogsaa hans Söskende (Hestia, De
meter, Here, Poseidon og Pluton), hvis udödelige Natur Kronos ikke kunde bilintet—
giöre, befries nu af dennes Vold; i Forening med disse begynder da Zeus en Krig med
sin Fader, som Titanerne forsvarede. Tilsidst seirer Kronos’s Börn, Kronos selv in ds iutles
i Tartaros, og Zeus vorder nu Stamfader til de yngre Guder. Med andre Ord: Den
grændselose Tid, hvori endnu det gamle Chaos giærer, de uhyre Titaner, der ingen
Lov og Orden ville erkiende, maae omsider vige for en lysere, skiönnere, mere indiv dualiseret Gudeskare, der netop vinder i höiere Frihed, i det den erkiender Begrændsningens Ret. Dog kunde Seieren ikke opnaaes uden ved Hielp af de vilde Naturmagter
selv, der af en höiere Intelligens lokkedes til at vende deres Kraft imod deres Brödre,
og til at bekæmpe deres eget Rige; derfor siges der, at Zeus seirede ved Kyklopernes
og de hundredarmede Kæmpers Hielp, hvis Baand han löste, og som han befriede fra
Tartaros'"').
Efter Apollodor smedede Kykloperne Lynet til Zeus, Treforken til Poseidon
og en (usynlig giörende) Hielm til Pluton; ved Hielp af disse Vaaben overvandt de tre
Brödre Titanerne
).
**
Efter samme Forfatter var det Metis, Okcanos’s Datter, den vise
*) S. med Hensyn til alt det Ovenanførte Theog. 116—95. 211—25. 453—500.
**) Efter Apollodor varede ogsaa denne Krig med Kronos i ti Aar, s. Apollodor. Myth. II. £.
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Gudinde, der befriede Zeus’s Söskende, i det hun ved et Lægemiddel tvang Kronos,
der alt havde slugt dem, til atter at give dem fra sig.
Men Afgrundens Kræfter kom ikke saasnart til Ro. Titanerne bryde frem igien,
og den egentlige Titanomachie, eller Kampen mellem dem og de yngre Guder, begyn
der. Disse forsamle sig paa Olympos, Titanerne paa Bierget Othrys. Kampen vedva
rede uafbrudt i ti Aar, siger Hesiodus. Endelig seirede Zeus igien ved Hielp af de hun
dredarmede Kæmper. Striden, hvori Guderne tilsidst fik Overhaand, udmales af Hesiodus
med stærke Farver; Jorden stönnede, og den vidtudstrakte Himmel sukkede, det store
Olympos skialv ligefra sin Grundvold af, og Rystelsen naaede selv til det dunkle Tar
taros, medens Krigsraabet opsteg under den stiernefulde Himmel. Lynene flöi fra Zeus’s
Haand, det ufrugtbare Hav tilligemed Floderne sydede, og den hede Dunst omgav de
jordbaarne Titaner'"). De tre hundredarmede Kæmper kastede med svære Klippestyk
ker, trehundrede i hvert Kast, og endelig overvandt de Titanerne og nedsendte dem
under Jorden, hvor de bandt dem med smertelige Baand. Titanerne indsluttedes nu
i Tartaros, der omgaves af et Kobbergitter, om hvis Spidse Natten i tre Rader har
leiret sig; ovenover ligger Jordens og det ufrugtbare Havs Rödder
).
**
Poseidon byg
gede Kobberportene til deres Fængsel, og de hundredarmede Kæmper, der vare Zeus
hengivne, boede paa disse Steder og bevogtede de Fangne
).
***
Imidlertid forbillredes Gaia over sine Sönners Skiebne, og de vilde Giganter,
som hun havde undfanget, befrugtet af Uranos’s Blod, stege nu frem af hendes Skiöd
paa de phlegræiske Marker. De havde Dragefödder, og ved hver Beröring med deres
Moder Jorden, fik de ny Kraft. De taarnede Bierge paa Bierge, for at bestige Olymp,
som de bestormede med Klipper og Ild, men ogsaa over dem seirede Guderne, og
denne Gang, som det hedder, ved Dionysos’s og Herakles’s Hielp.
Men Jorden tænkte endnu paa Hevn og avlede med Tartaros den uhyre Typhon
eller Typhoeus, der var den yngste, men tillige den frygteligste af alle hendes vilde
Börn. Han havde hundrede Dragehoveder med sorte Tunger og Öine, hvoraf Ild ud
gik. Efter Hesiodus’s Beretning talte han snart med en Röst, som Guderne kunde
forstaae, snart brolede han som en Oxe, snart havde han en Loves ubændige Sind,
snart lignede han en ung Hund, snart hvislede han, saa Biergene gave Gienlyd. Nu
*) Tim] vag %&oviug siger Hesiodus, o: egentlig: De jordiske Titaner.
**) Hesiodus bruger her Udtrykket
(Rödder), hvilket jeg ogsaa vovede at sætte istedenfor den
hos os almindelige, men tillige mattere Ord: Afgrunde.
***) Theog. 664—735. jfr. 630—36.
6*
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havde han fuldendt det uhyre Værk, siger Hesiodus, og styrtet Guderne fra deres
Throner, hvis ikke Zens hurtig havde angrebet ham med sine Lyn. Den hele Natur
kora da igien i Opror, Jorden, Himlen og Havet brændte, og Pluton skialv tilligemed
Titanerne, der sidde i Tartaros og omgive Kronos. Endelig seirede Zeus og kastede
den overvundne Typhoeus med Sorg (som Hesiodus udtrykker sig) ned i Tartaros.
Efter en anden Fabel blev Typhoeus dræbt af Apollon *).
Alle de ubændige Naturer, der ingen Grændse vilde erkiende, bleve saaledes
Hernede. Kronos og Titanerne sadde indesluttede i Tartaros; de fleste Giganter be
gravedes under ildsprudende Bierge og i Jordens Afgrunde. Typhoeus, der, efter
Hesiodus selv, forestiller Stormen
),
**
var ogsaa betvungen, og den uhyre Okeanos,
der slyngede sig rundt om alle Lande, levede, uagtet han ei havde deellaget i sine
Brödres Kamp, ved Verdens Ende, hvor hans grændselose Udstrækning all sne kunde
linde Plads.
Hvad vi allerede, da vi omtalte den nordiske Mythologie, bemærkede, maae
vi alter gientage her: Den giærende, forhistoriske Tid, hvori kolossale Skikkelser
syntes at lodes afJorden, hvori Bierge optaarnedes og sönderbrödes, hvori Himlens
Lyn ligesom kæmpede mod Afgrundene, maatte nödvendig ophore, för en harmonisk
og- ordnet Verden kunde fremstaae; det er denne Sandhed, der ogsaa her ligger skiult
bag en phantastisk Billedverden.
At Giganterne begroves under Bierge, hvor de endnu, som Mythen beretter,
udspye Ild og frembringe Jordskiælv, hentyder aabenbar paa en vulkanisk Virksomhed
i Jordens Indre.
Men, som vi ligeledes ovenfor bemærkede, Naturens Kamp danner en Præliguralion for det Liv, der siden udvikler sig i Historiens Rige; thi ogsaa her rörer den
vilde Kraft sig, der maa betvinges, för en ordnet Tilstand kan fremkomme, og saaledes
vorder den mylhiske Fremstilling et Billede paa den ordnende Magt, der bekamoer og

*) S. Theog. 820—68. Hesiodus, omtaler derimod aldeles ikke den tidligere Gigantstrid. Efte-Homer
ligger Typhoeus begravet i det vulkanrige Arima, hvor Zeus endnu forfolger hans Grav med LynSlraaler (Llias 2. 782—83). Arima skal efter Nogles Mening ligge i Cilicien, Andre giv.; Inm der
imod et Gravsted under Ætna; overhovedet er Fabelen om Typhoeus i, den senere Tid udsmykket
paa mangfoldige Maader.
**) Typhoeus skal derfor ogsaa efter en af Homers Hymner være födt af Here, hvis Naturbegreb er
den urolige Luft. Maaskee er det den ægyptiske Typhon, der giennem Fabelen om Typhoeus
har funden Vei til Grækernes Mythekreds; Typhon er jo ogsaa hos Ægypterne el Il Ilede paa
den fortörrende Vind.
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overvinder de chaotiske Elementer i Menneskenaturen selv, og der saaledes forbereder
en höiere selskabelig Harmonie.
I denne Henseende er det ogsaa mærkværdigt, at Herakles og Dionysos, der
dog begge henhörte til de yngste Guder, nævnes som de, hvilke især have staaet Zeus
bi mod Giganterne. Herakles er et Symbol paa Menneskeaanden, der træder i Kamp
imod Vildhed og Barbarie, det Samme gielder om Dionysos, der betragles som den
Gud, fra hvem en stor Deel af den höiere Cultur udgik.
Efterat Titan- og Gigantkampene vare til Ende, synes Gudernes Besværligheder,
paa faa Undtagelser nær, at være overvundne, og en höi Ro træder da istedenfor den
tidligere usikkre Stilling. I Menneskelivet derimod ere de vilde Kræfter endnu ikke
betvungne; her fortsatte Heroerne længe Striden og fuldendte, hvad Guderne havde
begyndt, og ved saaledes at gaae i disses Spor, erhvervede de sig ogsaa tidt en gud
dommelig Ære.
Zeus var imidlertid den höieste ordnende Gud, han var Giestevenskabets, Sel
skabets, Statens og Lovenes Beskytter. I flere af de ældre Guddomme er vel og det
ethiske Princip tilstede, men i sin förste Begyndelse, i sin Umiddelbarhed; i den yngre
Gudekreds gienfödes derimod de gamle dunkle Skikkelser med skarpere Omrids og i
et höiere Liv. Zeus er saaledes, som ogsaa Hegel bemærker, ikke Blodets Röst, ikke
Samvittighedens Stemme, men han er de virkelige bestemte Loves Opretholder").
Men uagtet Naturmagten i de yngre Guder er lilbagetrængl og underordnet,
saa er den dog paa ingen Maade forsvunden; den danner tværtimod den Basis, hvorpaa
det Individuelle hviler.
Saaledes mærker man aabenbar, hvorledes den urolige, mörke, stormende Luft
bevæger sig i Here og afgiver Naturgrunden i hendes Charakteer. I Zeus derimod
ligger Billedet af den höiere lyse Æther, hvorfor ogsaa Örnen, der bestandig stræber
op i den renere Luftregion, er hans Symbol "■"■). Den uböielige Pluton, der har et
Hierte uden Medlidenhed, er jo aabenbar et Billede paa Döden. Det stormende Hav
rörer sig i Poseidon, den larmende Jordryster, naar han utaalmodig bruser op imod
Zeus, og dog atter, ligesom Bolgen, igien viger tilbage"“'""")- Havets Ubestandighed
og dets forgængelige Brusen skimtes ogsaa giennem Kiærligheden. og selv i Diones
*) Jfr. Hegels Werke 12. 103—105.
**) Undertiden omfatter dog ogsaa Naturbegrebet af Zeus Luften i det Hele, hvilket ogsaa Tilnavnet
ve(fekt]y£Qsza (den skysamlende) viser.
***) llias 15. 181 o. s. v..
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Datter gienkiender man endnu den af Havets Skum opstegne Gudinde. Hephaistos,
Flammens Gud, bliver derefter Sindbilledet paa den Kunstfærdighed, som Mennesket
ved Hielp af dette Element er i Stand til at udöve. Druens Ild vorder hos Dionysos
tillige Billedet paa den höiere Begeistring m. m.
Paa lignende Maade vorder den mod Legemverdenen vendte Side af Culluren
den Grund og Jordbund, hvoraf det höiere aandelige Liv fremvoxer. Saaledes fore
stiller Hestia först det hellige Arnested, omkring hvilket Familien samles, og hvor den
Fremmede finder Tilflugt; siden vorder hun Pagtens og Statens Beskytterinde. De
meter, Agerdyrkningens Gudinde, vorder tillige den, der ender det nomadiske Liv, der
samler Menneskene indenfor en trangere Kreds, og der saaledes lægger Grurd il det
borgerlige Selskab og den höiere Civilisation. Hermes, Veienes Beskytter, den be
hændigste af alle Guder, er tillige den, der lærer Mennesket at finde Vei til lierne
Lande, (Handelens Gud); men han er ogsaa den, der med let Haand udfrier Siælen af
alle de jordiske Forviklinger og förer den paa Vei til dens ny Bolig Hinsides Graven.
Apollon, der skyder med de hvasse Pile, vorder, i Fölge heraf, tillige den straffende
og fordærvende Guddom, men paa den anden Side er han den Værgende og Beskyt
tende, og Död og Liv synes saaledes at udstrømme fra den samme Kilde
*).
Först senere blev Apollon betragtet som Solgud, formodentlig fordi Solens
Slraaler udgaae, ligesom Pile, og’ fordi de snart oplive snart tilintetgiöre Livet. Til
dette Naturbillede knytter sig da ogsaa hans evige Ungdom, hans Digterblk, hans
propheliske Vand, der overskuer alle Tidens Forhold.
Undertiden udvikler det samme Grundbegreb sig fra en dobbelt Side i to forskiellige Guddomme. Saaledes afgiver Krigens Tummel, dens Ubestandighed, dens
stormende Vildskab Underlaget til Ares’s Charakteer, hvorfor ogsaa Zens i hani gien
kiender Moderens, den stormende Heres Sind; Ares forestiller da Krigen betragtet fra
et lavere Standpunkt. Athene er ligeledes en Krigens Guddom, men da betragtes den
fra et höiere Stadium; hun er den overskuende Tankes og Besindighedens Gudinde;
hun har Feldtherrens Blik og beseirer derfor let selv den vældige Ares, den ubesin
dige, vildlstormende Kraft
).
**
Derfor fremstilles Ares som oftest nogen og har da kun

