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Indledning.

Bions Levnet, — Digte. — Betydning af Ordet Idyl. —. 
Undersøgelse om det bueoliske Hexameter. — Udgaver og 
Oversættelser af Bion.

Lessing har noppe Ret, naar lian siger, at en Digters 

Levnet ere lians Værker, og at endog de vigtigste Ef
terretninger om en Oldtidsdigter ere alene under den 
Betingelse vigtige, naar hans Arbeider derved vorde 
oplyste. Og dog er det den samme Forfatter, der 
siger saa rigtigt paa et andet Sted i sine Xærker: Har 
man först vundet en gammel Skribent ret kjær, da 
ophorer, selv den mindste Omstændighed, der har 
Hensyn paa hans Liv, at være os ligegyldig; ligesom 
Lessing ogsaa selv paa en factisk Maade har modsagt 
sin förste Paastand, i det han i ”Leben des Sophocles” 
meddeler talrige, og tildeels vigtige, Bemærkninger 
om Sophocles som Menneske , der ikke altid bidrage 
til at oplyse hans digteriske Productioner. Hvor er 
desuden den, som efter at have sögt Uiiderviisning 
eller Fornöielse af en Mesters Arbeide, ikke önsker 
at skue ham uden for sit Værksted, i saadanne For
hold, hvor det menneskelige Gemyt udfolder sig i sin 
Ejendommelighed paa de forskjælligste Maader ? Hvad 
-skaffede Cardani, Rousseaus og Fleres biographiske 
Selvbekjendelser de forskjællige Tidsalderes höie Inte- 

A 



2

vesse, uden den naturlige Tilböielighed til, med ud
mærkede Mænd, livis Værker have belært, rört eller 
moret os, at gjennemvandre et Liv, der, eengang en 
Gaade for dem selv, laa, efterat være næsten gjen- 
ncmlevet, mere klart og lyst for deres Oie i Dagenes 
Aftensol? Hvor meget mere maa dette ikke være Til
fælde med sjældne Mænd fra hine gamle Tider, livor, 
som Guldet i den dybe Schacht, det svundne Herligt! 
glimter op til os fra Tidens dybe Skjöd ? Der bliver os 
endog det Mindre af Vigtighed, og selv da, naar det 
stille Digtet-liv, kun lidet anfægtet af ydre Storme, 
giver vor Sögen kun lidet Udbytte, bör vi som Oldti
dens Venner opsamle flittigen de enkelte Træk, der, 
ofte utilstrækkelige til at bevirke et udtrykt Billede, 
dog bidrage til et skizzeret Omrids af de Omstændig
heder, der vare de vigtigste i et Liv, som randt for 
roligt hen til at kunne afgive mærkværdige Tilfælde.

Under Navnet Bion finde t i flere mærkelige Mænd 
fra Oldtiden, saasom Historieskrivere, tragiske, ly
riske og satyriske Digtere, ja, i Anledning af den aca- 
demiske Philosoph Bion Borysthenites opregner Dio
genes fra Laerte 10 forskjællige Bioner, uagtet han i 
denne Optælling mærkeligt nok aldeles forbigaaer vor 
idylliske Digter. Jeg kan derfor ikke andet end troe, 
at Menagius har Bet, naar han anförte Sted (libr. IV. 
segm. 58) skjondt lidt afvigende fra leetio vulgata, 
önsker at læse: ßsxokixos vonjiijs istedetfor det
sædvanlige iroiviws, en Forandring, der i det
mindste ikke er dristigere end Stephani ugræske Foran
dring til blot for at faae en satyrisk
Digter ud af den 9de Bion; eller mere sögt end Mar- 
eilii 1,atu^inåv istedetfor da det jo er bekjendt,
at poctæ larsici hörte til den tragiske Classc, og yt- 
trede sig isærdeleshed i det improvisatoriske Fore
drag. lovrigt kan jeg af Diogcnis Ord ikke udfinde, 
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livad Lambinus vil bilde' os ind, at Bion Borysthenites 
er Aristophans Fader, langt mindre med Dacier *)  
begribe, at Satyrdigteren Bion, der efter Horatii Om
domme maa have været meget berömt:

*) Oeuvres d’Horace Vol. II. pag. 282.
**) I sin Udgave af IToraz fra 1608 pag. 748.

A 2

carmine tu gaudes, hic deleciatnr lambis,
ille Bioneis sermonibus et sale ni gro , 

er den samme som Platonikeren, eller, hvad han siden 
blev, Cynikeren Bion Boryslhenites; i det mindste kan 
der af Diogenis Skildring, hvor lidet favorabel den 
end er, ei udfindes noget, der tyder hen paa det sorte 
luciliske Salt. Isaafald maatte man bære sig ad som 
Lævius Torrentlnus **),  der, for at faae en satyrisk 
Digter ud af Diogenis 10> drager uden Omstændig
heder Bion Borysthenites frem, og tilföier: ex his om
nibus B. B. aptus videri possit, a quo Bionei sermonps 
pro amarulentis, ut Hipponactei atque Archilochii, 
proverbio celebrentur. Men da denne Uskik ”for 
Smed at rette Bager”, uagtet gjængse hos Commenta- 
torerne, er meget at forkaste, saa tör man vel have 
Grund til at gjöre Forskjæl imellem Philosophen — 
som desuden har Synder nok at bære — og den saty
riske Digter.

Uden altsaa at kunne afgjöre, hvorfor Diogenes i 
sin Opregning af berömte Bioner udelod vor Digter, 
eller om Bion maaskee blot ved Afskrivernes Bröde 
er bleven udeladt, gjöre vi Overgangen til at spörge om 
hans Födested, og finde da, at Alle ere saa enige i, at 
han er födt i Smyrna, at han pleier at adskilles fra 
Andre af samme Navn ved Tillægsordet Smyrnæeren. 
Ikkun Suidas gjör den mere nöiagtige Distinction, at 
han ikke var fra Smyrna selv, men fra en Flække i det 
smyrnæiske District ved Navn Phlossa: , siger 
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han*),  Sti Tgtfy yeyovaci ßovKo\iKäv Snäv acivira', Qeöu^irc^ 
érorl, Méa%o? ’Zws’Kiårvi? noä Biav o Sftupvafø, Sk tivo?

~ *) Suidæ Lex. ed. Kusteri. Vol. .11. pag. 177.
**) I hans Udgave af Piinii histor. natural. libr. V. cap. XXXI 

Vol. 1. pag. 279, hvor Plinius taler öm Smyrna, amne 
Meietc gaudens, non procul orto.

***) I poeti Imcolici siciliani, som findes i Lorenzo Crasso’s 
Storia de poeti greci pag. 89.

, tcai'.npJvHS Mosehus, der i sin Grav
sang over Bion har meddeelt os vigtige Bidrag til vor 
Digters Biographie, lader denne Punkt være ubestemt, 
og sætter os derved i den samme Forlegenhed med 
Hensyn paa Bions Födested , som Homer med sit, ef
terdi det altid bliver uafgjort, om han mener Byen 
Smyrna selv, eller det hele District, livorigjennem 
Melesfloden flyder, i det han siger:
Flod, med den tonende Ström, fornyet er atter din Kummer: 
Atter, o Meles , en Sorg •, Homer du mistede fordum, 
Men for en anden, og elsket, Sön nu rinder din Taare.

I vore Dage er Melesfloden liden, og, som Har- 
duin beretter **),  neppe istand til at drive to Vand
moller, og vande de nærliggende Haver, medmindre 
Regnskyl har bragt den til at stige*;  men af Strabo og 
Pausanias see vi dog, at den i hine Tider ikke har væ
ret liden, ei heller gjennemlöbet nogen uanseelig 
Strækning. Derfor er det uden antagelig Grund, naar 
Giovanni Ventimiglia ***)  paastaaer, at B. er fodt i Si
cilien, i det han tilföier: sono molte cose, ehe pro
vano, ehe aveva almeno abitazione siciliana Bione; thi 
hverken omtales han af Lascaris, som dog opregner 
alle navnkundige Sicilianere, ei heller af den sicilian
ske Jesuit Ragusa, der i sin Elogia Veterum Siculorum, 
qui litteris veteri memoria floruerunt, nævner, lige
som Lascaris , blot en Rhetor, som var berömt.
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Ligesom det i Almindelighed hænd tes vor Digter, 
at han ikke blot, som Poet, men ogsaa som Menneske 
er bleven bedömt ifölge Sammenligning med Theocrit, 
saaledes har man — skjöndt ikke uden betydelig Af
vigelse i Meningerne — bestemt Bions Levealder efter 
Theocrit, og derved faaet den betydelige Forskjæl ud, 
at ban efter Nogle bliver samtidig med Theocrit, efter 
Andre lever et heelt Seculum efter denne. Manso gjör 
i den ældre Udgave af Bion en Syllogismus, om hvil
ken man med Herodot kan sige: viWov fj.su ^ohsI 
iirie&ertcmfa éWx /aaKiara etyurrat. Ville vi, siger han, 
i vore Dage vide, naar Kleist levede, da behöve vi 
blot at vide, at Rammler levede under Friderich 
den Anden, forudsat at en tredie Mand, saasom Gleim, 
beretter os, at Kleist og Rammler vare Venner. Taler 
altsaa Mosehus om Bions og Theocrits Venskab eller i 
det mindste samtidige Levealder, og vi vide, at Theo
crit levede under Hiero den 2den paa Sicilien og Ptolo- 
mæus Philadelphus i Ægypten, saa synes det rigtignok 
ikke vanskeligt , at udfinde det forlangte chronologi- 
ske X. Me.i denne Slutningsmaade er ogsaa kun til
syneladende sand, og i dette Tilfælde ikkun under flere 
Betingelser rigtig, eftersom talrige Misgreb, somere 
opstaaede af feilagtig Navneliighcd, staae i Philologiens 
Enemærker som advarende Afvisere. Hvilke besyn
derlige Vildfarelser cre ikke oprundne hos den bueo- 
liske Virgil af disse Navneforblandelser. At Hyrden 
Conon bliver den sidste Athenerkonge: at Hyrdinden 
Phyllis bliver Scythernes Dronning: Hyrden Alcon 
gjort til den bekjeudle cretensiske Skytte, er ikke saa 
farligt, fordi det Sande ligger klart for Enhver, der 
ikke forsætligen vil tillukke sine Oine. Men at den, 
mellem to andre dömmende, Hyrde Palæmon bliver 
gjort til den bekjendte Grammatiker fra Vicenza af 
samme Navn, er allerede mere farligt, fordi det San

fj.su
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de ikke springer her sna tydeligcn frem, formedelst 
det mindre hekjendte Navneforhold. Ja, hvorledes 
kunde endog Julius Cæsar Scaliger ikke Blot formene, 
men endog heftigen paastaae, at Forfatteren til Digtet 
om Hero og Leander var hiin gamle Barde fra det 13de 
Seculum för Christus, hvis ikke Grammatikeren fra 
det 5te Seculmn efter Christi Födsel havde haaret sam
me Navn som hiin? Svagt er derfor et chronologisk 
Argument, der hentes fra Moschi ubestemte Ord i Grav
sangen: ’Eu Ss ’Zv^auoaloKTi ©eoxf/ro? Allerede
den kolde Maade, hvorpaa den Digter bliver omtalt, 
som Grækerne ansaae for den Förste i dette Fag, maa for
bause os, saa meget mere som trende mindre bekjendle 
bucoliske Digtere, Sicelides, Lycidas og Philetas ikke 
blot nævnes först, men endog med langt större Lov
taler end hiin; hvilke Omstændigheder paa en ligesaa 
let som naturlig Maade maae bringe os paa den Tanke, 
at Talen er her om en anden og mindre bekjendt Dig
ter end Theocrit, og at altsaa det derfra hentede Be- 
viis bygger paa en meget usikker Grundvold.

For at gjöre det Onde endnu værre, skal efter 
Mansos Udsigende endog Theocrits Gedebyrde Lyci- 
das i hans 7de Idyls 12te Vers være bemeldte Moschi- 
ske Hyrdedigter, formodentlig af samme Grund, som i 
den 5te Virgiliske Idyl Daphnis betyder Julius Cæsar: 
ja ban tilföier endog: ”der KwSaiw? wer sollte es 
anders seyn als des Mosehus cydonischer Lycidas?” 
Hvo tænker ikke her paa den blinde Mand fra Chios 
i den homeriske Hymne til den deliske Apolio, i An
ledning af hvem de Ældre frydede sig over, at Homer 
dog eengang begyndte at tale om sig selv, uagtet nyere 
Undersøgelser om disse Hymners Oprindelse, om 
Rhapsoderne som Forfattere til disse, og endelig 

sotn Dndectord, have betydeligen tilintetgjort, 
hvad der paa Sagnet om den blinde Mand som Homer 



var at bygge. Hertil kommer den vigtige Omstændig
hed, at der i Oldtiden gaves flere Digtere af det Navn 
Theocrit, baade för og efter den bekjendte, og horen
de til samme bueoliske Digterfag. Ikke at tale om 
Andre, som levede efter ham, saa var Theocrit fra 
Chios, der levede paa Alexander den Stores Tid , ikke 
blot Digter, men endog en saa bekjendt bueolisk Digter, 
at Tzetzes tilskriver ham den 17de Idyl eller Lovtalen 
over Ptolomæus og Berenice, som andre ville tillægge 
Callimachus. Herhid hörer ogsaa det 22.de Epigram 
hos Theocrit: "AWc? o' Xfø, hvor han selv disting
verer mellem sig og Chioteren af samme Navn.

Man vil altsaa allerede heraf kunne indsce, hvor 
usikkert det er, af en tilsyneladende men ofte skullen
de Navneliighcd at uddrage bestemte Slutninger, uagtet 
den vaklende Maade, hvorpaa Manso udforer sine chro- 
nologiske Beregninger, tilstrækkeligen antyde, at han 
ei engang selv er overbeviist om deres Rigtighed. 
Schier *)  bruger den samme Fremgangsmaade, og i det 
han lægger Moschi Hemistich til Grund — hvilket er 
desto mere usikkert, da i det mindste de 6 foregaaeu- 
de Vers ere indskudte af Marcus Musurus — slutter ban 
uden Omstændigheder, at eftersom Theocrit levede 
under Ptolomæi Lagi Successor Ptolomæus Philadelphus, 
der döde i det odet Aar af den 433de Olympiade, saa 
maa Bion være at ansec som samtidig med ham.

*) I sin Udgave , Leipzig 1752 pag. 5.
**) I Siracusa antica, som staacr hos Ciasso i Storia <Ie 

poeti greci, pag. 90.

En fortræffelig Vei til at lette sig al Disput om For- 
skjæl mellem Theocrits og Bions Levealder har Italie
neren Bonanni **)  udfundet, i det lian gjör Theocrit 
og Biori til een og samme Person, hvorved lian uimod- 

22.de
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sigeligcn vinder den Fordeel, at de blive samtidige. 
Han formener nemlig, at Mosehus taler i Gravsangen 
ei om Bion men om Theocrit, i det han tilföier folgen
de stringente Beviis: sappia, siger han, ch i legge, ehe 
nel sopradelto idillio non si pub intendere Bione, pocta 
bucolico, percioche costui non fü Siracusano, ma 
Smirnco, e horl dopo (?) Moscho. Cosi medesima- 
mentc per nissuna ragione vi pub esser inteso un altro 
Bione, il tjuale cra Siracusano, perché egli non fü 
poeta, ne scrisse cose pastorale, ma fü. rhetorico. Dog 
kan Mosehus i Skyggernes Rige ikke more sig ubetinget 
over Bonanni, der lader hans digteriske, Ven gaae op i 
Theocrit, saasom Fridrich Schlegel foretager sig iAthe- 
nænm *)  samme Operation med Mosehus selv, i det 
han anseer det for en grov Misforstand, at man har 
halveret i to beslægtede Aander, hvad der oprindeligen 
kun har været et udeleligt Heelt. Nu skulde man troe, 
at Metamorphoserne havde Ende, men en Franskmand 
overgaaer dog endnu baade Italieneren og Germaneren, 
i det han, omtalende Politiani nydelige Oversættelse 
af ”den bortløbne Amor” , ved en ”assez plaisante be- 
vüe”, som Longepierre kalder det, anmærker: ”Com
me a faitPolilien, en traduisant Mosehus deTheocrite,” 
ifblge hvilket Bions Ven forvandler sig endeligen til 
den liden Amor. Suidas lader iövrigt den med Bion 
samtidige Mosehus være en Bekjendter af Aristarchus, 
der saavcl ifblge Suidæ som Eusebii Vidnesbyrd leve
de ved den CLde Olympiade. Saxius **)  ansætter Bion 
til Verdens Aar 3858, Olymp. CLVIII. 2. ante Christ.

*) Vol, III pag. 230. So dürfte der bucolische Moschos 
mit dem Theocritos eine Person, und er von diesem 
nur durch ein Misverständniss abgesondert worden seyn.

**) Onomasticon I. 132.
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Ho- a. u. c. 607, Hamberger*)  til V. A. 3807 eller 
177 f. Ch. Bayle, Longepierre og Schwebel omtrent 
lil den 124de Olympiade. Dog synes man ved nyere 
chronologiske Bestemmelser at være hieven enig om, 
at vor Digter har levet henved et Seculum efter Theo- 
crit, og at, ligesom denne Digter bliver at ansætte til 
omtrent 270 for Chr., saa bör Bion og hans samtidige 
Ven henfores til omtrent 170 for Christi Födsel.

*) Zuverlässige Nachrichten Vol. I. 380.
•’) Anonymus i et Værk paa 4 Dele, kaldet: Querelles litte— 

raires (Vol. I. pag. 6) hvori enhver Tidsalders litteraire 
Feider pragmatisk fortælles. liivrigt mærker man let, 
atFabelen tildeels bygger paa den Pscudoherodotiske Bio
graphie,

Ilvad Digterens Levnetsomstændigheder angaaer, 
da ere de særdeles faa, og næsten af ingen Betydenhed, 
med mindre man med Manso vil tænke sig forskjællige 
Scener, som man paa en Romandigters Maade lader 
Bion gjennemvandre. Vil man gaae den Vei, da lader 
man Smyrna, siden dens Ødelæggelse af Lyderne ligge 
400 Aar öde (uagtet man udtrykkelig saavel af Strabo 
som Plinius veed, at Alexander den Store og efter ham 
Antigonus og Lysimachus havde baadc opbygget og 
forskjönnet den): da kan man tænke sig den endnu 
som öde og forladt (uagtet de i denne Mellemtid hen- 
rnndne Aar dog maae have hjulpet noget), saa at Bion 
af Lede gaaer naa Reiser. Ligesom fordum Homer, 
lader man nu Bion drage ud for at skaffe sig Kundskab 
til Mennesker og Verden (ret som om Videnskabelig
hedens Tilstand paa Homers og Bions Tid var eensartet, 
eller som om der ikke i den Sidstes Levetid gaves ulige
lig större Leilighed til i Hjemmet at skaffe sig de for en 
Digter nødvendige Kundskaber). : Et værdigt Side
stykke til saa taabelig Tale og Forblanding af diverse 
Tider har jeg fundet hos en Franskmand **)  om Homer, 
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som for sin Pudscerligheds Skyld og sin Liiglied med 
Manso’s Raisonnement fortjener at anföres. EnGram- 
maticus ved Navn Thestorides besögte engang Homer, 
just som denne var bleven færdig med et reenskrevet 
Exemplar af Iliaden. Denne var lav nok til at stjæle 
det fra Homer, reise til Chios, og der udgive det som 
sit eget Arbeide. Homer flöi til Chios, men Gramma
tikeren, som havde faaet Nys om denne Fart, gjorde 
sig usynlig. Af Sorg slog Homer sig til Pædagogiken, 
oprettede et Institut paa Chios, og skrev i sine Ferier 
Odysseen, ”afin de prouver, que lui seul étoit capable 
d’enfanter l’Iliade.” Men Homer folie selv ”l’insuffi- 
sance de cette épreuve” , og döde för Tiden af Sorg 
og Bedrövelse.

Paa denne Maade er det let at skaffe vor Digter 
nogle lysere Momenter i hans stille Digterliv, naar 
man ikke vil lade sig nöie med den noget kortere, men 
desto mere sande Biographie: han levede, digtede og 
döde. At han derimod fra Smyrna kan have gjort en 
Reise til Oernc i Archipelagus, saasom Lesbos, Samos 
og Cos, vil ingen drage i Tvivl, især da de laae hans 
Hjemstavn for nær, til at han ikke blot af den Grund 
skulde have besögt dem. Ja, man kan endog gjerne 
indrömme, at han er dragen til Sicilien, skjöndt uden 
Beviis, eftersom Bayle med Rette betvivler, at et poetisk 
Udtryk somMoschi:

Af Arethusas siciliske Ström ham undtes at drikke , 
kan bruges som historisk Argument, for at Bion har 
personligen været paa Ortygia. I det mindste kunde 
man paa samme Maade bevise, at Gallus i Virgils 6te 
Idyl har været i Boeolieu, fordi han, som Efterligner 
af Hesiodus, og Oversætter af Euphorion fra Chalcis, 
siges poeticc at have drukket af Permessusflodcn. I 
hvor udstrakt Betydning tage ikke Grækerne deres 
triveiu In iroraiAs wo'?? Ei heller deraf kan hans Ophold 
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paa Sicilien bevises, at Galatea (hos Mosehus III. 59) 
siges at have siddet ved hans Side paa Stranden, og 
lyttet til hans Flöitespil. Hvad berettiger os til at ind
skrænke Galateas Opholdssted til Sundet ved Sicilien? 
Sligt er en fix Idee, hentet fra Læsningen af Theocrits 
Polyphemidyller, og de efter ham digtende Forfattere, 
sansom Lucian i dialogi deoruni marinorum. Galatea, 
som een af Nereiderne, slutter sig med sine Söstre til 
Forældrene Nereus og Doris; men at Nereus havde sin 
Bolig i Ægæerhavet, siger Apollonius Rhodius (IV. 
770 sqq.) udtrykkeligt, og at det Samme gjelder i de 
homeriske Digte, sees ved at sammenligne Iliad. I. 358- 
XVIII. 36 sqq. (hvor Galatea nævnes v. 45), 395 sqq. 
XXIV. 77. sqq. Saaledes blev baade for Bion Veien 
nærmere, og for Galatea Opholdsstedet mere rimeligt 
med Hensyn paa Digterens Fødestavn, naar vi tamke 
hende, siddende paa Kysten af Ægæerhavet, at lytte 
til hans Spil.

Naar altsaa alt hvad der angaaer Bions Levnetsorn- 
stændigheder, og isærdeleshed hans Reise til Sicilien, 
bvggcr paa saa vaklende Grundlag, behöve vi naturlig- 
viis meget mindre at udgranske de Motiver, som isaa- 
fald kunde have ledet ham; saasom hansFodebyes for
ladte og öde Tilstand — da vi i det Foregaaende have 
seet, at det vilde være urimeligt at antage, at den ikke 
skulde i den Tid, som forlob fra Antigonus og Lysi- 
machus til Bions Levetid, være kommet sig igjen —: 
Siciliens herlige Clima — som om Natoliens var at for
agte —: Venskab for Theocrit—uagtet det er ube- 
viish’gt, at de vare Samtidige: hvilke Eventyr har man 
ikke fortalt om Sappho og Anacreon, og dog vare dc 
ikke aldeles samtidige —: Hiero’s Gavmildhed — der 
dog ved Theocrits 16de Idyl, uagtet de forskjællige 
Forklaringer, altid bliver meget tvivlsom — især da 
Puncrkrigens Udbrud, hvis Skueplads Sicilien i en höi 
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Grad udgjorde; maatte lægge Hindringer i Veicn for 
den rolige Digter. Hvor der aitsaa ingen Virkning er, 
behove vi ei at granske efter Aarsagen, og vi kunne 
derfor nöies med at sige, at, indtil den sörgelige Cata- 
strophe, hvorved han bliver dræbt, har han enten 
ingen mærkelige Hændelser oplevet, eller ogsaa er 
Mindet om disse gaaet tabt. Vist synes det derimod, 
,at Gift tog Bion af Dage, og folge vi Mosehus, der 
især i delte Tilfælde taler uden Forbeholdenhed, da 
have flere sammenrottet sig mod hans Liv, eftersom 
han i Gravsangens 421de Vers siger, at Retfærdigheden 
indhentede dem Alle. Da imidlertid Mosehus tier om 
Grunden, og vi ikke ere i Besiddelse af andre Kilder, 
nytter det lidet at conjecturere en Aarsag, der kan have 
været mangfoldig. Var det Avindsyge over hans, poe
tiske Talent, eller en mægtig Mands Forfölgelse, vide 
vi ikke, og kunne vi i det höieste formode.

Vi komme nu til lians Arbeider, og finde i dem et 
lysende Exempel paa, hvor let falske Begreber om 
Tingene oprinde af falske Benævnelser. Spörge vi de 
æsthetiske Kunstdommere tilraads, da lyder Dommen 
over Bions Digtcrværdie saa betinget, og indskrænkes 
ved saa mange Modificationer, at den hele Lovtale 
kommer til at see ud som en Daddel. Fra den gamle 
Servius indtil Batteux, Eschenburg og Eichhorn klages 
over poetisk Spil, sögt Vittighed, Kunstlerie, kort 
over Mangel paa Fölelse og digterisk Sandhed. Og 
hvoraf oprinde vel alle disse Klager, uden af en for 
Bion og hans Samtidige Mosehus höist beklagelig Sam
menligning med en Digter, med hvem de, i det mind
ste saaledes som de existere for os, have intet at gjöre, 
med Theocrit? Hvorfor skulle vi lade os mislede af 
den ængstelige Maade, hvorpaa Grammatikerne anskue 
det bueoliske Digt? Hvorfor skulle vi lade os limitere 
af en Magister græcus, som hiin, der i Annotationerne 
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til den romerske Udgave af Theocrit yttrer sin åirofila, 
«ä? ßauoJ-jKa éireypaXptiaais, ovrav Skav ßnnct.mäv, cM-Si 
nal irotfksviKäv nal aiircKinavl Men lad der ogsaa have 
existeret egentlige bucoliske Digte af vor Digter, hvilke 
isaafald ere forlorne, hvad berettiger w Tid og vore 
Kunstdommere til at drage Resultat af Andet, end hvad 
nu er tilbage? Man har i Poesiens Rige begaaet mangen 
Uretfærdighed af den usalige Lyst, at lade den endelige 
Dom resultere af den blotte Sammenligning, men i faa 
Tilfælde faldt den mere ubillig ud end i dette. Man 
behöver kun at være lidet forfaren i Commentarerne 
til de gamle Autores — og afgive ikke de Fleste af 
Shakspearcs Exegeter, somSteevens, Malone, War
burton, og i en anden Litteratur de bindstærke Spo- 
sizioni til Petrarca og Boccaccio en lystig Parodie her- 
paa? — for at vide, hvorledes man angaaende enkelte 
Ord, Sætninger og Tanker, skjöndt Usikkerheden taler 
höit derimod, har concluderet, at, eftersom den ældre 
Digter har mecr eller mindre lignende Vendinger, saa 
maa den Yngre have hentet dem fra hiin. Dog be
tænkte de ikke, at i Tankens uindskrænkede Rige moder 
uvilkaarligen den frie Aand et beslægtet Væsen, me
dens den kortsynede Beskuer, som ei begriber deres 
Möde, finder kun indskrænket Eftersnakken i Aandens 
herligste Harmonie. Kunstdommerne, som fölte det 
Vanskelige i det Skjönnes absolute Vurdering, valgte 
hellere at liste sig frem ved Sammenligningens sikkrere 
Krykkestok: og derfor har Jean Paul Ret, naar han 
sammenligner denne æsthetiske Classificationsmanie 
med et Universitet, som udelukkende bestaaer af fire 
Landsmandskaber. Arriverer en Fremmed, der fjer
ner sig nok saa meget fra disse, det siger intet; den 
ankomne Nyling bliver stukket ind under eet af de fire, 
om han end disharmonerer med sine sodales i Intet, 
uden i Alt; thi danne nye Afdelinger for ham, kan 
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nian jo ikke, og existere selvstændig og uafhængig af 
de Andre, bliver ham ingenlunde tilladt. Dette Rieh- 
terske Billede tydeliggjör os meget godt denne Higen 
efter at classificere, og den Comparationsmanie, hvor
om her cr Talen. I hvor bred end Skillevæggen er, 
som naturlige Anlæg og forskjællig Anskuelse af Kun
sten have sat mellem Theocrit og Bion, have dog de 
Fleste overseet denne formedelst den vildledende Be
nævnelse Idyl, og dadiet Bion, fordi han ikke var, hvad 
han ikke vilde, og maaskee heller ikke kunde være, 
hiin. Tro og nöiagtig Copiering af Naturen, selv der, 
hvor denne synes at staae paa et lavere Trin, Liv, og 
rask Bevægelse i fremskridende Handling, ere hos Theo
crit ligesaa fremtrædende gode Egenskaber, som den, 
af Mangel paa poetisk Idealitet opstaaende, Lyst til at 
skildre det Ubetydelige, Intetsigende, og en ofte alt for 
dröi Natursandhed, ere af hans mindre gode. I Sam
menligning med disse Egenskaber traf det sig, at den 
erotiske, yndige og mod et ædelt Ideal fremstræbende 
Bion tabte, uagtet hans Digte aande en ædlere Natur, 
og ere ligesom gjennemglodede af en huldsalig og in
derlig Fölelse. Fordi Hyrdelivet er hos Theocrit Dig
tenes Grundlag, ligesom Hyrder, til Efterligning af 
Sophrons Mimer, de, som spille paa Scenen, skäl da, 
fordi et Hyrdenavn bliver nævnet i de Bioniske Digte, 
der aldeles höre til den höiere Idyl, Mangel paa theo- 
critisk Simplicitet blive lagt Bion, der horer til et an
det Forum, til Last? Skal i "Eau? s æXXa
iåaawøv Hovedpersonen uomgjængeligen tænkes som 
Hyrde? Ere ikke de Æmner, som han opgiver for sin 
Sang, om Pallas, som Opfinderinde af Flöiten, Phoe
bus af Citharcn og Mercurius af Lyren, mythiske, og 
hvor ubilligt at lede ængsteligt om Faarene og Hyrde
tasken, der hvor Hyrden selv er ligesaa lidet nödven- 
dig, som en Pillegrim ? Kan ikke hvilkensomhelst Van- 
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dringsmand udstöde det følelsesfulde Digtersuk til He- 
sperus, uden at man med travl Virksomhed skal först 
mane en Hyrde frem, og derpaa blive beklemt, naar 
denne ikke teer sig hyrdemæssigt nok ? Hvor naturligt 
var det ikke desuden, at Kjærlighed kom tidligen til 
at udgjöre den Folie, der skulde hæve de forskjællige 
digteriske Situationer, og hvor kunde denne trives be
dre end i de landlige Egne, hvor Helleneren allerede 
tidligen lod Eros lege med Nympher og Satyrer? Saa- 
ledes fik selv de meest heterogene Personer, uden Dig
ternes egentlige Vidende og Villie, et landligt og pa
storalt Udseende, som man dog ingenlunde bör urgere 
eller ængsteligen lede efter, naar Samme ikke skul
de findes.