*) Ilias 1. 43—52. 16. 788—804, jfr. 16. 700 o. s. v. 5. 437—42. 21. 515- 17 og 538-39.
**) Ilias 5. 853 o. s. v. jfr. 892—93. Meget naturligt er det derfor ogsaa, at Zeus, som dea ord
nende Cud, siger, at den forstyrrende Ares er ham den forhadteste af alle de Guder, iler beboe
Olympen. Ilias 5. 890.
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en Hiehn paa Hovedet; Athene derimod er heel pandserklædt, udrustet fra alle Sider;
i disse Billeder angives de forskiellige Udviklingstrin, hvorpaa begge staae.
Forsaavidt de yngre Guder tillige ere Naturmagter, eller umiddelbare Begreber,
svare de meget ofte til ældre, abstracte Forestillinger, der saaledes i en efterfölgende
Slægt gienfödes som mere bestemte Skikkelser: Saaledes svarer Apollon i den
senere Mythe til den gamle Helios, Artemis til Selene, Poseidon til Okeanos, eller
maaskee snarere til Pontos; ligeledes svarer Athene til den hemmeligt forsvindende
Metis. Undertiden gienfödes ogsaa den ældre Mythe i en yngre, hvori den udfolder
siggiennem individuellere Skikkelser; saaledes opstaaer Dagen
tidligere af Natten
siden födes ligeledes Apollo, Solens Gud, af Leto, Mörkets Gudinde
*).
Den ældre Aphrodite og den ældre Eros ere blotte Natursymboler, det er dem,
der forbinde Elementerne, og der saaledes frembringe den hele Natur, siden gien
födes de i mere individuelle Skikkelser som Aphrodite, Diones Datter, og som den
yngre Eros, og vorde nu de Guddomme, der forbinde Menneskenes Hierler.
I de ægyptiske og asiatiske Gudebilleder smeltede meget ofte det Dyriske sam
men med det Menneskelige. Del Samme skeer vel ogsaa hos Grækerne, men kun med
Hensyn til de lavere, underordnede Væsener; i de höiere Guder seirer derimod den
ædlere Form, Alt, hvad der vilde vanzire det menneskelige Udseende, boriskæres, og
det Dyriske beholdes blot som en Antydning. Zeus fremstilles saaledes ikke med et
Högehoved, lüg Osiris; men han beholder dog Örnen ved sin Fod, som et betydnings
fuldt Tegn. Artemis afbildes, naar hun forestiller Maanens Gudinde, ikke med Horn,
lüg den ægyptiske Isis, men hun bærer kun Maanebilledet, som en udvortes Prydelse,
svævende over sin Pande. Athene, Viisdommens Gudinde, bærer intet Fuglehoved,
liig Ægypternes Theut; men Uglen folger hende dog som Attribut. Slangerne van
zire ikke Hermes’s Aasyn, saaledes som de tidt vanzire de ægyptiske Guders, men de
snoe sig kun opad den Stav, han förer i sin Haand. Aphrodite har ingen Fiskehale,
liig den babyloniske af Floden fremkomme Oannes, eller liig den asiatiske Dercetomen hun afbildes dog til Tegn paa, at hun er-opstegen af Havet, med en Delphin
ved sin Fod, eller ogsaa kiörer hun i en Vogn, forfærdiget af en Muslingskal, der
trækkes hen over Bolgerne af Nereider og Tritoner.
Saaledes sögte Grækerne paa alle Maader at fremhæve det Menneskelige; og
dog blev den lavere Natur ikke udelukket og forkastet , men tværtimod gienfödt i den
*J S. Creuzers Symbolik II. 421, jfr, Theog. 121.
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individuelle Skikkelse. Denne Anskuelse af Guderne, som bestemte Individer, gav
igien Anledning til mangfoldige Opfindelser ög Fabler, hvorved hver enkelt Gud fik
sin egen Historie, i hvilken han dannede Midtpunktet, men som vi her, hvor vi van
skelig kunne indlade os i noget Slags Detail, naturligviis ikke tör dvæle ved.
Gudernes fælles Historie var derimod forbi, da Kampen med Titanerne og Gi
ganterne var endt, og naar de siden traadte handlende frem, da var det kun enkellviis,
saaledes som deres Lyst og Lune og individuelle Stræben förte det med sig: ja naar
de blandede sig i Jordens Anliggender og syntes at deeltage deri, saa er dele dog
snarere at betragte som en Leeg, end som Noget, der for Alvor greb ind i deres Til
værelse; thi deres egentlige guddommelige Liv var sikkret, og det hengled nu i salig
Nydélse i det höil over Jorden sig hævende, af en evig Sol bestraalede Olympos.
Sammensmeltningen af denne olympiske Tilværelse med den menneskelige In
dividualitet og med det til Grund liggende Naturliv er det, der paa engang giver de
græske Guder deres bestemte Omrids, deres concrete Fylde og deres ideale SLönhed.
De have vel alle deres Planer og individuelle Formaal, den dunkle og undertiden vilde
Naturgrund rörer sig ogsaa i dem, og dog ere de ikke saaledes hildede i deres Liden
skab, som de jordiske Slægter, bagved skimter man som oftest deres höiere Tilvæ
relse, i Sammenligning med hvilken alle de jordiske Hensyn kun ere af ringe Betyd
ning; i det Zeus deeltager i Kampen for Troia, saa overskuer han tillige den hele
Jord, og det forekommer os da, ligesom han med et hemmeligt Smiil ironiserede over
sin egen Deeltagelse.
Men Guderne vare kun de idealiserede Billeder, hvori Grækerne beskuede deres
egen Natur, og ligesom hine levede et skiönt og saligt Liv i Olympen, ivor den
harmoniske Grundstemning ikke kunde forstyrres af den jordiske Atmosphæres forbi
llende Skyer, ja ligesom Tilværelsen for dem, efter en nyere Forfatters Ord, var en
Leeg og ingen Byrde: saaledes stræbte ogsaa Grækerne selv, saavidt den jordiske
Indskrænkning tillod, efter et lignende Maal; thi ogsaa de erkiendte vel deres Gramdser
indenfor den Kreds, de havde afvristet af Naturmagternes Vold og forædlet i Idealitetens
Glands; derimod betragtede de kun med et flygtigt Blik, hvad der laae udenfor denne
Kreds og truede med at forstyrre den nærværende harmoniske Existens.
Derfor blev tillige det selskabelige Samfund, Staten, hvori alle det nærværende
Livs Kræfter skulle udvikle sig med Frihed indenfor en bestemt Begrændsning, og
uden at den almindelige Harmonie forstyrres, af saa stor Vigtighed for Grækerne.
Ogsaa med Hensyn til denne Retning afspeiler Folkets Liv sig i dels Guder, der lige-
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ledes danne de et Slags olympisk Stat; og især havde Zeus, ved at betvinge den chaotiske
Masses Frembringelser, befæstet den Grundvold, uden hvilken ingen Orden og intet
Samfund kunde bestaae; derfor æredes han fremfor Alle (jfr. S. 45) som Staternes
Gud og Beskytter. Ligeledes værnede Athene derom, dette var fornemmelig Tilfældet
i den By, der bar hendes Navn. Troias Mure vare efter Mythen endog byggede af
Poseidon og Apollon; hvorfor ogsaa den sidste med udødelige Hænder, som Homer
siger, beskiermer dem mod den stormende Patroklos’"’). Siden blev den delphiske
Apollon den styrende Gud for hele Grækenland, især for den doriske Deel deraf; og
det faldt vel neppe Spartanerne i deres bedre Tid ind at udfore Noget, der var af Vig
tighed for Statens Vel, uden först at adspørge hans Orakel.
Hvad der rakte ud over det nærværende Liv derimod, hvad der laae paa den
anden Side Graven, betragtede de ældre Grækere just ikke som nogen glædelig Til
stand; „thi naar Livet har forladt de hvide Been,” fortæller Homer, „da flyver Siælen
bort som en Dröm, og de Döde ere blotte Billeder af udmattede Mennesker uden Besin
delse.” Derfor siger ogsaa Achilles, at han hellere vil tiene en Mand paa Landet uden
Arvelod, end herske over alle de hensvindende Döde. Kun Enkelte, der, som Menelaos, begunstigedes af Zeus, bleve henflyttede til den elysiske Eng, hvilken Homer
ikke sætter i Underverdenen, men paa Jordens Grændse, og hvor Livet hensvinder uden
Möie, „hvor der hverken er faldende Snee eller Vinterstorm eller Pladsregn, men
hvor Okeanos bestandig udsender den mildtsusende Vestenvind, for at husvale Men
neskene.”'"”"’)
Lidt efter lidt sögte imidlertid Philosopherne at lægge en mere moralsk Betyd
ning ind i de gamle Myther, og saaledes bleve nu Tartaros og Elysion de Steder, hvor
Menneskets Dyder og Laster efter Döden fandt deres Lön. Allerede Pindar omtaler
Livet paa den anden Side af Graven som en Tilstand, hvori de Gode leve i Solskin
Nat og Dag, uden Kummer og hvori den, der ei har begaaet Meened henbringer
taarelöse Dage’"""). Ligeledes skal der, efter Fleres Mening, i Mysterierne være
bleven foredraget en anden Lære om det tilkommende Liv, end den, der forkyndtes
offentlig for Folket.
Hvad Mysterierne angaae, saa kan der her, hvor vi maae holde os til det Alleri