Dog, hvo mærker ikke, at det er det betydnings
fulde Ord Eidyllion, der har afstedkommet den hele 
Forvirring, og er det sandt hvad A. W. Schlegel siger 
om Eidyllion, at denne Digteform er et Foster af den 
ziirlige, kunstige og spirituelle alexandrinske Tidsal
der, og besidder som Form kun den Ejendommelig
hed, at den er formlos, da var dette ikke saa forun
derligt. Men Lyst til at sige noget piquant bragte vel 
ogsaa her Schlegel paa Afveie; thi hverken er den Skil
dring, som han i Athenæum giver af Idyllen, sand, 
ikke heller kan man i den aandige som i den phvsiske 
Verden kalde Spiren, som skyder sig frem i Mangfol
dighed* og Fylde, formlös. Just derved, at Digterens 
Subjectivitet overholdes, og selv i den fleersidigste Yt
tring beholder sin Eien dommelighed, faaer en Sam
ling af een Mands forskjællige digteriske Arbeider Een- 
hed i Formen. Hvad er desuden Eidyllia andet, 
end hvad vi kalde blandede Digte ? Saa ofte Gramma
tikerne vare forlegne for at skaffe en Tittel til Digte, 
hvis Indhold var blandet, kaldte de dem ^>1 rtva. 
Saaledes mener Heinsius meget rigtigen, at hvis Statii 
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Sylvæ havde været skrevne paa græsk, de da vare 
bievne kaldte enMXTea, uagtet jo ogsaa Latinerne Bruge 
dette Udtryk. Eidyllion tyder altsaa ikke hen paa det 
Enkelte, men paa det Hele; og Digte, som altid have 
et nyt Sujet, bleve kaldte eilty wi eller ei^uWia. Deraf 
kom siden, at man kunde tale om eiSuXÅzov v^ärov, ^eure-pov, 
saasom ikke Blot det enkelte Digt, forsaavidt som Dig
teren Behandlede en ny Gjenstand i ethvert Digt, kun
de kaldes eTios n, men ogsaa de samtlige Digte, der ud
gjorde et afrundet Heelt.

Og hvo skulde nu hellere spille Hovedrollen i disse 
blandede Digte, end den bevingede Gud, hvem den 
ærværdige Hesiodus lader ordne Chaos, den samme 
Eros, der senere löber bort fra Venus, for at faae vor 
Digter til at glemme alle de landlige Sange, som han 
selv kjendte, og faae ham til at lære nye og skjönnere 
af sin guddommelige Lærling? Naar dette er Tilfældet, 
hvo vil da kives med vor Digter over hans skjo'nne Bil— 
ledrigdom, fordi han allerede i den graae Oldtid ind- 
saae det, som den yngre moderne Digter fölte: Liebe 
denkt in süssen Bildern; thi for hvem oplader Verden 
sig vel i mere rigelig og broget Mangfoldighed, end 
for Digteret og den Elskende? Mon ikke Leander faaer 
at see, naar han hos Musæus stirrer hen efter den 
yndige Hero, hvorlunde Roser og Brogede Blomster 
vælde op i hendes Trin? Naturen foragter ikke Kun
stens smagfulde Prydelse, og ved Siden af Theocrits 
dröie Natursandlied ville vi ikke træde ængsteligen til
bage for den Bioniske Muses graziöse Anstand. Op
fatte vi paa denne Maade saavel Bions som Moschi 
poetiske Eiendommelighed, da vil det neppe falde os 
ind, at dadle Bion, fordi han ikke er Theocrit, og jeg 
kan saaledes roligen overlade en Digter, som blev mig 
dyrebar fra mine tidligste Skoledage, til Enhver, der 
veed, at ligesom Skjönheden aabenbarer sig i Mang
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foldigheden, saaledes bör den ene Blomst i Poesien« 
skjönne Urtegaard ikke dadies, fordi den ei spiller i 
samme Farveglands som den anden; thi i Eensformig- 
hed og Eensidiglied ligger det Skjönnes Död.

Vi kunde her ende vor Undersøgelse om de Bioni
ske Digte, hvis ikke den Fuldstændighed, der bör 
herske i ethvert lilterairt Arbeide, gjorde det nødven
digt , at tage Hensyn paa Finkensteins *)  nyere Hypo
these om de bucoliske Digtere fra Oldtiden. Dette 
gjör jeg saa meget hellere, som jeg derved faaer en 
naturlig Anledning til at udvikle en Deel af de Gamles 
Metrik, som endnu ikke er bleven tydeliggjort, nem
lig det bucoliske Hexameter. Finkenstein formener, 
at ligesom alt, hvad de Gamle digtede i elegisk Verse- 
maal, kaldtes Elegie, og ligesom i de nyere Tider alt 
hedder Sonnet, hvad der er skrevet i denne Form, 
eftersom Klagesang og Kjærlighedsglæde kan ligesaa 
vel forene sig i denne, som Krigssang og Icremiader i 
hiin, saa bör ligeledes i de Gamles Bucolicr (die Bueo
lien) ikke Materien, men Formen, være vor Rette
snor. Dog tager han ikke Formen i den alminde
ligere Betydning — thi der gives jo ogsaa dramatiske 
bucoliske Digte — men i den engere, som man kunde 
Kalde Maneer, der er Digtene egen; og som en inte
grerende Deel af denne antager han det saakaldte bu
coliske Hexameter at være. Ideen er just ikke ny, 
hvilket Finkeustein synes at antyde, saasom ikke blot 
Valckenaer i Epislola ad Röverum, men endnu længe 
för ham D. Heinsius i hans forresten mindre, betydelige 
Lectiones Theocriteæ har ytlret den; men vist er det, 
at Paastanden holder ikke Stik. Hvad nytter vel her 
det gamle Forsvarsskjold: nulla regula sine exceptione, 

*) I Arethusa oder die bucolischen Dichter d«s Alterlhunis.
2 Brie. 1806. 4.

B
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naar man selv i Virgils episke og georgiske Digte, ja 
hyppigen endog hos Homer finder- bucoliske Hexame
ter , hvorved de aahenbart ophore at tjene som Crite- 
rium paa bucoliske Digte? Hertil kommer, at selv i de 
bucoliske Digte er dette Slags Vers deels ikke det ene
ste, deels ikke engang det prædominerende; ligesom 
det ogsaa er mærkeligt, at Arethusas Forfatter, i det 
han oversatte de Gamles Bukoliker, ikke synderligt i 
sin Version tog Hensyn paa dette af ham saa hoit priste 
bucoliske Hexameter. Men feiler han heri, da er han 
paa en langt farligere Afvei, naar han forfalder til sæl
somme Grublerier over de af ham opdagede regelmæs
sige Afsatzer, som skulle forestille Stropher , over de 
Verssymmetrier, som han troer at bemærke, uagtet 
disse ere lige saa tilfældige, som de Assonanzei- og Al- 
litcrationer, han ahner i de hos en Dorer naturliget! 
forekommende, doriske Endelser éw, avn og av. Dog 
hvad kan ikke Finkenstein opdage, naar endog Vers som

rav Tju^drav S wdav i Ths 8, 62»

giver ham de herligste Riim? —

Hvad det bucoliske Hexameter selv angaacr, da 
beretter Valckenaer i epistola ad Rövcrum *),  at Hein
sius havde for löseligt berört denne Gjenstand, ogat 
han, efter nöiere Undersøgelse havde udfundet folgen
de Resultat: versum daetylieum dici debere bucoli- 
eum, si, duobus pedibus postremis recisis, remaneret 
letrameter, <jui clauderetur daetylo, terminante par
tem orationis, atejue adeo Alcmanicus. Dog turde det

*) Hvilket Brev staaer foran hans Udgave af Fulvii Ursini 
Virgilius collatione scriptorum Græcorurn illustratus, 
Leovard. 1747, men senere aftrykt i hans Opuscula 
philologica, critica et oratorfa. Lips, 1808. Vol. I. 
pag, 332.
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Sidste være, om ikke urigtigt, dog i det mindste ube
stemt ud trykt; thi ikke at tale om de nöiagligere Di- 
stinctioner, som Grammatikerne vise os, at vi i Henseen
de til versus Alemanicus bör gjöre, saa existerer der 
af de sidstanförte Verseslags forskjællige Arter, hvoraf 
her kun gjelder eet, det saakaldle Tetrameter acatalec- 
tus, f. Ex. Virgo decens, comulas religa tibi. Alene 
Servius *)  i sit Ccntimetrum har 5 forskjællige Arter af 
delte Slags Vers. Derimod er det ikke at nægte, at 
Terentianus Maurus **)  stemmer i Henseende til den 
forste Deel af Definitionen overeens med Valckenacr, 
naar han om det bucoliske Hexameter siger i sin versi
ficerede Metrik:

*) Dc centum metris i Putscbii Samling af Grammatiker 
pag. 1820.

**) T. Maurus de metris, som findes i Putscbii Samling pag. 
2-130.

’**) Theocifitus, aactor bucolici carminis, hoc plurimum usus 
esse credilur. Cfr. Diomedis de oratione et vario genere 
metrorum 3die Bog, hos Pulsen, pag. 496.

Plurimus hoc pollet Siculæ telluris alumnus; (Theocrilus) 
Ne græcum immittam versum, mutabo Latinum:
”Dulce tibi pinus submurmurat., | en tibi pastor, 
”Proxima fonticulis , et tu quoqne j dulcia pangis.”

hvorhos han om Virgil i Sammenligning med Theocrit 
tilföier:

Jugitcr hane legem toto prope carmine servat.
Noster rarus eo pastor Maro:

en Bemærkning, som flere af Grammatikerne f. Ex. Dio
medes ★**)  gjentage. Imidlertid finder man dog ofte 
hos Virgil, at b. H. fölge paa hinanden f. Ex. Ilden 
Idyls V. 42, og i 8de Id. hvor der fra v. 7 folge sex 
paa hinanden. Hos Theocrit ere de derimod saa hyp
pige, at i 1ste Idyl de 13 forsle ere af det Slags, lige— 

B2
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som der i den Vte fra v. 20 findes 26 en suite. Hvor 
talrige de overhovedet ere hos Theocrit, kan man slutte 
deraf, at Valckenaer har alene i dennes 7 förste Idyl
ler, samt 10de og Ilte iberegnede, fundet af 927 Vers 
711 bucoliske, saa at der rester ikkun 216 ubucoliske; 
hvorimod man i Virgils Ecloger finder af 830 kun 232 
Versus Theocritei (o: som ende en pars orationis og 
have en Dactylus i fjerde Pes). Uagtet Diomedes og 
Plotius forlange i den 4de Fod en Dactylus, ere dog 
Servius, Probus, Atilius Fortunatianus og Marius Vic- 
torinus ikke fuldt saa strenge, og regnede man paa 
den Grund de 286 Vers med, som ende en pars ora
tionis med en Spondæus, saa fik man 518 bucoliske 
Hexameter ud af de Virgiliske Ecloger.

Dog havde allerede længe för Valckenaer Daniel 
Heinsius viist Veien i sine Lcctiones Theocriteæ, hvor 
han (293) lægger i den Grad Vægt paa dette Slags 
Vers, at han, omtrent som Finkenstein senere, lader 
dette være saa aldeles et bueolisk Criterium, at han paa 
den Grund udelukker Ptolomæus og Charites fra Navn 
af bucoliske Digte. For altsaa at tilveiebringe et endnu 
klarere Begreb, end af de nyere Haandböger kan erhol
des — den nyeste Udgave af den ældre Ruddimannus 
tier derom , og Grotefends Forklaring i Prosodien pag. 
110 er utydelig og ubestemt — vil jeg forsöge ved Hjælp 
af de gamle Grammatikers Kilder at udvikle denne 
Gjenstand noget nöiere.

Scm bekjendt kan man i det heroiske Verscmaal 
tænke sig Cæsuren flyttet til forskjællige Steder, 
ja endog i enkelte Vers flere samtidige, eftersom Ho
vedcæsuren kan nærme sig saa meget een af Versen
derne, at der maa een til, for at bære Versets hele 
Suite og Længde. De fleste græske Digtere fra Homer 
indtil det 5te Secuhim brugte saavel Daclyler og Spon
dæer iflæng, som isærdeleshed den Cæsur, der af 
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Grammatikerne kaldes Penthemiineris, og falder paa 
den 3die Fods Arsis. Fra den Tid fulgte de i 5te Se- 
culum levende Digtere Nonnus, Forfatteren afDiony- 
siaca, som sjældnere lod Spondæen være den prædo
minerende Fod i Cæsuren, og brugte derimod den af 
Grammatikerne saakaldte xara t^o%a7ov, ikke som 
om der kunde være en Choræus i Midten af Hexame- 
tret, men fordi man, ved at tage den tredie Stavelse 
bort af den Dactyl, der indeholder Cæsuren, faaer en 
Trochæus til Best. Herrmann, som saavel i Orphica, 
som i den nyeste Udgave af Elementa doctrinæ me- 
tricæ har baade udviklet og urgeret denne Forskjel, — 
uagtet Cæsuren tqItov t^cxoiov jo ofte forekommer 
hos Homer og især hosBukolikerne — gaaer endog saa- 
vidt, at han opstiller den som et Criterion for Musæi, 
Tryphiodori, Coluthi og liere yngre Digteres Tidsal
der; endskjöndt jeg dog ikke indseer, hvorfor man 
skal lukke Oinene for de talrige Exempler paa denne 
Cæsur, som möde hos Digtere, der ere langt ældre end 
Forfatteren af Dionysiaca. Uagtet man altsaa i det 
Hele kan tænke sig i et Hexameter 16 forsk jællige Mo- 
dificationer, eftersom de fem mulige Dactyler kunne 
modtage femten, og den sidste Fod een, saa udhæve 
Grammatikerne dog egentlig kun fire Cæsurer, nemlig 

der saavel som r^oxatov ere
ovenfor omtalte: 3) o: naar efter 3 Födder
en Stavelse kommer til, som fuldforer Meningen, f. Ex. 
rjuam Ju | no fer | tur ter | ris: og endelig den 4de, 
der for os er af Vigtighed, da den bevirker det buco
liske Hexameter, som kaldes af Grammatikerne, for
medelst Bukolikernes hyppige Brug deraf, 
pswKixi;. Dog forekommer den endog i Horaz’s lyri
ske Digte, f. Ex. sammensat med en Ilhyphallicus i 
1ste Bogs 4de Ode: Solvitur acris hiems grata vice 
veris et Favoni. Heller ikke indseer jeg, hvorfor baade 
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Terentianus Maurus og A til tus Fortunatianus *)  samt 
efter disse adskillige nyere Metriker have klaget over, 
at Virgil har forladt sit Forbillede Theocrits Spor, 
eftersom et saa betydeligt Antal bucoliske Hexameter 
findes i Eclogerne. Skade er det rigtignok for den 
Heinsisk - Finkensteinske Theorie, at Eclogerne ikke 
ere de enestcDigtej hvori de findes; thi ligesom Iliaden 
og især Odysseen afgiver et ikke ubetydeligt Antal af 
disse, saa ere de heller ikke sjældne i Æneiden. Uag
tet jeg herefter kan ved enkelte Steder vente mig Læ
serens: credat ludæus Apella, vil jeg alligevel for den 
fuldstændigere Udviklings Skyld fortsætte de forskjæl
lige Grammatikers Anskuelser og Udvikling af det bnc. 
H. Den bucoliske Digteart angives da i Almindelighed 
at være udsprungen enten fra Laconien eller paa Sici
lien: hiint paa Grund af, at Pigerne ved Xerxis Ind
fald i Grækenland havde saa aldeles adsplittet sig, at 
ingen var tilbage for at feire den Caryatidiske Dianas 
Fest, hvorudover Hyrderne, for at Religionen ei gan
ske skulde forfalde, maatte drage til Byen, og synge 
deres : dette paa Grund af, at Hiero faldt

*) Theocrilus hane legem cuslodivit.: Virgilius contempsit, 
siger han i sin ars metrica hos Putsch, pag. 2097.

ved Syracusas Beleiring i en heftig Sygdom, fra hvis 
farlige Folger han blev reddet ved Landmændenes 
ivrige Bönntr til (\vsad). Disse droge
siden efter, under Navn af ßnxcljsal saa vide omkring 
med Bröd, udbagt i Figurer af Dyr, med Viinflasker, 
Sække med Bælgfrugter, Krandse paa Hovedet, og 
Köller i Haanden, saa at de med deres landlige Glæ
dessange kom endog til Italien, Lydien og Ægypten. 
Eftersom man nu tilföier, at Daphnis, dette bekjendte 
Forbillede paa enhver pastoral Fortreffeligbed, og 
efter ham Thyrsis, var den forste, som componerede 
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slige Sange, saa blev paa en let begribelig Maade 
det bucoliske Hexameter tilskrevet ham; hvorudover 
Grammatikeren Plotius (de metris, hos Putsch 2632) 
tilföier- bueolieum Hexametrum Daphnis pastor vel 
Thyrsis repperisse dieuntur, quia pastores et poetæ 
fuisse perhibentur. Dog mærker den critiskc Læser 
letteligen, at saavel det bucoliske Digt selv, som dets 
Verseform bör i sin oprindelige Form rykkes ud over 
den af Grammatikerne angivne Tid.

I Henseende til Definitionen af det b. H., da har
monere næsten alle Grammatikerne. Saaledes siger 
Servius i sit Centimetrum (1821): bueolieum metrum 
constat hexametro catalecto, ut tamen quartus daetylus 
partem terminet orationis: og i den ßdie Bog af de 
oratione et vario genere metrorum siger Diomedes (491) ’ 
versus sunt bucolici, quoties in quarta regione daety
lus, liniens partem orationis, invenitur. Paa den 
samme Maade yttrer sig ogsaa Terentianus , i det han 
(2430) giver folgende Recept til selv at componere 
bue. H.:

Pastorale volet qunm quis componere carmen , 
Tetrametrum absolvat, cui porlio demitur ima, 
Quæ solido a verbo poterit connectere versum : 
Bueolieum siquidem talem voluere vocari, 

og tillige morer sig med det metriske Kunststykke, 
at gjöre fire Tetrameter til Hexameter ved at til
lægge de to sidste Fodder. — Ligesom det heroiske 
Hexameter, sometHeelt, bestaaendc af enkelte Dele, 
er istand til at modtage 32 Schemata ved afvexlende 
Sammensætninger af Pedes, saaledes kan ogsaa det 
b. H. modtage 8 Schemata, alt som jeg danner Verset 
af bare Dactyler (monoschematisticus daetylus hexame- 
tri bucolici) eller af bare Spondæer (monoschematisti
cus spondeadeus) eller af afvexlende Dactyler og Spon
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dæer. Dette vil blive tydeligt af folgende 8 forskjæl- 
ligt schematiserede Vers:

(3 Dactyler.)
(3 Spondæer.)

(2 D. og 1 Sp.) 
(D. Sp. D.) 
(Sp. 2 D.) 
(2 Sp. 1 D.) 
(Sp. D. Sp.) 
(D. Sp. Sp.)

Ulla dolnm meditanturamat bonus — 
Mutabit merces, omnis feret —
(Man erindre sig, at i del b. Hexam. skal 

den 4de være en Dactyl, da enkelte Gram
matikers Exception i saa Henseende er 
med Rette at forkaste.)

Quin age, si quid habes, in me mora — 
Lenta salix foeto pecori, mibi — 
Si nescis , meus ille caper fuit — 
Et longum formose vale , vale — 
Et me Phoebus amat, Phoebo sua — 
Judicio nostro tantum tibi —

Eet Spörgsmaal maa jeg alligevel lade ikke ganske be
svaret, om det ved del bucoliske Hexameter er nöd- 
vendigt, at der efter 4de Fod er en fuldstændig Tanke 
til Ende. Höre vi de Nyeres f. Ex. Finkensteins For
klaring, da hedder det, ”die Griechischen Bukoliker 
schliessen gern den Sinn mit dem vierten Fusse:” og 
noget lignende have rigtignok ogsaa de ældre Gram
matiker saavel græske som latinske. Saaledes siger 
Draco Stratonicensis (de Metris poeticis, i Herrmanns 
Udgave deraf — Lips. 1812 — pag. 127) om Hexame- 
tret: xéx-'K^'rai'is vapo^ov o’i ra ßsuolwea yfiayavreg
troi^ara vaiiiy , äg vravtaxS eb^ativ wou
146a%a nai Biavl nai &eon:^lTa‘ olov

A'tXcvd pot urovaxsiTs vanai —- 
Qsvyz xaxoy evri ro

Men ikke uden aabenbar Modsigelse tilfoier han (126) 
fisxoKixi] S», ot av, p.sTa réoae^ag «o&ag , ivpsljü sv^aßif 
aTra^rl^Hoa etg boys réteiov (som dog hör være Fin
kensteins: ”den Sinn schliessen”), oiov égl rå: Zeug ftev 
|irs rcyr|o/Sf xaij«^a:ya|Tc/ Sea a&oi. Ligesaa aabenbart 
modsigende bemærker han (140) folgende: ßsxo>,t^ 
4g< ro' fj,sTåi rpeig æo5«j elg bo/s- plov
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aÅÅ tx tol ro Je «a) rsTsXgtjpÉvov o7w.

Da der i de af Draco anförte Ord ikke engang en
der sig et heelt Ord, kan der naturligviis aldeles ikke 
være Tale om, at der ved den 4de Fod ender sig den 
forlangte fj^os Mys eller pars orationis. Ikke heller 
blive vi klogere af de latinske Grammatiker, i det Ati- 
lius Fortunatianus i sin ars metrica (2697) erklærer: 
bucolicus versus ab heroo venit: herous, si quarto 
pede partem orationis finiat, bucolicum facit, og an
förer det lidet passende Exempel: ’’Ab Jove princi- 
pium Musæ! Jovis.’5 — Paa lignende Maade forlanger 
.Servius, at ”quartus dactylus terminet partern orationis,” 
og anförer dog som Exempel herpaa: rustica sil vestrem 
resonat bene | fistula cantum;' af hvilke Exempler jeg til— 
sidst kunde fristestil at antage, at Grammatikernes For
dring, at Meningen skal være ude, maa være syno
nymt med: det skal være ude med Meningen. Mu- 
ligen kunde man nære den Formodning, at Gramma
tikernes Idys, pars orationis, ikke, som Finken- 
stein og Flere formene, betyder Meningens Selvstæn- 
dighed, saaledes som Tilfældet er med Elision, der 
meget ofte ikke indtræffer hos Digterne der, hvor Me
ningen ikke behöver af det Folgende at completeres, 
men Ordenes o: at en Taledeel ved fjerde Fod var til 
Ende. Men deels kuldkaste de anforte Steder af Draco 
Slratonicensis denne Formodning, der lader 4de Fods 
Indsnit falde i et af flere Stavelser bestaaende Ord, 
deels jager Marius Victorinus os ud af dette Tilflugts
sted i forste Bog af sin ars grammatica de Orthogra- 
phia et ratione metrorum (2509)- Han siger nemlig i 
Anledning af Virgils Arma virumque cano, Trojæ qui, 
der af ham anlöres som et bucolisk Hexameter, at vi 
möde ofte in eodem versa piures incisiones o: Penthe- 
mimerem et Hephthemimerem, et eam, quæ quarta 
cæsura partem orationis terminat, quam Bucolicon 
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Græci dicunt: hvorhos han forklarer ovennævnte Vers 
saaledes, at ”jæ qui” pes in versu quartus eam divi
sionen! explicat, quam Bucolicon vocari dictum est, 
sub qua pedum percussione sensus impletur. Men 
jeg formoder, at enhver vil letteligen indsee, at denne 
Meningsfuldendelse er ligesaa lidet at finde i det op
givne Vers, som indrömme, hvad han paa et andet 
Sted beretter, at Theocrit overalt folger denne Lov for 
det bucoliske Hexameter. Hvorfra iövrigt Warton (de 
poesi bucolicå p. 36) har den Regel, at det b. H. bör 
ikke alene have en Dactyl i förste Fod , men tillige en 
Dactyl, som udgjör et enkelt Ord, veed jeg ikke, lige
som jeg heller ikke har fundet den urgeret hos nogen 
af de græske eller latinske Grammatiker. Af denne 
min Undersogclse vil allsaa folgende metriske Resultat 
være at uddrage, at det heroiske Hexameter bliver bu- 
colisk, naar den 4de Fod ender med en Dactyl, og 
udgjör, om just ei en heel og udgaacnde Mening, dog 
et udeelt Ord, saa at Hexametret lader sig oplöse i et 
fuldstændigt Tetrameter og et lignende Dimeter.

Hvad Udgaverne af Bion angaaer, da er det först i 
de senere Aarhundreder man har afsondret saavcl hans, 
som Moschi Digte fra Theocrits. Der existerede nem
lig i de ældste Tider forskjællige Samlinger af
bucoliske Digte, som, snart under Navn af ßsxoKixa, 
snart noget modsigende eiSü&ia ßsxo’Kixa, ja stundom 
endog under Tittel af ra eh inde
holdt ikke blot denne Digters Arbeider, men endog 
saadanne, der aabenbart strede mod den Theocritiske 
Aand. Et saadant Syntagma af bucoliske Productioner 
samlede Grammatikeren Artemidor, hvilket han an
tyder selv i det præfigerede Epigram:

BaaoÅtxa) Moura/, anoga^ss nonet, vuv å'dpct Tsaaai 
’Evr/ pias pdv^as9 evr« pias dysfasi

hvorfra igjen de ældre Udgaver have deres Udspring. 
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Paa denne Maade existerede i de ældste Udgaver baade 
Bions og tildeels Mosclii Hoveddigte — thi' de fleste 
mindre Digte bleve först senere samlede ud af Stobæi 
Florilegium — saasom Adonis, Mosclii Europa, Grav
sangen ogMegara, iflæng med de Theocritiske, alt som 
disse fandtes i Codices. Det var först i Aaret 1566 at 
Henricus Stephanus, i sine Principes poetarum Græco- 
rum, afsondrede med critisk og æsthetisk Skarpsindig
hed disse trende Digteres Arbeide, og lod Bion behol
de sit. Paa denne, saavel som Fulvii Ursini Edition, 
(Antverp. 1568) bygge de senere, hvoraf nogle have 
stort critisk Værd, saasom BuonavenluræVulcanii, Ant
verp. 1584. 12" Badulph. Wintertons, Cantabr. 1652, 
8., og D. Whitfords, ibid. 1659 ere bekjendte. I dette 
Aarhundrede udmærkede sig endnu en Franskmand 
Longepierre (Longopetræus) ikke just ved at udgive 
Texten, eller ved sin alcxandrinske rimede Oversæt
telse, men ved sine iustructive Anmærkninger, som 
John Heskin, der i det 18de Aarhundrede udgav B. og 
M. (Oxonii 1748- 8-), oversatte paa Latin. Endnu 
för Heskin — en af vor Digters bedre Udgivere — 
optraadte Nic. Schwebel (Venedig 1746) med en sær
deles fuldstændig Udgave af Bs og Ms poetiske Ar
beider. Da jeg ved Efterspørgsel har erfaret, at 
den existerer ligesaa lidet i noget offentligt, som 
rimeligviis privat Bibliothek hertillands, har jeg kun 
af Schwebels Biographie i Harles’ de vitis philolo- 
gorum Vol. II. pag. j 13 erholdt nogen Oplysning om 
denne særdeles complette Udgave, der indeholder Ur
sini, Stephani, Vulcanii, Scaligers, Casauboni, D. 
Heinsii, Xylanders, Palmerii og Longopetræi Anmærk
ninger, samt dennes franske og Whitfords latinske 
Version. Schiers Udgave Lips. 1752, der omtrent er 
samtidig med Schwebels og Heskins, afgiver en correct 
Text med mindre betydelige Noter, hvilket for en 



28

Deel ogsaa er Tilfældet med de mod Enden af det at
tende Aarhundrede udkomne Editioner saavel af J. 
Manso (Gotha 1784, ny Bearbeidelse 1807) som af L. 
Teucher Lips. 1793; af hvilke isærdeleshed den förste 
udmærker sig fra den exegetiske Side. Omtrent sam- 
tidigen med Manso gjorde derimod tvende Mænd sig i 
crilisk Henseende fortjente af Textens Behandling, R. 
Brunck i sine Analecter, og Valckenaer i sin Udgave 
af Theocrit, Bion og Mosehus, Leiden 1779- Dog 
kunde man vel have Grund til at være misfornöiet med 
den Rigorositct, hvormed isærdeleshed Brunck hos 
disse Forfattere indskyder den haardeste doriske Form, 
ligesom Calliergus, Heinsius og Stephanus forhen hav
de ederet efter den mildere. Det er i det mindste vist, 
at det bliver Brunck ofte umuligt formedelst critiske 
Grunde at overholde sine Dorismer overalt, og hvilke 
inconsequenle Læsemaader deraf opstaae — i eet og 
samme Digt f. Ex. rä, 'A^oiaag og 'AaeSä-vs — er 
let at indsee. Derfor hedder det meget rigtigt i Biblio- 
theca critica (Vol. II. 38): Doricas formas nimis se- 
dulo et ,curiose invexit Br. Non eadem est dialectus 
Theocriti atque Epicharmi — af hvem man hos Dioge
nes fra Laerte finder i Platos Biographie Fragmen
ter —: hæc antiqua est dorica, nec fere quid eum aliis 
commune habet: illa recentior, cui ex aliis etiam dia- 
lectis quædam sunt admista.