*) Ilias 16. 698—712.
**) Odyssea 4. 563—69. jfr. den hele Ilte Bog.
***9 Pindar. Olymp. II. 109.
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almindeligste, kun lidet være Tale derom, og vi ville i dejine Henseende indskiænke
os til et Par korte Bemærkninger.
I flere af de græske Mysterier synes Demeter tilligemed den af Underverdenens
Gud bortrövede Persephone at spille Hovedrollen. Dette var saaledes Tilfældet i
Eleusis, hvor dog Persephone ikke benævnedes med dette Navn, men bestandig kaldtes
Kore (Pigen). Efter den almindelige Mening har man her i Begyndelsen givet det
Hele en symbolisk physisk Betydning.: Den bortrövede Kore forestillede da Sæden, der
nedlægges i Jorden, doer og oplösés, för det ny Liv kan fremspire deraf og udfolde
sig i Lysets Rige. Siden blev maaskee dette et Billede paa Menneskesjælen, der giennem Död, Mörke og tilsyneladende Undergang skal udvikle sig til en höiere Tilværelse.
Dog er dette neppe stort meer end en blot Formodning.
Med Demeter sattes ligeledes Dionysos i Forbindelse. Paa Kreta kiendte man
ogsaa en Mythe om Zagreus (efter Nogle den underjordiske Dionysos), der var en
Sön af Zeus og Persephone, og der blev dræbt af Titanerne. Pallas (Viisdomsgudinden) bragte imidlertid hans bankende Hierte til Zeus, og deraf opstod den ny Diony
sos. Denne Mythe kan nu modtage baade en naturlig og en höiere Forklaring, i det
Druen maa knuses, för dens rette Liv og begeistrende Kraft kan udvikle sig, hvilket
da tillige kan betragtes som et Billede paa Siælens Udvikling i Döden. For Resten ei
det ogsaa muligt, at man her ved Titanernes (Naturmagternes) Seier har sigtet til en Na urrevolution, hvorved den begyndende Cultur for en Tid er gaaet til Grunde, og at disse for
skiellige Anskuelsesmaader ere bievne betragtede den ene som et Billede paa den anden
*).
Den symboliske Lære, som man saaledes maaskee giennem disse Mylher scigte
at giöre gieldende, fæstede dog vel neppe nogen dyb Rod i den græske Folkebevidst
hed; snarere kan man sige, at den ægyptiske Aand i dette Slags Mysterier spillede
Hovedrollen; ja Diodorus Siculus fortæller endog ligefrem, at de fleste mystiske Ind
vielser af Orpheus ere bievne overförle fra Ægypten til Grækenland.
*) Med Hensyn til de samothrakiske Mysterier fortiener især Schellings Afhandling: „Ueher die Gott
heiten von Samothrace,” at giennemlæses. Efter dette Skrift betragtes Demeter, Persephone cg Dio
nysos som Herskere i Underverdenen. Demeter (Begierlighed) er den laveste Guddom, Persephone
(den begyndende Natur) og Dionysos (Aandernes Herre) staae allerede höiere. Kadmilos (Hermes)
forbinder nu de underjordiske Guder med Zens. De underjordiske Guder vare de saakaldte lavere
Kabirer (Hephaistoi), hvilke havde frembragt den synlige (Nødvendighedens) Verden. Den Indviede
förtes da (ligesom ogsaa Siælen efter Döden) giennem forskiellige Gradationer fra Nødvendighedens til
Frihedens Rige. At de lavere Guder vare de egentlige Verdensskabere, gientages, efter Schellings
Mening, i liere Religioner, ja endog i det gamle Testamente, og han sætter uden Tvivl (hvis det
er tilladt at læse mellem Linierne af hans Alhandling) de samothrakiske Hephaistoi i Forbindelse
med det gamle Testamentes Elohim.
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Del Samme beretter han med Hensyn til Mytherne om Hades. Virkelig synes
Forestillingerne om Overfarten over Vandet, om Færgemanden, om Dödningedommerne
m. m. ligefrem at være Copier af de Skikke, der för Begravelsen fandt Sted hos
Ægypterne, hvilke endog, som Diodorus siger, i deres Sprog gave Styrmanden, der
förte Ligene over, Navn af Charon*
).
Den egentlige græske Aand derimod holdt sig langt nærmere til det nærværende
Liv; ja selv i de eleusinske Mysterier blev Demeter rimeligviis især dyrket som den,
der havde endt det tidligere Barbane og indfort en höiere Cullur; i Thesmophorierne,
der uden Tvivl havde en Deel tilfælles med Mysterierne i Eleusis, og der ligeledes,
efter Herodot, havde deres Oprindelse fra Ægypten, viser allerede Navnet, at dette
har været Tilfældet’"“"’)I Fölge det vi her og paa andre Steder have udviklet, synes det da, som om
Grækernes religiöse Myther aldeles ikke manglede Tilknytningspunkter til andre Na
tioners Anskuelser. I Titan- og Gigantomachierne gienfinde vi saaledes en Idee, hvorpaa flere betydningsfulde Myther hos forskiellige Folkeslag ere byggede; Fore
stillingen om den af Havet opstegne Aphrodite er kommen fra Asien, det Samme
gielder om Adonisfesten; Fabelen om Typhon, Læren om Hades og flere Mysterier
ere sandsynligviis overforte fra Ægypten; ja Herodot paastaaer endog, at de fleste Be
nævnelser paa Guderne vare komne fra hiint Land ■"""“"). Men hvad man end tænker
om denne Paastand, saa have dog disse Guder under den græske Himmel antaget el
saa nationalt Præg, at de vel maae ansees som eiendommelige for det græske Folk.
Hos Inderne og Ægypterne, og næsten overalt, hvor det hierarkiske Princip i
höi Grad var fremherskende, see vi, som sagt, en bestemt Tendens til at isolere sig,
til at vende sig bort fra det naturlige Liv, til at give Slip paa Jorden og dens Fordær
velse, for uforstyrret at hvile i en höiere Tankekreds, hvori dog, da denåkke har op
taget det jordiske Liv i sig, Abstractionen tillige spiller en overvægtig Rolle.
I den gamle persiske og end meer i den skandinaviske Mythelære vender Aan
den sig ikke bort fra Fordærvelsen, men træder dristig i Kamp derimod, og kun ved
*) Diodor. 1. 96. 1. 23. Denne saakaldte Orpheus er nu rigtignok en meget mystisk Person. Jfrmed Hensyn til Færgemanden Diodor. 1. 92.
**) &&;p.o<f6QO$ betyder den Lovgivende, s. for Besten Herodot II. 171.
***) Herod. 11. 50. Schelling mener derimod, at Grunden til den græske Religion ikke maa soges i
Ægypten, men snarere i de samothrakiske Mysterier, hvilke han igien sætter i Forbindelse med en
Urreligion, der renest skal have udtalt sig giennem det gamle Testamente, s. den citerede Af
handling.
7*
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en bestandig heroisk Anstrengelse ved en fortsat Strid haaber den at tilintetgiore det
Onde. Men ligesom den passive Ro, Stagnation, var Skyggesiden hos Ægyptere og
Indere, saa bemærkes her en bestandig giærende Uro, hvori de kiækkeste Bedrifter,
de höieste Heltegierninger, liig Meteorer, fortrængte den ene den anden, og hvori
Kræfterne spildtes i en Kamp, i hvilken ingen med Sikkerhed ordnet Verden., ingen
varige Skikkelser fik Tid til at danne sig.
Grækernes Gudecyklus synes derimod at danne Ligevægtspunktet mellem begge
Extremer. Den var ikke fremmed for Kampen og for den jordiske Stræben, men leiler
ikke ganske fortabt deri. Paa den ene Side havde de græske Guder deels betvungen
Naturmagterne deels optaget dem i deres eget Væsen, paa den anden Side havde de
ogsaa funden Hvile i sig selv og i den salige olympiske Tilværelse; og i det den jor
diske og den ideelle Verden saaledes sammensmeltede i en begrændset, menneskelig
Form, dannedes der bestemte Individer, hvori Livet i sin Totalitet dog syntes; al være
tilstede, og hvori Tilværelsens Modsætninger paa en harmonisk Maade syntes forbundne.
Hine idealiserede Individer bleve derfor ogsaa Forbilleder for en Kunst, der endnu vil
vække de sildigste Slægters Beundring.
Havde nu denne Harmonie ikke blot behersket Phantasiens, men tillige med
Alvor giennemtrængt Tankens og Villiens uendelige Verden, da vilde vel de forstyr
rende Magter for bestandig have været overvundne. Men dette kan man, med hvor
stor Ærbødighed man end betragter den græske Aand og dens Virksomhed, dog van
skelig indrömme. Der gives vel neppe noget Folk, der med sikkrere Haand og med
större Kunstfærdighed har giennemarbeidet, hvad del havde opfattet og forstaaet, end
Grækerne; derimod have de neppe giennemforsket og giennemkæmpet Livet i alle
dets Dybder, ja man maa uden Tvivl, hvis man vil være retfærdig, indrömmé, at de
Syner, som ældre Forskere havde seet, i den skiönne græske Phantasieleeg ikke saa
sielden bleve forvanskede og tabte deres Betydning.
For al naae den Kunstfuldendthed, de attraaede, tillode Grækerne sig tidt
en temmelig stor Vilkaarlighed, og de befandt sig saaledes med Hensyn til deres
religiöse Myther i en Illusion, som de selv frivillig fremkaldte og underkastede
sig. Tilstaaelsen heraf ligger ligefrem i de Ord af Herodot: „Hesiodus og Homer
ere de, som have opfundet Grækernes Theogonie;” den Gude- og Billedkreds,
Grækerne opstillede, grundede sig da i sit Allerinderste paa en Leeg, som Aanden
drev med den omgivende Verden. Men uagtet de saaledes med et fortryllende og
kunstigt Slör tilhyllede de Rædsler, der truede det skiönne Liv, saa kunde de dog ikke
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med al deres Kunst betvinge og overvinde dem. Skiebnens Strenghed og Dödens
gaadefulde Magt vare ikke tilinletgiordte, uagtet denne fremstilledes som en skiön Ge
nius med omvendt Fakkel, og uagtet Pareen med let qvindelig Haand udspandt de Dø
deliges Livstraad. I Kunstens olympiske Leeg syntes vel Maalet at være naaet, og
Seierens Krands at være vunden; men i Sandhedens Verden, i den alvorlige og strenge
Virkelighed, vare Dissonanserne uoplöste, og disse bleve tilsidst saa skærende, at alle
Olympens Guder blegnede, og at deres Glands falmede derved. Med andre Ord: Den
nordiske Mythe beholdt her Ret imod de græske; thi de vilde Kræfter vare ikke for
bestandig fængslede, Titanerne hævede sig igien af Tartaros tilligemed den dunkle
Kronos, der tilintetgiör Alt, hvad der ikke har sin Rod i Livets inderste Dyb, og han
forskaanede da heller ikke, hvad der var forgængeligt i den græske Verden.

Om Romernes mytliisk-religiose Anskuelser.
Det er egentlig en Vildfarelse, naar man troer, at de romerske Guder fra Be
gyndelsen af havde saa stor Liighed med de græske. Denne Liighed fik de först efter
den anden puniske Krig, da græsk Dannelse trængte ind, og da de græske Myther paa
mangfoldige Maader blandede sig i og ligesom overbyggede den gamle Lære.
Hvis der i övrigt fandtes græske Elementer i den ældre romerske Religion, saa
ere vel disse især komne derind paa anden Haand giennem Etruskerne, der i mange
Retninger, saavel med Hensyn til Gudelæren selv, som med Hensyn til den religiöse
Cultus, skulle have været Romernes Forgængere og Veivisere.
Ikke blot Jupiter, Juno, Minerva, o. a. f., men ogsaa Genierne, Larerne og Penaterne ere, hvis man skal fæste Lid til Otfried Müllers Undersøgelser, af etruskisk
Oprindelse. Den Kunst at udgrunde Betydningen af overordentlige Syner (portenla et
prodigia), og at forsone de vrede Guder, er ogsaa kommen fra Etrurien; alle Haruspices, der udövede hiin Kunst samt spaaede af Dyrenes Indvolde, vare oplærte i dette
Land, og under Beleiringen afVeii kunde Gudstienesten ikke engang paa tilbørlig Maade
udfores, efterdi Etruskerne vare fiendtligsindede; ja der kunde neppe vise sig en Bi
sværm paa en offentlig Bygning, siger Otfried Müller, uden at Haruspices bleve hentede,
for at udfinde Betydningen deraf, og overhovedet förte Romerne sig alt det til Nytte af
Etruskernes Religion, hvad de troede gavnligt for Statens Vel '"').
*) Otfr. Müller, die Etrusker III. 3. 1. og 2. III. 1. 4. jfr. III. 4. 4. og 5.
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Rimeligviis have ogsaa Sabinerne havt Indflydelse paa Romernes religiöse
Forestillinger. Altins Navius en af de berømteste Augurer, der skal have levet
under Tarquinius prisens, var en Sabiner. Numa og hans Ven Marcius, der begge
havde saa stor Indflydelse paa den romerske Cultus vare ogsaa Sabinere, og flere af
Romernes Guder skulle, selv efter Otfried Müllers Mening, have en sabinsk Oprindelse*).
Men hvad vi bemærkede med Hensyn til Grækerne, det kunne vi vel ogsaa gien
tage med Hensyn til Romerne: Hvor saa deres Guder ere komne fra, saa nave de dog
fra Begyndelsen. af ganske uddannet dem i den Retning, de fandt passende for sig, og
saaledes kan man vel sige, al de Guder, der i tidligere Tider dyrkedes i Rom, ogsaa
ganske have antaget et romersk Præg, og en romersk Charakteer.
Ligesom Grækerne kunne betragtes som Repræsentanter for den ældre Kunst,
saaledes kunne maaskee Romerne kaldes den ældre Verdens Forretningsma nd. Der
var en stor Conseqvens, en streng praktisk, men tillige prosaisk Aand i allé deres Myther; den vildtsvævende Phantasie, der leger med Billederne for deres egen Skyld,
kunde Romerne egentlig ikke lide, de bekymrede sig heller ikke stort om, hvad der
var skeet i Dagenes Begyndelse, og om hvad der skulde skee ved deres Ende, men
kun om hvad der nærmest knyttede sig til deres egen jordiske Tilværelse, og især om
hvad der kunde befordre den romerske Magt og det romerske Herredomme.
Theoretiske Betragtninger, almindelige kosmogoniske Overblik kunne vi da her
aldeles ikke vente. Byen Rom, den evige Stad, det er den egentlige Verden, hvorom
der her ene er Spörgsmaal, og den Maade, hvorpaa, de Betingelser, hvorunder den
opstod, det er den romerske Kosmogonie. Denne Kosmogonie er ogsaa mythisk,
men paa en for Romerne eiendommelig Maade; thi det Mythiske er hos dem aldeles
underordnet under det politiske Liv og dettes Öiemed.
Efter Niebuhrs Undersøgelser maa nu den hele saakaldte romerske Historie li
getil den Periode, bvori Gallerkrigen fandt Sted, betragtes som en mythisk Fortælling,
og dog ere alle Beretninger om dette Tidsrum saa strengt tilskaarne efter det virkelige
Livs Gang, at man nödig, naar man giennemlæser dem, vil antage dem Ur Virkelige
Myther. Mythen er nemlig hos Romerne ganske bleven en Tiener af Staten og dens
Interesser; Hengivelse for det almindelige Vel, heltemodige Opoffrelser, der skulle
opflamme Hierterne til Patriotismus, træde her istedenfor Gudernes og Heroernes phantastiske Bedrifter hos andre Folkeslag. Noget Historisk blander sig dog sikkert i de
*) Die Etrusker III. 3. 8. 111. 5. 4.
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gamle mythiske Sagn, imidlertid er vel dette blevet aldeles omændret, saaledes som
Statens Tarv og Hensigter syntes at fordre det").
Disse Sagn danne saaledes i deres Forbindelse Romerfolkets episke Digt, lige
som den troianske Krig dannede Grækernes; de ere ikke Historie, skiöndt de synes
blandede dermed, og dog ere de tillige meer end Historie, i det de fremstille dens
Væsen og Kiærne, Romernes Digten og Tragten i al dens Reenhed, uden de forvirrende
Tilfældigheder, som i Virkelighedens Verden blandede sig dermed. Saaledes vorde
de en Norm for Folkets Udvikling og for den virkelige Historie, og det er de ældre
Romeres inderste Natur, der her under Mythens Klædebon træder os i Möde.
Der gives et Navn, hvorunder de fleste af de Guder, der virkelig vare romerske,
kunne indbefattes: de vare næsten alle Skytsguder. De betragtedes ikke som fritvirkende, uafhængige Individer, men kun som de, der, naar Folket liente dem paa den fo
reskrevne og tilbørlige Maade, vilde fremme dets Velfærd og Lykke; ja kun derfor,
meente man, vaagede Guderne saa ufortrødent over den romerske Stat, fordi dens Bor
gere med saa stor Samvittighedsfuldhed og Omhu overholdt enhver Ceremonie, ethvert
selv det ringeste Punkt, der henhørte til Gudstienesten **
).
Det Heles Liv havde fra Begyndelsen af udviklet sig af Familielivet, og
Staten selv betragtedes i de ældste Tider kun som en större Familie; dette Forhold
gienkommer ogsaa i de romerske Gudefabler, og man kan inddele Guderne i dem, der
beskytte den Enkelte, i dem, der beskytte Familien og i dem, der beskytte den hele
By, Staten og de deri Sted findende Sysler.
Da Guderne hos Romerne i Almindelighed ikke havde nogen udviklet Historie,
men kun en relativ Betydning, et Forretningsliv med Hensyn til Mennesket, saa kunne
vi ogsaa her kun betragte dem fra denne Side.
Hvert Menneske havde sin beskyttende Genius, der, efter Hartung, kan be
tragtes „som hans af ham selv udtrædende, og i et Billede opfattede Ejendommelighed,
hans aandelige Dobbeltgænger.” Denne Genius er det Styrende, det Instinktive og
Umiddelbare i Mennesket; hans Skiebne (Genius fatalis), som han i sit Inderste
forbereder sig selv, den drivende Magt, der bestemmer hans Handlinger. Menneskets
*) Saaledes er det nu vel afgiort, at Porsena virkelig har indtaget Byen Rom. Efter Otfr. Müllers
Mening er under de to Tarquiniers Navne den Sandhed skiult, at Tarquinii, en etruskisk By, i
hine Dage beherskede Rom, hvorimod Servii Tullii (Mastarnas) Regiment kun er et billedligt Ud
tryk for, at det Herredomme, Byen Tarquinii udövede, for en Tid blev afbrudt.

**) Jfr. Val. Max. 1. 1. 8.
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Genius er dog ikke hans Siæl, hans Skygge, thi denne nedsank efter Döden tik Un
derverdenen; hvorimod hans Genius traadte tilbage og forsvandt i det höiere Element,
hvorfra den var udgangen. Man haabede paa sin egen frelsende Genius, man olfrede
til den, som til en beskyttende Gud. Ligesom hver Mand havde sin Genius, havde
hver Qvinde sin beskyttende Juno
).
*
Ligeledes havde hvert Huns, hver Familie sine egne beskyttende Aander (La
res) ; man troede nemlig, at de Afdöde kunde forlöses fra Underverdenen, og at de bedre af
dem da forvandledes til virkelige Guder, der vaagede over de Familier, der nedstam
mede fra dem. Familiernes Huusguder havde deres Altere ved Ildstedet, deres
Billeder opbevaredes i det saakaldte lararium, der stod i Husets store Hal (atrium).
Penates (maaskee af penetralia, a: det Allerinderste), betragtedes ogsaa tildeels
som Huusguder, og Forskiellen mellem dem og Lares er ikke saa let at angive. Efter
Creuzer vare Lares ligefrem beskyttende Guder, hvorimod Penates vare de, hvorfra
Velsignelsen i Huset udgik
).
**
Familiens Lar var som oftest en eneste; Penaterne
derimod vare liere; maaskee tænkte man sig ogsaa visse höiere Guder derved, der
bestandig vare de samme, f. Ex. Jupiter, Vesta o. s. v. Efter andre Angivelser
fandtes der ogsaa Penater, der vare Aander af afdöde Mennesker, men disse troedes
da vel at have levet i en ældre Tid
).
***
Ligesom nu de romerske Familier bleve flere og dannede et större Selskab,
udvidedes ogsaa Skytsgudernes Sphære, uden at dog deres Natur og Væsen forandrede
sig. Ikke blot den Enkelte, men hele det romerske Folk havde saaledes sin Genius;
da Aeneas offrede paa sin Faders Grav, kröb der, efter Virgil, en Slange frem deraf,
og Aeneas var uvis, om ikke denne Slange var Stedets Genius; han beder ogsaa til
Stedets Genius, da han har fundet det Land, hvori han skal fæste Boligf).
Ligeledes vare der mægtigere Lares, der beskyttede Veie og Byer, hertil reg
nedes blandt Andre de saakaldte Lares præstites, der vare avlede afMercurius med den
lungelöse Nymphe Tacita paa Veien til Underverdenen -H-). Det var ogsen en Lar,
der bevægede Hannibal tik at vende om og lierne sig fra Byen. Penaterne deltes paa

Hartung, Religion der Römer I. 32—39.
Creuzers Symbolik II. 871 o. s. v.
S. om Lares og Penates Hartung, Rei. der Römer I. 56—65. og 71—81.
Incertus geniumne loci famulumne parentis esse putet, s. Virgilii Aeneis V.
VII. 136—37.
•pp) Maaskee var dog dette kun en nyere Fabel, s. Ovid. Fasti II. 599.

*)
**)
***)
•J9
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95—96, jfr. Aeneis
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samme Maade i private og offentlige, de sidste var det, der gave Stat og Folk deres
Fremvæxt.
I disse saaledes udvidede Begreber see vi da Overgangen fra Individets Genius
til höiere og mægtigere Guder, der igien kun ere Genier, Penater, Larer efter en större
Maaleslok. Herom ville vi endnu stærkere overbevise os, naar vi betragte de vig
tigste af disse Guder nærmere.
Den hellige Ild i Husets Inderste dyrkedes i Rom under Navn af Vesta. Hun
er en meget abstract Guddom og fremstilles sielden i menneskelig Skikkelse.
Vesla betyder den Tilhyllede; hendes Ild blev efter Mythen reddet af Aeneas, da
Troia gik til Grunde, og af ham fört til Latium tilligemed Penaterne, ja hun kan vel
betragtes som den förste af disse, som den beskyttende Aand, der svæver over alle
Arnesteder. Hun er egentlig Ilden selv”), og först og fornemmelig den Ild, der
tiener til Menneskets Fornødenheder, til Kogning og Varme; men hun er tillige
en Personification af det Midtpunkt, der forbinder og beskytter Alle. Hendes Dyrkelse
blev indfort i Rora af Numa, eller efter en anden Angivelse af Romulus selv; thi den
Aand, der forbandt det Hele, og hvorfra Livsvarmen udgik derover, maatte vel allerede
være tilstede ved Statens Begyndelse
Som bekiendt skulde hendes Ild bevogtes af
rene og kydske Hænder. I hendes Tempel bevaredes det hellige Palladium, der var
' et af de syv Panter (septem pignora) paa Roms Lykke ***).
En af Roms betydeligste Guder var Janus, de vexlende Tiders (Nattens og Da
gens) Gud, der som saadan havde Opsyn med Menneskets Skiebne og med Krigens Tildra
gelser. Janus var ligeledes en meget abstract Guddom og betegnede ogsaa Begyn
delsen, det Förste, hvilket Romerne i höi Grad agtede paa; thi de meente, at Begyn
delsen ligesom ved et Slags Magie bestemte det Heles Gang. „Alt ligger i Begyn
delsen,” siger Ovid, „kun den förste Fugl er den betydningsfulde”^-). Janus sidder ved
Indgangen til Alt, derfor staaer Begyndelsen af Aaret, ligesom Indgangen til Huset,

*) Ovid siger: Nec tu aliud Vestam, quam vivam intcllige flammam, s. Ovid. Fast. VI 291. jfr. 295.
**

) Plutark. Numa IX. X. XI. Romulus XXII.

***) Dette Palladium blev efter Mythen bortfört fra Troia af Diomedes, men da han mærkede, at det ei
bragte ham Lykke, gav han det tilbage til Naules, en af Aeneas’s Fölge. De övrige sex Panter
paa Roms Lykke vare: Ancile, Priami Scepter, Helenas Slör, den koniske Steen (cautes), Orestes’s
Aske og den saakaldte quadriga, der först var forfærdiget af Leer, siden af Bronce, og stod foran
Jupiters Tempel (s. Creuzers Symbolik II. 1005).

-J-j Ovid. Fasti. 1. 179.
8
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under hans Varetægt; begge have ogsaa faaet Navn efter ham (Januarius, jam a). Men
Janus er tillige Udgangen, det Sidste; enten derfor, eller fordi han var Nattens og Da
gens Symbol, var det vel, at han fremstilledes med to Ansigter. Han aabnede og luk
kede ligeledes Himlens Döre, og da Begyndelsen og Enden jo bestemmer Alt, saa stod
det hele Forretningsliv under hans særdeles Varetægt. I Krigen aabnedes hans Port'"'),
i Freden lukkedes den; thi Krigen var Romernes Hovedforretning, naar der var Fred
derimod, hvilede det hele Liv, da stod Tiden ligesom stille **
).
Romernes höieste beskyttende Gud var imidlertid Jupiter optimus maximus, der
havde sit Tempel paa Capitolium (Jupiter capilolinus). Jupiter havde Magt over det
Höieste, ligesom Janus over det Förste. Han var den, der skienkede Romerne Frem
gang i alle deres Foretagender; i ham tilbade de deres egen Seiersmagt og Lykke.
Foran hans Tempel stod en Fiirspændsvogn (quadriga), der var kommen fra Veii, og
der skulde sikkre den Stad, hvori den befandt sig, et evigt Herredomme (s. Anm. til S.57).
1 den capilolinske Jupiters Tempel samledes Senatet, til ham henvendte Talerne sig, foran
hans Billede afgiordes de vigtigste Statsforretninger; naar Feltherren drog i Krig, da
begyndte Toget fra Capitolium; naar den unge Romer anlagde den mandlige Toga og
indviedes i.det borgerlige Livs Sysler, da giorde han Löfte foran den capilolinske Ju
piter. Denne var egentlig Romerfolkets store Genius, og alle hans Tilnavne antyde,
at Romernes Skiebne var bunden til ham. Han kaldtes Byens Vogter (urbis cislos),
den Uovervindelige (invictus), Seierherren (victor), den Bytte Vindende (prædator),
den Hielpende (opitulator), den Standsende (stator), den Triumpherende (triumphaler);
de vigtigste af hans Tilnavne udtrykke saaledes Krig, Herskermagt, Seier, og han
betegnede vel fornemmelig, som ogsaa Hegel synes at mene, Herredömmet over den
hele Verden ***
).

Jupiter havde dog tillige mange underordnede Forretninger, som Jupiter pistor
(Bageren) sörgede han for Brödet, som Jupiter pluvius for Regnen, han beskyttede
ogsaa Grændserne m. m.

Ved Siden af Jupiter Capilolinus siode to Gudinder, hvoraf dog hver havde sin
*) Denne var egentlig ikke Indgangen til et Tempel, men en blot Giennemgang paa et bestemt Sled i Byen.

**) Hos Etruskerne betegnede Janus, efter Otfr. Müllers Mening, Himlen; der kom et Janusbillede fra
Falerii med fire Hoveder, disse fire Hoveder forestillede maaskee de fire Verdenshiörner s. die
Etrusker III. 3. 5.