Iblandt dem, som i dette Aarhundredes forlobne 
tvende Decennier have gjort sig fortjente af Bion og 
Mosehus, fortjener den ved flere critiske Arbeider be- 
kjendte Engellænder Thomas Gaisford at mærkes. I 
andet Bind af hans Poetæ minores græci (Oxonii 1816) 
findes foruden Theocrit ogsaa B. og M. Han folger 
Valckenaer i det Hele, og forlader ham kun der, hvor 
de bedste Codicum Harmonie tilraader ham saadant. 
Da J. Ph. Dorvitlc dcels selv, deels ved Andre, havde
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collationeret de bedste Codices, og bemeldte Sam
linger ved offentlig Auction 1804 bom i det bodleyan- 
ske Bibliolheks Besiddelse, tilligemed Sanctamandi 
Samlinger til samme Tendenz, kan han med Rette i 
Fortalen paastaae: nemo facile inficias ibit, mihi co- 
piam adesse, et numero et præstantia spectabilem. 
Tilföiede ere endvidere nogle Conjeclurallæsemaadcr 
af Thomas Briggs, som Gaisford i Indledningen roser 
særdeles meget: hvorfor jeg, uagtet de ikke alle for
tjene den givne RoeS, dog i Anmærkningerne har taget 
Hensyn derpaa.

Med Hensyn paa Oversættelserne, da ere de ikke 
synderligt talrige i de ældre Tider, naar man undlagcr 
de mange forskjællige latinske, saasom af Politian, 
Stephanus, Whitford, Eobanus Hessus o. fl. Paa 
Fransk har jeg kun opdrevet, foruden Longepierres, 
en af Poinsinet de Sivry fra 1758, som staaer i hans 
Version af Sappho, Tyrtæus og Anacreon: hvorimod 
det cr mere besynderligt, at der i Aarene 1775 og 1780. 
4, udkom i Kjöbenhavn en fransk Oversættelse af Bion, 
Mosehus og Anacreon, ved Montenet de Clairfons. 
Af engelske kjender jeg kun Greens (med Anacreon og 
Mosehus) 1768 og Langhornes Adonis’ Död. London 
1757- 4. Italienerne have vel flere Gange oversat ham, 
i Forbindelse med Theocrit og Anacreon, men dog 
kjendes hertillands kun den jambiske, som er tilforet 
Pilenejo’s pragtfulde Udgave,' Parma 1780. 4- Paa 
Tydsk haves en temmelig betydelig Samling, som 
Schummel i sit Uebersetzerbibliolhek pag. 36 nöiag- 
tigen opregner; blandt hvilke, foruden Finkensteins 
og Mansos, isærdeleslicd J. H. Vosses er at bema.’rke, 
under Navn Theocritos, Bion und Moschos, Tiibing. 
1808- Paa Dansk have vi foruden enkelte af Professor 
Guldberg (samlede Digte, 1ste B. pag. 231), Malte 
Bruun (poetiske Forsög 1ste D. pag. 70 - 72), Rahbek 
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(poetiske Forsög 2denDeel 138-146) en fuldstændig Ud
gave af Bion med Oversættelse ved Hr. Cancellieraad 
Gundelach, Kbh. 1808- 8- At der i det mindste er 
anvendt Flid paa nærværende Oversættelse, vil ingen, 
som er billig, kunne nægte: og kun Adlerbeths alvor
lige Advarsel foran sin Virgil: ”ofte upphör Gransk
ningen at gagna, då den begynner att trotta: och ifrån 
den Stunden blifva Rättelserna foga annat änn om
bytta Fel,” afraadte mig fra at bruge Filen endnu mere. 
At forene Troskab med Skjönhed, og isærdeleshed 
med den hos den erotiske Digter saa elskelige Harmo
nie i Versenes Bygning, har jeg i det mindste bestræbt 
mig for: hvorvidt jeg har opnaaet det, tilkommer ikke 
mig at bestemme. Udviklingen af Adonismythen maa 
tale for sig selv, og hvad de tilfoiede Anmærkninger 
angaae, da har jeg havt, saavel i de critiske som exe- 
getiske Notizer, de studerende Ynglinger for Oie, der 
havde gjort videre Fremskridt i det philologiske Stu
dium , hos hvem meget kunde forudsættes at være be- 
kjendt, hvilket altsaa med Taushed kunde forbigases.
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EIATAAION A'.

'AS åvilios.

*0» "AionW änü^sro vaXos ”AJumr.
"iiÅsro xaXos “Aåavir, énaid^mriv ”Eyarw.

mgtyugéois ivi tpügcai, Kvngi, xdßtv/e' 
vEfygso, åsiÅafa, xvavoroAf , tøj TiXar^y^tjQV 
Sraåfa , tøj Atye wxaW ’ÄTFaÄfro wxAos "ASmis» 5

Adifa tov *AJwW &ra/a$W<y *E$>a>rff.

Kstraf otaÅos1 *AJwvw ugsvi, ^qov oöovrt

Aeuxw Åfuxa'y oådvri tvtieIs , tøj Kvnqi'j dvia 9
Astttov arro^vXwv* to Jé oi ^é'Åav itßcTOf ai^a

XtovEcts tiard vaptos' V7t d o^f^ara vapxj, 10
Kj/ to goåov (psvysi Tu XflXeos' rtfv^

Øvacr«« to , to ^nors Kvngis dtpjfai,
Kvngiåi fj^v ro tøj d Lovros dg(<sv.£t,
‘AÅ* «x oiJey ^AJwv^ o jAty ^ydtmovT étylXwsv.

Atd^w tov ^AJwv/v* ^aid^asiv E^wr^.
vA,'/^iov, dygtov fÅxoy sxst xard (^yi^ov yAdvis' 
Mei^OV j' d Kv^ÉQEiCZ (pEfEt TIOTtxdg&OV EÅ^OS, 

Kstvov 7T£^ Tsat^oi tyiAoi kuves w(ju<ravro, 
Kaf vup^paj v.Ka'iti^iv 'C^siddts' a J* ’A^oJZra 
AvvtipEyu TrÅOTta^idaf dvd a^dÅ^raj
Ylsv^ctXEa, vtfa&SMTOf, dadv^aÅos’ ai ßaTOi yb 
^sxo^Evav hs^Qvt(9 tøj Ie^qv atpa ^ettovtoj.

15
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I.

Gr av sang over Adonis.

Vee for Adonis jeg raaber; thi död er den skjönne Adonis. 
Död er den skjönne Adonis , saa klage Eroterne med mig. 
Ei i din Purpurdragt, o Cypria ! slumre du mere : 
Vaagn og hyl dig i Sort, Usalige! Jamrende slaae dit 
Bryst, og siig til Enhver: han er död, den skjönne Adonis. 5

Vee for Adonis jeg raaber : Eroterne Idage sig med mig. 
Hist han ligger, den Yngling skjön, paa Bjergene, rammet 
Dybt i den hvide Lænd af den hvide Tand, og bedrover 
Cypris, aandende svagt. Sort rinder Blodet i Slrömme 
Ned af den sneehvide Krop : under Laaget brister hans Oie: 10 
Og fra Læberne flye de rode Roser, i hvilke 
Kjærlighedskyssene döe, der aldrig af Cypria glemmes. 
Cypris har Kyssene kjær, endskjöndt han ei er ilive. 
Dog ei foler Adonis, at hun ham kysser i Döden.

Vee for Adonis jeg raaber : Eroterne klage sig med mig. lu 
Saaret er dybt, ja dybt, som rammed’ Adonis i Lænden, 
Dybere dog det Saar, Cytherea bærer i Hjertet.
Trindt om Ynglingens Liig de Hunde, han elskede, tude, 
Og paa Bjergenes Tind de Nympher græde, mens Cypris, 
Med det lösnede Haar , heel ængsteligt iler i Lunden , 20
Sorgfuld, med prydlös Lok og blottede Födder: mens Torne 
Ridse den Bendes Fod, og suge de hellige Blodstænk.

G
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’OJü Äwxuovya äynsot pojfZraf, 

’Aaav^oy ßodwa ndviv > natda xaÅevaa. 
'^pty dl ptv p&av alpa 7ta^ dptpa^dv ^wjeZto* 2o
Sraöea 3’ tx ^Ofv/aaEro* oi d' vnopa&t

X^dyeoz to ffdqo&w ’Adwvtdi no^vqovTO.

„At ou Ta? KvÖt^av >“ tnaid&siv ”E^wtes. 

„”nXfffE to'v xaXo'v dvdqa 9 auv^.sssy ts^dv sidoj, 
plv «aXov SldoS f OTE ^s^ev ^Adwy/s, 30

KarØavs d' d pogCpd adv 'Adwvidt Kvn^ido^, a'i ah“ 
*£lgsa ndvra XfyovTi tø) ai d^vES' A* Toy "Adam.
Ka/ fwapol «Aa/om Ta nsvösa Tas ^A^odtTas, 

Kaj na^al To'y "Adwv^ ev wqevi daxjvovTi, 
"Avösa d’ odyvas ^vöa/vETaf a Kvö^a 35

nuyras- dvd %'japws s dvd ndv vaxo? oZxt^ov astösi.

A< at Tay Kvös^av, anwXETo v.a\ds 
’A%w d' dvTEßdaaey* *^wKeto v,aXos ^Adwy^S". 
VLvTtqiSQS aivov e^wt« vis «x sxXavcrfy «v; at aY. 

‘Hs ’/dsy , w\ ivd^CEV ’Adwv^do^ aa%sToy e'/cxos , 40

'£ls (polviov alpa pagaivopévcg tteq} pvj^» 
Tldxsas dpTTsrdcasa xivuseto' „Meivov , “Adwv^ 
AvGTtarpE 9 pEiVoy 9 ’^Adwv/, Tsayvararov ws se kixsIm 9 

"ns CE 7TE^i7fTU^M , %SiÅ£a XSiÅESl pt$W.
"Es/ctso zuT^dy, "Adwv/j rd d aü Tivpardv pt QiKavoy' 45 
'Tq^isStqv ps tyXaesoy 9 dffov {wsc rd ^'iXapa*

and ^pdy tdpa kels épdv yna?

UvEupa Tsov .^evc^ , to d^ sev yXvxo (pcÅT^OV dpEÅ^ 9 
’Ex dl nlm tov EQMTa* (ptXapa dl tSto $)vXafw 

'Als auTov roy ’Adwwv’ énsl av ps3 duopols> ^fvye^s. 50 
tbsdysis paugdy 9 ^Aduve, o^xsat sl? ’A^E^ovra > 

Kaj cu^vdv ßavikvia dygtov' d dl TaÅatva 

'Lwm 9 7^ ^sos épp} 9 ygj d dvvapal ge did^siv.
Aapßays 9 UffcTEipova, tov spdv nosiv' t’aa) ydg» avTa 

Ilo^ov dpsv xjéaawy9 tq dl nav %a\dv ^s ol ^aTa^sl. 55 
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Under et. smerteligt Skrig i <le lange Dale hun Svæver, 
Kaldende paa sin Ven, og paa sin assyriske Mage.
Brat udvælder paa ham det sorte Blod under Navlen: 25
Siderne farves fra Laaret rodt, og Brystet, som fordum 
Var hos Adonis som falden Snee, nu rödmer i Purpur.

Vee, Cytherea, Vee, saa klage Eroterne med mig. 
Död er den yndige Mand, med ham hendes hellige Skjönhed. 
Cypris var yndig og skjön , da levede endnu Adonis : 30
Men i Adonis’ Grav sank Cyprias Vnde: o Vee, Vee! 
Höit gjenlyder fra Bjerg og fra Skov: Vee, Vee for Adonis, 
Og i Cyprias Sorg Flodbölgcrne græde af Kummer, 
Kilderne sörge paa Bjergets Top for den tabte Adonis: 
Blomsterne farves af Smerten rödf, imedens Cythere 35 
Gjennem hver Skov, og igjennem hver Bye udsukker sin 

Smerte.
Vee, Cytherea, Vee! han er död, den skjönne Adonis: 

Eccho udbryder igjen, han er död, den skjönne Adonis. 
Hvo har ei Taarer fældt ved Cypris uheldige Elskov ? 
Da hun mærked’ og saae Adonis’ rædsomme Vunde, 40 
Da hun skued’ det rödmende Blod af den svindende Hofte, 
Strækked’ hun Armene ud, og sukkede: ”bliv, min Adonis! 
”Arme Adonis, bliv! lad mig sidste Gang dig omfavne, 
”Trykke dig tæt til mit Bryst, og Læberne blande, med dine. 
”Vaagn, min Adonis, en Stund, og giv mig et. Kys, skjöndt 

det sidste: ■ 45
”Kys mig saalænge du vil, saalænge du föler for Kysset: 
”Til fra din Sjæl, igjennem min Mund, dybt ned i mit Hjerte 
”Strommer din Aande : og Elskovs Drik, den söde, jeg suger, 
”TommendeKjærlighedshægeret ud. JOefKysvil jeg gjemme, 
”Sojn min Adonis selv, dada, Ulyksalige, flyer mig. 50 
”Fjernt, min Adonis 1 du gaaer , du vandrer til Acherons 

Stromme,
’Ncd til den grusomme Drot, den vilde Konge. Jeg Arme 
”Lever , og er Gudinde , men lör ei fölge min Döde.
”Tag da imod min Mand , Persephone 1 Jeg er dog ikke 
”Mægtig som du; al Jorderigs Ziir maa vandre til dig ned. oo 

C 2
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E^u' navdnorpos t g/w d dxogstov dv^v, 

Ka] ytXctiu tov ''Adotviv, o ^oi Savs, tø^ se poßsvpcq, 
Qvdwets, w TgcnoüaTe' tjoSos de pot, ds ovag, enr^' 

d' d Kvßsgsta, vevo} d aya ddpar ^EgoiTEs.

2o) d dpa used s oÅaÅs. rt ydg, ToÅptjgt «uvay£>. 60

KaXd* édv tosoSto pépyvas ^ga} naXaisiy

T41d’ oXopvgaTo Kvngis' énaid^eeiv Agates, 
A* a* ?dv yLv^tgetav, dnwÅsro xakds *Adcavis. 
Adxgvov d Uapia rdeeov Xtst 9 cvaov ^Adojvis 
Alpa %ésr ed d£ navra koti K^ovl y/yvsTaf av^' 65

Aipa gddov tIkteS Ta dé davgva Tav dvspdvav.

Ala^oi tov vA$b)viv‘ dTTwXsTO va^ds uAdbJVi^.

M^^t dgupOitH tov avéga pvgso, Kvngt» 
ffE? dyaüd ztßdf 9 sstv 'Adwvidi (pv^ds sTOipa' 
AéxTgov £%si, Kv^tgeta, to <jdv Tode vexgds ^Adwv/f. 70

K«/ viv.vs wv v.aXos , xaÅos vé-Avs 9 ola ^a^edd^v, 
Kar^ed viv paXa^oU t’y) pdgeoiv , oh evlavev 9
To1s pETa osv dva vvv.ra tov iegdv vnvov dpox^st^ 
Uayxgvoo) täivTVsgi' Ttd^si Tvyvov "Adwvzv.
BaÄ^s de viv ^spdvoioi tøf dvSsw* ndvTa ovv avT^ , 75
*11? Tyvo$ Ts^vave, tøf dv^sa navr épagdv^vf.

^atvs ds piv ^vgiotsiv dXstpaoi} gaive pvgoioi* 
pvga TtdvTa, to adv pvgov wXst ^AdoiViE»

Kex^Taf dßgos Ad&vif ev Efipasi Ttogpugsaioiv' ’

^App'l dé piv ‘AXahvTS^ dva^svdxoffiv ”^gMTESs SO
KEigapsvoi XaiTas én Addvtdr %w p^v d'i^ws 9
'Os d énl to^ov '^ßdiv 9 os d’ evnTEgov dys pageTgav.
Xw p^v eXvoe nédthov 'Adwvidos' os dé ÄeßfjTt 
XgvOEiM pogÉ-^oiv vdwg' d dé pqgta ÅovsS 
^Os d’ on^sv r,T^vyso<siv dvapv^si tov "Admyiv, §5

Avrav Tav Xv^Égsiav énaid^iv ”^g^Tes.
’Evßsvs Aapndda naoav tn} påtals 'Tphacos 9
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”Ret ulyksalig jeg er: jeg har en ulidelig Qvide : 
”Græder for ham, som er död, og skuer med Gysen din Vælde. 
”Inderligtelskte, du doer ; lügen Dröm min Kjærlighed bort

svandt ;
”Enke er Cypria nu: Eroter staae ledig i Templet.
”Bæltet jeg tabte med dig; hvor kunde du, dristige Jæger 1 60 
”Du, som var Skjönheden selv, faae Lyst at kjæmpe med Udyr ?”

Saa löd Cyprias Klage: med hende Eroterne sukked’: 
”Vee, Cytherea, Vee! han er död, den skjönne Adonis.'' 
Medens Adonis udgyder sit Blod, maae Paphias Taarer 
Talrige Byde; — i Jordens Skjöd de vorde til Blomster, 65 
Rosen af Blodet opstaaer : Anemonen spirer af Taarcn.

Vee for Adonis jeg raaber; thi död er den skjönne Adonis. 
Cypris! ei klage du meer for din Mage i Egenes Lunde: 
Her er et Leie saa blodt: en Lovseng har vi beredt ham: 
Ja, Cytherea, din egen Seng har den döde Adonis. 70 
Selv som Liig er han skjön: han er skjön, som var Döden 

en Slummer.
Læg ham nu i de purpurne Liin, under hvilke han hviled’, 
Naar han med dig udi Natten nöd den hellige Slummer 
Paa dit Leie af Guld. Elsk ogsaa den döde Adonis, 
Dæk ham med Krandse og Blomster til —• dog, Alt er jo 

svunde t: 75
Da han i Döden gik, da visnede Blomsterne alle.
Salv ham i kostelig Salve fra Syriens Land, udi Nardus: 
Dog — lad Myrrha forgaae, da han gik i Döden, din Myrrha.

Sec, hvor han hviler, den Yngling fiin, i purpurne Klæder, 
Medens Eroterne stande omkring med Taarer , og sukke. 80 
Hver og een har raget sit Haar : een træder paa Pilen, 
Een paa Buen, og knuser sit Kogger med vingede Vaabcn. 
Een oplöser Adonis’ Sandal: i gyldene Skaaler 
Bringer en anden Vand : den tredie bader hans Hofte , 
Medens hans Broder, der vender sig om, ham vifter med

, Vingen. 85
”Vee, Cytherea, vee!” saa klage Eroterne med mig. 

Hymen i Templets Dör har slukket sin brændende Fakkel,
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Kaj is^os ^snaTaGGE Yct^ÅiOv* dv stl 3 'T^av, 

'Tpdv an st dsidd/AEvov péAos, adsraf a* cu’ 
A'? at v^i tov "Adwwv etc itAÉov > 'T/^va<ov. 00

Ai XagiTSS vAalovTi rov visa tu K/vv^ao, 
"nXsro naAds ' Aduvis fv AtyoiGaf

A< at J’ d^d XÉyovrc noAv tzAsov ru Aeuva, 
Kaj MocGaf rov "Aduvev dvanÅaLtCGcv' ”AÆamv 
Ai /aIv tTCaEiddGiv } d ds GpcGiv «% v trawl si* 95

Od f^dv dx t&éXsc* Kwfa ds /alv dx dtroAvsi.

A^ys yduv , Krå^sza’ rood/Asgov ^xso xo/a/auv, 

Ast fff itaAcv xÄavja/, waAiv els stos ä^o ^ax^uaa/-

EIATAAION E<

l^EVTas sti Hugos, sv uAvel dsydgaEVTi

”Ogvsa fygEUUW , TOV^aTtOTgOTtOV sidsv ^E^wrce

^fsdo^Evov nv%OLO 710TL yiXddov* ds ^vdacE t
Xafgcøy dvsna psya (ßaiyETO rdgvsov adry ,

Tus xa^dfAus d/Aa Ttdvras é-rd d^dAonst auvd^uv t u
Ta Ta rdv ’^E^wra lAETaÅ^EVov dppsddxEVE.

Xw nais d^xaXd^v, evs% oi té^os dd^v dndvTvt,
Tw; naXd^us glpas 9 dgoTgéa TfgE^ßvv ZxavFv,

VLV rdyds TEXvav édiddiaTo' XÉysv avTu9

Ka[ oi dsi^sv "EguTa aurdg d ngsaßvs 10
M«<W«>v ntvyjTE ndgvi, ^a/ a^slßETO ^aida* 
S^sldso Tas i és Tods TugVEOV EgXSV*

ØEuyg [Aaxgdv' nandv evt} to ^^gloy* oAßtos
Elfoxa /alv sAys* $v d1 dvsgos es /^sTgov eAQ^s 9

Ovtos d vvv psdyuv i(g} aTsdA^Evos 9 vdrds dp^ avT^. 15

EÅ^wy é^artivas 9 nspaAav ett\ gelo na^i^EL,<6
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Og adsplittet sin Brudekrands. ”O! Hymen, o Hymen!”
Er ei længer den vante Sang : nu toner kun : ”Ach! Ach 1”
Dog langt meer end for Hymen gjenlyder Vee for Adonis. 90

For Cinyras’ Sön selv Huldgudinderne græde:
”Ach, den skjönne Adonis er död” til hinanden de sige , 
Og deres Suk gjenlyde end meer , end dine , Dione !
Muserne selv begræde hans Diid: i tryllende Sange
Kalde de ham til Live: dog horer han ei deres Toner: 95
Hvis han önskede det, Persephone löser ham ikke.

Stands, Cytherea, din Sorg : for i Dag du ende din Kum- ■
mer:

Vcxler Aaret igjen, skal du atter græde og sukke.

ir.
Fugle fæng er en.

Dybt i den tætte Bund, som Fuglefænger, en Yngling 
Jog efter Fugle, da Öie han fik paa den listige Eros, 
Siddende tæt ved en Buxbomgreen. Som Ynglingen saae ham 
Tænkte han gladj, at her var en Fugl af umaadelig Storhed, 
Og , mens i Hob han skrabede flink de samlede Rörstraa, 5
Eros, som flaggrede hist og her, ban fulgte forsigtig. 
Dog tilsidst blev Ynglingen vreed, da det ikke fik Ende: 
Smeed sine Rör, og ilede hen til den aldrende Landmand 
Der ham lærte den listige Kunst, og fortalte ham Alting, 
Pegende hen paa Eros, der nu sad rolig. Den Gamle 10 
Rystede med et Smiil sit Hoved , og sagde til Drengen: 
”Vogt dig for denne Jagt; og nærm dig ei Fugle af den Art: 
”Hurtigen flye! thi Dyret er ondt. Du prise dig heldig, 
”Hvis lian ei fanger dig, Naar til mandig Alder du kommer, 
”Da skal han, som flygter nu bort med vældige Vinger , 15
”Træde pludselig frem, og paa dit Hoved sig fæste.” —



40

EIATAAION r7.

A psyd\a pai Kungis e$' yßdovrc netåret, 

NrfTiiCiXoy tov ’E^aira xaÅas én xsiqos dyoisa 9 

E? x$ova vzv^d^ovTa' tosov éi pot 'Etpfaos pv^ov* 
poi, (plfa ßSra f haßdv ruv ^E^wra

*Qs Åsys. %d ph ajrøvégv* ^yw «J*, osa ßumoXlaofoV 5

Nathos-, «Jf i^iXovra passiv rov‘E^wra J/Jacrxov*

gygsv nXayiauXoy 6 Udv, wy auXov ’A^ava, 

Hs %eXvv 'E^awv f xfåagiv ds ddvs ’A^oÄ-wv. 
Taura piv i^^asnov* o cf «% ipnd^ETo pv^wvt

*A^d pot auras dståsv ^wruÅa, %cu p i$l$as^s 40

®varwv t d^andrwv te rto^ovs f ^aTsgos é?ya.
K^’yw'y év.\a^o^ay [a£v dscav tov, ”Ej^ra åfåas-xov}
”Ossa fA tåfåa&v ^wruXa, rrdvr

EIAXAAION Az.

Ta| Moxäc^ tov vE^wra tov dygiov au (poßcovTiq > 

’E« (piÅEuvr^f s« noSos auTu sTrovTOf»
K^v plv d^a tpuxdv tis ex^ dvsgaTov , 
Ti^vov VTiE'A^Eu'YQVTi t 8% i^i^avTi 

‘ Hv <5£ voov tis tgwTi Sovev^evos d^u ptsÅiså^f 
^Es T^yov fAaXa Tfasaf ^.siYo^Evaj ngogsovTi,’ 

Ma^rvs éydv ori ^v^os e^Xsto Ttasiv aX>i^s, 
'Hv (a^v ya^ ßqoTov ct^ov} tåavaTuv Tiya >

SlapßaivEi {A&V y?MSsa > v^f ds T^d^os b% et atlSsC 
*Hy <f auT is tov ^E^wra n^f is Avni^av Ti iaeXIoJv} 

liaj Taxa fAQi xctc^oisa åtd to patos ghi <^6d,.
10
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III.

Eros og Digteren.

Engang kom i min Ungdomstid den mægtige Cypris , 
Flirende ved sin skjönne Haand den liden Cupido, 
Som med Oiet mod Jorden saae > og mælede til mig: 
”Vakkre Hyrde, modtag min Sön , og lær ham at synge.” 
Saa hun talte og svandt. Hvad landlige Sange jeg kjendte, 5
Trak jeg'Enfoldige frem , som om han önsked’ at lære ;
Snart at Pan Syringen opfandt, Athene sin Flöite: 
Derpaa om Hermes Luth, Apolls den yndiges Cithar : 
Kort jeg lærte ham Alt. Dog ændsed’ han ikke min Lærdom, 
Men istemmede selv sine Elskovsqvad, og besang mig 10 
Guders og Menneskers Elskovslyst, og sin Moders Bedrifter. 
Brat forglemte jeg selv de Sange, jeg lærte Cupido , 
Men de Kjærlighedsqvad, han lærte mig, glemmer jeg aldrig.

IV.

Eros og Mus eme.

Eros den vilde Elskovsgud ei Muserne frygte, 
Han er dem alle af Hjertet, kjær, og de folge hans Fodspor. 
Nærmer sig derfor een , hvis Sjæl ei foler for Elskov, 
Ile de hurtigen bort, og lære ham aldrig at synge:
Men naar et Hjerte , i Elskovsruus , saa södeligt, qvæder , o 
Ile de samtlige skyndsomt til, og stromme til Sangen.
Jeg er jo selv Beviis, at, hvad jeg fortæller, er Sandhed. 
Naar jeg om anden Gud, eller Menneske stræber at synge, 
Flux er min Tunge lam, og ikke jeg synger som forhen: 
Men naar jeg nynner et Qvad til Lycidas eller til Eros, 10 
See, da stromme med frydefuldt Liv mine Sange fra Læben,
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EIATAAIO'N E'.

E/ juo/ «aXa ^eXei rd qg) rate /aovv«
Kutes é^o} Sfcovre, rd pot ndgos dna^E Mo/tra. 

Ei d’ «% dSéa ravra, ri [^ot tjoXv nXyova /^ox^vj 
E? ya? ßioTo» tenXdov x?dvov d^^iv s'6mxev 
"H Kgovite# , MoZpa TtoXvrgonos, de avufaS’a/ <>

Tov ^v te ev^o^vav tøf xd^ara, rov d' tM fidxfy > 
’Hv rd%a p>ox&d^vTi 7td&' vre^ov tebXd 6É%gG^a^ 

Et ££ $soi Kartesvcav cva x^dvov te ßiov iX^Ete 

‘Av^w^ozf, rovte ß^axuv tøf ^ova Ttdvrav 9 
’Es1 7tdaov 9 d SsiXdl f mt^dfcas %sls f^ya tjovsv^ss^ 10

^vxd^ d a%?i rivos Ttorl yts^tea ttotI tsxv^ 
^d^.o^£$, i^slgovrss ae} noXv itXyovos dXßo);

vi d^a Ttdvres 9 qti ^vardl yvjd^sfs^a 9 

¥ms ß^axd^ Mofyas Xdxo^ x^dvov t^ßiorevsiv»

EIATAAION ?<
KAEOAAMOS xa)MTPSnN.

KAEOAAMOS.

Elajos, w Mv^ffwv, vj , jf ^rjoTtdqov 9

*'H $£?eos , ri rot dåv \ ri 61 nXeov svxs^t éXSetv;

’H ^sqos , dvtea Ttavra teXeIstc^ 9 doaa (^oyevfAss^
’^H 'yXvxEQOv (p^tvoTrcü^ov 9 or dvfydst Xi^ds éXa(p^d9

*'H X£i^ odoEQyov; tetet 3^) xstf^an rso^o} 5
®aXnd(Å,Eyot SsXyovTcq ds^yel^ ts qgj oocytp;

’ZH roe ycaXov sa^ tsXsov sua6sv; stete 9 ri rot (pgyv 

Aé^siraf; XaXsstv sntr^aTiEV d aXQXd dp^cv,

MTPSHN.

K^ivs/v hx ^ntefUE ^E^'ia s§ya ß^orotet*
Ildvra ydq te^d ravra ygdf d6É^' gev 61 i^ari 10
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V.
Resignation.