***) jfr. Hegels Werke 12. 168.
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afsondrede og ved en Mellemvæg adskilte Plads (cella), og i Rom dyrkedes saaledes
tre capitolinske Guddomme.
Den ene af disse Gudinder var Juno, hendes Billede stod paa Jupiters venstre
Haand, hun var hans Gemalinde og beskyttede den qvindelige, ligesom han den mand
lige Verden, begge tilsammen vare de Beskyttere af Ægteskabet. Selv Juno afbildedes
tidt i Rom med en Landse i Haanden, men om dette havde Hensyn til Krigen, er vel
).
*
uvist
Junos Dyrkelse var uden Tvivl indfort fra Veii, hvor hun var den for
nemste Gudinde og bar Navn af Cupra. Under Beleiringen af denne Stad indbod man
hende til i Fremtiden at lage Bolig i Rom, og Gudindens Billede havde da, som det hed,
givet sit Samtvkke dertil, og nu blev hun en romersk Guddom
).
**
Den tredie capitolinske Guddom var Minerva, hun havde sin Plads ved Jupiters
höirq Side, hun dyrkedes fra först af som Krigsgudinde, siden betragtedes hun som
en af Roms fornemste Penater, og under hendes Varetægt stode baade Krigens og
Fredens Kunster.'
Quirinus (Romulus), der havde stiftet den romerske Stat, dyrkedes og som en
af dens fornemste Skytsguder
).
***
Mars, Romulus’s Fader betragtedes, næst efter Jupiter, som Roms forsle og vig—
ligsle Gud. Han var den i Kampen Beskyttende og Afværgende, hvorfor ogsaa det
himmelfaldne Skiold (ancile) hang i hans Tempel. Til Jupiter, Mars og Quirinus bad
man om Seier, de vare Romernes vigtigste Lares. Mars fik Navn af den Fremrykkende
eller Fremskridende (gradivus), og saaledes blev han et Symbol paa Romerstalens
höieste Liv og paa dens fornemste Higen og Tragten; Lustrationen skede hvert femte
Aar paa den lil Mars indviede Mark (campus martius), og i ældre Tider bad Censor
efter Lustrationen, at de udödelige Guder bestandig vilde giöre den romerske Stat
större og mægtigere f). Hver Gang en romersk Feltherre vilde drage i Krig, da
gik han ind i Mars’s Tempel, berörte hans Spyd og det hellige Skiold og sagde: Mars
vigila, 3: Mars vær aarvaagen! Alt delte viser, at Mars ikke her, saaledes som hos Græ
kerne, var et Symbol paa Krigens Tummel og Vankelmod, men at han snarere be
tragtedes som en værgende og over Staten vaagende Gud; han afbildedes heller ikke
i Rom nogen, men i fuld Rustning.
*) S. Hartung II. 72.
**) Plutark. Camillus VI.
***) Quirinus var ligeledes et af Mars’s Tilnavne.
Paa dette Sted fandt ogsaa Menneskeoffringer Sted, og endnu under Cæsar offredes oprorske Soldater
paa Marsmarken
8»
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Om det beskyttende Skiold (ancile), som Mars havde under sin Varetægt, for
taltes der en egen Mythe. I Numas ottende Regieringsaar faldt der et Kohberskiold
ned fra Himlen mellem Kongens Hænder. Dette Skiold var, efter Musernes og Egerias
Udsagn, nedsendt fra Guderne til Byens Frelse. For at Ingen skulde bortröve det.
giorde nu en Kunstner, Veturius Mamurius, elleve andre, der lignede hiint himmelske
Skiold saa meget, at Numa selv ikke kunde skielne dem derfra. For at bevogte disse
Skiolde, indstiftedes derpaa de saliske Præster
*"').

Men uagtet den störste Deel af Romernes Liv var viet til Krig og til den poli
tiske Virksomhed, saa var der dog ogsaa en anden Syssel, som de tillagde en stor
Vigtighed, og som tidt ikke engang deres störste Feltherrer undsaae sig for med
egen Haand at drive: det var nemlig Agerdyrkningen. Da Guderne her, som overalt
i den ældre Verden, ikke vare Andet end en Afspeiling af Menneskets eget Væsen og
af dets Frygt og Forhaabninger, saa maatte der, ved Siden af de politiske og krigerske
Guder, ogsaa gives andre, som vaagede over og beskyttede Agerdyrkningen.
Midt imellem Krig og Agerdyrkning staaer netop den Gud, vi nylig omtalte:
Mars betragtedes ikke blot som Byens og Hærens Beskytter, men tillige som den, der
fiernede Hagel og Misvæxt samt værgede om Sæden og Viinslokken og om alle
Slags Frugter og sörgede for, at de trivedes.

En af de vigtigste Guddomme i denne Retning var ogsaa Saturnus; han havde
indfort Agerdyrkningen og formildet Menneskenes Sæder, ligesom Demeter i G ræken
land, han var en Fredens Aand, der fyldte Laderne og skienkede Overflod; han be
tragtedes som en ældre Gud og regierede strax efter Janus, der i Fölge sin Natur
maatte være den forsle. Man antog nemlig, at en Fredens Tid, en paradisisk og gylden
Alder var gaaet foran, för de krigerske Aarhundreder begyndte. Saturni Fest (Sa
turnalia) holdtes, efteråt Hösten var forbi, da erindredes den gyldne Tid, og intet Tryk
maatte da foles; derfor fik Slaverne i disse Dage deres Frihed, og selv Misgiern ngsmænd löstes af deres Lænker, alle Forretninger standsede, og ingen Krig maallc be
gyndes, saalænge Festen varede.
Ops var Saturni Hustru og Rigdommens Gudinde, thi Rigdom og Velstand
udgaae jo fra Agerdyrkningen.

Vertumnus var rimeligviis et Symbol paa Væxternes egen Udvikling og Meta*) S. Plutark. Numa XIII.
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morphose, hvorfor man sagde om ham, at han kunde paatage sig mangfoldige Skikkel
ser, hvorefter han tilsidst formæler sig med Pomona, Frugtens Gudinde.
Pales var den, der beskyttede Hiordene og gav Foderet Kraft. Da Roms ældste
Beboere ikke blot vare Krigere, men tillige Hyrder, saa maatte ogsaa den Guddom,
der beskyttede Hyrdelivet, hos dem være i stor Anseelse. Paa Pales’s Fest (palilia)
blev ligeledes Grundlægningen af Rom helligholdt.
At omtale alle de underordnede Guder, som Romerne dyrkede, vilde vel her
blive for vidtlöfligt. En stor Deel af disse vare abstracte Personificationer, hvorved en
eller anden Egenskab, der havde Relation til Livets Fornødenheder tildeltes Guddoms
rang. Saaledes synés Ovnen at være bleven personificeret under Navn af Fornax,
Rumina sörgede for Bornenes Die, Cuba og Cunina sörgede for, at de slumrede rolig
i Vuggen, Slatana hialp dem til at staae, Ossipaga gav Benene Styrke, Fascinus be
skyttede mod onde Dæmoner. Undertiden dyrkede endog de forskiellige Stænder den
samme Guddom under adskilte Benævnelser; saaledes tilbade de fornemme Romerinder
en Pudicitia patricia, medens de plebeiiske Qvinder tilbade Pudicitia plebeia. Alle disse
abstracte Guddomme kunne deels vise, hvorledes Romerne stræbte at giöre höiere
Magter til blotte Tienere for det prosaiske Livs Fornødenheder, deels vidne de om,
hvorlidet Romerne i Almindelighed forstode at give deres Guder individuel Fylde
).
*
Mærkværdigt er det imidlertid, at Romerne, uagtet den Mangel paa skabende
Phantasie, de ved andre Ledigheder lagde for Dagen, dog havde en nöiere bestemt
Lære om Siælens Tilstand efter Döden, end man hos dem skulde have ventet.
De Döde boede, efter Romernes Mening, i Underverdenen (orcus) og fik Navn
af Manes, eller, naar de betragtedes som salige Aander, af dii Manes. Imidlertid
vare de dog ikke for bestandig fængslede til Underverdenen, men de kunde ogsaa op
stige derfra og igien indgaae i Lysets Rige.
Paa Torvet i Rom, ved Foden af Palatinerbierget, paa det Sted, som siden blev
kaldt comitium, lod Romulus efter Sagnet grave en Hule, som han indviede til de Döde.
Denne Hule fik Navn af mundus og betragtedes som Indgangen til Skyggeriget. I
Almindelighed var denne Indgang lukket med en Steen (lapis manalis); kun tre Dage
om Aaret stod den aaben, og da stege de Dödes Aander op af Jorden. Paa disse Dage
maatte man ikke gifte sig, da maatte intet Skib lette Anker, ingen Hær rykkede, da i
Marken, og intet Slag og ingen Træfning maatte da leveres
).
**
*) Lignende Forretninger tildeler endnu den italienske Almue til sine Helgene.
**) Jfr. Plutark. Romulus X.
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Naar de Döde svævede om paa Jorden som urolige Aander, da fik de Navn af
Lemures, bestemtes de nöiere som usalige Aander, da kaldtes de Larvæ; de bedi e Aan
der derimod regnedes, som vi ovenfor have bemærket, iblandt Lares og betragtedes
som beskiermende Guder.
Paa denne Maade stod selv Skyggever denen i Forbindelse med Familien og
Staten, endog de Afdödes Siæle forvandledes til beskyttende Væsener, og All. ligefra
Himlen til Dödningeriget, blev sat i Relation til det nærværende Liv og dets Öiemed.
Med den Tro, at de Afdöde kunde forvandles til beskyttende Guder, stod vel
ogsaa Keisernes Apotheose i Forbindelse. Keiseren, der ved sin Stilling og tidligere
ved sin Forbindelse med det Juliske Huns, allerede, mens han levede, var ophöiet over
de övrige Mennesker, nedsank heller ikke til Underverdenen efter sin Död., men for
vandledes da strax til en almindelig Lar, en Beskytter af det hele Rige. Al den, der
havde den hele jordiske Lykke i sin Magt, maatte have Adkomst til en höi Plads iblandt
Guderne, var fuldkommen overeensstemmende med Romernes Tænkemaade.
I den Helts Skiebne, som Romerne betragtede som deres förste Stamfader, spille
ogsaa, efter Virgil, Skytsguderne Hovedrollen. Den störste Deel af Aeneas’s Liv
dreier sig om Penaterne, som han redder af Troias Brand, og der siden fölge ham
paa hans Flugt samt vise ham bort fra Kreta, og fra hvilke vel tillige det Varsel kommer,
der lilsidst bestemmer hans Hiemstavn. Ved Siden af disse er det Anchises’s Aand,
hvilken man kan betragte som hans Families tilkommende Huusgud (Lar). der leder
og bestemmer hans Handlinger. Saaledes viser da Aeneas, den Heros, der stilles i
Spidsen for Romernes mythiske Historie, i Folge Virgils Fremstilling, ligesom i el
Speil, hvad der egentlig var Midtpunktet i deres Religion
).
*
Vi ville aldeles ei benegte, at ikke andre Nationer ogsaa have betragtet deres
Guder som beskyttende Aander. Saaledes var jo netop Athene den Gudinde, under
hvis Varetægt Atheniensernes By stod, hun var netop Udtrykket for dens höieste Kraft,
og Udvikling, og hun var den, som skulde værge om Byen og skienke deri Held og
Lykke; med andre Ord, hun var dens Genius, den fornemste af dens Penaler efter Ro
mernes Talebrug. Den samme Rolle spillede vel ogsaa Dionysos i Theben, He -e i Argos,
Apollon i Delphi og Dioskurerne i Sparta; „men Grækerne uddannede tillige,” som
Otfr. Müller siger, „deres religiöse Forestillinger med fri Virksomhed til mangfoldige
*) Aeneis III. 117—71. V. 722—40, jfr. VIL 109—22. De af Aeneas bortförte Penaler havde, efter
Schelling, Liighed med Kabirerne; de vare saaledes, efter hans Anskuelse, tienende Guder, der
förte til de höiere, s. „Ueber die Gottheiten von Samothrace” S. 34.
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individuelle Skikkelser og glædede sig ved deres Uddannelse,” hos Romerne derimod
var baade det individuelle og det ideale Moment tilbagetrængt, og Statens Tarv og
Interesse traadte her i begges Sted.
Da Romernes ældre Religionsanskuelse aldeles ikke var grundet paa nogen al
mindelig Betragtning, og da Alt hos dem havde concenlreret sig indenfor Byens Mure,
eller i det mindste indenfor Statens Grændser, saa kunne vi heller ikke vente her at
finde stor Overeensstemmelse med fiernere Landes Myther. Dog synes den romerske
Gudinde Vesta at være den samme som Grækernes Hestia; et Tilknytningspunkt findes
der vel ogsaa i den Tro, at Alt var underlagt en styrende Genius, dette minder, som
det lader, om en orientalsk Lære'
*).
En langt större Tilnærmelse til det Fremmede finde vi derimod, som vi alt have
bemærket, i sildigere Tider; men denne Tilnærmelse opstod kun ved Forvanskning af
de ældre Forestillinger. Ikke blot Grækernes; men alle de undertvungne Nationers
Guder udvandrede tilsidst til Rom, og deres Cultus krydsede nu Romernes paa mang
foldige Maader. Men hine Guder, hvoraf der, som Hegel udtrykker sig, ankom hele
Skibsladninger, vare ligesom de overvundne Konger allerede dethroniserede för deres
Ankomst, hvilken netop var et Vidnesbyrd om deres Svaghed; og deres Mængde og
forvirrede Sammenblanding viser kun endnu öiensynligere deres Afmagt.
Det er bleven paastaaet om Romerne, at de vare et overordentlig religiöst Folk " ").
Og i visse Maader synes dette virkelig at have sin Rigtighed; thi der fandtes sikkert
kun faa Nationer, der med saa megen Ængstelighed iagttoge alle de Ceremonier, deres
Cultus foreskrev, og der saaledes agtede paa alle Slags Tegn og Varsler og fulgte,
hvad der ansaaes for at være Gudernes Vink, som de gamle Romere.
En lignende Religiositet finder man imidlertid ogsaa Spor af hos store Erobrere;
thi disse fole vel, at der er en Magt i Tilfældet, som de, trods al deres Beregning, ikke
altid kunne beherske, derfor have de et Slags Frygt for eller Tillid til visse Tegn og
Varsler, og en Tro paa en hemmelig og dæmonisk Indvirkning udenfra. Saaledes
troede Cæsar paa sin Lykke, Wallenstein paa Sliernerne og Napoleon paa visse lykke
lige og ulykkelige Dage; men skulde dette kaldes Gudsfrygt, saa maalle enhver Spiller,
der, hvor vantro han for Resien er, dog med spændt Opmærksomhed agter paa Lyk-

*) S. hvad vi ovenfor have bemærket med Hensyn til Persernes Fervere
der omtaler ogsaa Hesiodus "Eoya xal illegal 121—25.

Et Slags beskyttende Aan

**) Hos Athenæus siges der saaledes, at de havde en beundringsværdig Ærefrygt for det Guddommelige.
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kens Vink, Enhver, der ved tilfældige Combinalioner soger at udfinde sin Fremtids
Skiebne, kaldes en gudfrygtig Mand.
Den höiere Verden, hvortil dog den virkelige Gudsfrygt tilsidst maa före, be
tragtedes af Romerne som Middel og ikke som Maal. Seier over Fienderne, Beskyt
telse i Huset og i Familien, Overflod paa Ageren, det skulde Guderne forskafle, mere
forlangte man ikke af dem. Af den enkelte Romer derimod fordredes der i de ældre
Tider store Opoflrelser. Saavel Mylherne som Historien lærte ham, at han skulde hen
give sit Liv og alle sine personlige Interesser som et Offer paa Fædrelandets Alter.
Men Fædrelandet selv bragte intet Offer, det var det egennyttigste og begierigste af
alle Lande, og saaledes sattes, ved en omvendt Jesuitismus, alle Dyder i Bevægelse, for
al naae el som oftest uretfærdigt Maal; og ligeledes var den hele religiöse Cultus ikke
andet end el Spil, hvorved man sögte at lokke Guderne til at befordre Statens egen
nyttige Hensigter.
Romerne stræbte saaledes vel at værne om deres Stat ved Gudernes Hielp; men
disse skulde dog kun beskytte den udvortes, de skulde sorge for den ydre Skal, men
ikke for den indre Kiærne, hvoraf det evige Livs Træ virkelig og i Sandhed kunde
opvoxe. Derfor klinger det egentlig som Spot og Ironie, naar Romerne give deres
Stad Navn af den evige; thi hvor fast de end for Resten havde bygget den, saa hvilede
den dog paa en Grund, der nødvendig maatte rokkes i Tidens Storme.
I Modsætning til den ovenomtalte Paasland, kunde man derfor vel opstille den,
at Romerne var et i Verdslighed aldeles hildet, altsaa et irreligiøst Folk; thi hvorledes
kan dog det kaldes Religiositet, at man dyrker Guderne, for at de skulle sorge forStatens Glands og Magt paa alle andre Nationers Bekostning!
Romernes Stat staaer saaledes ved sin kolossale Begierlighed og Herskesyge
som et stort og advarende Exempel paa, hvilken Ulykke det var ikke blot for den örrige
Verden, men endog for Romerne selv, at alle deres Helledyder og al deres Fielet
udelukkende underordnedes under et endeligt Maal; og jo nærmere de syntes a t være
ved dette Maal, desmere tabte det sin skuffende og laante Glands. Ja eftersom del Ele
ment var forpestet, hvori hver Enkelt skulde drage sin Aande, saa kunde han heller ikke
ret længe bevare sit Væsen frit for den almindelige Smitte, hvorfor ogsaa Individets
Egennytte tilsidst traadle blot og bar og uden Sminke frem; den jordiske Fortuna og
dennes synlige Repræsentant, Keiseren bleve nu de eneste Guder, Romerne tilbade;
thi uagtet Keiseren meget ofte var besmittet med store Laster, saa var han dog- den,
der uddelte Lykkens Gaver; men naar Lykkens Gaver uddeles af besmittede Hænder,
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saa ere de som oftest kun bedragelige Giandsbilleder fra Dæmonernes Rige, der nedslyrle Menneskene i Fordærvelse. Da Jupiter Capitolinas havde udslynget sine Lyn
over den hele Verden, blev han tilsidst fortæret af den Ild, han selv havde anlendt; og
da den romerske Egennytte, liig en ny Syndflod, overskyllede Landene, saa blev det
tilsidst aabenbart, at Fordærvelsens Vande ogsaa havde undergravet Grundvolden til
den evige Stad. Forhen ubekiendte Barbarer trængte nu til, og nye Oversvømmelser
fuldendte det kolossale Riges Undergang, næsten alle de gamle Guder gik til Grunde,
alle Elementer blandedes imellem hverandre, og Alt forvirredes, ligesom i Skabningens
Begyndelse, indtil endelig tilsidst en ny Jord og en renset Himmel med glimtende Lys
hævede sig over Afgrundene
*).

Om de ældre Religioners Forhold til Christendommen
i Almindelighed.
Hvis vi nu ville overskue de Mythekredse, vi her have berört, saa kunde det
maaskee synes, som om hiin Lignelse var anvendelig derpaa, som vi brugte, da vi
omtalte de indiske Sekters Anskuelser: nemlig at Öiet, ved at betragte dem, forvilder
sig i en Skov, hvor en Hær af Slyngplanter forbinder Alt, uden at man opdager, hver
ken hvor de begynde, eller hvor de ende. Den ene Mythe forvirrer sig i den anden,
og Fremstillerne deraf have kun, som det lader, oploftet deres Slemmer i de forskiellige Tungemaal for at vise, at der ingen Sandhed paa denne Vei var at finde. Menneskeaanden folie vel allerede i de tidligste Dage det Gaadefulde ved den jordiske Til
værelse, den opstillede ogsaa alvorlige Spörgsmaal med Hensyn til det Heles Betyd
ning; men den giöglende Phantasie har som oftest alene svaret paa, hvad Aanden
spurgte om, og Svarene synes derfor ligesaalidet at kunne tilfredsstille den grublende
Tanke, som de Fabler, et letsindigt Barn fortæller, kunne tilfredsstille den efter Sand
hed forskende Mand.
See vi imidlertid nærmere til, saa mærke vi, at de phantastiske Billeder lidt kun
ere Klædebon, under hvilke dybsindige Tanker ere indhyllede; ja i Menneskehedens
ældste Drømme opdages undertiden el Öie baade for Historiens og Naturens Udviklings
gang, som vi her ikke skulde have ventet, og allerede i Sekiernes Begyndelse finde
*) S. saavel med Hensyn til den romerske som til den græske Religion Hegels Werke 12. 95 — 18S
9
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vi Anelser om det, som den vaagne Forskning og det höiere videnskabelige Blik i de
seneste Tider have bekræftet.
Ligesom den Klode, vi beboe, saa have ogsaa de ældre Gudefabler udviklet sig
af en fluctuerende og bölgeformig Tilstand. Drömmende Naturbetragtninger, vilde,
phantastiske Billeder, der hvert Öieblik vexle deres Skikkelse og Farve, dannede i
Begyndelsen ligesom en Skyverden, uden nogen fastKiærne, og selv det Höieste viser
sig kun et Öieblik som et glimrende Luftsyn, der, för vi endnu ret kunne besinde os
paa, hvad vi have seet, allerede har tabt sin Glands og forandret sit Udseende.
Lidt efter lidt fixeres nu denne Skyverden i besterntere Former, den vilde Giæring' for
mindskes, og endelig samler det Hele sig om og i den menneskelige Natur, indtil denne
lilsidst fremtræder som Seierherre, frigiort og förlöst ved Kunstens Tryllestav i Ide
alets Rige.
Mennesket foler sig nu bestandig stærkere som Midtpunktet i den jordiske Til
værelse. Istedenfor den drömmende Brahma, eller den blege Osiris, der hersker i
Graven, fremtræder det befriede Menneskelivs, Culturens og Menneskesamfundets
Guder, og del Jordiske og Himmelske synes at sammensmelte i en skiön Harmonie,
indtil endelig lilsidst den jordiske Retning faaer Overhaand, og Guderne lænkebindes
til Capilolium, hvor de helligste Fölelser vorde misbrugte til et vanhelligt Maal.
Og dog havde selv Romerne neppe ganske Uret, naar de i Religionen meente
at have funden den Magt, der skulde beskytte Mennesket, og der var i Stand lil at
overvinde den hele Verden; derimod toge de aldeles Feil af de Midler, hvorved Seieren
skulde vindes, og med Hensyn til det Öiemed, de tillagde den höieste Værd. For delte
Öiemed havde de ældste Folk, uagtet Udviklingen i andre Henseender endnu var i sin
Begyndelse, el langt dybere og rigtigere Blik; ja ligesom Barnet med sit friske Gie i
Livets lyse Morgenstund ofte skuer Maalet sikkrere end den, der befinder sig i Livets
Midte, hvori Opmærksomheden som oftest fængsles af endelige Hensyn: saaledes opdage
vi ogsaa i den tidligste Oldtid, og ved Siden af de meest udsvævende Phantasiebilleder,
Tanker, der tidt synes mægtigere, dybere og indholdsrigere, end de, der födes bmndt
sildigere Slægter.
Derfor kunde Menneskene heller aldrig, hvorvidt de ellers i andre Henseender
skrede frem, ganske glemme denne deres Barndomsalder; en Anelse om en paradisisk
Herlighed i Tidernes Begyndelse gienfinde vi næsten hos alle Nationer. Fra Persernes
lyse Bierge, fra Nildalen, fra de indiske Palmeskove udgik det, ligesom Pust fra Aaideverdenen, ligesom fremmede Fugle, der komme over Havet, og hvis Sange vække
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gamle Erindringer i Siælens Dyb. Og om saa Mængden ikke stort agtede derpaa, saa
fandtes der dog til alle Tider dybere Aander, der alvorlig lyttede dertil; og da den
Tanke först var udtalt, at der gaves en höiere guddommelig Tilværelse, som i Begyndelsen
havde kastet et Glimt over Jorden, som uskyldige Slægter dengang havde anet, og hvortil
det hele Liv, skiöndt det udvortes syntes at fierne sig derfra, dog i sit inderste Dyb
stræbte hen: saa kunde den ikke mere glemmes. Og da nu endelig den ydre Gudsdyr
kelse forfaldt, da den jordiske Tilværelse ganske tabte sin Glands, og den dybe For
dærvelse i de nærmest omgivende Forhold viste sig aabenbar: saa vaagnede dobbelt
stærkt i Menneskets Indre Trangen til og Onsket om en forbedret Tilstand; ja det var
ligesom Siælen nu ganske bröd sin Forbindelse med den ydre Verden og drog sig til
bage i sin allerinderste Helligdom"'), for der at modnes for den ny Himmel og den ny
Jord, som allerede de ældste Myther havde forkyndt.
I övrigt ville vi aldeles ikke paastaae, al det Ældste ogsaa ubetinget og bestan
dig var det Dybsindigste. Tværtimod sporedes der tidt (jfr. S. 1. og 2.) en bestemt
Fremgang. Delte fandt vel især Sted i de Lande, hvori de grublende Præster havde
dannet sig en esoterisk Lære, og hvori det Legemlige vendtes udad, ligesom en broget
Larvedragt, bag hvilken del sande og indvortes Liv skiulte sig for Mængdens Öine.
Efteråt nu den romerske Stat havde udstrakt sit Jernscepter over hele den culliverede Jord, og „efterat alle de individuelle Folkeguder,” som Hegel siger, „vare
trykkede til Döde under det abstracte Herredömme:” da födtes endelig den Frelser, til
hvem Tiderne havde henpeget, da opstod den ene og almindelige Religion, hvoraf Li
vet atter skulde ose sin Kraft, og i hvilken Verden skulde gienfödes; og den voxede
frem af et Frö, der neppe var synligt for Legemets Öine, den var i Begyndelsen en
spæd Plante, paa hvilken Tidens Mægtige kun lidet agtede; men det varede ikke mange
Aarhundreder, da udfoldede den sig til et Verdenstræ, liig det, hvorom vore gamle
Eddaer tale. Imidlertid strakte det sine Grene endnu höiere end til den synlige Himmel,
og det vandedes ikke af Duggen i den jordiske Luft, men af Evighedens Vande, af de
Troendes Taarer og Martyrernes Hierteblod, og Folkene samlede sig og fandt Ly og
Tilflugt under dets store, svale Lovhvælving.
Alt, hvad der virkelig havde Betydning i den ældre Mythelære, det gienfödes
nu, eller skal engang gienfödes af Christendommens Skiöd. Saaledes gaaer i den hel
lige Historie, ligesom i de ægyptiske Myther, den blandt Menneskene nedstegne Gud
*) Dette fandt f. Ex. Sted i den stoiske Lære,
9*
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til Grunde i Döden, dog först efteråt hans Kraft, ligesom Osiris’s, skiöndt past en langt
betydningsfuldere Maade, havde befrugtet Jorden. Derefter opstaaer han igien af Gra
ven, men ikke for, liig Osiris, at fæste Bo i Underverdenen, men for atter at opstige til
Lysets Rige, hvorhen han tilsidst skal drage den faldne Jord efter sig. Ogsaa Christi
Lære forkyndes der, ligesom i de nordiske Myther, en uhyre Kamp, der 5il vare til
Dagenes Ende; men denne Kamp, skal nu ikke længere föres med det legemlige, men
kun med Aandens Sværd. I övrigt fremstilles den bestandig som en Strid mellem Ly
set og Mörket, altsaa har ligeledes Persernes Lysreligion i den aabenbaredo Lære,
faaet en aandelig Betydning; derfor lærer ogsaa Evangeliet, al Magerne, der lededes
af Stiemens Glands, standsede og offrede Virak og Rögelse i det Huus, hvori Frelsens
Barn var indsluttet. Grækernes legende Kunst vorder i Christi Lære til Alvor; hi Dö
den forvandles nu virkelig og i Sandhed til en mild Genius, der, i det den sluk ter Jord
livets Fakkel, aabner Udsigten til et höiere himmelsk Lys og leder Siælen til de evige
Boliger; det fra Synden löskiöbte Menneske opstaaer nu virkelig i den ideale Glands, der
hist tillagdes den ydre Form; ja selv her paa Jorden ligger den ideale Ro bestandig ufor
styrret bag Livets ydre Storme. Endelig viser den romerske Religion sig ligeledes at
indeholde Sandhed, naar den lærer at Guderne tage Mennesket under deres Varetægt;
men ogsaa denne Lære har forædlet sig, og istedenfor de romerske Skylsguder, der
droge Omsorg for denne Verdens Skatte, fremtræder her det evige Forsyn, der vaager
ikke blot over det jordiske, men især over del höiere og evige Liv. Tilsidst skal en
delig, som Romerne meente, Religionen gienvinde Herredömmet over Verden; men
delte Herredomme skal ikke besmittes af Egennytte og jordiske Begierligheder, thi
det er ikke af jordisk, men af aandelig Natur, og det skal ikke vindes ved Vaabenmagt,
men kun ved Ordets og Evangeliets Kraft.
Vi kunne imidlertid ikke her indlade os i nogen stor Detail, vi ville kun give et
Par Exempler endnu og derefter overlade det til Læseren selv videre at udvikle, hvad
vi have antydet.
Det er, som vi tidt nok have bemærket, en almindelig Lære i de ældre Myther,
at Legemverdenen först var fremstegen af de mörke Vande og derigiennem havde fun
den Vei tit Lyset; dette vorder nu i Christendommen anvendt paa Aandens Verden,
der kun igiennem Daabens Vande er i Stand til at hæve sig mod Troens höiere Lys.
Ogsaa Ilden var efter de ældre Myther virksom, da Jordlivet först udviklede
sig; ved Ildtunger, der salte sig paa Apostlerne, antyder ligeledes Bibelen, at de a Be
geistring havde greben dem, hvoraf et nyt og rigere Liv skulde fremgaae.
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Det er vel heller ikke for Intet, at Christendommens betydeligste Höitidsdage,
netop indtræffe paa den Tid, da det legemlige Lys seirer over Vinterens Mörke. Paa
denne Lysets Seier, havde imidlertid ogsaa de ældre Folkeslag heftet deres Öine;
Julens off Foraarets Ankomst bleve allerede helligholdte i den ældste Tid og kunne
vel betragtes som Forbilleder paa de vigtigste Kirkefester, som Chrislendommen
siden optog.
Det menneskelige Legeme har i Christendommen gienvunden en höiere Vær
dighed, thi ogsaa det skal engang opstaae af Graven og igien vorde Bolig for Aanden.
Et Forbillede paa denne Tro gienfinde vi ligeledes hos de gamle Ægyptere og Per
sere; den Ængstelighed, hvormed de sögte at bevare de Afdødes Levninger, viser
imidlertid, at denne Tro var blandet med meget materialistiske Tilsætninger, og at den
vel trængte til at renses i et höiere Element.
Den Indvending, man har giort imod den aabenbarede Religion, al flere af de
Sandheder, den indeholder, ikke vare ganske ubekiendte i ældre Tider, er da netop
dens störste Anbefaling og dens Triumph. Havde Chrislendommen ikke optaget det
Bedste af den gamle Verden i sig, havde den ikke strakt sine Rödder dybt ind i For
tiden, ja ligetil Dagenes Begyndelse, hvorledes skulde den da slaae saa fast og
brede sine Grene saa vidt, at den kunde skienke Slægterne Ly til Dagenes Ende; ja
hvorledes kunde den da ganske tilhore os, og tilfredsstille vor Trang! Nu derimod kom
den ikke som noget Fremmed, men som det, Menneskene allerede i mangfoldige Aarhundreder havde anet og sögt, og som det Barn, Tiderne allerede længst havde haaret
i deres Skiöd.
Ikke blot det gamle Testamente indeholder da en prophetisk Forkyndelse af del
ny, men hele den ældre Verden er fuld af lignende Spaadomme. Det Bedste, hvad der
rörte sig i Tænkernes Bryst, Alt, hvad Historien lærte om'den Strid, hvorunder Men
nesket havde lösrevet sig fra den lavere Naturs Herredomme, Alt, hvad Mytherne for
kyndte om de kæmpende og lidende Guder, der vare Menneskets Forgængere paa den
Vei, der förer giennem Graven til det höiere Liv, Alt dette, sige vi, synes at hentyde
paa de Sandheder, der i Christendommen end ydermere udvikledes og afslöredes for
Menneskets Öine.
Ja selv naar vi nedstige endnu dybere og betragte, hvorledes de fuldkomnere
Formationer have kæmpet sig frem af den giærende chaotiske Masse, medens den uorga
niserede Skabning trængtes tilbage: da synes det, som vi ogsaa her kunne læse en For
kyndelse om, hvad der engang skulde vorde Opgaven i Aandens Rige; og den hele Natur
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henpeger da til det Punkt, hvorfra den höiere Verdensharmonie skal udgaae, og hvorhen
baade Historien og de dybsindigste Myther tilsidst före os.
Der gives Combinationer, ved hvis Hielp en overfladisk Vittighed ligesom leger
med den hele Verden; men denne Leeg frembringer dog intet dybt og varigt Indtryk,
eftersom man föler, at der i disse Combinationer ingen Sandhed er tilstede. Paa den
anden Side gives der ogsaa Billeder og Analogier, der have deres Grund i Tilværelsens
Dybder og i en skiult Verdensharmonie, hvilken paa det inderligste sammenknytter, hvad
der dog syntes adskilt baade ved Rummet og Tiden. Til dette Slags Billeder maae
vel ogsaa hine Myther regnes, der staae som Præfiguralioner for, hvad der siden i den
aabenbarede Religion har vundet el fornyet og forklaret Liv.