Hvis mine Digte smaae ere skjönne, da mægte vel disse 
At forskaffe mig Roes, som Musen skjænked’ mig Indtil. 
Ere de söde ei, hvorfor arbeide paa flere ?
Ja, naar vi fik et dobbelt Liv af den listige Parce , 
Eller af Kronos’ Sön , for i lystelig Gammen og Glæde 5 
At henleve den ene Deel, den anden i Kummer , 
Da var der Haab, naar Sorgen vai' endt, at nyde det Gode. 
Men da Guderne skjænkede os, at vandre i Livet 
Ecngang kun, og dette endog i en stakket og kort Tid, 
Hvi anstrænge vi Arme os med Sysler og Idræt? 10
IIvi saalænge til Fordeel og Tant henvende vor Tanke, 
Medens bestandig vi söge at faae end rigere Skatte?
'Alle vi glemme saa let, at vi födtes for eengang at ende, 
Og at en stakket Tid vi finge af Pareen at leve.

VI.
a « r en.

Cl e o darnu s.

Hvad er, o Myrson! i Sommerens Tid, i Hösten og Vintren, 
Eller iVaaren dig kjært? Hvad örisker du toftest at komme? 
Er det Sommerens Tid, naar, hvad vi virkede, modnes? 
Eller den venlige Höst, som stiller de Trængendes Hunger ? 
Er det den rolige Vinter? Thi.selv i Vinterens Dage 5 
Fryde sig Mange ved qvægelig Ro og Frihed for Arbeid. 
Elsker du mulig den yndige Vaar ? Hvad önsker dit Hjerte ? 
Siig mig del, Ven! vi have jo Ro at tale tilsammen,

My rson.

Mennesket sommer det ei, at domme om Gudernes Værker : 
Alt det Skabte'er helligt og skjönt. Men dog vil jeg sige 10 
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’Efejew, KXsofa^e, to ftoi niAsv aJsov a>Xuv.

Oum ^ÉAw ^É^os , éne! Tona ft aA.ios omy' 

Ou-x tSÉAu <P^iuom»gov, ske) vdsov u^ia TinTEi' 
OuAov Xiifta tpégEiv, vi^erdv n^uftoüs te , ^oßevftaf.
Eia? iuo'l r^iTtoåarov oAu XvndßavTi naosl^ / 15

‘Avt'xa fty te »j-jos, ftfå aAios dftftE ßagvvEi, 
&lag‘ ndvTa nvEi, r.dvT élaqos dSÉa ßAaSst, 

Xå vv'J dv^unowi 'laa, tøj öftoli'os dus.

EIATAAION Z'.

'En aAa ft i o s 'AxiWsas na'l AyiiaftElas.
V ________

MXPSnN xal aykiaas-

MTPSX2N.

Aiff vu Ti fto}, A.vniia , SjksÄov fttA-os div XiyalvEiv , 

‘iftE^oEv, 'yA.vnv^v/tov, IguTind'/, olov o KuxAw<jz 
”AeiTev Tlo/.dfaftos ån klov: ra’AaTila^

A T K IA A S.

Ksjv ftol su^ItSev , Uvysuv, (plXov' d^d t! ftÉX^w,

M T P S X2 N.

^nv^iov, w Avnl^a, £aXu ftÉAos f dAvv EgUTa? 5
AaJjia: n>;Af/Jæo (pAaftaTa, Xdfyiov Evvdv' 
nüs ita~is ETrsaTo (paoos, onus å' é^Evaaro fto^tpdv', 
Xunus ov xu^ais Avxoftvfålaiv itaAn dXÉyoiza 
‘A'iåri cinvfov 'AxiUtÉa Aff'iidftEia.

ATKIAAS.

"AgTiasE rav ’EA^vav no-t" o ßunoXos' åys i' is ' Ida?, 10

O'vwvji xaxo'v aAyos' txücaTO å' d AansSalftuv, 
Havros \adv~ dyn^sv 'Axaändv, iåÉ tis "E%.»jv,
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Dig, Cleodam! den Tid, som mere end alle jeg elsker. 
Sommeren ynder jeg ei; da heder den brændende Solild : 
Höst jeg önsker ei heller, med Frugt udbreder sig Smitsot: 
Vinterens Rædsler jeg gyser for, dens Sneefog og Kulde : 
Men gid den trefold elskede Vaar var bestandig i Aaret, 15
Da vi trykkes saalidt af Sol, som af isnende Kulde, 
Alting spirer i Vaar: Alt skyder saa yndigt i Vaaren, 
Og for Mennesket ere med Dagen Nætierne lige.

vn.
Achillis Elskov.

My r son.

Syng mig, o Lycidas! een af Siciliens venlige Sange, 
Rorende, kjærlig og blid, lüg den, som fordum Cyclopen 
Polyphemus sang til Galatea paa Stranden.

Ly cida s.

Selv mig lyster at synge, men hvad skal jeg qvæde, a 
Myrson ?

Irlyr son.

Syng mig| en scyrisk Sang, min Ven ! om den hellige 
Elskov, 5

Om Pelidens forborgne Kys og hans lönlige Leie,.
Da han, som Yngling, var pigeklædt, og han dulgte sin 

Skabning.
Syng, hvorledes han elsket blev, blandt de scyriske Piger, 
Skjöndt en fremmed og navnløs Svend, af Deidamia.

Ly c i das.

Hyrden, som raned’ Helena engang , Fortforte til Ida 10 
Hende, Oenone til Hjertesorg. Da harmedes Sparta: 
Flux sig samled’ Achæerncs Folk, og ingen Hellener,
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Ovre MvMfWtiuv, üt 'Haidas, urs Aaxwvwv 
Me/vsv tov vard dwfta, (pt;£wv tySivdvog *Arøa. 

Aav^Jwf d’ tv xdgais (touvos ’A%^eüs y

Eagia o «y$ dnXwv ^diddc^sro, X^ 
na^&Evrxov xoyrov eixey' étpa/vsro £ 5^ute -xw^a. 
Kaj y«? Vcov Ttjva^ tfyXvvsTo , rosov dvüos 

yicovtais Tto^vgs Traystys' rd ßddivfta 
Tlct^svi^s £ßddi& 5 xoftas o é7iuy.a^s 
QufÅuv d' avsgos siX^» dvtgos £i%sv sqwra. 

’Ef dSs d' éni vutra riagi&ro A^idaftsla.

Ka) tiotI fth nstvas ^tXsi X^a , ^o^-dv.i avras 
ft avet xaXov dsiQS, Ta a^a ^d%gv' én^st. 

ok d^a vvv oftaXitt' itdvra J’ iTroist- 

^rtsv^My 'xotvuv ts vnvoy' w v^f Åoyov civra' 
f^A^af ft^v wj u^^XaiGiy uteMpaj f

Avrd^ (tovva /tiftyu j av is, yvftpa. xaåsJcfos , 
Al $vo , Tra^^sv^aj, avvoftciÅMH, al duo xaÅa<' 

’A/ivi* [toveq vaTa Xzxrga KCt^eudoftss* d d^ Trov^gd 
Nvuit« cj/aÅÉa (ts «ccxw^ and csto fti^hdet.

OJ 7^ ^7« ............................

EI4TAAION H'.
TT* M -w / f j

£%a*as X^uersov tydos A^oysveius >

"^Tse^s, KuciyÉas is^dv 9 <ptXs 9 vvhto^ dyaXfta 9 
Tcaaov dtpavqoTs-qos ft^vas 9 osov s^o%o^ , 
Xaigs (plXos' %aj (tot ^ori Tioiftsva xxftov dyovn 
"Avri SsXayalas'rv didou pdo^’ wvstca r^ya t 
^dfts^ov d^xoftAa 9 ra%iov dvsv, «x (pvgdv 
^EgXOftaf} ud* 'iva wxrds ddotno^soyra Xox^su* 

A2k? égdw' naXov dé r ^a^aft^y^ auvs^d^af*
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Ingen Mycener, og ingen fra Elis eller fra Sparta 
Blev i sil Hjem: med,Hevnen de kom i en frygtelig Krigshær. 
Ene Peliden var skjult blandt lycomediske Piger. 15
Uld, ei Vaaben , behandlede han : kun qvindeligt Arbeid 
Holdt han i snechvide Haand : i Alt han ligncd’ en Pige.
Fiint hans Legeme var, som Möernes: rödmende Roser 
Spirede frem paa den sncehvide Kind; selv Ynglingens Gang var 
Liig med Pigernes Trin : tykt hyltes han ret i Slöret. 20 
Dog han eiede Ynglingens Kraft, og Ynglingens Elskov, 
Aarie han sad, om Natten endog, hos Deidamia, 
Kyssende ofte sin Piges Haand : ja stundom han löfted’ 
Op den herlige Moe, da runde de Taarei' saa söde.
Aldrig han deelte med Andre sit Bord: ved det syslende 

Dagværk 25
Tænkte han kun paa den fælleds Sövn. Da sagde han ofte: 
”Ved hinanden nu slumre i Ro de övrige Söstre : , 
”Ene jeg hviler her, du hviler og eensom , o Pige!
”Möer i Ungdoms Vaar, jevnaldrende, begge saa skjönne, 
”Slumre vi eensomt her, udstrakte paa Leiet, og Væggen $0 
”Grusomt, skiller os ad, der lumsk sig trænger iblandt os. 
”Ikke jeg kan......................................................

vin.
Til Aftenst j ernen.

Hesperus, gyldne Lys for den yndige Aphrogeneia , 
Aftenstjerne saa mild, du Ziir i det dæmrende Natmubn. 
Ikke som Maanen blank, dog mellem Stjernerne ildklar, 
Elskede, hil! Til en Hyrde jeg gaaer og hans landlige Gilde; 
Derfor du skjænke mig Lys istedetfor Maanen, da denne 5 
Just fra i Dag gaaer tidligen ned. Jeg gaaer ei som Tyven, 
Eller som den, der i natlig Stund vil belure en Vandrer; 
Elskov mig leder: og er det ei smukt en Elsker at elske ?
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ElÅTAAION ©'.

Afisys Kvnyoysvsia , Aids Tsnos Sa&dssas, 

Tlnrs to'sov SvaTOisr tøj diavdroisi %aXtnTs;s 
TvtSov ^av, ri vv tossov äntfåso , tøf ti vv aura 

TaMxov ws sidvTsssi naidv tov “Ejwra Tétøaj, 
“Ayyiov, äsoyyov, fioytpöj vdov dåév dfioiovj

Ej tI åÉ viv nravdv tøf sxaßoÄov unasas apfiiv ,' 
‘ils r.TXyov iövTa övvaljAs^a Tvjvov aXu'iaf;

EIATAAION I'.

O^ßioi oi ffihsovrss, smjv isov avrsydavTaf. 

"O^ßios tiv ®assvs TM Tisiyi^ow vtaysåvTos, 
Ei tøf dfisiXlnToio xar^'XvJfv sis 'A'l'åao.

“OXßios siv xa^moisiv sv ‘A^slvoisiv ’Oyseas,
Ovvsxd oi ^uvds IIuÅaJaj ilffflTo mXsuå'us.

Hv fidxa? Alaxiias éraya ^dovTos Axiüssvs' 
"OKßios vfv ^vdsumv, oti oi fv-doov aivo'v dfiuvsv^

EK

T n N TOT B I n N O 2

AEI ’F AN A.'

a1.

Els 'T d x iv§ ov.

A-fA^asioi Tov ^oißov sXsv Tosov aXyos txovra'

AI^to ?>«j,<4axa advra, soj/dv A“ énsf-iaiiTo Tt%vav'
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IX.
Ti I Venus,

Milde Cyprogeneia I du Havets og Jupiters Datter!
Hvad liar mod Stovet, ja Guderne selv opægget din Harme ? 
Harme? hvor det er lidt — hvi blev du saa saare forbiltret, 
At du os alle har lodt det mægtige Onde , din Eros, 
Som er ubændig og vild, hvis Skabning ei ligner hans Indre ? 5 
Hvorfor sendte du ham med Vinger og rammende Pile, 
At, ihvor grnsom han er, vi mægte dog ikke at flye ham?

Tyldelig Kj ærlighed.
Tyk kel ig Elskeren er, naar hans Elskov fonnes med Gjengjeld : 
Lykkelig Thescus var , da Pirithous levede med ham , 
Ja , da de vandrede ned til den uforsonlige Pluto.
Selv blandt de vilde Axiners Folk fandt Orestes sin Lykke, 
Thi hans elskede Pylades drog paa Vandringen med ham. 5 
Lykkelig var Æaciden Achili, da hans Ven var ilive: 
Lykkelig var han i Döden; han hævned’ hans rædsomme

Skjæbne.

Brudstykker 

af

Bions tabte Idyller.

1.

Til Hyacint hu s.

Tvivlsom Usikkerhed greb den dybt bedrövede Phoebus.
Flux han speided’ om Lægedomsurt, raadspurgte'sin Kunstklygt:
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d’ äpßgoafy vsxrugi, dnasav 

'nrtAa/ ^tolgaisi i’ dvciMta <pdgij.axa rsdvra.

ß'-

Oo xa'Aov, w (plte', ravra mri réxrova (poiryv 
^S' irii navr afhM Xgtos laxi/xev. å&.d tftff adros

, TE%>5a9-of avgiyya' mfai ié roi svpagis tgyov.

7-

Holaas “Eyws xaXtoi, Mo?aaj rov “Efwra fpcgoisiT 

MoAræv raj Moiaaj /aoI <xe< m^éovTi åiåotsv, 
Tav yÅ'Jxegdti fioXmh , ras tfdgixaxov ååio'i dåh.

å'.

’Ew ^ajxi^s ga^djxiyyos, ow>s Xdyos t alh lolixs 
Xä Xfåos is goiyndv xoiAaivsrai ......

i.

Aura? éyw» ßacsv/xai i/tav dåds, is ro wi-twtss 
T>?vo, rori fyaptådv r; ^'idva ,

Aiacdjxsvos raAdrcjan ar^vÉa' ras d£ yÅvxslas 
’EXriJas vararwi /^d%gi ydg^^s dx aroAe/if'w.

JT •

XtTS^ (A ayégaeTov, Qotßos veltet?
Mitåov ^wxf. ttoisI te rd u§aY(AaTV ■n^é^ova n^d.

^Z.

Mo^fpÄ SfåvTsfiflVt TtsÅEi xaÅo\} $ aÄxa.
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Snart med Ambrosiasaft, og snart med Nectar han salved’ 
Hele hans Saar; men Kunsten er svag imod Dödens Gudinde.

2.

Det er ei smukt, min Ven! at löte til Mesteren altid, 
Og bestandig at trænge til Hjælp : at danne en Syrinx 
Mægter du sikkerligt selv: sligt Arbcid er ikke besværligt.

3.

Eros forskaffe sig Musernes Gunst, og Muserne Amors ! 
Sanggudinderne skjænke til mig, som afKjærlighed sygner, 
Qvad og yndige Sange; thi hvad helbreder som disse?

4.

Ved den hyppige Draabes Fald, saa siger et Ordsprog, 
Hules i Stenen en Fure dyb.

5.

Jeg fortsætter min egen Vei mod Skraaningen hisset :
Der ved Soen i dyben Sand vil jeg rorende spille
For Galatea, den haarde Möe; thi den söde Forhaabning 
För i min Alderdoms sidste Stund vil jeg ikke forlade.

6.

Lad mig ei træde ulonnet bort! selv Phoebus har ydet 
Sangeren Lön: til höiere Daad er Hæderen Spore.

7 •

Skjönhed er Qvindernes ypperste Pryd, men Kraften er Mandens.

D 2



Mythen om Adonis,
en antiquarisk Udvikling.

.Maar vi betragte Mythen om Adonis, maae vi lette- 
ligen falde paa den Tanke, at det forholder sig med 
denne, som med den ældgamle græske Linussang, at 
den under forskjælligt Navn, men neppe med foran
dret Eiendommelighed , er vandret fra den ene Nation 
til den anden. Selv Herodot, der saa gjerne udleder 
Alt, endog det, som synes atvære Hellenernes ret
mæssige Eiendom, fra Fremmede, maa tilstaae, at han 
i Grækenland og Phoenicien har fulgt Linussangens 
Spor, indtil han til sin store Forundring under Navn 
af Manerossangen finder den ogsaa i Ægypten. Paa 
denne Maade troer jeg, at vi bedst kunne tydeliggjöre 
os Adonismvthens Tilværelse og Væsen, og at ngen- 
lunde eensartede Ideer ligge til Grund for Ægyptens 
Osiris, Libyens Am mon, Phoenicernes Adonis, Per
sernes Mithras og Phrygernes Atlys: eftersom det ellers 
maa höiligen vække vor Forundring, at Hellenerne 
ikke have efter deres sædvanlige Maade forsdgt paa, 
aldeles at klæde denne, fra Orienten upaatvivleligcn 
komne, Mythe i deres egen Nationaldragt. Dethænd- 
tes jo ellers saa ofte de poetiske Hellener, at de ud
smykkede en fra fremmede Lande hentet Idee saa
længe, indtil de, efterat Sporene til Mythcns ægte Op
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rindelse vare efterhannden forsvundne, tilsidst med en 
ikke altid undskyldelig Folkeforkjærlighed, for deres 
Eget, opdagede en reen græsk Idee deri. Derfor klage 
hos Herodot Ægypterne over helleniskc Forandringer 
af deres Religionsdogmer, og Jamblichus (Myster.- 
Ægypt. c. 5 §. 7) har vel ei saa ganske Uret, naar han 
gjör den Bemærkning, at det faldt de nyhedssygc Græ
ker tungt, at lade det, som de havde fra andre Folk 
modtaget, forblive længe reent og uforfalsket.

Som faa af Grækenlands Feste finde vi denne My- 
thes Indhold, sandseliggjort i en Fest, paa det vidun
derligste udbredt. Ikke blot holdtes den i Athenen og 
Grækenlands vigtigere Slæder, men ogsaa i Phoeniciens 
Bybios med en Pragt, hvis Storhed vi kjende af Lucian, 
der i sin Beskrivelse deraf i Afhandlingen de Dea Syria 
erklærer, at han selv har været Oienvidne dertil. At 
den feiredes i Antiochia , see vi af Ammianus Marcel- 
linus (libr. XXII. 9), der beskriver os Keiser Julians 
Indtog i denne Bye, i det han finder det saare uhel
digt-varslende, at Adonisfesten just feiredes samme 
Dag. ”Triste visum est,” siger han, ”quod per amplam 
urbem, principumque domicilium, introeunte impe- 
ratore, nanc primum ululabiles undique planetas et 
lugubressonitus audiebantur.” Hvorhos han tilföicr den 
samme Forklaring af Festens Betydning, som ban ogsaa 
meddeler paa et andetSted, at Adonis’ Död vedSvinets 
Tand er in adulto florc frugum sectarum indicium, 
eller et Billede paa Landmanden, som afmeier den 
modne Sæd. Fremdeles feiredes Adonia i det indre 
Asien, Forasicn — hvo mindes ikke den Folkestimmel 
i Abydus, som Musæus i Hero og Leander (v. 42) lader 
komme sammen for at dyrke Adonis? — paa Oerne i 
Archipelagus; ja selv hos Mariandynerne i Bithynien 
finde vi den udbredt, eftersom vi hos disse Landmænd 
træffe én egen dertil indrettet Sorgesång, den saakaldtc 
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’, der formodentlig har lignet de paa andre 
Steder brugelige 3^voi eller ’ÅhavfSia, en Art sorgmo
dig Linussang. Hvorvidt den ogsaa har været feiret i 
Judæa, og hvorvidt Adonis er den samme som Tham
muz, der dyrkedes af Joderne, tör jeg, uagtet Mange 
paastaae det, ikke bifalde eller indrömme, hvorfor jeg, 
förend jeg gaaer videre i at udvikle hans udbredte Cul- 
tus, vil dvæle en Stund ved det Spörgsmaal, om Ado
nis er aldeles den samme som Thammuz. Det er unæg- 
teligt, at vi finde baade hos Baruch og Ezechiel Talen 
om lignende religiöse Ceremonier, i det den forste 
(Cap. VI. 30» 31) taler om Præsterne, der sorge med 
Taget Haar og sonderrevne Klæder, og den sidste skuer 
i Tanken de israelitiske Qvinder, der sidde i den nor
dre Portal af Templet i Jerusalem og begræde deres 
Thammuz, hvorhos Hieronymus i Commcntairen til Eze
chiel, og i Harmonie med ham Thcodoret og Cyrillus 
forklare Adonis som den, der antydes ved Thammuz. 
Sandt er det vel, at Propheten i sit begeistrede Syn 
(c. 8) klager over vanhellig Dyrkelse af fremmede Gud
domme, först ægyptiske, dernæst i 13de v. syriske og 
endelig i 14de over Thammuzes Dyrkelse: heller ikke 
er det, os ubekjendt, at de hellige Skribenter ofte klage 
over Jodernes Hang til at dyrke fremmede Guder, hvil
ket Deyling, i sin Afhandling de fletu super Thammuz, 
tilskriver Satan, denne callidus nugarum architectus, 
som söger at nedsætte den sande Lære ved profane Til— 
blandinger; men den hellige Hieronymi Vidnesbyrd 
vil dog ikke strække til, for at overbevise os om, at 
Talen er her om Adonis alene. Tillade vi os först 
dette Skridt over det Sandsynliges Grændscr, da finde 
vi snart, .hvad Calmet i sineUndersögelser'om de Moa- 
biliske Guder (Vol. II. 297) alt for længe siden har 
fundet at, naar Moses forbyder Israeliterne at rage 
Haaret for de Döde, da sigter saadant til Adonisfesten; 
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og at Bileåm sigter ogsaa til denne, naar han giver 
Moabiterkongen det Raad, at lokke Israeliterne til ud
svævende fremmede Feste. Ja, da har ogsaa Coelius 
Rhodiginus Ret, naar han (i Lectiones antiqu. VII. 15) 
formener, at Joderne af den Grund afholdt sig fra at 
æde Kjödet af Sviin, ”quod ab eo genere sit interemtus 
Adonis.” Ihvorlcdes man end vil forklare Derivatio
nen af DÖFV der af Hieronymus og Theodoret lige
fremt oversættes og forklares ved Adonis, og siden er i 
denne Form optaget i Vulgata, finder man Noget, som 
kan passe sig paa Grækernes Guddom. Efter Simoni 
fOnomastic. biblic. s. h. v.) betyder det vini dator, og 
for de Mythologer, som ville sammensmelte Adonis og 
Bacchus, er jo denne Forklaring meget tröstende; efter 
Andre, f. Ex. Manethos i Plutarchs Afhandling de 
Iside et Osiride (§. 27-) betyder Navnet Occultus, for
modentlig en Allusion til Hecatæi Udsagn: J srfäro? Sets 
émi atpavys na) xettfivpmtvos. Jeg skulde næsten troe, at 
det er de Ældres Autoritet, saasom Hieronymi, Theo- 
doreti og Cyrilli, der har skuffet de Ovrige, saasom 
Simoni i Afhandlingen de Thammuz pag. 5, Deyling 
i de fletu super Thammuz, som staaer i hans Observa
tiones sacræ (Vol. III. 508) og Maurer i Afhandlingen 
de Adonide ejusque cultu religioso pag. 13. Dem 
fulgte foruden Saint Croix i Recherchés sur les Mystc- 
res, i Lenz’s Oversættelse pag. 289, og senere Creuzer 
i Symboliken (efter Mosers Uddrag pag. 287), isærdeles- 
hed Banier i Götterlehre (Vol. II. 395), hvis Ideer saa- 
vel om Thammuz som Astarte troligen bleve gjentagne 
af Manso i Versuch über einige Gegenstände der My
thologie, indtil endelig Hermann Ord for Ord gjen- 
giver dem i die Feste von Hellas. (Vol. I. 239 og 240-) 
Men hvorledes er det muligt, at tale om Adonis’ og 
Thammuzes Identitet, naar man end ikke er enig om 
Ravnets Orthographie, og naar dette skrives saaledes 
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af nogle Forfattere, at det kan sigte til aldeles andre 
Guddomme7 Ikke at tale om, at han af Nogle kaldes 
åa^ og kun i Septuaginta SafLfi^, saa anföres han af 
Plato under Navnet Sa/Mi, og hos Herodot og Plut&rch 
under Benævnelsen ’A^sv. De som altsaa forklare 
Ordet for en Contraclion af ro' o: uaukov,
viov, turde ikke have saa ganske Uret, især naar man, 
combinerende det med Hecatæi ovenanförte Udsagn, 
satte det i Forbindelse med Herodots Fortælling om 
Ammon, der skjulte sig for Hercules. Men
overhovedet til hvilke urimelige Ting har man ikke 
gjort Thammuz? Gjör ikke Reinesius ham i dissertatio 
de Deo Endovallico (pag. 17) til Salambo, uagtet Sa- 
lambo som bekjendt er et mystisk og hemmeligt Navn 
for Venus? Lader ikke Marsham i sit Chronicon, 
ved al forandre Fl tü F), Thammuz blive Noahs Sön 
Cham? Bliver han endelig ikke af Andre gjort tilKong 
Pharao, der druknede i det rode Hav ? Dog, vibe
hove saa meget mindre at modbevise af disse Variatio
ners talrige Mængde den fixe Idee hos de nyere Mytho- 
loger, at Thammuz er den samme som Adonis, naar vi 
erindre, at denne Identitet bliver aldeles kuldkastet 
ved den vigtige Omstændighed, at den Tidspunct, da 
de israelitiske Qvinder begræd Thammuzes Död og 
feirede hans Gjenopstandelse, falder, som Hierony
mus jo ogsaa tilstaaer, i Junii Maaned, og altsaa var en 
Sommersolhværvs Fest, hvorimod det er beviisligt, at 
Adonisfesten i Athenen feiredes i Foraaret, og var en 
Jevndognsfest, hvilken Omstændighed synes mig mere 
end Alt at modbevise den antagne Identitet. Hvorfor 
tager man endelig saa liden, eller, rettere sagt, aldeles 
ingen Notiz af den mærkelige Tradition, som Rabbi 
Moses har meddeelt (Selden Syntagma de Diis Syris e. 
11) og som tyder hen til en ganske anden og simplere 
Forklaringsmaade, end man ved senere indlagte my- 
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nyras er jo bleven reduceret fra cyprisk Konge og 
Adonis’ virkelige Fader til en blot Hierophant og Ind
forer af Adonislæren; hvorfor da finde i Thammuz 
mere end hvad Traditionen giver os, en lignende Hie
rophant, som senere blev potenzeret til Fyrste, ja til 
Gud? Jeg vil, for at gjöre dette endnu mere evident, 
meddele Sagnet, saaledes som det ved Rabbi Moses 
existerer. Thammuz, hedder det, var en til Afgude- 
rie hengiven Præst, som vilde forlede sin Konge til 
Cultus af Talismaner o: Billeder, som vare underka
stede Planeternes og de 12 Himmeltegns Indflydelse, 
overhovedet Idoler, der repræsenterede Himmellege
merne os' vare disse indviede. Hans Straf blev Döden; 
men i lians Dödsnat begave fra alle Jorderigs Egne disse 
Idoler sig til Templet i Babylon, stillede sig trindt om 
en stor Guldstatue, der, svævende i Templets Midte, 
forestillede Solen, og fortalte de övrige Thammuzes 
ulykkelige Skjæbne. Da græd Idolerne den ganske 
Nat, og begave sig först i den aarie Morgenstund hver 
til sit Hjem. Fra den Stund blev det Skik at begræde 
Thammuz, og navnligen i den Maaned, der efter ham 
fik sit Navn. Saaledes, lyder det uforvanskede Sagn, 
og jeg overlader det nu til Enhver, selv at bedömme, 
om nogen Nödvendigbed byder os, at oversee saa vig
tige Traditioner samt Nationernes saidvanlige Skik, paa 
en apotheoserende Maade at feire Mindet om en for
tjent Præst, Hövding eller Fyrste, og derimod vold
somt at knytte Thammuz-Sagnet til Mythen om Adonis.

I det vi altsaa lade det være uafgjort, om Adonis 
har været dyrket i Judæa, men dog gjort opmærksom 
paa, hvor lidet rimeligt dette er, fortsætte vi Over
blikket over de Stæder og Lande, hvor vi især finde 
Adonisfesten at være bleven feiret. Hvorledes den 
saaledes er bleven celebreret i Ægyptens Alexandria, 
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derom giver Theocrits nydelige Adoniazusai os i en 
dramatisk-lyrisk Fremstilling et tydeligt Begreb, idet 
han lader Arsinoe, Ptolomæi Philadelphi Söster og 
Kone, feire den saaledes, at vi neppe blive enige med 
os selv, hvad vi meest skulle beundre. Digterens Kunst 
i at beskrive den, Arsinoes Pragt, eller den vidunder
lige Udbredelse og inderlige Dyrkelse af denne fra 
Östen komne og mellem Guderne optagne Yngling. — 
Fremdeles existerede hans Dyrkelse ikke blot bos Per
serne under Navn af Abobas — der af Hesvchius i Ana- u
logie med forklares.1 ved vra He^alav —
men ogsaa lære vi af Ovid (de arte amandi 1.75), at han 
hos Romerne nöd guddommelig Ære. Dog havde disse 
Mysterier, saaledes som de bleve feirede i Rom, saa- 
lidet velanstændigt hos sig, at de meget mere, ligesom 
Venusdyrkelsen i Almindelighed i Rom, udartede til 
den höiesteGrad af Udsvævelse, og lignede i den Hen
seende Thesmophoriefesten, som i sine natlige Orgier 
gik endelig saavidt paa Sædelighedens Bekostning, at 
man saae sig nødsaget til at forbyde dem.

Vi kunne derfor med Rette spörge om den skjulte 
Grund til at saa mange forskjællige Nationer forenede 
sigom, paa en udmærket Maade at dyrke ham. Dog 
vilde det være mindre rimeligt, med Nogle at forklare 
sig denne udbredte Cultus blot af Navnet ; efter
som Andre, saasom Phurnutus (de natura deorum cap. 
28 i Amstcrdamcrudgaven pag. 210) udlede hans Navn 
airi tS ciSav, at mætte Menneskene med Korn, i det man 
betragter ham som Kornets Symbol. Men om ogsaa 
Joderne kaldte deres Gud — enten af det ubruge
lige flN Styrke, eller af NTN robore polluit — folger 
dog deraf ingenlunde, at den helleniske Kjærligheds- 
gudindes Yndling skulde deraf have sit Navn, eller, 
hvad her er langt vigtigere, skulde alene paa Grund 
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af denne sin Denomination være saa agtet. I det mind
ste forekommer mig denne Slutningsmaade at være et 
forkasteligt Hysteronproteron , uagtet det paa den an
den Side ikke kan nægtes, at han ligeledes hos Lace- 
dæmonierne kaldes o: xigto?, og ikke som Crenzer 
forklarer det kv%vos, der synes at tyde hen paa det 
Samme, som Adon, Bel, El o: Herre.

Jeg formener derimod, at man just af denne reli
giöse Andagt og ivrige Cultus kan slutte sig til, at My
then umuligen kan alene grunde sig paa det simple 
Kjærligheds-Eventyr, som siges at have fundet Sted 
imellem Venus og Adonis, og at vi kun have den altid 
virksomme græske Digterphantasie at takke for, at 
denne Elskovshandel er ikke blot hieven Hovedindhol
det af Hellenernes Sange om ham, men ogsaa den 
Grund, hvorfor han er bleven apotlicoseret. Hvor 
mangt et lignende Sagn findes ikke i Mythologien, — 
Apollo ogDaphnis, Apollo og Hyacinthus, — der hel
ler ikke havde været uværdigt til en lignende Festlig
hed, hvis de ikke havde manglet den dybere Naturbe
tydning, der gav Adonismythen sin i Menneskelivet 
indgribende Betydning?

Det er desuden en ofte gjort Bemærkning, som 
ofte paatrænger sig ved Studium af den gamle Mytho
logie, at de Ting, som ligne hinanden, eller staae i 
noget Slags indbyrdes Berörelse, fremstilles som for
enede i Ægteskab, eller siges at have undfanget hin
anden. Som et Exempel herpaa, taget af Grækernes 
Digtning i det Colossale, og altsaa et passende Mod
stykke til det, hvorom vi her tale, rinder mig i Tanke 
det 297 v. af Theogonien, hvor Hesiodus lader Me
dusa, blot fordi hun er et Uhyre, fode Dragen Echidna, 
uagtet hun er en hesperisk Nymphe paa Kysten af det 
vestlige Afrika, og denne har sit Sæde hos Arimerne i 
Syrien eller Palæstina.
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Hvor meget ligner det derfor ikke de i det Eroti
ske *)  heldigt digtende Hellener, at de ved Kjærlig- 
hedseventyret have udpyntet den forste philosophiske 
Grundideej og lægge vi nu hertil den helleniske Ynd- 
lingslyst, saa ofte de ikke selv opfandt Ideen, i det 
mindste at give den et forandret, om just ikke altid 
forskjönnet Udseende, da kunne vi deels forklare os 
de Aberrationer fra den oprindelige Form, som Mythen 
er undergaaet, deels gaae deres **)  Indvendinger imö-

*) Det er derfor en af Heynes mange træffende Anmærk
ninger , naar lian siger i sin Commcntar til Apollodor 

■ (3, 14, 4 pag. 236): poelæ græci amores Veneris maxime 
ornarunt, de ceteris parum solliciti,

**) Hvoriblandt isærdeleshed Banier saavel i sin Afhand
ling Histoire du culte d’Adonis (i Memoires de 1’Aca
demie des Inscript. et des belles lettres, Vol. III, især 
pag. 101), som i Schlegels særdeles forbedrede Oversæt
telse af hans Mythologie Vol. II. pag. 408. Dog er 
han saavelsom hans Landsmand le Clerc lidet at bygge 
paa. Han læser hos de gamle Forfattere hele Ideer og 
Tanker, som Vedkommende ikke have et Ord af. Han 
lader i Adoniazusai begge Fruentimmerne blot for den 
Alexandrinske Fests Skyld reise fra Sicilien, hvorom 
Theocrit Intet melder: lader Arsinoe selv bære Adonis’ 
Billede, hvorom ligesaa lidet: læser i Mctamorphosernes 
10de Sang et Sagn om Rosen, som tilforn var hvid, 
men ved Adonis’ Död blev af Smerte purpurrod, hvor
af hverken i denne eller andre Sange findes et Ord, 
men som derimod findes hos Aphthonius i hans Pro- 
gymnasmata: ja ban lader endelig Adonis forspise sig i 
Lactuc, uagtet det hele bygger paa en allerede af Ca- 
saubonus forkastet Læsemaade xaronpayo») istedetfor «2. 
ra<J>v-ym. Paa denne Maade er det let for ham at com- 
binere den vidtlöftige Forbindelse mellem Astarte (den. 

Syriske Jerem. VII, 18.) og Adonis, som
han udförer i sin Mythologie Vol. II. pag. 375-417, 
hvilket dog synes at være saa meget mere urimeligt,
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de, som Hot deraf ville modbevise dens österländske 
Herkomst, ved at sige, at Osiris umuligen kan ligge 
skjult under Adonis, saasom liiin aldrig har været 
fremstillet som Kjærlighedsgudindens Yndling, eller 
som dræbt af et Vildsviin paa Libanon. Jeg mener, 
at det i Henseende til slige Fabler og Tildigtninger er 
gaaet Grækerne, som det er gaaet med de tvende Tvil
lingtræer, der efter Ovids Fortælling engang för deres 
Forvandling havde været Philemon og Baucis. Mangen, 
som vandrede forbi Træet, standsede rört ved det ven
lige Sagn, og hængte med Andagt sin friske Olferkrands 
paa Grenen. Andre fulgte efter, og gjorde det Samme, 
i det de Fleste tillige sögte ved Forskjællighed og Af- 
vexling at skaffe deres Offerskjænk en forhöiet Skjön- 
hed. Medens nu disse ad forskjællige Veie droge hver 
til sit Hjem, stod Træet forskjönnet og prydet, men 
Ingen vidste i Tidens Gang, hvo der var den enkelte 
Giver af de Krandsc, hvilke Guderne havde forlehnet 
en uvisnelig Skjönhed. Ogsaa Digteren kaster sin Blomst 
i Tidernes Ström, og, ligesom den stundom bliver 
revet bort af denne og forgaaer, saa bliver den ogsaa 
ofte med Kjærlighed optaget af dem, der ikke sjeldent 
vare uvidende om dens Navn, af hvem den var kastet. 
Men ligesom man selv igjennem de frodigste Krandse 
skimter den stærke Stamme, paa hvilken de hænge, 
saaledes kunde de orientalske Grundtræk aldrig blive 
udslettede, ihvormeget Hellenerne end bestræbte sig 

Som Lucian seiv forklarer Astarte eller Aslaroth snart 
som Diana , snart som <len bortförte Europa : ligesom 
ogsaa de bekjendtesle Exegetcr forklare Himmeldron
ningen hos Jeremias (L c.) om Astarte, hvilket harmo
nerer særdeles vel med Lucians Diana eller Selene , uagtet 
jeg vel veed, atCreuzer lader Gudinden fra Byblus, Baal- 
1es — Ciceros Astarte .— betyde. Venus.
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for at tilintetgjore dem, og mildne Mythens sorgmodige 
Grundtone ved blide og erotiske Tildigtninger og 
ihvormeget de end modificerede i munter hellenisk Aand 
Festens Sorgetid, et Foster af Orientens melauchol- 
ske Character, ved at lade den ende paa en lystig og 
særdeles glædelig Maade.

Hertil kommer, at det, som Digternes uafhængigt 
virkende Phantasie ikke formaaede at gjöre ukjendeligt, 
det mægtede National forfængeligheden, isærdeleshed 
naar denne blev sat i Forbindelse med Præstecastens 
paa egen Fordeel vel beregnede Lyst og Evne til at 
nationalisere og uddanne, hvad der syntes at convenere 
den. Derfor kunne vi ligesaalidet paa den ene Side 
benytte os af de Seneres Bestræbelser, der ville hævde 
Mythen græsk Indfodsret, hvoriblandt Lucian *), som. 

♦) Han fortæller om Adonisfloden, som ved Bybios falder 
fra Libanon ud i Havet: o koto^os sxxtu zreo?
rai, (ßocvlatHi to ao^Aov rS nekdysoi, ayfiubu Tots 
^vßX'lOlS TU TlbSta' fAV^SOVTUl , OTI TCIVTqTl T^Tl U
d “Aåuvis dvx tov Atßawv Tcrgdwerai, to a~o.a to 
vJwj c^o'/xevov aWdoosi tov noTctfxdv, ugj t^ ijoa Tyv 
inavvpbiv otodi. (de dea Syria §. 8.) Dog maa jeg til 
Lucians Forsvar ikke undlade , hvad alle. Övrige have 
gjort, at bemærke, at han i bemeldte Afhandling lader 
noget efter en Mand fra Bybios angive en physisk Grund, 
hentet fra Sandet, til delte Naturphænomen, hvorved 
den tilsyneladende Hensigt i det mindste synes at falde 
bort. Noget lignende fortæller ogsaa en nyere Reisende 
Maundrell i sin Reise fra Aleppo til Jerusalem, som er 
indlemmet i Paulus’ Sammlung orientalischer Reisen, 
Vol. I. 47. Dog har Dupuis sikkerligen Ret, naar han 
ikke, som den Tids Almue, formener, at det var Adonis’ 
Blod, der farvede Floden, ei heller som de mere Danne
de paa Lucians Tid, at det var Vindene, som paa be
stemt Tid bragte det rode Sand, der gav Floden sin 
rodlige Farve, men at det var el af de almindelige Præ- 
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vi paa den anden Side bör føste Lid til andre Forfat
tere, som söge ikke alene at nedsætte Adonis, men 
endog aldeles at udslette ham af de Guddommeliges 
Antal. Herhid hörer den bekjendte Anecdot om Her
cules, der engang kom til Dium i Macedonien, og saae 
en Mængde Mennesker komme ud fra et Tempel. 
Dreven af religiöse Bevæggrunde ilede han ligeledes 
derhen, og forespurgte sig om den Guds Navn, hvis 
Fest de vare i Begreb med at leire: men da han fik til 
Svar: Adonis, borlfjernede han sig, sigende: sSsv 
le^av‘ åtel? ®sav Saaledes fortæller, for
uden mange Andre, Scholiasten til Theocrit (V, 21) 
denne Historie; men jeg maa tilstaae, at jeg tænker 
mig Tingen omvendt, og at ikke Anecdoten gav An
ledning til Adagiet, men meget mere Ordsproget stev 
lepåv gav Anecdoten sin Tilværelse, og at det er gaact 
til dermed, omtrent som det i Mythologien saa ofte 
hænder sig, at Tingen existerede, förend Sagnet blev 
til, der angives at have givet Tingen sin Tilværelse. 
Saaledes existcrede, for at bruge et Exempel, Laur
bær- og Grantræer förend Phantasien lod. Daphne være 
Apollos, og Pitys Pans ulykkelige Elskede, ligesom 
ogsaa Solen, just ved at skride frem over os med sit 
levende Lys', faaer Hyperion og Euryphaessa til For
ældre. Heller ikke vil jeg forbigaae en Omstændighed, 
der meget modsiger det foregaaende Eventyr, at det 
nemlig er bekjendt, at Hercules personligen elskede 
Adonis, ogat Venus af Jalousie opæggede Nessus til 
Kjærlighed til Deianira, hvilket siden, som bekjendt, 
blev Herculis Död: ligesom det ogsaa er mærkeligt, 

stebedragericr, som miide os saa ofte i Historien , i det 
disse siirgede for, at Floden, ved den stille Uges An
komst , fik ved endeel Sand et rödligt Skjær, som af 
den dræble Adonis’ Blod.
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alder, saavel hos Athenæus (Deipnosoph. X, c. 22-) 
som hos Plutarch (Quæst. conv. lib. IV, quæst. 5-) fin
des Beviser, hentede saavel fra Coinikeren Plato, som 
fra Phanocles, at et gammelt havde för Ado
nis’ Födsel bestemt, at han skulde blive elsket baade 
af Venus og Bacchus. Som en altfor frodig Udvæxt 
paa denne ved dristige Skud allerede noksom rige 
Stamme, anseer jeg iövrigt Ptolomæi, Hephæstions 
Sons, Idee, der gjör ham til en ■Hermaphrodit, i del 
han siger (hos Photius II. pag. 309) ”ASavi? avb^6<yuvo? 
'yevip.evos, Ta pev -raaeceiv éKéyero,
ri Ss ’ AiroWava, hvilket Udsagn rigtignok har
monerer med den Orphiske Hymne (LVI eller 55) der 
kalder ham kö^o? real i hvilke androgyniske An
skuelser der dog maaskec ikke ligger saa meget dybsin
digt, som Creuzer og den nyeste mythologiske Skole 
ville finde deri.

Jeg forklarer mig altsaa Anecdoten om Hercules, 
der nægter Adonis sin Guddommelighed, paa den Maa
de, at jeg sætter den i Forbindelse med hvad Livius 
(I, 7-) siger om Romulus, i Anledning af Indførelsen 
af Herculis Dyrkelse i Italien: hujus una peregrina 
sacra suscepit, jam tum iminortalitatis virtute parter, 
fautor. Jeg antager nemlig, at en Forfatter, der rai- 
sonnerede over enkelte Capitler i Mythologien, om
trent som den liberale Mercur hos Lucian, har ladet 
Hercules, skjöndt év a^äei Koym just ikke selv af den 
gamle Adel, harmes over de mange Parvenüs, der 
mere ved Nepotismus end ved egen Fortjeneste optoge 
Pladserne ved det guddommelige Talfel, og at denne 
har fremstillet hans Harme under en opdigtet Historie, 
der dreiede sig om det allerede dengang bekjendte 
Ordsprog: iepov. Vist er det, at i det mindste
Lucian har fölt dette, og Dialogen, hvor Hercules 
river Æsculap ned i Jupiters Nærværelse, fordi han 
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ikke, som han, har betvunget vilde Dyr, og renset 
Jorden fra Rovere og Voldsmænd , beviser noksom for 
min Mening, at en senere virtute partæ immortalitatis 
fautor kan have digtet det omtalte Sagn om Hercules, 
ikke for at skille Adonis ved den Plads i Mythologien, 
som Kjærlighed havde skaffet ham, men for at paatale 
Hercules’ absolute Værdie, i Sammenligning med de 
mange, som med meget ringe Fortjenester snege sig 
ind i Gudernes Selskab.

Naar vi altsaa fradrage, hvad digterisk Pynt den 
altid syslende helleniske Indbildningskraft har udziret 
Mythen med, saa tyder dog Alt hen paa, at den er 
kommen fra Orienten, og navnligen ved Phoenicerne, 
dette virksomme Handelsfolk, bragt til Lilleasiens 
Kyster og Archipelagi Oer, hvorfra den senere er 
trængt ind i det Indre af Asien. ■ Men kan man og 
uden Vanskelighed blive enig herom, da bliver det 
desto vanskeligere med Sikkerhed at bestemme det 
Land, hvorfra den er kommen, og det spa meget 
mere, fordi mange Egne havde forenet sig ikke blot 
om at dyrke ham, men endogsaa, ved el selsomt Til
fælde, paa en næsten eensartet Maade.

Lighed i Cultus bragte derfor Mange, saavel Æl
dre somJNycre, til at antage Ægypten som Mythens 
Hjem, og at Osiris og Adonis enten , som Banier og 
Heyne mene, ere forblandede, eller, som Lucian, 
Plutarch, Macrobius, Geographen Stephanus, og 
blandt de Nyere Selden, Clericus, Manso, Groddeck, 
Hug og Creuzer mene, ere identiske *).

*) Foi’ at lette Veien for tlen, som mnligen vilde fort
sætte sine Undersøgelser Om Mythen, vil jeg nciiere 
angive ovenanførte Hjemmelsmænd. For Osin's’ og 
Adonis’ Identitet fægte Lucian (de dea Syria, ed. bip« 
tol. IX. især pag. 89 , 90), Plutarch (de Iside & Osiri- 

E



68

Herhid horer endvidere, atOsiris af Landets Dron
ning bliver udleveret til Isis, skjöndt hende til liden 
Baade, da Catastrophen dog altid bliver Osiris’,Död, 
hvorfor denne dog alligevel bliver dræbt af sin Fjende, 
saasom Isis lader ham blive staaende ude paa Marken. 
Herhid horer endelig ogsaa Fortællingen om Osiris’ af 
Papyrus dannede Hoved, der gaaer aarligen nedad Ni
len, og efter 7 Dages sikkre Seilads over Havet lan
der paa sit bestemte Sted ved Bybios, hvor Qvinderne 
modtage det, og aflægge Sorgen , eftersom der i dette 
ligger et Brev fra de ægyptiske Qvinder til de phoeni- 
ciske, som beretter, at nu er Adonis funden, og at de 
nu kunne glæde sig. — Af denne Osiris’ Dragen til 
Phoenicien kunne vi forklare os, at en talrig Deel af 
de Lærde have fundet, at Syrien, og ikke Ægypten, 
er Mylhens Födeland, deels fordi Syrien ef at ansee 
som en Art mythisk Transitsted og Foreningspunkt 
mellem den ægyptiske og helleniske Theosophie, deels 
fordi denne Provinds overalt angives som Adonis’ 
Fødestavn. Blandt de Forfattere, som gjöre denne 
Paastand, fortjener Macrobius (Saturnal. I. 21- ed. 
Zetinii pag. 324) isærdeleshed at mærkes. Ligesom han 
finder i alle Guddomme Solen, er han ogsaa meget 
ivrig for at finde Solen i Adonis, og at forlægge My- 
thens Hjemstavn li) Syrien. Uagtet man vel ikke gan
ske kan billige denne hans Hypothese, fortjener dog 
den Sammenligning, som han opstiller imellem Venus 
og Adonis, Osiris og Isis, samt Altys og Rhea, hvilken 
sidste han antager som Jordens og Attys som Solens 
Symbol, saa meget mindre at forkastes, som meget i 
Adonismythen ligner Sagnet om Attys, endog i den 
Omstændighed, at de blive begge fældede af Vildsviin. 
Desuden har Werthcs i Afhandlingen über den Attys 
des CatuIIs (23) temmelig evident godtgjort, at ogsaa 
dette Sagn er fra Phoenicien kommet til Hellas. Ger- 
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hard Voss i sit grundlærde Værk de progressu Idolo- 
latriæ (opera omnia, Vol. V, 122) griber’ sig ligeledes 
meget an, for at bevise, at Adonis er Solen, uagtet han 
paa samme Tid gjör ham til Bacchus. Imidlertid maa 
Ingen, som kjender de nyeste mythologiske Systemer, 
forundre sig derover; thi Dupuis — og ham folge 
mere, end de selv vilde tilstaae, Creuzer og Kanne — 
siger udtrykkeligen, c’est bien conforme å nos princi
pes de donner les attributs de Bacchus å Adonis, car 
Adonis, Bacchus et Osiris nc sont que le dieu Soleil 
sous differens noms. Dog vilde jeg isaafald vove at 
spörge, hvorledes man da forklarer Priapi Födsel, 
der blev til, som bekjendt, ved Aphrodites dobbelte 
Ægteskab med Bacchus og Adonis: og hvorledes man 
endeligen vil forklare det gamle Seoirpfaiov, der end
nu för Adonis’ Födsel bestemte ham til at elskes baade 
af Venus og Bacchus. Af slige Tilfælde vil man let 
kunne indsee det Usikkre i de nyeste Mythologers 
Fremgangsmaade, formedelst tilfældig Lighed at slutte 
til Identitet, og, bedragne derved , at knytte paa en 
voldsom Maade til hinanden ei aldeles eensartede Ideer.

Derfor findes der ikke faa af de nyere Mythologer, 
som, uagtet de fuldkommen indsaae Ligheden mellem 
Sagnet om Osiris og Adonis, dog antage, at den Sid
stes Gudstjeneste og Mysterier have aldeles intet med 
Ægypten at gjöre. Saaledes siger Saint Croix i sine 
Recherches sur les Mystéres, at man hverken i Ægyp
ten eller Grækenland maa söge om Venus eller Adonis, 
men i Phoenicien; ligesom ogsaa Dupuis, i sin Origine 
de tons les cultes , tilskriver udelukkende Assyrien 
disse religiöse Ideer, hvortil jeg föier den ikke umær
kelige Omstændighed, at Bion nævner ham som Ve
nus’ assyriske Mage. Rigtignok bemærker Lucian, at 
adskillige Indvaanere i Bybios formeente, at ikke Ado
nis, men Osiris var Gjenstand for denne Cultus, og 
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at Adonis, ifölge Traditionerne fra Bybios, var ingen 
anden end Osiris; men dog folger deraf neppe andet, 
end at Ligbed i Cultus bevirkede denne Feilslutning, 
og at det Samme skeele lier, som saa ofte hændtes, at 
Forskjællige kom ad differente Veie til et lignende 
Resultat.

Eftcrat vi saaledes have seet, hvor vanskeligt det 
er, formedelst Ligheden i Digtning og Gudsdyrkelse, 
at bestemme med sikker Köiagtighed, hvorfra Mythen 
er udsprungen, men dog indseet, at den enten over 
Syrien er kommen fra Ægypten til Grækenland, eller 
ogsaa directe fra Syrien, skjöndt ikke uden Lighed 
med ægyptiske Ideer, kommen til Hellas, gaaer jeg nu 
ovér til, under en tredobbelt Afdeling, at betragte 
Adonis’ Historie, eller Liv paa Jorden , dernæst hans 
Fest efter Döden, og endelig Betydningen af det ud
bredte Sagn.

I det vi altsaa begynde med at tale om Adonis’ 
Födsel, da moder os allerede den Mærkelighed, at 
selv de græske Forfattere lade ham födes udenfor Hel
las , og lade ham erholde sin Tilværelse enten i Phoe- 
nicien selv, eller dog af Forældre af phoenicisk Slægt, 
hvilket særdeles vel harmonerer med det, som Herodot 
underretter os om, at den hele Venusdyrkelse, selv i 
Grækenlands ældste Slæder, skriver sig frä Syrien. 
Den Ældste, som omtaler ham, er Hesiodus; thi, 
efter Probi Sigende til Virgils lOde Idyl (v. 18), var 
”Adonis, nt ait Hesiodus, Phoenicis et Alpliesiboeæ 
filius,” ifølge hvilken Genealogie han bliver en Sön af 
Cadmi Broder Phoenix. Samme Tradition seer jeg at 
Apollodor folger, i det han siger: 'l-hhoics S? aåråv 
fyoivixos mi ’AMpseißaias riyei; men tilföier tillige: Ha- 
vvaais X« (føøi, ©havros ßari\gas os 3vya-
ré^a ^v^vav, hvoraf man letteligt mærker, at vi faae, 
nomine mutato, en Sammenblanding af Cinyras. Af 
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dette Sted hos Apollodor see vi altsaa, at i en forloren 
Heraclea, eller, hvad Heyne mener *),  rigtigere i et 
tabt Digt ’lwwxa Panyasis lader ham födes af en As- 
syrerkonge Thias. Men langt mere sædvanligt, ogaf 
mange Forfattere antaget er det, at den Cypriske eller 
Assyriske Konge Cinyras er hans Fader, hvilket Sagn 
Ovid ogsaa folger i den skjönne Behandling afMyrrhas 
og Adonis’ Historie i Metamorphosernes løde Bog. 
Derfor siger Hygin **)  ud tryk kel igen, at hans Moder 
Smyrna (thi de kjedsommelige Varianter i dette Navn, 
Zmirna, Smirna , Mirrha, ere aldeles at skrive paa li- 
brariorum Regning, saa meget mere, som vi vide, at 
Smyrna blot er en æolisk Dialectforskjællighed fra 
Myrrha) erat Cinyræ Assyriorum regis et Cenchreidis 
filia, ligesom Hygin paa et andet Sted , hvor han op
regner alle dem, som ere dræbte af Vildsviin, kalder 
ham Adonis, Cinyræ filins. Dog er det besynderligt, 
at Fulgeutius ***),  der baade omtaler, og temmelig 
udforligen paa sin behagelige Viis explicerer Mythen, 
aldeles ikke nævner hans Navn, men blot kalder ham 
pater, idethan siger: Myrrhapatrem stmm amasse di- 
citur; hvori han dog bliver overgaaet af Hug i Mythos 
der Alten (90), der reducerer begge Forældrenes Navne 

*) Ad Apollodori bibliothec. observatt. vol. II- pag. 325. 
Imidlertid synes Heyne ilcke noksom al have lagt Vægt 
paa de Aberrationer fra Mythen, som Apollodor har, 
f. Ex. om det, er Ccnchreis eller Myrrha o: Moder eller 
Datter, der stöder Venus, i Sammenligning med Hygin 
og Lactantius Placidus.

**) Hygini Fabulæ 58 og 248 i van Staverens Mythographi 
Latini pag. 123 og 357-

***) I hans Mythologicon libr. III cap. 8 hos v. Staveren 
pag. 724. I Laclanlii Placidi Narrationes Fabularum, 
der findes hos van Staveren , nævnes ligeledes (lib. X. 
lab. 9.) Adonis Moder som Cinyræ et Cenchreidis filia.
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til abstrakte Begreber og lader Cinyras og Myrrha be
tyde Sorg og Citharspil, som de to forskjællige Maa- 
der, hvorpaa man feirede hans Fest, deels ved Klage, 
deels ved vilde Orgier. Man vil altsaa af alt det Fore- 
gaaende see, at selv i den mangfoldige Angivelse af 
forskjællige Forældre, dette dog bliver vist, at han 
stammer fra Assyrien.

Alligevel bör denne Forskjællighed, der er saa 
let at forklare, ikke forlede os til, som dog er Tilfæl
det med Nogle, at antage forskjællige af det Navn 
Adonis. Herhid höre blandt de Ældre Coelius Rho- 
diginus*)  og Natalis Comes **),  der næsten som Coelius 
siger: Fuerunt duo Adonides, alter in Bibio civitatc 
natus, alter in Cypro; ligesom jeg ogsaa seer, at Tze- 
tzes *■"*)  antager to af samme Navn, dog med den For- 
skjæl, at den ene er en SönafThias, den anden af 
Cinyras. Men Ingen er dog gaaet videre heri end een 
afMythens nyeste Fortolkere****),  der gjör Adonis 
til et reent Apellativum, og, sammenlignende det med 
de ægyptiske Pharaoner, mener, at Enhver, som paa 
nogen Maade gavnede sit Land — hvo mærker ikke, at 
vini datorThammuz spöger her igjen? — eller tiltog sig 
Regentskabet, blev kaldet Adonis, Thammuz, Gingras, 
Abobas o: Adonis under forskjællige Benævnelser, og 
som af de forskjællige Præstccaster ikke blot fik for- 

) Duo autem fuere Adonides, Cyprius et Byblius; dog 
t ilföies , som Coelius gjerne pleier , meget antithetisk : 
quod non videntes multi historiam — vel fabulosa — 
confundunt. Lcctionuni antiquarr. lib. XX. c. 18. pag. 
1364.

) Mythologiæ libr. V. c. 16. i Genfer - Udgaven pag. 523-
***) I Commentairen til Lycophron v. 829, Potters Udgave 

pag. 92.
) Erklärung des Mythus von Adonis, von Fikenscher. Er

langen 1799. pag. 16.
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skjællige Navne, men ogsaa divérse Genealogier *).  At 
slig Pullulering af Guderne tildeels ligger i Oldtidens 
Væsen, skal jeg ikke nægte: Eroter, Paner, Silener, 
Fauner tyde sikkerligen derhen; men ingenlunde er 
dette Tilfældet med denne, af hele Oldtiden dertil alt 
for hekjendte og yndede Fortælling. Herhid höre og
saa Saint Croix og nogle flere, der ikke antage Cinyras 
som Adonis’ physiske Fader, men, tildeels bevægede 
dertil af Clemens Alexandrini Yttring, formene, at 
Cinyras, som vi vide byggede et uhyre Venustempel 
ved Foden af Libanon, har först indfort Venus’ og 
Adonis’ Mysterier paa Cypern; hvilket igjen gav An
ledning til, at han blev anseet som Adonis’ Fader. 
Saameget er rigtignok vist, at Hierophant-Embedet 
paa Cypern, og overhovedet Præstedømmet paa derjne 
Oe blev med Hensyn paa Aphrodites- og Adonis - Tje
nesten i hans Efterkommeres, de saakaldte Cinyraders, 
Hænder.

*) Hvorfor jeg findel' det selsomt, at han ikke har tænkt paa 
Ausonii Epigram:

Ogygia me Bacchum vocat, 
Osirin Ægyptus putat, 
Nysi Phanacen nominant, 
Dionyson Indi existimant : 
Romana sacra Liberum, 
Arabica gens Adoneum, 
Lucaniacus Pantheum.

(Aus. Epigr, 30.)

’)) Thi kun deri afvige Apollodor og Theocrits Scholiast 
fra Hygin , Lactantius Placidus og Fulgentius, at hine 
sige, at Cenchreis, disse, at Datteren Myrrha fornær
mede Venus,

Vi ville nu fortsætte Adonis’ Historie, idet vi fölge 
den i Almindelighed **)  antagne og sandsynligere For
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tælling., at Adonis fodtes afCinyras og hans Datter Myr
rha, idet Venus for at hævne, sig af samme Grund, 
som Nereiderne paa Cassiopea og Andromeda , indgjöd 
Datteren cn ligesaa voldsom som unaturlig Kjærlighed 
til sin Fader. Da hun af Fortvivlelse herover vil aflive 
sig selv, giver hendes Amme hende Ledighed til 
ukjendt at pleie Kjærligheds Omgang med Faderen, og 
Frugten af den unaturlige Elskov er Adonis. Forfulgt 
af sin Fader, som nu er hieven oplyst om sin Synd, 
iler hun til Arabien , hvor hun, nedtrykket af Sjæls- 
og Legemslidelser, föder Adonis under et Myrrhatræe, 
og forvandles af Guderne, som ynke hende, til et 
lignende *).