Nogle Betragtninger over Forholdet mellem de ældre reli
giöse Forestillinger og Christendommen, saaledes som
den efter Christus har udviklet sig.
Fra Begyndelsen af var det min Plan noget udforligere at sammenligne de ældre
og de nyere Tiders religiöse Anskuelser. Da jeg imidlertid snart maatte erkiende., ikke
blot at et saa vidtløftigt Æmne vanskelig, kunde udtommes i en Afhandling som denne,
men tillige at den specielle Indsigt, der var nödvendig til et saadant Arbeide, til
deels manglede mig: saa fandt jeg det rigtigst at indskrænke mig til efterfølgende faa
Bemærkninger.
Vi saae ovenfor, hvorledes flere Sandheder, hvilke den ældre Verden havde
anet, ere bievne optagne i Christi Lære; men som en Modsætning hertil maae vi des
værre ogsaa indrömme, at denne ophöiede Lære ikke ret længe har vedligeholdt sig i
sin Reenhed, og at flere af de gamle Misforslaaelser allerede tidlig have fundet
Vei dertil.
Den Renselse, den Seier over de lavere Begierligheder, som Christus fordrede,
var sikkert noget ganske Andet, end hiin Bortvendelse fra Livet, hiin Opgivelse af sig
selv og Tilintetgiörelse af den naturlige Tilværelse, som de indiske Vise forlangte, og
dog bleve disse to Retninger snart forvexlede med hinanden. Ja det varede ikke ret
længe, før der ogsaa i den christelige Verden opstode Mænd, der vendte sig bort fra
Livet, der flygtede ud i Örknerne samt vilde udrydde enhver naturlig Fölelse af deres
Hierter, og hvis eensidige Iver saaledes ikke stod tilbage for de indiske Anachoi eters,
hvilke ved strenge Bodsøvelser og Selvplagerier meente at kunne storme Himlen.
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Men hvis endog Christendommen ved hine Mænds asketiske Iver undertiden har
faaet et Udseende, som om den ganske vendte sig bort fra det Nærværende, og som
om den blot var en Lære om en hiinsides Verden: saa vil dog dette neppe finde Med
hold i Christi eget Exempel; thi han skammede sig aldrig ved at give de jordiske For
hold deres Ret; han troede aldrig, at hans Guddommelighed tog nogen Skade deraf,
at han viste sig som et virkeligt og ægte Menneske, og hans Ord manglede heller al
drig den Fylde og Friskhed, som den umiddelbare Natur alene er i Stand til at ski enke,
og uden hvilken den höieste Tanke dog kun vorder en Skygge uden Liv.
Den Stat, der tidligere havde undertvunget Verden, beilede, som det siden viste
sig, til sin egen Undergang, og da Egennytten havde tilintetgiort enhver Kraft i dens
Indre, saa tabte den.omsider ogsaa det ydre Herredomme, for hvilket den dog havde
opoffret Alt. Det Samfund derimod, der gav Slip paa Rigdom og Glands og paa enhver
lavere Begierlighed, for at frelse det Allerhöieste, det skulde tilsidst erfare, at den, der
virkelig og i Sandhed har vunden det Höieste, han har ogsaa vunden alt Andet, og at
den, der er Hersker i Aandens Rige, han har derved tillige faaet en Talisman i Hænde,
som Verden omsider maa adlyde; thi til enhver Aand blev der givet den Kraft at organi
sere sin Omgivning, den höieste Aand maa da ogsaa fremfor alle andre besidde denne
Kraft, ja den maa i Fölge heraf vorde Hersker ikke blot over de övrige Aander, men
ogsaa over den hele Legemverden.
Vildfarelsen ligger imidlertid her altfor nær ved Sandheden, til at ikke Mang
foldige skulde henrives deraf; og da man mærkede Christendommens organiserende
Kraft, den Magt, den havde til at beherske alle Forhold, da blev Fristelsen altfor stor,
og man glemte da, at Christi Rige kun skal og kan beherske Verden, forsaavidt det
er Christi Rige, o: forsaavidt det tillige ikke er af denne Verden, men er hævet
derover. Med andre Ord man glemte det indre Herredomme for det ydres Skyld, og
man ombyttede Aandens Hyrdestav med Endelighedens gyldne Scepter. Ja i den
samme Stad, hvor en hedensk Lære tidligere var bleven misbrugt til Folkenes Under
trykkelse, der misbrugtes nu den christelige Tro paa lignende Maade; og paa den
samme Plads hvor den capitolinske Jupiter tidligere havde udslynget sine Lyn, der ud
slyngede nu den christne Kirkes Overhoved sine Banstraaler. Saaledes havde da
ogsaa den gamle romerske Vildfarelse, dækket med Christi Kaabe, funden Vei til den
ny Lære.
Ja hvad der maaskee vil synes endnu mærkværdigere: Den totale Fornegtelse
af Verden og den totale Fortabelse deri, disse to Vildfarelser, som man skulde troe,
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vare hinanden aldeles modsatte, de mödtes nu og rakte hinanden Haanden og arheidede
til det samme Maal. Paven og de forskiellige Munkeordener sluttede et inderligt For
bund indbyrdes og sögte tilsammen al omspinde Verden med et Net, hvori Tankens
Frihed skulde fanges og tilintetgiöres.
üog ikke blot af disse, men næsten af alle de Forvildelser, vi ovenfor have omtalt,
linde vi til forskiellige Tider Spor indenfor den christelige Kirke. Saaledes gienkommer
ogsaa i de saakaldte christelige Aarhundreder den Forbiltrelse mod anderledes Tænkende,
denForlolgclse medild og Sværd, som det gamle Testamente lærer os at kiende; ja denne
jödiske Intolerance vender endog tilbage med forstærket Kraft, derom vidner den Gru
somhed, der fandt Sted imod de saakaldte Kiættere, og især de inqvisitoriskc Domstole.
Ogsaa de gamle Nordboers Tro, at Himlen kunde erhverves ved Vaaben i udvortes
Kamp, har fundet sit Udtryk i den ny Tid; dette lærer saavel Korstogene, som de tal
löse Omvendelser med Sværdet. Om den Trældom i Gravens Boliger, under hvilken
Ægypterne sukkede, minder endelig hiin trappisliske Anskuelse, hvorefter hver Tanke
forvandles til et memento mori, og i Folge hvilken Dödens sörgelige Slör ligger ud
bredt over den hele Tilværelse. Ja endog af Persernes Religionsanskuelse finde a i en
skiev og forkeert Reflex i hine pietistiske Forestillinger, hvori Billedet af Lysets og
Mörkets Kamp, af det abstracte Gode og Onde kun tiener til at udslette al virkelig
Charakteer og al sand Retfærdighed af Livet.
Hvorledes nu Religionen lidt efter lidt udviklede sig af disse og flere Vildfarelser,
og hvorledes Veien til en friere og sandere Anskuelse aabnedes, det forbyde de Grændser, der ere satte for denne Afhandling, os her at dvæle ved; kun et Par Ord ville vi
endnu tilföie om Videnskabernes og fornemmelig om Naturvidenskabernes Forhold til
Religionen i den nyere Tid, og om det store Skisma i Aandens Rige, der nödvendig
maatte opslaae, naar dette Forhold ikke blev forstaaet og opfattet i sin Sandhed.
Allerede i den forchrislelige Periode stræbte Philosopherne at lösne og a: son
derrive del mythiske Klædebon, hvori de ældre Meninger om Naturen vare indhyllede,
og at betragte disse fra et selvstændigere og mere videnskabeligt Standpunkt. Imid
lertid vare de Aarhundreder, hvori Christendommen udbredte sig overjorden, som
bekiendt, ikke fordeelagtige for Videnskabernes Udvikling; og da nu Kirkens Overho
veder tillige meer og meer hildedes i deres verdslige Planer, saa blev det en Selvlolge, at deres Blik slövedes for del stillere, indvortes Liv i Intelligensens Rige, og at
de lode en Deel af den Magt glide dem af Hænderne, hvorpaa dog Aandens Seier over
den jordiske Natur tilsidst beroer.
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Det store Skisma mellem Tankens og Intelligensens Udviklingsgang og den
herskende Kirkes Lære var saaledes allerede længe tilstede, uden at mærkes; og den
blev först ret iöinefaldende, da Videnskaberne, efter i lang Tid at have fört et vege
terende Liv, pludselig ved Middelalderens Ende igien vaagnede af deres Dvale.
Ved denne Ledighed maatte vel Intelligensens Stræben efter Selvstændighed igien.
blive synlig: thi Videnskaberne forudsætte jo Aandens Frihed, de kunde da naturligviis
ikke lade sig fængsle af den forældede, skievtudviklede Form, hvorunder Chrislendommen i hine Dage traadte dem i Möde, men maatte i deres inderste Væsen danne en
Opposition derimod. Alle de store Opdagere (Kopernicus, Kepler, Newton o.a.f.) syntes
da kun at giöre den Adskillelse större, der fandt Sted mellem Videnskabens og Kirkens
Lære. Der faldt nu ligesom en .Taage fra Menneskenes Öine, et uendeligt Rum opluk
kedes, og utallige Verdener, til hvis Ende ikke engang den dristigste Phantasie vovede
at svinge sig, traadte nu frem for den svimlende Tanke. Jorden betragtedes ikke mere
som hvilende, men bevægede sig om et langt större Legeme, og den, tilligemed de
derpaa boende Skabninger, svandt hen, som et Slövgran, som et ringe fast usynligt
Punkt i den uendelige Vrimmel. Men derved lik nu den tællende og maalende For
stand tillige Vaaben i Hænde mod Troen; thi hvorledes kunde delte flyvende Fnug,
som vi kalde Jorden, gieide saa meget i dens Öine, der havde skabt alle hine Verdener,
at han skulde nedsende sin eneste Sön, for at alle disse Kloders Herre kunde bespottes
og mishandles af den svage, hovmodige Menneskeslægt, for at han, som en Misdæder,
kunde hænge paa Korset i en af de mindste Afkroge paa denne lille Jord! „Naar jegseer Mennesker, der krybe paa et Atom, det vil sige paa Jorden, som ikke er Andet
end et Punkt i Universet,” siger den berömte Montesquieu, „at sætte sig selv ligefrem