*) Derfor ender Ovid (X, 477) hendes Irfarler saa smukt : 
latos vagata per agros, 

Palmiferos Arabas , Panchæaque regna relinquit. 
Perque novem erravit redeuntis cornua Innæ , 
Cum tandem terra requievit fessa Sabæa.

**) Mythographerne nemlig, saasom Hygin og Fulgenlius, 
lade Faderen selv hugge en Aabning i Barken; Servius 
(til Virg. Id. X, v. 18) bruger et Vildsviin , og Ovid er 
endelig saa betænksom, at sende Juno Lucina.

Men förend vi kunne folge Adonis i sin Opvæxt, 
moder os en Omstændighed, hvor Alt synes at blive 
dunkelt og forvirret, og det er her, mere end paa 
noget andet Sted, jeg mener, vi hör folge den kloge 
Gartners Exempel, der i det mindste önsker at kunne 
afkappe de större eller mindre Grene, der hverken 
bidrage til at forskjönne eller gavne Træet. Neppe er 
nemlig Adonis födt — og selv denne Födsel fortælles 
med den forunderligste Discrepanz **)  — för Venus 
bliver forelsket i det smukke Barn og præsen
terer det for Proserpina, som bliver selv indtaget i 
det; hvorudover der opstaaer den bekjendte Tvist mel
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afgjöre, nemlig hvem Barnet egentlig skal tilhore *).  
Derimod er det mærkeligt, at Ovid enten ikke har 
kjendt dette Sagn, eller, da dette synes utroligt, er 
bleven ved den fine Skjönhedsfölelse, som yttrer sig 
i al hans Digtning, fraraadet at bruge denne, hvis man 
tager Ideen bogslaveligt, forkastelige Cdvæxt af en gold 
Phantasie. Man kan tænke sig, hvormegct denne Idee 
har brudt Fortolkernes Hoveder, og jeg vil blot for 
Selsomhedens Skyld anföre et Par af de Nycstes Me
ning derom. Groddeck **),  som finder Isis ogOsiris i 
Mythen, mener, at Aphrodite skjulte den liden Adonis 
i Kassen, ”wahrscheinlich aus Eifersucht”; men Barnet 
er jo födt i dette Öieblik, hvilket bliver öiensynligt af 
Apollodors egne Ord, der efter sin sædvanlige Kilde 
Panyasis fortæller: rs , yevviß^vai tiv

Dommen, om hvilken vi dog paa sit rette Sted ville 
erholde nöiere Oplysning, findes omtalt saavel hos Ilygin, 
som Apollodor.
Antiqvarischc Versuche 1ste Samml. pag. 101.
Fikenscher Erklärung &c. pag. 28.

‘heyöp^vov ”ÄSaviv oi‘ ’Atygobiril äiä xäWo? éri vijiriov, 
^säv, elf haftvaxa Hsgre&ovtf Tråbuter.

og i saa Fald maae vi tage ikke vor Fornuft alene, 
men Öine, Næse og Oren fangne, dersom vi kunne 
tænke os Venus behörigen forliebt i et ßpeipo?. En 
Anden ***),  der ellers har store Fortjenester af My
then, bliver saa romantisk , at han, i det han forme
ner, der stikker heelt andet under, og anseer Mythen 
for et Roman-Sujet, lader Proserpina være ”eine alte 
Matrone, der das junge Mädchen (Venus) den Adonis 
zur Versorgung übergab”; og folge vi denne Hypo
these, da udspinder sig deraf intet mindre end en 
frygtelig Criminalhistorie om Födsel i Dölgsmaal.

*)

"1



*6

Uden altsaa at kunne finde noget antageligt i saa 
aabenbar urigtige Forklaringer, mener jeg, at Vanske
lighederne kunne hæves paa en dobbelt Maade. Enten 
bör vi antage den hele Idee for Tilsatz af en mindre 
heldig Digter: og hvor hyppigt Diglerne have givet de
res Skjærv til denne Mythus er af Alting klart: samt at 
denne paa en mindre bifaldsværdig Maade har villet 
anticipere Catastrophen, og ligesom forberede os paa 
hvad der skulde komme. Men denne Forklaring vilde 
jeg gjerne opgive mod en anden, dersom jeg troede, 
at Digteren havde selv tænkt sig denne dybere Betyd
ning, og det er nemlig folgende: Adonis, et Foster 
af den höieste Grad af incestus, har ved et af slige 
hyppige Tilfælde erholdt den höieste Grad af Skjön- 
hed, forsaavidt samme kan paa mulig Maade yttrc sig 
i de spæde, endnu ikke udviklede, Træk. Er delte 
nu Tilfældet, da ledes vor Tanke letteligen hen paa 
den hos de Gamle i atrium existerende lectus genialis, 
som stod beredt til Venus; hvorved det bliver os be
gribeligt, at Gudinden baade er ved Fodslen tilstede, 
og kan blive indtaget i Barnet. Men ikke hun alene, 
men ogsaa Nemesis staaer ved den forbryderske Moder 
i Barnets Födestund, og afgjor med straffende Retfær
dighed dets Skjæbne, idet hun, som den evige Gjen- 
gjelds Gudinde, der hjemsöger endog i fjernere Led, 
indvier det til en tidlig Död. Hvo der vil forkaste 
denne Anskuelse som ikke i Oldtidens Aand, maa 
först forklare mig, hvorfor Pareerne stode ved Me- 
leagers Födsel, og istemte Tryllesangen om den skæb
nesvangre Stav, der ligeledes indviede ham til en tid
lig Död; for ikke at tale om det lignende Sagn, der 
fortælles om Achilles’ Barndomshistorie, Hvo vil over
hovedet nægte mig, at Ideen om Hjemsögen paa fjer
nere Led for Foraldres begaaede Udaad ligger ogsaa 
i den græske Tro? Forklarer ikke Herodot sig Tro
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janerkrigen som en bellum fatale, der var beskikket 
af Guderne for at vise Menneskene , at paa store Syn
der folge efter Gudernes Villie store Straffe? Maa 
ikke efter Oraclets Forudsigelse Krösus böde sin femte 
Formand Gyges’ Udaad? Og hvorpaa byggede vel de i 
Tidens Löb forlorne Cypriske Sange, uden paa dette ? 
Saaledes ere ogsaa bos Grækerne Synd og Död uadskil
lelig«! forenede Proserpina kræver i Barnets Föde- 
stund sine Rettigheder, og kun den guddommelige 
Langmodighed, udtalt i Zeus’ Dom, skjænker Fosteret 
det halve af sine Lidelser. Hvor herlig bliver nu ikke 
Ideen, naar vi overfore den paa Naturen, hvis symbo- 
liske Repræsentant Ingen vil kunne nægte mig, at Ado
nis'er? Da er det Adam dreven ud af sit Eden, da er 
det Menneskeslægten, der alt i sin Barndom taber sit 
Paradis; thi kun i Menneskenes moralske Guldalder 
var der et evigt Foraar, saasom alene det rene, barn
ligt skyldfrie Hjerte finder sin höie Fryd i Naturens 
Skjönhed. Först efter Menneskehedens Syndefald er 
det, at Juppitcr antiqui contraxit tempora veris; thi 
med Saturnus endtes Jordens Uskyldighedsstand, og 
ved hans Bortgang födes Stundgudinderne Thailo og 
Karpo, der dele Aarets Tid i sine to store Momenter: 
Blomstren og Visnen, eller for at tale med vor Mythe: 
Adonis hos Venus, og Adonis hos Proserpina: Apha- 
nismus og Heuresis. Kunde jeg tiltroe den gamle Dig
ter, at lian havde lagt denne Idee til Grund, da var det 
ubilligt, at ville forkaste hans tilhængte Digterkrands, 
men, som sagt, jeg tor ikke afgjöre det, uagtet den 
lignende Idee, som findes i Osirismythen, kunde tyde 
hen paa en dybere Betydning.

Ved at tale om de forskjællige Tilsætninger, som, 
uden at passe synderligt med Mythens Heelhed, ere 
senere tilföiede, kan jeg ikke forbigaae at tale om den 
saakaldte ”Praxillas dumme Adonis.” Vi have nemlig 
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af denne Digterinde en fragmentarisk Digtning tilbage, 
hvis Indhold er, at Adonis bliver spurgt, hvad han 
paa Jorden fandt yndigst, samt hvad han nödigst 
forlod, hvorpaa han svarede: ”Solen, Maanen, modne 
Figener, Æbler og Skovpærer.” Dette Svar, som, 
naar det tages lige efter Ordene, synes mere at tilhore 
en afdöd naiv Bondedreng fremmanet af Kotzebue, end 
Adonis, har ogsaa i den Grad skaffet Forargelse, at 
i det mindste de senere Hellener deraf dannede Ord
sproget iS ’ASåviios, dummere end
Praxillas Adonis, som de brugte om enhver i höi Grad 
mærkelig Klodrian (A. Schott Adagia Græcorum p. 84). 
Digterinden Praxilla vilde ikke lidet forundres, naar 
hun levede op igjcn, og saae, livor selsomt hendes 
Hymnefragment er blevet misforstaaet. Snart skal 
Praxilla spotte over Adonis, formodentlig paa samme 
Maade, som vi forhen saae Hercules i Dium; snart 
bliver hun selv gjort til en insipid Digterinde, der 
kunde give saa enfoldige Ideer Indpas hos sig; snart 
bliver hun ”eine Possenreisscrinn aus Sicyon,’’ ja til 
Slutning ved den galante Apostolii Spög, gjort til en 
censartet og aandsbeslægtet Moder til den dumme Ado
nis. Baade J. Chr. Wolf (Poctriæ græcæ No. VIL 
pag. 78) og især Schneider (Mso-öv ”Ai/Øij pag. Hil) 
forsvare naturligviis Praxilla, og især fægter den Sid
ste med sand PJdderaand for sin Dame, idet han meget 
rigtig gjör opmærksom paa, at den gjenoplivede Natur 
dog vel ikke kan udtrykkes bedre end ved den varme 
Sol, den milde Maane, og Frugter, som især i de 
sydlige Lande ere saa nærende og vigtige. Jeg tilloier 
hertil det naturlige Spörgsmaal: skulde der vel ingen 
Oldtids Lazaroner have existerct? hvorfor anfører 
Schneider ikke Begrebet om Sykophanler, der let op
lyser det Hele? hvorfor tænkte ingen af Begge paa den 
gamle Sandanis hosHerodot (I, 71), der characteriscrer 
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de raae Perser ved : s avxa e%sat rpaynv, sk aWo ayaSiv 
siév, hvor Figener aabenbar staae istedetfor den i 
Aarcts Löb fremkommende Træfrugt? Hermann, som 
i sin Mythologie (Vol. IL 387) erklærer, at han ikke 
kan begribe, hvad Praxilla mener, har senere (die 
Feste von Hellas, Vol. IL pag. 17) erklæret, at han 
endelig efter megen Granskning nu har udfundet det. 
Han mener, at der ved Adonisfesten blev opgivet Gaa- 
der, og anförer som Beviis derpaa, at hos Athenæus 
omtales en Diphilos, der beretter, at man ved en 
Adonisfest spurgte tre Samierinder, hvad dei> vardet 
Stærkeste, hvorpaa den første svarede: Metallet; den 
anden: Smeden, der forarbejdede det; og den tre
die: det Bæger med sin ødelæggende Viin, der deraf 
blev gjort. Nu slutter han altsaa i ægte bysteronprote- 
ron Maneer: var det Brug at give hinanden Gaader 
ved lians Fest, saa maa han vistnok selv hos Proserpina 
have moret sig dermed, og det var altsa<a Praxil'as 
Gaade, som han fik hos Proserpina *).  At deels denne 
Conclusion er bagvendt, thi man maa dog slutte fra 
Guderne til Menneskene, ikke fra de Dödeliges Skikke 
til Gudernes, og at desuden den enkelte Leeg ved en 
enkelt Fest fortalt af en enkelt mindre bekjendt For
fatter Intet beviser, derom kan intet Spörgsmaal være. 
Derimod vil den ovenanførte, og med Adonismythen 
beslægtede Naturbetydning, som aabenbar ligger i 
Gaaden, og yttrer sig i den religiöse Hymne, hvoraf 
vi nu kun eie et Fragment, bedst löse den hele Gaade.

*) Kunde det hjælpe noget, da kunde man bidrage til Her
manns Forklaring med den Skjærv, at Plato den comi- 
ske Digler, efter Julii Pollux’s Vidnedsbyrd (lib. X, c. 
24) har skrevet et Stykke, der heed"AJwwr, og muligen 
kan have dreiet sig om mörke Taler ; den ene Hypothese 
er upaatvivleligen ligesaa god som den anden.
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Efteråt vi have betragtet disse Bifortællinger, 
der ere avlede af Hovedmytlien, forfölge vi Adonis’ 
Historie, og finde ham nu som Barn i det lykkelige 
Arabien, opfostret af Nympherne i Sabæas Lunde, ved 
den arabiske Havbugt. Han voxer til og bliver stor og 
smuk: men at han drager til Hoffet i Bybios, som saa 
mange forsikkre os, med Tillæg, at han der spillede 
en glimrende Rolle, findel’ ingen Hjemmel hos nogen 
Forfatter, og skyldes den selsomme Lyst-, der synes 
især at overkomme de franske Exegeter, at ville for- 
skjönne Mythen med egne Tilsatzer; hvilket dog saa 
meget mindre bör forbause os, da vi finde, at selv 
de rolige Tydskere tydeliggjöre sig Nympherne ved at 
omskabe dem til ”barmherzige Schwestern.” ' Desuden 
synes dette Adonis’ Liv ved Hoffet aldeles ikke at svare 
til den Levemaade j som vi finde , at de Gamle tænkte 
sig, at Adonis förte. Formosus oves ad flumina pavit 
Adonis, siger Virgil i Idyllerne, og virkelig er Have
dyrkning Og Jagt de Beskjæfligelser, som især til
lægges Adonis.

I det lykkelige Arabien voxer han altsaa til i 
Nymphernes Lund, og, for at bruge de græske Digteres 
Ord, med Kinder som Roser, og Hud som Snee, med 
sine milde og levende Öine og slanke mandige Legems
bygning bliver han snarligen Kjærlighedsgudindens 
erklærede Yndling, uagtet sit ubetvingelige Hang til 
Jagten og Havernes Dyrkning. Derfor fremstillede 
Grækenlands Kunstnere ham saavel i Statuer som Gem
mer som et ægte Forbillede paa den mandlige menne
skelige Skjönhed, uden at glemme, at denne dog al
drig tör nærme sig den uendelige Skjönhedsform, der 
ligger til Grund for deres Apollo og Bacchus. Derfor 
kunde Hellas’ Digtere, snart som Panyasis i elegiske 
.Digte, snart som Sappho i lyriske og atter som Plato i 
dramatiske Digtninger, ikke noksom fortælle om den 
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dybe Kjærligbed, söm Venus fölte for Adonis, for 
hvem hun, lig Diana for Endymion, forlod sine kjæ
reste Opholdssteder Amathus, Papbos og Cythera, i 
det hun som en tro Veninde fulgte ved hans Side paa 
den vilde Jagt gjennem Fjeldskovcn. Dog ahner Ve
nus ved sin Guddomsindsigt (numen), at dette Liv vil 
vorde hans Död: hun gjör alt for at afraade ham der
fra, men det er forgjæves, og ct Vildsviin gjör Ende 
paa Ynglingens Dage. Da Aphrodite faaer hans Skjæbne 
at vide, er det allerede umuligt at frelse ham: ved 
hendes hurtige lil til hansPtedning, riveTornene hendes 
Fod, og den forhen hvide Rose bliver nu röd *), lige
som hun til Minde om sin korte Kjærligbed lader af 
Jorden opspire den hidtil ubekjendte Blomst Anemo
nen, der i den tidligere Deel af Foraaret blomstrer i 
rigelig Mængde paa de sydlige Landes Sletter, snart 
med skarlagenrød, snart med hvid og violet Farve.

At der i Anledning af dette Mord blev givet Poe
terne en vid Mark til at digte, og at græske Digtere 
ogsaa fuldeligen benyttede sig deraf, var let at tænke. 
Snart bliver det et virkeligt Vildsviin , snart en Gud i 
Vildsvinets Skikkelse, snart er det den nidsyge Mars, 
snart Apollo, der i Anledning af sin Son Erymanthus 
er vred paa Venus. Dog synes vor Digter Bion af Alle 
at digte naturligst, i det han lader et virkeligt L'dyr 
være Aarsag til hans Död **).

’) Dog tilhorer Henne Idee en senere Rhetor fra det 3die 
Aarhundrede, Aphtbonius, i hans progymnasmata rhe- 
torica, Lorrichii Udgave pag. 79.

’*) Sammenlign Ovid (Metam. X, 710) tilligemed de oven
for omtalte Steder hos Mylhographerne. Apollodor 
trækker endog Diana i Spillet med, som om Mars hav
de betjent sig af hendes Hjælp. Banier tager den Ting 
meget naturligt, i det han lader ham vel saares, men af 

F



Da nu Jen skjönne Adonis er dræbt i sin Ung
domstid, efter al Sandsynlighed i sit 18de Aar, mel
der den næsten meer end Pluto strenge Proserpwa 
sig til sin Rettighed, saasom Adonis, selv i sin höie 
Fuldkommenhed, dog aldrig steeg over sin menneske
lige Stilling og Forhold: og nu opstaaer det forhen 
omtalte Spörgsmaal, hvem der skal eie Adonis. Ikke 
som nyfödt Barn — hvilket enhver vil med mig er
kjende for en selsom Idee — men sotn dræbt Yngling, 
stiger Adonis ned til Underverdenen, og nu bliver den 
höieste Guddom valgt til Dommer. Dog i denne Tvist 
teer Juppiter sig, som hos Lucian i Paris’Dom, lig 
den gode Huusfader, der nödig vil vide af Splid i sin 
Familie; han vikler sig ud af Sagen, ved at overdrage 
det til en anden, og navnligen den höie Muse Calliope. 
Men ogsaa her varieres; saasom Apollodor lader Zens 
selv fælde Dommen ; Hygin derimod Calliope: lige
som man ogsaa med Hensyn paa Tiden er uenig, idet 
Nogle dele hans Tilværelse i fire Mnaneder hos Zeus, 
fire hos Aphrodite, fire hos Proserpina, Andrei to lige 
Dele af sexMaaneder hos Venus ogProserpina. Stund
gudinderne afsendes med behörig Ordre til Underver
denen, og Adonis deler sig i Tidernes Löb mellem 
begge Gudinder.

Vi komme nu til vor Undersogelses anden Hoved
afdeling: hans Fest (’Afe/a) og de ved denne bruge
lige Ceremonier, dog kun forsaavidt samme ere passen
de efter denne Udviklings Omfang, og gribe med Vig
tighed ind i Mythens Gang. Hvo som noiere vil kjen
de de enkelte — og disse ere mangfoldige — Omstæn-

en god Chirurg eller Barbeer aller blive cureret, og 
deraf, mener han, kom igjen den hele Forestilling om 
Gjenoplivelsen.
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digbeder ved Festen, vil desuden i Lucian*), Plu- 
tarch**),  Theocrit***),  Athenæus ****),  Mythogra- 
pherne -f-), Servius ~H"), samt Blandt de Nyere hos 
Meursius, Castellanus, Faso]dus, Banier, le Clerc, 
Dupuis, Schneider, Manso, Groddeck, Creuzer, Fi
kenscher, Hermann o. fl. finde de i denne Henseende 
nöd vendige Oplysninger. At Templer bleve oprettede 
til bans Ære , var derfor i sin Orden, og let at vente, 
hvoraf isærdeleshed, efter Lucians Beretning , det 
i Bybios, i Dium og i Amathus paa Cypern, i Argos i 
Juppiter Conscrvators Hovedtempel vare mærkelige; 
ligesom der ogsaa blev i bemeldte Templer ofret til 
ham, lig med de andre Guder. Ganske forskjællig 
fra Gudernes sædvanlige Cultus var derimod den til 
hans Minde indviede Fest, der med liden Forandring 
feiredes paa mangfoldige Steder. Den deeltcs i to 
Dele, — thi at der existerede cn 3die Afdeling foruden 

og under Navn af fyryene er ubeviis- 
ligt — en Sorge- og en Glædesfest, holdtes næsten 
udelukkende af Qvinder — dog mindes jeg at have 
fundet hos de Gamle Beviis for, at ogsaa Mandfolk

**) de Iside et Osiride , sect. 18. sqq.
***) I Adoniazusai og dertil Scholiasten. og Valckenaer.

****) Deipnosoph. lib. II. pag. 69 og dertil Casaubomis. .
•f) I v. Staverens Samling, hvor man finder Hygin, Lac- 

tanlins Placidus og Fulgentins; ligesom jeg ogsaa til 
disses Angivelser vil föie Macrobii Salurnal. conviv. 
libr. I, c. XXI, ed. Zeunii pag; 324.

ff) Til Virg. Id. X, v. 18.
ttt) Paa det anförte Sted i Afhandlingen : de Dea Syria. I 

Argos bliver han af Konerne baade begrædt og dyrket 
som en irftA wdjsJjor til Juppiter Conservator, efter 
hvad Pausanias beretter (descr, Græc, lib. IX, c. 41).

F 2

♦) de Dea Syria, ed. bip. vol. IX. pag. 90.
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feirede den — og varede i to, eller efter Andre i otte 
Dage, en Art stille Uge, med den Forskjæl, at paa 
nogle Steder gik Sörgefesten eller Aplianismus foran, 
saasom i Bybios, andre Steder derimod Heuresis eller 
Glædesfesten, saasom i Alexandria og Athenen. Sörge
festen begynd te med, at Fruentimmerne opfyldte Byerne 
med Veeklager, iförte sig Sörgedragt, afskjare deres 
Haar, eller opoffrede sig een Dag til Venus’ Dyrkelse, 
hvis de ikke önskede at miste deres Haar, og yttrede 
overhovedet alle mulige Tegn paa den höieste For
tvivlelse. Under en Art Veeklage, der kaldtes ’ASa- 
viciap^s, og under Lyden af et eget Slags Flöiter , der 
heed yzyyj/aa, formodentlig opkaldte efter Adonis, 
der hos Phoenicerne heed Gingras, og en dertil com- 
poneret Sang, abåvia pAy, 'ASavipaoiH?,
bares i disse Sorgens Dage, der udtrykkcligen havde 
sit eget Navn baade Adonis’ og Venus’ Buster
omkring, under ideligt Udraab af ail ail en Omstæn
dighed , der bidrager særdeles meget til at forklare os 
det hyppige Refrain ail ail hos vor Digter: ligesom 
ogsaa Udraabet af Demostrati Kone i Aristophanis Ly- 
sistrata v. 387 éftxppévq Ai' Az ”ASainv (pqmv. Isærdeleshed 
giver Plutarch os, saavel i Alcibiades, som iNicias, et Be
greb om denne Sorgefcsl i Athenen. Just som Flaadcn 
vilde gaae ud, siger ban i den Förstes Levnetsbeskri
velse, hændtes mangfoldige sørgelige Tegn, og isærde
leshed den i disseDage indtræffende Adonisfest. I alle 
Gader saae man Figurer af Döde, som man viste den 
sidste Ære, Qvinder, som sloge sig for Brystet og yt- 
trede alle Tegn paa Sorg. INiciaS siger ban, at just 
som Tropperne gik ombord, feirede Qvindernc Ado
nisfesten, hvorudover Byen var fyldt af Skrig og Jam
mer: ligesom ogsaa de, som saae Expeditionen, for- 
meente, at det vilde gaae den somBlomsterne i Adonis
haverne, visne för den fik Rod. Med disse Jammer-
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skrig og denne Yttring af den dybeste Sorg forbandt 
de en lille Ceremonie, som jeg formedelst sin Nethed 
og Indgriben i den Idee, jeg siden skal vise ligger til 
Grand for Mythen, ikke bör forbigaae, og denne er de 
saakaldte Adonishaver (nfaot ts ’ ASåviSos), ' et vakkert 
Symbol paa det Skjönnes Forgjamgelighed, og tillige 
en fortræffelig Overgang fra Aphanismns til Henresis, 
fra Sorgen til Glæden *).  Henimod Festens Nævmelsc 
nemlig tog man Potter af Leer, de Fornemmere af kost
barere Substantser, fyldte dem med Jord, saaede alskens 
Væxter, Blomster og Kornarter deri, og drev dem der- 
paa ved en kunstig Varme saaledes frem, at de blom
strede forend de endnu ret havde fæstet Rod , hvorud
over Adonis-Haverne ligefra Plato og Euripides ned til 
de seneste Skribenter bleve et Symbol i Almindelighed 
paa en kort varende Glæde, eller ogsaa paa en Gjen
stand, der ender, uden at have naaet sin fuldkomne 
Modenhed. Naar nu denne frodige Blomsterflor var i 
sin skjönneste Tilstand, bare Fruentimmer disse smaae 
kunstige Haver omkring i Procession, og kastede dem 
derpaa ned i Kilder, Brönde eller Havet, hvor de af 
Mangel paa Rod snarligen forraadnede, som et Sind
billede paa den korte Tid, Adonis og Venus havde 
nydt deres Kjærligheds Glæde. Eftersom de nu , hvil
ket vi endog ai vor Bions Slulningssang kunne formo

*) Alle de hos de Gamle adsplitiede Steder om tfau ’AcLi- 
har Meursius rued ligesaa stor Lærdom som Flid 

sandel i Græcia feriala, som staaer i Gronovs Thesaurus 
vol. VII. pag. 708. Dog vil jeg tillige lillöie de nyere 
Philologer, som have med mere Smag behandlet dette 
Spörgsmaal, og disse ere: Ileindorf i Platos Phædrus 
pag. 344. Siebenkees Anecdota græca pag. 76. Epistola 
critica Bastii pag. 191 og Böttigers nydelige Værk Sa
bina pag. 225.
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de, ledsagede denne Actus, hvorved de enten som i 
Bybios begravede Adonis, eller, som i Alexandria, 
styrtede ham ud i det fjendtlige Hav, med Sorgesång, men 
dog tillige med Haab om det Skjönnes Gjensyn, da 
var, ligesom i en musikalsk Composition, i blide Ideer 
og Takter, Overgangen antydet fra Sorg til Glæde, fra 
Aphanismus til Heuresis. Thi ligesom Qvinderne ved 
Enden af den forste hare hans Billede til Stranden og 
nedsænkede det i Havet, der, lig Typhon Osiris, 
sluger ham i sit graadig^Svælg, saaledes antydedes hans 
Gjenkomst fra Proserpina ved idel Glæde, Lystighed 
og Vellevnet, for ligesom at feire denne farlige Gud
indes Godhed, der atter lod Skjönheds-Symbolet 
komme for Lyset: og hvo har ikke af Theocrits XVde 
Idyl eller Adoniazusai skaffet sig el klart Begreb om 
den ligesaa smagfulde og yndige, som brillante Maade, 
hvorpaa denne Glædens sande Fest blev i Alexandria 
feiret ? Med en Glæde som den, hvormed mani Phry
gien feirede Hilarierne til Ære for Attys, naar Solen 
i Enden af Marts vender tilbage til vor Heinisphære, 
da Solen, for at bruge Macrobii Udtryk, vinder Magt 
over Nattens og Vinterens Lige, feirede man den glade 
Henresis. Omkring hans Billede saltes Kurve med 
allehaande Frugt, unge Træer og Kager af Meel, Hon
ning og Olie, samt Fugle og andre Dyrearter. Da 
sang Qvinderne: Kjære Adonis! du som vender tilbage 
fra Acheron og seer Lyset igjen, en Lykke, som ingen 
Heros eller Halvgud har opnaaet, værosnaadig, og, 
naar du kommer tilbage, da kast et Naadens Öie til os 
og udbred Glæde og Lykke.

Vi komme saaledes, efter denne korte Udsigt over 
de vigtigste Ceremonier ved Festen, til den tredie og 
sidste Deel af vor Undersögelse, om de forskjællige 
Forklaringsmaader, som denne Mythe er undergaaen, 
hvis Forskjællighed gjör Sporgsmaalet særdeles inter- 
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essant, samt om den sande Idee, der maa antages at 
ligge ti! Grund for Sagnet. Hvor Marken var saa vid, 
og Ledigheden saa stor til at skabe Hypotheser, vil det 
ikke undre os, at man har cxspatieret, og at Lyst til at 
sige noget Nyt foraarsagede kun altfor let, at man sag
de noget Slet: hvorfor vi just ville begynde Rækken 
med de urimeligste . Hypotheser. Paa denne Maade 
stöde vi först päa den gode Masenius, der, i det lian 
betragtede Mythen söm en æsopisk Fabel^ fik et R.e- 
sultat, der saare ligner Wessels lærerige Moral: Herr 
Læser! stjæl ei Taft! i det han formener, at unge 
Mennesker (o: Adonis; men ikke alle unge Mennesker 
kunne repræsenteres ved Adonis) ere hengivne i deres 
Ungdom til Ukydskhed (o: Venus; men Venus er ikke 
blot hun er ogsaa fytm), hvorhOs~dog~saæ=-
danne Udsvævelser tilsidst filintetgjöres, om ikke af 
andre Grunde, saa dog i det mindste ved den affæl
dige Alderdom, (i Sandhed et smukt poetisk Billede, 
at forestille den kraftlöse Oldingsalder ved det vold
somme Vildsviin). Naar der endvidere fortælles, at 
vilde Dyr, som kom ind i Adonis’ , bleve tamme, 
da antager Masenius dette ei som en isoleret, og paa 
den hele Mythe aldeles ikke indvirkende Digteridee, 
men en Moral, som lærer os, at den Unges Vildskab 
bliver hos den Gamle (o: Vildsvinet) afsleben i den 
Grad, at de , som kom vilde og uopdragne ind, gaae 
tamme og velopdragne ud. Ikke mindre sindrig er en 
anden Moral, som samme Masenius ogsaa drager ud, 
nemlig, at smukke Folks smukke Born ikke bor gaae 
paa Jagt; thi dertil udfordres Kræfter, som slige belli 
homilies ikke ere i Besiddelse af *).

*) Masenius, bekjendl. af sin engang nægel beromie palæ- 
stra eloquenliæ ligalæ, der har oplevet mange Oplag, 
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Omcis *)  derimod finder en heel anden Mening 
deri, nemlig at Menneskets Skjönhed er forgjængclig, 
og saasom Adonis omkommer i sit attende Aar, saa 
maa enhver i sit nittende være glad, at det ikke gik 
ham som Adonis.

har betroet Verden disse sine Ideer i et mindre bekjendt 
lidet Værk: speculum imaginum veritatis occnltæ, un
der No. 6 i cap. XXIII.

*) Anweisung zur deutschen Dicht- und Reim - Kunst. 
Nürnberg 1712. pag. 134.

**) Hnctii demonstratio evangelica pag. 117.

Dog vi ville forlade disse Hypotheser, der ved. de
res Smaalighed bære Spiren hos sig til deres Under
gang, og betragte de andre, som, deels hentede fra 
Historien, deels fra Naturen, have Krav paa en mere 
udeelt Opmærksomhed. Begynde vi altsaa den histori
ske Række med Huet **),  ville vi hos ham finde et nyt 
Beviis paa den gamle Sandhed, at ingen Mening er saa 
urimelig, at den jo har fundet sine Yndere; thi man 
kan dog neppe tilbageholde et Smiil, naar han, og 
efter ham endnu Andre, have opdaget i Adonis’ Per
son den jödiske Lovgiver Moses. Lad hist og her et 
enkelt Træk i begges Liv synes at harmonere, saa pas
ser dog Adonis’ Kjærlighedshandel, og hans udbredte 
Cultus sig ligesaalidet paa Moses, som the divine lega
tion of Moses paa Adonis: ligesom jeg heller ikke for
mener, at Nogen vil give ham Ret, naar han i Adonis
haverne, dette smukke Symbol for det Skjönnes korte 
Tilværelse, ikke finder andet end fordrejede og fra 
Joderne hentede Ideer om Paradiis og Edens Have. 
Hvilke selsomme Sammenstillinger ere dog ikke fol
gende: Adonis, qua Jæger, kaldes stundom af græske 
Digtere qxKépy&os — ligeledes tilbragte ogsaa Moses en 
Deel af Livet udi Orkeuen: Adonis vogtede Qvæg — 
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det samme gjorde Moses i Arabien: den lille Adonis i 
Kassen blev skjult og overleveret til Proserpina — det 
Samme gjorde Moses, der blev i en Kurv kastet ud ved 
Floden og overgivet Döden o: Proserpina: Qvinderne 
sörgede over Adonis — det Samme gjorde i 30 Dage 
Joderne over Moses: Adonis, som jo er Thammuz, 
betyder for saavidt den skjulte — det samme gjelder 
jo om Moses, da han laa i Sivet. Ved slige comiske 
Sammenstillinger faaer linet og efter ham Deiling Mo
ses ud af Adonis, og jeg finder det heel parodisk, naar 
Deiling skjænder paa en lignende Ordklover Braun, 
der grandgiveligen har i 3 Dissertationer beviist, at 
Adonis i Grunden er ingen anden end den kydske Jo
seph, Jacobs Sön, saasom han antyder Begrebet om 
Skjul, idet han blev hemmeligen bragt tilÆgyptcn. — 
Le Clerc *),  hvem enhver Pliilolog kjcnder, foruden 
fra andre Steder, fra sin Hesiodus, hvor hans ofte 
vidunderlige Indfald og opdagede Hebraismer i det 
Græske ofte have trætlet ham, digter en heel Roman, 
om hvilken fuldkommen det Samme gjelder, som 
Groddeck **)  siger om Artiklen Adonis i den franske 
Encyclopædie, at den mangler kun to Ting til at være 
troværdig, historisk Sandhed og streng Nöiagtiglied. 
Catestrophen af Romanen bliver den, at Osiris og 
Adonis er een og den samme Person; uagtet forresten 
denne Idee aldeles ikke er enten ny eller Clerici egen; 
thi vi have allerede för seet, at, foruden Andre, saavel 
Plutarch, Lucian og Macrobius, som en stor Suite af 
de Nyere have fulgt den ***).  — Derfra afviger dog 

*) Clerici bibliolheca universalis, vol. III. p. 12.
**) Ueber das Fest und die Fabel des Adonis. Antiqvari- 

sche Versuche, 1ste Sajnml. pag. 142.
***) Marsham har allerede i sin Canon Chronicus efter Geo

graphen Stephani Auctoritet ligeledes forenet Osiris,



90

Banier, og disputerer heftigen mod Marsham og Cle- 
ricus, i det han, ligesom senere Heyne, finder vel 
Lighed, men ikke Identitet mellem Osiris og Adonis.

Men ligesom disse troede i Historien at (inde Kog
len til Mythen« Oplysning, saaledes vare der paa den 
anden Side endnu Flere, som fölte, at denne Kationer
nes Harmonie i at dyrke som Gud den, der dog efter 
Sagnet havde været dödelig, maatte tyde paa noget 
Höiere end den blotte personlige Mærkværdighed. 
Ligesom derfor Mylherne i Almindelighed ere hlevne 
explicerede deels af Moralen, deels af Historien, deels 
af Naturen , saaledes har en stor Deel fulgt den sidste 
söm Leder, idet de tage deres Tilflugt til Naturphilo- 
sophemer og astronomiske Anskuelser for at tydelig— 
gjöre sig Mythen. Den mærkeligste blandt de ældre 
Forfattere i denne Henseende er Macrobius, som, idet 
han gaaer ud fra, at Adonis er Solen, forklarer Adonis’ 
og Venus’ Forhold til hinanden af Solens Gang igjen- 
nem Zodiacus og den derved opstaaende Indvirkning 
paa den periodiske Vegetation. Han antager Venus 
som Hcmisphærens överste Deel, Proserpina som sam
mes nederste, saa at Adonis, der i Dyrkredsens laveste 
Tegn er i Under', erden hos Proserpina, ved Foraars- 
jevndognet vender igjennem de 6 övre Tegn tilbage til sin 
Venus: og nægtes kan det heller ikke, at samme Idee 
synes at yttre sig i Osirismythen, idet nogle af Ægyp
terne tildcelte Isis den övre Hemisphære, Nephthys den 
nedre, og fortalte, atOsiris, efteratvære ranet fra Isis, 
synker ned i Nephthys’ Arme. Blandt de Nyere har 

Thammuz og Adonis i een Person. Derimod seer jeg, at. 
Manso , som i sin Udgave af Bion og Mosehus fulgte 
den historiske Forklaringsmaade (pag. 184.), har senere i 
sine mythologische Versuche pag. 244 forkastet denne og 
fulgt Osiris - Hypothesen.
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især Dupuis fulgt denne Macrobii Forklaring og noget 
udvidet den, idet ban (Vol. III. 477) tilföier, at naar 
Solen o: Adonis forlader Lysets Rige o: den övre Hemi- 
sphære, gaaer Solen igjennem Scorpionen, Mars’ Op
holdssted, som lader ham dræbe ved Vildsvinet o: Scor
pionen har som Paranatellon det Erymanthiske Vild- 
sviin, og saaledes doer Adonis o: Solen, i det den gaaer 
fra Vægten, det sidste af de övre, til Scorpionen o: 
det förste af de nedre Himmeltegn. Da taber Solen 
sin Kraft, Dagene forkortes, og Solen nærmer sig den 
lavere Deel af Himlen, hvor de Gamle satte Mörkets 
og Tartari Bolig. I den Tid er Jorden nedsænket i 
Dunkelhed og Sorg, indtil 6 Maaneder derefter For- 
aaret bringer Solen igj'en tilbage til Venus. Wagner i 
Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der alten Welt 
(220 og fölgg.) gaaer ud fra at gjöre.Adonis, qua 
ligebetydende med El (Babyionernes Bel) o: Herre, og 
navnligen Himlens Herre, hvorved han faaer til Re
sultat, at Solen repræsenteres under Adonis. Paa lig
nende Maade mener Creuzer i Symboliken, at Chal- 
dæerncsBaal, Assyrernes Bel, og Phoenicernes Adon, 
hvortil muligen kunde tilloies Persernes Abobas, vare 
almindelige Navne for Herre eller Konge, og tillagdes 
saavel i Almindelighed Planeterne, som isærdeleshed 
Solen eller Planeten Juppiter. Hermann, som reduce
rer al Mythologie til Kalenderbegreb og Almanakbe
regninger, hvilke han allerede i sin Mythologie der 
Griechen- (vol. II. pag. 3'-»9) udforligen overforer paa 
Adonis og Venus, er senere bleven mere fast i denne 
sin Idee; thi i die Feste von Hellas forklarer lian Mythen 
saaledes, at Adonis — repræsenterende Object for So
lens Kredslob — bliver med Venus — fremstillende 
Object for Maanens Gang — forenet i Ægteskab o: Sol
og Maaneaaret bliver til forskjællige Tider bragte i 
Harmonie med hinanden: hvilken Forklaring ban 
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finder antydet ved Harmonias Halsbaand, der ligger i 
Ainathus paa Cypern. Men paa samme Tid siger han 
jo selv (1. c. p. 263-), at Zens er Solens og Here Maa- 
nens Repræsentant; hvor bliver da Harmonias Hals
baand ? eller skulle de allesammen smeltes til eet? 
hvor kunde desuden de Gamle, som digtede med saa 
stor Betænksomhed, lade Adonis — Solens Object, 
del- jo medförer Begrebet hos dem om den höieste 
Reenhed, der saa ofte vender sig bort fra Menneske
nes Uteerligbeder— födes paa en saa unaturlig Maade, 
som Adonis bliver? Vist er det, at Heliolatrien var 
særdeles gjængse i disse Egne, og at efter Sanchonia- 
thons Vidnesbyrd Helios ogsaa var den forsle Konge i 
Bybios, dræbt ligesom Adonis af et Udyr; men dog 
synes mig, at Hermann og flere Nyere drage vel mange 
Slutninger af denne cosmogoniske Anskuelse. — Manso, 
— hvem siden Fikenscher og nogle Flere folge — *) 
synes ikke .at bringe Tingen synderlig videre, ved at 
modificere denne allerede hos Macrobius existerende 
Mening. Han lader nemlig paa den ene Side Adonis 
Vedblive at være = Osiris =; Solen, og Venus = 
Isis = Maanen; men paa den anden Side antager han 
en historisk Baggrund, der skal tjene det hele til Fo
lie, f. Ex. en elsket Konge og Dronning, til hvilke alt 
dette refererede sig, en Idee, der forresten er saa langt 
fra at være ny, at den allerede er særdeles vel udfort 
af den gamle Deiling (1. c.) Men isaafald havde Tra
ditionen, der troligen gjemte saa mangt et Navn, hvis 
Betydning var langt mindre, neppe glemt saa vigtige 
Navne, og Taknemligheden, der bod Orientens Folk

♦) Mansos Versuche pag. 249. Den samme Idee har Fiken
scher i Erklärung des Mythus von Adonis p. 1G. 17., og 
den er i Grunden intet uden en Gjentagelse af Thammuz- 
Hypothesen.
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at knytte Solens og Maanens stolle Billeder til den af
sjælede Folkefyrste og hans ædle Qvinde, vilde ikke 
have ladet deres Navne aldeles oplöse sig i Guddom
menes selvdigtede Navne. Hvor disse Auctoriteter stride 
imod, der maae vore Hypolhcser tie; hvis Usikkerhed 
i dette Tilfælde man alene deraf kan fuldeligen skjönne, 
at Osiris, uagtet han af mange Grande, og ikke blot 
af den hos Diodor (bibi. hist. libr. I. cap. 30-) angivne 
Etymologie xoKKofpSakfLog, mulloculus, repræsenterer 
Solen, ligefra Herodots Tid, og senere af Flere, er 
gjort til Bacchus eller Liber. Paa denne Maade faae 
vi ikke blot det selsomme Resultat, at Bacchus er lig 
Adonis, hvilket vi allerede saa ofte have faaet, men 
faae derved atter det gamle Spögelse vini dator Tham
muz at see. lövrigt folger Kanne i erste Urkunden der 
Geschichte oder allgemeine Mythologie pag. 100 om
trent den samme fra Astronomien hentede Forklaring.

Havde man imidlertid först bragt det derhen, at 
man forklarede Adonis som Solen, saa var det næsten 
at formode, at han af Andre vilde blive gjort til Maa- 
nen, og den orphiske Hymne ’ AhauSo? äv/iiafza, a^å- 
fiata *)  har ved sine mangfoldige Epitheta, der upaa- 
tvivleligen passe bedre paa Maanen end paa Solen, 
ledet Enkeltes, f. Ex. J. M. Gesners’ Meninger der
hen. Fölge vi nu Saint Croix, som lader den syriske 
Mylitta o: Venus repræsentere Maanen og dennes Ind
virkning paa den aarlige Vegetation, da faac vi en 
selsom Ægteskabsscene mellem Venus og Adonis, om
trent i samme Smag, som nylig, da Bacchus og Ado
nis faldt sammen, og den Ene dog paa samme Tid 
elskede den Anden, eller Egoismen i höieste Potenz.

*) Orphica, hos Hermann den 56de, hos Gesner og Ham
berger den 55de Hymne. Som Maaneepitheta passe især, 
synes mig, , vuvwsvtaif xatywv, fyhfywb fyvo?

, svßufau , o, fl.
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Langt mere udbredt er derimod en anden, allerede 
hos mangen Oldtids Skribent forekommende, Idee, 
at Adonis-Mythen forestiller under et sandseligt Bille
de Kornet, der i de sexMaaneder af Aaret ligger skjult, 
i hvilke Adonis er hos Proserpina, i de sex andre 
hæver sig op, og skaffer Venus atter sin Elsker. Ilvor 
almindelig denne Mening maa hos de Gamle have væ
ret, synes mig især af Ammian at være tydeligt; thi 
idet han beskriver den unge Grumbates Fald for Ami
da, og den heftige Sorg, som over den udmærkede 
Ynglings Död opstod i Armeen, slutter han med, at 
Fruentimmerne græd over ham, ut lacrymare cultri- 
ces Veneris sæpe spectantur in solennibus Adonidis sa- 
cris, quod simulacrum aliquod esse frugum adultarum 
religiones mysticæ docent *).  Paa Markens Frugter 
henledede endvidere Phurnutus **),  Salhtslius ***),  og 
især Scholiasten til Theocrit denne Mythe. At Hypo
thesen er saa aldeles forfeilet, som Nogle have villet 
mene, indseer jeg ikke: vel er Kornet ikke bestemt i 
sexMaaneder enten synligt eller' usynligt: men hvor 
mangfoldige Exempler lære os ikke dette, ät^Brugen 
af et rundt Tal for en stor og bestemt Störreise var 
hyppig hos de Gamle? Forældre med hundrede Born, 
Uhyrer med halvtredsindstyve Hoveder — Cerberus 
for Exempel har i Almindelighed tre, hos Pindar 50 
og hos Horaz 100 Hoveder — Hecatomher for store 
OlFringer, Brugen af Myriader, kort sexcentics have 
vi Pröver paa denne de Gamles sædvanlige Maade at

*) Ammian. Marcell, rerr. gestar. Jibr. XIX, I. hvortil end
nu hör -Ibies Porphyrius i Eusebii præparat, cvangel. 
HI. 11.

**) Phurnutus de natura deorum cap. 28. pag. 210.

**’) Sallustius de diis et mundo cap. 4- pag. 218.
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udtrykke sig paa: ligesom Servius ogsaa meget rigtigen 
anmærker i Anledning af Didos 50Slaver og Slavinder, 
quimpiaginta, hoc est, multæ. Ligger desuden ikke det 
samme til Grund for Oldtidens skjönne Digtning om 
Horaerne? Lad Hesiodus nok saa meget give os en 
philosopherende Reflexionsdigters Dike, Ennomia, Ei
rene, det bliver dog vist, at Thailo og Karpo vare de 
ældste, og er ikke der i tvende store Momenter Aarets 
hele Liv tydeligen udtrykt.? Det er just i denne Om
stændighed jeg troer at finde Grunden til den Afvigelse 
fra Mythen, som vi ovenfor have seet Apollodor at 
have, nemlig, at Adonis bliver ikke sex Maaneder hos 
Venus, men kun fire, i det han maa dele sig mellem 
trende Guddomme, Zens, Venus og Proserpina. Skul
de nemlig dette ikke hidröre fra en Digler, der æng
stedes ved denne noiagtigere arithmetiske Beregning, og, 
afvigende fra Oldtidens mindre circumspecle Digter- 
maade, vilde ogsaa fra den Side forekomme mulige 
Indvendinger fra den beregnende Critiks Side? Thi 
hvad er ellers smaglösere, end at Adonis ogsaa skal 
tildele Zens en Trediedeel af sit Liv? hvor lever han 
da med Aphrodite? I Himmelen? saa lever han jo og
saa med Zens; hvorfor altsaa Deling? Men Tingen er 
saaledes, som jeg ovenfor har fremstillet den, nemlig 
en digterisk Ængsteligbed, kortsagt, et Collisionstil- 
fælde mellem Agerdyrkning og Digtekunst, hvori den 
forste lob af med Seiren, idet Digteren formodentlig 
trostede sig som Wessel ”er del ikke skjout, saa er det 
ganske sandt.” *)

0 Et smaglösere Collisionstilfælde mellem Poesie og Arith
metik bar fundctSted hos Scholiasten til Theocrit, deri 
Anledning af dennes Udtryk : 'Tqi<p&,aros ’Altms (hvo 
kjender ikke de analoge Compositioner rfiiXisos, Tyir.o- 
'Haros, siger, Sri ümi > Aios^
'AfysJl-nir tlci>-s<pov>is.
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Men ligesom altsaa Nogle forklarede Mythen med 
Hensyn paa Markens Frugter, henledede Andre den 
til Træernes Frugt, idet Adonis nemlig finder Döden 
ved Höstjevndögn, naar Træfrugten er moden, év 
c-xa^iry’. hvorfor ogsaa Hug (1. c.) anseer ham for en 
Guddom, der yttrer sin Magt naar Frugten modnes, 
og som forsvinder, naar denne Hensigt er opnaaet. — 
Dog folger den nyeste Mytholog Fiedler (Mythologie 
der griechischen und italischen Völker. Halle 1823- §.65 
p^g. 247) den forste Mening, i det han lader Adonis 
være Solen, Venus den hefrugtendc Kraft (antydet i 
de ældre Mysterier ved de uhyre Phaller), og at altsaa 
Mvthen antyder Sæden, der skjules, og siden frem
kaldes af Solen i den aarlige gjentagne Vexel af sex 
Maaneder.

Eflerat jeg saaledes har gjennemgaaet de fleste og 
mærkeligste Hypotheser, som man finder, at saavel ældre 
som nyere Forfattere have havt om Adonismythcn, vil 
jeg til Slutningen udvikle den Idee, som jeg formener 
at ligge til Grund derfor, hvorhos jeg ikke paa Sand
hedens Vegne vil fragaae, at een af de Nyere, Fiken- 
scher, har havt en noget lignende, men som dog fuld
kommen i Udførelsen aberrerer fra min, idet han, 
forledt afBanier og le Clerc, tillige vil finde Historie 
i Sagnet. Eventyr er ikke Historie, Digt ikke Sand
hed, og hvad den helleniske Indbildningskraft udpyn
tede den philosophiske Grundidee med, er derfor ikke 
at söge, uden der, hvor det udsprang, i Digternes 
Phantasie. Det gaaer med dette og lignende Tilfælde, 
som med Hero og Leander, Heloise og St. Preux, kort 
med saa mangen interessant Elskovshandel: jo bedre 
Digteren har skildret dem, desto mere leve de for os, 
og vor Tanke lader dem boe der, hvor Digteren har 
sat dem. For os lever Julie d’Etange saa sikkert i 
Clairance, at vi troe, al hvis vi kom derhen, vilde vi 
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selv kunne finde Huset, og dog erklærer Rousseau, 
omtrent som Lampepudseren, der, efterat Dækket er 
rullet ned for det hele Syn, der foregik for vort Öie, 
træder frem for at slukke Lysene: quant å la verité 
des faits, je déelare qu’ ayant été plusieurs fois dans le 
pays des-amans, je n‘y ,ai jamais oni parlé ni de Julie 
d'Etange, ni de son amant. Men det er ikke enhver, 
der er saa ærlig som Jean Jacques, der til Slutningen 
puster os ogsaa Illusionens opklarende Lys ud, og der
ved lærer os haandgribeligen, at det var kun en poetisk 
Laterna magica, der viste os smukke Skyggespil paa 
Væggen; men ogsaa i saa mange andre Tilfælde, og 
navnligen i denne vor Mythe, gjelder den gamle Ad
varsel, tag ikke Skyen for Juno. Uagtet altsaa Fiken
scher er den Eneste, der synes mig at have nærmet sig 
det Rigtige, er det dog gaaet ham som Cassandra: 
Apollo tog med den ene Haand, hvad han gav med 
den anden. Den halverede Anskuelse, hvor Oiet deler 
sig mellem Natur og Historie, fordærver det Hele, og 
den fade Roman, som han for en stor Deel selv con- 
ciperer, med alle dens trivielle Indfald om Sognefog
dens Datter — thi til noget höiere end en Herredsfoged 
driver han vel neppe *)  — maa Apollo Mu-

*) Plauti Curcul. II, 3, 6.
G

sagetes tilgive ham.
Jeg combinerer nemlig med denncMythe den æld

ste Tidsalders Mening om Horaerne eller Stundgudin
derne: og da befindes, at Homer, uagtet han adskil
ler og benævner de fire Aarstider, dog folger paa sam
me Tid den ældste, fra Orienten komne, Inddeling af 
Vejrforandring, nemlig den törre, og den vaade (Regn
tiden), hiin Naturens Blomstertid, denne dens Sörge- 
dage. Naar vi saaledes finde, at Ægypterne regnede 
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kun tre Aarstider, Foraar, Sommer og Höst, erdet 
let at begribe, at Höst og Vinter faldt sammen, og at 
den lyse, i de sydostlige Lande især klare og skyfrie, 
Himmel antyder de forste; den skumle, ved Regn og 
Kulde usunde, Luft de sidste. En lignende Inddeling 
synes Hellenerne at have havt, og Homer skildrer os 
en Foraarsdag ved lo Træk, som umuligen kunne 
passe sig uden tillige paa Sommeren, for det förste ved 
at lade Koerne bisse, der som bekjendt kun skeer i 
Heden, og for det andet ved de af Virgil siden op
tagne longi soles, de lange Sommerdage:

Tas (ßoas) alaÅo? oitgos
Vljfl siagtvfi, oTs rt a r a a % 9 a néXovTac.

Det vil saaledes blive tydeligt, deels at Grækerne ofte 
regnede Vaar og Sommer for een Aarstid, deels al 
man til andre og ældre Tider har fulgt den oprinde
lige orientalske Inddeling i tvende Aarstider, og navn- 
ligen i den torre og den vande: Blomstertid og Frugt
tid. I det mindste vil det blive aldeles umuligt at mod
bevise , at Homers Thailo og Karpo ikke skulde være 
en langt ældre Tidsbestemmelse, end de under Hesiods 
Hænder til abstracle Begreber forvandlede Stund
gudinder.

Forholder dette sig nu saaledes, som ved historiske 
Data er beviisligt, forsaavidt Historien ligger, skjöndt 
i et involuerum, skjult i den ældste hclleniske Poesie, 
da mener jeg, at vi, ved at forestille os Sagnet, som 
et Symbol for den aarlige Natur, kunne finde Nöglen 
til Mythen om Adonis og Venus, og at enhver Natu
rens Ven leirer i Tidernes Löb, i de forskjælligste 
Lande, Festens dobbelte Afdeling, dens Aphanismus 
og dens Heuresis. Dette haaber jeg at kunne udvikle 
paa folgende Maade: i Nymphernes Lunde, o: i de 
landlige Egne, fodes Adonis, hvor over Mark og Dal 
hæve sig Bjergene med de dunkle Skove; og hvor ud
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bredte ere ikke Nymphernes Boliger, naar Limniaden 
sidder paa Bunden af sin Söe, Naiaden risler i sin 
Kilde, Dryaden suser med sit Löv, og Oreaden , bun
den til sit Bjerg, svæver omkring i Fjeldskoven? Saa
ledes voxer Adonis, o: Naturens Skjönhed, til; og hvo 
er vel den Naturens Elsker, der ikke paa den lave 
Busk speidede med længselsfuldtÖie i den tidlige Vaar, 
om ikke Knoppen vilde aabne sig, for med sit grönne 
Blad at bebude, at nu er Adonis födt, og at han voxer 
frodigen til under de venlige Nymphers Varetægt? Da 
fryder sig KjærUgheden i sin store Betydning, og den 
hele Glædesfylde udtales i Venus, der elsker sin Ado
nis. Den skjönne Yngling sysler med sin Have, og Alt 
spirer med Frugtbarhed under hans Hænder, medens 
til andre Tider den muntre Fölelse af Kraft driver 
ham hen over Bjerge og gjennem Skove, hvor Glæde 
og Kjærligbed (Venus) ledsage ham. Men snart har 
Hosten begyndt at gulne Træernes Löv, og nu advarer 
Venus ham fra den farlige Jagt, idet den förste dybe 
Ahnelse opstaaer, at nu har Naturens Skjönhed culmi- 
neret, og at den fra denne Stund er underkastet den 
samme Naturens evige Lov, som Alt maa höie sig un
der, at spire, blomstre og forgaae. Dog sysler han 
endnu en kort Tid med sin Jagt og sine Haver — «jfwoz 
,^&vi8o?, dette herlige Symbol i Festen paa en frodig 
og skjön, men stakket Tilværelse; — men' den vilde 
Vinter, kräftigen udtrykt i et Digterbillede, taget 
af Skovens voldsomme Beboer Vildsvinet, lurer alt 
længe paa det gunstige Oieblik, for at bibringe Natu
rens Skjönhed det sidste dræbende Stöd. Og nu for- 
staae vi baade Mythens og den Bioniske Gravsangs Ord: 
”Adonis er död”; thi med den sidste Blomst i Naturen 
doer Adonis, og hans Elskerinde Venus — Kjærlighe- 
den, der ligesom vækkedes til et frodigere Liv ved 
Naturens livfulde Blomstren — sukker i den öde Natur, 

G 2
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og Menneskeslægtens forskjællige Folk, isærdelcshed 
i de Lande, hvor denne varmere Fölelsil ikke ganske 
bortisnede i Kulden, anstille i Aphanismens Sörgefest 
vemodige Klager over dens Död.

Men i uafbrudt Gang fortsætter Tiden sit Löb, og 
den höieste Viisdom, repræsenteret i Zeus, (og som 
han tænker ogsaa den dybsindige Digter, fremstilleti 
Calliope) ordner i ligelig Afvexling Naturens Liv og 
Död, og lader dens Skjönhcd forsvinde kun i den 
halve Deel af Aaret, og atter fremblomstre i den anden 
Halvdeel. Hvor tankefuldt er det da ikke, at Horderne, 
disse Tidens evige Sindbillcder, drage efter den Al
mægtiges Bud ned til Skyggernes mörke Rige, for at 
bringe den Savnede til hans Elskede, og til de Mange, 
der vente længselsfuldt paa hans Komme. Da begyn
der Festens anden og glade Deel, eller Heuresis:

, avyxat ! thi med den förste udsprungne 
Blomsterknop har Venus fundet sin Adonis, og Natu
rens Elsker sit tilbagevendende Haab, at han i Aarets 
tilstundende halve Deel kan glæde sig ved dens Ynde, 
indtil den Stund indtræder, da Adonis atter maa döe, 
saasom Skjæbnen vil, at Sorg og Fryd skulle i Horaer- 
nes afvexlende Dandse ledsageMennesket paa sin Reise.

Saaledes mener jeg at den herlige Mythe, og saa
ledes at Bions følelsesfulde Digt i denne Anledning 
maae fattes og forstaaes, og kun de, som see med 
Ængstelighed paa Digterens raske Flugt — ineredibiles 
animi motus et ingenii celeritatem — og som, formo
dentlig for desto sikkrere at kunne beregne denne 
Flugt, afklippe stundom hans stærkeste og bedste 
Svingfjedre, ville med arithmetisk Nöiagtighed aftælle 
de enkelte Digtertræk, saavel i Mythen, som hos Dig
teren, for at eftersee, om de ogsaa alle ret nöiagtigen 
passe. Dog maa enhver Saadan vel erindre sig, at 
Phantasiens sloreHjul, som saa mangen dristig og kraf- 
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lig Digterhaand greb fat i, under de henrindende 
Seelers Löb, umulig kan have den bestemte og let be
regnelige Gang, som det rolige Seierværk, der paa 
Væggen fortsætter i eensformige Slag sin jevne Gang; 
thi i Sandhed vare Diglerne at undskylde, om de, for
ledte ved Mythens herlige Idee, sögte at berige den, og 
derved uskyldigviis afstedkom hine mangfoldige, som 
oftest sig selv oplösende, Forklaringer.
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Anmærkninger til Bions idylliske Digte.