som Gienstande for Forsynets Efterligning, saa veed jeg ikke, hvorledes jeg skal for
ene saa udsvævende Tanker med en saa liden Udstrækning”*
).
Denne Synsmaade,
der bestandig giorde sig mere gieldende i de nylig forsvundne Aarhundreder, viser
da tydeligt, at Tankerne hayde spredt sig i det uendelige Rum, og at de vare meget
langt fra at finde deres Centrum i den christelige Religion.
I Modsætning hertil yttrede nu netop den religiöse Strenghed sig dobbelt
stærkt: „Hvad har Mennesket med Stövels Verden at giöre!” hed det, „for Öieblikket
er han rigtignok fængslet til det jordiske Leer, men egentlig er han dog en evig Aand,
der kun for en Tid vandrer under denne Forklædning; han er en Fremmed fra en
*) S. Leltres persanes, 1. LIX.
10
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anden Verden, hvilken intet jordisk Öie, hvor stærkt det end er bevæbnet, mægter at
opdage blandt de synlige Stierners Vrimmel; og derfor behöver han hverken at bekymre
sig om disse, eller om noget Andet, der tilhorer den legemlige Natur, thi deraf kan
han Intet lære, der angaaer hans sande Vel”.
Saaledes syntes Bruddet mellem Religion og Videnskab bestandig at blive
större, og de to aandelige Hovedretninger syntes bestandig stærkere at adskil es ind
byrdes. Derfor kan man heller ikke undre sig over, at Paverne, da de endelig erkiendte
den Fare, hvormed den uafhængige Videnskab truede dem, maatte træde den i Möde
med alle de Midler, der stode i deres Magt, for, om muligt, medens det endnu var Tid,
at standse dens Fremgang; den lærde og den geistlige Stand maatte, som en nyere
Skribent siger, nödvendig, naar de vare adskilte, fqre Odelæggelseskrige med hin
anden, thi de strede jo om den samme Plads.
Denne Religionens og Videnskabens Strid tilhorer dog fornemmelig de moderne
Aarhundreder; thi i den forchristelige Tid synes Modsætningen, uagtet den vtd file
rede var tilstede, dog ikke at udtale sig saa stærkt; ja i den allerældste Verden stræbte
man endog, som vi i det Foregaaende have udviklet, at forbinde Videnskaberne og
især Naturbetragtningen med de religiöse Forestillinger. Uagtet nu dette som oftest
skede paa en temmelig ufuldkommen Maade, saa viste det dog en afgiort Hang til at
opfatte Natur og Aand som et eneste Heelt, hvori intet Enkelt kunde bestaae for sig
alene, og hvori Alt, for at faae sin rette Betydning, maatte betragtes i sin Forbindelse;
og for denne Betragtningsmaade ligger der sikkert ogsaa en dyb Sandhed til Grund.
Thi vel kan man sige, at Guddommen har sit Lys i sig selv og ikke trænger
til noget Lys udenfra af sin egen Skabning; men paa den anden Side maa dog dette
guddommelige Lys tillige oplyse Verden og de deri værende Gienstande, ellers kunne
jo disse aldrig sees paa deres rette Plads og i deres rette Forhold. Overhovedet kunne
vi, der dog ikke ere i Stand til at skue den Evige Ansigt til Ansigt, alene giennem tlen
jordiske Reflex ledes til at skimte hans Fied, saavidt det i Fölge vort svage og ind
skrænkede Blik er muligt.
Det ligger imidlertid i Tingenes Natur, at hvad der fra först af er forenet i Stammen,
lidt efter lidt maa adsplittes i Grene og Q viste; thi kun paa denne Vei kan det Hele
og Alt, hvad der findes deri, udfolde sig i sin Detail og i sin bestemte, begrændsede
Skikkelse. Men paa den anden Side skal dog denne Udvikling heller ikke være nogen
Løsrivelse; een fælles Rod skal dog forbinde alle disse Enkeltheder, og deraf skulle
de jo netop hente deres Næring.
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Overhovedet er det alene paa Halvveien, at Videnskab og Religion synes at
være i Strid med hinanden; mod Enden af Veien derimod skal, hvad der var adspredt,
samles igien, ligesom i en höiere Blomsterkrone, og det vil da vise sig, at den ældste
Fortid i sin Enfoldighed, og uden at kiende Livets udviklede Detail, dog har anet
dets sande Sammenhæng, skiöndt denne har været en Hemmelighed for den med
Endeligheden syslende Forstand og for den timelige Klogt.
Hvorledes nu denne Sammenhæng meer og meer skal vorde synlig for Men
neskets Öie, og hvorledes Videnskab og Religion skulle erkiende deres Slægtskab og
finde Bekræftelse ved hinanden, det maae vi vel overlade til de kommende Tider al
udvikle; og dog kunne vi her ikke afholde os fra forelöbig at give en Antyd
ning, der sletter sig til hiint Resultat, hvortil allerede den ældre Naturbetragtning
er kommen: nemlig at den ydre Verden og dens Udviklingsstadier staae som Præfigurationer for Aandens og Religionens Sandheder.
Naturbetragtningen giver os jo den Lære, at den sande Storhed ikke skal be
regnes efter Massen; thi de uhyre Masser, de gigantiske Skikkelser viste sig netop at
være det Underordnede; og eftersom de höiere Former udviklede sig, trængtes derimod
Massen tilbage. Den Ærbodighed for den blotte Udstrækning, hvortil Videnskabsdyr
kerne paa Halvveien syntes tilböielige, vil altsaa ved en fuldkomnere Kundskab for
svinde, og man vil indsee, at Mennesket og den Klode, hvorpaa han lever, gierne kan
staae meget höit, om den ogsaa i Masse viger for de fleste andre; den fine Nerve viger
jo ogsaa i Masse for de andre grovere Dele af Organismen, og dog viser netop den
sig som det höieste styrende Organ, hvorigiennem Siælen paa den meest umiddelbare
Maade virker.
Til Slutning maae vi endelig bemærke, al det höiere Livs Gang viser sig ganske
forskiellig, eftersom man betragter det för eller efter Christus. För syntes det, som om
Aanden sögte sin Frelse deri, at den meer og meer gav Afkald paa og bröd Forbin
delsen med den ydre Verden. Den samlede sig da i sit eget Indre, aflagde alle de
lilhyllende Klædebon, kastede alle de brogede Larvedragter, hvori den tidligere var
skiult, for lilsidst fri og bevinget at opsvinge sig over Jorden. Det gamle Billede om
Sommerfuglen, der giennem tilsyneladende Död renses og opstaaer i fornyet Glands,
hvorefter den med Ligegyldighed betragter den jordiske Fode, som den i sin Larve
tilstand med Graadighed sögte, vorder saaledes et Symbol ikke blot paa den Enkeltes,
men paa den hele Verdens Udvikling og Gienfödelse.
Efteråt den ny Lære var bleven forkyndt derimod, eflerat Aanden virkelig var
10*
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opstegen af Graven, da gialdt det ikke længere om — hvad dog en misforstaaet Chri
stendom undertiden lærte — at hygge en Muur mellem sig og Verden, da gialdt det
tværtimod om at gienfmde og frelse, hvad der tidligere syntes fortabt, ja om igien at
indtage den hele Jord, dog ikke med Legemets Sværd — som den vildfarende Katholicisme troede — men med Aandens Kraft og Sandhedens Glavind. Derfor siger ikke
Christus til sine Disciple, at de skulle bygge sig Klostere, eller at de skulle flygte til
eensomme Steder; men han befaler dem tværtimod at vandre ud iblandt Menneskene:
„Gaaer hen,” siger han, „og lærer alle Folk og döber dem i Navnet Faderens, Sonnens
og den Hellig Aands!” Med andre Ord de skulde leve og virke med Kraft paa Jorden
og færdes vidt omkring i Landene, for der at udsaae det evige Livs Sæd.
Naturligviis menes ikke her andet, end at Ordet i sin Almindelighed og befrug
tende Kraft skal udbredes overalt, hvorimod Udviklingen af det höiere Liv, hvis Erkiendelse er vunden, den indvortes Akt, hvorved Mennesket virkelig vorder religiöst,
maa være den uendelige Opgave, der ikke saaledes kan löses, blot fordi Tanken gribes,
og Hiertet öiebliklig bevæges af Sandheden, men hvis Lösning alene kan fuldbyrdes
i dyb Stilhed ved Villiens aldrig mattede Kraft i Siælens inderste Helligdom.
I övrigt skulle, som sagt, ikke blot de mangfoldige Nationer, men ogsaa Viden
skaberne i deres forskiellige Retninger oplæres og omvendes, saa de, hvor frit og dri
stigt de end bevæge sig, dog erkiende deres Plads, som Led i den store Organisme,
hvorpaa der allerede arbeidedes i de Dage, Biergene bleve dannede; de skulk erkiende,
at de, i det de udvikle Aanden i deres eget Indre, tillige nærme sig til den höiere
Helligdom, for hvilken alle Aander knæle; saaledes skal den Forbindelse, der angaves
som en barnlig Anelse i Mythernes Leeg, tilsidst for Alvor giennemföres i Inttdligensens
Inderste og i Livets skiulteste Dyb.
Omsorgen for at denne Forbindelse virkelig kan komme i Stand er da den nyere
Tids Opgave. Derfor trænge de, der ville leve paa Videnskabernes Höider og bringe
dem videre frem, nu mere end nogensinde til, at deres Öine ere aabnede for Religionens
uendelige Betydning; ligesom paa den anden Side de, der ville lede de religiöse Be
vægelser, ikke maae være fremmede for Videnskaberne, men tværtimod naae være
fortrolige dermed samt i Stand til at folge dem i deres fremskridende Gang.

Rettelser.
Side 6 Linie 8 og S. 10 L. 28 o. fl. St. kolosal I. kolossal.
— 17 — 4 fyrgetyve 1. fyrretyve.
— 38 — 30 neddrage 1. inddrage.
— 49 — 1 danne de 1. dannede.
— 67 — 4 uskyldige 1. uskyldigere.
— 8 i Anm. staaer: „ere enten indviede til Siva” o. s. v.; her ere nogle Ord
udeladte, der skulde nemlig staae: „ere, naar de ei have tilhört
Buddhadyrkerne, enten indviede til Siva” o. s. v.