Angaaende Gravsangen selv have Nogle formeent, at det er 
en Canlafe , omtrent som den i Theocrits femtende, bestemt 
til at opfores ved Adonia. Andre , som rimeligviis have Ret, 
mene, at Digteren, uden videre, Foranledning , har ladet sit 
Digt udspringe afMylhen, ogat den tilsyneladende dramati
ske Fremstilling er oprunden alene af hans levende Phantasie; 
ligesom jeg troer, at man i liere Henseender kan forklare sig 
meget i Arbeidets organiske Væsen ved at lænke paa Evalds 
dramatiske, men hverken spillede eller spillelige, Behandling 
af Sujettet: Adam og Eva. Efter en gjenlagen nöiagtig Sam
menligning af Digtets enkelte Dele, kan jeg ikke nægte, at 
de Forsög, som saavel Manso, som senere Fikenscher, have 
anslillet med at afdele Idyllen i visse, til Opförelse passende, 
Afsnit, aldeles ikke ere antagelige. Det synes overhovedet, 
som om Theocrits femtende Idyl, hvor vi unægteligen fore
finde en saadan Cantate, har forledet Exegeterne, til Trods 
for Digtets Aand, at gjenfinde den samme Bestemmelse i det 
Bioniske Digt, uagtet Gjenstanden , som denne besynger , er 
Jigesaa modsat det Theocritiske Poem, som Aphanismus er 
forskjællig fra Heuresis. —■

V. 3- zXngaaende (pugos tillader jeg mig en anden For
klaring end den sædvanlige. At tydgos er en ntgißö-
Xaiov er bekjendt fra Hesychius; men Fortolkerne erindre sig 
ei , at Talen er her om en Natdragt. Var det en Dragt til at 
bære om Dagen, da vilde det være den Romerske palla, som 
vi see, at matronæ, naar de gik ud i det Offentlige , kastede 
over deres stola (Horat. Satyr. I. 2. 100), og som vi af Ti- 
bulls bekjendte Udtryk: Tyrid procedere pallå, og purpured, 
veni pelh cida palla , see, brugtes af Purpur. Var Talen alt- 
saa ikke herom Natdragt, da var Alting let afgjort, men da 
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dette er Tilfældet, vil jeg gjöre opmærksom paa Ovids Amo
res (I. II. 1. 2) , hvor han just klager over :

quod lam mihi dura videntur
Strata , neque in leeto pallia noslra sedent. 

hvoraf vi tydeligen see, at pallium brugtes ikke blot paa iori 
triclinares, men ogsaa paa Senge. Altsaa Lucians 
(zacöm), naar han i sine berygtede Amores spotter over Socra- 
tes, at han neppe awAijf , årav vno adrw

oAtoußaiis. Skulde endnu Nogen tvivle om, altfor paa 
dette Sted er Ovids pallium, da henviser jeg ham til samme 
Digters Yttring i Amorum I. IV. 47- 50, sammenlignet med 
Pelronii Veslicontuberninm i det ilte Cap.

V. 5. Wassenbergs Forandring Xtyr (Capidini- 
bus) ei' ligesaa överflödig, som Petri Fonteinii: Xlya ßäum.

V. 7. At der i denne Gjentagelse ligger noget (Sögt, 
som Afskriverne kunne være ligesaa skyldige i, som Digteren, 
er afgjort. Bnardi Forandring, at læse “Adams istedclfor 
éåovti vinder i höi Grad Valckenaers Bifald, hvilket ogsaa Ja
cobs i sin lille Ilaandudgave (Gothas 1795) gjcnlager. Foran
dringer derimod af den Art, som v. 12 , hvor Brodæns foran
drer det maleriske til det matte åm>la%, anlorcr jeg blot 
for at gjöre de Yngre opmærksomme paa denne farlige emen- 
dandi prurilus, hvilken, foruden af Ruhnkenius i Elogium Hem- 
sterhusii, er af Harles meget godt skildret med folgende Ord i 
Vitæ philologorum II. 113 : ”tum denique de autore quodam 
bene se niereri censent, quando in commutando et corrum- 
pendo, ne dicam emendando, ingenii sui vires, linguæque pe— 
ritiam palam possint faccre. Quidqiud igilur corum palato 
non est, secare , urere et omnia vastare solenl sine ulla codicis 
manu scripti opera, sui ipsius ingenii bonitatc satis audaeter 
confisi.” Da jeg herefter paa denne Grund forbigaaer med Taus- 
hed slige i Luften grebne Bmentlalioner, vil jeg blot, som 
Motiv , anföre tvende Exempler paa slige Attentater mod den 
eamle Digters Text. Naar Bion siger saa graliost (v. 44); 
ri xsifaa ußc, saa conjecturerer Js. Voss, for Soli
ditetens Skyld , pwcl-w, hvorved alt det Ædle forsvinder. Naar 
Bion (v. 58) siger saa deiligt: iioSos åé pioi as ovaj inry , for
andrer Brunck det til det comiske noais o. som om meum 
desiderium, ignis, cura &c. ikke sexcentics stod istedetlor den 
elskede Gjenstand.
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V. 25. ^a>gr“ro v.wimth, ågpa , Ligeledes
gjöres i næste Vers den Distinction imellem ar^os og ümpa&L 
at det. Sidste er, som Xylander udtrykker sig, rd vxd tos y.a- 

rd flgvot S^Xotori.
V. 36. ml«)  kan ikke, som Longopetræus mener, være 

Syracusa , saa meget.mindre , som vi aldeles ikke kjende, hvor 
eller til hvilken Bestemmelse Digtet er forfattet. Men da 
Adonisfesten var saa udbredt, sættes Hine og Skove, i Mod
sætning til Byer, istedetfor overall. Hvor hyppigt bruge ikke 
de Gamle at udtrykke Alt. eller Alle ved to stærke Modsæt
ninger, f. Ex. Guder og Mennesker, jura divina atque humana?

*

V. 45. At kysse Adonis for sidste Gang, medförte for 
Oldtidens Lasere en dybere Betydning end lor den nyere Tids, 
eftersom vi sec af mangfoldige Beviissteder det, som ogsaa 
Venus nedenfor ytirer, at de, i det. de kyssede den Döende, 
Iroejde ligesom at opfange den borlflvgtcnde Sjæl. De fleste did — 
hen horende Steder hos de Gamle har La Cerda samlet til 
Ænetdens 4de Sang v. 684, hvor Anna siger ligeledes om Dido: 
cxlremus si qiiis super balitus errat, ore legam.

V. 52. Ligesom Pluto her kaldes nrvyvds ßanMos, kal
des han af andre Digtere, med Hensyn paa Dödens nundgaae- 
lige Nødvendighed, } ouwgvdsi?, guyegdr.

V. 60. Al Iliadens fjortende Sang (214) vil Enhver min
de sig det uuderfuldc Be.ltc, som Juno fralister Venus, for at 
besnære Zeus:

*) Denne ■ Læsemaade er fulgt i Oversættelsen; i Texten 
er derimod beholdt, den af de nyere Udgivere efter G. 
Wakefield optagne Læsemaade avd mv 'mtsos , igjennem 
hver Lund.

Saa hun talte, og handl fra sit Bryst det baldyrede Belte, 
Broget af Karve, hvor alting Jaa, der evner at rore : 
Der \ar Elskov og'KjærlighedsIyst, samt venlige Möder, 
Dertil Ord, som besnære endog den Forstandiges Tanker.

V. 66. Anemonen, som endeel af Fortolkerne ville, 
uden at man kan indsee paa hvad Grund, gjdre til papaver, 
er en Blomst af blegröd Farve , men af saa kort Varighed, 
at den med Betle kunde blive et Billede paa Venus’ og Ado
nis’ Eiskov. Derfor siger Ovid saa smukt om den i Melamor- 
phosernes tiende Bog :
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Dog slakket er Blomsten Hive : 
Svagt den hænger paa Stilk, og, ved sin affældige Lethed, 
Synker for Vindene brat, der dog meddeclte den Tilnavn.

V. 09. Delle Vers kan ikke forklares, uden med Hen
syn paa den ved Adonia brugelige Skik, al oprcise tvende. 
Senge eller Loibænke, een for Kemis og een for Adonis. Der
for siger Theocrit i Adoniazusai:

Tepper saa blöde, som Søvnen selv, vi brede af Purpur: 
Derfor'stander en særskilt Seng for den fagre Adonis: 
Een har Cypria selv, den væne Adonis den anden.

V. 74. Nodum in scirpo quærere var ofte Exegeternes 
store Anstödssteen, og dette vil man sande ved at læse Val- 
ckenaers — for ikke at tale om Teuchers oprørende Fremgangs- 
maade at tage sit selvopftindne op i Texten — Note til 
delle Sted. Hvad er dog simplere, end at forklare noSsi som 
Imperativet, især da den Opfordring : ”elsk ogsaa den döde 
Adonis” har fuldkömmen Medhold i de Gamles, skal jeg kalde 
det Ærbodighed eller Aversion for de Döde, som udtaler sig, 
foruden i saa mange andre Tilfælde, isærdeleshed deri, at 
Guderne selv ikke kunde taale Nærværelsen ei blot af de döde 
Lig, men selv' af dem, der blot i det fjerneste stode i Berö- 
rclse med den Döde. Hvortil allsaa , at udfinde den unødven
dige Udvei, at ødelægge Digterens Idee, ved at læse rrojfl som 
et Indicativ med underforstaaet o: Sengeklæderne, der 
kjende Adonis meget godt, længes efter Adonis. Jeg bar over
hovedet fundet, at selv berømte Critiker have tilemenderet sin 
Tanker, som, hvis de havde udtrykt de samme i deres Moders- 
maal, og ikke i smukke latinske Vendinger, vilde have opvakt 
deres egen Misfornøjelse og Andres Daddel, men som nu, lig 
Pillen i et stundom yndigt Udvortes, glide letteligen ned: men 
latterligt bliver del allid, at klage over Digterens sögte Kunst- 
lerier, og dog , under Paaskud af al ville tage ham i en critisk 
Cuur, at paabyrde ham alle sine egne uheldige Ideer , hvoraf 
nærværende ikke er den værste. — Heller ikke vil jeg for Dig
terens Skyld undlade at bemærke, at de i v. 75 - 80 forekom
mende Tanker aldeles ikke indeholde noget Sögt, naar man 
deels erindrer sig de Gamles almindelige Skik, at bekrandse de 
Döde — hvo mindes ikke Tirnons Indfald, selv at ville paa- 
sælle sig Krandscn , og Creons Trudsel i Phoenisserinderne, 
at den, som bekrandser eller begraver Polynices, skal döe I — 
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deels at Salve (rd pvgtn) var et Kjærlighedsudtryk, omtrent 
som meæ dcliciæ , mea cura, mens ignis, hvilket isærdeleshed 
kan skjönnes af folgende Vers i Anthologien;

Salve tilbyder jeg dig; min Salve forærer jeg Salve:
Ret som det fyldte Kruus offres til Viinguden selv.

Og paa et andet Sted:
Hun som kaldte dig för sin Salve, sin fagre Adonis, 

Eengang din Menophilé, sporger nu koldt om dit Navn, 
lovrigt ville Elskere af slige Kjærlighedsnavne forefinde i Plauti 
Asinaria Illdie Act 3die Scene 21 slige latinske Benævnelser, 
hvoraf faa ere mindre sogie end nærværende græske.

V. 94. Dette Vers have baade Palmerius, Valckenaer og 
Flere brudt deres Hoveder med at forbedre , eftersom det. til
forn heed : MoZaaj rov ”Aduvtv dvaxÅaiuviv , vaj pav s.
som aabenbarl er uden Mening. Men ganske fortræffeligt har 
Wyngaarden i Acta litterär. Socielat. Rheno Traject. pag. 
191 rettet det saaledes, som det er optaget i Texten.

V. 98. Eftersom Adonierne indtraf aarligen ved For- 
aarstid.

II. Tanken af denne Idyl synes at være , at vi ikke bör 
ligesom tiltvinge os at blive forelskede , eftersom Ledighed 
neppe vil mangle i den dertil passende Alder. Forresten seer 
man let, at her tales om den hos de Gamle hyppige Maade at 
fange Fugle paa, at man stillede endeel Rör paa Enden , over
smurte med Fugleliim, hvorpaa man lokkede ved Sang eller 
Föde Fuglene til del farlige Sted. Ligeledes seer man hos Pli
nius, i hans Naturhistorie XVI, 28., Beviis paa, at Buxbom i 
adskillige Egne hæver sig fra en Buskvæxt til et Træ med 
Grene, som vi her linde beskrevne.

V. 16 Tankens Udtryk og Form synes at indeholde noget 
fremmed, der dog falder bort, naar man deels erindrer sig, at 
Billedet er taget af en Seierherre — hvorfor det er synderligt, at 
Ingen har tænkt paa det lignende maleriske Udtryk hos Horaz 
(Od. III. 20. 11. 12) arbiter pugnæ posuisse nudo sub pede pal- 
mam fertur — deels erindrer sig Propertii lignende, men mere 
tydeligt ndlrykle: et caput impositis pressit Amor pedibus. (I. 
1. 4). lövrigt er dette smukke lidet Poem, om hvilket Longe- 
pierre siger: rien n’est si galant, si naturel, si delicat, ni si heu- 
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reux, blevet os tilovers i Stobæi Florilegium, der bevarede os de 
fleste Bioniske Smaastykker, hos Gesner p. 400 og hos Grot. p. 267.

III. Ligeledes fra Stobæus (Gesn. 388. Gr. 245). Denne 
late Begivenhed , der indeholder Ideen, at Kjærlighed lærte 
1 i sin digteriske Tendenz, er ved den almindelige Læsemaa- 

< wüovti gjort til en Hændelse, som mödte ham i en Dröm, 
imidlertid Begivenheden bör være ligesaa reel existérende, 
Digteren selv, er lierels Læsemaade særdeles bi-
ærdig.
V. 7. Uagtet det falder vanskeligt at distinguere med 
ed mellem de Gamles blæsende Instrumenter, synes dog 

ære Romernes tibia recta eller longa, som, opfun- 
■rva, er væsentlig forskjællig fra Söva%, arundo, 

allsaa betyder en Art Clarinet: hvorimod Bions 
ornernes tibia obliqua eller tibia vasca , som Ser- 

, forskjællig fra den egentlige (fistula),
a lidte traversiere. En interessant Udvikling af 
Flöltcrs Oprindelse og Brug findes i Böttigers: 

Flöte, i Wielands attisches Museum Vol. I. 
nde Forskjællen mellem (tcstudo, lyra) 
), som synes at være meget iiin , linder man 
Afhandling sur les symphonies des anciens i 
res de l’academie des inscript. et de belles

fra Stobæus (Gesn. 387- Grot. 24t). 
'g Digtekunst række hinanden Ilaandcn, 

ærdeles vel af Gemmen hos Lippert
'60 hvor Amor med sin Tværfloite 
r spiller paa Lyra.

s 375, hvor der prxfigeres föl- 
, a ’paio“« , hvil-

r beholdt, Valckenaer forsvaret,
Wienercodeses Autoritet, paa- 

tel,,»*»«?*'“’
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p.aroit pas fort éloigné pour le sens , en Dom, som verbotenus 
gjentages af Heskin og Schier, saa er det dog altfor indlysen
de , at Verset hænger paa ingen Maade sammen med Digtet, 
og at det er en isoleret Linie, hentet fra et andet Bionisk 
Digt. Didhen synes ogsaa den Bemærkning, som findes i et 
Leidener Mannscript af Stobæus, at lyde, naar der ved Lim^ 
staaer bemærket: rwv B/wvos- /SaxoXixwv: i det mindste erj t 
vist, at det staaer i saa liden Forbindelse med Digtet selv, 4 
del forstyrrer det heles poetiske Bygning. Paa den anden 
seer jeg ikke, hvorfor man skal anlage med Longepierre - 
naar gjentage ikke Heskin og Schier ham , indtil den niiia 
sie Ordcopiering ? — at Idyllen er knn et Fragment, 
ogsaa mangt et Digtersuk et Fragment, fordi det ikke 
continueret og fortsat Klagesang, og niere her, end 
andel Digt, tænkte jeg paa Ohlenschlægers: ”Ta 
Sang for andet, End et uvilkaarligt Suk;” thi et 
klemt, ret af det fulde Bryst udbrydende poetisk 
dybere til Hjerterne end den ziirligste Tale, 
sorgmodigt og dunkelt Blik hen over Livets lo 
gang , er dette dybtfölte lidet Poem. Derfor f
ligt Alle Js. Voss for sin sindrige Suppleri 
Linie, i det han ved det tillagle tpßio-rever 
Fuldstændighed, som det i modsat Tilfælde

V. 6. m^vr^onos er enten

VI. Af en farnesisk Codex af Stol 
var Fulvins ürsinus den fürste, der drog 
Lyset, i sin Virgilius cnm Græcis scri 
2. 3-, og indlemmede det ligeledes sener- 
Digte. Siden emenderede baade Car 

, udgave det under Bions Navn, hii 
Eclogæ pag. 19, denne i sine Exce 
tets egen Værdie angaaer, da over! 
Folelsc, om enten de have Ret, 
Simplicitet , eller de, som mene, 
tet til den nærgrændsende Magerli 
Fy Ide, saavel i Henseende til I. 
IndkL. tining.
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reux, blevet os tilovers i Stobæi Florilegium, der bevarede os de 
fleste Bioniske Smaastykker, hos Gesner p. 400 og hos Grot. p. 267.

III. Ligeledes fra Stobæus (Gesn. 388. Gr. 245). Denne 
Jene Begivenhed , der indeholder Ideen, at Kjærligbed lærte 
Lan ‘ S‘n diS,eiiske Tendenz, er ved den almindelige Læscmaa- 
j Man gjort til en Hændelse, sorn modle ham i en Dröm. 
Da (midlen id Begivenheden bör være ligesaa reel éxisterende, 
som Digteren selv, er Herels Læsemaade ^ßäovrc særdeles bi- 
.. . v cærdiff. faidsv b

V. 7. Uagtet det falder vanskeligt at. distinguere med 
Sikkerhfd mellem de Gamles blæsende Instrumenter, synes dog 
avXos at fære Domernes libia recta eller longa, som, opfun> 
den af MimTva ’ er væsentlig forskjællig fra , arundo, 
cakimus, ogsal|saa hel yder en ArtClarinet: hvorimod Bions 

, B,miernes libia obliqua eller libia vasca , som Ser
vius kalder den , forskjællig fra den egentlige (fistula),
ei- Tværfløjten, ia ^'Ue traversiere. En interessant Udvikling af 
disse forskjællige Flöiters Oprindelse og Brug findes i Böttigers: 
die Erfindung der Flöte , i Wielands attisches Museum Vol. I. 
pag ^79. AngaaePde Forskjællen mellem (lestudo, lyra) 
og (cilbarah som synes at være meget fiin, finder man 
Endeel i Burettes Afhandling sur les symphonies des anciens i 
4de Bind af Memoirø de l’academie des inscript. et de helles 
lettres pag. 116.

IV. Ligeledes , fra Stobæus (Gesn. 387. Grat. 241). 
Ideen, at Kjærligbed Digtekunst række hinanden Haanden, 
er smuk, og oplyses s-ærdeles vel af Gemmen hos Lippert 
(i hans Dactyliothek I\o. 7 61), hvor Amor med sin Tværfloite 
accompagrerer Musen, de.1’ spiller paa Lyra.

V. Af Gesners Stobæus 375, hvor der præfigeres fol
gende Vers: ax olS', uå' imowt, d py pä&optv rrovésaäai, hvil
ken Linie ikke blot Grolius har beholdt, Valckenaer forsvaret, 
men Dor -ille endog, efter en Wienercodexes Autoritet, paa- 
staaet at burde indlede Digt'.t. Uaglet Longopetræus forme- 
nL , il pourroit bien étre de la méme piece, au moins il ne 



los

paroit pas fort éloigné pour le sens , en Dom, som verbotenus 
gjentages af Heskin og Schier, saa er det dog altfor indlysen
de, at Verset hænger paa ingen Maade sammen med Digtet, 
og at det er en isoleret Linie, hentet fra et andet Bionisk 
Digt. Didhen synes ogsaa den Bemærkning, som findes i et 
Leidener Mannscript af Stobæus, at lyde, naar der ved Linial 
staaer bemærket: éx rS'j Biwvos ßer.oXixx-j: i det mindste er jt 
vist, at det staaer i saa liden Forbindelse med Digtet selv/ t 
det forstyrrer det heles poetiske Bygning. Paa den anden 
seer jeg ikke, hvorfor man skal antage med Longepierre oo. 
naar gjentage ikke Heskin og Schier ham, indtil den nöia .g_ 
sie Ordcopiering ? — at Idyllen er kun et Fragment. pa er 
ogsaa mangt, et Digtersuk et Fragment, fordi det ikke.j^ cn 
continueret og fortsat Klagesang , og niere her, end vcj nOgCt 
andet Digt, tænkte jeg paa Ohlenschlægers: ”Tager c- mjn 
Sang for andet, End et uvilkaarligt Suk;” thi et saadant i,c_ 
klemt, rot af det fulde Bryst udbrydende poetisk , jer ta]er 
dybere til Hjerterne end den ziirligste Tale, oprunden af et 
sorgmodigt og dunkelt Blik hen over Livets loryjrreje Böige— 
gang , er dette dybtlblte lidet Poem. Derfor tappe v; sikkcr- 
ligt Alle Js. Voss for sin sindrige Supplering af (]en sidste 
Linie, i det han ved det tillagle epßiorever, gav jct J)e]e en 
Fuldstændighed, som det i modsat Tilfælde vj]dc mangle. —

V. 6. mXvTsoms er enten versatilis <>ner versula.

AL Af en farnesisk Codex af Stolyæj Eclogæ pbysicæ 
var Fulvius Ursinus den forste, der drog, Helle fdet pjgt for 
Lyset, i sin Virgilius enm Græcis scri j)türibus eollatns pag. 
2. 3-, og indlemmede det ligeledes sen«;^ j dc övrige Bucolikers 
Digte. Siden emenderede baade Ca^'ter og Grotius det, og 
udgave det under Bions Navn, hii n i sin Udgave af Stobæi 
Eclogæ pag. 19, denne i sine Exce rpta pag. 147. Hvad Dig
tets egen Værdie angaaer, da overlades til Læsernes subjective 
Fölelse, om enten de have Ret, som rose det for sin elskelige 
Simplicitet, eller de, som mene, at Simpliciteten er her udar- 
tet til den nærgrændsende Magerhed og Mangel paa digterisk 
Fylde, saavel i Henseende til Ideerne, som disses billedlige 
Indklædning.
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VII. Ogsaa. dette Digt, der desværre kun er et Frag
ment , udgav Fulvins Ursinus förstegang, meget fordærvet og 
mulileret, efter tvende Codices. Hessin aftrykkede det doppelt; 
deels i sin oprindelige feilfulde Form, deels enienderet af ham 
og Andre. I en mere forbedret Form udgav Lennep det i sine 
Anmærkninger til Coluthus (III c. 10) , og efter ham Brunck 
i Aualecterne. Dette, som F. Schlegel med Rette kalder det, 
uforlignelige Brudstykke kaldes i Tittelen en Éru< lesang, som 
vel ikke ganske passer ti! hvad der nu præsteres, i nen formo
dentlig desto bedre paa det, som Tiden har misn-ndt os; og 
det. er kun Skade , at Tiden og Critici have beban diet det saa 
ilde. Et mærkeligt Beviis paa de Sidstes Forsög vil jeg for sin 
Mangfoldigheds Skyld ikke ■ forbigaae. Det 8de og ^de Vers 
hedde oprindeligen hos Ursinus saaledes:

ydws tv vdqais AvxogviShi'j dntiAlyoiau 
’Ariåq'jfl rdnaadv 'AxiAAta A^iådfneia.

Dette forandrede .Sealiger^til — üd/.r: dMyoiaa “Av^101 ug) 
dnaaot A. A. Nu kom Lennep og rettede — dy d'Aéyi^sv n^- 
Atlåvf/ dyanaidv A. A. hvorimod Toup forandrede det til dp.<pa- 
yawdjo; ’AeaJ^ anveov A. A. Ilam fulgte Ruhnken, der 
ikke ilde forandrede det til: dynds exoiaa HrjAiifyv dydr-ats? 
A. A.; fra hvilken G. Wakefield afveeg meget, som forlangte: 
dßqd Atyoiaa, rov drrAarov A. A. Endnu för disse
emendcrede Heskin —■ Sd'An uAtyoioa A'iSij amjzw, hvori
mod Longopetræus: dvAsrdi ug) dnoaov, og endelig Schwebel — 
uV dAtyoiaa r’æwavo» A. A. Den Sidste, jeg har fundet
at emendere Versene, er Thomas Briggs i Gaisfords poetæ græci 
minores Vol. II. pag. 299, dog tvivler jeg meget, at Gaisfords 
Lovtaler over hans sindrige Conjecturer vil finde. Bifald i dette 
Tilfælde, nnar han foreslaaer : Arna Asyoicræ (a: sti naqlgasa) 

wxravTW-rdv A. A. Jeg liar i Texten fulgt Heskins, som 
den, der syntes at være Digterens Tanke nærmest. Man vil 
heraf indsee, i hvor farlig en critiskCuur dette Digt har været, 
og jeg kan derfor opholde mig desto kortere ved de to andre 
Steder, som ligeledes ere meget tenterede: nemlig v. 14, hvor 
den oprindelige Form er aldeles uden Mening, og hvor jeg 
har fulgt Ruhnken; ligesom i det 24de Vers Ursinus , der bifal
des af Heskin og Brunck. lovrigt kan det neppe være at vente, 
at see dette skjönne Brudstykke beelt, da selv Vaticanereodexen 
holder op ved ato, uagtet der paa samme Pagina var Plads til 
mere, hvoraf man altsaa letleligen kan skjönne, at Manu- 
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scriptet, hvoraf dpn er uddragen, heller ikke har havt mere. 
Et Forsiig til i det mindste i latinske Vers at supplere det 
Manglende har Bernardo Zamagna gjort, der findes i den Ud
gave af Theocrit, Bion og Mosehus , som i Aaret 1788 udkom 
i Siena; dog synes Aanden i Restaurationen at svare ligesaa 
lidet til Originalen, som Sproget, hvori den er bleven forsogt. 
— Indholdet er for bekjendt, til at det videre behöver at ud
vikles: man erindre sig blot, at den i Ijte Vers omtalte Oenonc 
var en phrygisk Flodnymphe , der allerede för Helene blev 
elsket af Pa'ris , som dog for dennes Skyld forlod hende , hvil
ket ikke blot af Lucians Paris’ Dom, men ogsaa af Ovids lemte 
Heroide er os bekjendt.

V. 31. Jeg maa tilstaae, at waaa er mig uforstaaeligt, 
om man end forklarer det om en Skillerumsvæg, gjennem hvil
ken ’lian, som i Historien om Pyramus og Thisbe , taler til 
Deidamia. Da denne imidlertid har aldeles intet her at gjöre, 
saa turde man maaskee være paa Spor efter det Rigtige; naar 
man tænkte sig Nyssa som Navnet paa en Slavinde, hvilken 
Scyrerkongen Lycomedes af en meget priselig Forsigtighed 
havde sat til en qvi'ndelig Argus over Achilles og Deidamia, 
hvem nu den fortvivlende Achilles tilraaber sit: Vee den, som 
skiller to Elskende ad. Pyrrhus (Neoplolemus), der blev Frug
ten af denne Achillis Forklædning, synes i det mindste at give 
Digteren Lov til at skabe i det mindste i sit Digt en saadan 
forhadt Duena.

VIII. Dette Inpromptu, om jeg saa maa kalde det, blev 
forhen tilskrevet Mosehus uden nogen skjælh’g Grund: men 
Stobæus (Gesn. 388. Grot. 245.) hævder det for Bion,

IX. Ogsaa delte. Digt — thi hvorfor Valckenaer kal
der det et Fragment, er mig ubegribeligt — er opbevaret af 
Stobæus (Florileg. Gesn. 401. Grot. 267) og synes at være, 
som flere gamle Forfatteres Stykker, f. Ex. mange Lucianske 
Dialoger, udfort og foranlediget ved et paa den Tid bekjendt 
Malerie.

X. Kan ligesaalidet ansees for noget Fragment, og fin
des hos Stobæus i hans Florilegium i Afsnittet negl
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•navJ^a pag. 389. At udvikle nöiere, hvad del- er saa bekjendt, 
om Thcsei og Pirithoi, om Orestis og Pyladis, om Achillis 
og Patrocli Venskab, vilde være særdeles lidet passende: og 
hvad Axinerne angaaer, da kan man hos Ovid , i hans libr. 
tristium IV. 4. 55., erholde tilstrækkelig Oplysning. Vanske
lighederne, som kunne synes at være i det sidste Vers, falde 
bort, naar man ikke tager pdfos i Betydningen af Diid, men 
som det sörgelige Lod, der i den heroiske Tidsalder var saa 
frygteligt, at henkastes njordet for Hunde og Fugle.

Hvad de 7 aldeles fragmentariske Stykker angaaer, da 
er det forste, der synes at være taget af et större Digt om 
Apollo og Hyacinthus, forstudgivet af Ursinus, anförte Sted, 
uddraget af en Codex i det farnesiske Bibliothek. — Det andet 
— maaskec Fragment af et reent bucolisk Digt — er hentet 
fra Stobæus. (Gesn. 200. Grot. 132). — Det tredie, som Har
les ikke uden Föie anseer for en Begyndelse, eller Art Invoca- 
tion, til et större Digt, blev först uddraget af Ursinus , og 
siden af Canter udgivet i Stobæi Eclogæ physicæ pag. 22. — 
Det fjerde er en Ubetydelighed: hvorimod det femte er ligesom 
det andet aabenbar levnet af et bucolisk Digt, hvoraf vi nu 
kun hos Stobæus (Gesn. 580. Grot. 463) finde disse 4 Linier. 
— Hos Stobæus finde vi ligeledes saavel det sjette (Gesn. 239. 
Grot. 163), der synes at være Brudstykke af el reflecterende 
Digt, i samme Smag, som Theocrits til Hiero, som det syven
de og sidste, hvis Omgivelse man ikke lettelig kan slutte sig 
I il, formedelst dets ringe Omfang, og navnligen i Gesners 
Udgave pag. 407, hos Grotius pag. 269.


